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**کال قنربجستانمرکزيبجستان202

50124کامهبجستانمرکزيبجستان203

**کرکسوبجستانمرکزيبجستان204

**کالته اب شیرینبجستانمرکزيبجستان205
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**کالته جهان شیربجستانمرکزيبجستان212

**کالته حاج علیبجستانمرکزيبجستان213

**کالته حسین گل محمدبجستانمرکزيبجستان214

**کالته دالوربجستانمرکزيبجستان215

**کالته زیرچشمه محببجستانمرکزيبجستان216

**کالته زیودبجستانمرکزيبجستان217

**کالته سوسناري باالبجستانمرکزيبجستان218

**کالته سیدآبادبجستانمرکزيبجستان219

**کالته سیدهابجستانمرکزيبجستان220

**کالته شفائیبجستانمرکزيبجستان221

**کالته شیرونبجستانمرکزيبجستان222

**کالته شیطان باالبجستانمرکزيبجستان223

**کالته شیطان پائینبجستانمرکزيبجستان224

**کالته علی محمودبجستانمرکزيبجستان225

**کالته غالمیبجستانمرکزيبجستان226

**کالته غول گزبجستانمرکزيبجستان227

**کالته کربالیی حسین اقابجستانمرکزيبجستان228
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**کالته گرمهبجستانمرکزيبجستان231

**کالته گوكبجستانمرکزيبجستان232

**کالته لشکريبجستانمرکزيبجستان233

**کالته محمدرضااسالم آبادبلوچبجستانمرکزيبجستان234

**کالته مرادبجستانمرکزيبجستان235

**کالته معدنبجستانمرکزيبجستان236

**کالته مغريبجستانمرکزيبجستان237

**کالته نجاتیبجستانمرکزيبجستان238

**کالته نوبجستانمرکزيبجستان239

**کالته نوبجستانمرکزيبجستان240

**کلوتبجستانمرکزيبجستان241

**کوره گچبجستانمرکزيبجستان242

**کوهکبجستانمرکزيبجستان243

**کویرپارك سه فرسخبجستانمرکزيبجستان244

**گچ کنبجستانمرکزيبجستان245

**گدارسرخبجستانمرکزيبجستان246

**گرگاببجستانمرکزيبجستان247

**گرگاوان گرگاووبجستانمرکزيبجستان248

**گریگ بمبجستانمرکزيبجستان249

**لیرمبجستانمرکزيبجستان250

**مجنگانبجستانمرکزيبجستان251

**محمدآبادبجستانمرکزيبجستان252

**محمدآبادبجستانمرکزيبجستان253

**محمدآبادبجستانمرکزيبجستان254

**محمدآبادهفت مرقبجستانمرکزيبجستان255

**مرغداري سپیدبجستانمرکزيبجستان256

324934مزاربجستانمرکزيبجستان257

50137مطرآبادبجستانمرکزيبجستان258

**معدن گچبجستانمرکزيبجستان259
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**معدن گل سرخبجستانمرکزيبجستان260

**منبع اب شهرداريبجستانمرکزيبجستان261

**منبع اب قاسم آبادبجستانمرکزيبجستان262

**مهآبادبجستانمرکزيبجستان263

**مهدي آبادبجستانمرکزيبجستان264

**مهدي آبادبجستانمرکزيبجستان265

511مهرآبادقدسبجستانمرکزيبجستان266

**میدربجستانمرکزيبجستان267

**میرآبادبجستانمرکزيبجستان268

719نوبهاربجستانمرکزيبجستان269

54173نیانبجستانمرکزيبجستان270

**نیزارباالبجستانمرکزيبجستان271

**نیزارپائینبجستانمرکزيبجستان272

**نیکبجستانمرکزيبجستان273

**هادي آبادبجستانمرکزيبجستان274

**هاللیبجستانمرکزيبجستان275

**همت آبادبجستانمرکزيبجستان276

**یورت سبحانبجستانمرکزيبجستان277

**یورت معینیبجستانمرکزيبجستان278

**ابراهیم آبادجزینمرکزيبجستان279

71258ابوالخازنجزینمرکزيبجستان280

**ادینه گاوجزینمرکزيبجستان281

**اریسکجزینمرکزيبجستان282

**اسالم آبادجزینمرکزيبجستان283

717افکانجزینمرکزيبجستان284

**النگ چناريجزینمرکزيبجستان285

**النگ شورجزینمرکزيبجستان286

**النگ کلوخنجزینمرکزيبجستان287

**اله برجی سفلی / اله برجی پائین/جزینمرکزيبجستان288

صفحه 10



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**اله برجی علیا / اله برجی باال/جزینمرکزيبجستان289

**امرودونجزینمرکزيبجستان290

152425اهنگجزینمرکزيبجستان291

**باغ درهجزینمرکزيبجستان292

**باقرآبادجزینمرکزيبجستان293

**برجکجزینمرکزيبجستان294

**برخشت باالجزینمرکزيبجستان295

**برخشت پائینجزینمرکزيبجستان296

**برزنگشجزینمرکزيبجستان297

**برگزجزینمرکزيبجستان298

**برگستانجزینمرکزيبجستان299

**بغلجزینمرکزيبجستان300

61172بقچیرجزینمرکزيبجستان301

**بونه بند / بونه بنه/جزینمرکزيبجستان302

**بیدجزینمرکزيبجستان303

**بیدكجزینمرکزيبجستان304

**بیدوكجزینمرکزيبجستان305

47بیکوجزینمرکزيبجستان306

**پاي گدارجزینمرکزيبجستان307

**پتمرودجزینمرکزيبجستان308

**پنج تکجزینمرکزيبجستان309

**پی گدارجزینمرکزيبجستان310

**پی گدارپائینجزینمرکزيبجستان311

**ترشوجزینمرکزيبجستان312

**تک اسپرجزینمرکزيبجستان313

**تک برگستانجزینمرکزيبجستان314

**تک ویرانجزینمرکزيبجستان315

**تمتموجزینمرکزيبجستان316

**تنگلجزینمرکزيبجستان317

صفحه 11



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تنگل باالجزینمرکزيبجستان318

**تنگل جعفرجزینمرکزيبجستان319

**تودوجزینمرکزيبجستان320

**توده باالجزینمرکزيبجستان321

**توده پائینجزینمرکزيبجستان322

**جانیجزینمرکزيبجستان323

6502,068جزینجزینمرکزيبجستان324

**جعفرآبادجزینمرکزيبجستان325

**جهان آبادجزینمرکزيبجستان326

**جهان آباد/تلوازجزینمرکزيبجستان327

**جیدوجزینمرکزيبجستان328

**چاه پور فاطمیجزینمرکزيبجستان329

**چاه قندشیخجزینمرکزيبجستان330

**چاه قندکمالجزینمرکزيبجستان331

**چشمه حوت/ رضاییه امیرخانیجزینمرکزيبجستان332

**چشمه روكجزینمرکزيبجستان333

**چشمه روك باال/اسالم آبادجزینمرکزيبجستان334

**چشمه سبزجزینمرکزيبجستان335

**چشمه سخنوك/ سخونکجزینمرکزيبجستان336

**چشمه سرخجزینمرکزيبجستان337

**چشمه ششتوكجزینمرکزيبجستان338

**چشمه طالبجزینمرکزيبجستان339

**چشمه قلیجزینمرکزيبجستان340

**چشمه کبودجزینمرکزيبجستان341

**چشمه هنگجزینمرکزيبجستان342

**چلونکجزینمرکزيبجستان343

**چنارانجزینمرکزيبجستان344

**چناران ابیجزینمرکزيبجستان345

**حاجی آبادجزینمرکزيبجستان346

صفحه 12



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**حاجی علمی/ سیدآبادجزینمرکزيبجستان347

**حجت آبادجزینمرکزيبجستان348

**حسن آبادزین العابدینجزینمرکزيبجستان349

**حسین آبادجزینمرکزيبجستان350

**حسین آبادجزینمرکزيبجستان351

**حسین آبادجزینمرکزيبجستان352

**حسین آبادجزینمرکزيبجستان353

**حوتجزینمرکزيبجستان354

**حوض شایهجزینمرکزيبجستان355

**خرتودهجزینمرکزيبجستان356

**خلوكجزینمرکزيبجستان357

**خوشابجزینمرکزيبجستان358

**دالوجزینمرکزيبجستان359

**درباداموكجزینمرکزيبجستان360

**درپنججزینمرکزيبجستان361

**درخت توتیجزینمرکزيبجستان362

**درشش پائین/ درششجزینمرکزيبجستان363

**درشیبجزینمرکزيبجستان364

**دروازهجزینمرکزيبجستان365

**دري کالغجزینمرکزيبجستان366

**دلیرآبادجزینمرکزيبجستان367

**ده شورجزینمرکزيبجستان368

**ده مراديجزینمرکزيبجستان369

**ده نخیجزینمرکزيبجستان370

**دهل آبادجزینمرکزيبجستان371

**رحمانیه تقی آبادجزینمرکزيبجستان372

**رضائیهجزینمرکزيبجستان373

2880رضائیهجزینمرکزيبجستان374

**رودگزجزینمرکزيبجستان375

صفحه 13



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**روسنگجزینمرکزيبجستان376

**ریزوجزینمرکزيبجستان377

**زرقامیهجزینمرکزيبجستان378

**زنگشجزینمرکزيبجستان379

**زوباالجزینمرکزيبجستان380

**زوپائینجزینمرکزيبجستان381

**زوگورجزینمرکزيبجستان382

**زیديجزینمرکزيبجستان383

**زیركجزینمرکزيبجستان384

286828زین آبادجزینمرکزيبجستان385

**سخنوك /چشمه سخونکجزینمرکزيبجستان386

**سدخاکی اهنگجزینمرکزيبجستان387

127385سریدهجزینمرکزيبجستان388

**سنجدجزینمرکزيبجستان389

**سوریزجزینمرکزيبجستان390

**سیاه اب سفلی/ سیاه اب پائین/جزینمرکزيبجستان391

**سیاه اب علیا / سیاه اب باال/جزینمرکزيبجستان392

**شپوجزینمرکزيبجستان393

**شروجزینمرکزيبجستان394

1539ششتوكجزینمرکزيبجستان395

**عباس آبادجزینمرکزيبجستان396

**عبدل آبادجزینمرکزيبجستان397

**عزت باالجزینمرکزيبجستان398

**عزتپایینجزینمرکزيبجستان399

**علی آبادجزینمرکزيبجستان400

**فخرآبادجزینمرکزيبجستان401

**فیروزآبادجزینمرکزيبجستان402

**قادرآبادجزینمرکزيبجستان403

**کالته آهنگجزینمرکزيبجستان404

صفحه 14



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کافردرهجزینمرکزيبجستان405

**کال گریمنججزینمرکزيبجستان406

**کروکیجزینمرکزيبجستان407

**کسآبادباال/امیریه باال/جزینمرکزيبجستان408

64169کسآبادپائین /امیریه پایین  /امیریهجزینمرکزيبجستان409

**کالته ابراهیمجزینمرکزيبجستان410

**کالته استادمحمدجزینمرکزيبجستان411

**کالته انجیريجزینمرکزيبجستان412

**کالته اولنگجزینمرکزيبجستان413

**کالته باباجزینمرکزيبجستان414

**کالته باالجزینمرکزيبجستان415

**کالته برججزینمرکزيبجستان416

**کالته پوزهجزینمرکزيبجستان417

**کالته جاروجزینمرکزيبجستان418

**کالته چلغاجزینمرکزيبجستان419

**کالته حاجیجزینمرکزيبجستان420

**کالته خوشمنزلجزینمرکزيبجستان421

**کالته زیركجزینمرکزيبجستان422

**کالته سرزوجزینمرکزيبجستان423

**کالته عسگرآبادجزینمرکزيبجستان424

**کالته قصابجزینمرکزيبجستان425

**کالته کرجزینمرکزيبجستان426

**کالته کربالئی محمد/کالته خشکجزینمرکزيبجستان427

**کالته نوجزینمرکزيبجستان428

**کالته نوجزینمرکزيبجستان429

**کالته نوجزینمرکزيبجستان430

**کالته نوجزینمرکزيبجستان431

**کالته نوباالجزینمرکزيبجستان432

**کالته هنگجزینمرکزيبجستان433

صفحه 15



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کلوخنجزینمرکزيبجستان434

**کندرجزینمرکزيبجستان435

**کوگیجزینمرکزيبجستان436

**گج کنجزینمرکزيبجستان437

**گدارکبودجزینمرکزيبجستان438

**گدارکدیجهجزینمرکزيبجستان439

**گریمنججزینمرکزيبجستان440

**گزراستجزینمرکزيبجستان441

**گزنجزینمرکزيبجستان442

**گزوجزینمرکزيبجستان443

**گل بامیجزینمرکزيبجستان444

**گالنهجزینمرکزيبجستان445

**گندساوا/بیس آبادجزینمرکزيبجستان446

**گودجزینمرکزيبجستان447

**گودلوجزینمرکزيبجستان448

**گیلوباالجزینمرکزيبجستان449

**گیلوباالجزینمرکزيبجستان450

**گیلوپائینجزینمرکزيبجستان451

**محمدآبادجزینمرکزيبجستان452

**محمدآبادجزینمرکزيبجستان453

**محمدآبادباالجزینمرکزيبجستان454

**مرادآبادجزینمرکزيبجستان455

**مشک آبادجزینمرکزيبجستان456

**مندرجزینمرکزيبجستان457

**میرآبادجزینمرکزيبجستان458

**میمندباالجزینمرکزيبجستان459

**میمندپائینجزینمرکزيبجستان460

**نجف آبادجزینمرکزيبجستان461

**نرندرجزینمرکزيبجستان462

صفحه 16



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

243772نوقجزینمرکزيبجستان463

**نیزارجزینمرکزيبجستان464

**هاشم آبادجزینمرکزيبجستان465

**هآلبادجزینمرکزيبجستان466

**همت آبادجزینمرکزيبجستان467

**همت آبادجزینمرکزيبجستان468

**همدانجزینمرکزيبجستان469

2051ابراهیم آبادسردقیونسیبجستان470

**چاه ابراهیمیانسردقیونسیبجستان471

**چاه اسديسردقیونسیبجستان472

**چاه اسدیانسردقیونسیبجستان473

**چاه اشرافیسردقیونسیبجستان474

**چاه اکبر زینبیسردقیونسیبجستان475

**چاه امان اله اسديسردقیونسیبجستان476

**چاه بابائیسردقیونسیبجستان477

**چاه برهانیسردقیونسیبجستان478

**چاه بیگی /چاه اقاییسردقیونسیبجستان479

**چاه جماعتیسردقیونسیبجستان480

**چاه جوانبخت /چاه علیزادهسردقیونسیبجستان481

**چاه چهل هکتارئ /میرزادهسردقیونسیبجستان482

**چاه حاج ابراهیم عبداللهیسردقیونسیبجستان483

**چاه حسین آباد منصوريسردقیونسیبجستان484

**چاه دامداري اشوريسردقیونسیبجستان485

**چاه دامداري یوسفیسردقیونسیبجستان486

**چاه دکترنبی پورسردقیونسیبجستان487

**چاه دهقانهاسردقیونسیبجستان488

**چاه رضائیسردقیونسیبجستان489

**چاه سلیمانیسردقیونسیبجستان490

**چاه شرکت زیره کارانسردقیونسیبجستان491

صفحه 17



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه شماره 4منصوريسردقیونسیبجستان492

**چاه شوقی /چاه اخوندئسردقیونسیبجستان493

**چاه شهدائ دشت ذبیح آبادسردقیونسیبجستان494

**چاه صادقی /میرزایی پورسردقیونسیبجستان495

**چاه ضیاییسردقیونسیبجستان496

**چاه عارفانسردقیونسیبجستان497

**چاه کرمانیهاسردقیونسیبجستان498

1234چاه گچیسردقیونسیبجستان499

**چاه مجیدئ پورسردقیونسیبجستان500

**چاه مزاریهاسردقیونسیبجستان501

**چاه مشاع ابراهیم آبادسردقیونسیبجستان502

**چاه مشاع شماره سه منصوريسردقیونسیبجستان503

**چاه منیريسردقیونسیبجستان504

**چاه نورمحمدئ /چاه خدابخشسردقیونسیبجستان505

**چاه هادي فاطمیسردقیونسیبجستان506

**چاه هاشمی نیاسردقیونسیبجستان507

**حوض فاطمهسردقیونسیبجستان508

**حوض قرائیسردقیونسیبجستان509

4981,524سردقسردقیونسیبجستان510

8362,764فخرآبادسردقیونسیبجستان511

**کالته انتظامسردقیونسیبجستان512

**کوره اجراذرگونسردقیونسیبجستان513

**معدن سنگ حوض بلوچسردقیونسیبجستان514

**منبع اب منصوريسردقیونسیبجستان515

179577منصوريسردقیونسیبجستان516

**موتورذبیح آبادسردقیونسیبجستان517

**نصرآبادسردقیونسیبجستان518

**یورت بی بی نوروزسردقیونسیبجستان519

**یورت حوض قوچیسردقیونسیبجستان520

صفحه 18



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**یورت کربالئی رستمسردقیونسیبجستان521

**اسماعیل آبادیونسییونسیبجستان522

**جیزیونسییونسیبجستان523

**چاه اتحاد( چاه حسین پور )یونسییونسیبجستان524

**چاه احمدوطندوست /علیپوریونسییونسیبجستان525

**چاه اسديیونسییونسیبجستان526

**چاه امینییونسییونسیبجستان527

2261چاه پالیزیونسییونسیبجستان528

**چاه تقی زاده /چاه قلی زادهیونسییونسیبجستان529

**چاه حاج حسین پهلوان پور/حاج اسماعیل پهیونسییونسیبجستان530

**چاه حسن عشقییونسییونسیبجستان531

**چاه دامداري کریمییونسییونسیبجستان532

**چاه دامداري مختاريیونسییونسیبجستان533

**چاه رضائیانیونسییونسیبجستان534

**چاه سنگ اتش شماره 3یونسییونسیبجستان535

**چاه شماره دوحوض سروریونسییونسیبجستان536

**چاه شماره دوسنگ اتشیونسییونسیبجستان537

**چاه شماره یک حوض سروریونسییونسیبجستان538

**چاه شماره یک سنگ اتشیونسییونسیبجستان539

**چاه صحرانوردیونسییونسیبجستان540

**چاه فاتحییونسییونسیبجستان541

**چاه فرید(چاه سپاهی )یونسییونسیبجستان542

**چاه قهرمانییونسییونسیبجستان543

**چاه کرمانی (چاه فاطمی )یونسییونسیبجستان544

**چاه کرمانی (چاه مقدم )یونسییونسیبجستان545

**چاه کشوريیونسییونسیبجستان546

**چاه کمالییونسییونسیبجستان547

**چاه محمد شیرزادیونسییونسیبجستان548

**چاه مختاريیونسییونسیبجستان549

صفحه 19



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه منبع اب یونسییونسییونسیبجستان550

**چاه موتور شهدایونسییونسیبجستان551

**چاه نخکوهیونسییونسیبجستان552

**چاه وطن دوستیونسییونسیبجستان553

**حوض هینبکیونسییونسیبجستان554

**دوحوضییونسییونسیبجستان555

**دهنه حوض سواریونسییونسیبجستان556

**سه فرسخیونسییونسیبجستان557

**شرکت اراگونیتیونسییونسیبجستان558

**کالته قیچییونسییونسیبجستان559

8722,902ماراندیزیونسییونسیبجستان560

**معدن سرخ رنگ رسولییونسییونسیبجستان561

**معدن عین اهللا رحمتییونسییونسیبجستان562

**چشمه گز[درونهانابدبردسکن563

**ابري باالدرونهانابدبردسکن564

**اروندرونهانابدبردسکن565

46182اسماعیل آباددرونهانابدبردسکن566

**اق بابادرونهانابدبردسکن567

**باراندازدرونهانابدبردسکن568

614باالجودرونهانابدبردسکن569

**بیرك باالدرونهانابدبردسکن570

**پشه دودرونهانابدبردسکن571

**تکابدرونهانابدبردسکن572

**جاکولیدرونهانابدبردسکن573

**جهان ملکدرونهانابدبردسکن574

**چاقی/  نیک آباددرونهانابدبردسکن575

**چاه اختردرونهانابدبردسکن576

**چاه اربابدرونهانابدبردسکن577

**چاه الهیاردرونهانابدبردسکن578
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه بتابدرونهانابدبردسکن579

**چاه تلخ مالمحمددرونهانابدبردسکن580

**چاه حیدردرونهانابدبردسکن581

**چاه رشیدخاندرونهانابدبردسکن582

**چاه ریخوابدرونهانابدبردسکن583

**چاه سمدرونهانابدبردسکن584

**چاه کاریزدرونهانابدبردسکن585

**چاه کلوردرونهانابدبردسکن586

**چاه لطفعلیدرونهانابدبردسکن587

42150چاه مجنگدرونهانابدبردسکن588

**چاه مستاندرونهانابدبردسکن589

42144چاه مشاع شهیدحسین قاسمی/ باقریهدرونهانابدبردسکن590

**چاه ولیدرونهانابدبردسکن591

**چشمه اسبدرونهانابدبردسکن592

56189چشمه حاجی سلیماندرونهانابدبردسکن593

**چشمه حسندرونهانابدبردسکن594

**چشمه خواجهدرونهانابدبردسکن595

2070چشمه سفیددرونهانابدبردسکن596

**چشمه شوردرونهانابدبردسکن597

**چشمه علیدرونهانابدبردسکن598

**چشمه گزدرونهانابدبردسکن599

**چشمه محمدحسندرونهانابدبردسکن600

1562چشمه معدن سیاهدرونهانابدبردسکن601

420چشمه نیدرونهانابدبردسکن602

**چشمه وکلندفرهاددرونهانابدبردسکن603

34125چشمه هاديدرونهانابدبردسکن604

**حسن آباددرونهانابدبردسکن605

**حسین آباددرونهانابدبردسکن606

57188حسین آبادمهالرسفلیدرونهانابدبردسکن607
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35128حسین آبادمهالرعلیادرونهانابدبردسکن608

**خواج علیدرونهانابدبردسکن609

4981,603درونهدرونهانابدبردسکن610

**دوچاهیدرونهانابدبردسکن611

**دوقله ائدرونهانابدبردسکن612

**دهانه نیدرونهانابدبردسکن613

413دهن قلعه /گوشکوعلیادرونهانابدبردسکن614

48163رسندرونهانابدبردسکن615

**ریزابدرونهانابدبردسکن616

**ریزاب درخت بنهدرونهانابدبردسکن617

**ریزاب دیواريدرونهانابدبردسکن618

**ریزاب راهدرونهانابدبردسکن619

**ریزاب لوشیدرونهانابدبردسکن620

2154سرنخواب سفلیدرونهانابدبردسکن621

**سرنخواب علیادرونهانابدبردسکن622

**سنگ سفیددرونهانابدبردسکن623

**سیدآباددرونهانابدبردسکن624

638سینابدرونهانابدبردسکن625

**شاه پسنددرونهانابدبردسکن626

520شالقهدرونهانابدبردسکن627

**شمس آباددرونهانابدبردسکن628

**شمشیرتیغدرونهانابدبردسکن629

66206صالحیهدرونهانابدبردسکن630

**طبق سردرونهانابدبردسکن631

**علی پلنگدرونهانابدبردسکن632

**غنچه نیدرونهانابدبردسکن633

1239قاسم آباددرونهانابدبردسکن634

**قلی کورسفلیدرونهانابدبردسکن635

**قلی کورعلیادرونهانابدبردسکن636
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**کریم آباددرونهانابدبردسکن637

**کالته اشودرونهانابدبردسکن638

**کالته برق سفلیدرونهانابدبردسکن639

57181کالته برق علیادرونهانابدبردسکن640

**کالته برکالدرونهانابدبردسکن641

**کالته گزبلکیدرونهانابدبردسکن642

48کالته نجفدرونهانابدبردسکن643

**کالغ زريدرونهانابدبردسکن644

**کلندچاه بیددرونهانابدبردسکن645

**کلندروندرونهانابدبردسکن646

**کوشنگدرونهانابدبردسکن647

**گرزیادرونهانابدبردسکن648

**گلشن آباد/کالته امام بخشدرونهانابدبردسکن649

**گندابدرونهانابدبردسکن650

**گورخريدرونهانابدبردسکن651

**الغريدرونهانابدبردسکن652

**محمدآباد/محمدآبادپشتکودرونهانابدبردسکن653

**محمدآبادخرمنگودرونهانابدبردسکن654

36128محمدزورابدرونهانابدبردسکن655

**معدن زنگالودرونهانابدبردسکن656

**مهدئ آباددرونهانابدبردسکن657

**ناریجهدرونهانابدبردسکن658

**هفت چاهدرونهانابدبردسکن659

3381,070ابراهیم آبادصحراانابدبردسکن660

**احمدآباد/چشمه مرزئصحراانابدبردسکن661

3471,199اسالم آباد/شاهرخ آباد/صحراانابدبردسکن662

**امیرآبادصحراانابدبردسکن663

**انبریهصحراانابدبردسکن664

302927باب الحکمصحراانابدبردسکن665
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132343برجکصحراانابدبردسکن666

47141برنآبادصحراانابدبردسکن667

**بهارآبادصحراانابدبردسکن668

**تویهصحراانابدبردسکن669

**جالل آبادصحراانابدبردسکن670

**چاه بهاريصحراانابدبردسکن671

**چاه دق علیا/چاه سلیمانیصحراانابدبردسکن672

3289چاه سلطانصحراانابدبردسکن673

**چاه قلیصحراانابدبردسکن674

2996چاه محمدامینصحراانابدبردسکن675

**چاه موتور شماره 11دشت محمدخانصحراانابدبردسکن676

**چاه موتور شماره 4دشت محمدخان (جوادیهصحراانابدبردسکن677

**چاه موتورشماره 12دشت محمدخانصحراانابدبردسکن678

صحراانابدبردسکن679
چاه موتورشماره 13دشت محمدخان شرکت 

حمز
**

**چاه موتورشماره 14دشت محمدخان گل کویرصحراانابدبردسکن680

417چاه موتورشماره 15دشت محمدخان (هدف )صحراانابدبردسکن681

2367چاه موتورشماره 1دشت محمدخان (فاطمیه )صحراانابدبردسکن682

**چاه موتورشماره 2دشت محمدخان (اسالمیهصحراانابدبردسکن683

515چاه موتورشماره 3دشت محمدخان (صادقیه )صحراانابدبردسکن684

**چاه موتورشماره 5دشت محمدخانصحراانابدبردسکن685

**چاه موتورشماره 6دشت محمدخان (انصاریهصحراانابدبردسکن686

418چاه موتورشماره 7دشت محمدخانصحراانابدبردسکن687

**چاه موتورشماره 8دشت محمدخانصحراانابدبردسکن688

728چاه موتورشماره 9دشت محمدخانصحراانابدبردسکن689

**چاه نجفصحراانابدبردسکن690

1234چشمه چهلصحراانابدبردسکن691

288936حطیطهصحراانابدبردسکن692

46141خنجريصحراانابدبردسکن693

**دلو/دوالبصحراانابدبردسکن694

صفحه 24



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1437دوغ آبادصحراانابدبردسکن695

**رحیم آبادصحراانابدبردسکن696

**روح آبادصحراانابدبردسکن697

**ریگ سفیدصحراانابدبردسکن698

146516زمان آبادصحراانابدبردسکن699

**سیاه ابصحراانابدبردسکن700

1767شریعت آبادصحراانابدبردسکن701

2978شریف آبادصحراانابدبردسکن702

**شورابصحراانابدبردسکن703

**عبديصحراانابدبردسکن704

**علی آبادصحراانابدبردسکن705

**علی آبادصحراانابدبردسکن706

84241علی بیکصحراانابدبردسکن707

**غنی آبادصحراانابدبردسکن708

918فتح آبادصحراانابدبردسکن709

**کارخانه اسفالت شهردارئ برداسکنصحراانابدبردسکن710

**کال میشیصحراانابدبردسکن711

64206کالته جمعهصحراانابدبردسکن712

**کالته خان /عزت آبادصحراانابدبردسکن713

**کالته شیرخانصحراانابدبردسکن714

**کالته قلیصحراانابدبردسکن715

**کالته نی زارصحراانابدبردسکن716

**گرماب میدانکصحراانابدبردسکن717

**گوشکوسفلیصحراانابدبردسکن718

220733مارندیز/ماراندیز/صحراانابدبردسکن719

**مانگوتهصحراانابدبردسکن720

**مجدد/چاه ممدادصحراانابدبردسکن721

**محمدآبادصحراانابدبردسکن722

**محمدآبادکالتهصحراانابدبردسکن723
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4641,524مظفرآبادصحراانابدبردسکن724

**معدن تکنارصحراانابدبردسکن725

**ملک بابوصحراانابدبردسکن726

**یحیی آبادصحراانابدبردسکن727

**امامیهجلگهشهرآبادبردسکن728

**چراغ چینجلگهشهرآبادبردسکن729

**حجت آبادجلگهشهرآبادبردسکن730

**خاکستريجلگهشهرآبادبردسکن731

**خرابچهجلگهشهرآبادبردسکن732

**خیرآبادجلگهشهرآبادبردسکن733

**دادبختجلگهشهرآبادبردسکن734

**ذبیح آبادجلگهشهرآبادبردسکن735

6402,039رکن آبادجلگهشهرآبادبردسکن736

**سعدآبادجلگهشهرآبادبردسکن737

2575سلطان آبادجلگهشهرآبادبردسکن738

**شادیابجلگهشهرآبادبردسکن739

**صلح آبادجلگهشهرآبادبردسکن740

5251,737ظاهرآبادجلگهشهرآبادبردسکن741

**عباس آبادجلگهشهرآبادبردسکن742

62194عبدل آبادجلگهشهرآبادبردسکن743

3341,067عظیم آبادجلگهشهرآبادبردسکن744

169534علی آبادكجلگهشهرآبادبردسکن745

236684فیروزآبادجلگهشهرآبادبردسکن746

247779قوژدآبادجلگهشهرآبادبردسکن747

**کالته دهانه نمکیجلگهشهرآبادبردسکن748

**مسیح آبادجلگهشهرآبادبردسکن749

75251نصرآبادجلگهشهرآبادبردسکن750

**اهللا آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن751

284894جالل آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن752
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**جنت آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن753

**چاه حریفشهرآبادشهرآبادبردسکن754

**چاه حسینعلیشهرآبادشهرآبادبردسکن755

**چاه شیرینشهرآبادشهرآبادبردسکن756

**چاه قربان مهديشهرآبادشهرآبادبردسکن757

**چشمه شورشهرآبادشهرآبادبردسکن758

**حبیب آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن759

4681,531حسن آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن760

**حسین آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن761

**حسینیشهرآبادشهرآبادبردسکن762

**حوض درخت بنهشهرآبادشهرآبادبردسکن763

**حوض محمدحسنشهرآبادشهرآبادبردسکن764

237754خرم آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن765

54174رحمانیهشهرآبادشهرآبادبردسکن766

269921زنگینهشهرآبادشهرآبادبردسکن767

3381,009زیرك آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن768

**عزیزآبادشهرآبادشهرآبادبردسکن769

**عطائیهشهرآبادشهرآبادبردسکن770

**عطائیهشهرآبادشهرآبادبردسکن771

**غرق اب /عرقاب /شهرآبادشهرآبادبردسکن772

3781,175کاظم آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن773

**کال اسبیشهرآبادشهرآبادبردسکن774

5111,627کوشهشهرآبادشهرآبادبردسکن775

291915محمدآبادشهرآبادشهرآبادبردسکن776

**ملک آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن777

**میان آبادشهرآبادشهرآبادبردسکن778

173536ابنوکنارشهرمرکزيبردسکن779

**بخشعلیکنارشهرمرکزيبردسکن780

**بوژداروکنارشهرمرکزيبردسکن781
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33101سعادت آبادکنارشهرمرکزيبردسکن782

314985سیف آبادکنارشهرمرکزيبردسکن783

**شرکت مدرسکنارشهرمرکزيبردسکن784

7352,148شفیع آبادکنارشهرمرکزيبردسکن785

512شهرك صنعتی بردسکنکنارشهرمرکزيبردسکن786

52152علی آبادکنارشهرمرکزيبردسکن787

**قاسم آبادکالته مصطفی خان/ مصطفویه /کنارشهرمرکزيبردسکن788

**کال علیرضاکنارشهرمرکزيبردسکن789

210607کشمرکنارشهرمرکزيبردسکن790

**کالته شیخ علیکنارشهرمرکزيبردسکن791

**کالته فسادکنارشهرمرکزيبردسکن792

**کالته فوالدکنارشهرمرکزيبردسکن793

**کالته میمیکنارشهرمرکزيبردسکن794

308959کالته نوکنارشهرمرکزيبردسکن795

**کالته نوکنارشهرمرکزيبردسکن796

**مزرعه فالحتکنارشهرمرکزيبردسکن797

**هادي آبادکنارشهرمرکزيبردسکن798

**ابمیانیکوهپایهمرکزيبردسکن799

**احمدآبادکوهپایهمرکزيبردسکن800

**احمدآبادکوهپایهمرکزيبردسکن801

**احمدآبادمیرابراهیمکوهپایهمرکزيبردسکن802

**ارواخکوهپایهمرکزيبردسکن803

**افتخاريکوهپایهمرکزيبردسکن804

42127اق مهديکوهپایهمرکزيبردسکن805

**اقاخواجهکوهپایهمرکزيبردسکن806

**اقامیر/ کالته عنابکوهپایهمرکزيبردسکن807

4375اهوبمکوهپایهمرکزيبردسکن808

**بسرودکوهپایهمرکزيبردسکن809

**بسککوهپایهمرکزيبردسکن810
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174446بیجوردکوهپایهمرکزيبردسکن811

**بیجوردسفلیکوهپایهمرکزيبردسکن812

**پشت النگکوهپایهمرکزيبردسکن813

**پل قاضیکوهپایهمرکزيبردسکن814

**پوئینگکوهپایهمرکزيبردسکن815

**پیش اخورکوهپایهمرکزيبردسکن816

**پیش کمرکوهپایهمرکزيبردسکن817

**تجرودکوهپایهمرکزيبردسکن818

**تک جوزکوهپایهمرکزيبردسکن819

**تک درخت جوزکوهپایهمرکزيبردسکن820

**تنگل اسیاکوهپایهمرکزيبردسکن821

**تودكکوهپایهمرکزيبردسکن822

**جنگلکوهپایهمرکزيبردسکن823

**جنگل/  جنگل بربیقکوهپایهمرکزيبردسکن824

**جوزاريکوهپایهمرکزيبردسکن825

**چاه نیکوهپایهمرکزيبردسکن826

**چشمه سرخکوهپایهمرکزيبردسکن827

**چشمه گنداب /گنداب /کوهپایهمرکزيبردسکن828

**چشمه لوشیکوهپایهمرکزيبردسکن829

**حاتم آبادکوهپایهمرکزيبردسکن830

**حاجی آبادکوهپایهمرکزيبردسکن831

**حاجی آبادکوهپایهمرکزيبردسکن832

**حسین آباد/ کالته ذبیحکوهپایهمرکزيبردسکن833

78206خانقاهکوهپایهمرکزيبردسکن834

73177خمیکوهپایهمرکزيبردسکن835

184489خورکوهپایهمرکزيبردسکن836

61189خوشابکوهپایهمرکزيبردسکن837

**دانه سیاه سنگکوهپایهمرکزيبردسکن838

**درخت بیدکوهپایهمرکزيبردسکن839
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**درخت توتکوهپایهمرکزيبردسکن840

**درخت جوزکوهپایهمرکزيبردسکن841

**درویش آبادکوهپایهمرکزيبردسکن842

**دریابکوهپایهمرکزيبردسکن843

**دم بلوكکوهپایهمرکزيبردسکن844

**رودگزکوهپایهمرکزيبردسکن845

**رودمرکوهپایهمرکزيبردسکن846

**روزوکوهپایهمرکزيبردسکن847

**روشن آبادکوهپایهمرکزيبردسکن848

411روشن آبادکوهپایهمرکزيبردسکن849

**روظریفکوهپایهمرکزيبردسکن850

**ریزابکوهپایهمرکزيبردسکن851

**زنگ زردکوهپایهمرکزيبردسکن852

**زیرباغکوهپایهمرکزيبردسکن853

40115زیروقتکوهپایهمرکزيبردسکن854

**سبندرودکوهپایهمرکزيبردسکن855

**سبه سلک علیاکوهپایهمرکزيبردسکن856

**سرابکوهپایهمرکزيبردسکن857

**سربخشابکوهپایهمرکزيبردسکن858

46108سربرجکوهپایهمرکزيبردسکن859

**سرخ رودکوهپایهمرکزيبردسکن860

**سرگدارکوهپایهمرکزيبردسکن861

**سرود/ شیرزنکوهپایهمرکزيبردسکن862

**سعدآبادکوهپایهمرکزيبردسکن863

**سلک سفلیکوهپایهمرکزيبردسکن864

**سلک علیاکوهپایهمرکزيبردسکن865

68225سنگ پیرکوهپایهمرکزيبردسکن866

**سیدآبادکوهپایهمرکزيبردسکن867

**سیدابراهیمکوهپایهمرکزيبردسکن868
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259540سیرکوهپایهمرکزيبردسکن869

**شاهرخ/ کالته شاهرخکوهپایهمرکزيبردسکن870

**شبیده سفلیکوهپایهمرکزيبردسکن871

**شبیده علیاکوهپایهمرکزيبردسکن872

**شقاینککوهپایهمرکزيبردسکن873

89238شمس آبادکوهپایهمرکزيبردسکن874

**عزیزآبادکوهپایهمرکزيبردسکن875

**عشرت آبادکوهپایهمرکزيبردسکن876

**عالالدینکوهپایهمرکزيبردسکن877

**علی آبادکوهپایهمرکزيبردسکن878

**علی قبائی سفلیکوهپایهمرکزيبردسکن879

**علی قبائی علیاکوهپایهمرکزيبردسکن880

**علیشاهکوهپایهمرکزيبردسکن881

**عنبرستانکوهپایهمرکزيبردسکن882

**قبرسفیدکوهپایهمرکزيبردسکن883

**قزلقکوهپایهمرکزيبردسکن884

**قلی نی سفلیکوهپایهمرکزيبردسکن885

**قلی نی علیاکوهپایهمرکزيبردسکن886

190536کاسفکوهپایهمرکزيبردسکن887

269749کبودانکوهپایهمرکزيبردسکن888

**کالته اشترکوهپایهمرکزيبردسکن889

**کالته اقاکوهپایهمرکزيبردسکن890

**کالته باالکوهپایهمرکزيبردسکن891

**کالته پونهکوهپایهمرکزيبردسکن892

**کالته جغنهکوهپایهمرکزيبردسکن893

**کالته حسامی /تنگل بهرکوهپایهمرکزيبردسکن894

**کالته حسین /کالته حسین آبادکوهپایهمرکزيبردسکن895

**کالته شجاعیکوهپایهمرکزيبردسکن896

**کالته عرب بیک/ کالته هوشمندکوهپایهمرکزيبردسکن897
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**کالته قاسم آبادکوهپایهمرکزيبردسکن898

**کالته قاسم دروگر/عباس آبادکوهپایهمرکزيبردسکن899

**کالته نجدکوهپایهمرکزيبردسکن900

**گاودوشکوهپایهمرکزيبردسکن901

**گرمابکوهپایهمرکزيبردسکن902

**گرینگکوهپایهمرکزيبردسکن903

**گزبارسفلیکوهپایهمرکزيبردسکن904

**گزبارعلیاکوهپایهمرکزيبردسکن905

**گل زیروكکوهپایهمرکزيبردسکن906

**گلشن آبادکوهپایهمرکزيبردسکن907

**لسککوهپایهمرکزيبردسکن908

**لوکه سختکوهپایهمرکزيبردسکن909

**مبارك شاهکوهپایهمرکزيبردسکن910

**مبارکیکوهپایهمرکزيبردسکن911

**محمدآبادکوهپایهمرکزيبردسکن912

**محمدرضاکوهپایهمرکزيبردسکن913

**مروکوهپایهمرکزيبردسکن914

**مزرعه سربیارکوهپایهمرکزيبردسکن915

**ملغدرکوهپایهمرکزيبردسکن916

65186نظام آبادکوهپایهمرکزيبردسکن917

**نگین آبادسفلیکوهپایهمرکزيبردسکن918

**نوبهارکوهپایهمرکزيبردسکن919

**نوح آبادکوهپایهمرکزيبردسکن920

**نوده سفلیکوهپایهمرکزيبردسکن921

**نوده علیاکوهپایهمرکزيبردسکن922

**نوکاریزسفلیکوهپایهمرکزيبردسکن923

**نوکاریزعلیاکوهپایهمرکزيبردسکن924

**نوکاریزوسطیکوهپایهمرکزيبردسکن925

**هادي آبادکوهپایهمرکزيبردسکن926
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173425هدكکوهپایهمرکزيبردسکن927

83250ابرده سفلیابردهشاندیزبینالود928

1,0043,177ابرده علیاابردهشاندیزبینالود929

51154حیطه زشکابردهشاندیزبینالود930

5821,836زشکابردهشاندیزبینالود931

53163کالته گیزيابردهشاندیزبینالود932

**کالته معاونابردهشاندیزبینالود933

258742گراخکابردهشاندیزبینالود934

55157محله زشک سفلیابردهشاندیزبینالود935

40132محله زشک علیاابردهشاندیزبینالود936

266875چاه خاصهشاندیزشاندیزبینالود937

1,0043,317چاهشکشاندیزشاندیزبینالود938

1340حسن آبادشاندیزشاندیزبینالود939

51148حسین آبادجلدكشاندیزشاندیزبینالود940

5011,627حصارسرخشاندیزشاندیزبینالود941

3211,023دهنوشاندیزشاندیزبینالود942

36107ساقشکشاندیزشاندیزبینالود943

4371,439سرآسیابشاندیزشاندیزبینالود944

29478سورانشاندیزشاندیزبینالود945

47141شمعلیشاندیزشاندیزبینالود946

71255شهرك صنعتی توسشاندیزشاندیزبینالود947

38128صفی آبادشاندیزشاندیزبینالود948

122417فرح آبادشاندیزشاندیزبینالود949

73229فیانیشاندیزشاندیزبینالود950

115385کارخانه خانه سازي مشهدشاندیزشاندیزبینالود951

100358کالته ابراهیم آباد/کالته ابراهیم خان /شاندیزشاندیزبینالود952

828لنگرشاندیزشاندیزبینالود953

1,3534,698ویرانی (نورآباد)شاندیزشاندیزبینالود954

**بازه دشتونجاغرقطرقبهبینالود955
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7612,412جاغرقجاغرقطرقبهبینالود956

129393دهبارجاغرقطرقبهبینالود957

2675دیزدرجاغرقطرقبهبینالود958

1242سیرزارسفلیجاغرقطرقبهبینالود959

33108سیرزارعلیاجاغرقطرقبهبینالود960

55157کردینهجاغرقطرقبهبینالود961

108342کالته اهنجاغرقطرقبهبینالود962

4321,463کنگجاغرقطرقبهبینالود963

266855نقندرجاغرقطرقبهبینالود964

**اخترشاهطرقبهطرقبهبینالود965

2860اردمهطرقبهطرقبهبینالود966

183500ازغدطرقبهطرقبهبینالود967

713باغ عنبرطرقبهطرقبهبینالود968

**باغوطرقبهطرقبهبینالود969

**براقوطرقبهطرقبهبینالود970

1134برنآبادطرقبهطرقبهبینالود971

**بیلدرطرقبهطرقبهبینالود972

85278تجرطرقبهطرقبهبینالود973

**چشمه سرخطرقبهطرقبهبینالود974

**چشمه عسلطرقبهطرقبهبینالود975

7551,718حصارطرقبهطرقبهبینالود976

128403خانرود/اسالم رود/طرقبهطرقبهبینالود977

**خلجطرقبهطرقبهبینالود978

**داغستانطرقبهطرقبهبینالود979

82262سربرجطرقبهطرقبهبینالود980

**سرزاب علیاطرقبهطرقبهبینالود981

**سرزابسفلیطرقبهطرقبهبینالود982

1137شلگردطرقبهطرقبهبینالود983

**علی کوريطرقبهطرقبهبینالود984
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**کالته اهنیطرقبهطرقبهبینالود985

**کالته تیشترطرقبهطرقبهبینالود986

**کالته خاتونطرقبهطرقبهبینالود987

2987کالته درخت بیدطرقبهطرقبهبینالود988

103322کالته عبدلطرقبهطرقبهبینالود989

**کالته علی خان /کالته تیمورئ /بازه رازطرقبهطرقبهبینالود990

106128مایان سفلیطرقبهطرقبهبینالود991

112329مایان علیاطرقبهطرقبهبینالود992

85325مایان وسطیطرقبهطرقبهبینالود993

58168مجطرقبهطرقبهبینالود994

318998مغانطرقبهطرقبهبینالود995

**مینوشکطرقبهطرقبهبینالود996

265823نوچاهطرقبهطرقبهبینالود997

3301,368ارزنچه سفلیپائین والیتمرکزيتایباد998

185709ارزه علیاپائین والیتمرکزيتایباد999

**اولیاپائین والیتمرکزيتایباد1000

**پاسگاه انتظامی مرزئ دوقارونپائین والیتمرکزيتایباد1001

**پاسگاه تپه سنجديپائین والیتمرکزيتایباد1002

**پاسگاه تپه سنجدي جدیدپائین والیتمرکزيتایباد1003

**پاسگاه حاجی آبادپائین والیتمرکزيتایباد1004

**پاسگاه شهیدصارم بافندهپائین والیتمرکزيتایباد1005

**پاسگاه نیروي انتظامی پیش رباطپائین والیتمرکزيتایباد1006

**پاسگاه نیروي انتظامی تپه سفیدپائین والیتمرکزيتایباد1007

**پاسگاه نیروي انتظامی تپه سیاهپائین والیتمرکزيتایباد1008

**پاسگاه نیروي انتظامی چشمه وزیريپائین والیتمرکزيتایباد1009

**پاسگاه نیروي انتظامی قلعه اکبرپائین والیتمرکزيتایباد1010

**پاسگاه نیروي انتظامی کال سنگپائین والیتمرکزيتایباد1011

**چاه احمد شاه /چاه سیدعبدالرحمان /پائین والیتمرکزيتایباد1012

**چاه عمیق حنفیپائین والیتمرکزيتایباد1013
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39143چاه محمدآبادقدسپائین والیتمرکزيتایباد1014

**چاه مهروس کریمداديپائین والیتمرکزيتایباد1015

3111,150حاجی آبادپائین والیتمرکزيتایباد1016

**حوزه انتظامی کال سنگپائین والیتمرکزيتایباد1017

پائین والیتمرکزيتایباد1018
دوست محمدي /مرغداري حسین دوست 

محمدي /م
**

33117دوغارونپائین والیتمرکزيتایباد1019

**ذبیح اهللا شیبانی /چاه اسماعیل شیبانی /پائین والیتمرکزيتایباد1020

48214سردابپائین والیتمرکزيتایباد1021

413سفیدباالپائین والیتمرکزيتایباد1022

29123شمس آبادپائین والیتمرکزيتایباد1023

**عباس آبادپائین والیتمرکزيتایباد1024

75260فیض آبادپائین والیتمرکزيتایباد1025

136503قومیپائین والیتمرکزيتایباد1026

154597کشگکپائین والیتمرکزيتایباد1027

1138کالته حضرتپائین والیتمرکزيتایباد1028

**گمرك دوقارونپائین والیتمرکزيتایباد1029

**ماويپائین والیتمرکزيتایباد1030

3241,171محسن آبادپائین والیتمرکزيتایباد1031

29108میراقابیکپائین والیتمرکزيتایباد1032

6532,646اسدآباددربند/دربندکراتمرکزيتایباد1033

77271ایلهکراتمرکزيتایباد1034

6892,687آبقهکراتمرکزيتایباد1035

**پاسگاه ارگ هشتادانکراتمرکزيتایباد1036

**پاسگاه چاه تلخکراتمرکزيتایباد1037

**پاسگاه چاه قلعهکراتمرکزيتایباد1038

**پاسگاه میل کجکراتمرکزيتایباد1039

**پاسگاه نیروي انتظامی هشتادانکراتمرکزيتایباد1040

7543,028پشتهکراتمرکزيتایباد1041

**چاه قلعه قدیمکراتمرکزيتایباد1042
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**مهدئکراتمرکزيتایباد1043

5171,968رهنهکراتمرکزيتایباد1044

**زیارتگاه سرخرکراتمرکزيتایباد1045

**عنابهکراتمرکزيتایباد1046

4261,531فرزنهکراتمرکزيتایباد1047

7392,969فرمان آبادکراتمرکزيتایباد1048

217790قلعه نوآبقهکراتمرکزيتایباد1049

281996کراتکراتمرکزيتایباد1050

2661,043کوه آبادکراتمرکزيتایباد1051

**گرمهکراتمرکزيتایباد1052

**مقرپاسگاه چاه قلعهکراتمرکزيتایباد1053

1757بیدكدشت تایبادمیان والیتتایباد1054

2811,098پساوهدشت تایبادمیان والیتتایباد1055

4801,844چهاربرجیدشت تایبادمیان والیتتایباد1056

159566خیاباندشت تایبادمیان والیتتایباد1057

9944,540خیرآباد/چاه حاج عبدالغفوررجب علیزاددشت تایبادمیان والیتتایباد1058

107392سرخ سرا/سرخ سرائدشت تایبادمیان والیتتایباد1059

215850سمنگاندشت تایبادمیان والیتتایباد1060

**شاديدشت تایبادمیان والیتتایباد1061

43144قادرآباددشت تایبادمیان والیتتایباد1062

5672,121جوزقانکوهسنگیمیان والیتتایباد1063

192755حسینیکوهسنگیمیان والیتتایباد1064

3791,426سورانکوهسنگیمیان والیتتایباد1065

165683شیزنکوهسنگیمیان والیتتایباد1066

**کوشکککوهسنگیمیان والیتتایباد1067

178776کهجهکوهسنگیمیان والیتتایباد1068

**چاه حسین رضائیاندشت جامبوژگانتربت جام1069

**چاه خواجه محمد یوسفیدشت جامبوژگانتربت جام1070

**چاه ذکریادشت جامبوژگانتربت جام1071
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**چاه شماره 3اردکانیاندشت جامبوژگانتربت جام1072

**چاه شماره 6بنیاددشت جامبوژگانتربت جام1073

**چاه شماره 7بنیاددشت جامبوژگانتربت جام1074

**چاه شماره 8بنیاددشت جامبوژگانتربت جام1075

**چاه شماره 9بنیاددشت جامبوژگانتربت جام1076

**چاه محمدصدیق قاضی زادهدشت جامبوژگانتربت جام1077

**چاه والفجر 5بنیاد/چاه  1کاللی /دشت جامبوژگانتربت جام1078

**چاه والفجر3بنیاددشت جامبوژگانتربت جام1079

**چاه والفجر4بنیاددشت جامبوژگانتربت جام1080

**کارخانجات قندتربت جامدشت جامبوژگانتربت جام1081

**کلوتدشت جامبوژگانتربت جام1082

**پاسگاه انتظامی محمدخان جنوبیهریرودبوژگانتربت جام1083

**پاسگاه انتظامی هریررودهریرودبوژگانتربت جام1084

**پاسگاه نیروئ انتظامی دهانه نیل بندهریرودبوژگانتربت جام1085

**پاسگاه نیروئ انتظامی محمدخان شمالیهریرودبوژگانتربت جام1086

**پاسگاه نیروئ انتظامی یوسف خان جنوبیهریرودبوژگانتربت جام1087

**پاسگاه نیروئ انتظامی یوسف خان شمالیهریرودبوژگانتربت جام1088

**پاسگاه هریررودهریرودبوژگانتربت جام1089

165539جهان آبادهریرودبوژگانتربت جام1090

**چاه یزدانیهریرودبوژگانتربت جام1091

**چشمه امیرپنجهریرودبوژگانتربت جام1092

**حجت آباد سرهنگی /حجت آباد/هریرودبوژگانتربت جام1093

**حسن آبادمرواریدهریرودبوژگانتربت جام1094

76272حسناحاجی آبادابراهیمهریرودبوژگانتربت جام1095

**خاك بادكهریرودبوژگانتربت جام1096

178641خرگوشیهریرودبوژگانتربت جام1097

2881,021خلیلیهریرودبوژگانتربت جام1098

33130دوست آبادهریرودبوژگانتربت جام1099

132427دولت آباد/حاجی آبادمالیعقوب /هریرودبوژگانتربت جام1100
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238887رباطهریرودبوژگانتربت جام1101

**علی یاقیهریرودبوژگانتربت جام1102

53189قلعه خاکیهریرودبوژگانتربت جام1103

**قلعه وزیرهریرودبوژگانتربت جام1104

**کوره سهامی زراعیهریرودبوژگانتربت جام1105

**کالته شورهریرودبوژگانتربت جام1106

101373کالته عبد الصمد/کالته حاجی اخوند/هریرودبوژگانتربت جام1107

1447گاوچشمههریرودبوژگانتربت جام1108

**گلستان حاجی آبادهریرودبوژگانتربت جام1109

**مریدارهریرودبوژگانتربت جام1110

**معصوم آبادهریرودبوژگانتربت جام1111

86318ملک آبادهریرودبوژگانتربت جام1112

125429منصوریههریرودبوژگانتربت جام1113

**هزارههریرودبوژگانتربت جام1114

**اکبرآبادزامپائین جامتربت جام1115

**امیرآبادزامپائین جامتربت جام1116

**پاسگاه انتظامی شرشريزامپائین جامتربت جام1117

**پاسگاه چشمه رکنی(گروهان مرزي قلعه کک)زامپائین جامتربت جام1118

**پاسگاه چشمه نمکزامپائین جامتربت جام1119

**پاسگاه ملويزامپائین جامتربت جام1120

**پاسگاه نیروئ انتظامی دوآبزامپائین جامتربت جام1121

**چاه نورمحمدبهرامیزامپائین جامتربت جام1122

**چشمه درخت توتزامپائین جامتربت جام1123

**چشمه زلزلهزامپائین جامتربت جام1124

**چشمه نمکزامپائین جامتربت جام1125

2067حسن آبادقوشهزامپائین جامتربت جام1126

**حیدرآبادزامپائین جامتربت جام1127

**خاتون آبادزامپائین جامتربت جام1128

**رمزآبادزامپائین جامتربت جام1129
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**زبري/ چاه درویش احمد جامیزامپائین جامتربت جام1130

**سرکوهزامپائین جامتربت جام1131

4451,617سمیع آبادارباب دین محمدزامپائین جامتربت جام1132

82309سمیع آبادحاجی امانزامپائین جامتربت جام1133

**شرشريزامپائین جامتربت جام1134

**شوراب علیازامپائین جامتربت جام1135

2901,089شهدآبادزامپائین جامتربت جام1136

2881,078شهرستانکزامپائین جامتربت جام1137

182687صاحبدادزامپائین جامتربت جام1138

49186صیدآبادزامپائین جامتربت جام1139

164644فیض آبادمیش مست /میش مست /زامپائین جامتربت جام1140

**قلعه حمامزامپائین جامتربت جام1141

**قندكزامپائین جامتربت جام1142

102376قندك خورده مالکینزامپائین جامتربت جام1143

**کاریزمزارزامپائین جامتربت جام1144

5082,091محمدآبادزامپائین جامتربت جام1145

**ملوي سفلیزامپائین جامتربت جام1146

76325ملوي علیازامپائین جامتربت جام1147

**نهرآباد/چاه عبداهللا جمشیدئزامپائین جامتربت جام1148

150520وکیل آبادپائین جامزامپائین جامتربت جام1149

152574یادگارسفلیزامپائین جامتربت جام1150

178672یادگارعلیازامپائین جامتربت جام1151

1867احمدآبادبنکدارگل بانوپائین جامتربت جام1152

212773اسالم آباد/چهارمن نیم /گل بانوپائین جامتربت جام1153

177716اسماعیل خان /اسماعیل آباد/گل بانوپائین جامتربت جام1154

168622اله آبادگل بانوپائین جامتربت جام1155

**بژگانگل بانوپائین جامتربت جام1156

195648حسین آبادکاللیگل بانوپائین جامتربت جام1157

90332حسین اقابیک /حسین آباد اقابیکگل بانوپائین جامتربت جام1158
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53212حیانوگل بانوپائین جامتربت جام1159

5832,257رحمت آبادگل بانوپائین جامتربت جام1160

**سلطان آبادگل بانوپائین جامتربت جام1161

122443علی آبادگل بانوپائین جامتربت جام1162

42134قاسم آبادگل بانوپائین جامتربت جام1163

**قزل حصارگل بانوپائین جامتربت جام1164

7452,597قلعه ککگل بانوپائین جامتربت جام1165

35131کالته صنمگل بانوپائین جامتربت جام1166

99405میخکگل بانوپائین جامتربت جام1167

4891,811ازاددهباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1168

3291,181باغ کشمیرعلیاباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1169

80287پیروحشباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1170

87320چشمه ازادباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1171

96386چشمه زردباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1172

39123چشمه عبدالکریمباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1173

2573چشمه گلباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1174

باغ کشمیرمرکزيصالح آباد1175
چشمه محمدخان /چشمه محمد/چشمه خان 

محمد
**

2931,079درازاب سفلیباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1176

164570درازاب علیاباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1177

125452درخت بیدباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1178

188611شاه توتباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1179

2490شورابباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1180

112416فالیزك /پالیزكباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1181

باغ کشمیرمرکزيصالح آباد1182
قلعه حمام حاجی رسول /قلعه حمام حاج 

رسول
74290

**قلعه گبريباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1183

**قلعه نامري /قلعه نارئباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1184

51206کاریزك یعقوبخانی /کاریزك یعقوبی /باغ کشمیرمرکزيصالح آباد1185

115437کال کراب /کال کرو/باغ کشمیرمرکزيصالح آباد1186

56179کل ملک آبادباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1187
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142545گورخارباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1188

3051,048ممیزابباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1189

102355نعتوباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1190

412یعقوبیباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1191

40136یکه باغباغ کشمیرمرکزيصالح آباد1192

2689ابراهیم بايجنت آبادجنت آبادصالح آباد1193

1541ابوترابجنت آبادجنت آبادصالح آباد1194

72310استاي سفلیاستايجنت آبادصالح آباد1195

42197استاي علیااستايجنت آبادصالح آباد1196

78314برجک شیخیجنت آبادجنت آبادصالح آباد1197

**پاسگاه انتظامی ابراهیم خانیجنت آبادجنت آبادصالح آباد1198

**پاسگاه انتظامی دولی بهلولاستايجنت آبادصالح آباد1199

**پاسگاه انتظامی کنده سوختهجنت آبادجنت آبادصالح آباد1200

**پاسگاه نیروئ انتظامی خطائیاستايجنت آبادصالح آباد1201

**پاسگاه نیروئ انتظامی دولی جاللاستايجنت آبادصالح آباد1202

**پایگاه پل خشتیاستايجنت آبادصالح آباد1203

**پایگاه شهیدیوسفیجنت آبادجنت آبادصالح آباد1204

66272پده موسی خان (کاریزچه )/پده حسین کور/جنت آبادجنت آبادصالح آباد1205

66270توت سیدمحمداستايجنت آبادصالح آباد1206

27118توت صفراستايجنت آبادصالح آباد1207

62261توت لشکراناستايجنت آبادصالح آباد1208

3631,261جنت آبادجنت آبادجنت آبادصالح آباد1209

59239چشمه انجیراستايجنت آبادصالح آباد1210

114425حسن آبادجنت آبادجنت آبادصالح آباد1211

1448خرم آباد سفلی /شهوه سفلی /استايجنت آبادصالح آباد1212

208888خرم آباد علیا/شهوه علیا/استايجنت آبادصالح آباد1213

58188سیاه خولهجنت آبادجنت آبادصالح آباد1214

3951,598کاریز کهندل / کاریز کندل/استايجنت آبادصالح آباد1215

53222کاریزك حاجی پسند / کاریزك/استايجنت آبادصالح آباد1216
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1961کاریزنواستايجنت آبادصالح آباد1217

61217کالته باقی خان /کالته باقی /جنت آبادجنت آبادصالح آباد1218

32126کالته حمید/کالته خان /جنت آبادجنت آبادصالح آباد1219

2785کالته دهنوجنت آبادجنت آبادصالح آباد1220

53242کالته صمدخان /کالته صمد/جنت آبادجنت آبادصالح آباد1221

30107کمرچهاستايجنت آبادصالح آباد1222

1979کنده سوختهاستايجنت آبادصالح آباد1223

36104گرماسیجنت آبادجنت آبادصالح آباد1224

1250گالرچه علیاجنت آبادجنت آبادصالح آباد1225

41132گلدرچه سفلیجنت آبادجنت آبادصالح آباد1226

37132نصرآبادجنت آبادجنت آبادصالح آباد1227

2386هرکاره /اکارهاستايجنت آبادصالح آباد1228

112455اسماعیل آبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1229

**پاسگاه انتظامی بیانیصالح آبادمرکزيصالح آباد1230

**پاسگاه انتظامی خواجه حسام الدینصالح آبادمرکزيصالح آباد1231

**پاسگاه انتظامی گرماب /پاسگاه گرمابصالح آبادمرکزيصالح آباد1232

**پاسگاه گرماب جنوبی / پاسگاه  3برج /صالح آبادمرکزيصالح آباد1233

2182پري آبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1234

835پیرانجیريصالح آبادمرکزيصالح آباد1235

2080جهان آباد/جهان آبادعلی اشرفصالح آبادمرکزيصالح آباد1236

55214چشمه تیموريصالح آبادمرکزيصالح آباد1237

93350حسین آبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1238

24113خیر آبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1239

142496درخت توتصالح آبادمرکزيصالح آباد1240

28112سقرچشمه سفلیصالح آبادمرکزيصالح آباد1241

40154سنگ ابصالح آبادمرکزيصالح آباد1242

123499شورستان سفلیصالح آبادمرکزيصالح آباد1243

3011,207شورستان علیاصالح آبادمرکزيصالح آباد1244

1647شهرك محمدحاجیصالح آبادمرکزيصالح آباد1245
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2183عباس آبادخیرآبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1246

100340فیض آبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1247

44180کاریزخانه  /کاریزخان  /شازدهصالح آبادمرکزيصالح آباد1248

85311کال اقایه علیاصالح آبادمرکزيصالح آباد1249

137517کالته ابوالقاسمصالح آبادمرکزيصالح آباد1250

417کالته حاجی رحمتصالح آبادمرکزيصالح آباد1251

**کالته غوث الدین /کالته عبدالرحمن /صالح آبادمرکزيصالح آباد1252

**گرماب علیاصالح آبادمرکزيصالح آباد1253

4221,574گوش الغر/قوش /صالح آبادمرکزيصالح آباد1254

58209مهدي آباد / کاریزدیوانه /صالح آبادمرکزيصالح آباد1255

132480همت آبادصالح آبادمرکزيصالح آباد1256

70285امام قلعه علیا/شاه نشین علیا/قلعه حماممرکزيصالح آباد1257

94403برجک نقدعلیقلعه حماممرکزيصالح آباد1258

4401,740بنی تاكقلعه حماممرکزيصالح آباد1259

122484پده جان مرادقلعه حماممرکزيصالح آباد1260

145474جعفریه / کاریزعمر/قلعه حماممرکزيصالح آباد1261

107380جهان آبادملکیقلعه حماممرکزيصالح آباد1262

197712حاجی آبادقلعه حماممرکزيصالح آباد1263

114394خواجه طاعونقلعه حماممرکزيصالح آباد1264

50155رحیم آبادقلعه حماممرکزيصالح آباد1265

38114سرابقلعه حماممرکزيصالح آباد1266

154578قشه توتقلعه حماممرکزيصالح آباد1267

42136قلعه حمامقلعه حماممرکزيصالح آباد1268

**قنقرقلعه حماممرکزيصالح آباد1269

84336کال سرخقلعه حماممرکزيصالح آباد1270

113440میخک /میخ خر/قلعه حماممرکزيصالح آباد1271

119459نقدعلی سفلیقلعه حماممرکزيصالح آباد1272

95368نقدعلی علیاقلعه حماممرکزيصالح آباد1273

2691,019یکه توتقلعه حماممرکزيصالح آباد1274
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**امیرآبادجامرودمرکزيتربت جام1275

63239باغک سفلیجامرودمرکزيتربت جام1276

**برنقريجامرودمرکزيتربت جام1277

122441بشیرآبادجامرودمرکزيتربت جام1278

1770بوته گزجامرودمرکزيتربت جام1279

107443تق قزسفلیجامرودمرکزيتربت جام1280

126492تق قزعلیاجامرودمرکزيتربت جام1281

1662جهان آباد/کالته عثمان سلطان /جامرودمرکزيتربت جام1282

**چاه رافتی زمان آبادجامرودمرکزيتربت جام1283

4131,561چشمه گلجامرودمرکزيتربت جام1284

1348چنگ آبادجدیدجامرودمرکزيتربت جام1285

**چنگ آبادخرابهجامرودمرکزيتربت جام1286

3151,261حسن آباد مولويجامرودمرکزيتربت جام1287

119457ده کوشککجامرودمرکزيتربت جام1288

81279سنگ اتشجامرودمرکزيتربت جام1289

**سید احمدجامرودمرکزيتربت جام1290

203858فیروزکوهجامرودمرکزيتربت جام1291

255974قادرآبادجامرودمرکزيتربت جام1292

2587کالته اله رسانجامرودمرکزيتربت جام1293

**کالته غوریهاجامرودمرکزيتربت جام1294

123453گوربندجامرودمرکزيتربت جام1295

7072,701یاقوتین جدیدجامرودمرکزيتربت جام1296

78298یخکجامرودمرکزيتربت جام1297

2811,085المجوق سفلیجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1298

95326بیدكجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1299

45161تلخکجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1300

3811,451تیمنک سفلیجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1301

146605تیمنک علیاجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1302

38148جبار بیگ / کالته قاضی/جلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1303
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94282چاه مزارسفلیجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1304

98337چاه مزارعلیاجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1305

136554درس اخوندجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1306

196778دوسنگجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1307

2170قلعه سرخجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1308

86309کاریزدرهجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1309

96361کالته حاجی قاضی /چاه آبادجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1310

2484کمرچه سفلیجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1311

1987کمرچه علیاجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1312

2851,026موسی آبادجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1313

168548یکه پستهجلگه موسی آبادمرکزيتربت جام1314

**ابراهیم آبادمیان جاممرکزيتربت جام1315

2311,649اسماعیل آبادگرجیمیان جاممرکزيتربت جام1316

3801,284امغانمیان جاممرکزيتربت جام1317

**ایستگاه هواشناسیمیان جاممرکزيتربت جام1318

138548باغ سنگان سفلیمیان جاممرکزيتربت جام1319

3001,099باغ سنگان علیامیان جاممرکزيتربت جام1320

7532,716بزدمیان جاممرکزيتربت جام1321

130460پا جوبمیان جاممرکزيتربت جام1322

131549پل ورزهمیان جاممرکزيتربت جام1323

185729جلیل آبادمیان جاممرکزيتربت جام1324

227872جنگاهمیان جاممرکزيتربت جام1325

**چاه شورمیان جاممرکزيتربت جام1326

**چشمه موسیمیان جاممرکزيتربت جام1327

79296حاجی آبادمیان جاممرکزيتربت جام1328

**دانشگاه ازاداسالمی کشاورزيمیان جاممرکزيتربت جام1329

135524رحیم آبادمیان جاممرکزيتربت جام1330

**رسول آبادمیان جاممرکزيتربت جام1331

63247رضاآبادمیان جاممرکزيتربت جام1332
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4051,424رونجمیان جاممرکزيتربت جام1333

820سجادیهمیان جاممرکزيتربت جام1334

2267سمرغاوهمیان جاممرکزيتربت جام1335

**سیاه باالمیان جاممرکزيتربت جام1336

**شرکت سنگبري جام سنگمیان جاممرکزيتربت جام1337

**شن شوئی شهرداري /شن شوئی جام سراند/میان جاممرکزيتربت جام1338

2058شیخ آبادمیان جاممرکزيتربت جام1339

71238شیخ لومیان جاممرکزيتربت جام1340

174621قلعه نومیرزاجعفرمیان جاممرکزيتربت جام1341

**کارخانه اسفالت ت کارخانه اسفالت شهمیان جاممرکزيتربت جام1342

**کارخانه رب بنیادشهیدمیان جاممرکزيتربت جام1343

201783کاریزنوسفلیمیان جاممرکزيتربت جام1344

413کالته سفیدمیان جاممرکزيتربت جام1345

**کالته علیجانمیان جاممرکزيتربت جام1346

3031,184کالته مرويمیان جاممرکزيتربت جام1347

**گل ورزهمیان جاممرکزيتربت جام1348

1453گنده خالو/گندخالو/میان جاممرکزيتربت جام1349

136581گويمیان جاممرکزيتربت جام1350

185699لنگرمیان جاممرکزيتربت جام1351

4901,745محمودآبادسفلیمیان جاممرکزيتربت جام1352

3671,354محمودآبادعلیامیان جاممرکزيتربت جام1353

5172,308مهمانشهرتربت جاممیان جاممرکزيتربت جام1354

120424میان سرامیان جاممرکزيتربت جام1355

**نامشگرانمیان جاممرکزيتربت جام1356

1028نوايمیان جاممرکزيتربت جام1357

2701,110نودهمیان جاممرکزيتربت جام1358

52179نیک پیمیان جاممرکزيتربت جام1359

**هفت چاهمیان جاممرکزيتربت جام1360

6732,296ابدال آبادباالجامنصرآبادتربت جام1361
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**امیرخواجهباالجامنصرآبادتربت جام1362

2174باغ نوباالجامنصرآبادتربت جام1363

33121بیدستانباالجامنصرآبادتربت جام1364

168592تقی آبادباالجامنصرآبادتربت جام1365

3961,393جعفرآبادباالجامنصرآبادتربت جام1366

**چاهکباالجامنصرآبادتربت جام1367

55241چشمه جوهرباالجامنصرآبادتربت جام1368

45155چنارباالجامنصرآبادتربت جام1369

3321,158خرم آبادباالجامنصرآبادتربت جام1370

2169زوادرعلیاباالجامنصرآبادتربت جام1371

56212سمسراي سفلیباالجامنصرآبادتربت جام1372

46163سمسراي علیاباالجامنصرآبادتربت جام1373

1350شوراب جهان /شوراب سفلی /باالجامنصرآبادتربت جام1374

62222قزقاوه /محمدآباد/باالجامنصرآبادتربت جام1375

4001,411قلعه سرخباالجامنصرآبادتربت جام1376

4361,591کالته بزرگ /دوزنگ /باالجامنصرآبادتربت جام1377

4131,718کالته صوفیباالجامنصرآبادتربت جام1378

162646کالته فاضلباالجامنصرآبادتربت جام1379

40131مخالفگاهباالجامنصرآبادتربت جام1380

29108اغل کمرکاریزاننصرآبادتربت جام1381

**امان محمدکاریزاننصرآبادتربت جام1382

2787اندايکاریزاننصرآبادتربت جام1383

139451بردوکاریزاننصرآبادتربت جام1384

253985حسن آبادکاریزاننصرآبادتربت جام1385

148437حسنککاریزاننصرآبادتربت جام1386

**خاك شورکاریزاننصرآبادتربت جام1387

515خوك اب  /قند ابکاریزاننصرآبادتربت جام1388

1,2574,442خیرآبادکاریزاننصرآبادتربت جام1389

3261,094سماخونکاریزاننصرآبادتربت جام1390
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1750سماقچهکاریزاننصرآبادتربت جام1391

1,6526,299سمنگان /رباط سمنگانکاریزاننصرآبادتربت جام1392

**سیبک سفلیکاریزاننصرآبادتربت جام1393

**سیبک علیاکاریزاننصرآبادتربت جام1394

2061شوراب علیاکاریزاننصرآبادتربت جام1395

177587علی آبادکاریزاننصرآبادتربت جام1396

4271,514قلعه شیرکاریزاننصرآبادتربت جام1397

69244کاریزان مالاحمد/کاریزان مالمحمد/کاریزاننصرآبادتربت جام1398

6172,107کاریزنوکاریزاننصرآبادتربت جام1399

54181کالته اقامحمدکاریزاننصرآبادتربت جام1400

6782,056مومن آبادکاریزاننصرآبادتربت جام1401

**ابجرسفلیبایکبایکتربت حیدریه1402

**ابجرعلیابایکبایکتربت حیدریه1403

**ازديبایکبایکتربت حیدریه1404

**ازديبایکبایکتربت حیدریه1405

**اسیاب دیوبایکبایکتربت حیدریه1406

**بازه کالتبایکبایکتربت حیدریه1407

**برگويبایکبایکتربت حیدریه1408

116342بسکبایکبایکتربت حیدریه1409

**بناي سفلیبایکبایکتربت حیدریه1410

**بناي علیابایکبایکتربت حیدریه1411

**پیله خشک کنی حدادبایکبایکتربت حیدریه1412

**تاك متاكبایکبایکتربت حیدریه1413

**تنگی اجدانیبایکبایکتربت حیدریه1414

**ته رودبایکبایکتربت حیدریه1415

4261,178حصاربایکبایکتربت حیدریه1416

**خلطی دربایکبایکتربت حیدریه1417

113316خورش بربایکبایکتربت حیدریه1418

**دامداري غالمزادهبایکبایکتربت حیدریه1419
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**دامداري قربانیبایکبایکتربت حیدریه1420

**دربنايبایکبایکتربت حیدریه1421

**درخت سرونبایکبایکتربت حیدریه1422

88269رزگبایکبایکتربت حیدریه1423

288662رودمعجنبایکبایکتربت حیدریه1424

**روسیبایکبایکتربت حیدریه1425

114266سرخ آبادبایکبایکتربت حیدریه1426

**سرخنابیدبایکبایکتربت حیدریه1427

**سفیلر / سقیدربایکبایکتربت حیدریه1428

**سلونجبایکبایکتربت حیدریه1429

**سه بیگیبایکبایکتربت حیدریه1430

**شعب القاس علیابایکبایکتربت حیدریه1431

**صالح آبادبایکبایکتربت حیدریه1432

**طاغندهبایکبایکتربت حیدریه1433

99283فدیههبایکبایکتربت حیدریه1434

**فکوريبایکبایکتربت حیدریه1435

**کالته الیاسبایکبایکتربت حیدریه1436

**کالته پیوندبایکبایکتربت حیدریه1437

**کالته جوزبربایکبایکتربت حیدریه1438

**کالته حاج حسنبایکبایکتربت حیدریه1439

**کالته حسینیبایکبایکتربت حیدریه1440

**کالته سرگدارسنگ اتشبایکبایکتربت حیدریه1441

**کالته شفیعیبایکبایکتربت حیدریه1442

**کالته عجالنیبایکبایکتربت حیدریه1443

**کالته نارگشبایکبایکتربت حیدریه1444

**گاوسمرغبایکبایکتربت حیدریه1445

2676گشنبایکبایکتربت حیدریه1446

**میرزابیکبایکبایکتربت حیدریه1447

2269اب باریک سفلیباالرخجلگه رختربت حیدریه1448
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1233اب باریک علیاباالرخجلگه رختربت حیدریه1449

69227ابداروباالرخجلگه رختربت حیدریه1450

75244احمدآبادشیخباالرخجلگه رختربت حیدریه1451

**اسماعیل آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1452

2683اقداشباالرخجلگه رختربت حیدریه1453

**امیرآباد/شفتآبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1454

**امین آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1455

2162پیش اخورباالرخجلگه رختربت حیدریه1456

**تقی آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1457

**جهان آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1458

**چاه چهارشاعرباالرخجلگه رختربت حیدریه1459

**چاه دوشاعرباالرخجلگه رختربت حیدریه1460

**چاه سه شاعرباالرخجلگه رختربت حیدریه1461

**چاه یک شاعرباالرخجلگه رختربت حیدریه1462

**چشمه محمدمیرزاباالرخجلگه رختربت حیدریه1463

**حسین آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1464

65192حصارجاللباالرخجلگه رختربت حیدریه1465

**خان حاکم /اسالمیه /باالرخجلگه رختربت حیدریه1466

**خداافریدباالرخجلگه رختربت حیدریه1467

**دربندباالرخجلگه رختربت حیدریه1468

165681درخت سنجدباالرخجلگه رختربت حیدریه1469

**دودرختیباالرخجلگه رختربت حیدریه1470

**ده عربباالرخجلگه رختربت حیدریه1471

**رحمان آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1472

252807سرهنگباالرخجلگه رختربت حیدریه1473

6622,078سلطان آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1474

**سیرزارباالرخجلگه رختربت حیدریه1475

**شه دهباالرخجلگه رختربت حیدریه1476

66192شیرآبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1477
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68186عسگردباالرخجلگه رختربت حیدریه1478

190604عالقهباالرخجلگه رختربت حیدریه1479

**علی آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1480

**علی اقاباالرخجلگه رختربت حیدریه1481

**غریب آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1482

65218فتح آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1483

196639فخرآبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1484

**قلعه کهنهباالرخجلگه رختربت حیدریه1485

37106کل قريباالرخجلگه رختربت حیدریه1486

**کل گوشباالرخجلگه رختربت حیدریه1487

**کالته اسیاب سنگی /کالته اب باریکباالرخجلگه رختربت حیدریه1488

84251کالته ثمباالرخجلگه رختربت حیدریه1489

**کالته ثم سفلیباالرخجلگه رختربت حیدریه1490

**کالته عزیزآبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1491

**گرگ آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1492

204591گرمابباالرخجلگه رختربت حیدریه1493

**گلبوباالرخجلگه رختربت حیدریه1494

**محمدآبادمستوفیباالرخجلگه رختربت حیدریه1495

**مزارابداروباالرخجلگه رختربت حیدریه1496

**مظفربزيباالرخجلگه رختربت حیدریه1497

**موسی آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1498

**میش آبادباالرخجلگه رختربت حیدریه1499

**یک لنگی سفلیباالرخجلگه رختربت حیدریه1500

180562یک لنگی علیاباالرخجلگه رختربت حیدریه1501

**اب سردپائین رخجلگه رختربت حیدریه1502

3281,188احمدآبادخزاییپائین رخجلگه رختربت حیدریه1503

**ارقیطانپائین رخجلگه رختربت حیدریه1504

231787اسدآبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1505

151538اسدیهپائین رخجلگه رختربت حیدریه1506
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71245اسالم آبادخلجپائین رخجلگه رختربت حیدریه1507

**بیک علیپائین رخجلگه رختربت حیدریه1508

43150پوستین دوزپائین رخجلگه رختربت حیدریه1509

**تیمورعلیاپائین رخجلگه رختربت حیدریه1510

727چهاردرختپائین رخجلگه رختربت حیدریه1511

**حیدرآبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1512

**داراب آبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1513

204686رباط میان دشتپائین رخجلگه رختربت حیدریه1514

1354زرککپائین رخجلگه رختربت حیدریه1515

5841,956سرباالپائین رخجلگه رختربت حیدریه1516

**سه کالوكپائین رخجلگه رختربت حیدریه1517

**سی نخیپائین رخجلگه رختربت حیدریه1518

**شادابپائین رخجلگه رختربت حیدریه1519

**شاهرگپائین رخجلگه رختربت حیدریه1520

59224شیله گشادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1521

**عرب آبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1522

**علی آبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1523

**علی آبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1524

84296قشرباطپائین رخجلگه رختربت حیدریه1525

55219قلعه نوپائین رخجلگه رختربت حیدریه1526

**کاریزسبزپائین رخجلگه رختربت حیدریه1527

**کال بزپائین رخجلگه رختربت حیدریه1528

60178کوهیپائین رخجلگه رختربت حیدریه1529

92305محمودآبادپائین رخجلگه رختربت حیدریه1530

40104مختاريپائین رخجلگه رختربت حیدریه1531

3196معدنپائین رخجلگه رختربت حیدریه1532

1,0883,633نسرپائین رخجلگه رختربت حیدریه1533

**نوقوشاپائین رخجلگه رختربت حیدریه1534

**احمدآبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1535
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**اصغرآبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1536

53175اکبرآبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1537

**بازه گزمیرمیان رخجلگه رختربت حیدریه1538

**برکالمیان رخجلگه رختربت حیدریه1539

2051بیدستانمیان رخجلگه رختربت حیدریه1540

**بیدممیان رخجلگه رختربت حیدریه1541

62193پاگداربادورمیان رخجلگه رختربت حیدریه1542

**تقی آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1543

3431,138جوادیهمیان رخجلگه رختربت حیدریه1544

**چخماق کوهمیان رخجلگه رختربت حیدریه1545

**چشمه خارسفلی / چشمه خوارسفلی/میان رخجلگه رختربت حیدریه1546

76221چهارتخته کوكمیان رخجلگه رختربت حیدریه1547

**حسین آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1548

182578حشمت آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1549

185605خرممیان رخجلگه رختربت حیدریه1550

**خماريمیان رخجلگه رختربت حیدریه1551

**دوشابکمیان رخجلگه رختربت حیدریه1552

**دول آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1553

261819رودخانهمیان رخجلگه رختربت حیدریه1554

**زیرکتمیان رخجلگه رختربت حیدریه1555

**سراج سفلیمیان رخجلگه رختربت حیدریه1556

**سراج علیامیان رخجلگه رختربت حیدریه1557

**شفابیگمیان رخجلگه رختربت حیدریه1558

**شورابمیان رخجلگه رختربت حیدریه1559

2885شوربیگمیان رخجلگه رختربت حیدریه1560

73247شورحصارمیان رخجلگه رختربت حیدریه1561

39124عمادیه سفلیمیان رخجلگه رختربت حیدریه1562

**عین آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1563

42106غنچیمیان رخجلگه رختربت حیدریه1564
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**فیض آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1565

**قاسم آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1566

92305قجاقمیان رخجلگه رختربت حیدریه1567

**قزل حصارمیان رخجلگه رختربت حیدریه1568

**کریم آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1569

**کالته اقاحسینمیان رخجلگه رختربت حیدریه1570

**کالته حاجی احمد/ رحمت آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1571

**کالته حسنمیان رخجلگه رختربت حیدریه1572

**کالته حسین آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1573

**کالته علیشاهمیان رخجلگه رختربت حیدریه1574

**کالته قاضیمیان رخجلگه رختربت حیدریه1575

**کالته کامهمیان رخجلگه رختربت حیدریه1576

**کالته کوريمیان رخجلگه رختربت حیدریه1577

**کندنصیرمیان رخجلگه رختربت حیدریه1578

**محمدبلندمیان رخجلگه رختربت حیدریه1579

**مست علیمیان رخجلگه رختربت حیدریه1580

**معین آبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1581

**میرآبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1582

**نصرآبادمیان رخجلگه رختربت حیدریه1583

151503نظامیهمیان رخجلگه رختربت حیدریه1584

138479نوريمیان رخجلگه رختربت حیدریه1585

1955واسطمیان رخجلگه رختربت حیدریه1586

**اختريرقیچهکدکنتربت حیدریه1587

**الدرجکرقیچهکدکنتربت حیدریه1588

**اله آبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1589

**برمکرقیچهکدکنتربت حیدریه1590

**بهبودرقیچهکدکنتربت حیدریه1591

65218پنگیرقیچهکدکنتربت حیدریه1592

98304ترقیرقیچهکدکنتربت حیدریه1593
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**جالوههرقیچهکدکنتربت حیدریه1594

**چشمه ابوررقیچهکدکنتربت حیدریه1595

43150چنگ کالغ  /چینگ کالغرقیچهکدکنتربت حیدریه1596

48150چوالنک سفلیرقیچهکدکنتربت حیدریه1597

**چوالنک علیارقیچهکدکنتربت حیدریه1598

129366حاجی بیگیرقیچهکدکنتربت حیدریه1599

116389حصاریزدانرقیچهکدکنتربت حیدریه1600

**خاموش آبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1601

32127داوریهرقیچهکدکنتربت حیدریه1602

**درخت بیدرقیچهکدکنتربت حیدریه1603

**دورانرقیچهکدکنتربت حیدریه1604

2062ده مناررقیچهکدکنتربت حیدریه1605

106334رقیچهرقیچهکدکنتربت حیدریه1606

**زمان آبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1607

**سنگابرقیچهکدکنتربت حیدریه1608

**شورابکرقیچهکدکنتربت حیدریه1609

**شیردرهرقیچهکدکنتربت حیدریه1610

95288عبدآبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1611

36106کته تلخرقیچهکدکنتربت حیدریه1612

**کالته ابراهیم خانرقیچهکدکنتربت حیدریه1613

**کالته بزيرقیچهکدکنتربت حیدریه1614

**کالته تلخ بزرگرقیچهکدکنتربت حیدریه1615

**کالته حاج اسماعیلرقیچهکدکنتربت حیدریه1616

**کالته حاجیرقیچهکدکنتربت حیدریه1617

**کالته رحمانرقیچهکدکنتربت حیدریه1618

**کالته شیرمحمدرقیچهکدکنتربت حیدریه1619

**کالته عباس تقائیرقیچهکدکنتربت حیدریه1620

**کالته علی اکبررقیچهکدکنتربت حیدریه1621

**کالته علی محمد /کالته ابراهیم مالرقیچهکدکنتربت حیدریه1622
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**کالته قره قاجرقیچهکدکنتربت حیدریه1623

**کالته کاظمرقیچهکدکنتربت حیدریه1624

**کالته کوريرقیچهکدکنتربت حیدریه1625

**کالته محمدحسنرقیچهکدکنتربت حیدریه1626

**کالته مالحسنرقیچهکدکنتربت حیدریه1627

**کالته میانه /کالته اسماعیل آبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1628

**کالته نائبرقیچهکدکنتربت حیدریه1629

**کالته یعقوب علیرقیچهکدکنتربت حیدریه1630

**کالغ آبادسفلیرقیچهکدکنتربت حیدریه1631

**کالغ آبادوسطیرقیچهکدکنتربت حیدریه1632

**گرابرقیچهکدکنتربت حیدریه1633

**گندچشمهرقیچهکدکنتربت حیدریه1634

**محمدآبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1635

**نصرآبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1636

137475نصرت آبادرقیچهکدکنتربت حیدریه1637

59170نوژه /نودهرقیچهکدکنتربت حیدریه1638

**استخرتلخ بخشکدکنکدکنتربت حیدریه1639

273967اسفیزکدکنکدکنتربت حیدریه1640

**ایتوگیکدکنکدکنتربت حیدریه1641

**بازسیاهکدکنکدکنتربت حیدریه1642

**براقکدکنکدکنتربت حیدریه1643

4781,405برسکدکنکدکنتربت حیدریه1644

3791,318تلخ بخشکدکنکدکنتربت حیدریه1645

**جروفدرکدکنکدکنتربت حیدریه1646

**چاه دیمکارانکدکنکدکنتربت حیدریه1647

**چاه عادلیکدکنکدکنتربت حیدریه1648

**چاه مشهدیهاکدکنکدکنتربت حیدریه1649

**چاه موتور عادلی / چاه موتور زروند/کدکنکدکنتربت حیدریه1650

**چاه موتورشالچیکدکنکدکنتربت حیدریه1651
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**چاه موتورغفوريکدکنکدکنتربت حیدریه1652

**چاه موتورفرخیکدکنکدکنتربت حیدریه1653

**حصاركکدکنکدکنتربت حیدریه1654

**خوش هواکدکنکدکنتربت حیدریه1655

6532,251دافیکدکنکدکنتربت حیدریه1656

**رزونهکدکنکدکنتربت حیدریه1657

**رودخانه تلخ بخشکدکنکدکنتربت حیدریه1658

**زروندکدکنکدکنتربت حیدریه1659

**سیدآبادکدکنکدکنتربت حیدریه1660

**قنات اله قلیکدکنکدکنتربت حیدریه1661

**قنات قزويکدکنکدکنتربت حیدریه1662

**گزويکدکنکدکنتربت حیدریه1663

**گل هوکدکنکدکنتربت حیدریه1664

**محمدیهکدکنکدکنتربت حیدریه1665

**مرغداري برازندهکدکنکدکنتربت حیدریه1666

**مرغداري سید جواد غیاثیکدکنکدکنتربت حیدریه1667

**مرغداري عادلیکدکنکدکنتربت حیدریه1668

**مرغداري کاللیکدکنکدکنتربت حیدریه1669

**مرغدارئ خیاطزاده /دامدارئ خیاطزادهکدکنکدکنتربت حیدریه1670

**مرغدارئ علی صفاییکدکنکدکنتربت حیدریه1671

**منصوریهکدکنکدکنتربت حیدریه1672

5351,840ابرودباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1673

3671,221اسفیوخباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1674

6712,220اغویهباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1675

48109بکاولباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1676

282840بنهنگباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1677

**پارك جنگلی حجتیباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1678

**پدهباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1679

33108تروسکباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1680
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**ثابتیباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1681

203660دامسکباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1682

249781دوغشکباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1683

**دول آبادباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1684

8882,973ده پایینباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1685

173509سرکاریزباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1686

43143سریشاباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1687

2973سنجدپورباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1688

**سی چوبباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1689

**شهرك صنعتی شماره 2باالوالیتمرکزيتربت حیدریه1690

2565صعوهباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1691

3472,646صنوبرباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1692

6221,940صومعهباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1693

3761,272ضیاالدین علیاباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1694

823عباس آبادباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1695

5381,675فرزقباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1696

324984فهندرباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1697

**قلعه نوباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1698

306947قندشتنباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1699

3341,051کاریزك خوجوئیباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1700

90254کامه سفلیباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1701

96229کامه علیاباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1702

46160کسگکباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1703

**کالته اقامیرباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1704

**کالته بختیاريباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1705

**گلریزباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1706

**لیک آبادباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1707

**محمودآبادباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1708

**مرغداري پورمهديباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1709
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63213ملک آبادباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1710

9523,111منظرباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1711

3221,056نوغاب / نوقاب/باالوالیتمرکزيتربت حیدریه1712

830یحیی آبادباالوالیتمرکزيتربت حیدریه1713

**اسدآباد / عباس آباد/پائین والیتمرکزيتربت حیدریه1714

103294اله آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1715

42143امیرآبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1716

**انبیسپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1717

217658اومیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1718

**ایستگاه راه آهن تربت حیدریهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1719

89311باغ میونپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1720

**بشرویهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1721

**بندبلوچپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1722

202626بوري آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1723

110341بیسقفیزنپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1724

48142تجرودپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1725

**تعمیرگاه اپاراتی حمیدپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1726

**تعویض روغن قاضی زاده  /روغن کوهسار/پائین والیتمرکزيتربت حیدریه1727

110321جعفرآبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1728

**چاه موتورحاجی مجتهديپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1729

**چاه موتورفانیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1730

**چاه موتورکرمانیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1731

**چشمه زردپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1732

**حاجی آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1733

3251,117حاجی یارپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1734

169526حوض سرخپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1735

70232خدابندهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1736

514خورشانهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1737

72218خورقپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1738
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**دزداییپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1739

**ده نوپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1740

**روح آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1741

2283زمان آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1742

226745سنگل آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1743

343998سیوکیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1744

162524شترخسبپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1745

**شرکت تولیدي ایران نکتارپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1746

69221شیخ ابوالقاسمپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1747

70247طاهرآبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1748

3011,021عریانپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1749

**عین الدینپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1750

4441,470فدردپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1751

2988قلعه نومستوفیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1752

103329قوزانپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1753

140445کاج درختپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1754

**کارخانه سیلیکات خراسانپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1755

**کاظم آبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1756

**کبوترخانپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1757

**کالته توکلیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1758

**کالته حسن شاهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1759

**کالته حسن غولپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1760

**کالته شکویانپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1761

**کالته شوپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1762

**کالته شیخانپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1763

95312کالته علی سیاهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1764

**کالته قنادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1765

**کالته گاوگلوپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1766

**کالته مجتهديپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1767
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**کالته مزارپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1768

**کالته منشی زادهپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1769

**کالته میرزایاقوتپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1770

**گل جیکپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1771

**گل نیپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1772

**گندآبادپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1773

66196مزجردپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1774

94310مورشکپائین والیتمرکزيتربت حیدریه1775

90333آبادي زورزمندشماره موتور55جغتايمرکزيجغتاي1776

5421,805ابوچناريجغتايمرکزيجغتاي1777

**ابوطاهريجغتايمرکزيجغتاي1778

**اسیاب نوجغتايمرکزيجغتاي1779

90309امیر آباد / آبادي زورزمندشماره موتور52جغتايمرکزيجغتاي1780

2888ایثار / چاه عمیق شماره دو زورزمندجغتايمرکزيجغتاي1781

**بورقندرجغتايمرکزيجغتاي1782

جغتايمرکزيجغتاي1783
بوستان/چاه عمیق شماره 

5زورزمند/چاه120نفر
1547

48178بهار/چاه عمیق شماره 28زورزمندجغتايمرکزيجغتاي1784

**پاي چنارجغتايمرکزيجغتاي1785

**چاه شماره  5کال داغلنجغتايمرکزيجغتاي1786

**چاه شماره 2زورجغتايمرکزيجغتاي1787

2993چاه عروج علی جغتاییجغتايمرکزيجغتاي1788

**چاه عمیق حسن زرقانیجغتايمرکزيجغتاي1789

**چاه عمیق شماره  6کال داغلنجغتايمرکزيجغتاي1790

45151چاه عمیق شماره 3زورجغتايمرکزيجغتاي1791

**چاه عمیق شماره 4زورجغتايمرکزيجغتاي1792

**چاه عمیق شماره 4کال داغلق موسی جغتايجغتايمرکزيجغتاي1793

**چاه عمیق علی اصغرقرانیجغتايمرکزيجغتاي1794

**چاه محمدمحمدآبادئجغتايمرکزيجغتاي1795

128459حطیطهجغتايمرکزيجغتاي1796
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**ذابجغتايمرکزيجغتاي1797

71250رضوان/چاه عمیق شماره 27زورزمندجغتايمرکزيجغتاي1798

6832,050زرقانجغتايمرکزيجغتاي1799

208628زمندجغتايمرکزيجغتاي1800

6612,156شهرستانکجغتايمرکزيجغتاي1801

53191شهرك زمند/زمند نوجغتايمرکزيجغتاي1802

4981,922فریمانهجغتايمرکزيجغتاي1803

72252قایم / چاه عمیق شماره یک زورزمندجغتايمرکزيجغتاي1804

**قلبکجغتايمرکزيجغتاي1805

**کال داغلنجغتايمرکزيجغتاي1806

**کالته خداورديجغتايمرکزيجغتاي1807

**کالته سبربیجغتايمرکزيجغتاي1808

**کالته قربانعلیجغتايمرکزيجغتاي1809

**کالته میرعباسجغتايمرکزيجغتاي1810

**کهواجغتايمرکزيجغتاي1811

**گزندرجغتايمرکزيجغتاي1812

**موتوررحیم آباد کال داغلقجغتايمرکزيجغتاي1813

**نیالنجغتايمرکزيجغتاي1814

190598اهللا آباددستورانمرکزيجغتاي1815

**برسلدستورانمرکزيجغتاي1816

62163جاورتندستورانمرکزيجغتاي1817

184548جبلهدستورانمرکزيجغتاي1818

185644چاه شماره (1) قره حوض  /جبله نودستورانمرکزيجغتاي1819

**خداورديدستورانمرکزيجغتاي1820

288899دستوراندستورانمرکزيجغتاي1821

**دلبريدستورانمرکزيجغتاي1822

**دلیريدستورانمرکزيجغتاي1823

**سردودستورانمرکزيجغتاي1824

2263شادماندستورانمرکزيجغتاي1825
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**شایخدستورانمرکزيجغتاي1826

**شوشوي بزرگدستورانمرکزيجغتاي1827

**شوشوي کوچکدستورانمرکزيجغتاي1828

**فراگرددستورانمرکزيجغتاي1829

**کالته اهنگران باالدستورانمرکزيجغتاي1830

**کالته توت درهدستورانمرکزيجغتاي1831

**کالته چنقدستورانمرکزيجغتاي1832

**کالته یاسیندستورانمرکزيجغتاي1833

278902کهنهدستورانمرکزيجغتاي1834

**گاوسرادستورانمرکزيجغتاي1835

159499گفتدستورانمرکزيجغتاي1836

**گنداوهدستورانمرکزيجغتاي1837

245752منیدردستورانمرکزيجغتاي1838

**مهدئ آبادگفتدستورانمرکزيجغتاي1839

**نخابدستورانمرکزيجغتاي1840

4441,442ازادوارپائین جوینهاللیجغتاي1841

127410اناويپائین جوینهاللیجغتاي1842

306996ایستگاه ازادوارپائین جوینهاللیجغتاي1843

103318چاه شماره 39 منیدر/ محمدیهپائین جوینهاللیجغتاي1844

**چاه عمیق مختاريپائین جوینهاللیجغتاي1845

**چاه کالته گزپائین جوینهاللیجغتاي1846

**چاه مشاع 1فیض آبادپائین جوینهاللیجغتاي1847

35119حاجی آبادپائین جوینهاللیجغتاي1848

40127حسن آباد منیدرپائین جوینهاللیجغتاي1849

3691,226حسین آبادپائین جوینهاللیجغتاي1850

102296خلیل آبادپائین جوینهاللیجغتاي1851

**خواجهپائین جوینهاللیجغتاي1852

**دکل تلویزیونپائین جوینهاللیجغتاي1853

**سیدآبادپیرهپائین جوینهاللیجغتاي1854
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65189شفیع آبادپائین جوینهاللیجغتاي1855

**عباس آبادپائین جوینهاللیجغتاي1856

87261عبدل آباد اکرادپائین جوینهاللیجغتاي1857

6782,276فراشیانپائین جوینهاللیجغتاي1858

**فرخ آبادپائین جوینهاللیجغتاي1859

276927فیض آبادپائین جوینهاللیجغتاي1860

217595قلعه نوپائین جوینهاللیجغتاي1861

39115کالته گزپائین جوینهاللیجغتاي1862

**گل چمنپائین جوینهاللیجغتاي1863

182584گلشن آبادپائین جوینهاللیجغتاي1864

8562,773محمدآبادگفتپائین جوینهاللیجغتاي1865

**مزرعه جعفرآبادپائین جوینهاللیجغتاي1866

**موتوربرق دکلپائین جوینهاللیجغتاي1867

**مهربزكپائین جوینهاللیجغتاي1868

220697ابویسانمیان جوینهاللیجغتاي1869

**استریانمیان جوینهاللیجغتاي1870

**ایستگاه راه اهن جوینمیان جوینهاللیجغتاي1871

3490ایستگاه سنخواستمیان جوینهاللیجغتاي1872

**چاه عمیق حسین جفتاي شماره 1میان جوینهاللیجغتاي1873

**چاه عمیق حسین جفتاي شماره 2میان جوینهاللیجغتاي1874

**چاه عمیق شماره 7شهیدبروغنیمیان جوینهاللیجغتاي1875

**چاه عمیق عباس آبادمیان جوینهاللیجغتاي1876

**چاه عمیق مالکین /چاه عمیق مالکین شمارهمیان جوینهاللیجغتاي1877

**چاه عمیق محمدزادهمیان جوینهاللیجغتاي1878

174617حجت آبادمیان جوینهاللیجغتاي1879

5031,661خداشاه  /ده امام /میان جوینهاللیجغتاي1880

150440خسروشیرمیان جوینهاللیجغتاي1881

4161,332راه چمنمیان جوینهاللیجغتاي1882

**رودبارمیان جوینهاللیجغتاي1883
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7092,447ریواده عبدل آبادمیان جوینهاللیجغتاي1884

102316سامقانمیان جوینهاللیجغتاي1885

**سلیمان آبادمیان جوینهاللیجغتاي1886

**سیدآبادمیان جوینهاللیجغتاي1887

85297سیدآباداکرادمیان جوینهاللیجغتاي1888

173581عباس آبادقنديمیان جوینهاللیجغتاي1889

**علی آبادمیان جوینهاللیجغتاي1890

3341,038فشانجردمیان جوینهاللیجغتاي1891

**کالته رضائیهمیان جوینهاللیجغتاي1892

3221,000گوريمیان جوینهاللیجغتاي1893

**محمدآبادعلیامیان جوینهاللیجغتاي1894

**مزرعه راه چمنمیان جوینهاللیجغتاي1895

229754نوباغمیان جوینهاللیجغتاي1896

**نیم ایستگاه جوینمیان جوینهاللیجغتاي1897

**وريمیان جوینهاللیجغتاي1898

**ولی آبادمیان جوینهاللیجغتاي1899

164570ابراهیم آبادابوطالب /ابراهیم آباد/حکم آبادعطاملکجوین1900

236720اسماعیل آبادحکم آبادعطاملکجوین1901

**اندوقانحکم آبادعطاملکجوین1902

**بخش آبادحکم آبادعطاملکجوین1903

2931,028بهرامیهحکم آبادعطاملکجوین1904

**بیژن آبادحکم آبادعطاملکجوین1905

**چاه عمیق اندوقانکحکم آبادعطاملکجوین1906

**چاه عمیق شماره 1 اهللا آبادحکم آبادعطاملکجوین1907

**چاه عمیق شماره 1ابراهیم آبادحکم آبادعطاملکجوین1908

**چاه عمیق شماره 1بیژن آبادحکم آبادعطاملکجوین1909

**چاه عمیق شماره 2 اهللا آبادحکم آبادعطاملکجوین1910

**چاه عمیق شماره 2بیژن آبادحکم آبادعطاملکجوین1911

**چاه عمیق شماره 3بیژن آبادحکم آبادعطاملکجوین1912
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**چاه عمیق شیکهحکم آبادعطاملکجوین1913

**چاه عمیق گلشن آبادحکم آبادعطاملکجوین1914

59196حاجی آبادبزازيحکم آبادعطاملکجوین1915

**حسن آبادحکم آبادعطاملکجوین1916

1,1433,824حکم آبادحکم آبادعطاملکجوین1917

4341,482خرم آبادحکم آبادعطاملکجوین1918

114378خیرآبادحکم آبادعطاملکجوین1919

**رستم آبادحکم آبادعطاملکجوین1920

**سیدآبادحکم آبادعطاملکجوین1921

5441,876عباس آبادعربحکم آبادعطاملکجوین1922

**کالته بکحکم آبادعطاملکجوین1923

62191کالته شهیدان  /کالته قادري /حکم آبادعطاملکجوین1924

**کالته مالحکم آبادعطاملکجوین1925

**محمدآبادحکم آبادعطاملکجوین1926

**مزرعه قادريحکم آبادعطاملکجوین1927

3001,030نانواحکم آبادعطاملکجوین1928

**همت آبادحکم آبادعطاملکجوین1929

3998ابراهیم آبادباالجوینزرینعطاملکجوین1930

180590احمدآبادزرینعطاملکجوین1931

**ایستگاه راه اهن اسفراینزرینعطاملکجوین1932

195603بداغ آبادزرینعطاملکجوین1933

**برقنديزرینعطاملکجوین1934

163480حسین آبادمیرزامومنزرینعطاملکجوین1935

179651رحمت آبادزرینعطاملکجوین1936

**علی آبادزرینعطاملکجوین1937

221699کریم آبادزرینعطاملکجوین1938

**کالته حسین خانزرینعطاملکجوین1939

**کالته خرازيزرینعطاملکجوین1940

4601,449کالته عربزرینعطاملکجوین1941
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290953احمدآبادملکباالجوینمرکزيجوین1942

**اق قلعهباالجوینمرکزيجوین1943

5831,878اندادهباالجوینمرکزيجوین1944

94281ایستگاه نقابباالجوینمرکزيجوین1945

**بحرآباد /مزرعه بحرآباد/باالجوینمرکزيجوین1946

**بیست باغباالجوینمرکزيجوین1947

**پست برق132 کیلووات دشت کمايباالجوینمرکزيجوین1948

**ته بندباالجوینمرکزيجوین1949

**جنت آبادباالجوینمرکزيجوین1950

**چاه عمیق انقالبباالجوینمرکزيجوین1951

**چاه عمیق چهل بندباالجوینمرکزيجوین1952

**چاه عمیق حسین آبادباالجوینمرکزيجوین1953

**چاه عمیق شماره  2 اندادهباالجوینمرکزيجوین1954

**چاه عمیق شماره 1قنديباالجوینمرکزيجوین1955

**چاه عمیق شماره 2قنديباالجوینمرکزيجوین1956

**چاه عمیق شماره 3اندادهباالجوینمرکزيجوین1957

**چاه عمیق شماره 3شهیدرجائیباالجوینمرکزيجوین1958

**چاه عمیق قارزيباالجوینمرکزيجوین1959

**چاه عمیق کروژدهباالجوینمرکزيجوین1960

**چاه عمیق همت آباد کروژدهباالجوینمرکزيجوین1961

5651,941حاجی آبادحاج صفرباالجوینمرکزيجوین1962

**حسین آبادحاج محمدعلیباالجوینمرکزيجوین1963

**حیدرآبادباالجوینمرکزيجوین1964

1,2614,250رازئباالجوینمرکزيجوین1965

6051,946زورآبادباالجوینمرکزيجوین1966

144414زیرآبادباالجوینمرکزيجوین1967

91306سیرغانباالجوینمرکزيجوین1968

87302شهرك قایمباالجوینمرکزيجوین1969

63230شهرك کارخانه قندجوینباالجوینمرکزيجوین1970
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**طرسکباالجوینمرکزيجوین1971

292951عباس آبادملکباالجوینمرکزيجوین1972

**علی آبادباالجوینمرکزيجوین1973

279881فتح آبادنو /فتح آباد/باالجوینمرکزيجوین1974

**کارخانه قندجوینباالجوینمرکزيجوین1975

211703کروژدهباالجوینمرکزيجوین1976

194642کالته اندادهباالجوینمرکزيجوین1977

**کالته عربباالجوینمرکزيجوین1978

4431,339کالته میمريباالجوینمرکزيجوین1979

148519کمایستانباالجوینمرکزيجوین1980

**مزرعه استان قدسباالجوینمرکزيجوین1981

**مزرعه خیرخواهباالجوینمرکزيجوین1982

**مزرعه شهرستانکباالجوینمرکزيجوین1983

**مزرعه شهیدمطهريباالجوینمرکزيجوین1984

**مزرعه کمایستانباالجوینمرکزيجوین1985

**ملک آبادباالجوینمرکزيجوین1986

**نیم ایستگاه نقابباالجوینمرکزيجوین1987

**هنگرآبادباالجوینمرکزيجوین1988

207711ارگ نوجويپیراکوهمرکزيجوین1989

**اله آبادپیراکوهمرکزيجوین1990

8332,449برغمدپیراکوهمرکزيجوین1991

**بفره باالپیراکوهمرکزيجوین1992

**بفره پائینپیراکوهمرکزيجوین1993

85170بیدپیراکوهمرکزيجوین1994

95282بیدخورپیراکوهمرکزيجوین1995

**پونمپیراکوهمرکزيجوین1996

77223جزندرپیراکوهمرکزيجوین1997

**جزندرسوختهپیراکوهمرکزيجوین1998

199547جلمبادانپیراکوهمرکزيجوین1999
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88221جمال آبادپیراکوهمرکزيجوین2000

40112دلک آبادپیراکوهمرکزيجوین2001

168482رامشینپیراکوهمرکزيجوین2002

**رهري بیدخورپیراکوهمرکزيجوین2003

**سردابپیراکوهمرکزيجوین2004

**شصت خانیپیراکوهمرکزيجوین2005

2783شمس آبادپیراکوهمرکزيجوین2006

49قلعه نوپیراکوهمرکزيجوین2007

**کارگاه شن شوییپیراکوهمرکزيجوین2008

**کالته براقیپیراکوهمرکزيجوین2009

**کالته فاضلپیراکوهمرکزيجوین2010

105327منجشیرینپیراکوهمرکزيجوین2011

1437مهرآبادپیراکوهمرکزيجوین2012

78238میان آبادپیراکوهمرکزيجوین2013

36102یحیی آبادپیراکوهمرکزيجوین2014

45113یوسف آبادپیراکوهمرکزيجوین2015

**ابراهیم آبادبیزکیگلبهارچناران2016

**اجاللبیزکیگلبهارچناران2017

**اشکوانبیزکیگلبهارچناران2018

**اق صحرابیزکیگلبهارچناران2019

1954اوتانبیزکیگلبهارچناران2020

411ایل حصاربیزکیگلبهارچناران2021

57164بازهبیزکیگلبهارچناران2022

**بخت آبادبیزکیگلبهارچناران2023

**بقالبیزکیگلبهارچناران2024

**بیامشکبیزکیگلبهارچناران2025

**بیدابیدبیزکیگلبهارچناران2026

96346پس پشتهبیزکیگلبهارچناران2027

120386پوشانبیزکیگلبهارچناران2028
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619پیشاوكبیزکیگلبهارچناران2029

622تمندربیزکیگلبهارچناران2030

2479جوپایینبیزکیگلبهارچناران2031

42151جوقانبیزکیگلبهارچناران2032

**چاه شماره 2استان قدسبیزکیگلبهارچناران2033

**چاه عمیق استان قدسبیزکیگلبهارچناران2034

**چاه عمیق استان قدسبیزکیگلبهارچناران2035

بیزکیگلبهارچناران2036
چاه عمیق حسن محمدي پرور/چاه عمیق 

محمد
**

**چاه عمیق حسین زادهبیزکیگلبهارچناران2037

**چاه عمیق خدادادبیزکیگلبهارچناران2038

**چاه عمیق محمودصائبیبیزکیگلبهارچناران2039

**چاه موتورعمیق استان قدس اکبرمراديبیزکیگلبهارچناران2040

**چاه موتورعمیق استان قدس اکبریانبیزکیگلبهارچناران2041

411چرمیبیزکیگلبهارچناران2042

44136چشمه گیالسبیزکیگلبهارچناران2043

2894چملهبیزکیگلبهارچناران2044

**چنبرغربالبیزکیگلبهارچناران2045

**چهل پريبیزکیگلبهارچناران2046

1447حاج اسماعیل /حاجی اسماعیل /بیزکیگلبهارچناران2047

2776حاجی آبادبیزکیگلبهارچناران2048

34102حسن آباد عامل زادهبیزکیگلبهارچناران2049

934حسن آبادمنقشلیبیزکیگلبهارچناران2050

**حسین آبادناسیبیزکیگلبهارچناران2051

1341حسین نجوبیزکیگلبهارچناران2052

827حکیم آبادبیزکیگلبهارچناران2053

77213حیطه طالبیزکیگلبهارچناران2054

**خادمباشیبیزکیگلبهارچناران2055

29104خان آبادبیزکیگلبهارچناران2056

**خان تپهبیزکیگلبهارچناران2057
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1442درخت سنجدبیزکیگلبهارچناران2058

47درنگونبیزکیگلبهارچناران2059

98327دستگردبیزکیگلبهارچناران2060

44137دولخانبیزکیگلبهارچناران2061

1036ذهاببیزکیگلبهارچناران2062

59182زناقلبیزکیگلبهارچناران2063

277949سراسیاببیزکیگلبهارچناران2064

**سلخی / امام زاده ابراهیمبیزکیگلبهارچناران2065

**سلطان آبادبیزکیگلبهارچناران2066

4191,337سلوگردبیزکیگلبهارچناران2067

1035سنقاسی  /سنقائی /بیزکیگلبهارچناران2068

2275سیدآبادبیزکیگلبهارچناران2069

**سیرگردبیزکیگلبهارچناران2070

**شاه بندهبیزکیگلبهارچناران2071

415شاه گلديبیزکیگلبهارچناران2072

66230شلنگردبیزکیگلبهارچناران2073

**شمس آبادبیزکیگلبهارچناران2074

1245شوركبیزکیگلبهارچناران2075

45152شیرینبیزکیگلبهارچناران2076

**طاهرآبادبیزکیگلبهارچناران2077

95335طویلبیزکیگلبهارچناران2078

**عباس آبادجنگیبیزکیگلبهارچناران2079

**عباس خان قره گلبیزکیگلبهارچناران2080

1030علی آبادبیزکیگلبهارچناران2081

2277فتح آبادبیزکیگلبهارچناران2082

**فالح آبادبیزکیگلبهارچناران2083

1354فنگبیزکیگلبهارچناران2084

142486قره جنگلبیزکیگلبهارچناران2085

75259قره کوسهبیزکیگلبهارچناران2086
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**قلعه رضابیزکیگلبهارچناران2087

117365قوشق آبادبیزکیگلبهارچناران2088

**کالته شکربیزکیگلبهارچناران2089

412کرتوبیزکیگلبهارچناران2090

72235کرنگانبیزکیگلبهارچناران2091

**کریمخانبیزکیگلبهارچناران2092

**کسالنیبیزکیگلبهارچناران2093

2264کالته تلکیبیزکیگلبهارچناران2094

**کالته حسنبیزکیگلبهارچناران2095

**کالته خانوبیزکیگلبهارچناران2096

98303کالته شیخهابیزکیگلبهارچناران2097

34106کالته شیرینبیزکیگلبهارچناران2098

**کالته عرب آبادبیزکیگلبهارچناران2099

**کالته علی خانبیزکیگلبهارچناران2100

516کالته قنبرعلیبیزکیگلبهارچناران2101

414کالته کاظمبیزکیگلبهارچناران2102

**کالته محمدباقربیزکیگلبهارچناران2103

**کالته محمدعرببیزکیگلبهارچناران2104

**کالته میرزابیزکیگلبهارچناران2105

**کالته نادرجدیدبیزکیگلبهارچناران2106

54169کمال آبادبیزکیگلبهارچناران2107

**کوسانبیزکیگلبهارچناران2108

**گبريبیزکیگلبهارچناران2109

60198گلکبیزکیگلبهارچناران2110

**گلگونبیزکیگلبهارچناران2111

49167گلمبیزکیگلبهارچناران2112

**گنجوبیزکیگلبهارچناران2113

1955گوريبیزکیگلبهارچناران2114

85272محسن آبادبیزکیگلبهارچناران2115
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2691محمدآبادبلوچبیزکیگلبهارچناران2116

722محمدحسن بیگبیزکیگلبهارچناران2117

**مزرعه معاونبیزکیگلبهارچناران2118

**مزرعه نصراله خان شریفیبیزکیگلبهارچناران2119

**مزرعه وگاوداري کهن نژادبیزکیگلبهارچناران2120

926منقشلیبیزکیگلبهارچناران2121

2693موسی آبادبیزکیگلبهارچناران2122

47مومن آبادبیزکیگلبهارچناران2123

**مهدئ سلطان / مهدي آباد/بیزکیگلبهارچناران2124

2167مهرآبادبیزکیگلبهارچناران2125

**میرزاحسنبیزکیگلبهارچناران2126

518ناوخبیزکیگلبهارچناران2127

2376نجم آبادبیزکیگلبهارچناران2128

622نصرآبادبیزکیگلبهارچناران2129

6982,367نوبهاربیزکیگلبهارچناران2130

64216نومهنبیزکیگلبهارچناران2131

1239نیستانبیزکیگلبهارچناران2132

3292یوسف آبادبیزکیگلبهارچناران2133

132422ابقدگلمکانگلبهارچناران2134

164522احمدآبادگلمکانگلبهارچناران2135

**ارگیگلمکانگلبهارچناران2136

4921,533اسجیلگلمکانگلبهارچناران2137

67216اسالم آبادگلمکانگلبهارچناران2138

**اسماعیل آبادگلمکانگلبهارچناران2139

254876به آبادگلمکانگلبهارچناران2140

58198جمع ابگلمکانگلبهارچناران2141

**چشمکگلمکانگلبهارچناران2142

**چشمه سبزگلمکانگلبهارچناران2143

111350چنارگلمکانگلبهارچناران2144
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**حسن آبادگلمکانگلبهارچناران2145

**حسن اقهگلمکانگلبهارچناران2146

621حسین آبادگلمکانگلبهارچناران2147

**خسرو آبادگلمکانگلبهارچناران2148

1547خوشابگلمکانگلبهارچناران2149

147524خیجگلمکانگلبهارچناران2150

84297خیرآبادگلمکانگلبهارچناران2151

285919دولت آبادگلمکانگلبهارچناران2152

1760ده نوگلمکانگلبهارچناران2153

412رونگگلمکانگلبهارچناران2154

53159سنگ سفیدگلمکانگلبهارچناران2155

**شوركگلمکانگلبهارچناران2156

727عاشقانگلمکانگلبهارچناران2157

**عاشقان باالگلمکانگلبهارچناران2158

511عباس آبادگلمکانگلبهارچناران2159

**عشق آبادگلمکانگلبهارچناران2160

**عیش آبادگلمکانگلبهارچناران2161

149388فریزيگلمکانگلبهارچناران2162

**قصرهاللگلمکانگلبهارچناران2163

**قلعه نوقوام شهیديگلمکانگلبهارچناران2164

**کشیش درگلمکانگلبهارچناران2165

**کاهدرگلمکانگلبهارچناران2166

188555کاهوگلمکانگلبهارچناران2167

227790کالته پایهگلمکانگلبهارچناران2168

**کمرستانگلمکانگلبهارچناران2169

41123کوشکانگلمکانگلبهارچناران2170

147516گاوطرناگلمکانگلبهارچناران2171

**ماواگلمکانگلبهارچناران2172

**موشنگگلمکانگلبهارچناران2173
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**نوپاروگلمکانگلبهارچناران2174

934نوزادگلمکانگلبهارچناران2175

93312هاشم آبادگلمکانگلبهارچناران2176

**یکه لنگهگلمکانگلبهارچناران2177

267902انجششبق مجمرکزيچناران2178

5291,777بقمجبق مجمرکزيچناران2179

1956کالته گاهبق مجمرکزيچناران2180

64206گاشبق مجمرکزيچناران2181

101329گاهبق مجمرکزيچناران2182

**احمدآبادچنارانمرکزيچناران2183

**احمدآبادفروتنچنارانمرکزيچناران2184

102305اخلمدسفلیچنارانمرکزيچناران2185

145418اخلمدعلیاچنارانمرکزيچناران2186

**اسکندرآبادچنارانمرکزيچناران2187

**اق چشمهچنارانمرکزيچناران2188

**اق صحراچنارانمرکزيچناران2189

62219امیرآبادچنارانمرکزيچناران2190

1140اهنگرچنارانمرکزيچناران2191

1237بگیجانچنارانمرکزيچناران2192

**بهرآباد /بحرآباد/چنارانمرکزيچناران2193

828بیجركچنارانمرکزيچناران2194

3385تلکیچنارانمرکزيچناران2195

**توربچاه باال /توربچاه /چنارانمرکزيچناران2196

**توربچاه پایینچنارانمرکزيچناران2197

**جغ جغچنارانمرکزيچناران2198

70224جوکالچنارانمرکزيچناران2199

**چاه استانهچنارانمرکزيچناران2200

**چاه جمع ابچنارانمرکزيچناران2201

**چاه زارعین زناقلچنارانمرکزيچناران2202
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**چاه عمیق مختارزادهچنارانمرکزيچناران2203

**چاهدرهچنارانمرکزيچناران2204

**چشمه ماهیچنارانمرکزيچناران2205

**چهارحوضچنارانمرکزيچناران2206

111370چهارمهنچنارانمرکزيچناران2207

**حسن آبادچنارانمرکزيچناران2208

**حسن قلتقچنارانمرکزيچناران2209

2588حسین آبادچنارانمرکزيچناران2210

**حسین آبادنیازيچنارانمرکزيچناران2211

**حکم آبادچنارانمرکزيچناران2212

**خامیچنارانمرکزيچناران2213

177570خرم آبادچنارانمرکزيچناران2214

100323خواجه جراحچنارانمرکزيچناران2215

518خواجه ولیچنارانمرکزيچناران2216

**خوشانهچنارانمرکزيچناران2217

137509خیرآبادچنارانمرکزيچناران2218

**داش بالغچنارانمرکزيچناران2219

**دق ابچنارانمرکزيچناران2220

521دوست آبادچنارانمرکزيچناران2221

**ده باغچنارانمرکزيچناران2222

**دهنه ابقدچنارانمرکزيچناران2223

218722دهنه اخلمدچنارانمرکزيچناران2224

**رخکنچنارانمرکزيچناران2225

60199رضاآبادسرهنگچنارانمرکزيچناران2226

49150رضاآبادطاهريچنارانمرکزيچناران2227

1345ساروجهچنارانمرکزيچناران2228

277988سركچنارانمرکزيچناران2229

56188سمندرچنارانمرکزيچناران2230

**سوماچنارانمرکزيچناران2231
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1,5645,312سیدآبادچنارانمرکزيچناران2232

106354شترپاچنارانمرکزيچناران2233

**شرکت خرم  /حسین آبادمدرس /چنارانمرکزيچناران2234

**شریف آبادچنارانمرکزيچناران2235

2379شکرآبادچنارانمرکزيچناران2236

**شکرآبادچنارانمرکزيچناران2237

166567شیخ کانلوچنارانمرکزيچناران2238

59214صفی آبادچنارانمرکزيچناران2239

**عباس آبادچنارانمرکزيچناران2240

**عبدل آبادچنارانمرکزيچناران2241

519عرب آبادچنارانمرکزيچناران2242

45156فیض آبادچنارانمرکزيچناران2243

**قالی گنبدچنارانمرکزيچناران2244

**قره جوچنارانمرکزيچناران2245

234898قزل کنچنارانمرکزيچناران2246

47165قزلرچنارانمرکزيچناران2247

2077قزلیچنارانمرکزيچناران2248

2995قلعه نوچنارانمرکزيچناران2249

83269قلقوچانچنارانمرکزيچناران2250

834قمچنارانمرکزيچناران2251

415قیص آبادچنارانمرکزيچناران2252

**کاسکچنارانمرکزيچناران2253

53175کبیرچنارانمرکزيچناران2254

**کج گردنچنارانمرکزيچناران2255

**کرکرچنارانمرکزيچناران2256

**کالته ارازچنارانمرکزيچناران2257

**کالته سلیمانیچنارانمرکزيچناران2258

**کالته ملوچنارانمرکزيچناران2259

32102کالته میانچنارانمرکزيچناران2260
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104377کمبالنچنارانمرکزيچناران2261

**کنانچنارانمرکزيچناران2262

**کنده بیرهچنارانمرکزيچناران2263

**گرمابچنارانمرکزيچناران2264

31101گل خاتونچنارانمرکزيچناران2265

721گلخندانچنارانمرکزيچناران2266

620گلشن آبادچنارانمرکزيچناران2267

1242گنبدضیاچنارانمرکزيچناران2268

152505گوه خالصهچنارانمرکزيچناران2269

827گوه کالتهچنارانمرکزيچناران2270

**ماسی حضرتیچنارانمرکزيچناران2271

55190ماسی ماسکانلوچنارانمرکزيچناران2272

**مجیدآبادچنارانمرکزيچناران2273

70213محمدآبادچنارانمرکزيچناران2274

**محمدآبادکرتانچنارانمرکزيچناران2275

**محمدقلیچنارانمرکزيچناران2276

**مزرعه توکلیچنارانمرکزيچناران2277

**مزرعه قاضیچنارانمرکزيچناران2278

**مزرعه موفقچنارانمرکزيچناران2279

53185مزنگچنارانمرکزيچناران2280

159525ملیچنارانمرکزيچناران2281

**نانواخانهچنارانمرکزيچناران2282

46156نورالدینچنارانمرکزيچناران2283

623نوروزآبادچنارانمرکزيچناران2284

1242نوروزآبادچنارانمرکزيچناران2285

45157نهرآبادچنارانمرکزيچناران2286

**هفت چاهچنارانمرکزيچناران2287

2678هاللچنارانمرکزيچناران2288

48159یوردچوپانچنارانمرکزيچناران2289
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34107ابگاهیرادکانمرکزيچناران2290

**اسالم آباد(اسماعیل آباد)رادکانمرکزيچناران2291

**افضل آبادرادکانمرکزيچناران2292

617امامزاده ابراهیمرادکانمرکزيچناران2293

**ایده لقرادکانمرکزيچناران2294

**ایل آبادرادکانمرکزيچناران2295

1124بارو(باروئی )رادکانمرکزيچناران2296

**بش حوضرادکانمرکزيچناران2297

2279بهمن جان سفلیرادکانمرکزيچناران2298

83232بهمن جان علیارادکانمرکزيچناران2299

2182بیرمشاهرادکانمرکزيچناران2300

**تاس تپهرادکانمرکزيچناران2301

**جعفرآبادرادکانمرکزيچناران2302

113366چمگردرادکانمرکزيچناران2303

**چمن گاوباغرادکانمرکزيچناران2304

**چهچهرادکانمرکزيچناران2305

51158حاجی آبادرادکانمرکزيچناران2306

**حسین آبادرادکانمرکزيچناران2307

234771حکیم آبادرادکانمرکزيچناران2308

131422خریجرادکانمرکزيچناران2309

1441خواجه گردابرادکانمرکزيچناران2310

82327دلمه علیارادکانمرکزيچناران2311

7842,609رادکانرادکانمرکزيچناران2312

**رضاآبادگیجان سامديرادکانمرکزيچناران2313

53175زینگررادکانمرکزيچناران2314

78235سوهانرادکانمرکزيچناران2315

**عبدل آبادکوهستانیرادکانمرکزيچناران2316

2365علی آبادرادکانمرکزيچناران2317

2399علی آبادبهمن جانرادکانمرکزيچناران2318
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**قاسم آبادرادکانمرکزيچناران2319

827قدیرآبادرادکانمرکزيچناران2320

74230قرقرادکانمرکزيچناران2321

353,570قزل حصاررادکانمرکزيچناران2322

3951,302قیاس آبادرادکانمرکزيچناران2323

62189کالته صادق آبادرادکانمرکزيچناران2324

1547کالته جعفررادکانمرکزيچناران2325

**کالته شرفرادکانمرکزيچناران2326

**کالته منصوريرادکانمرکزيچناران2327

121432گروه  /گرو/رادکانمرکزيچناران2328

**گلچینرادکانمرکزيچناران2329

58180گوارشکانرادکانمرکزيچناران2330

67233مریچگانرادکانمرکزيچناران2331

**مریچگان سادات رضويرادکانمرکزيچناران2332

121384مغانرادکانمرکزيچناران2333

**منصورآبادگیجانرادکانمرکزيچناران2334

5912,043موچنانرادکانمرکزيچناران2335

**موسی آبادرادکانمرکزيچناران2336

8342,620ارغاششطرازششطرازخلیل آباد2337

3097ایرج آبادششطرازششطرازخلیل آباد2338

233721تکمارششطرازششطرازخلیل آباد2339

1,1823,639جابوزششطرازششطرازخلیل آباد2340

**چاه برقی غفاريششطرازششطرازخلیل آباد2341

**چاه حاجی حسین مقدم  /شهید مقدمششطرازششطرازخلیل آباد2342

**چاه شهیدشکوريششطرازششطرازخلیل آباد2343

**چاه شهیدطاهريششطرازششطرازخلیل آباد2344

**چاه شهیدعبديششطرازششطرازخلیل آباد2345

**چاه موتورشماره 1برکالششطرازششطرازخلیل آباد2346

**شرکت انقالب اسالمیششطرازششطرازخلیل آباد2347
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**شرکت بدرششطرازششطرازخلیل آباد2348

**شرکت خدمات کشاورزي نبوتششطرازششطرازخلیل آباد2349

**شرکت شهیدکامیابششطرازششطرازخلیل آباد2350

**شرکت شهیدهاشمی نژادششطرازششطرازخلیل آباد2351

**شرکت طالقانیششطرازششطرازخلیل آباد2352

**شرکت قائمششطرازششطرازخلیل آباد2353

**شرکت کشاورزي ودامپروري بعثتششطرازششطرازخلیل آباد2354

**شرکت میثم تمارششطرازششطرازخلیل آباد2355

**شن شوئی بنیادمسکنششطرازششطرازخلیل آباد2356

**کارخانه اسفالت جهادسازندگیششطرازششطرازخلیل آباد2357

**امامزاده شاهزاده هاديکویرششطرازخلیل آباد2358

**انبارخانهکویرششطرازخلیل آباد2359

5031,630جعفرآبادکویرششطرازخلیل آباد2360

**چاه تجريکویرششطرازخلیل آباد2361

**چاه سبزکویرششطرازخلیل آباد2362

**چاه موتورحاجی فداییکویرششطرازخلیل آباد2363

**چاه موتورولواکویرششطرازخلیل آباد2364

**حجت آبادکویرششطرازخلیل آباد2365

**حسین آبادکویرششطرازخلیل آباد2366

**رفعت آبادکویرششطرازخلیل آباد2367

**رکن آبادکویرششطرازخلیل آباد2368

**زمان آبادکویرششطرازخلیل آباد2369

**سپاهیکویرششطرازخلیل آباد2370

6461,931سعدالدینکویرششطرازخلیل آباد2371

**سلیمانیهکویرششطرازخلیل آباد2372

411سنبلکویرششطرازخلیل آباد2373

36116شورابکویرششطرازخلیل آباد2374

**طاهرآبادکویرششطرازخلیل آباد2375

**عباسیهکویرششطرازخلیل آباد2376
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110348علی آبادشورکویرششطرازخلیل آباد2377

1640قهندیزکویرششطرازخلیل آباد2378

**کال سرخ محمدآبادکویرششطرازخلیل آباد2379

3381,083کاههکویرششطرازخلیل آباد2380

**کالته بلبلکویرششطرازخلیل آباد2381

**کالته توحیديکویرششطرازخلیل آباد2382

**کالته رحیمکویرششطرازخلیل آباد2383

**کالته مالمحمدکویرششطرازخلیل آباد2384

**کالته نورالهکویرششطرازخلیل آباد2385

**موتوراب رفعت آبادکویرششطرازخلیل آباد2386

**موتوراب زمان آبادکویرششطرازخلیل آباد2387

**موتوراب سنبلکویرششطرازخلیل آباد2388

**موتوراب شماره 1کاههکویرششطرازخلیل آباد2389

**موتوراب شماره 2کاههکویرششطرازخلیل آباد2390

**موتوراب شهیدایزديکویرششطرازخلیل آباد2391

**موتوراب شهیدشادکانکویرششطرازخلیل آباد2392

**موتوراب شهیدنظریانکویرششطرازخلیل آباد2393

4041,196مهدي آبادکویرششطرازخلیل آباد2394

**نصرتیهکویرششطرازخلیل آباد2395

**نمکدانکویرششطرازخلیل آباد2396

**ابروحومهمرکزيخلیل آباد2397

**الهیارحومهمرکزيخلیل آباد2398

**باغچه خانمحومهمرکزيخلیل آباد2399

**پیرسرخحومهمرکزيخلیل آباد2400

**تاریک درهحومهمرکزيخلیل آباد2401

**تیغ سبزحومهمرکزيخلیل آباد2402

**جزرودحومهمرکزيخلیل آباد2403

**چاه موتورباغچه /باغ نوحومهمرکزيخلیل آباد2404

**چاه موتوردودرختیحومهمرکزيخلیل آباد2405
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**چاه موتورسیل بندحومهمرکزيخلیل آباد2406

**حاج غالمعلیحومهمرکزيخلیل آباد2407

**حجت آباد/کالته خانحومهمرکزيخلیل آباد2408

**خارزنجحومهمرکزيخلیل آباد2409

1,3474,279دهنوحومهمرکزيخلیل آباد2410

**شمس آبادحومهمرکزيخلیل آباد2411

**صالحی زیرسنگحومهمرکزيخلیل آباد2412

**طاهرآبادحومهمرکزيخلیل آباد2413

261820کاریزكحومهمرکزيخلیل آباد2414

**کالته بززارحومهمرکزيخلیل آباد2415

**کالته شاه حسنحومهمرکزيخلیل آباد2416

**کالته شوکتیحومهمرکزيخلیل آباد2417

**کالته غفاريحومهمرکزيخلیل آباد2418

**کالته لوشیحومهمرکزيخلیل آباد2419

**کالته محمد حسن دهقان/  کالته نقیب /حومهمرکزيخلیل آباد2420

**کوشه رستاقحومهمرکزيخلیل آباد2421

227665محمدآبادحومهمرکزيخلیل آباد2422

8352,648مزدهحومهمرکزيخلیل آباد2423

**مالغالمحسنحومهمرکزيخلیل آباد2424

6972,182نصرآبادحومهمرکزيخلیل آباد2425

**هاشم آبادحومهمرکزيخلیل آباد2426

6812,050ابراهیم آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2427

**اسماعیل آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2428

**اصغرآبادرستاقمرکزيخلیل آباد2429

4021,245بزنجردرستاقمرکزيخلیل آباد2430

**تقی آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2431

**تک نیرستاقمرکزيخلیل آباد2432

**حاجبیرستاقمرکزيخلیل آباد2433

**حسن آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2434
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183536حسین آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2435

**خرگوشیرستاقمرکزيخلیل آباد2436

**رحمت آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2437

**زین آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2438

**سعدآبادرستاقمرکزيخلیل آباد2439

**سیدآبادرستاقمرکزيخلیل آباد2440

**شمس آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2441

**شورورستاقمرکزيخلیل آباد2442

**صادق آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2443

**صالحیرستاقمرکزيخلیل آباد2444

**عزت آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2445

**فضل آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2446

**قاسم آبادرستاقمرکزيخلیل آباد2447

**کدوبایررستاقمرکزيخلیل آباد2448

**کالته اقل شوررستاقمرکزيخلیل آباد2449

**کالته حجرهرستاقمرکزيخلیل آباد2450

281814کالته شاديرستاقمرکزيخلیل آباد2451

**کالته شوررستاقمرکزيخلیل آباد2452

**کالته علمرستاقمرکزيخلیل آباد2453

**کالته نایورستاقمرکزيخلیل آباد2454

**گزآبادرستاقمرکزيخلیل آباد2455

**گل گیررستاقمرکزيخلیل آباد2456

**مخزن آبرستاقمرکزيخلیل آباد2457

**مخلیرستاقمرکزيخلیل آباد2458

268812میرآبادرستاقمرکزيخلیل آباد2459

**میرمحمديرستاقمرکزيخلیل آباد2460

7802,556نقابرستاقمرکزيخلیل آباد2461

153428هفت خانهرستاقمرکزيخلیل آباد2462

260926اسدآبادزوزنجلگه زوزنخواف2463
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4021,604باغ بخشیزوزنجلگه زوزنخواف2464

4101,562بیاسآبادنوسازيزوزنجلگه زوزنخواف2465

**جهان آبادزوزنجلگه زوزنخواف2466

**چاه خونیزوزنجلگه زوزنخواف2467

**چاه سرخزوزنجلگه زوزنخواف2468

**چاه سفرزوزنجلگه زوزنخواف2469

**چاه سه درختزوزنجلگه زوزنخواف2470

**چاه قراول خانهزوزنجلگه زوزنخواف2471

**چاه گندهزوزنجلگه زوزنخواف2472

**چاه گورهزوزنجلگه زوزنخواف2473

**چشمه تلخ ابزوزنجلگه زوزنخواف2474

**چشمه گرمابزوزنجلگه زوزنخواف2475

**حجت آبادزوزنجلگه زوزنخواف2476

**درازوزوزنجلگه زوزنخواف2477

**دوچاهیزوزنجلگه زوزنخواف2478

7442,677زوزنزوزنجلگه زوزنخواف2479

**سفیدابگونزوزنجلگه زوزنخواف2480

**قلعه دخترزوزنجلگه زوزنخواف2481

**قلعه شاهزادهزوزنجلگه زوزنخواف2482

**کالته بهبودزوزنجلگه زوزنخواف2483

**گیالبزوزنجلگه زوزنخواف2484

**مزرعه جهان آباد/مجموعه چاههاي قاسم آبادزوزنجلگه زوزنخواف2485

66233مهآبادجدیدزوزنجلگه زوزنخواف2486

**مهرآبادزوزنجلگه زوزنخواف2487

209793ابراهیمیکیبرجلگه زوزنخواف2488

136525ارگ قلندرکیبرجلگه زوزنخواف2489

140537برکاڈجدیدکیبرجلگه زوزنخواف2490

204719بنیآبادکیبرجلگه زوزنخواف2491

75275چاه خشتکیبرجلگه زوزنخواف2492
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**چاه عطاکیبرجلگه زوزنخواف2493

69266چاه کنده  /چاه رحیم /کیبرجلگه زوزنخواف2494

202756چاه گچیکیبرجلگه زوزنخواف2495

48192چاه مسیلهکیبرجلگه زوزنخواف2496

30114چاه مطارکیبرجلگه زوزنخواف2497

179681حسن آبادکیبرجلگه زوزنخواف2498

**حسن آباددولتیکیبرجلگه زوزنخواف2499

201749خلط آبادنوسازيکیبرجلگه زوزنخواف2500

134508ده خطیب جدیدکیبرجلگه زوزنخواف2501

**شیرگردکیبرجلگه زوزنخواف2502

2821,124علی آبادکیبرجلگه زوزنخواف2503

29104غضنفريکیبرجلگه زوزنخواف2504

133459قطارگزکیبرجلگه زوزنخواف2505

2591,206کالشورجدیدکیبرجلگه زوزنخواف2506

99325کالته الخی جدیدکیبرجلگه زوزنخواف2507

97357مهرآبادکیبرجلگه زوزنخواف2508

56225همزارعکیبرجلگه زوزنخواف2509

**اهللا آبادباالخوافسالمیخواف2510

**برغن آبادباالخوافسالمیخواف2511

**چاه 2مهدي آبادباالخوافسالمیخواف2512

**چاه ابوالقاسم /چاه محمد غفورئباالخوافسالمیخواف2513

**چاه شماره 4مهدي آبادباالخوافسالمیخواف2514

4801,804چمن آبادباالخوافسالمیخواف2515

91309حاجی آبادباالخوافسالمیخواف2516

2701,080خلیل آبادباالخوافسالمیخواف2517

**خویرد /خوگرد/خویدوباالخوافسالمیخواف2518

3221,252خیرآبادباالخوافسالمیخواف2519

**رباط  زیارتباالخوافسالمیخواف2520

**ساجباالخوافسالمیخواف2521
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**ساقونباالخوافسالمیخواف2522

**سبروزباالخوافسالمیخواف2523

1,1694,258سدهباالخوافسالمیخواف2524

260986سلمانباالخوافسالمیخواف2525

**سمندرشورباالخوافسالمیخواف2526

**سناجرد /صناجرد/باالخوافسالمیخواف2527

**سنگ اهوباالخوافسالمیخواف2528

3191,196سیجاوندباالخوافسالمیخواف2529

271980شهركباالخوافسالمیخواف2530

**شیرخونباالخوافسالمیخواف2531

2531,000صیدآبادباالخوافسالمیخواف2532

3611,324عباس آبادباالخوافسالمیخواف2533

193748علی آبادجدیدباالخوافسالمیخواف2534

**غیاث آبادباالخوافسالمیخواف2535

**فخرآبادباالخوافسالمیخواف2536

67211فدكباالخوافسالمیخواف2537

176626فرح آباد/روح آبادباالخوافسالمیخواف2538

**محسن آبادباالخوافسالمیخواف2539

**محمدآبادشیخباالخوافسالمیخواف2540

210782مزرعه شیخباالخوافسالمیخواف2541

51157میانروديباالخوافسالمیخواف2542

4701,739نصرآبادباالخوافسالمیخواف2543

3321,169ولی آبادباالخوافسالمیخواف2544

199773هزارخوشهباالخوافسالمیخواف2545

4971,876احمدآبادسالمیسالمیخواف2546

3121,385بندیوانسالمیسالمیخواف2547

3761,618چهاردهسالمیسالمیخواف2548

2761,018حسن آبادسالمیسالمیخواف2549

**خرم آبادسالمیسالمیخواف2550
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**خوجه علیسالمیسالمیخواف2551

4341,880رزدابسالمیسالمیخواف2552

229790سرابسالمیسالمیخواف2553

250931قلعه نوسالمیسالمیخواف2554

**کالته موسیسالمیسالمیخواف2555

**متعابسالمیسالمیخواف2556

**مجموعه چاههاي سالمیسالمیسالمیخواف2557

411بقصانی /بقصانی علیابستانسنگانخواف2558

6302,470بهدادینبستانسنگانخواف2559

2851,122چاه زولبستانسنگانخواف2560

2931,315حسین آبادبستانسنگانخواف2561

178806کاریونبستانسنگانخواف2562

30110محمدآبادبستانسنگانخواف2563

6012,450مژن آبادبستانسنگانخواف2564

55203نهوربستانسنگانخواف2565

250857نیازآبادبستانسنگانخواف2566

1,1544,452برآبادپائین خوافسنگانخواف2567

**پاسگاه ایوبیپائین خوافسنگانخواف2568

**پاسگاه چاه سرخپائین خوافسنگانخواف2569

**پاسگاه چاه فضلپائین خوافسنگانخواف2570

**پاسگاه چاه قشمپائین خوافسنگانخواف2571

**پاسگاه چاه محمدپائین خوافسنگانخواف2572

**پاسگاه خوشابهپائین خوافسنگانخواف2573

**پاسگاه موسی آبادپائین خوافسنگانخواف2574

**پاسگاه میل 39پائین خوافسنگانخواف2575

**پاسگاه میل 41پائین خوافسنگانخواف2576

**پایگاه موسی آبادپائین خوافسنگانخواف2577

1658دردويپائین خوافسنگانخواف2578

**سرچشمه کراتپائین خوافسنگانخواف2579
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45160گریابپائین خوافسنگانخواف2580

**معدن سنگ اهنپائین خوافسنگانخواف2581

48209ارزنهمیان خوافمرکزيخواف2582

**اسدآبادمیان خوافمرکزيخواف2583

**الدنگمیان خوافمرکزيخواف2584

**ایستگاه تثبیت شنهاي روان /پارك جنگلی بمیان خوافمرکزيخواف2585

78269براکوهمیان خوافمرکزيخواف2586

77269بیدپارسیمیان خوافمرکزيخواف2587

2671,061تیزابمیان خوافمرکزيخواف2588

**چاه احمدتوکلیمیان خوافمرکزيخواف2589

**چاه درمیان خوافمرکزيخواف2590

**چاه سرخمیان خوافمرکزيخواف2591

1976چاه شورمیان خوافمرکزيخواف2592

**چاه عبداهللامیان خوافمرکزيخواف2593

**چاه عمیق بنی حسنمیان خوافمرکزيخواف2594

**چاه عمیق میرزا افضلیمیان خوافمرکزيخواف2595

47177حفیظآبادمیان خوافمرکزيخواف2596

3861,464خرگردمیان خوافمرکزيخواف2597

81347خواجهمیان خوافمرکزيخواف2598

35139دشتمیان خوافمرکزيخواف2599

**سر ریگمیان خوافمرکزيخواف2600

**سرریگمیان خوافمرکزيخواف2601

**سیاه الخمیان خوافمرکزيخواف2602

3211,285فایندرمیان خوافمرکزيخواف2603

518کجنهمیان خوافمرکزيخواف2604

107455گرازيمیان خوافمرکزيخواف2605

**گرگابهمیان خوافمرکزيخواف2606

**گزیدرمیان خوافمرکزيخواف2607

40144مهآبادمیان خوافمرکزيخواف2608
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5772,495مهرآبادمیان خوافمرکزيخواف2609

87369ورو/ورابمیان خوافمرکزيخواف2610

2690بازگوينشتیفانمرکزيخواف2611

2071باغچهنشتیفانمرکزيخواف2612

90344بقسانینشتیفانمرکزيخواف2613

45174پشت سآبادنشتیفانمرکزيخواف2614

**چشمه زیرنشتیفانمرکزيخواف2615

39187چشمه مزارنشتیفانمرکزيخواف2616

52205رزاننشتیفانمرکزيخواف2617

125433محمدآبادنشتیفانمرکزيخواف2618

34121نقابنشتیفانمرکزيخواف2619

29127هرشینشتیفانمرکزيخواف2620

35117حجت آبادرباط جزمرکزيخوشاب2621

1,0003,037رباط جزرباط جزمرکزيخوشاب2622

39140عبداله آبادرباط جزمرکزيخوشاب2623

**مزرعه ایرجرباط جزمرکزيخوشاب2624

**امیرآبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2625

5151,705بلقان آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2626

78247ترخاصسلطان آبادمرکزيخوشاب2627

**تکلوسلطان آبادمرکزيخوشاب2628

189553چزگسلطان آبادمرکزيخوشاب2629

**چهارباغسلطان آبادمرکزيخوشاب2630

**حسن آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2631

**حسین آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2632

**حسینیسلطان آبادمرکزيخوشاب2633

169489خوشابسلطان آبادمرکزيخوشاب2634

**داشخانه /داشخان تکابسلطان آبادمرکزيخوشاب2635

**رسول آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2636

88295روکیسلطان آبادمرکزيخوشاب2637
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45136زرقیسلطان آبادمرکزيخوشاب2638

2778سراجهسلطان آبادمرکزيخوشاب2639

160649سوزندهسلطان آبادمرکزيخوشاب2640

4361,456سیدآبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2641

**سیدآبادجدیدسلطان آبادمرکزيخوشاب2642

**شورابسلطان آبادمرکزيخوشاب2643

75223طالبیسلطان آبادمرکزيخوشاب2644

**طاهرآبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2645

**عبدهی سفلیسلطان آبادمرکزيخوشاب2646

**علی آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2647

131372علیکسلطان آبادمرکزيخوشاب2648

268913فرخارسلطان آبادمرکزيخوشاب2649

90263فوجیسلطان آبادمرکزيخوشاب2650

**قاش انجیلسلطان آبادمرکزيخوشاب2651

**قمشلقسلطان آبادمرکزيخوشاب2652

**کالته خسرويسلطان آبادمرکزيخوشاب2653

**کالته عزیزآبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2654

118374کیخسروسلطان آبادمرکزيخوشاب2655

**گل قردرهسلطان آبادمرکزيخوشاب2656

**گنج آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2657

**محمدآبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2658

**موش آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2659

**نظام آبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2660

103275نورآبادسلطان آبادمرکزيخوشاب2661

**یلباشسلطان آبادمرکزيخوشاب2662

**اب نوطبسمرکزيخوشاب2663

**استانهطبسمرکزيخوشاب2664

**افسریهطبسمرکزيخوشاب2665

**الشکی درطبسمرکزيخوشاب2666
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**امین آبادطبسمرکزيخوشاب2667

**انوارطبسمرکزيخوشاب2668

**ایستگاه بیهقطبسمرکزيخوشاب2669

101275بازقندطبسمرکزيخوشاب2670

**باغ پزطبسمرکزيخوشاب2671

261855برقبانطبسمرکزيخوشاب2672

**پرم بازطبسمرکزيخوشاب2673

**پس سفیدطبسمرکزيخوشاب2674

**تاونطبسمرکزيخوشاب2675

125373جنت آبادطبسمرکزيخوشاب2676

**چاه عمیق حاج حسین داشخانه ايطبسمرکزيخوشاب2677

**چاه عمیق سیدتراب میرقاسمیطبسمرکزيخوشاب2678

**چاه عمیق شماره 1میان ریگهاطبسمرکزيخوشاب2679

**چاه عمیق شماره 2راه حسین آبادطبسمرکزيخوشاب2680

**چاه عمیق شماره 3راه احمدآبادطبسمرکزيخوشاب2681

**چاه عمیق علی اصغرکاشکیطبسمرکزيخوشاب2682

**چاه عمیق علی اکبربا یوسفطبسمرکزيخوشاب2683

**چاه عمیق کربالیی میرزاحسین داشخانه ايطبسمرکزيخوشاب2684

**چاه عمیق کربالئی ولی اله داودي شماره 4طبسمرکزيخوشاب2685

**چاه عمیق کربالئی ولی اله داودئ شماره 1طبسمرکزيخوشاب2686

**چاه عمیق کریم آبادطبسمرکزيخوشاب2687

**چاه عمیق محمدزارعی شماره 3طبسمرکزيخوشاب2688

**چاه عمیق محمدعلی محمدخانطبسمرکزيخوشاب2689

111278چاهکطبسمرکزيخوشاب2690

180532چروطبسمرکزيخوشاب2691

**چشمه راه طبسطبسمرکزيخوشاب2692

**چشمه کربالئی محمدحاجیطبسمرکزيخوشاب2693

**حاجی کلطبسمرکزيخوشاب2694

43101حسن آبادطبسمرکزيخوشاب2695

صفحه 93



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**حسین آبادسفلیطبسمرکزيخوشاب2696

**خونی موالطبسمرکزيخوشاب2697

129366داشخانهطبسمرکزيخوشاب2698

**دانشمندطبسمرکزيخوشاب2699

**درفک سفلیطبسمرکزيخوشاب2700

143317درفک علیاطبسمرکزيخوشاب2701

**دلوباغطبسمرکزيخوشاب2702

**ده قربانطبسمرکزيخوشاب2703

63158دیواندرطبسمرکزيخوشاب2704

**رمشطبسمرکزيخوشاب2705

**رودخانهطبسمرکزيخوشاب2706

**رودخانهطبسمرکزيخوشاب2707

**رودخانهطبسمرکزيخوشاب2708

63173رودسرابطبسمرکزيخوشاب2709

**سبزواريطبسمرکزيخوشاب2710

**سررودخانه سفلیطبسمرکزيخوشاب2711

**سررودخانه علیاطبسمرکزيخوشاب2712

**سرق بینیطبسمرکزيخوشاب2713

**سرکوهطبسمرکزيخوشاب2714

155523شم آبادطبسمرکزيخوشاب2715

212708شیرخانطبسمرکزيخوشاب2716

185490طبسطبسمرکزيخوشاب2717

**علی آبادطبسمرکزيخوشاب2718

**علی آبادطبسمرکزيخوشاب2719

**علی شاديطبسمرکزيخوشاب2720

2456عنابستانطبسمرکزيخوشاب2721

85180عنبرستانطبسمرکزيخوشاب2722

**عین آبادطبسمرکزيخوشاب2723

**فرخ آبادطبسمرکزيخوشاب2724
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2148قارضیطبسمرکزيخوشاب2725

**قنات علیاطبسمرکزيخوشاب2726

**قیص آبادطبسمرکزيخوشاب2727

3683کاشکطبسمرکزيخوشاب2728

**کشف رودطبسمرکزيخوشاب2729

**کالته بهبودطبسمرکزيخوشاب2730

**کالته بهمانطبسمرکزيخوشاب2731

**کالته پائینطبسمرکزيخوشاب2732

**کالته جغبائیطبسمرکزيخوشاب2733

**کالته حاجی باقرطبسمرکزيخوشاب2734

813کالته حاجی مطلبطبسمرکزيخوشاب2735

**کالته حوضطبسمرکزيخوشاب2736

**کالته شیخطبسمرکزيخوشاب2737

**کالته صدرطبسمرکزيخوشاب2738

**کالته علی النگ چهطبسمرکزيخوشاب2739

**کالته عنبرستانهاطبسمرکزيخوشاب2740

**کالته گلیطبسمرکزيخوشاب2741

**کالته میرحسینطبسمرکزيخوشاب2742

**کالته نوطبسمرکزيخوشاب2743

**کمرمیرزاعلیطبسمرکزيخوشاب2744

**کورچنارطبسمرکزيخوشاب2745

**گاوخانطبسمرکزيخوشاب2746

**گردباغطبسمرکزيخوشاب2747

**گنج ابطبسمرکزيخوشاب2748

**گنج حور/پنج حورطبسمرکزيخوشاب2749

**مشکدرطبسمرکزيخوشاب2750

3483نصرآبادطبسمرکزيخوشاب2751

1,1493,470نوده ارباب / نوده انقالب /طبسمرکزيخوشاب2752

234817نودهانطبسمرکزيخوشاب2753
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**نیکطبسمرکزيخوشاب2754

**هندآبادطبسمرکزيخوشاب2755

516یحیی آبادطبسمرکزيخوشاب2756

419ابروانمشکانمشکانخوشاب2757

418ایستگاه راه اهن سبزوارمشکانمشکانخوشاب2758

229747جمبرجوقمشکانمشکانخوشاب2759

**چاه حاجی رستمیمشکانمشکانخوشاب2760

**خرتیمشکانمشکانخوشاب2761

3484دهنومشکانمشکانخوشاب2762

111371رباطی شاهزادهمشکانمشکانخوشاب2763

**علی زنگیمشکانمشکانخوشاب2764

**کالته حسنمشکانمشکانخوشاب2765

70236گل گنبدمشکانمشکانخوشاب2766

1,0123,540مشکانمشکانمشکانخوشاب2767

**ولی گرمانمشکانمشکانخوشاب2768

**هنده درمشکانمشکانخوشاب2769

101318ینگمشکانمشکانخوشاب2770

2867ابراهیم آبادیاممشکانخوشاب2771

57185اردنجیاممشکانخوشاب2772

**امام زاده شیخ محمدیاممشکانخوشاب2773

**امان آباد /امین آبادیاممشکانخوشاب2774

30103بابا لنگر /بابالنگو/یاممشکانخوشاب2775

**برچینگییاممشکانخوشاب2776

2767بسکیاممشکانخوشاب2777

2266حسین آبادیاممشکانخوشاب2778

**خسرعلیا /خسوعلیا/یاممشکانخوشاب2779

161453دارابیاممشکانخوشاب2780

2866دربندیاممشکانخوشاب2781

58160درگاه آبادیاممشکانخوشاب2782
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212753دهنه شوریاممشکانخوشاب2783

116291دیوانگاهیاممشکانخوشاب2784

44120سرخیاممشکانخوشاب2785

66145سیمانیاممشکانخوشاب2786

133469عادل آبادیاممشکانخوشاب2787

61142عباس آبادیاممشکانخوشاب2788

**فصیح خانیاممشکانخوشاب2789

**فضل آباد /فضلویاممشکانخوشاب2790

**قره تکانیاممشکانخوشاب2791

**قو قلییاممشکانخوشاب2792

**قوجاق  /جوقاق /یاممشکانخوشاب2793

80194کاهان /کاهان باال/یاممشکانخوشاب2794

2556کاهان پائینیاممشکانخوشاب2795

**کالتهیاممشکانخوشاب2796

**کالته کوشکیاممشکانخوشاب2797

**کالته نخ بازیاممشکانخوشاب2798

**کوشکیاممشکانخوشاب2799

71212کوه درهیاممشکانخوشاب2800

**گرابیاممشکانخوشاب2801

**گوئیاممشکانخوشاب2802

3679ملک آباد /ملک شاه /یاممشکانخوشاب2803

64154نشیبیاممشکانخوشاب2804

2590نظرآبادیاممشکانخوشاب2805

196521نوروزيیاممشکانخوشاب2806

94286یامیاممشکانخوشاب2807

**اسماعیل آبادباشتینباشتینداورزن2808

**ایستگاه مخابرات نامنباشتینباشتینداورزن2809

**بادسرخباشتینباشتینداورزن2810

264681باشتینباشتینباشتینداورزن2811
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**باغشتباشتینباشتینداورزن2812

**برزويباشتینباشتینداورزن2813

**بفرهباشتینباشتینداورزن2814

42108تاج آبادباشتینباشتینداورزن2815

**جالل آبادباشتینباشتینداورزن2816

**جهان آبادباشتینباشتینداورزن2817

3841,034ریوندباشتینباشتینداورزن2818

64196زردکوهباشتینباشتینداورزن2819

131381ساروقباشتینباشتینداورزن2820

3498شهرایینباشتینباشتینداورزن2821

**علی آبادباشتینباشتینداورزن2822

61169فشتنقباشتینباشتینداورزن2823

123336فیض آبادباشتینباشتینداورزن2824

**کارگاه اسفالت شهرداري سبزوارباشتینباشتینداورزن2825

33107کیفباشتینباشتینداورزن2826

**مزاربفرهباشتینباشتینداورزن2827

4461,175نامنباشتینباشتینداورزن2828

48129بروغنمهرباشتینداورزن2829

**بندزیرمهرباشتینداورزن2830

40120بهنگرمهرباشتینداورزن2831

**چاه عمیق 12نفره مقیسهمهرباشتینداورزن2832

**چاه عمیق بروغنمهرباشتینداورزن2833

**چاه عمیق گل گاومهرباشتینداورزن2834

4351,395چشاممهرباشتینداورزن2835

174514حسین آبادمهرباشتینداورزن2836

**سنقرمهرباشتینداورزن2837

91244شهرآبادمهرباشتینداورزن2838

51136طزرمهرباشتینداورزن2839

**کالته اراضمهرباشتینداورزن2840
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**کالته حاج حسینمهرباشتینداورزن2841

**کالته حاجی علیمهرباشتینداورزن2842

49127کالته سادات باالمهرباشتینداورزن2843

**کالته سرافرازمهرباشتینداورزن2844

67170کوشک باغمهرباشتینداورزن2845

**گاوگل آبادمهرباشتینداورزن2846

**مزرعه ذوالفرازمهرباشتینداورزن2847

**مزرعه مهدي کاریزمهرباشتینداورزن2848

248692مقیسهمهرباشتینداورزن2849

5531,812مهرمهرباشتینداورزن2850

112334مهرآبادمهرباشتینداورزن2851

**اسدآبادکاهمرکزيداورزن2852

**اصحاب کهفکاهمرکزيداورزن2853

**اهوانکاهمرکزيداورزن2854

**بادقوسکاهمرکزيداورزن2855

71222باقرآبادکاهمرکزيداورزن2856

**بزدجکاهمرکزيداورزن2857

**بنگکاهمرکزيداورزن2858

**تلمبه دولتیکاهمرکزيداورزن2859

**چاه عمیق اسالم آبادکاهمرکزيداورزن2860

**چاه عمیق پنج تنکاهمرکزيداورزن2861

**چاه عمیق حسن هوشمندکاهمرکزيداورزن2862

**چاه عمیق حسین زارعیانکاهمرکزيداورزن2863

**چاه عمیق رحیمیکاهمرکزيداورزن2864

**چاه عمیق رسولیانکاهمرکزيداورزن2865

**چاه عمیق شهیدرضاصادقیکاهمرکزيداورزن2866

**چاه عمیق عباس زارعیانکاهمرکزيداورزن2867

**چاه عمیق علويکاهمرکزيداورزن2868

**چاه عمیق قنبرکیزاوشرکاکاهمرکزيداورزن2869

صفحه 99



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه عمیق مهدي کبیريکاهمرکزيداورزن2870

52114چوبینکاهمرکزيداورزن2871

**خدمات رفاهی زایر سرا اهل بیتکاهمرکزيداورزن2872

54151خسروآبادکاهمرکزيداورزن2873

**رفعت آباد /چاه عمیق محمد چوبینیکاهمرکزيداورزن2874

**محمودچکاهمرکزيداورزن2875

**شرکت نوبنیادکاهمرکزيداورزن2876

9632,670صدخروکاهمرکزيداورزن2877

**کالته بنزهکاهمرکزيداورزن2878

**کالته پساوه خوارکاهمرکزيداورزن2879

**کالته پیشرتکاهمرکزيداورزن2880

**کالته حبیبکاهمرکزيداورزن2881

**کالته خوش اندرکاهمرکزيداورزن2882

**کالته رمضانعلیکاهمرکزيداورزن2883

**کالته سرمیلوکاهمرکزيداورزن2884

**کالته شنسترکاهمرکزيداورزن2885

**کالته فهیمیکاهمرکزيداورزن2886

224605کمیزکاهمرکزيداورزن2887

**گوش خرهکاهمرکزيداورزن2888

**مزرعه بهارزارکمیزکاهمرکزيداورزن2889

**مزرعه سازمان اتکا/مزرعه سپاهپاسداراکاهمرکزيداورزن2890

**مزرعه هنیدرکاهمرکزيداورزن2891

**معدن سنگ پاقلعهکاهمرکزيداورزن2892

**موتوررضاییکاهمرکزيداورزن2893

149449ابرودمزینانمرکزيداورزن2894

**امین آبادمزینانمرکزيداورزن2895

70161بهمن آبادمزینانمرکزيداورزن2896

3831,173بیزهمزینانمرکزيداورزن2897

**پهنستانمزینانمرکزيداورزن2898
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**پی سخارهمزینانمرکزيداورزن2899

**جایگاه CNG شهرداري داورزنمزینانمرکزيداورزن2900

**جنت آبادمزینانمرکزيداورزن2901

**چاه شماره 1نهالدانمزینانمرکزيداورزن2902

**چاه شماره 2نهالدانمزینانمرکزيداورزن2903

**چاه شماره 3نهالدانمزینانمرکزيداورزن2904

45116ده نومزینانمرکزيداورزن2905

98252سویزمزینانمرکزيداورزن2906

2265علی آبادباالمزینانمرکزيداورزن2907

**علی آبادپایینمزینانمرکزيداورزن2908

94218غنی آبادمزینانمرکزيداورزن2909

**کارخانه بیکرومات زاجمزینانمرکزيداورزن2910

112285کاهکمزینانمرکزيداورزن2911

166470کالته مزینانمزینانمرکزيداورزن2912

6151,661مزینانمزینانمرکزيداورزن2913

65162مورمزینانمرکزيداورزن2914

156417نهالدانمزینانمرکزيداورزن2915

2495اسدخانقره باشلوچاپشلودرگز2916

**اقداشقره باشلوچاپشلودرگز2917

**امام زادگان هاشم و اصغرقره باشلوچاپشلودرگز2918

96324ایالنجیققره باشلوچاپشلودرگز2919

145502بشارتقره باشلوچاپشلودرگز2920

44149بشدرهقره باشلوچاپشلودرگز2921

3094بیاتقره باشلوچاپشلودرگز2922

117352پرکندقره باشلوچاپشلودرگز2923

2794تپه لیکقره باشلوچاپشلودرگز2924

2269جغالقره باشلوچاپشلودرگز2925

74250حسن آبادقره باشلوچاپشلودرگز2926

829حسین آبادقره باشلوچاپشلودرگز2927
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48152حق ورديقره باشلوچاپشلودرگز2928

147487داغدارقره باشلوچاپشلودرگز2929

**دستجردقره باشلوچاپشلودرگز2930

**دکل تلویزیونقره باشلوچاپشلودرگز2931

**رادارنیروي هوائیقره باشلوچاپشلودرگز2932

2580زابل قلعه /جان آباد/قره باشلوچاپشلودرگز2933

100266ساداتقره باشلوچاپشلودرگز2934

32112سوگلديقره باشلوچاپشلودرگز2935

50150عباس قلعهقره باشلوچاپشلودرگز2936

**قره اقاچقره باشلوچاپشلودرگز2937

53168قزلققره باشلوچاپشلودرگز2938

1973قندابقره باشلوچاپشلودرگز2939

47137قولجققره باشلوچاپشلودرگز2940

63176کالوقره باشلوچاپشلودرگز2941

2261کالته کنديقره باشلوچاپشلودرگز2942

64204کماج خورقره باشلوچاپشلودرگز2943

413کورچشمهقره باشلوچاپشلودرگز2944

3182کهنه قلعهقره باشلوچاپشلودرگز2945

35136گچلیکقره باشلوچاپشلودرگز2946

71211میناقره باشلوچاپشلودرگز2947

626نوآباداسپیانقره باشلوچاپشلودرگز2948

122394ینگی قلعهقره باشلوچاپشلودرگز2949

552اراكمیانکوهچاپشلودرگز2950

80276حصارمیانکوهچاپشلودرگز2951

216712خادمانلومیانکوهچاپشلودرگز2952

1145داشخانی /کالته بهبودئ /میانکوهچاپشلودرگز2953

89238دربندي سفلیمیانکوهچاپشلودرگز2954

826دربندي علیامیانکوهچاپشلودرگز2955

145463دربندي علیا/قشالق دربندئمیانکوهچاپشلودرگز2956
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33125دوابی سفلیمیانکوهچاپشلودرگز2957

46165دوابی علیامیانکوهچاپشلودرگز2958

1336دونشاهمیانکوهچاپشلودرگز2959

95332دهشت علیامیانکوهچاپشلودرگز2960

40157ریشخوارمیانکوهچاپشلودرگز2961

832سنقزباالمیانکوهچاپشلودرگز2962

**سنقزپائینمیانکوهچاپشلودرگز2963

**سنقزوسطیمیانکوهچاپشلودرگز2964

1646عرب آبادمیانکوهچاپشلودرگز2965

2879علی آبادالنچگمیانکوهچاپشلودرگز2966

2478قشالق پائین حصار/قشالق اقایی /میانکوهچاپشلودرگز2967

43157کپکانمیانکوهچاپشلودرگز2968

2494کالته جوینمیانکوهچاپشلودرگز2969

2177کالته گورنیمیانکوهچاپشلودرگز2970

52141گپیمیانکوهچاپشلودرگز2971

210735میابمیانکوهچاپشلودرگز2972

2985توقیدیباجلطف آباددرگز2973

271825حاتم قلعهدیباجلطف آباددرگز2974

78224حصاردیباجلطف آباددرگز2975

3387خیرآبادسفلی /کالته هاشم آباددیباجلطف آباددرگز2976

230639شیلیگاندیباجلطف آباددرگز2977

2164صفرقلعهدیباجلطف آباددرگز2978

44116غفارآباددیباجلطف آباددرگز2979

3092قربان آباددیباجلطف آباددرگز2980

142522قزقان درهدیباجلطف آباددرگز2981

**قلعه شورتکابمرکزيدرگز2982

23103ماشتکابمرکزيدرگز2983

59184میرقلعهدیباجلطف آباددرگز2984

32104یاقولتکابمرکزيدرگز2985
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193584پل گردزنگالنلولطف آباددرگز2986

3301,138تیرگانزنگالنلولطف آباددرگز2987

122402دولتآبادزنگالنلولطف آباددرگز2988

214671زنگالنلوزنگالنلولطف آباددرگز2989

84272شمس خانزنگالنلولطف آباددرگز2990

121401قازان بیکزنگالنلولطف آباددرگز2991

29100کالته توت/ توتزنگالنلولطف آباددرگز2992

41174کالته خلیل آباد/ خلیل آبادزنگالنلولطف آباددرگز2993

2488مرادآبادزنگالنلولطف آباددرگز2994

203692یکه باغزنگالنلولطف آباددرگز2995

138451ارتیانتکابمرکزيدرگز2996

1957اق چشمهتکابمرکزيدرگز2997

62162اوتانلوتکابمرکزيدرگز2998

**ایمانقلیتکابمرکزيدرگز2999

3661,084تاج الدینتکابمرکزيدرگز3000

**ترکی درهتکابمرکزيدرگز3001

119560چقرتکابمرکزيدرگز3002

**چهل میر/پارك ملی تندوره /تکابمرکزيدرگز3003

2270حسین آبادصداقتتکابمرکزيدرگز3004

72240خاخیانتکابمرکزيدرگز3005

**خوانچهتکابمرکزيدرگز3006

35107خیرآبادعلیاتکابمرکزيدرگز3007

**دربندگلریزتکابمرکزيدرگز3008

43110دودانلوتکابمرکزيدرگز3009

**رستم آبادتکابمرکزيدرگز3010

59165رمضان قلعهتکابمرکزيدرگز3011

**سراسیاب لطفیتکابمرکزيدرگز3012

112322سعدآبادتکابمرکزيدرگز3013

2563سنگبرتکابمرکزيدرگز3014
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51172شورکالتکابمرکزيدرگز3015

**صیدآبادتکابمرکزيدرگز3016

828عزت آبادتکابمرکزيدرگز3017

128315قره قویونلوتکابمرکزيدرگز3018

**قژيتکابمرکزيدرگز3019

2881قلعه چهتکابمرکزيدرگز3020

**قلعه کرتکابمرکزيدرگز3021

180483کاهوتکابمرکزيدرگز3022

**کالته الیاستکابمرکزيدرگز3023

**کالته پیشنمازتکابمرکزيدرگز3024

**کالته عبدالوهابتکابمرکزيدرگز3025

1134کالته محمدیزديتکابمرکزيدرگز3026

**کورچشمهتکابمرکزيدرگز3027

72203گلخندانتکابمرکزيدرگز3028

2679گلریزتکابمرکزيدرگز3029

**محمودآباد/کالته صارم /تکابمرکزيدرگز3030

49162نصرت آبادتکابمرکزيدرگز3031

925نظرآبادتکابمرکزيدرگز3032

1752یانبالقتکابمرکزيدرگز3033

2698اربابدرونگرنوخنداندرگز3034

2254امان مگان /امان قلعه /درونگرنوخنداندرگز3035

57168تگندرونگرنوخنداندرگز3036

39136جباردرونگرنوخنداندرگز3037

103302چناردرونگرنوخنداندرگز3038

66185دوست محمدبیکدرونگرنوخنداندرگز3039

34102رحمان قلیدرونگرنوخنداندرگز3040

43129سنگ سوراخدرونگرنوخنداندرگز3041

93283سیدهادرونگرنوخنداندرگز3042

44123شیخ هادرونگرنوخنداندرگز3043
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2483عوض محمدبیکدرونگرنوخنداندرگز3044

47132قروچان  /حسن کدخدا/درونگرنوخنداندرگز3045

68196قلیچ آباد/حاج قلیچ خان /درونگرنوخنداندرگز3046

1230گدوگانلودرونگرنوخنداندرگز3047

56148مامدانلو/بهادرخان /درونگرنوخنداندرگز3048

161435محمدتقی بیگدرونگرنوخنداندرگز3049

50149محمدولی بیکدرونگرنوخنداندرگز3050

138415برج قلعهشهرستانهنوخنداندرگز3051

**بهمن آبادشهرستانهنوخنداندرگز3052

77227پالکانلوسفلیشهرستانهنوخنداندرگز3053

98303پالکانلوعلیاشهرستانهنوخنداندرگز3054

74244توزانلوشهرستانهنوخنداندرگز3055

237698جشن آباد/شهیدآباد/شهرستانهنوخنداندرگز3056

123445جلفانشهرستانهنوخنداندرگز3057

**چمگردشهرستانهنوخنداندرگز3058

2469حضرت سلطانشهرستانهنوخنداندرگز3059

83268خنالنلوشهرستانهنوخنداندرگز3060

94309دولت شانلوشهرستانهنوخنداندرگز3061

84267زیندانلوسفلیشهرستانهنوخنداندرگز3062

50145زیندانلوعلیاشهرستانهنوخنداندرگز3063

112340شويشهرستانهنوخنداندرگز3064

58181شهرك زیندانلوشهرستانهنوخنداندرگز3065

49شیخوانلوسفلیشهرستانهنوخنداندرگز3066

53168شیخوانلوعلیاشهرستانهنوخنداندرگز3067

3695فضل آبادشهرستانهنوخنداندرگز3068

47131فیروزهشهرستانهنوخنداندرگز3069

**کالته اربابشهرستانهنوخنداندرگز3070

412نجف آبادشهرستانهنوخنداندرگز3071

**هنرستان کشاورزي استقاللشهرستانهنوخنداندرگز3072
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84321اهنگرانجنگلجنگلرشتخوار3073

201689بندازبکجنگلجنگلرشتخوار3074

7122,659جنت آبادجنگلجنگلجنگلرشتخوار3075

131493چاه شورجنگلجنگلرشتخوار3076

60217حوض کرمجنگلجنگلرشتخوار3077

83338دوچاهیجنگلجنگلرشتخوار3078

53219دوچاهی باالجنگلجنگلرشتخوار3079

40123علی نقی سفلیجنگلجنگلرشتخوار3080

53222علی نقی علیاجنگلجنگلرشتخوار3081

630کودهجنگلجنگلرشتخوار3082

37130ابراهیم آبادشعبهجنگلرشتخوار3083

56197امین آبادشعبهجنگلرشتخوار3084

**پی گدارشعبهجنگلرشتخوار3085

152562حقن آبادشعبهجنگلرشتخوار3086

44150سعدآبادشعبهجنگلرشتخوار3087

159522شعبهشعبهجنگلرشتخوار3088

**طاهرآبادشعبهجنگلرشتخوار3089

39121عباس آبادجدیدشعبهجنگلرشتخوار3090

133487فاضل مندشعبهجنگلرشتخوار3091

53150فیض آبادشعبهجنگلرشتخوار3092

**قاسم آبادشعبهجنگلرشتخوار3093

**کالته مقیمشعبهجنگلرشتخوار3094

2262محرم آبادشعبهجنگلرشتخوار3095

**ابگرمآستانهمرکزيرشتخوار3096

8632,929احمدآباد/هند آبادآستانهمرکزيرشتخوار3097

**بازشاهآستانهمرکزيرشتخوار3098

1,1313,917باسفرآستانهمرکزيرشتخوار3099

**باغ حیدرآستانهمرکزيرشتخوار3100

**بیدآبادآستانهمرکزيرشتخوار3101
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**پارسیآستانهمرکزيرشتخوار3102

**تویکآستانهمرکزيرشتخوار3103

**حسن آبادآستانهمرکزيرشتخوار3104

**حسن آبادآستانهمرکزيرشتخوار3105

**حسین خانآستانهمرکزيرشتخوار3106

**حیدر آبادآستانهمرکزيرشتخوار3107

**خانیقآستانهمرکزيرشتخوار3108

**خوجه بیگآستانهمرکزيرشتخوار3109

**دوبرادرآستانهمرکزيرشتخوار3110

3611,146دولت آبادآستانهمرکزيرشتخوار3111

**رکن آبادآستانهمرکزيرشتخوار3112

**روح آبادآستانهمرکزيرشتخوار3113

42146ریوندآستانهمرکزيرشتخوار3114

6732,177سنگان باالخوافآستانهمرکزيرشتخوار3115

**سیاه درهآستانهمرکزيرشتخوار3116

9022,965عباس آبادفرامیشانآستانهمرکزيرشتخوار3117

3131,079علی آباددامنآستانهمرکزيرشتخوار3118

222750عمیدئ کهنهآستانهمرکزيرشتخوار3119

47156کاظم آبادآستانهمرکزيرشتخوار3120

3151,011کتآستانهمرکزيرشتخوار3121

**کالته سعدوآستانهمرکزيرشتخوار3122

**گلستانآستانهمرکزيرشتخوار3123

1,3194,548محمدآبادآستانهمرکزيرشتخوار3124

**مزرعه نمونه استان قدس واحدتربت حیدرآستانهمرکزيرشتخوار3125

**مالحسنآستانهمرکزيرشتخوار3126

4581,569ملک آبادآستانهمرکزيرشتخوار3127

**موسی آبادآستانهمرکزيرشتخوار3128

**نوبهارآستانهمرکزيرشتخوار3129

**هادي آبادآستانهمرکزيرشتخوار3130
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79258ابنیه سفلیرشتخوارمرکزيرشتخوار3131

**احمدآبادرشتخواررشتخوارمرکزيرشتخوار3132

58203اسالم آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3133

160488اکبرآبادنودهرشتخوارمرکزيرشتخوار3134

98295امین آباد / امین آباد رشتخوار/رشتخوارمرکزيرشتخوار3135

62209اندنجرد/اندنگردرشتخوارمرکزيرشتخوار3136

81238بازه عاشقان /بسقورشتخوارمرکزيرشتخوار3137

273918براکوهرشتخوارمرکزيرشتخوار3138

**برموكرشتخوارمرکزيرشتخوار3139

516جعفرآبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3140

**چاه موتور صمیمیرشتخوارمرکزيرشتخوار3141

194633حسین آبادرشتخواررشتخوارمرکزيرشتخوار3142

**خانیق /خانیکرشتخوارمرکزيرشتخوار3143

44167خداآباد/خودآبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3144

**خوشاب /خوش ابرشتخوارمرکزيرشتخوار3145

94371درریزعلیا/درریزباالرشتخوارمرکزيرشتخوار3146

924دستجرد/دستگردرشتخوارمرکزيرشتخوار3147

**دوست آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3148

109324روح آباد /رودخر/رشتخوارمرکزيرشتخوار3149

199636زرغريرشتخوارمرکزيرشتخوار3150

**زیدآبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3151

74253سراسیاب /گرزآباد وکالتهرشتخوارمرکزيرشتخوار3152

6722,308سعادت آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3153

**سفیدزاريرشتخوارمرکزيرشتخوار3154

**سلندرشتخوارمرکزيرشتخوار3155

**سه درخترشتخوارمرکزيرشتخوار3156

**شهرك صنعتی رشتخواررشتخوارمرکزيرشتخوار3157

2267صادق آباد/سردشترشتخوارمرکزيرشتخوار3158

210634عبس آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3159
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82229عشرت آباد/هشت آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3160

**علی آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3161

201653فاردق /فاروق /جلیل آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3162

8932,823فتح آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3163

**فهندررشتخوارمرکزيرشتخوار3164

168623قادرآباد/قدر آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3165

70217قلندرآبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3166

**کاریزچشمهرشتخوارمرکزيرشتخوار3167

**کاریزكرشتخوارمرکزيرشتخوار3168

132477کریم آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3169

**کزقندرشتخوارمرکزيرشتخوار3170

**کشک آبادسفلیرشتخوارمرکزيرشتخوار3171

**کشک آبادعلیارشتخوارمرکزيرشتخوار3172

**کالته سیدرشتخوارمرکزيرشتخوار3173

**کالته گرزرشتخوارمرکزيرشتخوار3174

**کالته مندهارشتخوارمرکزيرشتخوار3175

**گلچینرشتخوارمرکزيرشتخوار3176

**ملکترشتخوارمرکزيرشتخوار3177

4851,615مهدي آبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3178

**نوغاب/ محمودآبادرشتخوارمرکزيرشتخوار3179

4771,758نوق /نوكرشتخوارمرکزيرشتخوار3180

**هزارتیزكرشتخوارمرکزيرشتخوار3181

**ارغوانساقسلیمانزاوه3182

**برمستساقسلیمانزاوه3183

3641,263بیدويساقسلیمانزاوه3184

1669بیشه ساقساقسلیمانزاوه3185

**پاگدارساقسلیمانزاوه3186

**پیراصفساقسلیمانزاوه3187

**توقیهساقسلیمانزاوه3188
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**ته رودكساقسلیمانزاوه3189

**جعفرآبادسفلیساقسلیمانزاوه3190

**جعفرآبادعلیاساقسلیمانزاوه3191

**چاه قرچهساقسلیمانزاوه3192

**چشمه برساقسلیمانزاوه3193

**داالنهساقسلیمانزاوه3194

1,7975,851ساقساقسلیمانزاوه3195

**سنگ سرمهساقسلیمانزاوه3196

**شادکنساقسلیمانزاوه3197

126399فیروزآبادساقسلیمانزاوه3198

1,0643,499قلعه اقاحسنساقسلیمانزاوه3199

**قلعه نوعسکرزائیساقسلیمانزاوه3200

**کاریزنواساقسلیمانزاوه3201

7502,981کاهیجهساقسلیمانزاوه3202

**کرقش سفلیساقسلیمانزاوه3203

**کرقش علیاساقسلیمانزاوه3204

4031,414کشککساقسلیمانزاوه3205

**کولی سفلیساقسلیمانزاوه3206

**کههساقسلیمانزاوه3207

**گل چشمهساقسلیمانزاوه3208

52172محمدآبادساقسلیمانزاوه3209

**مرغزارساقسلیمانزاوه3210

240815نصیرآبادساقسلیمانزاوه3211

**نوالهساقسلیمانزاوه3212

**ابراهیم آبادسلیمانسلیمانزاوه3213

**ابراهیم خانسلیمانسلیمانزاوه3214

**اسبگیرسلیمانسلیمانزاوه3215

**افضل آبادسلیمانسلیمانزاوه3216

**امیرآبادسلیمانسلیمانزاوه3217
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**بازگیرسلیمانسلیمانزاوه3218

**بندبیشهسلیمانسلیمانزاوه3219

**بیدك سفلیسلیمانسلیمانزاوه3220

**پاکمرسلیمانسلیمانزاوه3221

**تلخکسلیمانسلیمانزاوه3222

3101,157جعفرآبادسلیمانسلیمانزاوه3223

**جلوگیرسلیمانسلیمانزاوه3224

37132چاهوكسلیمانسلیمانزاوه3225

5421,780چخماقسلیمانسلیمانزاوه3226

**چشمه حسن یعقوبسلیمانسلیمانزاوه3227

**حسن آبادسلیمانسلیمانزاوه3228

**حسین آبادسلیمانسلیمانزاوه3229

**داش خانهسلیمانسلیمانزاوه3230

119458رحمت آبادسلیمانسلیمانزاوه3231

190670ریگانسلیمانسلیمانزاوه3232

**زمان آبادسلیمانسلیمانزاوه3233

226852ژرفسلیمانسلیمانزاوه3234

**ساالرآبادسلیمانسلیمانزاوه3235

245872سرگالنسلیمانسلیمانزاوه3236

**سلطان سلیمانسلیمانسلیمانزاوه3237

**سنجتکسلیمانسلیمانزاوه3238

**سنگ سفیدسلیمانسلیمانزاوه3239

**سیاه چوبیسلیمانسلیمانزاوه3240

**سیدداودسلیمانسلیمانزاوه3241

**شاهین سفلیسلیمانسلیمانزاوه3242

3661,356شاهین علیاسلیمانسلیمانزاوه3243

69215شورابسلیمانسلیمانزاوه3244

261969شهوارسلیمانسلیمانزاوه3245

**عباس آبادسلیمانسلیمانزاوه3246
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136492علمدارسلیمانسلیمانزاوه3247

4231,521علیکسلیمانسلیمانزاوه3248

3321,171قلعه نوصفی آبادسلیمانسلیمانزاوه3249

**کج بیدسلیمانسلیمانزاوه3250

**کالته تاجسلیمانسلیمانزاوه3251

**کالته جان محمدسلیمانسلیمانزاوه3252

74261کالته خانسلیمانسلیمانزاوه3253

**کالته گوشه سنگسلیمانسلیمانزاوه3254

**کالته میراسدالهسلیمانسلیمانزاوه3255

88326کالته نوسلیمانسلیمانزاوه3256

**الخ زردسلیمانسلیمانزاوه3257

**مرغزارحسینیسلیمانسلیمانزاوه3258

**میان کوهسلیمانسلیمانزاوه3259

119394میرپسند / شاهسوند/سلیمانسلیمانزاوه3260

**ناگهانسلیمانسلیمانزاوه3261

**نی سبزسلیمانسلیمانزاوه3262

**نیراب سفلیسلیمانسلیمانزاوه3263

55191نیراب علیاسلیمانسلیمانزاوه3264

**ابرنگزاوهمرکزيزاوه3265

**اخركزاوهمرکزيزاوه3266

**ارداب / اردو/زاوهمرکزيزاوه3267

128385اسماعیل آبادزاوهمرکزيزاوه3268

**اق درهزاوهمرکزيزاوه3269

**انیزاوهمرکزيزاوه3270

**باغ حاج محمدایل بیگیزاوهمرکزيزاوه3271

**بقازاوهمرکزيزاوه3272

**بهارستانزاوهمرکزيزاوه3273

**پاشکیزاوهمرکزيزاوه3274

107348تلخیزاوهمرکزيزاوه3275
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**تمشکزاوهمرکزيزاوه3276

**جعفرمشهديزاوهمرکزيزاوه3277

**چاه تپهزاوهمرکزيزاوه3278

**چاه عمیق سلیمانیزاوهمرکزيزاوه3279

**چاه موتورشجعیزاوهمرکزيزاوه3280

**چشمه شادگلیزاوهمرکزيزاوه3281

**چشمه شور/چشمه عالبزئزاوهمرکزيزاوه3282

3581,155حاجی آبادزاوهمرکزيزاوه3283

46130حسین آبادزاوهمرکزيزاوه3284

2991حصارزاوهمرکزيزاوه3285

2268حفیظ آبادزاوهمرکزيزاوه3286

**خانقاهزاوهمرکزيزاوه3287

**دروك باالزاوهمرکزيزاوه3288

2585دروك پائینزاوهمرکزيزاوه3289

188568دهنوزاوهمرکزيزاوه3290

**رودخانه شاهرودزاوهمرکزيزاوه3291

4941,570زاوهزاوهمرکزيزاوه3292

**ژالهزاوهمرکزيزاوه3293

3392سرخیزاوهمرکزيزاوه3294

**سنائیزاوهمرکزيزاوه3295

73271سیاه سنگزاوهمرکزيزاوه3296

**سیدآبادزاوهمرکزيزاوه3297

4081,430شهن آبادزاوهمرکزيزاوه3298

79231صبیزاوهمرکزيزاوه3299

**عطبهزاوهمرکزيزاوه3300

190684عنبرسرازاوهمرکزيزاوه3301

**غضبیزاوهمرکزيزاوه3302

3861,242قلعه نیزاوهمرکزيزاوه3303

154463کاریزباالزاوهمرکزيزاوه3304
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8022,920کاریزك ناگهانیزاوهمرکزيزاوه3305

**کاریزکالغزاوهمرکزيزاوه3306

**کال سارزاوهمرکزيزاوه3307

**کال سرخزاوهمرکزيزاوه3308

**کبوترخانزاوهمرکزيزاوه3309

**کالته دي بنديزاوهمرکزيزاوه3310

220822کالته زنگنهزاوهمرکزيزاوه3311

**کالته سبززاوهمرکزيزاوه3312

**کالته سرخزاوهمرکزيزاوه3313

**کالته سرهنگزاوهمرکزيزاوه3314

2468کالته سعیدزاوهمرکزيزاوه3315

**کالته فخري نسازاوهمرکزيزاوه3316

**کالته فیروززاوهمرکزيزاوه3317

**کالته قنبرزاوهمرکزيزاوه3318

191504کنگ سفلیزاوهمرکزيزاوه3319

138435کنگ علیازاوهمرکزيزاوه3320

**کنگزیتونزاوهمرکزيزاوه3321

**گراب / گرگاب/زاوهمرکزيزاوه3322

**گزیدرزاوهمرکزيزاوه3323

3911,354گلسرازاوهمرکزيزاوه3324

67211گوجی / گوجیک/زاوهمرکزيزاوه3325

**لعلیزاوهمرکزيزاوه3326

**مبارکهزاوهمرکزيزاوه3327

**محمدآبادحضرتیزاوهمرکزيزاوه3328

1033مرجانهزاوهمرکزيزاوه3329

78246میرآبادزاوهمرکزيزاوه3330

80258نصرآبادزاوهمرکزيزاوه3331

1993نورآبادزاوهمرکزيزاوه3332

65201نیازآبادزاوهمرکزيزاوه3333
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**وردست کالته علی کورئ /کالته انگورئزاوهمرکزيزاوه3334

**احمدآبادصفائیهمرکزيزاوه3335

208713برزوصفائیهمرکزيزاوه3336

59183بقیعصفائیهمرکزيزاوه3337

**بی حاصلصفائیهمرکزيزاوه3338

86288پاقلعهصفائیهمرکزيزاوه3339

62188پاگدارصفائیهمرکزيزاوه3340

4241,222پطروصفائیهمرکزيزاوه3341

**جوادیهصفائیهمرکزيزاوه3342

77273چاقه بلوچهاصفائیهمرکزيزاوه3343

**چاقه حاج محمدجانصفائیهمرکزيزاوه3344

145498حشمت آبادصفائیهمرکزيزاوه3345

**رضائیهصفائیهمرکزيزاوه3346

168529سعدآبادصفائیهمرکزيزاوه3347

**سلطان آبادصفائیهمرکزيزاوه3348

**سهل آبادصفائیهمرکزيزاوه3349

**سهل آبادكصفائیهمرکزيزاوه3350

**شستان سفلیصفائیهمرکزيزاوه3351

3081شستان علیاصفائیهمرکزيزاوه3352

44119شیرخونصفائیهمرکزيزاوه3353

**شیرمیصفائیهمرکزيزاوه3354

1,2634,410صفی آبادصفائیهمرکزيزاوه3355

4221,326علی آبادصفائیهمرکزيزاوه3356

**کاریزتهصفائیهمرکزيزاوه3357

54169کاریزگلیصفائیهمرکزيزاوه3358

8603,088مرغزارصفائیهمرکزيزاوه3359

**همت آباد/کاریز نوصفائیهمرکزيزاوه3360

127292اردیزخواشدرودابسبزوار3361

157439اریانخواشدرودابسبزوار3362
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111237استاجخواشدرودابسبزوار3363

**اشتنگخواشدرودابسبزوار3364

**افچنگخواشدرودابسبزوار3365

**انجیلوخواشدرودابسبزوار3366

**انشیرانخواشدرودابسبزوار3367

130318بجدنخواشدرودابسبزوار3368

58133برگوخواشدرودابسبزوار3369

**برگوخواشدرودابسبزوار3370

**برگوپائینخواشدرودابسبزوار3371

3586بلوچ خانهخواشدرودابسبزوار3372

77201بنقنخواشدرودابسبزوار3373

1532بونشخواشدرودابسبزوار3374

**پاسگاه نیروي انتظامیخواشدرودابسبزوار3375

**پندرخواشدرودابسبزوار3376

70146پوچ /بهارستان /خواشدرودابسبزوار3377

**تپه بیدخواشدرودابسبزوار3378

**تک عمادخواشدرودابسبزوار3379

**تگرگ ابخواشدرودابسبزوار3380

**جنگل سفلیخواشدرودابسبزوار3381

**جنگل علیاخواشدرودابسبزوار3382

**جنگل وسطیخواشدرودابسبزوار3383

**جوزمالخواشدرودابسبزوار3384

**جهان آبادخواشدرودابسبزوار3385

**چاه بزوخواشدرودابسبزوار3386

**چاه تاجیخواشدرودابسبزوار3387

83279چاه تلخخواشدرودابسبزوار3388

**چاه حاج بیگخواشدرودابسبزوار3389

**چاه حاج محمدعلیخواشدرودابسبزوار3390

**چاه حاجی عربخواشدرودابسبزوار3391
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**چاه حسنخواشدرودابسبزوار3392

**چاه حسینخواشدرودابسبزوار3393

**چاه حسینخواشدرودابسبزوار3394

**چاه درخت بنهخواشدرودابسبزوار3395

**چاه زیلکخواشدرودابسبزوار3396

**چاه سرگدارخواشدرودابسبزوار3397

**چاه شورخواشدرودابسبزوار3398

**چاه قاسمخواشدرودابسبزوار3399

**چاه قاش سبزخواشدرودابسبزوار3400

**چاه کال پرچمیخواشدرودابسبزوار3401

**چاه کربالیی اکبرخواشدرودابسبزوار3402

**چاه محمدحسن مرادخواشدرودابسبزوار3403

**چاه مهديخواشدرودابسبزوار3404

**چاه نسرخواشدرودابسبزوار3405

**چاه نمکخواشدرودابسبزوار3406

**چاه نیخواشدرودابسبزوار3407

**چشمه سفیدخواشدرودابسبزوار3408

**چشمه شبگیرخواشدرودابسبزوار3409

**چشمه غلغلوخواشدرودابسبزوار3410

103296خوشمردانخواشدرودابسبزوار3411

**خیرآبادخواشدرودابسبزوار3412

**دارخخواشدرودابسبزوار3413

162504درقدمخواشدرودابسبزوار3414

**درینوعلیاخواشدرودابسبزوار3415

818دلبرملک باقرخواشدرودابسبزوار3416

**دوچاهیخواشدرودابسبزوار3417

**دولت آبادخواشدرودابسبزوار3418

**دهنه اردسانخواشدرودابسبزوار3419

**رودابخواشدرودابسبزوار3420
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**ریدرخواشدرودابسبزوار3421

**ریدرعلیاخواشدرودابسبزوار3422

**ریگ چالهخواشدرودابسبزوار3423

**زرك علیاخواشدرودابسبزوار3424

**زرك وسطیخواشدرودابسبزوار3425

**سرابخواشدرودابسبزوار3426

**سرغبانخواشدرودابسبزوار3427

77149سریشخواشدرودابسبزوار3428

**سلمی درخواشدرودابسبزوار3429

**سنگ چینخواشدرودابسبزوار3430

**سنگی چاهخواشدرودابسبزوار3431

2270شندخواشدرودابسبزوار3432

**شورابیخواشدرودابسبزوار3433

**علی آبادخواشدرودابسبزوار3434

**فضل آبادخواشدرودابسبزوار3435

**قنات قنبرآبادخواشدرودابسبزوار3436

**کالته اقاعلی اکبرخواشدرودابسبزوار3437

**کالته سعديخواشدرودابسبزوار3438

**کالته سمعلیخواشدرودابسبزوار3439

**کالته سیبخواشدرودابسبزوار3440

**کالته صادقخواشدرودابسبزوار3441

**کالته عربشاهیخواشدرودابسبزوار3442

**کالته عزیزخواشدرودابسبزوار3443

**کالته علیاخواشدرودابسبزوار3444

**کالته کربالئی علی اکبرخواشدرودابسبزوار3445

**کالته کلوتخواشدرودابسبزوار3446

**کالته کمندبینیخواشدرودابسبزوار3447

**کالته گاونمدخواشدرودابسبزوار3448

**کالته محموديخواشدرودابسبزوار3449
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**کالته موسیخواشدرودابسبزوار3450

**کالته میرزاقریشخواشدرودابسبزوار3451

**کالته وسطیخواشدرودابسبزوار3452

**کالته هگروخواشدرودابسبزوار3453

**کالتی سفلیخواشدرودابسبزوار3454

31101کالوشکخواشدرودابسبزوار3455

**کمرسیاهخواشدرودابسبزوار3456

**کمرسیاهخواشدرودابسبزوار3457

**گاوسوخواشدرودابسبزوار3458

1967گرابخواشدرودابسبزوار3459

37127گرزگخواشدرودابسبزوار3460

74205گرمکخواشدرودابسبزوار3461

**گفتخواشدرودابسبزوار3462

**گنگخواشدرودابسبزوار3463

**الخرخواشدرودابسبزوار3464

44131الرهنگخواشدرودابسبزوار3465

83188محمدآبادخواشدرودابسبزوار3466

50144مظفرآبادخواشدرودابسبزوار3467

**معدن سنگ دوچاهیخواشدرودابسبزوار3468

**موسی آبادخواشدرودابسبزوار3469

**مهرکردوخواشدرودابسبزوار3470

**میان آبادخواشدرودابسبزوار3471

**نوارخواشدرودابسبزوار3472

**نیستانخواشدرودابسبزوار3473

240707برآبادفروغنرودابسبزوار3474

82225پروندفروغنرودابسبزوار3475

**پشته عباسفروغنرودابسبزوار3476

41126تسبندفروغنرودابسبزوار3477

**چاه عمیق ده نبیفروغنرودابسبزوار3478
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**چاه عمیق نورفروغنرودابسبزوار3479

**حسن آبادفروغنرودابسبزوار3480

134356دارینفروغنرودابسبزوار3481

76222دامرودفروغنرودابسبزوار3482

3686دروكفروغنرودابسبزوار3483

**ده نبیفروغنرودابسبزوار3484

**شمس آبادفروغنرودابسبزوار3485

201547شمس آبادفروغنرودابسبزوار3486

99292فیلشورفروغنرودابسبزوار3487

**کالته حاج علیفروغنرودابسبزوار3488

**کالته علیشاهفروغنرودابسبزوار3489

64190کالته میرعلیفروغنرودابسبزوار3490

**لطف آبادفروغنرودابسبزوار3491

3311,007ملوندفروغنرودابسبزوار3492

46104اجنوردکوه همائیرودابسبزوار3493

**بدرآبادکوه همائیرودابسبزوار3494

**بلزقندکوه همائیرودابسبزوار3495

**بلیکوه همائیرودابسبزوار3496

3172بن جخکوه همائیرودابسبزوار3497

**بن چنارکوه همائیرودابسبزوار3498

1645بنس بردسفلیکوه همائیرودابسبزوار3499

**بیدكکوه همائیرودابسبزوار3500

1853توتبانکوه همائیرودابسبزوار3501

1940جراحیکوه همائیرودابسبزوار3502

**جراحی پائینکوه همائیرودابسبزوار3503

**جوزوکوه همائیرودابسبزوار3504

**چاه زرقانیکوه همائیرودابسبزوار3505

36113چاه ستارهکوه همائیرودابسبزوار3506

72259چاه شندکوه همائیرودابسبزوار3507
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1028چاه عبدالملکیکوه همائیرودابسبزوار3508

**چاه وهاب پائینکوه همائیرودابسبزوار3509

**چشمه نیروکوه همائیرودابسبزوار3510

1440چهل غانیکوه همائیرودابسبزوار3511

**حسنوکوه همائیرودابسبزوار3512

1539حمیرهکوه همائیرودابسبزوار3513

**خوروگردکوه همائیرودابسبزوار3514

2155دریاچهکوه همائیرودابسبزوار3515

**دمنگکوه همائیرودابسبزوار3516

32112دوچاهیکوه همائیرودابسبزوار3517

2783ذوالفرخکوه همائیرودابسبزوار3518

**رحیم آبادکوه همائیرودابسبزوار3519

**زاوشککوه همائیرودابسبزوار3520

**زهريکوه همائیرودابسبزوار3521

**سرغبانکوه همائیرودابسبزوار3522

**سنجروکوه همائیرودابسبزوار3523

**شکرآبادکوه همائیرودابسبزوار3524

**شیربرکوه همائیرودابسبزوار3525

**صالح آبادکوه همائیرودابسبزوار3526

2554صبريکوه همائیرودابسبزوار3527

**عباس آبادکفچیکوه همائیرودابسبزوار3528

1024عبدالملکیکوه همائیرودابسبزوار3529

**فضل آبادکوه همائیرودابسبزوار3530

**کاشککوه همائیرودابسبزوار3531

**کروجکوه همائیرودابسبزوار3532

**کالته ببرکوه همائیرودابسبزوار3533

**کالته خشککوه همائیرودابسبزوار3534

**کالته رجائیکوه همائیرودابسبزوار3535

**کالته قیچیکوه همائیرودابسبزوار3536
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**کالته کلوتکوه همائیرودابسبزوار3537

**کالته الالکوه همائیرودابسبزوار3538

**کالته مالحسنکوه همائیرودابسبزوار3539

1952کالويکوه همائیرودابسبزوار3540

919کهککوه همائیرودابسبزوار3541

**گاوسرکوه همائیرودابسبزوار3542

44118گروکوه همائیرودابسبزوار3543

**گله بان سفلیکوه همائیرودابسبزوار3544

1137لندرانکوه همائیرودابسبزوار3545

**لندران سفلیکوه همائیرودابسبزوار3546

**محمدآبادکوه همائیرودابسبزوار3547

**محمدآبادکوه همائیرودابسبزوار3548

**مخکوه همائیرودابسبزوار3549

**معدن سنگ منگنزکوه همائیرودابسبزوار3550

**ملجی علیاکوه همائیرودابسبزوار3551

**میردشتکوه همائیرودابسبزوار3552

**نارستانکوه همائیرودابسبزوار3553

922نودهکوه همائیرودابسبزوار3554

**نورآبادکوه همائیرودابسبزوار3555

2450همایی سفلیکوه همائیرودابسبزوار3556

**همایی علیاکوه همائیرودابسبزوار3557

**یوسفی سفلیکوه همائیرودابسبزوار3558

99351ابراهیم آبادبیهقششتمدسبزوار3559

**احمدیهبیهقششتمدسبزوار3560

**اسماعیل آبادبیهقششتمدسبزوار3561

**اشتربیهقششتمدسبزوار3562

**اقلیدربیهقششتمدسبزوار3563

**النگ درازبیهقششتمدسبزوار3564

**امیرآبادبیهقششتمدسبزوار3565
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**انجمدبیهقششتمدسبزوار3566

82162باداشیانبیهقششتمدسبزوار3567

87213باغ خیراتبیهقششتمدسبزوار3568

196638بجدن  /بژدن /بیهقششتمدسبزوار3569

**بخشی دربیهقششتمدسبزوار3570

213589برازقبیهقششتمدسبزوار3571

3070بسکبیهقششتمدسبزوار3572

**بسک علیابیهقششتمدسبزوار3573

**بالل سفلیبیهقششتمدسبزوار3574

**بنوانبیهقششتمدسبزوار3575

**بنوانبیهقششتمدسبزوار3576

**بهارستانبیهقششتمدسبزوار3577

**بهالودبیهقششتمدسبزوار3578

**بیدبانبیهقششتمدسبزوار3579

**بیدستانبیهقششتمدسبزوار3580

43125بیزخبیهقششتمدسبزوار3581

**بین بدبیهقششتمدسبزوار3582

47106پادربیهقششتمدسبزوار3583

**تقاچاهبیهقششتمدسبزوار3584

**تک سرخبیهقششتمدسبزوار3585

**تک فرزبیهقششتمدسبزوار3586

47131ثقیهبیهقششتمدسبزوار3587

98315جنبذبیهقششتمدسبزوار3588

**چاه عمیق حاج قاسم زرنگبیهقششتمدسبزوار3589

**چاه عمیق حسن مالییبیهقششتمدسبزوار3590

**چاه عمیق زرنگیبیهقششتمدسبزوار3591

**چاه عمیق سیدرضاحسینیبیهقششتمدسبزوار3592

**چاه عمیق سیدمحمدحسینیبیهقششتمدسبزوار3593

**چاه عمیق طاهريبیهقششتمدسبزوار3594
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بیهقششتمدسبزوار3595
چاه عمیق علی دهقان /چاه عمیق علی 

دهقانی
**

**چاه عمیق غفارصانعیبیهقششتمدسبزوار3596

**چاه عمیق محمدساالريبیهقششتمدسبزوار3597

**چاه عمیق محمدعصاربیهقششتمدسبزوار3598

**چاه عمیق محمدعیديبیهقششتمدسبزوار3599

**چاه عمیق هالك آبادبیهقششتمدسبزوار3600

**چاه مشاع حسین اخباريبیهقششتمدسبزوار3601

**چاه مشاع دارینی هابیهقششتمدسبزوار3602

**چاه مشاع سیدکریم حسینیبیهقششتمدسبزوار3603

**چاه مشاع سیدهابیهقششتمدسبزوار3604

**چاه مشاع علی اسماعیلیبیهقششتمدسبزوار3605

**چاه مشاع علی کیذوريبیهقششتمدسبزوار3606

94375چشمه اوشبیهقششتمدسبزوار3607

**چشمه گندهبیهقششتمدسبزوار3608

**چشمه میرزااسدالهبیهقششتمدسبزوار3609

51113حسن آبادبیهقششتمدسبزوار3610

**حسن آبادبیهقششتمدسبزوار3611

**حسن دهبیهقششتمدسبزوار3612

2671حسین آبادبیهقششتمدسبزوار3613

**حسین آبادمتولیبیهقششتمدسبزوار3614

**حشمت آبادبیهقششتمدسبزوار3615

**خنجیدرسفلیبیهقششتمدسبزوار3616

**خنجیدرعلیابیهقششتمدسبزوار3617

**دامغانیبیهقششتمدسبزوار3618

**دربندبیهقششتمدسبزوار3619

**درسريبیهقششتمدسبزوار3620

**ده گاجبیهقششتمدسبزوار3621

**دهانهبیهقششتمدسبزوار3622

**دهنوبیهقششتمدسبزوار3623
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49154دیوان خويبیهقششتمدسبزوار3624

**رودخانهبیهقششتمدسبزوار3625

**رودخانه /رودخانه حسن آباد ده زهینبیهقششتمدسبزوار3626

**رودخانه /میان کاریزبیهقششتمدسبزوار3627

**رودخانه رويبیهقششتمدسبزوار3628

**زرشکبیهقششتمدسبزوار3629

**ساق آبادبیهقششتمدسبزوار3630

**سرچشمهبیهقششتمدسبزوار3631

2656سررودبیهقششتمدسبزوار3632

**سررودخانهبیهقششتمدسبزوار3633

**سعادت آبادبیهقششتمدسبزوار3634

**سنگرشوي سفلیبیهقششتمدسبزوار3635

**سنگرشوي علیابیهقششتمدسبزوار3636

**سنگینه  /سکینه /بیهقششتمدسبزوار3637

1654سودآبادبیهقششتمدسبزوار3638

**سیاه چاهبیهقششتمدسبزوار3639

**سیدآبادبیهقششتمدسبزوار3640

**سیه درهبیهقششتمدسبزوار3641

**شاه توتبیهقششتمدسبزوار3642

**شاهزاده ابوالقاسمبیهقششتمدسبزوار3643

**شش بینگبیهقششتمدسبزوار3644

**شمسکبیهقششتمدسبزوار3645

**شن شویی اختراعیبیهقششتمدسبزوار3646

**شوالیبیهقششتمدسبزوار3647

**شهرك قدسبیهقششتمدسبزوار3648

3589طزرقبیهقششتمدسبزوار3649

**عدالتیبیهقششتمدسبزوار3650

168447عزیزآبادبیهقششتمدسبزوار3651

89206علی آبادسیدرحیمبیهقششتمدسبزوار3652
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**فضل آبادبیهقششتمدسبزوار3653

**فیروزآبادبیهقششتمدسبزوار3654

**قرشمارآبادبیهقششتمدسبزوار3655

**قنات محمدآبادبیهقششتمدسبزوار3656

1343کاشکبیهقششتمدسبزوار3657

**کجبیدرسفلیبیهقششتمدسبزوار3658

**کجبیدرعلیابیهقششتمدسبزوار3659

**کرج اببیهقششتمدسبزوار3660

**کالته باالبیهقششتمدسبزوار3661

**کالته برديبیهقششتمدسبزوار3662

3687کالته بیاتبیهقششتمدسبزوار3663

**کالته پایین ده  /کالته پایین /بیهقششتمدسبزوار3664

**کالته تک هنگبیهقششتمدسبزوار3665

**کالته حاج رحمتبیهقششتمدسبزوار3666

**کالته خوانابیهقششتمدسبزوار3667

**کالته خونیبیهقششتمدسبزوار3668

**کالته رمضان حمامیبیهقششتمدسبزوار3669

**کالته روحانیبیهقششتمدسبزوار3670

80252کالته ساداتبیهقششتمدسبزوار3671

**کالته عباس صادقبیهقششتمدسبزوار3672

**کالته علی آبادبیهقششتمدسبزوار3673

**کالته قاضیبیهقششتمدسبزوار3674

**کالته الالبیهقششتمدسبزوار3675

**کالته مزاربیهقششتمدسبزوار3676

**کالته ملکبیهقششتمدسبزوار3677

**کالته میرزاموسی ارجمنديبیهقششتمدسبزوار3678

**کالته نوبیهقششتمدسبزوار3679

**کالته نودهبیهقششتمدسبزوار3680

46146کالوشکبیهقششتمدسبزوار3681
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3921,222کیذوربیهقششتمدسبزوار3682

4599کیزقانبیهقششتمدسبزوار3683

179648گاچبیهقششتمدسبزوار3684

**گاوبجديبیهقششتمدسبزوار3685

**گردمرغزاربیهقششتمدسبزوار3686

**گندخانیبیهقششتمدسبزوار3687

**گودچرا پایینبیهقششتمدسبزوار3688

**گودچراباالبیهقششتمدسبزوار3689

**اللستانبیهقششتمدسبزوار3690

**مظفرآبادبیهقششتمدسبزوار3691

**مقاطعهبیهقششتمدسبزوار3692

**منصوريبیهقششتمدسبزوار3693

**مهدويبیهقششتمدسبزوار3694

**مهرآباد/کالته علوئ /بیهقششتمدسبزوار3695

**نادهبیهقششتمدسبزوار3696

**نادهبیهقششتمدسبزوار3697

**نخ بربیهقششتمدسبزوار3698

**ننگبیهقششتمدسبزوار3699

**نوکاریزبیهقششتمدسبزوار3700

4097هالك آبادبیهقششتمدسبزوار3701

**اب شورتکاب کوه میشششتمدسبزوار3702

**ترکنتکاب کوه میشششتمدسبزوار3703

4981,434تندكتکاب کوه میشششتمدسبزوار3704

**جعفرآبادتکاب کوه میشششتمدسبزوار3705

**چاه ابراهیم خانتکاب کوه میشششتمدسبزوار3706

**چاه بلوچکتکاب کوه میشششتمدسبزوار3707

**چاه پی کمرتکاب کوه میشششتمدسبزوار3708

**چاه پیش برتکاب کوه میشششتمدسبزوار3709

**چاه ترشتکاب کوه میشششتمدسبزوار3710
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**چاه حاجی عربتکاب کوه میشششتمدسبزوار3711

**چاه دهوكتکاب کوه میشششتمدسبزوار3712

**چاه رحمانتکاب کوه میشششتمدسبزوار3713

**چاه سرگردنهتکاب کوه میشششتمدسبزوار3714

67241چاه سوختهتکاب کوه میشششتمدسبزوار3715

**چاه شربتتکاب کوه میشششتمدسبزوار3716

**چاه شماره یک حضرت قلیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3717

**چاه شورتکاب کوه میشششتمدسبزوار3718

**چاه شیرینتکاب کوه میشششتمدسبزوار3719

**چاه عمیق شماره 2شهیدجاللیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3720

**چاه گزبارتکاب کوه میشششتمدسبزوار3721

**چاه گله چشمهتکاب کوه میشششتمدسبزوار3722

**چاه محمودتکاب کوه میشششتمدسبزوار3723

**چاه میانتکاب کوه میشششتمدسبزوار3724

**چاه نیمه عمیق رمضانعلی نخعیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3725

**چاه یزديتکاب کوه میشششتمدسبزوار3726

**چشمه باغتکاب کوه میشششتمدسبزوار3727

**چشمه شورتکاب کوه میشششتمدسبزوار3728

**چشمه گچیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3729

**چشمه نیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3730

**سراب چوبندتکاب کوه میشششتمدسبزوار3731

**سردابتکاب کوه میشششتمدسبزوار3732

**سعدآبادتکاب کوه میشششتمدسبزوار3733

66232شهرسوختهتکاب کوه میشششتمدسبزوار3734

159363طرسکتکاب کوه میشششتمدسبزوار3735

**غزالبالغتکاب کوه میشششتمدسبزوار3736

129335قاسمیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3737

**کركتکاب کوه میشششتمدسبزوار3738

**کسکابتکاب کوه میشششتمدسبزوار3739
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**کفگیريتکاب کوه میشششتمدسبزوار3740

**کالته میرزائیتکاب کوه میشششتمدسبزوار3741

**گودالتکاب کوه میشششتمدسبزوار3742

4021,211مجتکاب کوه میشششتمدسبزوار3743

**موتوراب عمیق جمهوريتکاب کوه میشششتمدسبزوار3744

**موتوراب عمیق شماره 3شهیدعلی اکبريتکاب کوه میشششتمدسبزوار3745

101310مهرنشانی  /مهرشاهی /تکاب کوه میشششتمدسبزوار3746

184602البالغربع شاماتششتمدسبزوار3747

**النگ سفلیربع شاماتششتمدسبزوار3748

**باالکولربع شاماتششتمدسبزوار3749

141468بیروتربع شاماتششتمدسبزوار3750

**تک سرخربع شاماتششتمدسبزوار3751

**چاه شیرینربع شاماتششتمدسبزوار3752

**چشمه درخت توتربع شاماتششتمدسبزوار3753

**چشمه سفیدربع شاماتششتمدسبزوار3754

76229چنارربع شاماتششتمدسبزوار3755

**حاجی گوش کالربع شاماتششتمدسبزوار3756

101305حسن آباد/حسن آباد سبدربع شاماتششتمدسبزوار3757

187565خرسفربع شاماتششتمدسبزوار3758

**دزگنجربع شاماتششتمدسبزوار3759

178649ده نوربع شاماتششتمدسبزوار3760

**دین جانربع شاماتششتمدسبزوار3761

72205روشن آبادربع شاماتششتمدسبزوار3762

119390سبهربع شاماتششتمدسبزوار3763

**سرخانربع شاماتششتمدسبزوار3764

**سرکوهربع شاماتششتمدسبزوار3765

**سلم آبادربع شاماتششتمدسبزوار3766

**شکرآبادربع شاماتششتمدسبزوار3767

**شورابربع شاماتششتمدسبزوار3768
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**شیربرربع شاماتششتمدسبزوار3769

**شیربرباالربع شاماتششتمدسبزوار3770

**عباس آبادربع شاماتششتمدسبزوار3771

**قلعه گوكربع شاماتششتمدسبزوار3772

113340قلعه میدانربع شاماتششتمدسبزوار3773

**قلمبکربع شاماتششتمدسبزوار3774

**کالوربع شاماتششتمدسبزوار3775

**کالوي سبزربع شاماتششتمدسبزوار3776

**کاهکربع شاماتششتمدسبزوار3777

**کج درختربع شاماتششتمدسبزوار3778

205632کالته تیرکمانربع شاماتششتمدسبزوار3779

**کالته حاجی خانربع شاماتششتمدسبزوار3780

**کالته ستارآبادربع شاماتششتمدسبزوار3781

**کالته شاديربع شاماتششتمدسبزوار3782

**کالته علی آبادربع شاماتششتمدسبزوار3783

**کالته گل میمربع شاماتششتمدسبزوار3784

**گلستانربع شاماتششتمدسبزوار3785

**میچک وشایکربع شاماتششتمدسبزوار3786

**میدانکربع شاماتششتمدسبزوار3787

**میشابربع شاماتششتمدسبزوار3788

**امیرآبادشامکانششتمدسبزوار3789

**بزعت آبادشامکانششتمدسبزوار3790

**ترکنشامکانششتمدسبزوار3791

**حسن آبادشامکانششتمدسبزوار3792

3081,046حسین آبادشامکانششتمدسبزوار3793

**خیرآبادشامکانششتمدسبزوار3794

**رحمت آبادشامکانششتمدسبزوار3795

**رزق آبادشامکانششتمدسبزوار3796

169631سنجردشامکانششتمدسبزوار3797
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5811,882شامکانشامکانششتمدسبزوار3798

**صالح آبادشامکانششتمدسبزوار3799

**عباس آبادشامکانششتمدسبزوار3800

46148علی آبادترکنشامکانششتمدسبزوار3801

**کالته حاج حسنشامکانششتمدسبزوار3802

**کالته غربشامکانششتمدسبزوار3803

276873کالته نوبهارشامکانششتمدسبزوار3804

**نوآبادشامکانششتمدسبزوار3805

111352نوبهارشامکانششتمدسبزوار3806

**نوبهارباالشامکانششتمدسبزوار3807

247839یحیی آبادشامکانششتمدسبزوار3808

**اب باریکرباطمرکزيسبزوار3809

122328ازادمنجیررباطمرکزيسبزوار3810

**اولر /ربیعه /رباطمرکزيسبزوار3811

**توتستانکرباطمرکزيسبزوار3812

167440جلینرباطمرکزيسبزوار3813

**چاه مشاع شهید مهدي تبراییرباطمرکزيسبزوار3814

**چشمه چناررباطمرکزيسبزوار3815

50166چشمه سیررباطمرکزيسبزوار3816

**چنارستانرباطمرکزيسبزوار3817

**حاجی شمسارباطمرکزيسبزوار3818

**حسن آبادرباطمرکزيسبزوار3819

**خلوريرباطمرکزيسبزوار3820

**خنجرآبادرباطمرکزيسبزوار3821

**دره پیررباطمرکزيسبزوار3822

**دهنوحاجیرباطمرکزيسبزوار3823

**دهنهرباطمرکزيسبزوار3824

4251,360رباط سرپوشرباطمرکزيسبزوار3825

63174زعفرانیهرباطمرکزيسبزوار3826
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**زمان آبادرباطمرکزيسبزوار3827

43110زیدآبادرباطمرکزيسبزوار3828

104302سنگ کلیدر /دهنه ارباب /رباطمرکزيسبزوار3829

96300صالح آبادبزرگرباطمرکزيسبزوار3830

35107علی آبادکال خونیرباطمرکزيسبزوار3831

78246عوضرباطمرکزيسبزوار3832

**فضل آبادرباطمرکزيسبزوار3833

234792قره قلیرباطمرکزيسبزوار3834

**کااللیرباطمرکزيسبزوار3835

**کربالئی عزیزرباطمرکزيسبزوار3836

**کریم آبادرباطمرکزيسبزوار3837

**کالته سفیدرباطمرکزيسبزوار3838

**کالته سنجدرباطمرکزيسبزوار3839

**کالته کافیرباطمرکزيسبزوار3840

**کالته محمدباقررباطمرکزيسبزوار3841

**گل چشمهرباطمرکزيسبزوار3842

**محمدآبادفیضرباطمرکزيسبزوار3843

146532نجم آبادرباطمرکزيسبزوار3844

144344نزل آبادرباطمرکزيسبزوار3845

186544هاشم آبادرباطمرکزيسبزوار3846

7782,486ایزيقصبه شرقیمرکزيسبزوار3847

91249باغانقصبه شرقیمرکزيسبزوار3848

334991باغجرقصبه شرقیمرکزيسبزوار3849

**پادگان اموزشی فرومنديقصبه شرقیمرکزيسبزوار3850

**پادگان آموزشی ابوذرقصبه شرقیمرکزيسبزوار3851

**حسین آبادقصبه شرقیمرکزيسبزوار3852

**حیدرآبادقصبه شرقیمرکزيسبزوار3853

171551خیرآبادقصبه شرقیمرکزيسبزوار3854

105316دلقندقصبه شرقیمرکزيسبزوار3855
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3731,217دولت آبادقصبه شرقیمرکزيسبزوار3856

90218رازقندقصبه شرقیمرکزيسبزوار3857

57159سدیدقصبه شرقیمرکزيسبزوار3858

1337سعدآبادقصبه شرقیمرکزيسبزوار3859

49130سلیمانیهقصبه شرقیمرکزيسبزوار3860

194531سنگ سفیدقصبه شرقیمرکزيسبزوار3861

**صومعهقصبه شرقیمرکزيسبزوار3862

720عشرت آبادقصبه شرقیمرکزيسبزوار3863

160468علی آبادشورقصبه شرقیمرکزيسبزوار3864

2368کالته حاجی براتقصبه شرقیمرکزيسبزوار3865

63172کالته خواجه علیقصبه شرقیمرکزيسبزوار3866

44141کالته ساالرقصبه شرقیمرکزيسبزوار3867

**کالته سیدقصبه شرقیمرکزيسبزوار3868

**کالته میرزاقصبه شرقیمرکزيسبزوار3869

**کالته واسعیقصبه شرقیمرکزيسبزوار3870

**مجتمع کوره هاي اجرپزي سبزوارقصبه شرقیمرکزيسبزوار3871

4251,497ابارشقصبه غربیمرکزيسبزوار3872

**اتوسرویس پاكقصبه غربیمرکزيسبزوار3873

**اردوگاه شهید مطهري /اردوگاه پیشاهنگقصبه غربیمرکزيسبزوار3874

228632استیرقصبه غربیمرکزيسبزوار3875

**بازگهره  /بازکهره /قصبه غربیمرکزيسبزوار3876

264837برزوقصبه غربیمرکزيسبزوار3877

**پاسگاه پلیسقصبه غربیمرکزيسبزوار3878

**تاجورقصبه غربیمرکزيسبزوار3879

**جرجکقصبه غربیمرکزيسبزوار3880

**جنت آبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3881

**چاه شورقصبه غربیمرکزيسبزوار3882

**چاه عمیق برجکقصبه غربیمرکزيسبزوار3883

**چاه عمیق جنگل داريقصبه غربیمرکزيسبزوار3884
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**چاه عمیق حسن اقاعلیقصبه غربیمرکزيسبزوار3885

**چاه عمیق زارعیقصبه غربیمرکزيسبزوار3886

**چاه عمیق کالته مالقصبه غربیمرکزيسبزوار3887

**چشمه خونیقصبه غربیمرکزيسبزوار3888

3781,250حارث آباد/مسلم آباد/قصبه غربیمرکزيسبزوار3889

131448حسین آبادگنجیقصبه غربیمرکزيسبزوار3890

3751,060خسروجردقصبه غربیمرکزيسبزوار3891

**دانشکده علوم پزشکی /دانشکده پرستاريقصبه غربیمرکزيسبزوار3892

**دانشگاه تربیت معلمقصبه غربیمرکزيسبزوار3893

**دهقانآبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3894

**سالن غذاخوري فردوسیقصبه غربیمرکزيسبزوار3895

**سمعهقصبه غربیمرکزيسبزوار3896

**سمل قوقصبه غربیمرکزيسبزوار3897

1031سیدآبادکلوتقصبه غربیمرکزيسبزوار3898

**عفیرقصبه غربیمرکزيسبزوار3899

**علی آبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3900

**عیسائیقصبه غربیمرکزيسبزوار3901

312922فسنقرقصبه غربیمرکزيسبزوار3902

**قدیم آبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3903

**قلعه نوقصبه غربیمرکزيسبزوار3904

**قیاس آبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3905

**کارخانه اردقصبه غربیمرکزيسبزوار3906

**کارخانه پارچه بافیقصبه غربیمرکزيسبزوار3907

**کارخانه پشم ریسیقصبه غربیمرکزيسبزوار3908

**کارخانه قندقصبه غربیمرکزيسبزوار3909

**کارخانه نخ تابیقصبه غربیمرکزيسبزوار3910

**کریم آبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3911

175426کسکنقصبه غربیمرکزيسبزوار3912

**کشتارگاه طیورقصبه غربیمرکزيسبزوار3913
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**کالته احمدطیبیقصبه غربیمرکزيسبزوار3914

**کالته افضل آباد /افضل آباد/قصبه غربیمرکزيسبزوار3915

40102کالته اقازادهقصبه غربیمرکزيسبزوار3916

**کالته اهنگرهاقصبه غربیمرکزيسبزوار3917

**کالته بلوچقصبه غربیمرکزيسبزوار3918

**کالته حاجی قدرتقصبه غربیمرکزيسبزوار3919

53175کالته دولتقصبه غربیمرکزيسبزوار3920

**کالته قلیچیقصبه غربیمرکزيسبزوار3921

**کالته ناصريقصبه غربیمرکزيسبزوار3922

**کالته نورقصبه غربیمرکزيسبزوار3923

**کوره طلوع نیا /کوره اجرپزي پیروز/قصبه غربیمرکزيسبزوار3924

4181,447کهنه ابقصبه غربیمرکزيسبزوار3925

112267گوداسیاقصبه غربیمرکزيسبزوار3926

1854گودچاهقصبه غربیمرکزيسبزوار3927

**گودعاقلقصبه غربیمرکزيسبزوار3928

**مزارخسروجردقصبه غربیمرکزيسبزوار3929

64179مسکنقصبه غربیمرکزيسبزوار3930

**موزائیک سازي حقیقتقصبه غربیمرکزيسبزوار3931

2368یزدآبادقصبه غربیمرکزيسبزوار3932

335842افچنگکرابمرکزيسبزوار3933

3782برزوکرابمرکزيسبزوار3934

109202بالش آبادکرابمرکزيسبزوار3935

45106بینقکرابمرکزيسبزوار3936

**پارفکرابمرکزيسبزوار3937

4689دلبرکرابمرکزيسبزوار3938

**زیربابا/زیراب سفلیکرابمرکزيسبزوار3939

3874شارهکرابمرکزيسبزوار3940

**صبریقکرابمرکزيسبزوار3941

93195قزکرابمرکزيسبزوار3942
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121236کرابکرابمرکزيسبزوار3943

**کالته قیاسکرابمرکزيسبزوار3944

56154نوده صرصرهکرابمرکزيسبزوار3945

**امانلقپل خاتونمرزدارانسرخس3946

**پاسگاه پل خاتونپل خاتونمرزدارانسرخس3947

54188پدلیپل خاتونمرزدارانسرخس3948

3591,262پس کمرپل خاتونمرزدارانسرخس3949

50182حاجی مددپل خاتونمرزدارانسرخس3950

43171خدادادپل خاتونمرزدارانسرخس3951

61241درازابپل خاتونمرزدارانسرخس3952

**سد دوستیپل خاتونمرزدارانسرخس3953

37132شکراهللاپل خاتونمرزدارانسرخس3954

68274شلغمی سفلی /شلغمی حاج محمد/پل خاتونمرزدارانسرخس3955

100392شلغمی علیا/شلغمی حاج مالقادر/پل خاتونمرزدارانسرخس3956

**شلغمی وسطی /شلغمی حاج زمان /پل خاتونمرزدارانسرخس3957

45170شوراب سفلی / شوراب /پل خاتونمرزدارانسرخس3958

72251شوراب علیاپل خاتونمرزدارانسرخس3959

722شوراب وسطیپل خاتونمرزدارانسرخس3960

68268شوریچه سفلیپل خاتونمرزدارانسرخس3961

129488شوریچه علیاپل خاتونمرزدارانسرخس3962

182626صدرآبادپل خاتونمرزدارانسرخس3963

**عنابهپل خاتونمرزدارانسرخس3964

231919قره سنگی  /قلعه سنگی /پل خاتونمرزدارانسرخس3965

**کاریزكپل خاتونمرزدارانسرخس3966

**کالته برفیپل خاتونمرزدارانسرخس3967

**کالته سیدعلیپل خاتونمرزدارانسرخس3968

214759کالته صاحبدادپل خاتونمرزدارانسرخس3969

41130کالته کیانیپل خاتونمرزدارانسرخس3970

**نورمحمدناروئیپل خاتونمرزدارانسرخس3971
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**اب تلخگل بی بیمرزدارانسرخس3972

145496ابدرازگل بی بیمرزدارانسرخس3973

2058ارتینجگل بی بیمرزدارانسرخس3974

1,0623,440بزنگانگل بی بیمرزدارانسرخس3975

728بیدسوختهگل بی بیمرزدارانسرخس3976

**جهانگیرسفلیگل بی بیمرزدارانسرخس3977

2682جهانگیرعلیاگل بی بیمرزدارانسرخس3978

**چشمه سنگیگل بی بیمرزدارانسرخس3979

**چشمه سیرونگل بی بیمرزدارانسرخس3980

2270چنارسوختهگل بی بیمرزدارانسرخس3981

2165درخت بیدسفلیگل بی بیمرزدارانسرخس3982

1126درخت بیدعلیاگل بی بیمرزدارانسرخس3983

166620زلوغالگل بی بیمرزدارانسرخس3984

42156قرقرهگل بی بیمرزدارانسرخس3985

42119کاریزكگل بی بیمرزدارانسرخس3986

**کال سرخ پایینگل بی بیمرزدارانسرخس3987

**کالته ابراهیم بیکگل بی بیمرزدارانسرخس3988

**کالته احمدگل بی بیمرزدارانسرخس3989

**کالته حاجی خانگل بی بیمرزدارانسرخس3990

260876کالته عوضگل بی بیمرزدارانسرخس3991

**کالته مهدي آبادگل بی بیمرزدارانسرخس3992

**مزارگل بی بیگل بی بیمرزدارانسرخس3993

2885یکه بیدگل بی بیمرزدارانسرخس3994

**اب گله دارمرزدارانمرزدارانسرخس3995

**انجیربالغمرزدارانمرزدارانسرخس3996

**ایستگاه گازمرزدارانمرزدارانسرخس3997

**باغ پسته آستان قدس رضويمرزدارانمرزدارانسرخس3998

64249باغکمرزدارانمرزدارانسرخس3999

64238بغ بغومرزدارانمرزدارانسرخس4000
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2389پده هامرزدارانمرزدارانسرخس4001

1035پل گزيمرزدارانمرزدارانسرخس4002

**چاه غالمحسینمرزدارانمرزدارانسرخس4003

243863چکودرمرزدارانمرزدارانسرخس4004

57142دربندسفلیمرزدارانمرزدارانسرخس4005

**دربندعلیامرزدارانمرزدارانسرخس4006

**دوبرارمرزدارانمرزدارانسرخس4007

**رباطشرفمرزدارانمرزدارانسرخس4008

830رحمت آبادمرزدارانمرزدارانسرخس4009

**روزبه قهرمان  /علی محمدحسامی /مرزدارانمرزدارانسرخس4010

111441شورلقمرزدارانمرزدارانسرخس4011

38149قره قیطانمرزدارانمرزدارانسرخس4012

**قهوه خانه شاهزادهمرزدارانمرزدارانسرخس4013

**کاریزكمرزدارانمرزدارانسرخس4014

**کافه اسایش اللهمرزدارانمرزدارانسرخس4015

**کوالب سفلیمرزدارانمرزدارانسرخس4016

**کوالب علیامرزدارانمرزدارانسرخس4017

512محله اسد خانیمرزدارانمرزدارانسرخس4018

197666معدن ذغال سنگ اق دربندمرزدارانمرزدارانسرخس4019

**نی زارمرزدارانمرزدارانسرخس4020

135443اصف آبادتجنمرکزيسرخس4021

**چاه سرتیپتجنمرکزيسرخس4022

**چاه مسیلهتجنمرکزيسرخس4023

**دامداري اسفنديتجنمرکزيسرخس4024

**دامداري نویديتجنمرکزيسرخس4025

151587دولت آبادتجنمرکزيسرخس4026

3871,369سنگرتجنمرکزيسرخس4027

**شرکت سرخس گچتجنمرکزيسرخس4028

**شن شوئی افضلیانتجنمرکزيسرخس4029
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7132,643شیرتپهتجنمرکزيسرخس4030

162608صمدآباد /کالته مام خان /تجنمرکزيسرخس4031

**فرودگاه بین المللی سرخستجنمرکزيسرخس4032

28104قاسم آبادتجنمرکزيسرخس4033

76276قلعه قصابتجنمرکزيسرخس4034

5422,188قوش سربوزيتجنمرکزيسرخس4035

5031,889قوش عظیمتجنمرکزيسرخس4036

7032,468کچولیتجنمرکزيسرخس4037

97340کالته مره ايتجنمرکزيسرخس4038

1013منطقه ویژه اقتصادئ سرخستجنمرکزيسرخس4039

69269نوروزآبادتجنمرکزيسرخس4040

**نیروگاه 550 مگاواتی برق سرخستجنمرکزيسرخس4041

**ابراهیم آباداسالم قلعهخانگیرانمرکزيسرخس4042

218793ابمالخانگیرانمرکزيسرخس4043

259844اسالم قلعه  /کافرقلعه /خانگیرانمرکزيسرخس4044

**اغال سنگ اب / باغ سنگان /خانگیرانمرکزيسرخس4045

**پاالیشگاه گازخانگیرانخانگیرانمرکزيسرخس4046

**پنج چاهیخانگیرانمرکزيسرخس4047

**تاسیسات دامداري استان قدس گرزمیخانگیرانمرکزيسرخس4048

230919چاله زردخانگیرانمرکزيسرخس4049

**چاه خرمنهخانگیرانمرکزيسرخس4050

**چاه قیسخانگیرانمرکزيسرخس4051

**چاه نیک بینخانگیرانمرکزيسرخس4052

150565چشمه شورخانگیرانمرکزيسرخس4053

**چهل کمانخانگیرانمرکزيسرخس4054

**حاجی آباداسالم قلعهخانگیرانمرکزيسرخس4055

**حاجی خادم الشریعهخانگیرانمرکزيسرخس4056

**حاجی کریمانخانگیرانمرکزيسرخس4057

**حاجی محمددینخانگیرانمرکزيسرخس4058
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**دامداري حاج شاه میرزا تیموريخانگیرانمرکزيسرخس4059

122486دق بهلولخانگیرانمرکزيسرخس4060

**سه چاهیخانگیرانمرکزيسرخس4061

**غالمرضاتبریزيخانگیرانمرکزيسرخس4062

46180قطارچاهخانگیرانمرکزيسرخس4063

**کارخانه آسفالت طوفانخانگیرانمرکزيسرخس4064

3141,113کالته اله نظرخانگیرانمرکزيسرخس4065

33124گلزارخانگیرانمرکزيسرخس4066

5591,877گنبدلیخانگیرانمرکزيسرخس4067

**محله حاج محمدجان رخشاییخانگیرانمرکزيسرخس4068

**محله حسن شاه عالمیخانگیرانمرکزيسرخس4069

**محله سیدمرتضی هاشمیخانگیرانمرکزيسرخس4070

**مزیان / حسن نریون /خانگیرانمرکزيسرخس4071

170581نوبنیادگنبدلیخانگیرانمرکزيسرخس4072

4941,948ابراهیم آبادسرخسمرکزيسرخس4073

**اردوگاه زمستانیسرخسمرکزيسرخس4074

**امام زاده خواجهسرخسمرکزيسرخس4075

**انبارمرکزخدمات کشاورزيسرخسمرکزيسرخس4076

**ایستگاه دامپروريسرخسمرکزيسرخس4077

**ایستگاه راه اهن قدس خراسانسرخسمرکزيسرخس4078

**باسکول استان قدسسرخسمرکزيسرخس4079

**پاسگاه کال سرخسرخسمرکزيسرخس4080

2881,119تام رسولسرخسمرکزيسرخس4081

120424تام مختارسرخسمرکزيسرخس4082

6202,479تام میرزاحسنسرخسمرکزيسرخس4083

7432,762تپه میراحمدسرخسمرکزيسرخس4084

**خانگیرانسرخسمرکزيسرخس4085

35313ساختمان هاي مسکونی گردان مرزيسرخسمرکزيسرخس4086

**شیالت استان قدسسرخسمرکزيسرخس4087
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**قلعه نو/ لطیف آبادسرخسمرکزيسرخس4088

193706قوش چاکرسرخسمرکزيسرخس4089

5652,188قوش خزائیسرخسمرکزيسرخس4090

2921,072قوش علیجانسرخسمرکزيسرخس4091

162561قوش کهنهسرخسمرکزيسرخس4092

4511,518کندکلیسرخسمرکزيسرخس4093

**کوره برات نیرومندسرخسمرکزيسرخس4094

27107لطیف آباد/قلعه نوسرخسمرکزيسرخس4095

**مزرعه استان قدسسرخسمرکزيسرخس4096

**مزرعه پسته استان قدسسرخسمرکزيسرخس4097

6822,517یاس تپهسرخسمرکزيسرخس4098

59257الغورسفیدسنگقلندرآبادفریمان4099

**النگ پشهسفیدسنگقلندرآبادفریمان4100

61215برات آبادسفیدسنگقلندرآبادفریمان4101

**چشمه حسنیسفیدسنگقلندرآبادفریمان4102

721چشمه روغنیسفیدسنگقلندرآبادفریمان4103

414چشمه علیسفیدسنگقلندرآبادفریمان4104

37138چشمه گندهسفیدسنگقلندرآبادفریمان4105

**چشمه هزارهسفیدسنگقلندرآبادفریمان4106

**چهارتاگاوسفیدسنگقلندرآبادفریمان4107

**خانقاهسفیدسنگقلندرآبادفریمان4108

58201دوقلعه براشک /دوقلعه برشک /سفیدسنگقلندرآبادفریمان4109

**رزمگاه سفلیسفیدسنگقلندرآبادفریمان4110

35124رزمگاه علیاسفیدسنگقلندرآبادفریمان4111

520سنجتکسفیدسنگقلندرآبادفریمان4112

520شاهان گرمابسفیدسنگقلندرآبادفریمان4113

2393شوارب علیاسفیدسنگقلندرآبادفریمان4114

**کارغش پائینسفیدسنگقلندرآبادفریمان4115

35122کارغش علیا/کارغش باال/سفیدسنگقلندرآبادفریمان4116
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5121,821کاریزحاج محمدجانسفیدسنگقلندرآبادفریمان4117

1452کمرزردسفیدسنگقلندرآبادفریمان4118

30126محمدآبادسرچشمه براشکسفیدسنگقلندرآبادفریمان4119

**ناگهانیسفیدسنگقلندرآبادفریمان4120

622یخدانسفیدسنگقلندرآبادفریمان4121

58200اره کمرقلندرآبادقلندرآبادفریمان4122

3097استخر /تلخ/قلندرآبادقلندرآبادفریمان4123

**باغکقلندرآبادقلندرآبادفریمان4124

2160برودقلندرآبادقلندرآبادفریمان4125

5662,023تقی آبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4126

53192تلگردقلندرآبادقلندرآبادفریمان4127

**چشمه ایلخیقلندرآبادقلندرآبادفریمان4128

1651چشمه ایوبقلندرآبادقلندرآبادفریمان4129

**چشمه حیدرقلندرآبادقلندرآبادفریمان4130

**چشمه سبزقلندرآبادقلندرآبادفریمان4131

1137چناربوقلندرآبادقلندرآبادفریمان4132

**چهاربیدقلندرآبادقلندرآبادفریمان4133

84278چهارتکابقلندرآبادقلندرآبادفریمان4134

**حسن آبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4135

34123حسن بلبلقلندرآبادقلندرآبادفریمان4136

3991,458حسین آباد رخنه گلقلندرآبادقلندرآبادفریمان4137

**حیدرآبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4138

824خارزارقلندرآبادقلندرآبادفریمان4139

**خلیل آبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4140

833درخت بیدقلندرآبادقلندرآبادفریمان4141

42148سنگ نقرهقلندرآبادقلندرآبادفریمان4142

2589سودخر/گالئم /قلندرآبادقلندرآبادفریمان4143

29102سیاه سنگقلندرآبادقلندرآبادفریمان4144

45118صومعه بزرگقلندرآبادقلندرآبادفریمان4145
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724صومعه کوچکقلندرآبادقلندرآبادفریمان4146

45160طرازخاکیقلندرآبادقلندرآبادفریمان4147

**ظالم آبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4148

620قلعه دخترقلندرآبادقلندرآبادفریمان4149

**قنات خشکقلندرآبادقلندرآبادفریمان4150

31116کاریزبداققلندرآبادقلندرآبادفریمان4151

48161کاریزسوخته دولت آبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4152

8063,112کته شمشیرسفلیقلندرآبادقلندرآبادفریمان4153

4461,597کته شمشیرعلیاقلندرآبادقلندرآبادفریمان4154

1758کالته جبارقلندرآبادقلندرآبادفریمان4155

39122کالته رحمانقلندرآبادقلندرآبادفریمان4156

1757کالته عباسقلندرآبادقلندرآبادفریمان4157

**کله منارقلندرآبادقلندرآبادفریمان4158

**گدامحمدقلندرآبادقلندرآبادفریمان4159

**گردله علیاقلندرآبادقلندرآبادفریمان4160

**گردونکقلندرآبادقلندرآبادفریمان4161

3099گل شیخقلندرآبادقلندرآبادفریمان4162

40148گلستانقلندرآبادقلندرآبادفریمان4163

918لوخیقلندرآبادقلندرآبادفریمان4164

2894لوشاب قلندرآبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4165

38112مزاربی ابهقلندرآبادقلندرآبادفریمان4166

**نصرآبادقلندرآبادقلندرآبادفریمان4167

42143نهسکقلندرآبادقلندرآبادفریمان4168

**نی زارقلندرآبادقلندرآبادفریمان4169

97347اق کمرسفلیباالبندمرکزيفریمان4170

36139اق کمرعلیاباالبندمرکزيفریمان4171

838اقابیل سفلیباالبندمرکزيفریمان4172

1033اقابیل علیاباالبندمرکزيفریمان4173

102379التاتوباالبندمرکزيفریمان4174
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61232الیاتوباالبندمرکزيفریمان4175

**ایرآبادباالبندمرکزيفریمان4176

2398باباقرهباالبندمرکزيفریمان4177

105355باغ عباسباالبندمرکزيفریمان4178

2491بره خورباالبندمرکزيفریمان4179

2176پیوندکهنهباالبندمرکزيفریمان4180

1458چشمه جاللباالبندمرکزيفریمان4181

52186چشمه گلک سفلیباالبندمرکزيفریمان4182

30101چشمه گلک علیاباالبندمرکزيفریمان4183

63234چنارباالبندمرکزيفریمان4184

263979چهاربست باغباالبندمرکزيفریمان4185

135480حسن آبادصوفیباالبندمرکزيفریمان4186

1040ذهابباالبندمرکزيفریمان4187

94334زرککباالبندمرکزيفریمان4188

183633سردشتباالبندمرکزيفریمان4189

34144سرگدارباالبندمرکزيفریمان4190

38121سنجدكباالبندمرکزيفریمان4191

**شاهرودباالبندمرکزيفریمان4192

1355شکرتوباالبندمرکزيفریمان4193

**عباس آبادباالبندمرکزيفریمان4194

1765غرق اب زارباالبندمرکزيفریمان4195

3089قاسم آبادباالبندمرکزيفریمان4196

1346قپق تازباالبندمرکزيفریمان4197

1870قرقناتوباالبندمرکزيفریمان4198

133479قلعه سنگیباالبندمرکزيفریمان4199

1246قلعه شیراباالبندمرکزيفریمان4200

2279کاریزنوباالبندمرکزيفریمان4201

828کته گوشباالبندمرکزيفریمان4202

940کج درختباالبندمرکزيفریمان4203
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417کالته حاجی عظیمباالبندمرکزيفریمان4204

**کالته خونیباالبندمرکزيفریمان4205

2377کالته میرحسنباالبندمرکزيفریمان4206

**کمرزردسفلی /کمرزردپائین /باالبندمرکزيفریمان4207

**کمرزردعلیا/کمرزردباال/باالبندمرکزيفریمان4208

2169کنگکباالبندمرکزيفریمان4209

2385لوخیباالبندمرکزيفریمان4210

131479ماغوباالبندمرکزيفریمان4211

188628میاندهیباالبندمرکزيفریمان4212

34137میر محمدباالبندمرکزيفریمان4213

97314ناريباالبندمرکزيفریمان4214

**نخودكباالبندمرکزيفریمان4215

136404احمدآبادسنگ بستمرکزيفریمان4216

**اخوندآبادسنگ بستمرکزيفریمان4217

**اق ملک /اقاملک /سنگ بستمرکزيفریمان4218

421الم جوقسنگ بستمرکزيفریمان4219

1340ایستگاه فریمانسنگ بستمرکزيفریمان4220

**اینچه باالسنگ بستمرکزيفریمان4221

**اینچه پائینسنگ بستمرکزيفریمان4222

214726باغ ساالرسنگ بستمرکزيفریمان4223

**باقرآبادسنگ بستمرکزيفریمان4224

198635بزجانیسنگ بستمرکزيفریمان4225

**پیازيسنگ بستمرکزيفریمان4226

**پیازي بزرگسنگ بستمرکزيفریمان4227

828جعفرآبادسنگ بستمرکزيفریمان4228

1959جمرانسنگ بستمرکزيفریمان4229

**چاه رحمانسنگ بستمرکزيفریمان4230

**چاه ظلیسنگ بستمرکزيفریمان4231

88267چرمسنگ بستمرکزيفریمان4232
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1437چشمه مونسسنگ بستمرکزيفریمان4233

38126حاجی آبادسنگ بستمرکزيفریمان4234

824حسنعلی آبادسنگ بستمرکزيفریمان4235

**حسین آبادسنگ بستسنگ بستمرکزيفریمان4236

44140حصارسرخسنگ بستمرکزيفریمان4237

35130حکیم آبادسنگ بستمرکزيفریمان4238

**درویش آبادسنگ بستمرکزيفریمان4239

2989ده نوسنگ بستمرکزيفریمان4240

**ذکرآبادسنگ بستمرکزيفریمان4241

**رحمت آبادسنگ بستمرکزيفریمان4242

**زین پشتسنگ بستمرکزيفریمان4243

3351,157سعدآبادسنگ بستمرکزيفریمان4244

243786سنگ بستسنگ بستمرکزيفریمان4245

**سهل آبادسنگ بستمرکزيفریمان4246

35136شوراب سفلیسنگ بستمرکزيفریمان4247

2799شوراب علیاسنگ بستمرکزيفریمان4248

1439شیرین آبادسنگ بستمرکزيفریمان4249

**طالب آبادسنگ بستمرکزيفریمان4250

2896طوفالسنگ بستمرکزيفریمان4251

2273علی آبادسنگ بستمرکزيفریمان4252

**عنکهسنگ بستمرکزيفریمان4253

**عیاضسنگ بستمرکزيفریمان4254

113344کاریزمهسنگ بستمرکزيفریمان4255

**کاله بخشسنگ بستمرکزيفریمان4256

1437گلمی باالسنگ بستمرکزيفریمان4257

2895گلمی پایینسنگ بستمرکزيفریمان4258

39111ماه کاریزسنگ بستمرکزيفریمان4259

42144محسن آبادسنگ بستمرکزيفریمان4260

93276مراغهسنگ بستمرکزيفریمان4261
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**مغول کشسنگ بستمرکزيفریمان4262

87272موسی آبادسنگ بستمرکزيفریمان4263

**میرزاعلی آبادسنگ بستمرکزيفریمان4264

**ویگاب /دیگ ابسنگ بستمرکزيفریمان4265

189628هدایت آبادسنگ بستمرکزيفریمان4266

33111ابقلعهفریمانمرکزيفریمان4267

56215ابکوهفریمانمرکزيفریمان4268

1139اقرسفلیفریمانمرکزيفریمان4269

3271,293اقرعلیافریمانمرکزيفریمان4270

**بوته گزفریمانمرکزيفریمان4271

515چاه کبوتريفریمانمرکزيفریمان4272

71273چشمهفریمانمرکزيفریمان4273

**چشمه سیاگکفریمانمرکزيفریمان4274

721چشمه علیفریمانمرکزيفریمان4275

829چکابفریمانمرکزيفریمان4276

60233حسین آبادقلعه سرخفریمانمرکزيفریمان4277

2182رباطحدیرهفریمانمرکزيفریمان4278

97332سنگ اتشفریمانمرکزيفریمان4279

3821,287عشق آبادفریمانمرکزيفریمان4280

**علی آبادقرنهفریمانمرکزيفریمان4281

130438فیض آبادفریمانمرکزيفریمان4282

1028قصرفریمانمرکزيفریمان4283

1,0533,722قلعه نوفریمانفریمانمرکزيفریمان4284

58کاریزدیکلنفریمانمرکزيفریمان4285

**کاریزگلوفریمانمرکزيفریمان4286

49186کالته اخوندفریمانمرکزيفریمان4287

59192کالته خوشفریمانمرکزيفریمان4288

47179کالته سبزفریمانمرکزيفریمان4289

**گردالود/حجت آباد/فریمانمرکزيفریمان4290
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39122گرمهفریمانمرکزيفریمان4291

**گله چشمهفریمانمرکزيفریمان4292

91323گنده چشمه /گنداب /قندابفریمانمرکزيفریمان4293

3111,090لوشاب فریمانفریمانمرکزيفریمان4294

2778نرگفریمانمرکزيفریمان4295

114397هوسفریمانمرکزيفریمان4296

937یحیی آبادفریمانمرکزيفریمان4297

**ابراهیم آبادتک مشوطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4298

**پی گدارسبزطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4299

**تایرآبادطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4300

**ته منجان سفلیطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4301

**ته منجان علیاطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4302

**حسنیطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4303

109287دستجردطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4304

**دکل تلویزیون ومخابراتطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4305

**دورباطیطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4306

**دولت آبادطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4307

**رباطحوض سنگطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4308

3186زروندطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4309

**ساداتیهطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4310

**سیدآبادتک مشوطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4311

318867شورگشتطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4312

81250شورورزطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4313

101264شوریابطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4314

**علی آبادطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4315

**فطم آبادطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4316

**کاظم آبادطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4317

**کالته سراجه سفلیطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4318

**کالته سراجه علیاطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4319
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**کالته مرجان سفلیطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4320

**کالته مرجان علیاطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4321

1,1984,316گرمابطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4322

**مقول پائینطاغنکوه جنوبیطاغنکوهفیروزه4323

**احمدباريطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4324

47117احمدیهطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4325

1235اردالنطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4326

**اکبرآبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4327

**البسه درطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4328

**انجیردرطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4329

**باباعلیطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4330

**باغ رستمطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4331

179585بتوطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4332

**برزلیطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4333

1432بندهطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4334

**بیدرطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4335

98280بیرم آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4336

113321تپه جیکطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4337

**تپه خارزارطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4338

62195توزنده جان کهنهطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4339

39113توزنده جان نوطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4340

824جازندر/گزندرطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4341

**حندآبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4342

**دودرزئطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4343

**رضوانطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4344

**سلیمان جیکطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4345

4101,097سلیمانیطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4346

**سهل آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4347

**سیدآبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4348
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307986شورابطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4349

99251صمانطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4350

**عباس آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4351

**عباس آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4352

40111علی آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4353

**عین الپلیطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4354

**فتح آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4355

213738فهنهطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4356

98285فیض آبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4357

215649قره باغطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4358

**قزقنه کوچکطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4359

319953قلعه دزدان / قلعه یزدان /طاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4360

**کاریزمیرعزیزطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4361

**کالته اسیاطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4362

33114کالته زینلطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4363

**کوره اجرفشاري پیوندطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4364

**کوره اجرفشاري رجاطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4365

614کوندر/کمندرطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4366

77226گرماب شاهزادهطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4367

3571,257مرزانطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4368

**مصطفی بیکطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4369

**مقبره باباپیرطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4370

2151میان توطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4371

59151ناوشکطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4372

1239نسکطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4373

108341نصرآبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4374

**نهلطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4375

141443نیرآبادطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4376

**وسگطاغنکوه شمالیطاغنکوهفیروزه4377
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52140ابراهیم آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4378

120350اقبالیهتخت جلگهمرکزيفیروزه4379

69224امان آباد /امین آباد/تخت جلگهمرکزيفیروزه4380

52146امیرآبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4381

**امیرآبادطبقتخت جلگهمرکزيفیروزه4382

**ایستگاه عطارتخت جلگهمرکزيفیروزه4383

149463بازوبندتخت جلگهمرکزيفیروزه4384

56181بحرودتخت جلگهمرکزيفیروزه4385

3441,053بزقوچانتخت جلگهمرکزيفیروزه4386

**بنگاه تعاون وحرفه آموزي صنایع زندانیاتخت جلگهمرکزيفیروزه4387

**پشته جلگه افشارتخت جلگهمرکزيفیروزه4388

**پمپ بنزین کارخانهتخت جلگهمرکزيفیروزه4389

233783تقی آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4390

**تلخ آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4391

55164جالل آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4392

**چاه عشقیهاتخت جلگهمرکزيفیروزه4393

**چاه عمیق حسن آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4394

**چاه محسن آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4395

**چاه هیئتی رهن کاریزتخت جلگهمرکزيفیروزه4396

**چهاربرجتخت جلگهمرکزيفیروزه4397

**حاجی آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4398

**حاجی آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4399

128392حسن آباد ساالرتخت جلگهمرکزيفیروزه4400

**حسین آبادالنگتخت جلگهمرکزيفیروزه4401

**حسین آبادکمال الملکتخت جلگهمرکزيفیروزه4402

53164حصارکوشکتخت جلگهمرکزيفیروزه4403

**حصارگودالتخت جلگهمرکزيفیروزه4404

82269حیدرآبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4405

62194دولت آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4406
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**راهدارخانه حسن آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4407

38140رباطیتخت جلگهمرکزيفیروزه4408

150448رشیدآبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4409

111350رهن کاریزتخت جلگهمرکزيفیروزه4410

**ساالریهتخت جلگهمرکزيفیروزه4411

47152سبیانتخت جلگهمرکزيفیروزه4412

193614سردهتخت جلگهمرکزيفیروزه4413

**سنگ سفیدتخت جلگهمرکزيفیروزه4414

**شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی طیورتخت جلگهمرکزيفیروزه4415

**شرکت تیراژتخت جلگهمرکزيفیروزه4416

97303شمس آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4417

**شمس آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4418

187588شوري بزرگتخت جلگهمرکزيفیروزه4419

**شهرآبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4420

1036عبداله آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4421

**فتح آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4422

925قاراچشمهتخت جلگهمرکزيفیروزه4423

**قرقتخت جلگهمرکزيفیروزه4424

**قلعه حسنتخت جلگهمرکزيفیروزه4425

**کارخانه اسفالتتخت جلگهمرکزيفیروزه4426

831کارخانه قندتخت جلگهمرکزيفیروزه4427

285889کفکیتخت جلگهمرکزيفیروزه4428

2249کالته زمان آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4429

3090کالته شوريتخت جلگهمرکزيفیروزه4430

31102گلستانتخت جلگهمرکزيفیروزه4431

**ماهی سراشجاعیتخت جلگهمرکزيفیروزه4432

**محمدآبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4433

**مرغداري یزديتخت جلگهمرکزيفیروزه4434

**مزرعه دهنوخلجتخت جلگهمرکزيفیروزه4435
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**مزرعه سازمان تحقیقاتتخت جلگهمرکزيفیروزه4436

166548معتمدیهتخت جلگهمرکزيفیروزه4437

**میرزاعسگريتخت جلگهمرکزيفیروزه4438

172581نجف آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4439

5011,568همت آباد زمانیتخت جلگهمرکزيفیروزه4440

174571ینگه قلعهتخت جلگهمرکزيفیروزه4441

118359یوسف آبادتخت جلگهمرکزيفیروزه4442

518احمدآبادفیروزهمرکزيفیروزه4443

**احمدآبادگنجیفیروزهمرکزيفیروزه4444

**احمدجامیفیروزهمرکزيفیروزه4445

829چاق قرهفیروزهمرکزيفیروزه4446

**چشمه ابوالقاسمفیروزهمرکزيفیروزه4447

**چشمه دل ابفیروزهمرکزيفیروزه4448

**حریقفیروزهمرکزيفیروزه4449

**حسین آبادفیروزهمرکزيفیروزه4450

129415حصارنوفیروزهمرکزيفیروزه4451

**خواجه نبیفیروزهمرکزيفیروزه4452

**رباطی غربتهافیروزهمرکزيفیروزه4453

**رستم آبادفیروزهمرکزيفیروزه4454

99334زاونگ سفلیفیروزهمرکزيفیروزه4455

2182زاونگ علیافیروزهمرکزيفیروزه4456

**زشکفیروزهمرکزيفیروزه4457

**شیکانفیروزهمرکزيفیروزه4458

2672علی آبادفیروزهمرکزيفیروزه4459

**علی دولهفیروزهمرکزيفیروزه4460

58169قالی باف سفلیفیروزهمرکزيفیروزه4461

1128قالی باف علیافیروزهمرکزيفیروزه4462

**قره جهفیروزهمرکزيفیروزه4463

**قالسیفیروزهمرکزيفیروزه4464
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**قلعه حسنفیروزهمرکزيفیروزه4465

**کارخانه آسفالت شرکت دل حفرهفیروزهمرکزيفیروزه4466

**کارگاه کلووکولفیروزهمرکزيفیروزه4467

824کارجی معدن /کارجیفیروزهمرکزيفیروزه4468

**کالته حسین علیفیروزهمرکزيفیروزه4469

**کالته کربالئی قاسمفیروزهمرکزيفیروزه4470

924گزارفیروزهمرکزيفیروزه4471

101321گلشن آبادفیروزهمرکزيفیروزه4472

**گمشانفیروزهمرکزيفیروزه4473

**محمدآباداستانهفیروزهمرکزيفیروزه4474

**معدن ساختمان فیروزهفیروزهمرکزيفیروزه4475

180531معدن سفلیفیروزهمرکزيفیروزه4476

182579معدن علیافیروزهمرکزيفیروزه4477

**معدن گچ قره قوچیفیروزهمرکزيفیروزه4478

**معدن گچ مرواریدفیروزهمرکزيفیروزه4479

**معدن نمکفیروزهمرکزيفیروزه4480

38123ملخدره سفلیفیروزهمرکزيفیروزه4481

**مهرآبادفیروزهمرکزيفیروزه4482

**نمک معدن علی دولهفیروزهمرکزيفیروزه4483

**نوبهارفیروزهمرکزيفیروزه4484

**نی زاريفیروزهمرکزيفیروزه4485

46134وزیریهفیروزهمرکزيفیروزه4486

125350ابجهاندولتخانهباجگیرانقوچان4487

**اربنددولتخانهباجگیرانقوچان4488

154452اسالم آباد / امام وردیخان/دولتخانهباجگیرانقوچان4489

2165اسیبالغدولتخانهباجگیرانقوچان4490

214737امامقلیدولتخانهباجگیرانقوچان4491

91239اینچه سابالغدولتخانهباجگیرانقوچان4492

1851اینچه شهبازدولتخانهباجگیرانقوچان4493
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69202اینچه کیکانلودولتخانهباجگیرانقوچان4494

**باغچه قناعتدولتخانهباجگیرانقوچان4495

155450بردردولتخانهباجگیرانقوچان4496

3993پاکتلدولتخانهباجگیرانقوچان4497

176473جوزاندولتخانهباجگیرانقوچان4498

2890چوینلیدولتخانهباجگیرانقوچان4499

2180حمزه کانلودولتخانهباجگیرانقوچان4500

90269دربادامدولتخانهباجگیرانقوچان4501

48149دولت خانهدولتخانهباجگیرانقوچان4502

132348رهورددولتخانهباجگیرانقوچان4503

250788شاهرگدولتخانهباجگیرانقوچان4504

46100شمخالدولتخانهباجگیرانقوچان4505

3185شیخکانلودولتخانهباجگیرانقوچان4506

47114شیرزندولتخانهباجگیرانقوچان4507

**صفکانلودولتخانهباجگیرانقوچان4508

236725قاچکانلودولتخانهباجگیرانقوچان4509

**قاطرچیدولتخانهباجگیرانقوچان4510

51136قرجقهدولتخانهباجگیرانقوچان4511

55157قره چهدولتخانهباجگیرانقوچان4512

63164قریه شرفدولتخانهباجگیرانقوچان4513

**کالته چراغ آباددولتخانهباجگیرانقوچان4514

50140کالته حاجی نصیر/ کالته شاه محمد/دولتخانهباجگیرانقوچان4515

**کالته داغلیدولتخانهباجگیرانقوچان4516

76244کالته مالمحمد/ مالمحمد/دولتخانهباجگیرانقوچان4517

**کوه متیندولتخانهباجگیرانقوچان4518

114329یادگاردولتخانهباجگیرانقوچان4519

**ابراهیم آباداب دیوانهدوغائیمرکزيقوچان4520

**ابکوهدوغائیمرکزيقوچان4521

414اطارچی / آتارچی/دوغائیمرکزيقوچان4522
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933االتماندوغائیمرکزيقوچان4523

4631,588الماجقدوغائیمرکزيقوچان4524

122463اندرزيدوغائیمرکزيقوچان4525

103271برسالندوغائیمرکزيقوچان4526

100250بش اغاجدوغائیمرکزيقوچان4527

131450بنیابیددوغائیمرکزيقوچان4528

**بهارکشت /برکیش /دوغائیمرکزيقوچان4529

262890بیگ نظردوغائیمرکزيقوچان4530

**پس حصاردوغائیمرکزيقوچان4531

**ترقزدوغائیمرکزيقوچان4532

**تقی آباددوغائیمرکزيقوچان4533

**توپدرختدوغائیمرکزيقوچان4534

1027توکل باغدوغائیمرکزيقوچان4535

1647چاه ابدوغائیمرکزيقوچان4536

**چاه موتورمهندس جواديدوغائیمرکزيقوچان4537

78257چنبرغربالدوغائیمرکزيقوچان4538

**چهارباغدوغائیمرکزيقوچان4539

612چهارسوقدوغائیمرکزيقوچان4540

**چهل بازهدوغائیمرکزيقوچان4541

**حسین آباددوغائیمرکزيقوچان4542

39115حصاردوغائیمرکزيقوچان4543

1135خیرآباددوغائیمرکزيقوچان4544

1437خیرآبادشرقیدوغائیمرکزيقوچان4545

1328دوست آباددوغائیمرکزيقوچان4546

3471,128دوغائیدوغائیمرکزيقوچان4547

94333رضاآبادشرقیدوغائیمرکزيقوچان4548

42133زمان پوطدوغائیمرکزيقوچان4549

**سراسیابدوغائیمرکزيقوچان4550

**سفیدجاندوغائیمرکزيقوچان4551
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1135سمنگاندوغائیمرکزيقوچان4552

**سوریاندوغائیمرکزيقوچان4553

67237سهل آباددوغائیمرکزيقوچان4554

**شالبافدوغائیمرکزيقوچان4555

**شرکت سیمرغدوغائیمرکزيقوچان4556

70207شغل آباددوغائیمرکزيقوچان4557

4121,343شفیعدوغائیمرکزيقوچان4558

93298شورچهدوغائیمرکزيقوچان4559

**شیرین کالته شفیعدوغائیمرکزيقوچان4560

**عراقیدوغائیمرکزيقوچان4561

54176قره چايدوغائیمرکزيقوچان4562

3177کالته احمددوغائیمرکزيقوچان4563

715کالته حاجی علی داددوغائیمرکزيقوچان4564

**کالته رضادوغائیمرکزيقوچان4565

3899کالته رضاخان /کالته یوسف /دوغائیمرکزيقوچان4566

2356کالته زماندوغائیمرکزيقوچان4567

817کالته عظیم/ کالته نوبهار/دوغائیمرکزيقوچان4568

3541,126کالته علی زینلدوغائیمرکزيقوچان4569

**کالته غضنفردوغائیمرکزيقوچان4570

**کالته فخرآباددوغائیمرکزيقوچان4571

**کالته کیوانلودوغائیمرکزيقوچان4572

94279کالته ملودوغائیمرکزيقوچان4573

719کالته یساول باشیدوغائیمرکزيقوچان4574

**کورچشمهدوغائیمرکزيقوچان4575

**گرمجاندوغائیمرکزيقوچان4576

2670گل مخاراندوغائیمرکزيقوچان4577

**گالبهدوغائیمرکزيقوچان4578

1440گلشن آباددوغائیمرکزيقوچان4579

111298گلمیمدوغائیمرکزيقوچان4580
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**گورخردوغائیمرکزيقوچان4581

1343اللودوغائیمرکزيقوچان4582

2058مزرعه زمان پوط / قلعه حسندوغائیمرکزيقوچان4583

54135مشکانلو/کالته مال قلیدوغائیمرکزيقوچان4584

226677مقصودآباددوغائیمرکزيقوچان4585

**مومن آباددوغائیمرکزيقوچان4586

**میرآباددوغائیمرکزيقوچان4587

**نوبهار / چشمه نوبهار/دوغائیمرکزيقوچان4588

**یان چشمهدوغائیمرکزيقوچان4589

2680یزدان آبادشرقیدوغائیمرکزيقوچان4590

63205یساقیدوغائیمرکزيقوچان4591

**یکه لنگهدوغائیمرکزيقوچان4592

172420ابشوريسودالنهمرکزيقوچان4593

105287ابگرگسودالنهمرکزيقوچان4594

114340اسالم آباد/ گبرآباد/سودالنهمرکزيقوچان4595

**امین آبادسودالنهمرکزيقوچان4596

200552جعفرآبادعلیا/ جعفرآبادشرقی /سودالنهمرکزيقوچان4597

**چاه موتورخورشیديسودالنهمرکزيقوچان4598

124349خلکانلوسودالنهمرکزيقوچان4599

221659داودلیسودالنهمرکزيقوچان4600

116378ددانلوسودالنهمرکزيقوچان4601

125364دولوسودالنهمرکزيقوچان4602

231817دیزادیزسودالنهمرکزيقوچان4603

197596دیزاوندسودالنهمرکزيقوچان4604

**زال آبادسودالنهمرکزيقوچان4605

**شعبان آبادسودالنهمرکزيقوچان4606

**طاسخانهسودالنهمرکزيقوچان4607

58218عالقه جنبانسودالنهمرکزيقوچان4608

3991,146علی آبادسودالنهمرکزيقوچان4609
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3861,183عمارتسودالنهمرکزيقوچان4610

3241,094فرخان سفلیسودالنهمرکزيقوچان4611

1991,042فرخان شاهراسودالنهمرکزيقوچان4612

5702,062فرخان علیاسودالنهمرکزيقوچان4613

79263فرخان کهنهسودالنهمرکزيقوچان4614

4331,598قاسم آبادسودالنهمرکزيقوچان4615

1853قره جقهسودالنهمرکزيقوچان4616

1443قشالقسودالنهمرکزيقوچان4617

67215قلعه عباس/ قلعه عباسی /سودالنهمرکزيقوچان4618

100322کتلرسودالنهمرکزيقوچان4619

170550کچالنلوسودالنهمرکزيقوچان4620

618کالته ارچین آبادسودالنهمرکزيقوچان4621

**کالته اسمعیلسودالنهمرکزيقوچان4622

**کالته عاشقانسودالنهمرکزيقوچان4623

**کالته عزیزعلی پوراسودالنهمرکزيقوچان4624

**کالته علی اللسودالنهمرکزيقوچان4625

**کالته غالمحسین ادینهسودالنهمرکزيقوچان4626

1541کالته فتح آبادشرقیسودالنهمرکزيقوچان4627

**کالته قاسم آبادسودالنهمرکزيقوچان4628

**کالته مرزي آبادسودالنهمرکزيقوچان4629

**کالته معمارزاده /کربالئی کاظمسودالنهمرکزيقوچان4630

68217کالته میرزامحمدعلیسودالنهمرکزيقوچان4631

47128کلرسودالنهمرکزيقوچان4632

51161گوگانلوسودالنهمرکزيقوچان4633

72224محمدآبادشرقیسودالنهمرکزيقوچان4634

**مرتضی آبادسودالنهمرکزيقوچان4635

**مزرعه پیرحسین شفیعیسودالنهمرکزيقوچان4636

**مستوفی زادهسودالنهمرکزيقوچان4637

4131,300ناوخسودالنهمرکزيقوچان4638
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**نقاره خانهسودالنهمرکزيقوچان4639

140448ینگه قلعه هودانلوسودالنهمرکزيقوچان4640

612اب برگشیرین درهمرکزيقوچان4641

3481,106اقکاریزشیرین درهمرکزيقوچان4642

161553الهیانشیرین درهمرکزيقوچان4643

164423بادخورشیرین درهمرکزيقوچان4644

2585برج قارداششیرین درهمرکزيقوچان4645

1371,053پادگان قوچانشیرین درهمرکزيقوچان4646

155400پري آبادشیرین درهمرکزيقوچان4647

2279پیرانلوشیرین درهمرکزيقوچان4648

59173پیش باغانشیرین درهمرکزيقوچان4649

1442تبریک / تباركشیرین درهمرکزيقوچان4650

2377جانانشیرین درهمرکزيقوچان4651

75180چاالکیشیرین درهمرکزيقوچان4652

30101چرانشیرین درهمرکزيقوچان4653

254868خمارتاششیرین درهمرکزيقوچان4654

70219زوبارانشیرین درهمرکزيقوچان4655

61217زوخانوشیرین درهمرکزيقوچان4656

82228ساالنقوچشیرین درهمرکزيقوچان4657

2276سرزوشیرین درهمرکزيقوچان4658

138411شورك توپکانلوشیرین درهمرکزيقوچان4659

141482شورك حاجیشیرین درهمرکزيقوچان4660

3196طویلشیرین درهمرکزيقوچان4661

143483فخرآبادشیرین درهمرکزيقوچان4662

94298قیطاقیشیرین درهمرکزيقوچان4663

59201کردکانلوشیرین درهمرکزيقوچان4664

**کورچشمهشیرین درهمرکزيقوچان4665

613گل احمدبیکشیرین درهمرکزيقوچان4666

1,1933,834مزرجشیرین درهمرکزيقوچان4667
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63177همت آبادچاالکیشیرین درهمرکزيقوچان4668

4021,296هی هیشیرین درهمرکزيقوچان4669

5521,731یدكشیرین درهمرکزيقوچان4670

188521یوسف خانشیرین درهمرکزيقوچان4671

196527اترآبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4672

132419ارته چشمهقوچان عتیقمرکزيقوچان4673

136479اصغر آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4674

**اقالطفعلیقوچان عتیقمرکزيقوچان4675

92294برج زیدانلوقوچان عتیقمرکزيقوچان4676

128421بیگلرقوچان عتیقمرکزيقوچان4677

38132تقی آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4678

108325جرتودهقوچان عتیقمرکزيقوچان4679

56182جعفرآبادعلیاقوچان عتیقمرکزيقوچان4680

80257جنیدآبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4681

92271چیتگرقوچان عتیقمرکزيقوچان4682

2897حاجی کاهوقوچان عتیقمرکزيقوچان4683

136437حسن آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4684

301993داغیانقوچان عتیقمرکزيقوچان4685

33111دربنديقوچان عتیقمرکزيقوچان4686

2165زادكقوچان عتیقمرکزيقوچان4687

236745زیدانلوقوچان عتیقمرکزيقوچان4688

118404سرابقوچان عتیقمرکزيقوچان4689

34119سعادت قلی سفلیقوچان عتیقمرکزيقوچان4690

31108سعادت قلی علیاقوچان عتیقمرکزيقوچان4691

49162سلیم آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4692

**شهرك صنعتی قوچانقوچان عتیقمرکزيقوچان4693

1,0623,320شهرکهنهقوچان عتیقمرکزيقوچان4694

2070عسکریه/ نصرت آباد/قوچان عتیقمرکزيقوچان4695

88272عسگرآبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4696
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113382فتح آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4697

152432فیروزآبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4698

76199فیالبقوچان عتیقمرکزيقوچان4699

161558قره شاهوردي/  احمدآباد/قوچان عتیقمرکزيقوچان4700

46117قلعه تپه _ قره تپهقوچان عتیقمرکزيقوچان4701

**کالته قروقوچان عتیقمرکزيقوچان4702

97298کالته میرزارجبقوچان عتیقمرکزيقوچان4703

213693کلوخیقوچان عتیقمرکزيقوچان4704

4671,671کهنه فرودقوچان عتیقمرکزيقوچان4705

149455گزل آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4706

108322گنبدحققوچان عتیقمرکزيقوچان4707

195641گوجهقوچان عتیقمرکزيقوچان4708

60199محب سراجقوچان عتیقمرکزيقوچان4709

51179محمدآبادسفلیقوچان عتیقمرکزيقوچان4710

46148محمدآبادعلیاقوچان عتیقمرکزيقوچان4711

**محمدآبادعلیاقوچان عتیقمرکزيقوچان4712

134402محموديقوچان عتیقمرکزيقوچان4713

4241,517نسیم آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4714

159532نوروزيقوچان عتیقمرکزيقوچان4715

121383نیتقوچان عتیقمرکزيقوچان4716

269802یزدان آبادسفلیقوچان عتیقمرکزيقوچان4717

43172یزدان آبادعلیاقوچان عتیقمرکزيقوچان4718

217714یوسف آبادقوچان عتیقمرکزيقوچان4719

**احمدآبادبررودکوهسرخکاشمر4720

**اسمانبررودکوهسرخکاشمر4721

**ایزوئیبررودکوهسرخکاشمر4722

**باغ سماقبررودکوهسرخکاشمر4723

**باغ قاضیبررودکوهسرخکاشمر4724

**باغ گرماببررودکوهسرخکاشمر4725
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**باغ میمیبررودکوهسرخکاشمر4726

**برادرانبررودکوهسرخکاشمر4727

100305بندقرابررودکوهسرخکاشمر4728

**بیدستانبررودکوهسرخکاشمر4729

**بیدسیربررودکوهسرخکاشمر4730

**پاي چناربررودکوهسرخکاشمر4731

**پشت توتبررودکوهسرخکاشمر4732

**پشت زوبررودکوهسرخکاشمر4733

**پلنگ گیربررودکوهسرخکاشمر4734

**پیچوكبررودکوهسرخکاشمر4735

**پیچینگ کالغبررودکوهسرخکاشمر4736

48141تجرودبررودکوهسرخکاشمر4737

**تک جنگلداربررودکوهسرخکاشمر4738

**تک دریاچناربررودکوهسرخکاشمر4739

**تک سرگداربررودکوهسرخکاشمر4740

**تک سنجدبررودکوهسرخکاشمر4741

**تک علی خوبررودکوهسرخکاشمر4742

**تنگل پائین دهبررودکوهسرخکاشمر4743

**تنگل چاهبررودکوهسرخکاشمر4744

**تنگل قلعهبررودکوهسرخکاشمر4745

**تنگل گرمکبررودکوهسرخکاشمر4746

**جوزحقانبررودکوهسرخکاشمر4747

**چاهوكبررودکوهسرخکاشمر4748

**چشمهبررودکوهسرخکاشمر4749

**چشمه بلوچبررودکوهسرخکاشمر4750

**چشمه توتبررودکوهسرخکاشمر4751

**چشمه غاربررودکوهسرخکاشمر4752

**چشمه کربالئی اقابررودکوهسرخکاشمر4753

**چشمه معدنبررودکوهسرخکاشمر4754

صفحه 164



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چشمه نقرهبررودکوهسرخکاشمر4755

**چشمه نوروزبررودکوهسرخکاشمر4756

**حسین آبادبررودکوهسرخکاشمر4757

**حسین آبادبررودکوهسرخکاشمر4758

**حسین جاللبررودکوهسرخکاشمر4759

**حلحلوبررودکوهسرخکاشمر4760

**خرسرهبررودکوهسرخکاشمر4761

41119خروبررودکوهسرخکاشمر4762

**خشک کاتوكبررودکوهسرخکاشمر4763

**خوي نهبررودکوهسرخکاشمر4764

**دربنابررودکوهسرخکاشمر4765

**دره نیبررودکوهسرخکاشمر4766

**دالکهابررودکوهسرخکاشمر4767

**ده نوبررودکوهسرخکاشمر4768

**رودخابونبررودکوهسرخکاشمر4769

**رودزرباالبررودکوهسرخکاشمر4770

**زنگاريبررودکوهسرخکاشمر4771

**سخت جوزابررودکوهسرخکاشمر4772

**سرچشمهبررودکوهسرخکاشمر4773

**سرخ بونیبررودکوهسرخکاشمر4774

**سردچالبررودکوهسرخکاشمر4775

**سرنیبررودکوهسرخکاشمر4776

**سمبهابررودکوهسرخکاشمر4777

**سنگ رفبررودکوهسرخکاشمر4778

**سوراخ کمربررودکوهسرخکاشمر4779

**سه بیکبررودکوهسرخکاشمر4780

**سیاه چشمهبررودکوهسرخکاشمر4781

**سیردرهبررودکوهسرخکاشمر4782

**سیرزاربررودکوهسرخکاشمر4783
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**طبلکیبررودکوهسرخکاشمر4784

5721,507طرقبررودکوهسرخکاشمر4785

**عزیزآبادبررودکوهسرخکاشمر4786

**قال بابوبررودکوهسرخکاشمر4787

**قائینیبررودکوهسرخکاشمر4788

162453قراچهبررودکوهسرخکاشمر4789

**قطارچناربررودکوهسرخکاشمر4790

**قلم نیبررودکوهسرخکاشمر4791

**قلندربررودکوهسرخکاشمر4792

**قوزستانبررودکوهسرخکاشمر4793

**کاهوبمبررودکوهسرخکاشمر4794

**کربالئی حسنبررودکوهسرخکاشمر4795

283689کریزبررودکوهسرخکاشمر4796

83256کالته پایین درهبررودکوهسرخکاشمر4797

**کالته تنگلبررودکوهسرخکاشمر4798

34116کالته تیموربررودکوهسرخکاشمر4799

**کالته دررزبررودکوهسرخکاشمر4800

**کالته درسیببررودکوهسرخکاشمر4801

**کالته رضاقلیبررودکوهسرخکاشمر4802

**کالته صدوقیبررودکوهسرخکاشمر4803

**کالته غالمرضابررودکوهسرخکاشمر4804

**کالته کوربررودکوهسرخکاشمر4805

**کالته نوروزگلیبررودکوهسرخکاشمر4806

**گچ کوهبررودکوهسرخکاشمر4807

**گدارسیاهبررودکوهسرخکاشمر4808

**گرم اببررودکوهسرخکاشمر4809

**گرماببررودکوهسرخکاشمر4810

**گودال گزبررودکوهسرخکاشمر4811

**گودالوشبررودکوهسرخکاشمر4812
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**لوشاببررودکوهسرخکاشمر4813

**معدنبررودکوهسرخکاشمر4814

**مومیائیبررودکوهسرخکاشمر4815

**مهدمهربررودکوهسرخکاشمر4816

**میربررودکوهسرخکاشمر4817

**نقلبررودکوهسرخکاشمر4818

**یخدانبررودکوهسرخکاشمر4819

**یورت دوغیبررودکوهسرخکاشمر4820

**اب چوقانبرکوهکوهسرخکاشمر4821

**ابکوهبرکوهکوهسرخکاشمر4822

**اتشانبرکوهکوهسرخکاشمر4823

**احمدآبادبرکوهکوهسرخکاشمر4824

**ارتوشاديبرکوهکوهسرخکاشمر4825

**ارغوانیبرکوهکوهسرخکاشمر4826

**اسیاب کاریزنوبرکوهکوهسرخکاشمر4827

70218اکبرآبادبرکوهکوهسرخکاشمر4828

**اکبرآبادبرکوهکوهسرخکاشمر4829

**اکبرآبادچوقانبرکوهکوهسرخکاشمر4830

**ایزوكبرکوهکوهسرخکاشمر4831

8362,753ایوربرکوهکوهسرخکاشمر4832

**باغ پادربرکوهکوهسرخکاشمر4833

**باغ توبرکوهکوهسرخکاشمر4834

**باقرآبادبرکوهکوهسرخکاشمر4835

70238بختیاربرکوهکوهسرخکاشمر4836

**بصیريبرکوهکوهسرخکاشمر4837

**بلوردرهبرکوهکوهسرخکاشمر4838

**بن گلبرکوهکوهسرخکاشمر4839

**بوته گزبرکوهکوهسرخکاشمر4840

**پس کال پائینبرکوهکوهسرخکاشمر4841
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**پس گداربرکوهکوهسرخکاشمر4842

**پسکال باالبرکوهکوهسرخکاشمر4843

**پورصالحبرکوهکوهسرخکاشمر4844

**پورصالح خشکبرکوهکوهسرخکاشمر4845

**پهلوان محمدبرکوهکوهسرخکاشمر4846

**ترنیبرکوهکوهسرخکاشمر4847

**تک اشتر راه پایینبرکوهکوهسرخکاشمر4848

**تک اشترراه باالبرکوهکوهسرخکاشمر4849

**تک پلنگیبرکوهکوهسرخکاشمر4850

**تک جانداربرکوهکوهسرخکاشمر4851

**تک سرمرغبرکوهکوهسرخکاشمر4852

**تک عابديبرکوهکوهسرخکاشمر4853

**تک عشق آبادبزرگبرکوهکوهسرخکاشمر4854

**تک عشق آبادخردبرکوهکوهسرخکاشمر4855

**تک قربانیبرکوهکوهسرخکاشمر4856

**تک قمشلیبرکوهکوهسرخکاشمر4857

**تک کفترباالبرکوهکوهسرخکاشمر4858

**تکمرويبرکوهکوهسرخکاشمر4859

301968تنورجهبرکوهکوهسرخکاشمر4860

**تنورسنگیبرکوهکوهسرخکاشمر4861

334965تولیبرکوهکوهسرخکاشمر4862

**جانداربرکوهکوهسرخکاشمر4863

**چاله زردبرکوهکوهسرخکاشمر4864

**چاه برقی محمدهاشمی نژادبرکوهکوهسرخکاشمر4865

**چاه تک اغل سوختهبرکوهکوهسرخکاشمر4866

**چاه تک بنگولبرکوهکوهسرخکاشمر4867

**چاه شماره 1تک کربالئی تقیبرکوهکوهسرخکاشمر4868

**چاه شماره 2تک جنگلداربرکوهکوهسرخکاشمر4869

**چاه موتورتک شترراهبرکوهکوهسرخکاشمر4870
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**چاه موتوردق عسکیربرکوهکوهسرخکاشمر4871

**چاه موتورشماره 1تک عسکیربرکوهکوهسرخکاشمر4872

**چاه موتورمارگلیبرکوهکوهسرخکاشمر4873

**چاه نیک نژادبرکوهکوهسرخکاشمر4874

**چشموكبرکوهکوهسرخکاشمر4875

**چشمه النگ درازبرکوهکوهسرخکاشمر4876

**چشمه پونهبرکوهکوهسرخکاشمر4877

**چشمه تغاركبرکوهکوهسرخکاشمر4878

**چشمه سیدعلیبرکوهکوهسرخکاشمر4879

**چشمه قدیربرکوهکوهسرخکاشمر4880

**چشمه کلبرکوهکوهسرخکاشمر4881

**چشمه کلبیبرکوهکوهسرخکاشمر4882

**چشمه نصیربرکوهکوهسرخکاشمر4883

**چشمه نیبرکوهکوهسرخکاشمر4884

**چقلقبرکوهکوهسرخکاشمر4885

144489چلپوبرکوهکوهسرخکاشمر4886

**چمن گلبرکوهکوهسرخکاشمر4887

**چوقانبرکوهکوهسرخکاشمر4888

**حاجی آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4889

**حاجی ابراهیمبرکوهکوهسرخکاشمر4890

**حسین آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4891

**حسین آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4892

**حصاركبرکوهکوهسرخکاشمر4893

**حصارك جنیبرکوهکوهسرخکاشمر4894

**خال درهبرکوهکوهسرخکاشمر4895

**درخت بادامبرکوهکوهسرخکاشمر4896

**درخت جوزبرکوهکوهسرخکاشمر4897

**درخت سوروبرکوهکوهسرخکاشمر4898

**رمضان آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4899
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**روینیبرکوهکوهسرخکاشمر4900

**زربیدبرکوهکوهسرخکاشمر4901

**زرداببرکوهکوهسرخکاشمر4902

**زمان آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4903

**سربیشهبرکوهکوهسرخکاشمر4904

**سرپرهبرکوهکوهسرخکاشمر4905

**سرتخت ناريبرکوهکوهسرخکاشمر4906

**سرکاریزبرکوهکوهسرخکاشمر4907

**سرکج بیدبرکوهکوهسرخکاشمر4908

**سرگداربرکوهکوهسرخکاشمر4909

**سنگ سفیدبرکوهکوهسرخکاشمر4910

**سنگ سیاهبرکوهکوهسرخکاشمر4911

**سنگ الالبرکوهکوهسرخکاشمر4912

**سنگ میرزااحمدبرکوهکوهسرخکاشمر4913

**سنگسربرکوهکوهسرخکاشمر4914

**شارعبرکوهکوهسرخکاشمر4915

**شاه مالبرکوهکوهسرخکاشمر4916

**شکريبرکوهکوهسرخکاشمر4917

**شوراببرکوهکوهسرخکاشمر4918

**شیرآبادبرکوهکوهسرخکاشمر4919

**عباس آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4920

**عباس آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4921

**عباس آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4922

**عبدالعلیبرکوهکوهسرخکاشمر4923

**عشق آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4924

**علم تنوربرکوهکوهسرخکاشمر4925

**علی آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4926

263786علی آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4927

**علی آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4928
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**علی دوستبرکوهکوهسرخکاشمر4929

**علیچهبرکوهکوهسرخکاشمر4930

**عیسی کاریزبرکوهکوهسرخکاشمر4931

**غاربرکوهکوهسرخکاشمر4932

**فرخبرکوهکوهسرخکاشمر4933

**فرخندبرکوهکوهسرخکاشمر4934

**فرهادکنديبرکوهکوهسرخکاشمر4935

**قاسم آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4936

**قره بهادربرکوهکوهسرخکاشمر4937

**قره جنگلبرکوهکوهسرخکاشمر4938

**کال اقابرکوهکوهسرخکاشمر4939

**کاهبهبرکوهکوهسرخکاشمر4940

**کالته بیکبرکوهکوهسرخکاشمر4941

**کالته پاداشبرکوهکوهسرخکاشمر4942

**کالته تقیبرکوهکوهسرخکاشمر4943

**کالته تقی آبادبرکوهکوهسرخکاشمر4944

**کالته تقی نوابرکوهکوهسرخکاشمر4945

**کالته تک ایلیبرکوهکوهسرخکاشمر4946

**کالته جلیلبرکوهکوهسرخکاشمر4947

**کالته چوقانبرکوهکوهسرخکاشمر4948

**کالته چهارتختهبرکوهکوهسرخکاشمر4949

**کالته حاجیبرکوهکوهسرخکاشمر4950

**کالته حاجی اصغربرکوهکوهسرخکاشمر4951

**کالته حسنیبرکوهکوهسرخکاشمر4952

**کالته حوضبرکوهکوهسرخکاشمر4953

**کالته خرکشبرکوهکوهسرخکاشمر4954

**کالته رجبعلیبرکوهکوهسرخکاشمر4955

**کالته رستمبرکوهکوهسرخکاشمر4956

**کالته رضابرکوهکوهسرخکاشمر4957
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**کالته رضائیبرکوهکوهسرخکاشمر4958

**کالته زنگی کربرکوهکوهسرخکاشمر4959

**کالته زیرفرخ نوبرکوهکوهسرخکاشمر4960

**کالته زیركبرکوهکوهسرخکاشمر4961

**کالته ستکیبرکوهکوهسرخکاشمر4962

**کالته ستکی باالبرکوهکوهسرخکاشمر4963

**کالته ستکی پائینبرکوهکوهسرخکاشمر4964

**کالته سرمرغبرکوهکوهسرخکاشمر4965

**کالته سرمسجدبرکوهکوهسرخکاشمر4966

**کالته سنجدبرکوهکوهسرخکاشمر4967

**کالته سوکدكبرکوهکوهسرخکاشمر4968

**کالته شادمراديبرکوهکوهسرخکاشمر4969

**کالته شادمراديبرکوهکوهسرخکاشمر4970

**کالته شازدهبرکوهکوهسرخکاشمر4971

**کالته شیخبرکوهکوهسرخکاشمر4972

**کالته شیربرکوهکوهسرخکاشمر4973

**کالته صادق نژادبرکوهکوهسرخکاشمر4974

**کالته صدیقیبرکوهکوهسرخکاشمر4975

**کالته علی رضائیبرکوهکوهسرخکاشمر4976

**کالته علی عابديبرکوهکوهسرخکاشمر4977

**کالته علی غالمحسینبرکوهکوهسرخکاشمر4978

**کالته علی قدوسیبرکوهکوهسرخکاشمر4979

**کالته قاسمبرکوهکوهسرخکاشمر4980

**کالته قربانعلیبرکوهکوهسرخکاشمر4981

**کالته قولقبرکوهکوهسرخکاشمر4982

**کالته کربالئی حسنبرکوهکوهسرخکاشمر4983

**کالته کربالئی یوسفبرکوهکوهسرخکاشمر4984

**کالته کرمبرکوهکوهسرخکاشمر4985

**کالته کفتربرکوهکوهسرخکاشمر4986
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**کالته کمروكبرکوهکوهسرخکاشمر4987

**کالته کوفهبرکوهکوهسرخکاشمر4988

**کالته گزده باالبرکوهکوهسرخکاشمر4989

**کالته گزده پائینبرکوهکوهسرخکاشمر4990

**کالته گلبرکوهکوهسرخکاشمر4991

**کالته محمدبرکوهکوهسرخکاشمر4992

**کالته مختاريبرکوهکوهسرخکاشمر4993

**کالته نایببرکوهکوهسرخکاشمر4994

**کالته نگاريبرکوهکوهسرخکاشمر4995

**کالته نوبرکوهکوهسرخکاشمر4996

**کالته نوبرکوهکوهسرخکاشمر4997

**کالته هاشمیبرکوهکوهسرخکاشمر4998

**کوره اهک پزي سیدحسین نبويبرکوهکوهسرخکاشمر4999

3701,251کوشهبرکوهکوهسرخکاشمر5000

140480کوشه نمابرکوهکوهسرخکاشمر5001

**گاوفریزبرکوهکوهسرخکاشمر5002

**گچ کوهبرکوهکوهسرخکاشمر5003

**گل جوكبرکوهکوهسرخکاشمر5004

**گودال نیبرکوهکوهسرخکاشمر5005

**گوك دره سفلیبرکوهکوهسرخکاشمر5006

**گوك دره علیابرکوهکوهسرخکاشمر5007

**گوك دره وسطیبرکوهکوهسرخکاشمر5008

**لطف آبادبرکوهکوهسرخکاشمر5009

**لندريبرکوهکوهسرخکاشمر5010

**لوك سرخبرکوهکوهسرخکاشمر5011

**محمدآبادبرکوهکوهسرخکاشمر5012

**محمدآبادقلعهبرکوهکوهسرخکاشمر5013

4761,469مکیبرکوهکوهسرخکاشمر5014

301903موشکبرکوهکوهسرخکاشمر5015
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**موشک باالبرکوهکوهسرخکاشمر5016

**مونجک باالبرکوهکوهسرخکاشمر5017

**مونجک پائینبرکوهکوهسرخکاشمر5018

337837نامقبرکوهکوهسرخکاشمر5019

**نخودك باالبرکوهکوهسرخکاشمر5020

**نخودك پائینبرکوهکوهسرخکاشمر5021

**نشبوردر/ نشابوردره /برکوهکوهسرخکاشمر5022

**نوکاریزبرکوهکوهسرخکاشمر5023

**نی باربرکوهکوهسرخکاشمر5024

**همت آبادبرکوهکوهسرخکاشمر5025

**یورت میربرکوهکوهسرخکاشمر5026

**اقبیلتکابکوهسرخکاشمر5027

**الیجهتکابکوهسرخکاشمر5028

326996اوندرتکابکوهسرخکاشمر5029

**بولیتکابکوهسرخکاشمر5030

**پشت پنجهتکابکوهسرخکاشمر5031

**پیکمرتکابکوهسرخکاشمر5032

**تک جنگلیتکابکوهسرخکاشمر5033

**تل کیجکتکابکوهسرخکاشمر5034

**تنگل بریدرتکابکوهسرخکاشمر5035

236846توندرتکابکوهسرخکاشمر5036

**چاه چوشنگتکابکوهسرخکاشمر5037

**چاه شورتکابکوهسرخکاشمر5038

**چاه عبدالحسنتکابکوهسرخکاشمر5039

**چاه محمدساالريتکابکوهسرخکاشمر5040

**چاه مالحسنتکابکوهسرخکاشمر5041

**چاه موتور تک گلجوك/ گلجوك /تکابکوهسرخکاشمر5042

**چغیرتکابکوهسرخکاشمر5043

**چوبکتکابکوهسرخکاشمر5044
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**حسن خوتکابکوهسرخکاشمر5045

**حسین آبادتکابکوهسرخکاشمر5046

70223خضرآبادتکابکوهسرخکاشمر5047

298965خضربیگتکابکوهسرخکاشمر5048

47160داغیتکابکوهسرخکاشمر5049

**دربیدتکابکوهسرخکاشمر5050

**درهمودتکابکوهسرخکاشمر5051

187600ده میانتکابکوهسرخکاشمر5052

**دهنوتکابکوهسرخکاشمر5053

**رباطتکابکوهسرخکاشمر5054

**سرخ سنگتکابکوهسرخکاشمر5055

63209سنجدكتکابکوهسرخکاشمر5056

**سیف آبادتکابکوهسرخکاشمر5057

**شورابتکابکوهسرخکاشمر5058

**عباس آبادتکابکوهسرخکاشمر5059

**غینارتکابکوهسرخکاشمر5060

111385قصونتکابکوهسرخکاشمر5061

**قهركتکابکوهسرخکاشمر5062

**کالته اب شیرینتکابکوهسرخکاشمر5063

**کالته حیدركتکابکوهسرخکاشمر5064

**کالته زلیخاتکابکوهسرخکاشمر5065

**کالته شاهنشاهیتکابکوهسرخکاشمر5066

**کالته عیدمحمدتکابکوهسرخکاشمر5067

**کالته غارتکابکوهسرخکاشمر5068

**کالته قصونیتکابکوهسرخکاشمر5069

**کودلیتکابکوهسرخکاشمر5070

**گلجوك قلعهتکابکوهسرخکاشمر5071

**گورسیدتکابکوهسرخکاشمر5072

**لريتکابکوهسرخکاشمر5073
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**معدن سنگ ساختمانتکابکوهسرخکاشمر5074

**موتوراب پالکستانیتکابکوهسرخکاشمر5075

**موتوراب تک گشادهتکابکوهسرخکاشمر5076

**موتوراب رضاذاکريتکابکوهسرخکاشمر5077

**موتوراب شماره 2تکابکوهسرخکاشمر5078

**موتوراب شماره 3تکابکوهسرخکاشمر5079

**موتوراب شماره 4تکابکوهسرخکاشمر5080

**موتوراب شماره 5تکابکوهسرخکاشمر5081

**موتوراب علی برقیتکابکوهسرخکاشمر5082

**موتورحسن پورمحمدعلیتکابکوهسرخکاشمر5083

**ناصرآبادتکابکوهسرخکاشمر5084

**یارقلیتکابکوهسرخکاشمر5085

**اب گرمباالوالیتمرکزيکاشمر5086

**ابگرمباالوالیتمرکزيکاشمر5087

200670اسحاق آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5088

**اسماعیل آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5089

**اسماعیل بلوچباالوالیتمرکزيکاشمر5090

**امین آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5091

**باغ سنگیباالوالیتمرکزيکاشمر5092

**باقرآبادباالوالیتمرکزيکاشمر5093

**بقیباالوالیتمرکزيکاشمر5094

43125بهاریهباالوالیتمرکزيکاشمر5095

5661,795تربقانباالوالیتمرکزيکاشمر5096

**تک سیاهباالوالیتمرکزيکاشمر5097

150556تل آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5098

**تویکباالوالیتمرکزيکاشمر5099

269931جردويباالوالیتمرکزيکاشمر5100

**چاه کوراباالوالیتمرکزيکاشمر5101

**چاه مزارباالوالیتمرکزيکاشمر5102
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**چشمه حاجیباالوالیتمرکزيکاشمر5103

**چشمه لوشیباالوالیتمرکزيکاشمر5104

**حاج رجبباالوالیتمرکزيکاشمر5105

**حاج علیباالوالیتمرکزيکاشمر5106

**حاجبیباالوالیتمرکزيکاشمر5107

**حاجی منوباالوالیتمرکزيکاشمر5108

**حجت آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5109

**حسین آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5110

8582,704رزق آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5111

**رضاییهباالوالیتمرکزيکاشمر5112

**ریخته ابوالقاسمیباالوالیتمرکزيکاشمر5113

**سفیدمرباالوالیتمرکزيکاشمر5114

**شکرآبادباالوالیتمرکزيکاشمر5115

**شیخ حسنباالوالیتمرکزيکاشمر5116

46طاهرآبادباالوالیتمرکزيکاشمر5117

**طاهرآبادباالوالیتمرکزيکاشمر5118

**طوقانباالوالیتمرکزيکاشمر5119

6522,142عارف آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5120

**عباس آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5121

**علی آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5122

1,3794,473فدافنباالوالیتمرکزيکاشمر5123

7482,385فرح آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5124

252634فرشهباالوالیتمرکزيکاشمر5125

6632,134فرگباالوالیتمرکزيکاشمر5126

1,0513,281فروتقهباالوالیتمرکزيکاشمر5127

**فلسطینباالوالیتمرکزيکاشمر5128

**فیض آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5129

**قلندرآبادباالوالیتمرکزيکاشمر5130

243861قوچ پلنگباالوالیتمرکزيکاشمر5131
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1,4354,650قوژدباالوالیتمرکزيکاشمر5132

104324کاج غونهباالوالیتمرکزيکاشمر5133

**کالته تک شورابباالوالیتمرکزيکاشمر5134

**کالته ذوالفقارباالوالیتمرکزيکاشمر5135

**کالته شورباالوالیتمرکزيکاشمر5136

**کالته ناییباالوالیتمرکزيکاشمر5137

**کالته نوباالوالیتمرکزيکاشمر5138

58227گندبرباالوالیتمرکزيکاشمر5139

**مهدي آبادباالوالیتمرکزيکاشمر5140

254708نايباالوالیتمرکزيکاشمر5141

**نخعیباالوالیتمرکزيکاشمر5142

**ابکوه علی آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5143

**پادگان قدسپائین والیتمرکزيکاشمر5144

**تکشورابپائین والیتمرکزيکاشمر5145

**چاه اسماعیل آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5146

**چاه موتور صدر آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5147

**چشمه لوشیپائین والیتمرکزيکاشمر5148

**چنارانپائین والیتمرکزيکاشمر5149

207654حاجی آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5150

**دکل تلویزیونپائین والیتمرکزيکاشمر5151

**دهانهپائین والیتمرکزيکاشمر5152

5601,786زنده جانپائین والیتمرکزيکاشمر5153

**زیردرهپائین والیتمرکزيکاشمر5154

**ساربانپائین والیتمرکزيکاشمر5155

4681,438سرحوضکپائین والیتمرکزيکاشمر5156

723شوکتیهپائین والیتمرکزيکاشمر5157

**شهردارکالتهپائین والیتمرکزيکاشمر5158

**صفائیهپائین والیتمرکزيکاشمر5159

5171,631عشرت آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5160
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**علی آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5161

**علی مورپائین والیتمرکزيکاشمر5162

**فتح آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5163

**قنات سرحوضکپائین والیتمرکزيکاشمر5164

6852,105کسرینهپائین والیتمرکزيکاشمر5165

**کالته اتشقاهپائین والیتمرکزيکاشمر5166

36126کالته احمدي/ کالته پزي /پائین والیتمرکزيکاشمر5167

**کالته اقامحمدپائین والیتمرکزيکاشمر5168

**کالته البالوپائین والیتمرکزيکاشمر5169

**کالته بهمنیپائین والیتمرکزيکاشمر5170

**کالته پیشکوهپائین والیتمرکزيکاشمر5171

**کالته رستم پور/ کالته استاداصغر/پائین والیتمرکزيکاشمر5172

**کالته روحانیپائین والیتمرکزيکاشمر5173

**کالته ساالريپائین والیتمرکزيکاشمر5174

**کالته سنگیپائین والیتمرکزيکاشمر5175

**کالته صالحپائین والیتمرکزيکاشمر5176

**کالته عبدالهپائین والیتمرکزيکاشمر5177

**کالته علی عبدالهیپائین والیتمرکزيکاشمر5178

**کالته کربالئی قاسمپائین والیتمرکزيکاشمر5179

**کالته محمدآباد/ کالته شاه محمد/پائین والیتمرکزيکاشمر5180

**کالته محمدحسینپائین والیتمرکزيکاشمر5181

**کالته مالعلی اکبرپائین والیتمرکزيکاشمر5182

**کالته مالمحمدعلیپائین والیتمرکزيکاشمر5183

**کالته میرزاغالمرضاپائین والیتمرکزيکاشمر5184

**کالته نادرپائین والیتمرکزيکاشمر5185

**کالته نساجیانپائین والیتمرکزيکاشمر5186

**کالته نوبهارپائین والیتمرکزيکاشمر5187

**کالته هندوپائین والیتمرکزيکاشمر5188

**کالته یادگارپائین والیتمرکزيکاشمر5189
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**کالته یک درختپائین والیتمرکزيکاشمر5190

**محمدآبادعندلیب /هندآباد/پائین والیتمرکزيکاشمر5191

4341,309محمدیهپائین والیتمرکزيکاشمر5192

**محمودآبادپائین والیتمرکزيکاشمر5193

**معل آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5194

7882,516مغانپائین والیتمرکزيکاشمر5195

**ملک آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5196

3541,134ممرآبادپائین والیتمرکزيکاشمر5197

**منصوریهپائین والیتمرکزيکاشمر5198

**موتورشهرداري شماره 8پائین والیتمرکزيکاشمر5199

**نصرت آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5200

**ولی آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5201

**هاشم آبادپائین والیتمرکزيکاشمر5202

219792اب گرمپساکوهزاوینکالت5203

**اسیاب قشقاپساکوهزاوینکالت5204

**المتوپساکوهزاوینکالت5205

**المتینپساکوهزاوینکالت5206

1033النگ سفلیپساکوهزاوینکالت5207

**النگ علی بايپساکوهزاوینکالت5208

832النگ علیاپساکوهزاوینکالت5209

74242امیرآبادپساکوهزاوینکالت5210

50199باغگاهپساکوهزاوینکالت5211

1462بام چنارپساکوهزاوینکالت5212

114358تقی آبادپساکوهزاوینکالت5213

119415چهچههپساکوهزاوینکالت5214

**خواجه روشناییپساکوهزاوینکالت5215

618رباطپساکوهزاوینکالت5216

61201سرجنگلپساکوهزاوینکالت5217

**سرچشمهپساکوهزاوینکالت5218
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**سلطان قلیپساکوهزاوینکالت5219

1560سنگانهپساکوهزاوینکالت5220

**سه پنجهپساکوهزاوینکالت5221

1152سیرزارپساکوهزاوینکالت5222

1951طاهر آبادمیان  /قلعه میان /پساکوهزاوینکالت5223

1146طاهرآبادبربریها /طاهر آباد علیاپساکوهزاوینکالت5224

1973طاهرآبادترکهاپساکوهزاوینکالت5225

56194طاهرآبادترکها(جدید)پساکوهزاوینکالت5226

**قوشخانهپساکوهزاوینکالت5227

48کال پرندهپساکوهزاوینکالت5228

**کال شورپساکوهزاوینکالت5229

826کرتاشپساکوهزاوینکالت5230

**کالته اسماعیل بیکپساکوهزاوینکالت5231

**کالته اقابیکپساکوهزاوینکالت5232

**گل بوتهپساکوهزاوینکالت5233

**مالمرش /کالته مشرفپساکوهزاوینکالت5234

42160مومن آبادپساکوهزاوینکالت5235

514نیشابوركپساکوهزاوینکالت5236

61197ابکمهزاوینزاوینکالت5237

**اله دولیزاوینزاوینکالت5238

58209اورتکندزاوینزاوینکالت5239

51166بابافرجیزاوینزاوینکالت5240

73245باغ کندزاوینزاوینکالت5241

60181بردهزاوینزاوینکالت5242

9433,597چنارزاوینزاوینکالت5243

218719سررودزاوینزاوینکالت5244

52190شورستان قشالق چنارزاوینزاوینکالت5245

35132طرقطیزاوینزاوینکالت5246

75246قره تیکان/ شهید اسالم توکلیزاوینزاوینکالت5247
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310934قلعه نوزاوینزاوینکالت5248

264810قلیچ آباد/شهید مهدئ هنرمندزاوینزاوینکالت5249

71224ارچنگانکبودگنبدمرکزيکالت5250

155525اقداشکبودگنبدمرکزيکالت5251

221664ایده لیککبودگنبدمرکزيکالت5252

51169جلیل آبادکبودگنبدمرکزيکالت5253

231674چرم کهنهکبودگنبدمرکزيکالت5254

58154چرم نوکبودگنبدمرکزيکالت5255

43151حصارحاجی اسماعیلکبودگنبدمرکزيکالت5256

185631حمام قلعهکبودگنبدمرکزيکالت5257

105311خشت نادريکبودگنبدمرکزيکالت5258

1131خلج سفلیکبودگنبدمرکزيکالت5259

78256ژرفکبودگنبدمرکزيکالت5260

47153سلطان آبادکبودگنبدمرکزيکالت5261

163587سیرزارکبودگنبدمرکزيکالت5262

137378سینیکبودگنبدمرکزيکالت5263

41119سینی نوکبودگنبدمرکزيکالت5264

87268قاباخکبودگنبدمرکزيکالت5265

716قره سوکبودگنبدمرکزيکالت5266

276899قله زوکبودگنبدمرکزيکالت5267

5091,724گروکبودگنبدمرکزيکالت5268

37113نفطهکبودگنبدمرکزيکالت5269

**یکه توت سفلیکبودگنبدمرکزيکالت5270

141480احمدآبادهزارمسجدمرکزيکالت5271

37122اسدآبادهزارمسجدمرکزيکالت5272

92278بابارمضانهزارمسجدمرکزيکالت5273

1130چهارراههزارمسجدمرکزيکالت5274

70236حاجی آبادهزارمسجدمرکزيکالت5275

8772,872حسن آبادالیین نوهزارمسجدمرکزيکالت5276
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**حصارالئینهزارمسجدمرکزيکالت5277

921خاکسترهزارمسجدمرکزيکالت5278

127364رباطهزارمسجدمرکزيکالت5279

**رجب آبادهزارمسجدمرکزيکالت5280

**زوباالهزارمسجدمرکزيکالت5281

83252سنگدیوارهزارمسجدمرکزيکالت5282

620عزیزآبادهزارمسجدمرکزيکالت5283

181588کالوهزارمسجدمرکزيکالت5284

**کرناوه شورهزارمسجدمرکزيکالت5285

110381کرناوه شیرینهزارمسجدمرکزيکالت5286

112397کریم آبادهزارمسجدمرکزيکالت5287

1232الئین کهنههزارمسجدمرکزيکالت5288

80240بیهودزیبدکاخکگناباد5289

**چاه انصاري /چاه برادران امیدفرزیبدکاخکگناباد5290

**چشمه شورزیبدکاخکگناباد5291

**چهاردانگزیبدکاخکگناباد5292

**حوض بیگیزیبدکاخکگناباد5293

**حوض رجبزیبدکاخکگناباد5294

**حوض روچیزیبدکاخکگناباد5295

**حوض قنبرزیبدکاخکگناباد5296

1752خاتومهزیبدکاخکگناباد5297

**خوش منزلزیبدکاخکگناباد5298

514درصوفهزیبدکاخکگناباد5299

**رستوران نسیمزیبدکاخکگناباد5300

2880رضویهزیبدکاخکگناباد5301

52103رقاصان / گوهردشت/زیبدکاخکگناباد5302

110227روچیزیبدکاخکگناباد5303

3971,058زیبدزیبدکاخکگناباد5304

62153زیرجانزیبدکاخکگناباد5305

صفحه 183



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

3292سراسیابزیبدکاخکگناباد5306

121269سقیزیبدکاخکگناباد5307

3991,048سنوزیبدکاخکگناباد5308

3784شیرازآبادزیبدکاخکگناباد5309

**عباس آبادزیبدکاخکگناباد5310

96273فودنجانزیبدکاخکگناباد5311

**کارخانه آسفالت و سنگ شکن کیهان راه شرقزیبدکاخکگناباد5312

296713کالتزیبدکاخکگناباد5313

711کالته سیدعلیزیبدکاخکگناباد5314

611کالته شهابزیبدکاخکگناباد5315

**کالته علی آبادزیبدکاخکگناباد5316

**کالته نی انبه /کالته نی غیبیزیبدکاخکگناباد5317

**کم چنارزیبدکاخکگناباد5318

519گنبتوكزیبدکاخکگناباد5319

3390محمدآباد لب رودزیبدکاخکگناباد5320

83167موسیرززیبدکاخکگناباد5321

51135نوده میرمحرابزیبدکاخکگناباد5322

**وروركزیبدکاخکگناباد5323

2048هراونجزیبدکاخکگناباد5324

**ابراهیم آبادکاخککاخکگناباد5325

**اسپورکاخککاخکگناباد5326

134407استادکاخککاخکگناباد5327

**اسماعیل آبادکاخککاخکگناباد5328

**اغوكکاخککاخکگناباد5329

**اقضیکاخککاخکگناباد5330

**امرشککاخککاخکگناباد5331

**امرشکچهکاخککاخکگناباد5332

2867ایدوکاخککاخکگناباد5333

**ایرانیکاخککاخکگناباد5334
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**ایوبکاخککاخکگناباد5335

**باقرآبادکاخککاخکگناباد5336

**باقرآباد/کالته سنگیکاخککاخکگناباد5337

**بخت آبادباالکاخککاخکگناباد5338

**بخت آبادپائینکاخککاخکگناباد5339

3392برجوكکاخککاخکگناباد5340

**بلوچیکاخککاخکگناباد5341

**بنداهوکاخککاخکگناباد5342

**بنفشکاخککاخکگناباد5343

**بهزاب باالکاخککاخکگناباد5344

822پاي گدارکاخککاخکگناباد5345

75164پچککاخککاخکگناباد5346

**پرویزکاخککاخکگناباد5347

**ترنج باالکاخککاخکگناباد5348

**ترنج پائینکاخککاخکگناباد5349

**تک بخشیکاخککاخکگناباد5350

**تک بنستانکاخککاخکگناباد5351

**تک پهنکاخککاخکگناباد5352

**تک چاهکاخککاخکگناباد5353

**تک درغنجکاخککاخکگناباد5354

2465تک میدانکاخککاخکگناباد5355

**تک همنهکاخککاخکگناباد5356

**تکزوکاخککاخکگناباد5357

**جونک باالکاخککاخکگناباد5358

**جونک پائینکاخککاخکگناباد5359

**چاه چیلدارکاخککاخکگناباد5360

**چاه سرخکاخککاخکگناباد5361

**چاه غیاثکاخککاخکگناباد5362

**چرك آبادکاخککاخکگناباد5363
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**چرك آبادکهنهکاخککاخکگناباد5364

**چشمه اقضیکاخککاخکگناباد5365

**چشمه سفیدکاخککاخکگناباد5366

**چشمه قلیکاخککاخکگناباد5367

**چشمه نصیرکاخککاخکگناباد5368

**چکوکاخککاخکگناباد5369

**حاجی آبادباالکاخککاخکگناباد5370

**حاجی آبادپائینکاخککاخکگناباد5371

**حسن آبادجنگورکاخککاخکگناباد5372

**حسین آبادکاخککاخکگناباد5373

**حوض برجوقکاخککاخکگناباد5374

**حوض جنگورکاخککاخکگناباد5375

**حوض داشخانهکاخککاخکگناباد5376

**حوض درخت بنهکاخککاخکگناباد5377

**حوض سرخکاخککاخکگناباد5378

**حوض عقلبندکاخککاخکگناباد5379

**حوض غالمانکاخککاخکگناباد5380

143266خانیککاخککاخکگناباد5381

**خلیلیکاخککاخکگناباد5382

2055خون آباد/حسین آبادکاخککاخکگناباد5383

**درغنجکاخککاخکگناباد5384

**دوغ آبادکاخککاخکگناباد5385

613دهنوکاخککاخکگناباد5386

150278دیسفانکاخککاخکگناباد5387

**رحمت آبادکاخککاخکگناباد5388

1851رزگکاخککاخکگناباد5389

2991رضوسفلیکاخککاخکگناباد5390

**رمکنکاخککاخکگناباد5391

**رودگزکاخککاخکگناباد5392
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1139زقیچکاخککاخکگناباد5393

**زقیچ علیاکاخککاخکگناباد5394

2058زو/صالح آبادکاخککاخکگناباد5395

**زیروكکاخککاخکگناباد5396

1226سارنگ سفلیکاخککاخکگناباد5397

**سدخاکیکاخککاخکگناباد5398

2449سنجتککاخککاخکگناباد5399

**سنجدباالکاخککاخکگناباد5400

**سنجدپائینکاخککاخکگناباد5401

**سنگ سوراخکاخککاخکگناباد5402

**سنگنجکاخککاخکگناباد5403

**سنگی درکاخککاخکگناباد5404

**سیاه سنگکاخککاخکگناباد5405

**شاهراهکاخککاخکگناباد5406

**شاهراهکاخککاخکگناباد5407

**شرکت تعاونی مسکن جوانانکاخککاخکگناباد5408

**شرکت فرآورده هاي لبنی پگاهکاخککاخکگناباد5409

**شرکت لعاب زرین کاخککاخککاخکگناباد5410

**شرکت ابیارئ عابدکاخککاخککاخکگناباد5411

**شرکت تولیدئ ابمیوه فرحنوش بهارکاخککاخکگناباد5412

**شرکت سپیده کویر(فراورئ شیر)کاخککاخکگناباد5413

819ششککاخککاخکگناباد5414

**شمس آبادکاخککاخکگناباد5415

**شورآبادکاخککاخکگناباد5416

**صنایع غذایی ناوكکاخککاخکگناباد5417

**ظهري سفلیکاخککاخکگناباد5418

**ظهري علیاکاخککاخکگناباد5419

**ظهري وسطیکاخککاخکگناباد5420

**علی منصوريکاخککاخکگناباد5421
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**علیرضاکاخککاخکگناباد5422

2358فخ / فخت/کاخککاخکگناباد5423

**فخرآبادکاخککاخکگناباد5424

**قلعه سفیدسفلیکاخککاخکگناباد5425

**قلعه سفیدعلیاکاخککاخکگناباد5426

**کشتارگاه مرغ شهرداري کاخککاخککاخکگناباد5427

**کارخانه اسفالت شهرداري کاخککاخککاخکگناباد5428

**کافه صالح آبادکاخککاخکگناباد5429

59158کبوترکوهکاخککاخکگناباد5430

919کج آبادکاخککاخکگناباد5431

1939کرشککاخککاخکگناباد5432

**کسککاخککاخکگناباد5433

**کالته احمددرزيکاخککاخکگناباد5434

**کالته احمديکاخککاخکگناباد5435

**کالته انگیکاخککاخکگناباد5436

**کالته اهنکاخککاخکگناباد5437

**کالته پاسوخته/ کالته سرجکاخککاخکگناباد5438

**کالته پرچمیکاخککاخکگناباد5439

**کالته پریشانکاخککاخکگناباد5440

**کالته تک لککاخککاخکگناباد5441

**کالته حاجیکاخککاخکگناباد5442

**کالته حجی محمد / کالته حاج محمد/کاخککاخکگناباد5443

**کالته رمضانیکاخککاخکگناباد5444

**کالته رهبرکاخککاخکگناباد5445

**کالته زیراوندکاخککاخکگناباد5446

3086کالته شمسکاخککاخکگناباد5447

**کالته شمشیرکشکاخککاخکگناباد5448

2866کالته شیخیکاخککاخکگناباد5449

**کالته صالحکاخککاخکگناباد5450
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**کالته عامرکاخککاخکگناباد5451

**کالته علی اصغر/کالته پائ ارگکاخککاخکگناباد5452

**کالته قربانکاخککاخکگناباد5453

**کالته کراویهکاخککاخکگناباد5454

**کالته محمدرجبعلیکاخککاخکگناباد5455

**کالته مالکاخککاخکگناباد5456

**کالته مالمحسنکاخککاخکگناباد5457

**کالته ملکزادهکاخککاخکگناباد5458

**کالته میزاتقیکاخککاخکگناباد5459

**کالته نجف /علی قلی خونیکاخککاخکگناباد5460

3193کالته نوکاخککاخکگناباد5461

**کالته ولیکاخککاخکگناباد5462

**کالن سفلیکاخککاخکگناباد5463

**کالن علیاکاخککاخکگناباد5464

**کندل سفلیکاخککاخکگناباد5465

**کندل علیاکاخککاخکگناباد5466

**کندل وسطیکاخککاخکگناباد5467

2050کوه قلعه سفلیکاخککاخکگناباد5468

**کوه قلعه علیاکاخککاخکگناباد5469

**گل آبادکاخککاخکگناباد5470

**گلزارکاخککاخکگناباد5471

**گیلوکاخککاخکگناباد5472

**محمدآبادکاخککاخکگناباد5473

**محمدآباد/کالته حاجی احمدکاخککاخکگناباد5474

**محمدآبادسفلی / محمدآبادپائین/کاخککاخکگناباد5475

**محمدآبادصابريکاخککاخکگناباد5476

**مرغدارئ بسکآبادئکاخککاخکگناباد5477

58153مرغشکاخککاخکگناباد5478

**معدن خاك نسوز /معذن حفرزغال چوبکاخککاخکگناباد5479
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**معدن سنگکاخککاخکگناباد5480

**معدن سنگکاخککاخکگناباد5481

**معدن سنگ آهک برجوكکاخککاخکگناباد5482

**مغاثکاخککاخکگناباد5483

918مالآبادکاخککاخکگناباد5484

**ملشکاخککاخکگناباد5485

**مهآباد سفلی / مهآبادپائین/کاخککاخکگناباد5486

2662مهآبادعلیا/ مهآباد باال/کاخککاخکگناباد5487

**مهآبادوسطیکاخککاخکگناباد5488

**مهی آبادباالکاخککاخکگناباد5489

**مهی آبادپائینکاخککاخکگناباد5490

925میمندکاخککاخکگناباد5491

**ناحیه صنعتی کاخککاخککاخکگناباد5492

51150نجم آبادکاخککاخکگناباد5493

**نهجزپائینکاخککاخکگناباد5494

**همت آباد/قصب آبادکاخککاخکگناباد5495

**همت آباد/کالته اصغر کوهنشینکاخککاخکگناباد5496

45123اروكپس کلوتمرکزيگناباد5497

**اسماعیل آبادپس کلوتمرکزيگناباد5498

2461اسوجدیدپس کلوتمرکزيگناباد5499

**الحبیبپس کلوتمرکزيگناباد5500

**برقیوپس کلوتمرکزيگناباد5501

**برگزباالپس کلوتمرکزيگناباد5502

**برگزپائینپس کلوتمرکزيگناباد5503

**بندسختپس کلوتمرکزيگناباد5504

**بندشیراز/نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5505

**بندعلی شفیعپس کلوتمرکزيگناباد5506

288774بیمرغپس کلوتمرکزيگناباد5507

**پادگان قدس گنآباد/پادگان خاتم االنبیپس کلوتمرکزيگناباد5508
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**تپه اروكپس کلوتمرکزيگناباد5509

**تپه حمامپس کلوتمرکزيگناباد5510

828توکل آبادپس کلوتمرکزيگناباد5511

413جعفرآبادپس کلوتمرکزيگناباد5512

**چاه اسفونیپس کلوتمرکزيگناباد5513

**چاه اهنی سفلی / چاه اهنی پائین/پس کلوتمرکزيگناباد5514

**چاه اهنی علیا/ چاه اهنی باال/پس کلوتمرکزيگناباد5515

**چاه اهنی وسطی / چاه اهنی میان/پس کلوتمرکزيگناباد5516

**چاه بازلیپس کلوتمرکزيگناباد5517

**چاه بلوچی/ نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5518

**چاه بندکاظمپس کلوتمرکزيگناباد5519

**چاه پاینپس کلوتمرکزيگناباد5520

**چاه تیزوپس کلوتمرکزيگناباد5521

**چاه جهادسازندگیپس کلوتمرکزيگناباد5522

**چاه حاجی شکاريپس کلوتمرکزيگناباد5523

**چاه درکم /نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5524

**چاه دولتی جنگلبانی /نوده پشتک /نوده پشپس کلوتمرکزيگناباد5525

**چاه زنبورپس کلوتمرکزيگناباد5526

**چاه زینهپس کلوتمرکزيگناباد5527

**چاه سرخپس کلوتمرکزيگناباد5528

**چاه سروريپس کلوتمرکزيگناباد5529

**چاه شرب بیمرغپس کلوتمرکزيگناباد5530

**چاه شیرینپس کلوتمرکزيگناباد5531

**چاه علی یوسفپس کلوتمرکزيگناباد5532

**چاه فیضی /نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5533

**چاه قلعه حسنپس کلوتمرکزيگناباد5534

پس کلوتمرکزيگناباد5535
چاه کربالئی محمدتقی /نوده پشتک /نوده 

پش
**

**چاه کالهدوزيپس کلوتمرکزيگناباد5536

**چاه گزعلیاپس کلوتمرکزيگناباد5537
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**چاه گزوسطیپس کلوتمرکزيگناباد5538

**چاه مستیپس کلوتمرکزيگناباد5539

**چاه میغونی باالپس کلوتمرکزيگناباد5540

3081چاه میغونی پائینپس کلوتمرکزيگناباد5541

2353چاه نمکپس کلوتمرکزيگناباد5542

**چاه نوپس کلوتمرکزيگناباد5543

**چاه نیمه عمیق عباديپس کلوتمرکزيگناباد5544

**چاه هنگامپس کلوتمرکزيگناباد5545

**چشمه پیش چنگپس کلوتمرکزيگناباد5546

**چشمه سرگدارپس کلوتمرکزيگناباد5547

**چشمه شب /نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5548

**چشمه شورك /نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5549

**چشمه شیرینپس کلوتمرکزيگناباد5550

**چشمه عباسپس کلوتمرکزيگناباد5551

**چشمه فریزو/نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5552

**چشمه الرخانپس کلوتمرکزيگناباد5553

164474حاجی آبادپس کلوتمرکزيگناباد5554

**حاجی اخوندپس کلوتمرکزيگناباد5555

**حسین آبادپس کلوتمرکزيگناباد5556

**حصارپس کلوتمرکزيگناباد5557

**حوض بندغرفهپس کلوتمرکزيگناباد5558

**حوض حاج اسحاق /نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5559

**حوض حاجیپس کلوتمرکزيگناباد5560

**حوض حاجی عباسیپس کلوتمرکزيگناباد5561

**حوض دهنهپس کلوتمرکزيگناباد5562

**حوض زرگرپس کلوتمرکزيگناباد5563

**حوض سرخپس کلوتمرکزيگناباد5564

**حوض سنگیپس کلوتمرکزيگناباد5565

**حوض کربالئی خدیجهپس کلوتمرکزيگناباد5566
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**حوض کربالئی محمدپس کلوتمرکزيگناباد5567

**حوض کربالئی محمدپس کلوتمرکزيگناباد5568

**حوض کره زارپس کلوتمرکزيگناباد5569

**حوض کولفارپس کلوتمرکزيگناباد5570

**حوض گلوریگپس کلوتمرکزيگناباد5571

**حوض نصف راهپس کلوتمرکزيگناباد5572

**خانه یوسفپس کلوتمرکزيگناباد5573

**دوحوضپس کلوتمرکزيگناباد5574

133589رحمت آباد/کالته خانپس کلوتمرکزيگناباد5575

9213,272روشناوندپس کلوتمرکزيگناباد5576

**زین آبادپس کلوتمرکزيگناباد5577

**سراجوي سفلیپس کلوتمرکزيگناباد5578

**سراجوي علیاپس کلوتمرکزيگناباد5579

**سراجوي میانپس کلوتمرکزيگناباد5580

**سلطانیهپس کلوتمرکزيگناباد5581

**سمعلیپس کلوتمرکزيگناباد5582

**سنجريپس کلوتمرکزيگناباد5583

**سیاه دره باال / سیاه دره علیا/پس کلوتمرکزيگناباد5584

**سیاه دره سفلی / سیاه دره پائین/پس کلوتمرکزيگناباد5585

**سیاه دره میان / سیاه دره وسطی/پس کلوتمرکزيگناباد5586

67177شوراب نوسازيپس کلوتمرکزيگناباد5587

**شورچاهپس کلوتمرکزيگناباد5588

**شورچاهپس کلوتمرکزيگناباد5589

**صالح آبادپس کلوتمرکزيگناباد5590

**عبادیه جدیدپس کلوتمرکزيگناباد5591

**عباس حسنکپس کلوتمرکزيگناباد5592

**علی آبادپس کلوتمرکزيگناباد5593

**علی آبادپس کلوتمرکزيگناباد5594

**قسطنی /نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5595
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**قلعه حاجی رضاپس کلوتمرکزيگناباد5596

**قلعه زیارتپس کلوتمرکزيگناباد5597

**قناتپس کلوتمرکزيگناباد5598

**کارخانه شیر سلطانی بیدختپس کلوتمرکزيگناباد5599

**کالته استاعبدلپس کلوتمرکزيگناباد5600

**کالته باالپس کلوتمرکزيگناباد5601

**کالته بی بوپس کلوتمرکزيگناباد5602

**کالته جونگیپس کلوتمرکزيگناباد5603

**کالته شیرپس کلوتمرکزيگناباد5604

**کالته علی نورپس کلوتمرکزيگناباد5605

**کالته کورهپس کلوتمرکزيگناباد5606

**کالته کوهپس کلوتمرکزيگناباد5607

**کالته گزپس کلوتمرکزيگناباد5608

**کالته محمدپس کلوتمرکزيگناباد5609

47کالته مزارپس کلوتمرکزيگناباد5610

2353کالته میانپس کلوتمرکزيگناباد5611

**کوثرپس کلوتمرکزيگناباد5612

932گاوداري بیدختپس کلوتمرکزيگناباد5613

**گل اقاپس کلوتمرکزيگناباد5614

**گل اقچهپس کلوتمرکزيگناباد5615

4561,507گیسورنوسازيپس کلوتمرکزيگناباد5616

**الري سفلیپس کلوتمرکزيگناباد5617

**الري علیاپس کلوتمرکزيگناباد5618

**محسن آباد/نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5619

**مزرعه استانقدسپس کلوتمرکزيگناباد5620

**معدن اسوپس کلوتمرکزيگناباد5621

**معدن خرابهپس کلوتمرکزيگناباد5622

**معدن شترانپس کلوتمرکزيگناباد5623

**نقرپس کلوتمرکزيگناباد5624
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5521,920نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5625

**نهد/نهند/نوده پشتک /نوده پشنگپس کلوتمرکزيگناباد5626

**همتیه باالپس کلوتمرکزيگناباد5627

**همتیه پائینپس کلوتمرکزيگناباد5628

**یکه ریگپس کلوتمرکزيگناباد5629

**ایستگاه تلویزیونی حسن تركحومهمرکزيگناباد5630

6481,990باغ آسیاحومهمرکزيگناباد5631

**بندشریعتحومهمرکزيگناباد5632

4741,512بهآبادحومهمرکزيگناباد5633

**بهشت قاسمحومهمرکزيگناباد5634

1,5155,004بیلند /بیلوند/حومهمرکزيگناباد5635

**پرورش ماهی واردك گنآبادحومهمرکزيگناباد5636

**چاه اب شرب بیدختحومهمرکزيگناباد5637

**چاه اکبرپل شکستهحومهمرکزيگناباد5638

**چاه امینحومهمرکزيگناباد5639

**چاه بنیلیحومهمرکزيگناباد5640

**چاه تهانحومهمرکزيگناباد5641

**چاه حاج غالم رضاحومهمرکزيگناباد5642

**چاه حکمتحومهمرکزيگناباد5643

**چاه حکمتحومهمرکزيگناباد5644

**چاه دوستدار/چاه عربنژادحومهمرکزيگناباد5645

**چاه رجب پورحومهمرکزيگناباد5646

**چاه روغنیحومهمرکزيگناباد5647

**چاه سهراب معینی زاده /چاه صفریانحومهمرکزيگناباد5648

**چاه شرب بیدخت / چاه اب شرب بیدحومهمرکزيگناباد5649

**چاه شرب روشناوندحومهمرکزيگناباد5650

**چاه شرب گنآبادحومهمرکزيگناباد5651

**چاه شرب گنآبادحومهمرکزيگناباد5652

**چاه شماره 5مارکوهک / چاه مشاع/حومهمرکزيگناباد5653
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**چاه صابريحومهمرکزيگناباد5654

**چاه ضیائیحومهمرکزيگناباد5655

**چاه طاقیحومهمرکزيگناباد5656

**چاه عابدي پورحومهمرکزيگناباد5657

**چاه علیزادهحومهمرکزيگناباد5658

**چاه مشاع شماره 1مارکوهک صفرئحومهمرکزيگناباد5659

**چاه مشاع شماره دومارکوهک عبديحومهمرکزيگناباد5660

**چاه مشاع شماره سه مارکوهکحومهمرکزيگناباد5661

**چاه مشاع مقیم آبادحومهمرکزيگناباد5662

**چاهکحومهمرکزيگناباد5663

**حسین آبادحومهمرکزيگناباد5664

**حسین آبادحومهمرکزيگناباد5665

**حوض اشوريحومهمرکزيگناباد5666

**حوض الخويحومهمرکزيگناباد5667

**حوض بادگیردارحومهمرکزيگناباد5668

**حوض بندباالحومهمرکزيگناباد5669

**حوض حاجی محمدعبدالهیحومهمرکزيگناباد5670

**حوض حسن بیکحومهمرکزيگناباد5671

**حوض خاکیحومهمرکزيگناباد5672

**حوض خوشحومهمرکزيگناباد5673

**حوض سرکالتحومهمرکزيگناباد5674

**حوض سفیدحومهمرکزيگناباد5675

**حوض سقاحومهمرکزيگناباد5676

**حوض قائنحومهمرکزيگناباد5677

**حوض قدیرحومهمرکزيگناباد5678

**حوض قربانحومهمرکزيگناباد5679

**حوض کربالئی تقیحومهمرکزيگناباد5680

**حوض کلمهحومهمرکزيگناباد5681

**حوض کلهورحومهمرکزيگناباد5682
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**حوض میرسیدوحومهمرکزيگناباد5683

**حوض نوحومهمرکزيگناباد5684

304946خیبريحومهمرکزيگناباد5685

6322,031دولوئیحومهمرکزيگناباد5686

**دیزآبادحومهمرکزيگناباد5687

5071,639رهنحومهمرکزيگناباد5688

251874ریابحومهمرکزيگناباد5689

**سموییحومهمرکزيگناباد5690

**سیدآبادحومهمرکزيگناباد5691

**سیدمرادحومهمرکزيگناباد5692

**شرکت اجرفشاري اتحادمندحومهمرکزيگناباد5693

**شرکت اجرفشاري خاراحومهمرکزيگناباد5694

**شمس آبادحومهمرکزيگناباد5695

724شهرك صنعتی گنآبادحومهمرکزيگناباد5696

**عباس آبادحومهمرکزيگناباد5697

48137عزیزآبادحومهمرکزيگناباد5698

9063,106قنبرآبادحومهمرکزيگناباد5699

4481,313قوژدحومهمرکزيگناباد5700

**کارخانه اسفالت شهرداري بیدختحومهمرکزيگناباد5701

**کل حوض باقريحومهمرکزيگناباد5702

**کالته قهرمانیحومهمرکزيگناباد5703

42130کالته کلوخحومهمرکزيگناباد5704

**کالته مسگراحومهمرکزيگناباد5705

1968کالته نوحومهمرکزيگناباد5706

**کالته نیکخواهحومهمرکزيگناباد5707

**کوره اجرفشاري هفمانحومهمرکزيگناباد5708

**کوره اجرفشارئ قائم /کوره هفمان اجرئحومهمرکزيگناباد5709

**کوره هفمان مصطفويحومهمرکزيگناباد5710

**گاوداري چاه شمس آباديحومهمرکزيگناباد5711
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**گاوداري محمداخالقیحومهمرکزيگناباد5712

**مارکوهکحومهمرکزيگناباد5713

**ماالبحومهمرکزيگناباد5714

**مجتمع فوالد کاویانحومهمرکزيگناباد5715

**مجتمع کشت وصنعت ساالریهحومهمرکزيگناباد5716

2562محمدآبادحومهمرکزيگناباد5717

**مخزن آب شهید تقی خسروزادهحومهمرکزيگناباد5718

**مرغداري عبديحومهمرکزيگناباد5719

**مرغداري کوالك گستر یزدحومهمرکزيگناباد5720

**مرغداري مبینحومهمرکزيگناباد5721

**مرغدارئ رضائیحومهمرکزيگناباد5722

**مرغدارئ علی عبدئحومهمرکزيگناباد5723

**مرغدارئ غالمیانحومهمرکزيگناباد5724

**مرغدارئ فانیحومهمرکزيگناباد5725

**مرغدارئ مجیدحومهمرکزيگناباد5726

**مرغدارئ نمازئحومهمرکزيگناباد5727

**مسجددیزوقحومهمرکزيگناباد5728

**منبع قیر جهادسازندگیحومهمرکزيگناباد5729

5701,917مندحومهمرکزيگناباد5730

**میرآبادحومهمرکزيگناباد5731

59183نوده گنآبادحومهمرکزيگناباد5732

161398ابرش  /ابرشک /پیوه ژناحمدآبادمشهد5733

**احمدآبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5734

166497اسالم قلعهپیوه ژناحمدآبادمشهد5735

**اسماعیل آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5736

**اسماعیل آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5737

199924امام تقیپیوه ژناحمدآبادمشهد5738

**بازه اقااحمدپیوه ژناحمدآبادمشهد5739

**بازه الوم / بازه الو/پیوه ژناحمدآبادمشهد5740
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**بازه پردهپیوه ژناحمدآبادمشهد5741

4521,279بازه حورپیوه ژناحمدآبادمشهد5742

**بازه حیدرپیوه ژناحمدآبادمشهد5743

**بازه سورباالپیوه ژناحمدآبادمشهد5744

**بازه نوسنجدپیوه ژناحمدآبادمشهد5745

**بیرم آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5746

287733پیوه ژنپیوه ژناحمدآبادمشهد5747

35104تکروك سفلیپیوه ژناحمدآبادمشهد5748

**تکروك علیاپیوه ژناحمدآبادمشهد5749

**تلخ آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5750

113384جمال دهپیوه ژناحمدآبادمشهد5751

2683چارسوي باالپیوه ژناحمدآبادمشهد5752

**حاجی آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5753

**حاجی آبادعلیا/حاجی آباد/پیوه ژناحمدآبادمشهد5754

165525حسین آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5755

**خوش ابپیوه ژناحمدآبادمشهد5756

68208درخت سفیدارپیوه ژناحمدآبادمشهد5757

**درغالهپیوه ژناحمدآبادمشهد5758

2463دلبرانپیوه ژناحمدآبادمشهد5759

**دوتلخیپیوه ژناحمدآبادمشهد5760

1429ده مالپیوه ژناحمدآبادمشهد5761

**دي شو /ده شیب /پیوه ژناحمدآبادمشهد5762

1,0063,254دیزبادسفلیپیوه ژناحمدآبادمشهد5763

90307رازونپیوه ژناحمدآبادمشهد5764

6392,068رباط سفیدپیوه ژناحمدآبادمشهد5765

**روکالپیوه ژناحمدآبادمشهد5766

**زمان آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5767

85294زیارتپیوه ژناحمدآبادمشهد5768

6022,112سلطان آبادنمکپیوه ژناحمدآبادمشهد5769
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**سوراخ کوه باالپیوه ژناحمدآبادمشهد5770

**سوراخ کوه پائینپیوه ژناحمدآبادمشهد5771

57139سیرزارپیوه ژناحمدآبادمشهد5772

**شاه دره پائینپیوه ژناحمدآبادمشهد5773

1,3124,262شرکت عمران شهر جدید بینالودپیوه ژناحمدآبادمشهد5774

231770صیدآبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5775

**عباس آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5776

110289قاسم آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5777

177615کج النگپیوه ژناحمدآبادمشهد5778

**کج بازه باالپیوه ژناحمدآبادمشهد5779

**کریم آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5780

**کالته امبوسان پائینپیوه ژناحمدآبادمشهد5781

**کالته پیرپیوه ژناحمدآبادمشهد5782

**کالته تاکورپیوه ژناحمدآبادمشهد5783

**کالته تنگل اغلپیوه ژناحمدآبادمشهد5784

**کالته جوهرسفلی/ کالته جدرسفلی /پیوه ژناحمدآبادمشهد5785

**کالته خان نایبپیوه ژناحمدآبادمشهد5786

**کالته خل اليپیوه ژناحمدآبادمشهد5787

**کالته درخت جوزباالپیوه ژناحمدآبادمشهد5788

**کالته درخت جوزپائینپیوه ژناحمدآبادمشهد5789

**کالته ده دوستپیوه ژناحمدآبادمشهد5790

**کالته رندرباالپیوه ژناحمدآبادمشهد5791

**کالته رندرپائینپیوه ژناحمدآبادمشهد5792

**کالته سیداحمدپیوه ژناحمدآبادمشهد5793

**کالته شورپیوه ژناحمدآبادمشهد5794

**کالته عباس آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5795

**کالته علی آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5796

**کالته علی شوباالپیوه ژناحمدآبادمشهد5797

**کالته علی شوپائینپیوه ژناحمدآبادمشهد5798
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**کالته فاسه زارپیوه ژناحمدآبادمشهد5799

**کالته قنبرپیوه ژناحمدآبادمشهد5800

**کالته کمیلی /کالته کمالی /پیوه ژناحمدآبادمشهد5801

**کالته گرگیپیوه ژناحمدآبادمشهد5802

**کالته گمبیپیوه ژناحمدآبادمشهد5803

**کالته نودرختپیوه ژناحمدآبادمشهد5804

**کالته نی زارپیوه ژناحمدآبادمشهد5805

**گدیلرپیوه ژناحمدآبادمشهد5806

117347گل بقراپیوه ژناحمدآبادمشهد5807

1538گون جوك سفلیپیوه ژناحمدآبادمشهد5808

137446گون جوك علیاپیوه ژناحمدآبادمشهد5809

**لنگرپیوه ژناحمدآبادمشهد5810

123363معصوم آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5811

**مهدي آبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5812

**نیرآبادپیوه ژناحمدآبادمشهد5813

1747نیزارپیوه ژناحمدآبادمشهد5814

**نیم گزهپیوه ژناحمدآبادمشهد5815

**یکه درختپیوه ژناحمدآبادمشهد5816

51143استاجسرجاماحمدآبادمشهد5817

**اسماعیل آبادسرجاماحمدآبادمشهد5818

57187اقنجسرجاماحمدآبادمشهد5819

278976النگ امان آبادسرجاماحمدآبادمشهد5820

63205امیرآبادسرجاماحمدآبادمشهد5821

**ایستگاه مخابراتی خواجه مرادسرجاماحمدآبادمشهد5822

**باره کاریزسرجاماحمدآبادمشهد5823

100310بازحوض علیاسرجاماحمدآبادمشهد5824

184622باغچهسرجاماحمدآبادمشهد5825

64209بالندرسرجاماحمدآبادمشهد5826

45151بررودسرجاماحمدآبادمشهد5827
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120335بزوشکسرجاماحمدآبادمشهد5828

64207بس ساروق / بش ساروقسرجاماحمدآبادمشهد5829

65201بلندپی/ خاتون آباد/سرجاماحمدآبادمشهد5830

**بهشت رضاسرجاماحمدآبادمشهد5831

**تلگردسرجاماحمدآبادمشهد5832

135454جنید دراز/گنبددرازسرجاماحمدآبادمشهد5833

**جهان آبادسرجاماحمدآبادمشهد5834

**چاه درسرجاماحمدآبادمشهد5835

**چشمه میرعلیسرجاماحمدآبادمشهد5836

226713حسن آبادسرجاماحمدآبادمشهد5837

**خواجه اباصلتسرجاماحمدآبادمشهد5838

**خواجه مرادسرجاماحمدآبادمشهد5839

96292داشخانهسرجاماحمدآبادمشهد5840

**درخت توتسرجاماحمدآبادمشهد5841

138408ده سرخسرجاماحمدآبادمشهد5842

5391,855ده غیبیسرجاماحمدآبادمشهد5843

**ده مالسرجاماحمدآبادمشهد5844

59192رباط خاکستريسرجاماحمدآبادمشهد5845

3891,245سرغایهسرجاماحمدآبادمشهد5846

74215سرنیشسرجاماحمدآبادمشهد5847

**سیاه سرسرجاماحمدآبادمشهد5848

76241شریف آبادسرجاماحمدآبادمشهد5849

131442عارفی /ارفی /سرجاماحمدآبادمشهد5850

44139عبدالمجیدسرجاماحمدآبادمشهد5851

**علی آبادسرجاماحمدآبادمشهد5852

1029فرزنیسرجاماحمدآبادمشهد5853

**قاسم آبادسرجاماحمدآبادمشهد5854

**قره کپنکسرجاماحمدآبادمشهد5855

**کارخانه کود آلیسرجاماحمدآبادمشهد5856
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**کشاورزي اعتباريسرجاماحمدآبادمشهد5857

**کاریزنوسرجاماحمدآبادمشهد5858

53158کرتیانسرجاماحمدآبادمشهد5859

1129کروجسرجاماحمدآبادمشهد5860

**کالته یوسف زیارتسرجاماحمدآبادمشهد5861

**کمرزردسرجاماحمدآبادمشهد5862

**کوه بادسرجاماحمدآبادمشهد5863

**گرزمیسرجاماحمدآبادمشهد5864

**گلم آبادسرجاماحمدآبادمشهد5865

63210نظرآبادسرجاماحمدآبادمشهد5866

**هادي آبادسرجاماحمدآبادمشهد5867

3161,067ابروانآبروانرضویهمشهد5868

3801,275ابمالآبروانرضویهمشهد5869

259810ارهآبروانرضویهمشهد5870

39114بیاوندآبروانرضویهمشهد5871

1236تپه نادرآبروانرضویهمشهد5872

4291,428تقی آبادآبروانرضویهمشهد5873

77264تیمورآبادآبروانرضویهمشهد5874

135504جالل آباد/النگ شاهی /آبروانرضویهمشهد5875

63217جیزآبادشاهان گرماب  /خیرآباد/آبروانرضویهمشهد5876

**چاه ازبکآبروانرضویهمشهد5877

725چشمه رضاآبروانرضویهمشهد5878

2681,005چهل من سنگ سفلی /چهل من سنگ پائین /آبروانرضویهمشهد5879

2571چهل من سنگ علیا/چهل من سنگ باال/آبروانرضویهمشهد5880

72257حسن آبادآبروانرضویهمشهد5881

**حسن خوجهآبروانرضویهمشهد5882

36130حسین آبادگزبندآبروانرضویهمشهد5883

**خان نایبآبروانرضویهمشهد5884

93356دم روباهآبروانرضویهمشهد5885
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**دوچاهیآبروانرضویهمشهد5886

246901سلیمانیآبروانرضویهمشهد5887

518سنجدكآبروانرضویهمشهد5888

125462شورك صبوري  /شورك افغانها/آبروانرضویهمشهد5889

**علی آبادحاج رمضانآبروانرضویهمشهد5890

83274قرقروك سفلی / قرقروك پائین /آبروانرضویهمشهد5891

1967قرقروك علیا / قرقروك باال/آبروانرضویهمشهد5892

99329کالته سیداآبروانرضویهمشهد5893

**گریزمیآبروانرضویهمشهد5894

**گزبندآبروانرضویهمشهد5895

99320گیامیآبروانرضویهمشهد5896

**لنگركآبروانرضویهمشهد5897

3297ماشولهآبروانرضویهمشهد5898

**مزرعه دزدابآبروانرضویهمشهد5899

5021,772نریمانی سفلیآبروانرضویهمشهد5900

6902,483نریمانی علیاآبروانرضویهمشهد5901

177623نصرآبادآبروانرضویهمشهد5902

**اسماعیل آبادپائین والیترضویهمشهد5903

2998برج موريپائین والیترضویهمشهد5904

2895بریلیپائین والیترضویهمشهد5905

2173بوته گزپائین والیترضویهمشهد5906

2573بوته مرده/ بابانظرپائین والیترضویهمشهد5907

71236پسخوريپائین والیترضویهمشهد5908

86293جرخشک سفلیپائین والیترضویهمشهد5909

2984جرخشک علیاپائین والیترضویهمشهد5910

**جوي نوپائین والیترضویهمشهد5911

198608چاهکپائین والیترضویهمشهد5912

**حاجی آبادپائین والیترضویهمشهد5913

**حسن آبادپائین والیترضویهمشهد5914

صفحه 204



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

69250خارزارپائین والیترضویهمشهد5915

55193درخت بیدپائین والیترضویهمشهد5916

47165دهنه چهلپائین والیترضویهمشهد5917

**رباطماهیپائین والیترضویهمشهد5918

**سیاه باالپائین والیترضویهمشهد5919

3101,151شورك ملکیپائین والیترضویهمشهد5920

1442صالح خانیپائین والیترضویهمشهد5921

83314قرنه سفلیپائین والیترضویهمشهد5922

**قرنه علیاپائین والیترضویهمشهد5923

44188قلعه پختوكپائین والیترضویهمشهد5924

2888قلعه نوکالته منار/قلعه نو خارزارپائین والیترضویهمشهد5925

**قیچی درپائین والیترضویهمشهد5926

43135کالته حاج علیپائین والیترضویهمشهد5927

**کالته حاجی نظرپائین والیترضویهمشهد5928

68216کالته عبدلپائین والیترضویهمشهد5929

1963کالته قدم /کالته کربالیی قدمپائین والیترضویهمشهد5930

**کالته قلیپائین والیترضویهمشهد5931

**کالته کاریزنوپائین والیترضویهمشهد5932

82276کالته منارپائین والیترضویهمشهد5933

188715کالته میرزاجانی  /کالته میرزاجان /پائین والیترضویهمشهد5934

**کالته یعقوبیپائین والیترضویهمشهد5935

51176کوه سفیدسفلیپائین والیترضویهمشهد5936

2841,043گاوبرجپائین والیترضویهمشهد5937

**گله چشمهپائین والیترضویهمشهد5938

**گیمزردپائین والیترضویهمشهد5939

**ابراهیم آبادمیامیرضویهمشهد5940

**ابراهیم آبادمیربنکشمیامیرضویهمشهد5941

265934احمدآبادمیامیرضویهمشهد5942

125395اردولوكمیامیرضویهمشهد5943
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120405بازحوض سفلیمیامیرضویهمشهد5944

41134بیدكمیامیرضویهمشهد5945

1,6375,669تپه سالممیامیرضویهمشهد5946

**تخته نوروزمیامیرضویهمشهد5947

53172تنگل شورسفلیمیامیرضویهمشهد5948

4521,690تنگل شورعلیا /شهرك قائم /میامیرضویهمشهد5949

1,5655,413جیم آبادمیامیرضویهمشهد5950

**چاه دانشجویانمیامیرضویهمشهد5951

**چاه نئیمیامیرضویهمشهد5952

**چشمه النگکمیامیرضویهمشهد5953

264885چلقیمیامیرضویهمشهد5954

4491,695چناركمیامیرضویهمشهد5955

**چوپانکمیامیرضویهمشهد5956

**حسن آبادمیامیرضویهمشهد5957

222993خادم آبادمیامیرضویهمشهد5958

**خانقاهمیامیرضویهمشهد5959

172629دستگردانمیامیرضویهمشهد5960

9793,948ساالرآبادمیامیرضویهمشهد5961

**سلطان آبادمیامیرضویهمشهد5962

**شادیشه باالمیامیرضویهمشهد5963

**شادیشه پائینمیامیرضویهمشهد5964

**شهرك صنعتی چرم مشهدمیامیرضویهمشهد5965

**علی آبادسرتخت سفلیمیامیرضویهمشهد5966

**علی آبادسرتخت علیامیامیرضویهمشهد5967

5371,915قازقانمیامیرضویهمشهد5968

**قره بوغه /قره بوقه /میامیرضویهمشهد5969

**قزل یارمیامیرضویهمشهد5970

42133قشالقمیامیرضویهمشهد5971

**قلعه نومیامیرضویهمشهد5972
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276978کال چوقوکیمیامیرضویهمشهد5973

**کالته حاجی قربانمیامیرضویهمشهد5974

**الحججمیامیرضویهمشهد5975

**مزرعه بهزادیانمیامیرضویهمشهد5976

**مزرعه نمونهمیامیرضویهمشهد5977

6782,353میامیمیامیرضویهمشهد5978

117379میربنکشمیامیرضویهمشهد5979

48141ناربندمیامیرضویهمشهد5980

**نوروزآبادمیامیرضویهمشهد5981

98346اخنگانتبادکانمرکزيمشهد5982

5411,870اسالم آبادچهارگواره / اسالم آبادتبادکانمرکزيمشهد5983

**اغل کالی  /اغل گلیتبادکانمرکزيمشهد5984

113374اندرختبادکانمرکزيمشهد5985

212652باغ فراگردتبادکانمرکزيمشهد5986

**باغوچهتبادکانمرکزيمشهد5987

207717برقیتبادکانمرکزيمشهد5988

3401,218بهارتبادکانمرکزيمشهد5989

8562,809پرمه /فارمدتبادکانمرکزيمشهد5990

36109جهیزخانه / جحیزخانهتبادکانمرکزيمشهد5991

107312چاه درهتبادکانمرکزيمشهد5992

**چهارباغتبادکانمرکزيمشهد5993

**چهارگواره نوتبادکانمرکزيمشهد5994

**حسن آباد /محسن آباد/تبادکانمرکزيمشهد5995

2898حسن شهاب  /حسن شقا/تبادکانمرکزيمشهد5996

**حسین آبادتبادکانمرکزيمشهد5997

3,75913,644حسین آبادقرقیتبادکانمرکزيمشهد5998

136438خرمآبادتبادکانمرکزيمشهد5999

8242,857خلق آبادسفلیتبادکانمرکزيمشهد6000

**خلق آبادعلیاتبادکانمرکزيمشهد6001
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136429خورسفلیتبادکانمرکزيمشهد6002

227714خورعلیاتبادکانمرکزيمشهد6003

2789خوروسطیتبادکانمرکزيمشهد6004

209720خوش هواتبادکانمرکزيمشهد6005

**درابد/عمارتتبادکانمرکزيمشهد6006

5601,932درابدشاهزاده (درابدامام )تبادکانمرکزيمشهد6007

64222دزغان  /دزقان کاملیتبادکانمرکزيمشهد6008

**ده مظفر /مظفر/تبادکانمرکزيمشهد6009

3,31711,869دهرودتبادکانمرکزيمشهد6010

95296دهسرختبادکانمرکزيمشهد6011

260822رضوانتبادکانمرکزيمشهد6012

**رودخینتبادکانمرکزيمشهد6013

3171,107زیرکنتبادکانمرکزيمشهد6014

**سرطاووستبادکانمرکزيمشهد6015

**سنگ آتشتبادکانمرکزيمشهد6016

**سوراخهتبادکانمرکزيمشهد6017

1,2464,311سیاسکتبادکانمرکزيمشهد6018

3421,171شایع  /شایهتبادکانمرکزيمشهد6019

**شورابتبادکانمرکزيمشهد6020

**شهرك شهیدچمران  /یانبالغتبادکانمرکزيمشهد6021

72259شهرك صنعتی مشهدتبادکانمرکزيمشهد6022

139489شهیدکامجو  / شهیدنامجو/تبادکانمرکزيمشهد6023

**شیرشترتبادکانمرکزيمشهد6024

9873,404علی آبادتبادکانمرکزيمشهد6025

**علی آبادتبادکانمرکزيمشهد6026

108369عوضیتبادکانمرکزيمشهد6027

128409فاز / پازتبادکانمرکزيمشهد6028

1,2033,977فرخدتبادکانمرکزيمشهد6029

3,32911,952قرقی سفلیتبادکانمرکزيمشهد6030
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1,5695,299قرقی علیاتبادکانمرکزيمشهد6031

30101قره محمدتبادکانمرکزيمشهد6032

2569قزلقتبادکانمرکزيمشهد6033

**قزلقایهتبادکانمرکزيمشهد6034

251883قصرتبادکانمرکزيمشهد6035

1754قلعه نواندرختبادکانمرکزيمشهد6036

50159قلعه نوفازتبادکانمرکزيمشهد6037

8743,102کاظم آبادپنجشنبه  /کاظم آبادتبادکانمرکزيمشهد6038

40132کالته تیموريتبادکانمرکزيمشهد6039

**کالته حاج امیرتبادکانمرکزيمشهد6040

35128کالته قاضیتبادکانمرکزيمشهد6041

3991,272کالکوبتبادکانمرکزيمشهد6042

729کنوگردتبادکانمرکزيمشهد6043

**گازرگان / گذرگاهتبادکانمرکزيمشهد6044

2268گرابتبادکانمرکزيمشهد6045

4,32115,163گرجی سفلیتبادکانمرکزيمشهد6046

6722,394گرجی علیاتبادکانمرکزيمشهد6047

73273گزيتبادکانمرکزيمشهد6048

29102گمیزدرتبادکانمرکزيمشهد6049

3081,036گنبدوازتبادکانمرکزيمشهد6050

38121گوارشکیتبادکانمرکزيمشهد6051

722گوجگی استانهتبادکانمرکزيمشهد6052

142433گوجگی باالتبادکانمرکزيمشهد6053

167600گوندوكتبادکانمرکزيمشهد6054

128409لک لگ / لق لق /تبادکانمرکزيمشهد6055

2884محمدیهتبادکانمرکزيمشهد6056

**محوطه قاینیتبادکانمرکزيمشهد6057

**مزرعه عوضیتبادکانمرکزيمشهد6058

132461معین آبادباال / معین آبادعلیا/تبادکانمرکزيمشهد6059
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126457معین آبادسفلی / معین آبادپائین /تبادکانمرکزيمشهد6060

93330مقصودآبادتبادکانمرکزيمشهد6061

108335نادر آبادتبادکانمرکزيمشهد6062

**نصرآبادتبادکانمرکزيمشهد6063

32108نوچاهتبادکانمرکزيمشهد6064

**نیارامتبادکانمرکزيمشهد6065

4771,621همت آبادتبادکانمرکزيمشهد6066

1030همت آباد(قلعه مشرف )تبادکانمرکزيمشهد6067

**ابدواندرزآبمرکزيمشهد6068

85265ابقددرزآبمرکزيمشهد6069

**احمدآباددرزآبمرکزيمشهد6070

97312ارداكدرزآبمرکزيمشهد6071

1352اغزغانهدرزآبمرکزيمشهد6072

**اق داشدرزآبمرکزيمشهد6073

232810امرودكدرزآبمرکزيمشهد6074

165577انداددرزآبمرکزيمشهد6075

57202برگدرزآبمرکزيمشهد6076

155502تلقوردرزآبمرکزيمشهد6077

69243جغنه حضرتیدرزآبمرکزيمشهد6078

**جغنه خرابهدرزآبمرکزيمشهد6079

**جهانکوهدرزآبمرکزيمشهد6080

**چاقهدرزآبمرکزيمشهد6081

**چاه عمیق صنعت خانیدرزآبمرکزيمشهد6082

**چاه عمیق مشاع علیمودرزآبمرکزيمشهد6083

2369چشمه علیمودرزآبمرکزيمشهد6084

**چنبرهدرزآبمرکزيمشهد6085

70225حصاردرزآبمرکزيمشهد6086

1343خراسانکدرزآبمرکزيمشهد6087

122371خرقدرزآبمرکزيمشهد6088
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77241درنگ آباددرزآبمرکزيمشهد6089

254788دزقدرزآبمرکزيمشهد6090

146476دولهدرزآبمرکزيمشهد6091

4061,421زاكدرزآبمرکزيمشهد6092

621سراسیاب باالدرزآبمرکزيمشهد6093

**سعدآباددرزآبمرکزيمشهد6094

104362سعیدآباددرزآبمرکزيمشهد6095

69218شاه تقی /امام تقیدرزآبمرکزيمشهد6096

**شورابدرزآبمرکزيمشهد6097

**طاهرآباددرزآبمرکزيمشهد6098

**عباس آباددرزآبمرکزيمشهد6099

**عبدالخانیدرزآبمرکزيمشهد6100

72233فخرآباددرزآبمرکزيمشهد6101

205627قلعه نوولی آباددرزآبمرکزيمشهد6102

1032کالته چشمه علیمودرزآبمرکزيمشهد6103

48157کلوخیدرزآبمرکزيمشهد6104

3641,222گجواندرزآبمرکزيمشهد6105

42148گرمهدرزآبمرکزيمشهد6106

48142گل ازقنددرزآبمرکزيمشهد6107

46165گندم خوابدرزآبمرکزيمشهد6108

3161,043گوارشکدرزآبمرکزيمشهد6109

4201,376ماریاندرزآبمرکزيمشهد6110

**مهدي آباددرزآبمرکزيمشهد6111

39120مهرآباددرزآبمرکزيمشهد6112

**میان مرغدرزآبمرکزيمشهد6113

1540ناصرآباددرزآبمرکزيمشهد6114

2254نجمدرزآبمرکزيمشهد6115

45130نصرآباددرزآبمرکزيمشهد6116

129417نقابدرزآبمرکزيمشهد6117
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**ولی آباددرزآبمرکزيمشهد6118

56203احمدآبادمقبلطوسمرکزيمشهد6119

48146اروندطوسمرکزيمشهد6120

80284اسفندیانطوسمرکزيمشهد6121

5411,831اسالمیهطوسمرکزيمشهد6122

7852,734اسماعیل آباد/اب اشکان /طوسمرکزيمشهد6123

5741,975اکبرآبادطوسمرکزيمشهد6124

154562امرغان طوسطوسمرکزيمشهد6125

1,3164,792امیرآبادطوسمرکزيمشهد6126

3801,342امین آبادطوسمرکزيمشهد6127

**باشریکطوسمرکزيمشهد6128

**باغ شلوارانطوسمرکزيمشهد6129

7122,606باغون آبادطوسمرکزيمشهد6130

151474پرکندآبادطوسمرکزيمشهد6131

32114تخته کاظم آبادطوسمرکزيمشهد6132

**تخم مرزطوسمرکزيمشهد6133

**جوفروشطوسمرکزيمشهد6134

1,3074,524چهاربرجطوسمرکزيمشهد6135

1,2384,399چهل حجرهطوسمرکزيمشهد6136

262916حاجی آبادطوسمرکزيمشهد6137

97353حسن آبادطوسمرکزيمشهد6138

72245حسن خردو/شهید شعبانیطوسمرکزيمشهد6139

**خراسانهطوسمرکزيمشهد6140

34114خطایانطوسمرکزيمشهد6141

163536خین چماقیطوسمرکزيمشهد6142

5521,984خین عربطوسمرکزيمشهد6143

**دوجفتیطوسمرکزيمشهد6144

2,5768,969دوست آبادطوسمرکزيمشهد6145

3551,223دهشکطوسمرکزيمشهد6146
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1,6205,780زرکشطوسمرکزيمشهد6147

2785سراسیابپایینطوسمرکزيمشهد6148

**سرباغانطوسمرکزيمشهد6149

**سلطان آبادطوسمرکزيمشهد6150

**سورانطوسمرکزيمشهد6151

54197شاه نیل /اسالم آباد/طوسمرکزيمشهد6152

516شبانکارهطوسمرکزيمشهد6153

**شرفخانطوسمرکزيمشهد6154

57216شمس آبادطوسمرکزيمشهد6155

56183شورابطوسمرکزيمشهد6156

7332,692شهیدهاشمی نژادطوسمرکزيمشهد6157

5522,033صیدآبادطوسمرکزيمشهد6158

9133,114طوس سفلیطوسمرکزيمشهد6159

149542طوس علیاطوسمرکزيمشهد6160

**عاشقانطوسمرکزيمشهد6161

**فتح آبادطوسمرکزيمشهد6162

7262,485فریزيطوسمرکزيمشهد6163

517قهقهطوسمرکزيمشهد6164

7472,916کالته برفیطوسمرکزيمشهد6165

4201,501کاظم آبادطوسمرکزيمشهد6166

1,8366,134کال زرکشطوسمرکزيمشهد6167

3,33011,459کشفطوسمرکزيمشهد6168

25105کالته سیدعلیطوسمرکزيمشهد6169

**کالته مالحسینطوسمرکزيمشهد6170

518کالته میرزاتقیطوسمرکزيمشهد6171

46149کالته نوريطوسمرکزيمشهد6172

1,3834,807کوشک مهديطوسمرکزيمشهد6173

118412لقمانیطوسمرکزيمشهد6174

227757محمدآبادایلخانی /محمدآباد قدسطوسمرکزيمشهد6175
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4461,592مردار کشانطوسمرکزيمشهد6176

**مرغزارطوسمرکزيمشهد6177

2066مسگرانطوسمرکزيمشهد6178

74271مقیم آبادطوسمرکزيمشهد6179

2,4948,520منزل آبادطوسمرکزيمشهد6180

1244موذنانطوسمرکزيمشهد6181

232806مهدئ آبادطوسمرکزيمشهد6182

121434ناظرآبادطوسمرکزيمشهد6183

132372آلکاردهمرکزيمشهد6184

234705بلغورکاردهمرکزيمشهد6185

3277بهرهکاردهمرکزيمشهد6186

**پنج منهکاردهمرکزيمشهد6187

57153جنگکاردهمرکزيمشهد6188

**چشمه تنورهکاردهمرکزيمشهد6189

131466خرکتکاردهمرکزيمشهد6190

61672خواجه حسین آبادکاردهمرکزيمشهد6191

79260دربیابانکاردهمرکزيمشهد6192

140372سیجکاردهمرکزيمشهد6193

3079فیروزآبادکاردهمرکزيمشهد6194

**قله هزارمسجدکاردهمرکزيمشهد6195

150484کاردهکاردهمرکزيمشهد6196

2259کریم آبادکاردهمرکزيمشهد6197

66220کالته عربهاکاردهمرکزيمشهد6198

91250کوشک آبادکاردهمرکزيمشهد6199

91247گوشکاردهمرکزيمشهد6200

310932مارشککاردهمرکزيمشهد6201

44130ابشکیکنویستمرکزيمشهد6202

**ابوالخیرکنویستمرکزيمشهد6203

6052,388احمدآبادکنویستمرکزيمشهد6204
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**اسیاکلکنویستمرکزيمشهد6205

2040النگ اسديکنویستمرکزيمشهد6206

4721,593امرغان سفلی / امرغان/کنویستمرکزيمشهد6207

**بازه دهنوکنویستمرکزيمشهد6208

413باال بام/ کالته سیدصادقکنویستمرکزيمشهد6209

73250برج آبادکنویستمرکزيمشهد6210

3981,288برزش آبادکنویستمرکزيمشهد6211

**برکلکنویستمرکزيمشهد6212

213768پاواکنویستمرکزيمشهد6213

5081,596تبادکانکنویستمرکزيمشهد6214

4081,369جغريکنویستمرکزيمشهد6215

32106جاللیهکنویستمرکزيمشهد6216

**چغوکلکنویستمرکزيمشهد6217

**حدادکنویستمرکزيمشهد6218

**حسین آبادکنویستمرکزيمشهد6219

**حصارافغانکنویستمرکزيمشهد6220

164588حلواییکنویستمرکزيمشهد6221

208735خیرآبادکنویستمرکزيمشهد6222

**دهنوکنارگوشهکنویستمرکزيمشهد6223

123428زین الدینکنویستمرکزيمشهد6224

67215سنگبرکنویستمرکزيمشهد6225

9303,315شتركکنویستمرکزيمشهد6226

177573شرشرکنویستمرکزيمشهد6227

6322,294شهرآبادکنویستمرکزيمشهد6228

260936شیرحصارکنویستمرکزيمشهد6229

**عطارکنویستمرکزيمشهد6230

**علی شاديکنویستمرکزيمشهد6231

221734فرخ آبادکنویستمرکزيمشهد6232

**فیض آبادکنویستمرکزيمشهد6233
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2983قاسم آبادکنویستمرکزيمشهد6234

**قلعه ابشورکنویستمرکزيمشهد6235

**قلعه نوکنارگوشهکنویستمرکزيمشهد6236

63213قیاس آبادعلیاکنویستمرکزيمشهد6237

**کاریزپایینکنویستمرکزيمشهد6238

48کج درختکنویستمرکزيمشهد6239

4221,488کریم آبادکنویستمرکزيمشهد6240

518کالته چاپارقلعهکنویستمرکزيمشهد6241

97386کالته فیض آبادکنویستمرکزيمشهد6242

**کالته یزدي هاکنویستمرکزيمشهد6243

**کالغ اهنکنویستمرکزيمشهد6244

68235کنارگوشهکنویستمرکزيمشهد6245

1,0823,695کینه بیست / کنویست /کنویستمرکزيمشهد6246

**مامورآبادکنویستمرکزيمشهد6247

**محمدآبادچمنکنویستمرکزيمشهد6248

**مرغانوکنویستمرکزيمشهد6249

618مرغشکنویستمرکزيمشهد6250

176593مهدي آبادکنویستمرکزيمشهد6251

**مهدي آبادکنویستمرکزيمشهد6252

55165مهرآبادشرشرکنویستمرکزيمشهد6253

**مینوحصارکنویستمرکزيمشهد6254

**نمدونکنویستمرکزيمشهد6255

**هاشم آبادکنویستمرکزيمشهد6256

74279هاللیکنویستمرکزيمشهد6257

4551,447هندل آبادکنویستمرکزيمشهد6258

**اشکزريمیان والیتمرکزيمشهد6259

416اکبرآبادمیان والیتمرکزيمشهد6260

**اکبرآبادشاهزادهمیان والیتمرکزيمشهد6261

239810بازمرگان /میان والیتمرکزيمشهد6262
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1563بازه کالغمیان والیتمرکزيمشهد6263

**بشنومیان والیتمرکزيمشهد6264

**بقائیمیان والیتمرکزيمشهد6265

4481,664پایین دهمیان والیتمرکزيمشهد6266

51193پري آبادمیان والیتمرکزيمشهد6267

63242توپدرختمیان والیتمرکزيمشهد6268

189784جاللیمیان والیتمرکزيمشهد6269

159511جوادیه / چمبر غربال /میان والیتمرکزيمشهد6270

36131چاه مالمیان والیتمرکزيمشهد6271

182792چنارسوختهمیان والیتمرکزيمشهد6272

3661,265چهچهمیان والیتمرکزيمشهد6273

63205حسن آبادگرجی / حسن آباد شاهراه /میان والیتمرکزيمشهد6274

85288حسین آبادگوشهمیان والیتمرکزيمشهد6275

80277خان سعادتمیان والیتمرکزيمشهد6276

4251,447خرابه امینمیان والیتمرکزيمشهد6277

**دندانهمیان والیتمرکزيمشهد6278

140497دوینمیان والیتمرکزيمشهد6279

**رباطومیان والیتمرکزيمشهد6280

2851,066رضویه / قلعه سیاه /میان والیتمرکزيمشهد6281

3491,288روح آبادمیان والیتمرکزيمشهد6282

1556روغن گرانمیان والیتمرکزيمشهد6283

182620ریحانمیان والیتمرکزيمشهد6284

1,1754,455ساغروانمیان والیتمرکزيمشهد6285

155523سروآبادمیان والیتمرکزيمشهد6286

42107سلطان آبادمیان والیتمرکزيمشهد6287

217771سنگ سیاهمیان والیتمرکزيمشهد6288

33102سهل الدینمیان والیتمرکزيمشهد6289

**شاه نیازمیان والیتمرکزيمشهد6290

105392شاهراه /علی آبادامام /میان والیتمرکزيمشهد6291
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84300شاهین قلعه /امام قلعه /میان والیتمرکزيمشهد6292

**شقامیان والیتمرکزيمشهد6293

92327شیرحصارمیان والیتمرکزيمشهد6294

42173عباس آبادمیان والیتمرکزيمشهد6295

145444عبدل آبادمیان والیتمرکزيمشهد6296

3981,584عسگریهمیان والیتمرکزيمشهد6297

105378عشق آبادمیان والیتمرکزيمشهد6298

2276فتح آبادگرگهامیان والیتمرکزيمشهد6299

1755فتح آبادیزدیهامیان والیتمرکزيمشهد6300

32102فیلیان سفلیمیان والیتمرکزيمشهد6301

42148فیلیان قائم مقام /قائم مقام علیامیان والیتمرکزيمشهد6302

2676قادرآبادمیان والیتمرکزيمشهد6303

**قره تپهمیان والیتمرکزيمشهد6304

**قزل حصارمیان والیتمرکزيمشهد6305

**کالته اسماعیلمیان والیتمرکزيمشهد6306

**کالته حسنمیان والیتمرکزيمشهد6307

**کالته علیمیان والیتمرکزيمشهد6308

34100کالته قربانمیان والیتمرکزيمشهد6309

**کالته محمدباقرمیان والیتمرکزيمشهد6310

2067کمینگرانمیان والیتمرکزيمشهد6311

8423,820کوردهمیان والیتمرکزيمشهد6312

**گاوداري اراستهمیان والیتمرکزيمشهد6313

172510گنآبادمیان والیتمرکزيمشهد6314

69199محمدآبادمیان والیتمرکزيمشهد6315

**مسگرانمیان والیتمرکزيمشهد6316

7582,827ناظریهمیان والیتمرکزيمشهد6317

**نورآبادمیان والیتمرکزيمشهد6318

4401,280ازغندازغندشادمهرمه والت6319

**اسکندرآبادازغندشادمهرمه والت6320
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151473الیازغندشادمهرمه والت6321

248747چنارازغندشادمهرمه والت6322

**حسن قاضیازغندشادمهرمه والت6323

200565خوشدرهازغندشادمهرمه والت6324

**دشت دانیالازغندشادمهرمه والت6325

277794زرمهرازغندشادمهرمه والت6326

33106زرنوخازغندشادمهرمه والت6327

283880سلطان آبادازغندشادمهرمه والت6328

88273ظهیرآبادپائینازغندشادمهرمه والت6329

138470علی آبادسفلیازغندشادمهرمه والت6330

173560علی آبادعلیاازغندشادمهرمه والت6331

63212علی آبادوسطازغندشادمهرمه والت6332

139293قلعه جوقازغندشادمهرمه والت6333

107384قلعه نوازغندشادمهرمه والت6334

158541گلستانازغندشادمهرمه والت6335

**ابراهیم آبادمه والت شمالیشادمهرمه والت6336

3871,413احمدآبادمه والت شمالیشادمهرمه والت6337

**انرگمه والت شمالیشادمهرمه والت6338

**بوسعدمه والت شمالیشادمهرمه والت6339

**پشت اب نظاممه والت شمالیشادمهرمه والت6340

2882چهل سرمه والت شمالیشادمهرمه والت6341

**حسین آبادمحب علیمه والت شمالیشادمهرمه والت6342

9152,780دوغ آبادمه والت شمالیشادمهرمه والت6343

**سدشهیدباهنرمه والت شمالیشادمهرمه والت6344

**سدشهیدرجائیمه والت شمالیشادمهرمه والت6345

**شاهرگمه والت شمالیشادمهرمه والت6346

**فلجمه والت شمالیشادمهرمه والت6347

**مقبلمه والت شمالیشادمهرمه والت6348

2475نصرآبادمه والت شمالیشادمهرمه والت6349
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**چاه شماره  1عامل زادهحومهمرکزيمه والت6350

**چاه عمیق ایرج عسگريحومهمرکزيمه والت6351

**چاه عمیق پسندیدهحومهمرکزيمه والت6352

**چاه عمیق دین دارحومهمرکزيمه والت6353

**چاه عمیق کازرحومهمرکزيمه والت6354

**چاه عمیق میرزاییحومهمرکزيمه والت6355

**چاه محمدپورحومهمرکزيمه والت6356

5961,966حسن آبادحومهمرکزيمه والت6357

1,7395,618عبدل آبادحومهمرکزيمه والت6358

**نقابحومهمرکزيمه والت6359

4921,760همت آبادحومهمرکزيمه والت6360

**برجکمه والت جنوبیمرکزيمه والت6361

**جراحیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6362

3481,194جنت آبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6363

**چاه حاجی مقدممه والت جنوبیمرکزيمه والت6364

**چاه درازمه والت جنوبیمرکزيمه والت6365

**چاه شاکريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6366

**چاه عمیق اخونديمه والت جنوبیمرکزيمه والت6367

**چاه عمیق اعتماديمه والت جنوبیمرکزيمه والت6368

**چاه عمیق بزمی شماره دومه والت جنوبیمرکزيمه والت6369

**چاه عمیق بزمی شماره یکمه والت جنوبیمرکزيمه والت6370

**چاه عمیق تکمیريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6371

**چاه عمیق حاجی فرشیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6372

**چاه عمیق حسن رسولیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6373

**چاه عمیق حسینیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6374

**چاه عمیق حصارمه والت جنوبیمرکزيمه والت6375

**چاه عمیق حوض کربالئی ابراهیم پائینمه والت جنوبیمرکزيمه والت6376

**چاه عمیق خانه خانمه والت جنوبیمرکزيمه والت6377

**چاه عمیق خانه علی اکبرمه والت جنوبیمرکزيمه والت6378
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**چاه عمیق خانه نقیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6379

**چاه عمیق خانه نوروزمه والت جنوبیمرکزيمه والت6380

**چاه عمیق رجب ابراهیم زادهمه والت جنوبیمرکزيمه والت6381

**چاه عمیق رمضانعلی اکبريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6382

**چاه عمیق زوله رستممه والت جنوبیمرکزيمه والت6383

**چاه عمیق سوريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6384

**چاه عمیق سیدمجتبیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6385

**چاه عمیق شادمانمه والت جنوبیمرکزيمه والت6386

**چاه عمیق صمدباالمه والت جنوبیمرکزيمه والت6387

**چاه عمیق صمدپائینمه والت جنوبیمرکزيمه والت6388

**/مه والت جنوبیمرکزيمه والت6389

**چاه عمیق علی یوسف نیامه والت جنوبیمرکزيمه والت6390

**چاه عمیق عیسی شیردلمه والت جنوبیمرکزيمه والت6391

**چاه عمیق قادريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6392

**چاه عمیق قالی بافهامه والت جنوبیمرکزيمه والت6393

**چاه عمیق قربانعلیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6394

**چاه عمیق قهرمانیهمه والت جنوبیمرکزيمه والت6395

**چاه عمیق کرمعلی نیت بخیرمه والت جنوبیمرکزيمه والت6396

**چاه عمیق گل محمدتقیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6397

**چاه عمیق محلوجیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6398

**چاه عمیق محمدجوانمه والت جنوبیمرکزيمه والت6399

**چاه عمیق محمدشیردلمه والت جنوبیمرکزيمه والت6400

**چاه عمیق معینیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6401

**چاه عمیق نام اورشماره دومه والت جنوبیمرکزيمه والت6402

**چاه عمیق یزدان مقدممه والت جنوبیمرکزيمه والت6403

**چاه غفاريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6404

**چاه موتورابراهیم قهرمانمه والت جنوبیمرکزيمه والت6405

**چاه موتوردهن کالمه والت جنوبیمرکزيمه والت6406

**چاه موتورظهوریانمه والت جنوبیمرکزيمه والت6407
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**چاه موتورنظمیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6408

**چاه نام اورشماره 1مه والت جنوبیمرکزيمه والت6409

**حاجی آبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6410

3621,051خیرآبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6411

**دانیالمه والت جنوبیمرکزيمه والت6412

**رحمت آبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6413

**ریگیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6414

294958شمس آبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6415

102343فتح آبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6416

**قربان آبادمه والت جنوبیمرکزيمه والت6417

**قهرمانیهمه والت جنوبیمرکزيمه والت6418

**موتورابوتراب قهرمان /چاه ابوتراب قمه والت جنوبیمرکزيمه والت6419

**موتورتپه لوشیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6420

**موتورحاجی بختیاريمه والت جنوبیمرکزيمه والت6421

**موتورعمیق خالصه حوض نومه والت جنوبیمرکزيمه والت6422

**موتورعمیق محمدسلطانیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6423

**موتورکربالئی اصغرمه والت جنوبیمرکزيمه والت6424

1,0983,560مهنهمه والت جنوبیمرکزيمه والت6425

280970میاندهیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6426

**نصروئیمه والت جنوبیمرکزيمه والت6427

**نوبهارکالشورمه والت جنوبیمرکزيمه والت6428

6151,914اردوغشاردوغشزبرخاننیشابور6429

**اکبرآباداردوغشزبرخاننیشابور6430

**اله آباداردوغشزبرخاننیشابور6431

**ایستگاه خیاماردوغشزبرخاننیشابور6432

**بازه زرداردوغشزبرخاننیشابور6433

**بازه کربالئی حسناردوغشزبرخاننیشابور6434

**بازه کالناردوغشزبرخاننیشابور6435

**بازه نوعشاردوغشزبرخاننیشابور6436
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3891,167برجاردوغشزبرخاننیشابور6437

5591,672بوژمهراناردوغشزبرخاننیشابور6438

**جالل آباداردوغشزبرخاننیشابور6439

1451خسروآباداردوغشزبرخاننیشابور6440

**داراب سفلیاردوغشزبرخاننیشابور6441

**داراب علیااردوغشزبرخاننیشابور6442

111369دهنوهاشم آباد/دهنوهاشم /اردوغشزبرخاننیشابور6443

2569رباط قلعهاردوغشزبرخاننیشابور6444

**رضاآباداردوغشزبرخاننیشابور6445

**رقیاردوغشزبرخاننیشابور6446

**روتختاردوغشزبرخاننیشابور6447

**رودمیاناردوغشزبرخاننیشابور6448

186510سعیدیهاردوغشزبرخاننیشابور6449

**سیدآباداردوغشزبرخاننیشابور6450

**ششواردوغشزبرخاننیشابور6451

931شهرك صنعتی خیاماردوغشزبرخاننیشابور6452

3481,003عبداله آباداردوغشزبرخاننیشابور6453

**فاطمیهاردوغشزبرخاننیشابور6454

**قره درهاردوغشزبرخاننیشابور6455

67207کاریزنواردوغشزبرخاننیشابور6456

824کاظم آباداردوغشزبرخاننیشابور6457

66217کریم آباداردوغشزبرخاننیشابور6458

**کالته باباخاناردوغشزبرخاننیشابور6459

**کالته بازه کالن /بازه کالته هااردوغشزبرخاننیشابور6460

**کالته چاه قرغاباردوغشزبرخاننیشابور6461

**کالته حاجی ابراهیمیاردوغشزبرخاننیشابور6462

83231کالته ساقی /کالته اقبالاردوغشزبرخاننیشابور6463

**کالته عباساردوغشزبرخاننیشابور6464

**کالته گالب /چشمه گالباردوغشزبرخاننیشابور6465
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**کالته گلواردوغشزبرخاننیشابور6466

**کالته منجیقاردوغشزبرخاننیشابور6467

299693محسن آباداردوغشزبرخاننیشابور6468

**معین آباداردوغشزبرخاننیشابور6469

**نایب اهللا قلیاردوغشزبرخاننیشابور6470

**نجم آباداردوغشزبرخاننیشابور6471

**نخ دروناردوغشزبرخاننیشابور6472

2474ابراهیم آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6473

**ابراهیم آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6474

96327احمدآباداسحق آبادزبرخاننیشابور6475

1,3124,288اسحق آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6476

**امین آباد/ریخته گراسحق آبادزبرخاننیشابور6477

219707اهواناسحق آبادزبرخاننیشابور6478

**بهارستاناسحق آبادزبرخاننیشابور6479

**تپه عرب / قربان اندر/اسحق آبادزبرخاننیشابور6480

**جنت آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6481

155540جهان آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6482

**چاه اقبالیاسحق آبادزبرخاننیشابور6483

**چاه حاجی برزگراسحق آبادزبرخاننیشابور6484

**چاه رجب بی خیال /چاه شماره 7محمدئاسحق آبادزبرخاننیشابور6485

**چاه شماره 1گسترشاسحق آبادزبرخاننیشابور6486

**چاه شماره 2گسترشاسحق آبادزبرخاننیشابور6487

**چاه شماره 2مهدياسحق آبادزبرخاننیشابور6488

**چاه شماره 3گسترشاسحق آبادزبرخاننیشابور6489

**چاه عمیق 28نفره همائیاسحق آبادزبرخاننیشابور6490

**چاه عمیق چمنی /چاه عمیق گلشنیاسحق آبادزبرخاننیشابور6491

**چاه عمیق دانشجویان شماره دو/چاه مظلوماسحق آبادزبرخاننیشابور6492

**چاه عمیق رستم بلوچ (گسترش ) ( 5)اسحق آبادزبرخاننیشابور6493

**چاه عمیق رمضانعلی /چاه شعبانیهااسحق آبادزبرخاننیشابور6494
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**چاه عمیق سازگارشماره دواسحق آبادزبرخاننیشابور6495

**چاه عمیق سلطانیاسحق آبادزبرخاننیشابور6496

**چاه عمیق سیدجعفراسحق آبادزبرخاننیشابور6497

**چاه عمیق شماره  7گسترش ( چاه کلنگی )اسحق آبادزبرخاننیشابور6498

**چاه عمیق شماره 1دانشجویان /چاه قلی زاداسحق آبادزبرخاننیشابور6499

**چاه عمیق شماره 4گسترشاسحق آبادزبرخاننیشابور6500

**چاه عمیق شماره 6گسترش ( عزیزنرگسی )اسحق آبادزبرخاننیشابور6501

1536چاه عمیق طاهري /آبادئ طاهرآباداسحق آبادزبرخاننیشابور6502

**چاه عمیق فخار/چاه شماره 3طوسیاسحق آبادزبرخاننیشابور6503

**چاه عمیق مقدماسحق آبادزبرخاننیشابور6504

**چاه عمیق مهندس مجد /چاه رفسنجانیهااسحق آبادزبرخاننیشابور6505

**چاه قناتیاسحق آبادزبرخاننیشابور6506

**چاه نعیم آبادیهااسحق آبادزبرخاننیشابور6507

**چناراناسحق آبادزبرخاننیشابور6508

**حسن آبادکیواناسحق آبادزبرخاننیشابور6509

111368حسین آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6510

171540حشمتیهاسحق آبادزبرخاننیشابور6511

78307حصاراسحق آبادزبرخاننیشابور6512

3521,096دستجرداقابزرگاسحق آبادزبرخاننیشابور6513

182561دیشدیشاسحق آبادزبرخاننیشابور6514

**رباط کالتهاسحق آبادزبرخاننیشابور6515

**زنقاهاسحق آبادزبرخاننیشابور6516

**ساوجاسحق آبادزبرخاننیشابور6517

اسحق آبادزبرخاننیشابور6518
شرکت صبورخراسان /دامدارئ وکشاورزئ 

صب
**

**عباس آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6519

1754عزیزیهاسحق آبادزبرخاننیشابور6520

152502عصمت آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6521

**فتح آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6522

118401فخرآباداسحق آبادزبرخاننیشابور6523
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**قوامیهاسحق آبادزبرخاننیشابور6524

**کشت وصنعت برزگراسحق آبادزبرخاننیشابور6525

**کالته جعفراسحق آبادزبرخاننیشابور6526

**کالته حاج اسدالتولئ /کربالیی علم واهللاسحق آبادزبرخاننیشابور6527

63193کالته حاجی جهان بیکاسحق آبادزبرخاننیشابور6528

**کالته عباس آباد/کالته حاج محمد صادقاسحق آبادزبرخاننیشابور6529

67242کالته قنبراسحق آبادزبرخاننیشابور6530

**کالته مالعلی /چاه عمیق سیرجانیاسحق آبادزبرخاننیشابور6531

**کوچکوفاسحق آبادزبرخاننیشابور6532

**کول آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6533

**محمدآباداسحق آبادزبرخاننیشابور6534

**مزرعه رحیمیان  /شرکت دامپرورئ سواناسحق آبادزبرخاننیشابور6535

**میل آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6536

**نوبهاراسحق آبادزبرخاننیشابور6537

68215نوبهاراسحق آبادزبرخاننیشابور6538

233772یوسف آباداسحق آبادزبرخاننیشابور6539

**اسیانوزبرخانزبرخاننیشابور6540

**امرونزبرخانزبرخاننیشابور6541

45108بازحیدرزبرخانزبرخاننیشابور6542

**بازنیزبرخانزبرخاننیشابور6543

9923,127باغشنزبرخانزبرخاننیشابور6544

**بخوستنزبرخانزبرخاننیشابور6545

**بوتیزبرخانزبرخاننیشابور6546

**پشت گردزبرخانزبرخاننیشابور6547

300907پوست فروشانزبرخانزبرخاننیشابور6548

**پیشکوهیزبرخانزبرخاننیشابور6549

**تلخ شورزبرخانزبرخاننیشابور6550

92266جوادیهزبرخانزبرخاننیشابور6551

**چخنیکزبرخانزبرخاننیشابور6552
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3292چشمه خسروزبرخانزبرخاننیشابور6553

3921,197چنارانزبرخانزبرخاننیشابور6554

5091,637حاجی آبادزبرخانزبرخاننیشابور6555

104314حریم آبادزبرخانزبرخاننیشابور6556

**حسن آباد سبروزبرخانزبرخاننیشابور6557

3431,027حصارزبرخانزبرخاننیشابور6558

**خانه سفیدزبرخانزبرخاننیشابور6559

61212خرم بیکزبرخانزبرخاننیشابور6560

99340داسزبرخانزبرخاننیشابور6561

102307دانه کاشفیهزبرخانزبرخاننیشابور6562

**درودبختزبرخانزبرخاننیشابور6563

**دروغنزبرخانزبرخاننیشابور6564

262780دولتآبادزبرخانزبرخاننیشابور6565

**ده حاجیزبرخانزبرخاننیشابور6566

**ده زمانزبرخانزبرخاننیشابور6567

**دهن جیبزبرخانزبرخاننیشابور6568

**دهنوزبرخانزبرخاننیشابور6569

310910دیزبادعلیازبرخانزبرخاننیشابور6570

120339سخدرزبرخانزبرخاننیشابور6571

82259سرتلخزبرخانزبرخاننیشابور6572

**سرتنگلزبرخانزبرخاننیشابور6573

**سماقزارزبرخانزبرخاننیشابور6574

**سن کاردزبرخانزبرخاننیشابور6575

**شورگززبرخانزبرخاننیشابور6576

**طبسیزبرخانزبرخاننیشابور6577

**عباس آبادزبرخانزبرخاننیشابور6578

**علی آبادزبرخانزبرخاننیشابور6579

1955علی آباد/علی کوري /زبرخانزبرخاننیشابور6580

**فردوسیهزبرخانزبرخاننیشابور6581

صفحه 227



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**فیض آبادزبرخانزبرخاننیشابور6582

**قدرت آبادزبرخانزبرخاننیشابور6583

3388قره بیکزبرخانزبرخاننیشابور6584

90276قره داشزبرخانزبرخاننیشابور6585

84223قلعه وزیرزبرخانزبرخاننیشابور6586

**کاریزنوزبرخانزبرخاننیشابور6587

213687کاریزنوزبرخانزبرخاننیشابور6588

**کاریزنو/کاریز نوعلی آباد/ علی تقیزبرخانزبرخاننیشابور6589

**کالته النگ دراززبرخانزبرخاننیشابور6590

**کالته بلوچزبرخانزبرخاننیشابور6591

**کالته پنج درزبرخانزبرخاننیشابور6592

**کالته ثمزبرخانزبرخاننیشابور6593

**کالته چال بازهزبرخانزبرخاننیشابور6594

**کالته حاجی اخوندزبرخانزبرخاننیشابور6595

**کالته دربندزبرخانزبرخاننیشابور6596

**کالته سرکوهزبرخانزبرخاننیشابور6597

**کالته سروزبرخانزبرخاننیشابور6598

42126کالته سلطانیزبرخانزبرخاننیشابور6599

**کالته سیخها/کالته سینوزبرخانزبرخاننیشابور6600

**کالته عبدالوهابزبرخانزبرخاننیشابور6601

**کالته فرزنیزبرخانزبرخاننیشابور6602

**کالته قربانزبرخانزبرخاننیشابور6603

**کالته قلی /کالته زنده دلزبرخانزبرخاننیشابور6604

**کالته کاریزنواستادعلی محمدزبرخانزبرخاننیشابور6605

**کالته گلیزبرخانزبرخاننیشابور6606

1653کالته لویدانیزبرخانزبرخاننیشابور6607

**کالته نوبریززبرخانزبرخاننیشابور6608

**کالته نوزردالوزبرخانزبرخاننیشابور6609

**کالته نههزبرخانزبرخاننیشابور6610
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**کمرزردزبرخانزبرخاننیشابور6611

**کوثرزبرخانزبرخاننیشابور6612

**کولهزبرخانزبرخاننیشابور6613

4651,190گرینهزبرخانزبرخاننیشابور6614

**گرینه کهنهزبرخانزبرخاننیشابور6615

**گزارزبرخانزبرخاننیشابور6616

**گلستانزبرخانزبرخاننیشابور6617

**مجتمع رفاهی طلوعزبرخانزبرخاننیشابور6618

42127مجدآبادزبرخانزبرخاننیشابور6619

35107محمدآبادزبرخانزبرخاننیشابور6620

**مرغداري ملک درهزبرخانزبرخاننیشابور6621

**مس خلیفه سفلی /کالته سفرزبرخانزبرخاننیشابور6622

**مس خلیفه علیا / کالته قنبوزبرخانزبرخاننیشابور6623

**معین آبادزبرخانزبرخاننیشابور6624

90201موشان /کوشان /زبرخانزبرخاننیشابور6625

**نوحلوازبرخانزبرخاننیشابور6626

**نوسپنجزبرخانزبرخاننیشابور6627

**همت آبادزبرخانزبرخاننیشابور6628

**اله آبادبرزنونسروالیتنیشابور6629

**امامزاده حسین اصغربرزنونسروالیتنیشابور6630

**باریک اببرزنونسروالیتنیشابور6631

9122,985برزنونبرزنونسروالیتنیشابور6632

**تخته مشکبرزنونسروالیتنیشابور6633

**ته منگانبرزنونسروالیتنیشابور6634

141418تیرانبرزنونسروالیتنیشابور6635

69219خیرآبادبرزنونسروالیتنیشابور6636

**درویش علی مقريبرزنونسروالیتنیشابور6637

**رشم اوابرزنونسروالیتنیشابور6638

215674زهانبرزنونسروالیتنیشابور6639
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**سه چاهبرزنونسروالیتنیشابور6640

31114شترسنگبرزنونسروالیتنیشابور6641

54176قره گلبرزنونسروالیتنیشابور6642

2058کالته حاجیبرزنونسروالیتنیشابور6643

**کالته صدوقیبرزنونسروالیتنیشابور6644

46120گاوکشبرزنونسروالیتنیشابور6645

**مورنیبرزنونسروالیتنیشابور6646

84244اق قایهسروالیتسروالیتنیشابور6647

**امین آبادسروالیتسروالیتنیشابور6648

56156اینچگانسروالیتسروالیتنیشابور6649

1930بابابهلولسروالیتسروالیتنیشابور6650

59163بشکنسروالیتسروالیتنیشابور6651

121353بیدخانسروالیتسروالیتنیشابور6652

3088پیرشهبازسروالیتسروالیتنیشابور6653

108272چکنه علیاسروالیتسروالیتنیشابور6654

**چهارباغسروالیتسروالیتنیشابور6655

38105حاجی آبادسروالیتسروالیتنیشابور6656

4384حسن آبادسروالیتسروالیتنیشابور6657

120437خایسکسروالیتسروالیتنیشابور6658

**خدرشاهسروالیتسروالیتنیشابور6659

152479خواجه آبادسروالیتسروالیتنیشابور6660

125257دزقسروالیتسروالیتنیشابور6661

**دکل تلویزیون کلیدرسروالیتسروالیتنیشابور6662

2052زیارتسروالیتسروالیتنیشابور6663

52150زیگسروالیتسروالیتنیشابور6664

191492ساقی بیگسروالیتسروالیتنیشابور6665

247775سلطان میدانسروالیتسروالیتنیشابور6666

39143سولهسروالیتسروالیتنیشابور6667

2263شیخ مصطفیسروالیتسروالیتنیشابور6668
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188567طالبیسروالیتسروالیتنیشابور6669

140487عبداله گیويسروالیتسروالیتنیشابور6670

**عبدیهسروالیتسروالیتنیشابور6671

61192عشق آبادسروالیتسروالیتنیشابور6672

**غرغابسروالیتسروالیتنیشابور6673

916غزل اغولسروالیتسروالیتنیشابور6674

166466فهنهسروالیتسروالیتنیشابور6675

95218قزل قلعهسروالیتسروالیتنیشابور6676

2667کالته فشايسروالیتسروالیتنیشابور6677

118329کالته میدانسروالیتسروالیتنیشابور6678

139405کلیدرسروالیتسروالیتنیشابور6679

205565کوه سختسروالیتسروالیتنیشابور6680

**گاونشینسروالیتسروالیتنیشابور6681

42121گل بینسروالیتسروالیتنیشابور6682

**مزرعه رحیمی  /مزرعه سلطانی /سروالیتسروالیتنیشابور6683

828مزرعه رضاسروالیتسروالیتنیشابور6684

**موتوراب سلطانی /موتوراب ساقی /سروالیتسروالیتنیشابور6685

47123نوسراسروالیتسروالیتنیشابور6686

61188نومیريسروالیتسروالیتنیشابور6687

169385ینگجهسروالیتسروالیتنیشابور6688

**ارجکبینالودمرکزينیشابور6689

**اق چشمهبینالودمرکزينیشابور6690

**اقاچشمهبینالودمرکزينیشابور6691

**امامزاده پیربینالودمرکزينیشابور6692

**امامزاده حاجی قبدالبینالودمرکزينیشابور6693

**امامزاده شاهزاده حسینبینالودمرکزينیشابور6694

**امامزاده عباسبینالودمرکزينیشابور6695

66198اندراببینالودمرکزينیشابور6696

**باباخواجهبینالودمرکزينیشابور6697
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**باباقلیبینالودمرکزينیشابور6698

**بجنوسفلیبینالودمرکزينیشابور6699

99286بجنوعلیابینالودمرکزينیشابور6700

**برجبینالودمرکزينیشابور6701

77247برگشاهیبینالودمرکزينیشابور6702

38139برمهانبینالودمرکزينیشابور6703

91321بقیعبینالودمرکزينیشابور6704

**پاسگاه شکاربانیبینالودمرکزينیشابور6705

**پهن دربینالودمرکزينیشابور6706

82265تلیبینالودمرکزينیشابور6707

**تنگه سفلیبینالودمرکزينیشابور6708

56165تنگه علیابینالودمرکزينیشابور6709

**ته دره / حسن آباد/بینالودمرکزينیشابور6710

37136تیجانبینالودمرکزينیشابور6711

**جنت آبادبینالودمرکزينیشابور6712

**چشمه بیدربینالودمرکزينیشابور6713

**چم چیبینالودمرکزينیشابور6714

64192چهارگوشلیبینالودمرکزينیشابور6715

**حسن آبادبینالودمرکزينیشابور6716

37127حیدرآبادبینالودمرکزينیشابور6717

**خانیبینالودمرکزينیشابور6718

4396خربره /قاسمیه /بینالودمرکزينیشابور6719

**خرم آبادبینالودمرکزينیشابور6720

**خمیرچهبینالودمرکزينیشابور6721

**درخت بیدبینالودمرکزينیشابور6722

**دکل مخابراتبینالودمرکزينیشابور6723

1340دهنه حیدريبینالودمرکزينیشابور6724

44129زرندهبینالودمرکزينیشابور6725

**زونولنگبینالودمرکزينیشابور6726
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5961,951سرچاهبینالودمرکزينیشابور6727

618سرگریکبینالودمرکزينیشابور6728

1859سیدآباداسداله خانبینالودمرکزينیشابور6729

49140سیدآبادبارمعدنبینالودمرکزينیشابور6730

1237علی آبادبینالودمرکزينیشابور6731

**عنبرستانکبینالودمرکزينیشابور6732

**فارسیهبینالودمرکزينیشابور6733

2366فاضل آبادبینالودمرکزينیشابور6734

**فرقه سنگبینالودمرکزينیشابور6735

**قاسم آبادبینالودمرکزينیشابور6736

2883قرونهبینالودمرکزينیشابور6737

**قره سولبینالودمرکزينیشابور6738

2693کارجیبینالودمرکزينیشابور6739

63204کرانبینالودمرکزينیشابور6740

**کرلیبینالودمرکزينیشابور6741

415کالته ابوذر/کالته شاهین /بینالودمرکزينیشابور6742

**کالته علی مرادبینالودمرکزينیشابور6743

45147کالته محمدجانبینالودمرکزينیشابور6744

**کوچی سرچاهبینالودمرکزينیشابور6745

**گردان /قلعه نو/بینالودمرکزينیشابور6746

112342ماروسکبینالودمرکزينیشابور6747

31105نصیرآبادبینالودمرکزينیشابور6748

**ابراهیم آباددربقاضیمرکزينیشابور6749

55180ابراهیم آبادموريدربقاضیمرکزينیشابور6750

**ابراهیمآباددربقاضیمرکزينیشابور6751

**ابراهیمیدربقاضیمرکزينیشابور6752

2159احمدآباددربقاضیمرکزينیشابور6753

**ارغشدربقاضیمرکزينیشابور6754

102301اسالم آبادعرب  /شاه آبادعرب /دربقاضیمرکزينیشابور6755
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**اسماعیل آباددربقاضیمرکزينیشابور6756

3073اقبالیدربقاضیمرکزينیشابور6757

51140امامیهدربقاضیمرکزينیشابور6758

**امیرآباددربقاضیمرکزينیشابور6759

**امین آباددربقاضیمرکزينیشابور6760

109356باغ جعفرآباددربقاضیمرکزينیشابور6761

**بجندلیدربقاضیمرکزينیشابور6762

175574بحروديدربقاضیمرکزينیشابور6763

**بدیع آباددربقاضیمرکزينیشابور6764

48برزودربقاضیمرکزينیشابور6765

**برنآباددربقاضیمرکزينیشابور6766

95285بشرويدربقاضیمرکزينیشابور6767

**بکرآباددربقاضیمرکزينیشابور6768

**بنیآباددربقاضیمرکزينیشابور6769

**بوجخکدربقاضیمرکزينیشابور6770

**بهشت فضلدربقاضیمرکزينیشابور6771

45139بهمن  /بهماندربقاضیمرکزينیشابور6772

**تقی آبادطالییدربقاضیمرکزينیشابور6773

69208تلخکدربقاضیمرکزينیشابور6774

1541جالندهدربقاضیمرکزينیشابور6775

36124جوريدربقاضیمرکزينیشابور6776

2265جیج آباددربقاضیمرکزينیشابور6777

192539جیلودربقاضیمرکزينیشابور6778

**چاه ساالريدربقاضیمرکزينیشابور6779

**چاه عمیق جعفرنیادربقاضیمرکزينیشابور6780

**چاه عمیق خلیل آباددربقاضیمرکزينیشابور6781

**چاه عمیق عجوه زاردربقاضیمرکزينیشابور6782

**چاه عمیق علی آبادشماره 2دربقاضیمرکزينیشابور6783

**چاه عمیق مظفرآباددربقاضیمرکزينیشابور6784
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**حسن آباد /چاه حسن آباد/دربقاضیمرکزينیشابور6785

2068حسین آبادچغوکیدربقاضیمرکزينیشابور6786

**حسین آبادسوگنديدربقاضیمرکزينیشابور6787

76243حسینیدربقاضیمرکزينیشابور6788

**حصارجاللدربقاضیمرکزينیشابور6789

95292حقیهدربقاضیمرکزينیشابور6790

922حکیم آباددربقاضیمرکزينیشابور6791

**حکیم آباددربقاضیمرکزينیشابور6792

**خانشاهدربقاضیمرکزينیشابور6793

**خرمبکدربقاضیمرکزينیشابور6794

**خلیل آباددربقاضیمرکزينیشابور6795

177533خوجاندربقاضیمرکزينیشابور6796

1859داغیدربقاضیمرکزينیشابور6797

**دستگرددربقاضیمرکزينیشابور6798

**ده شیخدربقاضیمرکزينیشابور6799

**دهنودربقاضیمرکزينیشابور6800

59192دهنولکزيدربقاضیمرکزينیشابور6801

53168رحیم آباددربقاضیمرکزينیشابور6802

129374روح آباددربقاضیمرکزينیشابور6803

1647زیرجاندربقاضیمرکزينیشابور6804

**سالکیدربقاضیمرکزينیشابور6805

822سلطان آباددربقاضیمرکزينیشابور6806

**سنگونیدربقاضیمرکزينیشابور6807

34110سه گنبددربقاضیمرکزينیشابور6808

**شادکاندربقاضیمرکزينیشابور6809

81192شادمیانهدربقاضیمرکزينیشابور6810

**شترغلطدربقاضیمرکزينیشابور6811

**شفیع آباددربقاضیمرکزينیشابور6812

**شوریکهدربقاضیمرکزينیشابور6813
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**شهركدربقاضیمرکزينیشابور6814

46133شیب  /ده شیب /دربقاضیمرکزينیشابور6815

**صالح آباددربقاضیمرکزينیشابور6816

**صبرنجاندربقاضیمرکزينیشابور6817

2993صدرآباددربقاضیمرکزينیشابور6818

**صفی آباددربقاضیمرکزينیشابور6819

62199عبیرآباددربقاضیمرکزينیشابور6820

**عبیرآبادکهنهدربقاضیمرکزينیشابور6821

1334عشق آبادکهنهدربقاضیمرکزينیشابور6822

**عالالدیندربقاضیمرکزينیشابور6823

**علی آباددربقاضیمرکزينیشابور6824

**علی آباددربقاضیمرکزينیشابور6825

3884علی آباد شهید /علی آباد/دربقاضیمرکزينیشابور6826

**علی آبادبهلولدربقاضیمرکزينیشابور6827

**فتح آباددربقاضیمرکزينیشابور6828

410فرج آباددربقاضیمرکزينیشابور6829

**فرخ جاندربقاضیمرکزينیشابور6830

46156فردوسدربقاضیمرکزينیشابور6831

**فردوس قوامیدربقاضیمرکزينیشابور6832

**فیض آباددربقاضیمرکزينیشابور6833

**فیض آباد (سیدآباد )دربقاضیمرکزينیشابور6834

**قادرآباددربقاضیمرکزينیشابور6835

**قاسم آباددربقاضیمرکزينیشابور6836

1427قلعه نودربقاضیمرکزينیشابور6837

61189قلعه نومهدي آباددربقاضیمرکزينیشابور6838

**کاریزسفیددربقاضیمرکزينیشابور6839

118382کاریزصباحدربقاضیمرکزينیشابور6840

168485کاریزك کنارکالدربقاضیمرکزينیشابور6841

44130کاریزك کهنهدربقاضیمرکزينیشابور6842
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1250کاظم آباددربقاضیمرکزينیشابور6843

96284کریم آباددربقاضیمرکزينیشابور6844

2061کریم آبادسویسدربقاضیمرکزينیشابور6845

**کالته ابراهیم آباددربقاضیمرکزينیشابور6846

**کالته حسین آباددربقاضیمرکزينیشابور6847

**کالته خیر /کالته خید/دربقاضیمرکزينیشابور6848

**کالته شوردربقاضیمرکزينیشابور6849

**کالته نوبهاردربقاضیمرکزينیشابور6850

**کالغیدربقاضیمرکزينیشابور6851

828کوثردربقاضیمرکزينیشابور6852

**کوشک نظردربقاضیمرکزينیشابور6853

**کهنابدربقاضیمرکزينیشابور6854

**گل برطشت (گل ورتش )دربقاضیمرکزينیشابور6855

**گل قندشتدربقاضیمرکزينیشابور6856

**گنج آباددربقاضیمرکزينیشابور6857

39130لک لک اشیاندربقاضیمرکزينیشابور6858

**مجتمع نوبهاردربقاضیمرکزينیشابور6859

**محمدآباددربقاضیمرکزينیشابور6860

**محمدآباداقازادهدربقاضیمرکزينیشابور6861

**محمدآباداقازادهدربقاضیمرکزينیشابور6862

**محمدآبادعابددربقاضیمرکزينیشابور6863

**محمدآباد /چاه محمدآباد/دربقاضیمرکزينیشابور6864

85244محمودآبادفضلدربقاضیمرکزينیشابور6865

**مرغداري احمدشاه آبادي وپسراندربقاضیمرکزينیشابور6866

**مزرعه نمونه جهادکفارکالدربقاضیمرکزينیشابور6867

**ملک آباددربقاضیمرکزينیشابور6868

1741منصوریهدربقاضیمرکزينیشابور6869

**موسی آباددربقاضیمرکزينیشابور6870

**موسی آباددربقاضیمرکزينیشابور6871
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**میرسلیمدربقاضیمرکزينیشابور6872

**نرمیدربقاضیمرکزينیشابور6873

**نظرگاهدربقاضیمرکزينیشابور6874

517نقدبشدربقاضیمرکزينیشابور6875

58135نوبهاردربقاضیمرکزينیشابور6876

73214نورآباددربقاضیمرکزينیشابور6877

299960نوروزآباددربقاضیمرکزينیشابور6878

**نیم ایستگاهدربقاضیمرکزينیشابور6879

45149اب جقانریوندمرکزينیشابور6880

**ابگینهریوندمرکزينیشابور6881

34100ارزومندهریوندمرکزينیشابور6882

**ارغشنهریوندمرکزينیشابور6883

1130اسالمیهریوندمرکزينیشابور6884

**اهللا آبادریوندمرکزينیشابور6885

1961اله جگردریوندمرکزينیشابور6886

40106انجیدنریوندمرکزينیشابور6887

67209اهنگرانریوندمرکزينیشابور6888

**باطانریوندمرکزينیشابور6889

3794بلقشهریوندمرکزينیشابور6890

**بیرم آبادریوندمرکزينیشابور6891

**جغراتیریوندمرکزينیشابور6892

**جیرانریوندمرکزينیشابور6893

**چاه ابراهیم آبادریوندمرکزينیشابور6894

**چاه شماره 1عین آبادریوندمرکزينیشابور6895

**چهاربرجریوندمرکزينیشابور6896

**حاجی آبادریوندمرکزينیشابور6897

**حسن آبادریوندمرکزينیشابور6898

**حسن آبادخرابهریوندمرکزينیشابور6899

1346حسین آبادمختاريریوندمرکزينیشابور6900
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**حشمتیهریوندمرکزينیشابور6901

48156حکیم آبادریوندمرکزينیشابور6902

1130حنط آباد/هندآبادریوندمرکزينیشابور6903

**خمارریوندمرکزينیشابور6904

**داالشانریوندمرکزينیشابور6905

**دلقندریوندمرکزينیشابور6906

**ده حاجیریوندمرکزينیشابور6907

43125ده حبهریوندمرکزينیشابور6908

49157ده داروغهریوندمرکزينیشابور6909

**ده زرگرریوندمرکزينیشابور6910

**ده الريریوندمرکزينیشابور6911

**ده موريریوندمرکزينیشابور6912

52165دهنوریوندمرکزينیشابور6913

**دیگالنیریوندمرکزينیشابور6914

51145رحیم آبادریوندمرکزينیشابور6915

**رحیم آبادریوندمرکزينیشابور6916

**رمانریوندمرکزينیشابور6917

39138روح آبادریوندمرکزينیشابور6918

**سعدآبادریوندمرکزينیشابور6919

**سمرجانریوندمرکزينیشابور6920

**سیاوشریوندمرکزينیشابور6921

**شادابریوندمرکزينیشابور6922

213677شادمهرك /مهرآبادریوندمرکزينیشابور6923

**شاه آبادریوندمرکزينیشابور6924

**شاه آبادحسینیریوندمرکزينیشابور6925

**شایخریوندمرکزينیشابور6926

**شریف آبادریوندمرکزينیشابور6927

414شفیع آبادریوندمرکزينیشابور6928

37118شمس آبادریوندمرکزينیشابور6929
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34108شمسیهریوندمرکزينیشابور6930

33105صالح آبادریوندمرکزينیشابور6931

2363صومعهریوندمرکزينیشابور6932

1241طاهرآبادریوندمرکزينیشابور6933

**عبداله آبادریوندمرکزينیشابور6934

1643علی آبادتکهریوندمرکزينیشابور6935

**علی آبادشورریوندمرکزينیشابور6936

**عین آبادریوندمرکزينیشابور6937

**عین علیریوندمرکزينیشابور6938

1854فرخ آبادریوندمرکزينیشابور6939

**فرهادریوندمرکزينیشابور6940

**فیض آبادریوندمرکزينیشابور6941

**قاسم آبادریوندمرکزينیشابور6942

**قاضی آبادریوندمرکزينیشابور6943

2363قبدریوندمرکزينیشابور6944

51138کارجیجریوندمرکزينیشابور6945

**گزاريریوندمرکزينیشابور6946

111350گلشنریوندمرکزينیشابور6947

303918لطف آبادریوندمرکزينیشابور6948

3801,335مبارکهریوندمرکزينیشابور6949

**محسن آبادریوندمرکزينیشابور6950

49141محمدآبادریوندمرکزينیشابور6951

**محمدآبادمطلقریوندمرکزينیشابور6952

**محیط آباد/مهتآبادریوندمرکزينیشابور6953

291920محیط آبادریوندمرکزينیشابور6954

**مسیح آبادریوندمرکزينیشابور6955

52162مظفرآبادریوندمرکزينیشابور6956

**معین آبادریوندمرکزينیشابور6957

40132ملکندهریوندمرکزينیشابور6958
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**موسی آبادریوندمرکزينیشابور6959

514میرآبادریوندمرکزينیشابور6960

**نصرآبادریوندمرکزينیشابور6961

**نوکاریزریوندمرکزينیشابور6962

2663هاشم آبادسلطانیریوندمرکزينیشابور6963

201642هاللیریوندمرکزينیشابور6964

216740ابوسعديفضلمرکزينیشابور6965

153440ادگفضلمرکزينیشابور6966

162487اسالم آبادلکزي/ شاه آباد/فضلمرکزينیشابور6967

37103برف ریزفضلمرکزينیشابور6968

**بزه غارفضلمرکزينیشابور6969

3941,212بشرآبادفضلمرکزينیشابور6970

205569بوژآبادفضلمرکزينیشابور6971

4711,371بوژانفضلمرکزينیشابور6972

**بیدرفضلمرکزينیشابور6973

56160تحت منظرفضلمرکزينیشابور6974

**تقی آبادفضلمرکزينیشابور6975

45128تورانیفضلمرکزينیشابور6976

**جنت آبادفضلمرکزينیشابور6977

112361چاه بلندفضلمرکزينیشابور6978

**چاه شماره 1سوقند/چاه تلخه زارفضلمرکزينیشابور6979

**چاه موتورفاروب رمانفضلمرکزينیشابور6980

**چشمه ریگفضلمرکزينیشابور6981

**چشمه کورفضلمرکزينیشابور6982

**چشمه گلستانفضلمرکزينیشابور6983

**حاج کاظمیفضلمرکزينیشابور6984

161546حسین آبادجدیدفضلمرکزينیشابور6985

65190حسین آبادناظرفضلمرکزينیشابور6986

95259حصارفضلمرکزينیشابور6987
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286916حمیدآبادفضلمرکزينیشابور6988

2782خرم آبادفضلمرکزينیشابور6989

119413خوش باالفضلمرکزينیشابور6990

716خیرآبادفضلمرکزينیشابور6991

59162دارالسالمفضلمرکزينیشابور6992

**دامداري دشت /شرکت سهامی تولید وعمرانفضلمرکزينیشابور6993

**درازابفضلمرکزينیشابور6994

64196دربهشتفضلمرکزينیشابور6995

118305دشتفضلمرکزينیشابور6996

181576ده شیخفضلمرکزينیشابور6997

41120دهنو/ده نوحاج بدل بیکفضلمرکزينیشابور6998

**رکن آبادفضلمرکزينیشابور6999

77247رودفضلمرکزينیشابور7000

**سررففضلمرکزينیشابور7001

148429سعدآبادفضلمرکزينیشابور7002

84199سوقندفضلمرکزينیشابور7003

**سیاه کالفضلمرکزينیشابور7004

**شکرابفضلمرکزينیشابور7005

1452شیخالنفضلمرکزينیشابور7006

34119طرب آبادفضلمرکزينیشابور7007

81270عباس آبادفضلمرکزينیشابور7008

44135عشرت آبادفضلمرکزينیشابور7009

933عین آبادفضلمرکزينیشابور7010

73212غارفضلمرکزينیشابور7011

87288فخریهفضلمرکزينیشابور7012

4401,469فرخکفضلمرکزينیشابور7013

291878فوشنجانفضلمرکزينیشابور7014

817فیروزيفضلمرکزينیشابور7015

1444فیض آباداللها/روستائ فیض آبادالله هافضلمرکزينیشابور7016
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39137فیلخانه /پلخانهفضلمرکزينیشابور7017

106342قریش آبادفضلمرکزينیشابور7018

68227قلعه نوعلیرضابیکفضلمرکزينیشابور7019

**کالته تاتارفضلمرکزينیشابور7020

**کالته چشمه غارچهفضلمرکزينیشابور7021

**کالته حبشیفضلمرکزينیشابور7022

**کالته شورابفضلمرکزينیشابور7023

**کالته علیشاهفضلمرکزينیشابور7024

**کالته وحدتفضلمرکزينیشابور7025

**گندابفضلمرکزينیشابور7026

**مرکزتحقیقات کشاورزيفضلمرکزينیشابور7027

**مزرعه گلستانیفضلمرکزينیشابور7028

127424معموريفضلمرکزينیشابور7029

**مغزردرفضلمرکزينیشابور7030

1033موري /ماوئ /فضلمرکزينیشابور7031

**مولوقفضلمرکزينیشابور7032

**نجم آبادفضلمرکزينیشابور7033

104352نعیم آباد/قلعه نو نعیم آبادفضلمرکزينیشابور7034

172527یحیی آبادفضلمرکزينیشابور7035

58178ابقويمازولمرکزينیشابور7036

**اتشگاهمازولمرکزينیشابور7037

58187اریهمازولمرکزينیشابور7038

**الهیمازولمرکزينیشابور7039

**امامزاده آب کوزهمازولمرکزينیشابور7040

**اهنگرانمازولمرکزينیشابور7041

**باغ بنیادمازولمرکزينیشابور7042

1,3383,915باغشن گچمازولمرکزينیشابور7043

**بحرآبادمازولمرکزينیشابور7044

245782بشنیجمازولمرکزينیشابور7045
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178606پیرکماجمازولمرکزينیشابور7046

**جعفرآبادمازولمرکزينیشابور7047

**جمهوريمازولمرکزينیشابور7048

**چاه پیرکماجمازولمرکزينیشابور7049

**چاه حصارخونیمازولمرکزينیشابور7050

**چاه شماره 1گلشنمازولمرکزينیشابور7051

**چاه شماره 2دشتکمازولمرکزينیشابور7052

**چاه شماره 2گلشنمازولمرکزينیشابور7053

**چاه صادق ساالرعلی اکبر/استادعلی اکبرمازولمرکزينیشابور7054

**چاه عمیق باالمازولمرکزينیشابور7055

**چنگ بزمازولمرکزينیشابور7056

44135چهارباغمازولمرکزينیشابور7057

37111حاجیانمازولمرکزينیشابور7058

42147حسن آبادامام جمعهمازولمرکزينیشابور7059

39120حسن آبادسرتپهمازولمرکزينیشابور7060

127415حصارجوقمازولمرکزينیشابور7061

52147حصارخونی /حصارگل /مازولمرکزينیشابور7062

124379خانلقمازولمرکزينیشابور7063

234744خرمبکمازولمرکزينیشابور7064

70215خواجه بچهمازولمرکزينیشابور7065

46146خیرآبادمازولمرکزينیشابور7066

60192دامن جانمازولمرکزينیشابور7067

**دربهشتمازولمرکزينیشابور7068

2271درختجوزمازولمرکزينیشابور7069

**درقلعه باالمازولمرکزينیشابور7070

**درقلعه پائین  /درقلعه /مازولمرکزينیشابور7071

**دشتکمازولمرکزينیشابور7072

84273دولت آبادمازولمرکزينیشابور7073

**ده بافمازولمرکزينیشابور7074
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3081,001ده حالجمازولمرکزينیشابور7075

**ده سنگمازولمرکزينیشابور7076

5091,649ده نوخالصهمازولمرکزينیشابور7077

69228رستم آبادمازولمرکزينیشابور7078

**رنج آبادمازولمرکزينیشابور7079

38115رینگانمازولمرکزينیشابور7080

3291,107زرندهمازولمرکزينیشابور7081

**زنگیانمازولمرکزينیشابور7082

**ساختمان شماره 1هالل احمرمازولمرکزينیشابور7083

3097سامغانمازولمرکزينیشابور7084

6072,069سراب کوشکمازولمرکزينیشابور7085

**سعدآبادمازولمرکزينیشابور7086

**سلطان آبادمازولمرکزينیشابور7087

97274سنگونیمازولمرکزينیشابور7088

74239سه چوبمازولمرکزينیشابور7089

80227سهل آبادمازولمرکزينیشابور7090

232708سیدآبادمازولمرکزينیشابور7091

1546سیف آبادمازولمرکزينیشابور7092

4251,247شادابمازولمرکزينیشابور7093

1959شمس آبادمازولمرکزينیشابور7094

**شمس آبادمازولمرکزينیشابور7095

**شورابمازولمرکزينیشابور7096

7232,530شهركمازولمرکزينیشابور7097

238847صالحیمازولمرکزينیشابور7098

267725صومعهمازولمرکزينیشابور7099

41127طاقانمازولمرکزينیشابور7100

**عباس آبادمازولمرکزينیشابور7101

3079عسگرآبادمازولمرکزينیشابور7102

94322عشق آبادمازولمرکزينیشابور7103
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**علی آبادمازولمرکزينیشابور7104

80242عیش آبادمازولمرکزينیشابور7105

**فتح آبادمازولمرکزينیشابور7106

**فرض آبادمازولمرکزينیشابور7107

**فوالدفروشمازولمرکزينیشابور7108

7172,414فیض آبادمازولمرکزينیشابور7109

**فیض آبادمازولمرکزينیشابور7110

139469فیض آبادمازولمرکزينیشابور7111

5051,612قطن آبادمازولمرکزينیشابور7112

5321,840قلعه نوجمشیدمازولمرکزينیشابور7113

137422کابلیمازولمرکزينیشابور7114

**کاریزيمازولمرکزينیشابور7115

**کالته بیکمازولمرکزينیشابور7116

**کالته جعفرمازولمرکزينیشابور7117

**کالته شیخمازولمرکزينیشابور7118

**کالته کاریزئ/ کالته جاریزئمازولمرکزينیشابور7119

142442کالغانمازولمرکزينیشابور7120

**کمال آبادمازولمرکزينیشابور7121

**کمرکندلمازولمرکزينیشابور7122

**گچ درهمازولمرکزينیشابور7123

2070گرابمازولمرکزينیشابور7124

**گندابمازولمرکزينیشابور7125

**محمدآبادخرابهمازولمرکزينیشابور7126

2578محمدآباددوخانهمازولمرکزينیشابور7127

1230مزرعه شیخ ابوالحسنمازولمرکزينیشابور7128

413معموريمازولمرکزينیشابور7129

**ملخدره علیامازولمرکزينیشابور7130

51161منظرمازولمرکزينیشابور7131

**منقانمازولمرکزينیشابور7132

صفحه 246



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**موسی آبادمازولمرکزينیشابور7133

104360میرآبادمازولمرکزينیشابور7134

8482,646میرآبادمازولمرکزينیشابور7135

50152نقابمازولمرکزينیشابور7136

**هفت آبادمازولمرکزينیشابور7137

**یحیی آبادمازولمرکزينیشابور7138

92301یک لنگهمازولمرکزينیشابور7139

208686استایشبلهراتمیان جلگهنیشابور7140

253807اسالم آباد /اصالح آباد/شاه بخش /بلهراتمیان جلگهنیشابور7141

**اکبرآبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7142

**اهللا آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7143

**براکوه  /برکوهبلهراتمیان جلگهنیشابور7144

3321,059بزقبلهراتمیان جلگهنیشابور7145

**بلهربلهراتمیان جلگهنیشابور7146

**پیرگزبلهراتمیان جلگهنیشابور7147

3151,007جنداببلهراتمیان جلگهنیشابور7148

**جوانمردقصاببلهراتمیان جلگهنیشابور7149

**چاه جوانمردقصاببلهراتمیان جلگهنیشابور7150

**چاه حسن آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7151

**چاه شماره 2زمهبلهراتمیان جلگهنیشابور7152

**چاه عبدل آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7153

**چاه مشاع شماره 1ریگیبلهراتمیان جلگهنیشابور7154

**چاه مشاع شماره 1گلبويبلهراتمیان جلگهنیشابور7155

**چاه مشاع شماره 2ریگیبلهراتمیان جلگهنیشابور7156

**چاه مشاع شماره 2عنبرکهبلهراتمیان جلگهنیشابور7157

**چاه مشاع شماره 2گلبويبلهراتمیان جلگهنیشابور7158

**چاه مشاع شماره 2مسک آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7159

**چاه مشاع شماره 3ریگیبلهراتمیان جلگهنیشابور7160

**چاه مشاع شماره 3عنبرکهبلهراتمیان جلگهنیشابور7161
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**چاه مشاع شماره 7ریگیبلهراتمیان جلگهنیشابور7162

**چاه موتورحاجیبلهراتمیان جلگهنیشابور7163

**چاه موتوررجائیبلهراتمیان جلگهنیشابور7164

**چاه موتورصفائیبلهراتمیان جلگهنیشابور7165

**چاه موتورصالتیبلهراتمیان جلگهنیشابور7166

**چاه موتورفرتاجبلهراتمیان جلگهنیشابور7167

**چاه موتورمحمدزادهبلهراتمیان جلگهنیشابور7168

**چاه موتورمنفردبلهراتمیان جلگهنیشابور7169

230682حسن آبادبلهربلهراتمیان جلگهنیشابور7170

38113حسین آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7171

**حصاربلهراتمیان جلگهنیشابور7172

**دریگیبلهراتمیان جلگهنیشابور7173

78252ده نوبلهراتمیان جلگهنیشابور7174

131444ذمهبلهراتمیان جلگهنیشابور7175

4911,658ریگیبلهراتمیان جلگهنیشابور7176

**زواجبلهراتمیان جلگهنیشابور7177

297978ساالريبلهراتمیان جلگهنیشابور7178

**سلطانیهبلهراتمیان جلگهنیشابور7179

51168شهرکهنهبلهراتمیان جلگهنیشابور7180

162538عبدل آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7181

**عجوزار/اجوزه زار/بلهراتمیان جلگهنیشابور7182

88260عشرت آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7183

111345عنبرکهبلهراتمیان جلگهنیشابور7184

**قالس آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7185

112352قلعه شیشهبلهراتمیان جلگهنیشابور7186

**قنبرآبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7187

2882قوش اغل /قوش آباد/بلهراتمیان جلگهنیشابور7188

**کالته حاجی خانبلهراتمیان جلگهنیشابور7189

**گزبازه /گزه بازه /بلهراتمیان جلگهنیشابور7190
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

115344گلبوي باالبلهراتمیان جلگهنیشابور7191

3451,136گلبوي پائینبلهراتمیان جلگهنیشابور7192

59184مسک آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7193

**موتوراردوگاهبلهراتمیان جلگهنیشابور7194

**موتورحسن آبادبلهربلهراتمیان جلگهنیشابور7195

76247مهدي آبادبلهراتمیان جلگهنیشابور7196

**مهنکبلهراتمیان جلگهنیشابور7197

236732هماییبلهراتمیان جلگهنیشابور7198

**اب شورعشق آبادمیان جلگهنیشابور7199

69218ابراهیمآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7200

**اداره شکاربانی /سازمان حفاظت محیطزیسعشق آبادمیان جلگهنیشابور7201

6872,421اردمهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7202

**اردوگاه افاغنهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7203

93321ارغشعشق آبادمیان جلگهنیشابور7204

73233اکبرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7205

**اهللا آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7206

50159امیرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7207

96320باغ جهانعشق آبادمیان جلگهنیشابور7208

123403باقریهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7209

**بدیع آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7210

**بوژآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7211

99335پیرگزعشق آبادمیان جلگهنیشابور7212

80276تقی آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7213

**جعفرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7214

**چاه ابراهیم آبادشماره 1عشق آبادمیان جلگهنیشابور7215

**چاه ابوذرعشق آبادمیان جلگهنیشابور7216

**چاه اقاجانعشق آبادمیان جلگهنیشابور7217

**چاه اکبرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7218

**چاه بزغانیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7219
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه بهداشت محیطاب شربعشق آبادمیان جلگهنیشابور7220

**چاه جندابعشق آبادمیان جلگهنیشابور7221

**چاه جنگلبانیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7222

**چاه حاجی آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7223

**چاه حسین آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7224

**چاه خشتعشق آبادمیان جلگهنیشابور7225

**چاه خیرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7226

**چاه درخت سنجدعشق آبادمیان جلگهنیشابور7227

**چاه رضانگهبانعشق آبادمیان جلگهنیشابور7228

**چاه رئیسیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7229

**چاه رئیسیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7230

**چاه سعدآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7231

**چاه شرکت تعاونی کشتزارعشق آبادمیان جلگهنیشابور7232

**چاه شماره 1بنیادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7233

**چاه شماره 1ریگ گل عشق آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7234

**چاه شماره 1سپاهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7235

**چاه شماره 1سعدآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7236

**چاه شماره 2چهل مرغیانعشق آبادمیان جلگهنیشابور7237

**چاه شماره 2ریگ گل عشق آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7238

**چاه شماره 2سپاهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7239

**چاه شماره 2سعدآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7240

**چاه شماره 3سپاهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7241

**چاه شهیدغالمرضاعظیمی شماره 1عشق آبادمیان جلگهنیشابور7242

**چاه صمدیهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7243

**چاه قاسمی 1عشق آبادمیان جلگهنیشابور7244

**چاه قاسمی 2عشق آبادمیان جلگهنیشابور7245

**چاه قاسمی 3عشق آبادمیان جلگهنیشابور7246

**چاه گسترشعشق آبادمیان جلگهنیشابور7247

**چاه گل چشمهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7248
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**چاه گلشن شماره 1عشق آبادمیان جلگهنیشابور7249

**چاه مست بیرمعشق آبادمیان جلگهنیشابور7250

**چاه مشاع ساالريعشق آبادمیان جلگهنیشابور7251

**چاه مشاع کوشکعشق آبادمیان جلگهنیشابور7252

**چاه مظفرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7253

**چاه مظفرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7254

3881,246چاه نسرعشق آبادمیان جلگهنیشابور7255

**چاه هیئت واگذاريعشق آبادمیان جلگهنیشابور7256

**چاه هیئت واگذاريعشق آبادمیان جلگهنیشابور7257

**چاه هیئت واگذاريعشق آبادمیان جلگهنیشابور7258

**چاه هیئت واگذاريعشق آبادمیان جلگهنیشابور7259

**چشمه اخورعشق آبادمیان جلگهنیشابور7260

**چشمه زردعشق آبادمیان جلگهنیشابور7261

**چشمه یاقوتعشق آبادمیان جلگهنیشابور7262

1025چهل مرغیانعشق آبادمیان جلگهنیشابور7263

68231حاجی آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7264

33113حسین آبادعربعشق آبادمیان جلگهنیشابور7265

1451حصارنوعشق آبادمیان جلگهنیشابور7266

91293خیرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7267

2267درخت سنجدعشق آبادمیان جلگهنیشابور7268

**دهنوعشق آبادمیان جلگهنیشابور7269

**دهنوشورعشق آبادمیان جلگهنیشابور7270

38121دهنوشورعشق آبادمیان جلگهنیشابور7271

3231,031رئیسیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7272

**سبزآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7273

**سعدآبادخلجعشق آبادمیان جلگهنیشابور7274

2070سعدآبادعربعشق آبادمیان جلگهنیشابور7275

77252سلیمانیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7276

**سیدآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7277
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**سیدآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7278

3361,114شوررودعشق آبادمیان جلگهنیشابور7279

218730شهرك امامعشق آبادمیان جلگهنیشابور7280

162503صمدیهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7281

**عباس آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7282

**عزیزآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7283

**عسگرآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7284

222754عطائیهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7285

47136علی آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7286

**عین آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7287

279914فتح آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7288

**فتحیهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7289

**فتوح آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7290

**فیروزيعشق آبادمیان جلگهنیشابور7291

247787قاسمآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7292

179618قاسمیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7293

56197قره خانعشق آبادمیان جلگهنیشابور7294

**قلعه زنگارعشق آبادمیان جلگهنیشابور7295

**قلعه نوعشق آبادمیان جلگهنیشابور7296

**کاریزنوعشق آبادمیان جلگهنیشابور7297

**کاظم آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7298

134447کالته حسن آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7299

85277کوشک (کوشکک )عشق آبادمیان جلگهنیشابور7300

67174کوشککعشق آبادمیان جلگهنیشابور7301

**گرگیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7302

**گرم آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7303

144489گلشنعشق آبادمیان جلگهنیشابور7304

**گله چشمهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7305

**گنج آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7306
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97297ماروسعشق آبادمیان جلگهنیشابور7307

عشق آبادمیان جلگهنیشابور7308
ماهی سراي حاج علی اصغرشیعه /چاه 

فخارطو
**

102337محمودآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7309

**محمودیهعشق آبادمیان جلگهنیشابور7310

**مرتضی آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7311

**مزرعه حاج علی اصغرشاکريعشق آبادمیان جلگهنیشابور7312

**مزرعه فیاضیعشق آبادمیان جلگهنیشابور7313

**مزرعه مشاععشق آبادمیان جلگهنیشابور7314

**مهدي آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7315

**مهدي آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7316

45141میان بندعشق آبادمیان جلگهنیشابور7317

934نصرآبادعلیاعشق آبادمیان جلگهنیشابور7318

50133نعیمآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7319

**همت آبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7320

**یوسفآبادعشق آبادمیان جلگهنیشابور7321

4281,357احمدآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7322

**الوانغزالیمیان جلگهنیشابور7323

52163پابازغزالیمیان جلگهنیشابور7324

**ترسانهغزالیمیان جلگهنیشابور7325

**تکخارغزالیمیان جلگهنیشابور7326

**جمشیدآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7327

**چاه احمدآبادشماره 2غزالیمیان جلگهنیشابور7328

**چاه تنگ لوغزالیمیان جلگهنیشابور7329

**چاه خواري/ چاه خاري /غزالیمیان جلگهنیشابور7330

**چاه دوسرغزالیمیان جلگهنیشابور7331

**چاه رضائیهغزالیمیان جلگهنیشابور7332

**چاه زمزمغزالیمیان جلگهنیشابور7333

4291,509چاه ساالرغزالیمیان جلگهنیشابور7334

**چاه شماره 1دیمه زاراحمدآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7335
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**چاه شماره 1گودکرمغزالیمیان جلگهنیشابور7336

**چاه شماره 2دیمه زاراحمدآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7337

**چاه شماره 3قونک اردمهغزالیمیان جلگهنیشابور7338

**چاه شهرآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7339

**چاه طرقغزالیمیان جلگهنیشابور7340

**چاه غالمرضاعظیمی شماره 2غزالیمیان جلگهنیشابور7341

**چاه کوز /کوز/غزالیمیان جلگهنیشابور7342

**چاه گودکرمغزالیمیان جلگهنیشابور7343

**چاه ماريغزالیمیان جلگهنیشابور7344

**چاه موسیغزالیمیان جلگهنیشابور7345

**چاه میلغزالیمیان جلگهنیشابور7346

**چاه نجم آبادغزالیمیان جلگهنیشابور7347

**چاه نیغزالیمیان جلگهنیشابور7348

**چاه هیزمی /چاه زمینغزالیمیان جلگهنیشابور7349

**چاه یابوغزالیمیان جلگهنیشابور7350

**چهچهه علیغزالیمیان جلگهنیشابور7351

174596حسین آبادجنگلغزالیمیان جلگهنیشابور7352

146475حصارسرخغزالیمیان جلگهنیشابور7353

**خیرآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7354

53178دست فشادغزالیمیان جلگهنیشابور7355

**دشت ازادگان / دامداري دشت پی درپغزالیمیان جلگهنیشابور7356

**ده پشتغزالیمیان جلگهنیشابور7357

191792ده حسینیغزالیمیان جلگهنیشابور7358

227801ریزابغزالیمیان جلگهنیشابور7359

161562شهرآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7360

**عرب کوسهغزالیمیان جلگهنیشابور7361

4271,382فدیشهغزالیمیان جلگهنیشابور7362

**قولونیغزالیمیان جلگهنیشابور7363

**قونک اردمهغزالیمیان جلگهنیشابور7364
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**کالته افشاريغزالیمیان جلگهنیشابور7365

**کالته اله قلیغزالیمیان جلگهنیشابور7366

1961کالته باغغزالیمیان جلگهنیشابور7367

**کالته پیرغزالیمیان جلگهنیشابور7368

**کالته حاج الهیارغزالیمیان جلگهنیشابور7369

**کالته حاج حسنغزالیمیان جلگهنیشابور7370

**کالته حاج علی اکبرغزالیمیان جلگهنیشابور7371

**کالته حاج مالحسنغزالیمیان جلگهنیشابور7372

**کالته حاج موسیغزالیمیان جلگهنیشابور7373

616کالته حاجی شیرمحمدغزالیمیان جلگهنیشابور7374

**کالته حاجی مالغزالیمیان جلگهنیشابور7375

**کالته حسنغزالیمیان جلگهنیشابور7376

**کالته رضائیهغزالیمیان جلگهنیشابور7377

**کالته ریزابغزالیمیان جلگهنیشابور7378

**کالته عابدغزالیمیان جلگهنیشابور7379

**کالته گرگیغزالیمیان جلگهنیشابور7380

**کالته محمودآباد /کالته باال/غزالیمیان جلگهنیشابور7381

**کالته نصرآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7382

**کالته نوشهرآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7383

171511گلقندشتغزالیمیان جلگهنیشابور7384

**گنج آبادغزالیمیان جلگهنیشابور7385

**گندابغزالیمیان جلگهنیشابور7386

**ماهی سراي پارت البرزغزالیمیان جلگهنیشابور7387

**محمدآبادحمیگوغزالیمیان جلگهنیشابور7388

**مخلدآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7389

83278نصرآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7390

97256نوآبادغزالیمیان جلگهنیشابور7391

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