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**آب چندارکوشکآبژداناندیکا209
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2584تلخاب خونعلیکوشکآبژداناندیکا232

28136تنگ جوالنکوشکآبژداناندیکا233

**تنگ گنداکوشکآبژداناندیکا234

1767چال بلوطککوشکآبژداناندیکا235

**چالیوسکوشکآبژداناندیکا236

**چشمه زنانکوشکآبژداناندیکا237
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**چهل شبه بارانکوشکآبژداناندیکا239

**چهل شبه نیازعلیکوشکآبژداناندیکا240

**چیره زنانکوشکآبژداناندیکا241

**حاجتکوشکآبژداناندیکا242

**حمزه علی جمالپورکوشکآبژداناندیکا243

**حمزه علی زمانپورکوشکآبژداناندیکا244

**خدادادکوشکآبژداناندیکا245

**خدارحمکوشکآبژداناندیکا246

423درب شش آبکوشکآبژداناندیکا247

**درملهکوشکآبژداناندیکا248

**دره اشکفت علیخونکوشکآبژداناندیکا249

**دره پیرکوشکآبژداناندیکا250

731دره عربهاکوشکآبژداناندیکا251

**دره قیالاکبرکوشکآبژداناندیکا252

**دره قیالطهماسبیکوشکآبژداناندیکا253

**دره قیالعلی محمدکوشکآبژداناندیکا254

**دره قیالعوضکوشکآبژداناندیکا255

**دره قیالمحمدعلیکوشکآبژداناندیکا256

**دره قیالهاديکوشکآبژداناندیکا257

**دره گچی آب ببینهکوشکآبژداناندیکا258

**دره گچی آب بیديکوشکآبژداناندیکا259
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**دره گچی آب دیفهکوشکآبژداناندیکا260

629دره گچی شیرین آبکوشکآبژداناندیکا261

**دره گندلیکوشکآبژداناندیکا262

741دره ناکوشکآبژداناندیکا263

2185ده غارتیکوشکآبژداناندیکا264

**راهداريکوشکآبژداناندیکا265

**رضاخونکوشکآبژداناندیکا266

**رگ لیشانکوشکآبژداناندیکا267

**سایلکوشکآبژداناندیکا268

**سد شهید عباسپورکوشکآبژداناندیکا269

**سردفکوشکآبژداناندیکا270

**سرموردمکینهکوشکآبژداناندیکا271

**شکرالهکوشکآبژداناندیکا272

**شوکل صحنعلیکوشکآبژداناندیکا273

**شوکل نجاتعلیکوشکآبژداناندیکا274

2079شهرك بنت الهديکوشکآبژداناندیکا275

79شیخ احمدکوشکآبژداناندیکا276

**شیخ فردینکوشکآبژداناندیکا277

**صحنعلی خدابندهکوشکآبژداناندیکا278

**صفرعلی موري ظاهريکوشکآبژداناندیکا279

**صفقلیکوشکآبژداناندیکا280

33131عبدالرضاکوشکآبژداناندیکا281

**عبدحسنکوشکآبژداناندیکا282

**عبده ظاهريکوشکآبژداناندیکا283

**قربانعلیکوشکآبژداناندیکا284

1134قریه نصیرکوشکآبژداناندیکا285

37136قلعه برديکوشکآبژداناندیکا286

66260قلعه برونکوشکآبژداناندیکا287

33117قلعه سنگرکوشکآبژداناندیکا288
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**کبود آبادکوشکآبژداناندیکا289

**کرچلکوشکآبژداناندیکا290

**کریم احمديکوشکآبژداناندیکا291

1145کلشهکوشکآبژداناندیکا292

**کله سیاهکوشکآبژداناندیکا293

**کمبوکوشکآبژداناندیکا294

**کمرابکوشکآبژداناندیکا295

2268کنگرونکوشکآبژداناندیکا296

42158کوشککوشکآبژداناندیکا297

32103کوشک آقاجانکوشکآبژداناندیکا298

5422,240کوشکک کوشککوشکآبژداناندیکا299

**کول فرامرزکوشکآبژداناندیکا300

**کهشور عسگر باباییکوشکآبژداناندیکا301

**گردوك دره پیرکوشکآبژداناندیکا302

**گزیر وسطیکوشکآبژداناندیکا303

61263مافگهکوشکآبژداناندیکا304

**مانده آبکوشکآبژداناندیکا305

**محمدکریمکوشکآبژداناندیکا306

**محمود آباد گمارکوشکآبژداناندیکا307

1756مرتضی آبادکوشکآبژداناندیکا308

**ملک محمدکوشکآبژداناندیکا309

**مهرابکوشکآبژداناندیکا310

**نیازکوشکآبژداناندیکا311

**نیازعلی تارازيکوشکآبژداناندیکا312

**هزاردینکوشکآبژداناندیکا313

**یارعلیکوشکآبژداناندیکا314

**اسبیانهچلوچلواندیکا315

415الگیچلوچلواندیکا316

29140آب چنارچلوچلواندیکا317
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**آبگرمکچلوچلواندیکا318

525آقاطالچلوچلواندیکا319

29128بابازاهدچلوچلواندیکا320

1253برآفتاب اکبرچلوچلواندیکا321

36161برآفتاب حیدرقلیچلوچلواندیکا322

**بردبرانیچلوچلواندیکا323

**بزبرچلوچلواندیکا324

633بزرگراه مالآقاچلوچلواندیکا325

**بنه عباسعلیچلوچلواندیکا326

423بنه محمدعلیچلوچلواندیکا327

**پاچه کوه زیالي عیديچلوچلواندیکا328

**پاسگاه انتظامی چلوچلوچلواندیکا329

**پایراهچلوچلواندیکا330

**پشت چگاه تارازچلوچلواندیکا331

423ترديچلوچلواندیکا332

**تلخاب تیالچلوچلواندیکا333

**تنگ الییچلوچلواندیکا334

2093توركچلوچلواندیکا335

**جیراچلوچلواندیکا336

**چاتچلوچلواندیکا337

**چال راکیچلوچلواندیکا338

**چال گورابچلوچلواندیکا339

**چگاه آبادچلوچلواندیکا340

524چل چل چالچلوچلواندیکا341

412چل چل درهچلوچلواندیکا342

**چل گاوخفتچلوچلواندیکا343

54247چیتونکچلوچلواندیکا344

**خوش موردچلوچلواندیکا345

32155دربچلوچلواندیکا346
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**دره چیناییچلوچلواندیکا347

2199ذوالفعلیچلوچلواندیکا348

**ذوالفقارچلوچلواندیکا349

37144رپیچلوچلواندیکا350

**ریشه سرخابچلوچلواندیکا351

2011,031زابوتچلوچلواندیکا352

62294زیالعلی عسگرچلوچلواندیکا353

1037سبزلیکه سوارعلیچلوچلواندیکا354

53250سربازارچلوچلواندیکا355

54256سرتنگچلوچلواندیکا356

834سرچنارچلوچلواندیکا357

30135سرشطچلوچلواندیکا358

**سرنیستانچلوچلواندیکا359

1770سفیدداراچلوچلواندیکا360

**سنگ بارانچلوچلواندیکا361

530سوختهچلوچلواندیکا362

**شش مردهچلوچلواندیکا363

**شکرهچلوچلواندیکا364

1050شیخ گرگعلیچلوچلواندیکا365

2389فتحیچلوچلواندیکا366

29150فرگهچلوچلواندیکا367

1025کت کیارسچلوچلواندیکا368

56293کردفچلوچلواندیکا369

**کرکران نسهچلوچلواندیکا370

22120کفت گلهچلوچلواندیکا371

**کمپ راهسازيچلوچلواندیکا372

**کمیچلوچلواندیکا373

**کول بردچلوچلواندیکا374

**گدایی یاورچلوچلواندیکا375

صفحه 13



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1670گردابچلوچلواندیکا376

**گزگاهچلوچلواندیکا377

418گل سفیدچلوچلواندیکا378

25146گاللکچلوچلواندیکا379

1895گاللکچلوچلواندیکا380

1389گورابچلوچلواندیکا381

31118گوراب دگچی /دگچی /چلوچلواندیکا382

**اللندرموريچلوچلواندیکا383

**لک آبادچلوچلواندیکا384

**مددچلوچلواندیکا385

**مشهدي باباشمسعلیچلوچلواندیکا386

**مالریته خدادکریمیچلوچلواندیکا387

**موردجلیاچلوچلواندیکا388

**مورگهچلوچلواندیکا389

37182موريچلوچلواندیکا390

2190مهناچلوچلواندیکا391

28111نپی آبادچلوچلواندیکا392

1677ورکوهچلوچلواندیکا393

**ورگرشنبهچلوچلواندیکا394

36163هربازچلوچلوچلواندیکا395

**یارمحمدچلوچلواندیکا396

**ابوالفارسللر کتکچلواندیکا397

2295استکللر کتکچلواندیکا398

**اسدالهللر کتکچلواندیکا399

51222آب چندارللر کتکچلواندیکا400

**آبکبودللر کتکچلواندیکا401

**آبکبود سفلیللر کتکچلواندیکا402

**آبکبود وسطیللر کتکچلواندیکا403

40159باغات للرللر کتکچلواندیکا404
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30143باورمهللر کتکچلواندیکا405

**بردزردعلیمحمدکریمیللر کتکچلواندیکا406

19100بنه ذوالفقارللر کتکچلواندیکا407

**بنه شهریارللر کتکچلواندیکا408

50217بنه شیرمحمدللر کتکچلواندیکا409

20101بنه موسیللر کتکچلواندیکا410

418بنه میرزاآقاللر کتکچلواندیکا411

1356پایراه چال منارللر کتکچلواندیکا412

30133پل نگینللر کتکچلواندیکا413

63298پلیللر کتکچلواندیکا414

**پمبلیللر کتکچلواندیکا415

25136تنگ سنانللر کتکچلواندیکا416

**تنگافللر کتکچلواندیکا417

2296چال انجیرهللر کتکچلواندیکا418

34152چال دیره بزرگللر کتکچلواندیکا419

51212چال سنگهاللر کتکچلواندیکا420

24101چال منارللر کتکچلواندیکا421

**چاله راكللر کتکچلواندیکا422

**چل هرومالقبادللر کتکچلواندیکا423

33133حسنعلی دره فرخللر کتکچلواندیکا424

**دره شیرونللر کتکچلواندیکا425

84307دشتی حسین آقاللر کتکچلواندیکا426

934دوشلوارانللر کتکچلواندیکا427

40199ده دیکللر کتکچلواندیکا428

**ده مهمديللر کتکچلواندیکا429

**سرالوارللر کتکچلواندیکا430

2170سرحونیللر کتکچلواندیکا431

**سلورمالمیتیللر کتکچلواندیکا432

**شش دارانللر کتکچلواندیکا433
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2178صالح ابراهیمللر کتکچلواندیکا434

55214طویلهللر کتکچلواندیکا435

1757کبک محمدرضاللر کتکچلواندیکا436

145604کتکللر کتکچلواندیکا437

**کتک سوختهللر کتکچلواندیکا438

**کیديللر کتکچلواندیکا439

**گپیللر کتکچلواندیکا440

**گندمکارللر کتکچلواندیکا441

**اللوردللر کتکچلواندیکا442

149636للرللر کتکچلواندیکا443

103478مازر آب اناريللر کتکچلواندیکا444

**مالرحیمللر کتکچلواندیکا445

33186مالسلطانعلیللر کتکچلواندیکا446

2076مالفیض الهللر کتکچلواندیکا447

2497مورد پاي دالللر کتکچلواندیکا448

**هاريللر کتکچلواندیکا449

**اشگفتهاي لوشالل و دشتگلمرکزياندیکا450

1886اهللا رحیمشالل و دشتگلمرکزياندیکا451

2473الماسفلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا452

1985امام زاده بویرشالل و دشتگلمرکزياندیکا453

42163امامزاده شاهزاده عبدالهشالل و دشتگلمرکزياندیکا454

**آب بیدشالل و دشتگلمرکزياندیکا455

**آب جازشالل و دشتگلمرکزياندیکا456

31133آب خرزهرهشالل و دشتگلمرکزياندیکا457

27143آرامشالل و دشتگلمرکزياندیکا458

**برافتاب سراستونشالل و دشتگلمرکزياندیکا459

**برآفتاب چل خرسانشالل و دشتگلمرکزياندیکا460

**برچامونشالل و دشتگلمرکزياندیکا461

521بردتحده سیدخسروشالل و دشتگلمرکزياندیکا462
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**بردزردشالل و دشتگلمرکزياندیکا463

**بنه فتحعلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا464

46172پاابشاللشالل و دشتگلمرکزياندیکا465

**پاراكشالل و دشتگلمرکزياندیکا466

70315پاریوچذباندیکاییشالل و دشتگلمرکزياندیکا467

**پایتخت زالشالل و دشتگلمرکزياندیکا468

**پل شهشالل و دشتگلمرکزياندیکا469

62244تاچل علی شیرشالل و دشتگلمرکزياندیکا470

**تخت زالشالل و دشتگلمرکزياندیکا471

39178تخت گیوه درانشالل و دشتگلمرکزياندیکا472

**تلمبرون علی شیرشالل و دشتگلمرکزياندیکا473

1664تنگده شاللشالل و دشتگلمرکزياندیکا474

**جانمرادشالل و دشتگلمرکزياندیکا475

**جوکارحیاتشالل و دشتگلمرکزياندیکا476

**چال چیلوشالل و دشتگلمرکزياندیکا477

1626چشمه زنانشالل و دشتگلمرکزياندیکا478

**حموله کشتهشالل و دشتگلمرکزياندیکا479

27126درویش احمدشالل و دشتگلمرکزياندیکا480

953دره دزدانشالل و دشتگلمرکزياندیکا481

3570دره دونشالل و دشتگلمرکزياندیکا482

**دزكشالل و دشتگلمرکزياندیکا483

**دوینه سیدمنصورشالل و دشتگلمرکزياندیکا484

**دهداري سیدطاهرشالل و دشتگلمرکزياندیکا485

1475دیکدانشالل و دشتگلمرکزياندیکا486

**رگبیشالل و دشتگلمرکزياندیکا487

**سبزابشالل و دشتگلمرکزياندیکا488

**سراستون امیدعلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا489

37201سراهونی سیدمحمدقلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا490

1255سرحوض باالشالل و دشتگلمرکزياندیکا491
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29100سرحوض پایینشالل و دشتگلمرکزياندیکا492

**سرخابشالل و دشتگلمرکزياندیکا493

**سرخونشالل و دشتگلمرکزياندیکا494

**سردار آبادشالل و دشتگلمرکزياندیکا495

**سرکنده پایینشالل و دشتگلمرکزياندیکا496

**سرکوالب سیدمحمدقلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا497

**شواییشالل و دشتگلمرکزياندیکا498

829شیرعلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا499

612شیرکششالل و دشتگلمرکزياندیکا500

1566شیرین آبشالل و دشتگلمرکزياندیکا501

2388عالی آبادشالل و دشتگلمرکزياندیکا502

33116عالی پیرشالل و دشتگلمرکزياندیکا503

**عبدالکریمشالل و دشتگلمرکزياندیکا504

**عزیزاله آبادشالل و دشتگلمرکزياندیکا505

**علی محمد آبادشالل و دشتگلمرکزياندیکا506

**قبونی جمال پورشالل و دشتگلمرکزياندیکا507

418کرتزشالل و دشتگلمرکزياندیکا508

23105کرکرانشالل و دشتگلمرکزياندیکا509

**کره کنگشالل و دشتگلمرکزياندیکا510

826کفت هچهشالل و دشتگلمرکزياندیکا511

**کمرشه سیدمنصورشالل و دشتگلمرکزياندیکا512

**کمرشه سیدیدالهشالل و دشتگلمرکزياندیکا513

**کول سرخشالل و دشتگلمرکزياندیکا514

**کول موردشالل و دشتگلمرکزياندیکا515

1881کوه بریده شاللشالل و دشتگلمرکزياندیکا516

**کهروان کوالبشالل و دشتگلمرکزياندیکا517

**گچستانشالل و دشتگلمرکزياندیکا518

**گرچاقاشالل و دشتگلمرکزياندیکا519

**التیاشالل و دشتگلمرکزياندیکا520
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24113لیریکشالل و دشتگلمرکزياندیکا521

**مجتمع آبرسانی شالل دشتگلشالل و دشتگلمرکزياندیکا522

**محمود آبادشالل و دشتگلمرکزياندیکا523

**مرادمحمدقلیشالل و دشتگلمرکزياندیکا524

**نایبشالل و دشتگلمرکزياندیکا525

35145نبی الهشالل و دشتگلمرکزياندیکا526

**نره اهروشالل و دشتگلمرکزياندیکا527

412نیزارشالل و دشتگلمرکزياندیکا528

1670وارگه بردرتازهشالل و دشتگلمرکزياندیکا529

521وارگه خله تازهشالل و دشتگلمرکزياندیکا530

41181وارگه سبزتازهشالل و دشتگلمرکزياندیکا531

1563هربوشالل و دشتگلمرکزياندیکا532

420همیشه بهارشالل و دشتگلمرکزياندیکا533

835ابزهلوقلعه خواجهمرکزياندیکا534

**ابوالقاسمقلعه خواجهمرکزياندیکا535

47142احمد آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا536

104457احمد آباد دینراكقلعه خواجهمرکزياندیکا537

**ادیوچال تاكقلعه خواجهمرکزياندیکا538

**ادیوچال جازحاجتیقلعه خواجهمرکزياندیکا539

2284ادیوچالیوقلعه خواجهمرکزياندیکا540

**ادیوسرکندهقلعه خواجهمرکزياندیکا541

**ادیوسرکنده وارگهموريقلعه خواجهمرکزياندیکا542

**ادیوکپرپیاري الرمقلعه خواجهمرکزياندیکا543

**ادیوگاوچالهقلعه خواجهمرکزياندیکا544

**ادیوالکیرهقلعه خواجهمرکزياندیکا545

**اسفندیارقلعه خواجهمرکزياندیکا546

**اصالنقلعه خواجهمرکزياندیکا547

**اله مرادقلعه خواجهمرکزياندیکا548

34176امامزاده بابااحمدقلعه خواجهمرکزياندیکا549
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**امیرحسینقلعه خواجهمرکزياندیکا550

27119آب بیدگله توكقلعه خواجهمرکزياندیکا551

39191آب درهقلعه خواجهمرکزياندیکا552

34129آب رزكقلعه خواجهمرکزياندیکا553

**آبجدان ابندرقلعه خواجهمرکزياندیکا554

2078باپیرجعفرقلیقلعه خواجهمرکزياندیکا555

**بارانقلعه خواجهمرکزياندیکا556

521باغ شهوقلعه خواجهمرکزياندیکا557

414بزك آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا558

1760بنه بابازاهدقلعه خواجهمرکزياندیکا559

1135بنه مجیدقلعه خواجهمرکزياندیکا560

**بوستانکقلعه خواجهمرکزياندیکا561

515بهرام آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا562

74310بهمن آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا563

2887پاي راه چال بلوتکقلعه خواجهمرکزياندیکا564

1032پیرمحمودقلعه خواجهمرکزياندیکا565

2897تیناقلعه خواجهمرکزياندیکا566

1775جعفرقلیقلعه خواجهمرکزياندیکا567

**چال پرچ ادیوقلعه خواجهمرکزياندیکا568

**چال جازقلعه خواجهمرکزياندیکا569

**چال خرسانقلعه خواجهمرکزياندیکا570

**چال کوچک لطف الهقلعه خواجهمرکزياندیکا571

**چاه پل توك آبقلعه خواجهمرکزياندیکا572

124453چشمه چلوارقلعه خواجهمرکزياندیکا573

42139چشمه حقیقلعه خواجهمرکزياندیکا574

**چشمه خرجقلعه خواجهمرکزياندیکا575

35167چگارمان غالمحسینقلعه خواجهمرکزياندیکا576

38123چوزوقلعه خواجهمرکزياندیکا577

**چهاربلوطکقلعه خواجهمرکزياندیکا578
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1453حاجتیقلعه خواجهمرکزياندیکا579

**حاجی آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا580

47182حاجی آقاقلعه خواجهمرکزياندیکا581

**حاجی غریبقلعه خواجهمرکزياندیکا582

44159حسن آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا583

**حسن و غالمحسینقلعه خواجهمرکزياندیکا584

38183حسین آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا585

1449حسین آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا586

27117حیدر آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا587

**خانعلیقلعه خواجهمرکزياندیکا588

41139خسروقلعه خواجهمرکزياندیکا589

742خمکارقلعه خواجهمرکزياندیکا590

51206خمکارآبادگله توكقلعه خواجهمرکزياندیکا591

525دزدولتیقلعه خواجهمرکزياندیکا592

2998دمهقلعه خواجهمرکزياندیکا593

519ده بیژنقلعه خواجهمرکزياندیکا594

**ده گرقلعه خواجهمرکزياندیکا595

**ده گرگعلیقلعه خواجهمرکزياندیکا596

626دهگاهقلعه خواجهمرکزياندیکا597

1049رحیم آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا598

89331رستم آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا599

30124رفیعی آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا600

2393زرستانقلعه خواجهمرکزياندیکا601

26112زنگل آب دلیقلعه خواجهمرکزياندیکا602

1248زیتون آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا603

52259زیرتنگ آبزرقلعه خواجهمرکزياندیکا604

54221زیرچشمه آب اناريقلعه خواجهمرکزياندیکا605

1575سرپر آبجدانقلعه خواجهمرکزياندیکا606

724سرتنگقلعه خواجهمرکزياندیکا607
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37125سرچولقلعه خواجهمرکزياندیکا608

**سلطانمرادقلعه خواجهمرکزياندیکا609

932سلیمانقلعه خواجهمرکزياندیکا610

743شریف آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا611

40153شهرك زرستانقلعه خواجهمرکزياندیکا612

1678شهوگرتینقلعه خواجهمرکزياندیکا613

65259صادق آبادسگبوقلعه خواجهمرکزياندیکا614

40165صفی خونقلعه خواجهمرکزياندیکا615

**صیفور آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا616

515طاقهاي جعفرقلیقلعه خواجهمرکزياندیکا617

87369طالپاقلعه خواجهمرکزياندیکا618

150652طاهر آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا619

**عبده آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا620

**عسگر آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا621

**علی آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا622

414علی پناهقلعه خواجهمرکزياندیکا623

54213علی نظرقلعه خواجهمرکزياندیکا624

27108علی یارقلعه خواجهمرکزياندیکا625

**علیارقلعه خواجهمرکزياندیکا626

**علیدادقلعه خواجهمرکزياندیکا627

**علیدادابراهیمقلعه خواجهمرکزياندیکا628

950عوض آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا629

630غالمرضاقلعه خواجهمرکزياندیکا630

27116فتحی آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا631

68268فردوس آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا632

2683فرزاد و کهزادقلعه خواجهمرکزياندیکا633

33120فرهاد آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا634

72263قاسم آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا635

**قاضی آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا636
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44180قلعه زراسقلعه خواجهمرکزياندیکا637

50205کریم آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا638

33131کریم موسیقلعه خواجهمرکزياندیکا639

1239کندگاهقلعه خواجهمرکزياندیکا640

**کوثرانقلعه خواجهمرکزياندیکا641

34140کوريقلعه خواجهمرکزياندیکا642

413گاوخفتقلعه خواجهمرکزياندیکا643

1241گاوسوختهقلعه خواجهمرکزياندیکا644

**گچ چهارراهقلعه خواجهمرکزياندیکا645

**گرتینقلعه خواجهمرکزياندیکا646

**گل اسپیديقلعه خواجهمرکزياندیکا647

739گل سفیدقلعه خواجهمرکزياندیکا648

**گاللکقلعه خواجهمرکزياندیکا649

**گلستانقلعه خواجهمرکزياندیکا650

50197گله دشت لیرقلعه خواجهمرکزياندیکا651

**گندلزارقلعه خواجهمرکزياندیکا652

**گهرقلعه خواجهمرکزياندیکا653

525لطفعلی میرقلعه خواجهمرکزياندیکا654

36136ماشگیريقلعه خواجهمرکزياندیکا655

90362محمد آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا656

746محمد آباد گله توكقلعه خواجهمرکزياندیکا657

1554مالولیقلعه خواجهمرکزياندیکا658

516مندنی آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا659

**منگژديقلعه خواجهمرکزياندیکا660

101378مومن آبادقلعه خواجهمرکزياندیکا661

1446مهديقلعه خواجهمرکزياندیکا662

**مهرعلیقلعه خواجهمرکزياندیکا663

**نجفقلی احمديقلعه خواجهمرکزياندیکا664

**وارگه داربرجعلیقلعه خواجهمرکزياندیکا665
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27107هالکونقلعه خواجهمرکزياندیکا666

**انبارگه یخه گالل مورتحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک667

**ایستگاه باالرودحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک668

**ایستگاه رله تلویزیونحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک669

**ایستگاه قلعه رزهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک670

**ایستگاه ماکرویوحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک671

**آب انبار باالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک672

**آب انبار پایینحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک673

**آب زهرهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک674

**آب شورهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک675

**بردپنیرحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک676

**بردگاللحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک677

415بن طویلهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک678

**بیشه چیالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک679

**پادگان ابوالفضلحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک680

**پدتهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک681

**پره کبودحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک682

826پشمینه زارحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک683

69264پل باالرودحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک684

2398پل زالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک685

1347پالژحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک686

**پنبه زارگرشکانحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک687

**تاسیسات سنگ شکنحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک688

2690تافابحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک689

727تاوه کبودحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک690

**تخت شه باالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک691

930تخت شه پایینحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک692

45163تک تک آبحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک693

**تلمبه اصغر یزدي اقبالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک694
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**تلمبه بارونی بیرونوندحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک695

**تلمبه سبزي یوسف نژادحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک696

**تلمبه کاظم بیرونوندحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک697

**تلمبه محمدعلی یزدي اقبالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک698

**تلمبه نوراله بیرونوندحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک699

**تلمبه هاي قلعه رزهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک700

**چاه شماره 3 قلعه نارحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک701

**چاه نفت قلعه نارحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک702

**چپشیدحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک703

**چم کبودحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک704

**حسین آبادحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک705

**خانیلهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک706

**دم بلوطهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک707

**دواب باالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک708

**دواب پایینحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک709

**ده اشکنانحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک710

**رستم آبادحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک711

**زردماگلهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک712

517سرپلهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک713

**سرچاهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک714

**شرکت گسترش راه آهنحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک715

1246شهرك بعثتحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک716

**شیرین آبحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک717

514طاق حسین سید هاديحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک718

626طاق حسین کاله دلیلیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک719

101345قلعه رزهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک720

**قلعه قاسمحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک721

**قهوه خانه بارانیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک722

**کارخانه سیمان آریاحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک723
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**کارخانه گچحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک724

**کارگاه سنگ شکنی و آسفالت محیط سامانحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک725

414کلبان نظرحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک726

**کوره آهکی پیرولی نهاوندحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک727

**کوره آهکی کوشکیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک728

1658کوشکی دوحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک729

**کولهونیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک730

**کهناب باالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک731

**کهناب پایینحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک732

**کهناب وسطحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک733

413گاوازيحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک734

**گچ پزي احمد خاطريحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک735

518گرشکانحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک736

414گرمامیرباالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک737

**گروه 411تولیدشن وماسهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک738

37124گل کپرگهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک739

**گل مهکحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک740

**گالل مورتحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک741

88370گلخانهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک742

**گودمورتیاحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک743

1447گورحسنعلیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک744

521محمدحسین لوانکحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک745

**مزرعه بهاروندحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک746

**مزرعه داریوش بهاروند احمديحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک747

**مزرعه کیومرث بهاروند احمديحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک748

**معدن گچ شهید رحیمیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک749

**منابع طبیعیحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک750

**وران سرخحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک751

**ورون توشمالحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک752
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48167ولی کوچکهحسینیهالوارگرمسیرياندیمشک753

**اسبالنقیالبالوارگرمسیرياندیمشک754

1452امیرسیفقیالبالوارگرمسیرياندیمشک755

1768انارکیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک756

**انجیرستانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک757

931اهوبرندقیالبالوارگرمسیرياندیمشک758

1445آب بیدقیالبالوارگرمسیرياندیمشک759

**آب زهله انارکیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک760

830آبگونقیالبالوارگرمسیرياندیمشک761

422آقابزرگقیالبالوارگرمسیرياندیمشک762

723بادامستان فرویوندقیالبالوارگرمسیرياندیمشک763

1651باریک آبقیالبالوارگرمسیرياندیمشک764

**بردسلیمانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک765

**بن کول منظمقیالبالوارگرمسیرياندیمشک766

27105بن هنیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک767

516بنه زردقیالبالوارگرمسیرياندیمشک768

734بنه گچقیالبالوارگرمسیرياندیمشک769

517پاه راه گپقیالبالوارگرمسیرياندیمشک770

1138پایتخت تل کرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک771

28117پایتخت گلزارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک772

627پدیاقیالبالوارگرمسیرياندیمشک773

**پره کبودقیالبالوارگرمسیرياندیمشک774

527پس اخورقیالبالوارگرمسیرياندیمشک775

**پس گرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک776

42158پیروالیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک777

**تافکی انارکیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک778

43161تاکاپقیالبالوارگرمسیرياندیمشک779

**تخت آبقیالبالوارگرمسیرياندیمشک780

**تخت آبقیالبالوارگرمسیرياندیمشک781
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521تل زوالنقیالبالوارگرمسیرياندیمشک782

**تنباکوکارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک783

**تنباکوکارپایینقیالبالوارگرمسیرياندیمشک784

**ته بوستانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک785

152567جااردوقیالبالوارگرمسیرياندیمشک786

156604جوروندقیالبالوارگرمسیرياندیمشک787

117463جهانگیريقیالبالوارگرمسیرياندیمشک788

824چارهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک789

**چاغاتاییقیالبالوارگرمسیرياندیمشک790

929چاونی آب بهارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک791

**چپکوهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک792

828چروقیالبالوارگرمسیرياندیمشک793

**چشمه نژيقیالبالوارگرمسیرياندیمشک794

**چل بزيقیالبالوارگرمسیرياندیمشک795

724چلتقیالبالوارگرمسیرياندیمشک796

414چم سیاهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک797

**چم کلنگقیالبالوارگرمسیرياندیمشک798

**چم گردابقیالبالوارگرمسیرياندیمشک799

**چم یکدرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک800

620چنارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک801

831چولقیالبالوارگرمسیرياندیمشک802

**حاج علی هیکیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک803

**خرمن جاسوختهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک804

40152خشابقیالبالوارگرمسیرياندیمشک805

**خوشیارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک806

412دجمریجقیالبالوارگرمسیرياندیمشک807

**دره زیرفردیوندقیالبالوارگرمسیرياندیمشک808

418دره کوه سورگقیالبالوارگرمسیرياندیمشک809

1782دره گایالنقیالبالوارگرمسیرياندیمشک810
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1134درهوپلقیالبالوارگرمسیرياندیمشک811

**دشت رباقیالبالوارگرمسیرياندیمشک812

411دلیرانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک813

**دم بزقیالبالوارگرمسیرياندیمشک814

**دودارانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک815

**دول زك حسین بابامیريقیالبالوارگرمسیرياندیمشک816

**ده برقیالبالوارگرمسیرياندیمشک817

2789ده درهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک818

725ده سیرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک819

825دیلم دشتقیالبالوارگرمسیرياندیمشک820

**زعفران دشتقیالبالوارگرمسیرياندیمشک821

625زنگردقیالبالوارگرمسیرياندیمشک822

1245سراشکفتقیالبالوارگرمسیرياندیمشک823

1035سراشگفت درکیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک824

24107سرتافقیالبالوارگرمسیرياندیمشک825

**سرتپه علی دوست دورققیالبالوارگرمسیرياندیمشک826

622سرتخت دوراهانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک827

822سرچاه خشابقیالبالوارگرمسیرياندیمشک828

1240سرچاه دوروزنابقیالبالوارگرمسیرياندیمشک829

76280سرخکانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک830

**سرزیارتقیالبالوارگرمسیرياندیمشک831

1364سرسیل زردآب محمدطاهرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک832

**سورگقیالبالوارگرمسیرياندیمشک833

**سیل کلنگقیالبالوارگرمسیرياندیمشک834

**شرکت تامین مواد معدنی صنایع فوالدقیالبالوارگرمسیرياندیمشک835

**شروقیالبالوارگرمسیرياندیمشک836

**شیخقیالبالوارگرمسیرياندیمشک837

1255شیخونقیالبالوارگرمسیرياندیمشک838

412شیرین آبقیالبالوارگرمسیرياندیمشک839
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1351عبدالرحمنقیالبالوارگرمسیرياندیمشک840

**غافله جاقیالبالوارگرمسیرياندیمشک841

**غل غالب باالییقیالبالوارگرمسیرياندیمشک842

**قلعه دزدوقیالبالوارگرمسیرياندیمشک843

**کاوگرتوتمرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک844

512کبوترانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک845

412کبوتريقیالبالوارگرمسیرياندیمشک846

**کرتلقیالبالوارگرمسیرياندیمشک847

**کل کوه سردارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک848

412کلک خانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک849

122479کلگه دره دوقیالبالوارگرمسیرياندیمشک850

63230کلگه دره یکقیالبالوارگرمسیرياندیمشک851

**کوچکونقیالبالوارگرمسیرياندیمشک852

624کول چنارقیالبالوارگرمسیرياندیمشک853

**کول شاهوقیالبالوارگرمسیرياندیمشک854

**گادولقیالبالوارگرمسیرياندیمشک855

725گرتشمال تل کرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک856

2583گرداب دوقیالبالوارگرمسیرياندیمشک857

524گرداب یکقیالبالوارگرمسیرياندیمشک858

**گردنه سرخه محمدخانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک859

**گله گهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک860

**گیجستانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک861

**مانکیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک862

**مایارانقیالبالوارگرمسیرياندیمشک863

**مرکزگرمقیالبالوارگرمسیرياندیمشک864

**معدن صنایع فوالد چناره 1قیالبالوارگرمسیرياندیمشک865

**معدن صنایع فوالد چناره 2قیالبالوارگرمسیرياندیمشک866

**منجیرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک867

**مورتیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک868
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625موهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک869

**مهشیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک870

521میان چاك تل کرقیالبالوارگرمسیرياندیمشک871

521میدان خداورديقیالبالوارگرمسیرياندیمشک872

**میراعلیقیالبالوارگرمسیرياندیمشک873

415میشکهقیالبالوارگرمسیرياندیمشک874

1660نورآبادقیالبالوارگرمسیرياندیمشک875

414نیمرديقیالبالوارگرمسیرياندیمشک876

1459وناییقیالبالوارگرمسیرياندیمشک877

2376ادریسی سفلیمازوالوارگرمسیرياندیمشک878

52200ادریسی علیامازوالوارگرمسیرياندیمشک879

**امامزاده بابالنگمازوالوارگرمسیرياندیمشک880

2682ایستگاه مازومازوالوارگرمسیرياندیمشک881

**آب انارمازوالوارگرمسیرياندیمشک882

730آب بیدمازوالوارگرمسیرياندیمشک883

932آب میشانمازوالوارگرمسیرياندیمشک884

**آب نگونمازوالوارگرمسیرياندیمشک885

**بردچکمازوالوارگرمسیرياندیمشک886

**بردسیاهمازوالوارگرمسیرياندیمشک887

1342بزرگ آبمازوالوارگرمسیرياندیمشک888

**بنه جعفرمازوالوارگرمسیرياندیمشک889

**بنه صفرمازوالوارگرمسیرياندیمشک890

928پاچنارمازوالوارگرمسیرياندیمشک891

**پیفهمازوالوارگرمسیرياندیمشک892

**تخت اره دومازوالوارگرمسیرياندیمشک893

**تخت اره یکمازوالوارگرمسیرياندیمشک894

68260تله زرگهمازوالوارگرمسیرياندیمشک895

77305تله زنگمازوالوارگرمسیرياندیمشک896

**تنگ دومازوالوارگرمسیرياندیمشک897
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51186تنوربلندمازوالوارگرمسیرياندیمشک898

1584توهمازوالوارگرمسیرياندیمشک899

**تی خشکهمازوالوارگرمسیرياندیمشک900

**چلکمازوالوارگرمسیرياندیمشک901

619چم تیمازوالوارگرمسیرياندیمشک902

931چین روزهمازوالوارگرمسیرياندیمشک903

1340حماممازوالوارگرمسیرياندیمشک904

**دارتپلمازوالوارگرمسیرياندیمشک905

**دره گرممازوالوارگرمسیرياندیمشک906

2176دشت اللهمازوالوارگرمسیرياندیمشک907

**دواب هورانمازوالوارگرمسیرياندیمشک908

**دول سیاهمازوالوارگرمسیرياندیمشک909

**دهداريمازوالوارگرمسیرياندیمشک910

1140ري گاللمازوالوارگرمسیرياندیمشک911

**ریسمانمازوالوارگرمسیرياندیمشک912

**زرقاممازوالوارگرمسیرياندیمشک913

2090سرنمک درکولمازوالوارگرمسیرياندیمشک914

**سکومحلهمازوالوارگرمسیرياندیمشک915

**سورنابمازوالوارگرمسیرياندیمشک916

27107شاهزاده احمدمازوالوارگرمسیرياندیمشک917

2372شهبازانمازوالوارگرمسیرياندیمشک918

414شیخهمازوالوارگرمسیرياندیمشک919

1442شیرین آبمازوالوارگرمسیرياندیمشک920

**صیدمالگهمازوالوارگرمسیرياندیمشک921

**طول یکمازوالوارگرمسیرياندیمشک922

24101قاپیمازوالوارگرمسیرياندیمشک923

930قره ویسیمازوالوارگرمسیرياندیمشک924

628قلعه شیخمازوالوارگرمسیرياندیمشک925

514قلعه نومازوالوارگرمسیرياندیمشک926
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933قلم آبمازوالوارگرمسیرياندیمشک927

835کاکارودمازوالوارگرمسیرياندیمشک928

**کدکنجهمازوالوارگرمسیرياندیمشک929

520کرگابمازوالوارگرمسیرياندیمشک930

1755کرناسمازوالوارگرمسیرياندیمشک931

**کزالیمازوالوارگرمسیرياندیمشک932

35119کوثرمازوالوارگرمسیرياندیمشک933

**کول شاهمازوالوارگرمسیرياندیمشک934

**کوالنمازوالوارگرمسیرياندیمشک935

622کولک بردبلمازوالوارگرمسیرياندیمشک936

**کونکمازوالوارگرمسیرياندیمشک937

**کوهرانمازوالوارگرمسیرياندیمشک938

**کیره کاله باديمازوالوارگرمسیرياندیمشک939

**کیره یکمازوالوارگرمسیرياندیمشک940

**گرمیرکوشمازوالوارگرمسیرياندیمشک941

**گالب سرخمازوالوارگرمسیرياندیمشک942

**گمنابمازوالوارگرمسیرياندیمشک943

630لیرخونمازوالوارگرمسیرياندیمشک944

115416مازومازوالوارگرمسیرياندیمشک945

**مالکه دوزقهمازوالوارگرمسیرياندیمشک946

2177محمودعلیمازوالوارگرمسیرياندیمشک947

421وازيمازوالوارگرمسیرياندیمشک948

934ورزیدمازوالوارگرمسیرياندیمشک949

**امادگاه شهیدمحسن غفوریانحومهمرکزياندیمشک950

**ایستگاه پمپاژحومهمرکزياندیمشک951

**ایستگاه پمپاژ سد دزحومهمرکزياندیمشک952

2169ایستگاه دوکوههحومهمرکزياندیمشک953

**ایستگاه راهدار نظامیحومهمرکزياندیمشک954

832ایستگاه سبزآبحومهمرکزياندیمشک955
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**بنوارناظرحومهمرکزياندیمشک956

38132پاپی آبادحومهمرکزياندیمشک957

**پادگان امام رضاحومهمرکزياندیمشک958

1091,570پادگان حاج احمد متوسلیانحومهمرکزياندیمشک959

**پادگان شهید زین الدینحومهمرکزياندیمشک960

**پادگان یداله کلهرحومهمرکزياندیمشک961

**پاسگاه پلیس راه اندیمشکحومهمرکزياندیمشک962

**پرواربندي محبیحومهمرکزياندیمشک963

**پرورش ماهی گطینه زادهحومهمرکزياندیمشک964

**تعمیرگاه سه راهی دهلرانحومهمرکزياندیمشک965

1252تلمبه خانه سبزابحومهمرکزياندیمشک966

**تیپ 24 ویژه بعثتحومهمرکزياندیمشک967

**جایگاه پمپ بنزین یحیی بهادرحومهمرکزياندیمشک968

**جهاد خودکفایی نزاجاحومهمرکزياندیمشک969

**چاه نفت  60پیروزيحومهمرکزياندیمشک970

**چیچالی بلیحومهمرکزياندیمشک971

**چیچالی غالمرضاحومهمرکزياندیمشک972

**چیچالی کرمحومهمرکزياندیمشک973

**خان آباد قطبحومهمرکزياندیمشک974

**خان آباد مغزي سفلیحومهمرکزياندیمشک975

**خان آباد مغزي علیاحومهمرکزياندیمشک976

**دامداري  مسعود مجديحومهمرکزياندیمشک977

**دامداري توتون چیحومهمرکزياندیمشک978

**دامداري غالمعباس مختاريحومهمرکزياندیمشک979

**دوبندارحومهمرکزياندیمشک980

69249ده ایجیحومهمرکزياندیمشک981

**ذرت خشک کنی دواشیحومهمرکزياندیمشک982

**رستوران موقت ایران گرديحومهمرکزياندیمشک983

**روستاي فرودگاه کرخهحومهمرکزياندیمشک984
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**سددزحومهمرکزياندیمشک985

**سدکرخهحومهمرکزياندیمشک986

**سیحهحومهمرکزياندیمشک987

**شرکت انصار 5حومهمرکزياندیمشک988

**شرکت آرمان سازه گستر کرخهحومهمرکزياندیمشک989

**شرکت پتروشیمی اندیمشکحومهمرکزياندیمشک990

**شرکت پمپاژ نور اندیمشکحومهمرکزياندیمشک991

**شرکت جهان پارسحومهمرکزياندیمشک992

**شرکت راه و بندرحومهمرکزياندیمشک993

**شرکت سیویلحومهمرکزياندیمشک994

**شرکت طوفان ماسهحومهمرکزياندیمشک995

**شرکت عمران مارون کارگاه شماره یکحومهمرکزياندیمشک996

4801,632شهرك اسالم آبادحومهمرکزياندیمشک997

145486شهرك امام رضاحومهمرکزياندیمشک998

**شهرك انصارحومهمرکزياندیمشک999

**شهرك دانشگاهی دانشگاه آزاد اندیمشکحومهمرکزياندیمشک1000

8032,922شهرك دوکوههحومهمرکزياندیمشک1001

3431,195شهرك شهیدمدنیحومهمرکزياندیمشک1002

**شهرك صنعتی اندیمشک دوحومهمرکزياندیمشک1003

**شهرك صنعتی اندیمشک یکحومهمرکزياندیمشک1004

522شهرك صنعتی دوکوههحومهمرکزياندیمشک1005

87395شهرك قلعه مختارحومهمرکزياندیمشک1006

**شهرك گلخانه اي پشمینه زارحومهمرکزياندیمشک1007

140476علی آبادحومهمرکزياندیمشک1008

**علی بن حسینحومهمرکزياندیمشک1009

**قرارگاه موتوري تیپ سیدالشهداحومهمرکزياندیمشک1010

**کارخانه آسفالت قالوندحومهمرکزياندیمشک1011

**کارخانه تولید شن و ماسه عزیز فاطمهحومهمرکزياندیمشک1012

**کارخانه ذرت و گندم دهدارحومهمرکزياندیمشک1013
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**کارخانه ماسه شویی شهداي فتح المبینحومهمرکزياندیمشک1014

**کارخانه یخحومهمرکزياندیمشک1015

**کارگاه پالستیک مراديحومهمرکزياندیمشک1016

44167کمپ سد دزحومهمرکزياندیمشک1017

**کوره آجرپزي خیبرحومهمرکزياندیمشک1018

**کوره آجرپزي لورحومهمرکزياندیمشک1019

**کوره هاي آهک پزي باالرودحومهمرکزياندیمشک1020

1862گاوداري جهادحومهمرکزياندیمشک1021

**گنجهحومهمرکزياندیمشک1022

**ماسه شویی آبادگرانحومهمرکزياندیمشک1023

**ماسه شویی بساكحومهمرکزياندیمشک1024

**ماسه شویی پرویز گله دارحومهمرکزياندیمشک1025

**ماسه شویی حاج محمد علی آگشتهحومهمرکزياندیمشک1026

**ماسه شویی سبز آب (حسین پرور)حومهمرکزياندیمشک1027

**ماسه شویی شهرداريحومهمرکزياندیمشک1028

**ماسه شویی نوروزيحومهمرکزياندیمشک1029

25112مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشت جاده سد دزحومهمرکزياندیمشک1030

**مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشت خطحومهمرکزياندیمشک1031

**مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشت سیل بندحومهمرکزياندیمشک1032

**مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشمینه زارحومهمرکزياندیمشک1033

1364مجتمع تلمبه هاي کشاورزي چم گلکحومهمرکزياندیمشک1034

415مجتمع تلمبه هاي کشاورزي قلعه لورحومهمرکزياندیمشک1035

**مجتمع کارگاهی میرآبادحومهمرکزياندیمشک1036

**مجتمع ماسه شویی هاي مسیر دوبندارحومهمرکزياندیمشک1037

76303محمدخانحومهمرکزياندیمشک1038

**مرغداري آذرنوشحومهمرکزياندیمشک1039

**مرغداري آرین ( معنوي فر)حومهمرکزياندیمشک1040

**مرغداري بهمن یگانهحومهمرکزياندیمشک1041

**مرغداري حسین ابرحومهمرکزياندیمشک1042
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**مرغداري حیدرراقحومهمرکزياندیمشک1043

**مرغداري رضا برومندحومهمرکزياندیمشک1044

**مرغداري صابرحومهمرکزياندیمشک1045

**مرکز آموزشی جهاد عشایرحومهمرکزياندیمشک1046

**مرکز تربیت معلم امام رضا(ع )حومهمرکزياندیمشک1047

**مزرعه حسنوندحومهمرکزياندیمشک1048

**مزرعه غالمحسین مستوفیحومهمرکزياندیمشک1049

**مزرعه فرهاد ماکیانیحومهمرکزياندیمشک1050

**مزرعه فریدون خیرانیحومهمرکزياندیمشک1051

**مزرعه کشاورزي و پمپ آب منصور قطبحومهمرکزياندیمشک1052

**معدن شن و ماسه ابوالفضلحومهمرکزياندیمشک1053

**معدن شن و ماسه باباییحومهمرکزياندیمشک1054

**معدن شن و ماسه باالرودحومهمرکزياندیمشک1055

**معدن شن و ماسه پرویز گله دارحومهمرکزياندیمشک1056

**معدن ماسه شویی حسن علی زارعحومهمرکزياندیمشک1057

**معدن ماسه شویی محسن روبنديحومهمرکزياندیمشک1058

**موسسه کشاورزي حیدر اسکندريحومهمرکزياندیمشک1059

**موسسه هراحومهمرکزياندیمشک1060

**موقعیت حضرت ولی عصرحومهمرکزياندیمشک1061

**موقعیت شهید صفرنیاحومهمرکزياندیمشک1062

**میان چغان زاهديحومهمرکزياندیمشک1063

**میان چغان صالحیحومهمرکزياندیمشک1064

**میدان تیر پایگاه چهارم شکاريحومهمرکزياندیمشک1065

**واحد کشاورزي شهید بهشتیحومهمرکزياندیمشک1066

**یگان آموزشی دریایی دستوارهحومهمرکزياندیمشک1067

**یگان آموزشی دریایی طارقحومهمرکزياندیمشک1068

**ایستگاه مخابرات حمیداسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1069

**بیت سیدابراهیماسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1070

3611,548بیت واوياسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1071
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942بیوضاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1072

**پادگان حمیداسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1073

**پاسگاه انتظامی حمیداسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1074

**تعمیرگاه حسن اقارب پرستاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1075

147601تل اسوداسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1076

**حمیداسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1077

176791شمریهاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1078

175761صفحه دواسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1079

28108صفحه یکاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1080

**صیرهاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1081

**علویه زهرااسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1082

78313قجریه دواسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1083

153688قجریه یکاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1084

112512کاظمی دواسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1085

152698کاظمی یکاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1086

**کشت و صنعت امیرکبیراسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1087

**کیلومترشصتاسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1088

133553مزباناسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1089

101443مکسراسماعیلیه جنوبیاسماعیلیهاهواز1090

**احمد آباداسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1091

921احمد آبادعبدالاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1092

1,2635,004ام الطمیراسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1093

**امامزاده سیدطاهراسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1094

**ایستگاه پرورش بذرعلوفهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1095

**ایستگاه رادیو اهوازاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1096

163667بیوض یکاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1097

**پاسگاه آب تیموراسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1098

23102تخیتیهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1099

631تصفیه خانه نفت آب تیموراسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1100
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**حبالاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1101

134537خبینه سفلیاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1102

208599دب حرداناسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1103

**دب سعیداسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1104

3387دب سلیماناسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1105

850دب ملیحماسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1106

2052رمزیهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1107

29147رمزیه دواسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1108

41194رمزیه یکاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1109

93193سطامیه بزرگاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1110

1029سطامیه کوچکاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1111

**سعدون شیخ محمداسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1112

4089سکینه دواسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1113

93205سکینه یکاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1114

**سنگ شکنی موسی کالنترياسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1115

**سیدحمیداسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1116

**شرکت پوشش لوله خوزستاناسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1117

948شریجه دواسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1118

721شریجه یکاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1119

**صلبیهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1120

38165طاهریه دواسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1121

**طاهریه سهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1122

**طاهریه یکاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1123

622عباویهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1124

2575عذیبیاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1125

**کارخانه اهواز رنگاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1126

**کوره آجر روماناسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1127

**کوره آجر سحراسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1128

**مرکز آموزشی شهید حاج رضا حبیب الهیاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1129
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190762مگطوعاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1130

45141مالشیه سهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1131

154645ملیحاناسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1132

848منیشداسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1133

**نعمیاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1134

1976یبارهاسماعیلیه شمالیاسماعیلیهاهواز1135

48220ابوسلبیخات بزرگغیزانیهغیزانیهاهواز1136

**ابوعظیمغیزانیهغیزانیهاهواز1137

28114ابویروغیزانیهغیزانیهاهواز1138

55225ابیرشغیزانیهغیزانیهاهواز1139

1976ام الدیاي دوغیزانیهغیزانیهاهواز1140

31105ام الدیاي سهغیزانیهغیزانیهاهواز1141

29124ام الدیاي یکغیزانیهغیزانیهاهواز1142

**بریچهغیزانیهغیزانیهاهواز1143

836بریچه عنایتغیزانیهغیزانیهاهواز1144

41165بیوضغیزانیهغیزانیهاهواز1145

**ترکان شاخغیزانیهغیزانیهاهواز1146

33125جامعغیزانیهغیزانیهاهواز1147

**جهاد سازندگی غیزانیهغیزانیهغیزانیهاهواز1148

2177چاي ورشامغیزانیهغیزانیهاهواز1149

1149چمبهغیزانیهغیزانیهاهواز1150

**حفیره سیدشرفغیزانیهغیزانیهاهواز1151

1248حلوهغیزانیهغیزانیهاهواز1152

1787حمیدانغیزانیهغیزانیهاهواز1153

39163حمیرهغیزانیهغیزانیهاهواز1154

**خیطغیزانیهغیزانیهاهواز1155

626خیطالرملهغیزانیهغیزانیهاهواز1156

1456ساختمانغیزانیهغیزانیهاهواز1157

838سلمانهغیزانیهغیزانیهاهواز1158
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84391سودانغیزانیهغیزانیهاهواز1159

417سیبغیزانیهغیزانیهاهواز1160

34127سیدرمضانغیزانیهغیزانیهاهواز1161

81269شاخ کوپالغیزانیهغیزانیهاهواز1162

27119شمهغیزانیهغیزانیهاهواز1163

30115شهیدشجیراتغیزانیهغیزانیهاهواز1164

43176صحیناتغیزانیهغیزانیهاهواز1165

523طویله بزرگغیزانیهغیزانیهاهواز1166

617طویله سیدطاهرغیزانیهغیزانیهاهواز1167

44178طویله کوچکغیزانیهغیزانیهاهواز1168

633طویله یبارهغیزانیهغیزانیهاهواز1169

36139عبدالسیدغیزانیهغیزانیهاهواز1170

65216عرب راشدغیزانیهغیزانیهاهواز1171

170531عوافیغیزانیهغیزانیهاهواز1172

283835عودهغیزانیهغیزانیهاهواز1173

32123عویفیغیزانیهغیزانیهاهواز1174

1773عین الزمانغیزانیهغیزانیهاهواز1175

**عین الموجیبلغیزانیهغیزانیهاهواز1176

7502,794غیزانیه بزرگغیزانیهغیزانیهاهواز1177

415فاي سیدمحمدغیزانیهغیزانیهاهواز1178

**قویلهغیزانیهغیزانیهاهواز1179

**کارخانه آسفالت راه تواناغیزانیهغیزانیهاهواز1180

**کاشیغیزانیهغیزانیهاهواز1181

928کریديغیزانیهغیزانیهاهواز1182

**کواکبغیزانیهغیزانیهاهواز1183

31144گراییهغیزانیهغیزانیهاهواز1184

**مارون 1غیزانیهغیزانیهاهواز1185

**مارون 4غیزانیهغیزانیهاهواز1186

**مرکز اندازه گیري ذخایر نفتیغیزانیهغیزانیهاهواز1187
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1042مسلمیهغیزانیهغیزانیهاهواز1188

76231مشرفه بزرگغیزانیهغیزانیهاهواز1189

38173مشرفه کوچکغیزانیهغیزانیهاهواز1190

1547منیصرغیزانیهغیزانیهاهواز1191

6892,947نزههغیزانیهغیزانیهاهواز1192

81275نمره سه کوپالغیزانیهغیزانیهاهواز1193

619یحیشهغیزانیهغیزانیهاهواز1194

**یربیعیغیزانیهغیزانیهاهواز1195

**یزرهغیزانیهغیزانیهاهواز1196

2976یعارغیزانیهغیزانیهاهواز1197

37167ابوکبریهمشرحاتغیزانیهاهواز1198

34151ام الطرفهمشرحاتغیزانیهاهواز1199

**انبار مازاد شرکت نفتمشرحاتغیزانیهاهواز1200

**اورژانس 115مشرحاتغیزانیهاهواز1201

**ایستگاه اصلی انتقال نیرومشرحاتغیزانیهاهواز1202

112353ایستگاه خسرويمشرحاتغیزانیهاهواز1203

**ایستگاه منصوريمشرحاتغیزانیهاهواز1204

**باروت کوبیمشرحاتغیزانیهاهواز1205

**باسکول امیدمشرحاتغیزانیهاهواز1206

**باغ فردوسمشرحاتغیزانیهاهواز1207

2290بربوگهمشرحاتغیزانیهاهواز1208

**پادگان شهید اقارب پرست (زرگان )مشرحاتغیزانیهاهواز1209

**پادگان شهید ناصر رستم پورمشرحاتغیزانیهاهواز1210

**پشتیبانی و تعمیر واعظیمشرحاتغیزانیهاهواز1211

**پلیس آزاد راه خلیج فارسمشرحاتغیزانیهاهواز1212

**پمپ بنزینمشرحاتغیزانیهاهواز1213

626تمپوره رویشیدمشرحاتغیزانیهاهواز1214

**توانیرمشرحاتغیزانیهاهواز1215

**تیپ یک حضرت حجتمشرحاتغیزانیهاهواز1216
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**جایگاه اختصاصی سوخت خلیج فارس شماره 1مشرحاتغیزانیهاهواز1217

**جایگاه اختصاصی سوخت خلیج فارس شماره 2مشرحاتغیزانیهاهواز1218

1027حفیرهمشرحاتغیزانیهاهواز1219

86338حفیره حاجی بربینمشرحاتغیزانیهاهواز1220

34116حیاویهمشرحاتغیزانیهاهواز1221

**خزینهمشرحاتغیزانیهاهواز1222

39159رحمانیهمشرحاتغیزانیهاهواز1223

43198روزنهمشرحاتغیزانیهاهواز1224

2,4247,744زرگان کرانهمشرحاتغیزانیهاهواز1225

1672سیدیوسفمشرحاتغیزانیهاهواز1226

**شرکت بنیاد بتن خوزستانمشرحاتغیزانیهاهواز1227

1764شریفیهمشرحاتغیزانیهاهواز1228

**شعیمطبندكمشرحاتغیزانیهاهواز1229

21102شعیمطجابرمشرحاتغیزانیهاهواز1230

**شعیمطفالحمشرحاتغیزانیهاهواز1231

**شعیمطمندیلمشرحاتغیزانیهاهواز1232

**شهرك صنعتی اهواز3مشرحاتغیزانیهاهواز1233

83335صفیرهمشرحاتغیزانیهاهواز1234

**عامريمشرحاتغیزانیهاهواز1235

**عبوديمشرحاتغیزانیهاهواز1236

2490عنیتمشرحاتغیزانیهاهواز1237

29122غدیرحبسهمشرحاتغیزانیهاهواز1238

2477فضلهمشرحاتغیزانیهاهواز1239

4181,622کریت برومیمشرحاتغیزانیهاهواز1240

**لیاقتمشرحاتغیزانیهاهواز1241

**مجتمع کارگاههاي برومیمشرحاتغیزانیهاهواز1242

1858مدنیاتمشرحاتغیزانیهاهواز1243

**مرغداري خمیس ربیعیمشرحاتغیزانیهاهواز1244

**مرکز آموزش عمومی شهید درویشمشرحاتغیزانیهاهواز1245
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95338مشرحاتمشرحاتغیزانیهاهواز1246

79314ملی گتمشرحاتغیزانیهاهواز1247

519منثیرمشرحاتغیزانیهاهواز1248

**منصوریاتمشرحاتغیزانیهاهواز1249

**مولويمشرحاتغیزانیهاهواز1250

**یونیت چهارمشرحاتغیزانیهاهواز1251

**یونیت یکمشرحاتغیزانیهاهواز1252

**اردوگاه آموزش برونسیالهاییمرکزياهواز1253

1153اسدخانالهاییمرکزياهواز1254

7272,749الباجیالهاییمرکزياهواز1255

2796ام عگله سیدسبوسالهاییمرکزياهواز1256

1665ام عگله مراونهالهاییمرکزياهواز1257

**انبارهاي مرکزي آب و فاضالب خوزستانالهاییمرکزياهواز1258

**ایستگاه برق اهواز چهارالهاییمرکزياهواز1259

**ایستگاه برق شمال غرب اهوازالهاییمرکزياهواز1260

**ایستگاه تحقیقاتی گیاهانالهاییمرکزياهواز1261

2501,046آلبوثنوانالهاییمرکزياهواز1262

172788آلبونیسیالهاییمرکزياهواز1263

**باسکول وحدت الباجیالهاییمرکزياهواز1264

**بانک ماشین آالت خاتم االنبیاالهاییمرکزياهواز1265

117476بروایهالهاییمرکزياهواز1266

159658بروایه آلبوعزیزالهاییمرکزياهواز1267

143577بروایه عمیرالهاییمرکزياهواز1268

92409بروایه یوسفالهاییمرکزياهواز1269

**بیمارستان اعصاب و روان سالمتالهاییمرکزياهواز1270

**پادگان توحیدالهاییمرکزياهواز1271

**پادگان شهید چراغچیالهاییمرکزياهواز1272

**پادگان شهید عاصی زادهالهاییمرکزياهواز1273

**پایگاه شهید معقولیالهاییمرکزياهواز1274
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**پخش نفت نظامیهالهاییمرکزياهواز1275

**پلیس راه اهواز اندیمشکالهاییمرکزياهواز1276

**پمپ بنزین اهواز اندیمشکالهاییمرکزياهواز1277

**ترابري سنگین 45 جواداالیمهالهاییمرکزياهواز1278

**تلمبه خانه شرکت نفتالهاییمرکزياهواز1279

**تلمبه خانه نفت شهید چمرانالهاییمرکزياهواز1280

**توپخانه لشکر 92 زرهیالهاییمرکزياهواز1281

239867جعاولهالهاییمرکزياهواز1282

49190چبسه بزرگالهاییمرکزياهواز1283

84321چبسه کوچکالهاییمرکزياهواز1284

138510حریهالهاییمرکزياهواز1285

66244حسین فرخیالهاییمرکزياهواز1286

74337حالف دوالهاییمرکزياهواز1287

104412حالف سهالهاییمرکزياهواز1288

2701,078حالف یکالهاییمرکزياهواز1289

103389حمولهالهاییمرکزياهواز1290

**حوزه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهرالهاییمرکزياهواز1291

**خانه بلوك شرکت فیال بتونالهاییمرکزياهواز1292

54260خماسیالهاییمرکزياهواز1293

1736ساداتالهاییمرکزياهواز1294

**سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهريالهاییمرکزياهواز1295

2397سجادیهالهاییمرکزياهواز1296

38140سید جاسمالهاییمرکزياهواز1297

**سید حریرالهاییمرکزياهواز1298

89372سید حسنالهاییمرکزياهواز1299

1245سید زهراوالهاییمرکزياهواز1300

59215سید سعدالهاییمرکزياهواز1301

36139سید سلمانالهاییمرکزياهواز1302

38131سید طاهرالهاییمرکزياهواز1303
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48199سید طاهر فاضلیالهاییمرکزياهواز1304

57218سید ظاهرالهاییمرکزياهواز1305

120538سید معنالهاییمرکزياهواز1306

55229سید نبیالهاییمرکزياهواز1307

41151سید یدیمالهاییمرکزياهواز1308

27106سیدغضبان فاضلیالهاییمرکزياهواز1309

**شرکت اکالیپتوسالهاییمرکزياهواز1310

**شرکت بوجاري وحدتالهاییمرکزياهواز1311

**شرکت حمل و نقل کاالي اهوازالهاییمرکزياهواز1312

**شرکت شیر پاستوریزه جاموس جنوبالهاییمرکزياهواز1313

78286شهرك شهید علی چعبالهاییمرکزياهواز1314

**شهرك صنعتی اهوازالهاییمرکزياهواز1315

50216صالح زباريالهاییمرکزياهواز1316

95417طواهرالهاییمرکزياهواز1317

210834عشاره بزرگالهاییمرکزياهواز1318

105448عشاره کوچکالهاییمرکزياهواز1319

4,49117,653عین دوالهاییمرکزياهواز1320

**قرارگاه ثاراهللالهاییمرکزياهواز1321

**کارخانه برنج کوبی رزالهاییمرکزياهواز1322

**کارخانه سوله سازي کاویانالهاییمرکزياهواز1323

**کارخانه گاز اکسیژنالهاییمرکزياهواز1324

**کارگاه تولید موزاییک سپاهالهاییمرکزياهواز1325

172630کریشان دوالهاییمرکزياهواز1326

98254کریشان سهالهاییمرکزياهواز1327

26104کریم محاربالهاییمرکزياهواز1328

**کشتارگاه دامالهاییمرکزياهواز1329

2396گاطعالهاییمرکزياهواز1330

**لشکر هفت ولی عصرالهاییمرکزياهواز1331

1251مبیطیحه دوالهاییمرکزياهواز1332
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1360مبیطیحیه یکالهاییمرکزياهواز1333

**مجتمع صلواتی ثامن االیمهالهاییمرکزياهواز1334

1038محمدسبحانالهاییمرکزياهواز1335

213854مراونهالهاییمرکزياهواز1336

**مرکز تداوم آموزش تیپ 18الهاییمرکزياهواز1337

**مرکز تعویض پالك ملیالهاییمرکزياهواز1338

**معاونت اماد و پشتیبانیالهاییمرکزياهواز1339

4,47416,575مالشیه یکالهاییمرکزياهواز1340

**موقعیت ایثارالهاییمرکزياهواز1341

**موقعیت شهید صبوريالهاییمرکزياهواز1342

**موقعیت شهیدسعیدي پورالهاییمرکزياهواز1343

**موقعیت علی اکبرالهاییمرکزياهواز1344

**موقعیت مهندس توحیدالهاییمرکزياهواز1345

**مهندس دهم محرمالهاییمرکزياهواز1346

**میدان تره باراهوازالهاییمرکزياهواز1347

**نماد صنعت سدیدالهاییمرکزياهواز1348

**نهالستان شهید سلطانیالهاییمرکزياهواز1349

72277یاسرالهاییمرکزياهواز1350

3961,550ابوبقالالمیمرکزياهواز1351

220904اردوگاه مهاجرین عراقیالمیمرکزياهواز1352

**ایستگاه نظامیهالمیمرکزياهواز1353

**پادگان شهید اثري نژادالمیمرکزياهواز1354

**پادگان مکتب الصادقالمیمرکزياهواز1355

2286تصفیه شکرالمیمرکزياهواز1356

6652,243جسانیه بزرگالمیمرکزياهواز1357

2691,071جسانیه کوچکالمیمرکزياهواز1358

65242حدهالمیمرکزياهواز1359

1,3875,116دغاغلهالمیمرکزياهواز1360

516سیدعامرالمیمرکزياهواز1361
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**شرکت توسعه نیشکر هوازالمیمرکزياهواز1362

1349شعیمط سهالمیمرکزياهواز1363

1857شعیمطدوالمیمرکزياهواز1364

1546شعیمطیکالمیمرکزياهواز1365

2168علی اکبرالمیمرکزياهواز1366

**کانال آبرسانی سلمانالمیمرکزياهواز1367

**کوي باغات ولی عصرالمیمرکزياهواز1368

196775گبیر دوالمیمرکزياهواز1369

2871,061گبیر سهالمیمرکزياهواز1370

5882,061گبیر یکالمیمرکزياهواز1371

47194ابوالخیردنباله رودجنوبیدهدزایذه1372

1257اسالم آباددنباله رودجنوبیدهدزایذه1373

**امیر آباددنباله رودجنوبیدهدزایذه1374

**ایوكدنباله رودجنوبیدهدزایذه1375

1557بادالندنباله رودجنوبیدهدزایذه1376

**بحوضدنباله رودجنوبیدهدزایذه1377

42181برآفتاب رضاییدنباله رودجنوبیدهدزایذه1378

41178برآفتاب ظفريدنباله رودجنوبیدهدزایذه1379

29101برآفتاب علی مومندنباله رودجنوبیدهدزایذه1380

69294برآفتاب فاضلدنباله رودجنوبیدهدزایذه1381

**بردکلدنباله رودجنوبیدهدزایذه1382

**بنه بلوطدنباله رودجنوبیدهدزایذه1383

37154پرچونکدنباله رودجنوبیدهدزایذه1384

39178جدول کوندنباله رودجنوبیدهدزایذه1385

146567چمندنباله رودجنوبیدهدزایذه1386

**حوض گلدنباله رودجنوبیدهدزایذه1387

68321دربه غریبیدنباله رودجنوبیدهدزایذه1388

**دره خون فالحدنباله رودجنوبیدهدزایذه1389

45207دره زنگدنباله رودجنوبیدهدزایذه1390
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**دره سهرابدنباله رودجنوبیدهدزایذه1391

**دره گزودنباله رودجنوبیدهدزایذه1392

62228دهنودنباله رودجنوبیدهدزایذه1393

102396دهنوکیزوكدنباله رودجنوبیدهدزایذه1394

**زراسدنباله رودجنوبیدهدزایذه1395

**سرتنگ آب سفیددنباله رودجنوبیدهدزایذه1396

**سرتوفدنباله رودجنوبیدهدزایذه1397

**سمودنباله رودجنوبیدهدزایذه1398

**سه بلوطکدنباله رودجنوبیدهدزایذه1399

**سه چاركدنباله رودجنوبیدهدزایذه1400

**شاغازدنباله رودجنوبیدهدزایذه1401

104432فالحدنباله رودجنوبیدهدزایذه1402

1257گردلیداندنباله رودجنوبیدهدزایذه1403

73296گورپرویزدنباله رودجنوبیدهدزایذه1404

521لیرسیاه شاپوريدنباله رودجنوبیدهدزایذه1405

**لیرسیاه موزرمدنباله رودجنوبیدهدزایذه1406

**ماریودنباله رودجنوبیدهدزایذه1407

123500مالحدنباله رودجنوبیدهدزایذه1408

105444میراحمددنباله رودجنوبیدهدزایذه1409

**احمد آباددنباله رودشمالیدهدزایذه1410

**اکايدنباله رودشمالیدهدزایذه1411

1987اونددنباله رودشمالیدهدزایذه1412

941آب راهدنباله رودشمالیدهدزایذه1413

416آب گنجشکیدنباله رودشمالیدهدزایذه1414

1875باجولدنباله رودشمالیدهدزایذه1415

831بادام زاردنباله رودشمالیدهدزایذه1416

**باغ ابراهیمدنباله رودشمالیدهدزایذه1417

**باغ کهلونگچیندنباله رودشمالیدهدزایذه1418

55283برآفتاب ساداتدنباله رودشمالیدهدزایذه1419
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64232بردرودنباله رودشمالیدهدزایذه1420

1561بردزرددنباله رودشمالیدهدزایذه1421

58231بزرگ شیونددنباله رودشمالیدهدزایذه1422

**بلوطک شالودنباله رودشمالیدهدزایذه1423

1256بنه اروندنباله رودشمالیدهدزایذه1424

719پاتاوهدنباله رودشمالیدهدزایذه1425

1046پاملهدنباله رودشمالیدهدزایذه1426

85384پشت آسیابدنباله رودشمالیدهدزایذه1427

**تلمبه خانه شماره 4دنباله رودشمالیدهدزایذه1428

**تنگ ریگدنباله رودشمالیدهدزایذه1429

417تنگ قافدنباله رودشمالیدهدزایذه1430

424جنگیدنباله رودشمالیدهدزایذه1431

58227جوکاردنباله رودشمالیدهدزایذه1432

**جهانگرددنباله رودشمالیدهدزایذه1433

**چل کیرادنباله رودشمالیدهدزایذه1434

25121چهاردهدنباله رودشمالیدهدزایذه1435

1878خواجه انوردنباله رودشمالیدهدزایذه1436

**دره کتدنباله رودشمالیدهدزایذه1437

24133دشت اوزردنباله رودشمالیدهدزایذه1438

**دم تنگدنباله رودشمالیدهدزایذه1439

1053ده باالییدنباله رودشمالیدهدزایذه1440

1139رکعت علیادنباله رودشمالیدهدزایذه1441

**زیرکوه شالودنباله رودشمالیدهدزایذه1442

1038سادات محمدابراهیمدنباله رودشمالیدهدزایذه1443

930سبزيدنباله رودشمالیدهدزایذه1444

2383سرصحرادنباله رودشمالیدهدزایذه1445

**سرکاندنباله رودشمالیدهدزایذه1446

**سرگچدنباله رودشمالیدهدزایذه1447

**سیسه دون بزرگدنباله رودشمالیدهدزایذه1448
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**شوشتريدنباله رودشمالیدهدزایذه1449

832قلعه لوادنباله رودشمالیدهدزایذه1450

**قلعه مباركدنباله رودشمالیدهدزایذه1451

519کفت زیتوندنباله رودشمالیدهدزایذه1452

25116کفت گوشهدنباله رودشمالیدهدزایذه1453

**کلدنباله رودشمالیدهدزایذه1454

49181کلمت شالودنباله رودشمالیدهدزایذه1455

**کمپراداردنباله رودشمالیدهدزایذه1456

**کهركدنباله رودشمالیدهدزایذه1457

732گندیکاردنباله رودشمالیدهدزایذه1458

**گوش کهنهدنباله رودشمالیدهدزایذه1459

1035گویلهدنباله رودشمالیدهدزایذه1460

**الرمدنباله رودشمالیدهدزایذه1461

421لیرزرددنباله رودشمالیدهدزایذه1462

1042موردساداتدنباله رودشمالیدهدزایذه1463

**میانگراندنباله رودشمالیدهدزایذه1464

827نافردنباله رودشمالیدهدزایذه1465

37137نعل کناندنباله رودشمالیدهدزایذه1466

65277نوشیونددنباله رودشمالیدهدزایذه1467

1242آب سوراخدهدزدهدزایذه1468

624بردگپدهدزدهدزایذه1469

**پارك جنگلیدهدزدهدزایذه1470

**تکابدهدزدهدزایذه1471

73268چلیساددهدزدهدزایذه1472

1666چهل تناندهدزدهدزایذه1473

91385حاجی کمالدهدزدهدزایذه1474

53174درازدرهدهدزدهدزایذه1475

1243دره جهوددهدزدهدزایذه1476

**دره خصیدهدزدهدزایذه1477
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418دره غریبدهدزدهدزایذه1478

30104دریاسدهدزدهدزایذه1479

**دم دزدهدزدهدزایذه1480

**دوبندشیراندهدزدهدزایذه1481

**ده راخدادهدزدهدزایذه1482

3091,181ده کهنه موزرمدهدزدهدزایذه1483

168660ده کیاندهدزدهدزایذه1484

**راکه اوالددهدزدهدزایذه1485

**راکه عربدهدزدهدزایذه1486

**سراشکفتدهدزدهدزایذه1487

74300سررگ خواجهدهدزدهدزایذه1488

72271سرمسجددهدزدهدزایذه1489

**شرکت وزوادهدزدهدزایذه1490

67215شیخ ماديدهدزدهدزایذه1491

**قطعهدهدزدهدزایذه1492

416قلعچه موزرمدهدزدهدزایذه1493

1348قلعه سردباالدهدزدهدزایذه1494

**کربچهدهدزدهدزایذه1495

1240کل بآباديدهدزدهدزایذه1496

1337کل بلنددهدزدهدزایذه1497

31101کل خواجهدهدزدهدزایذه1498

26104کل خواجه سفلیدهدزدهدزایذه1499

**کل دیکدهدزدهدزایذه1500

45175کل نقدعلیدهدزدهدزایذه1501

**کلبرديدهدزدهدزایذه1502

**کلچونکدهدزدهدزایذه1503

126474کلیملکدهدزدهدزایذه1504

**کمپراداردهدزدهدزایذه1505

52215کهرالدهدزدهدزایذه1506
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2395گرمتدهدزدهدزایذه1507

55252لندهدهدزدهدزایذه1508

3199لهبیددهدزدهدزایذه1509

**لیرشیراندهدزدهدزایذه1510

1248لیرهاراندهدزدهدزایذه1511

1446لیشاسیدهدزدهدزایذه1512

**مرغادهدزدهدزایذه1513

413مرواريدهدزدهدزایذه1514

**مورددهدزدهدزایذه1515

**موردرازدهدزدهدزایذه1516

**مونکدهدزدهدزایذه1517

**می دزوندهدزدهدزایذه1518

42199آبیدسوسن شرقیسوسنایذه1519

1379بره دهسوسن شرقیسوسنایذه1520

**بنشتیسوسن شرقیسوسنایذه1521

533بنه شنبهسوسن شرقیسوسنایذه1522

35181پاتوهسوسن شرقیسوسنایذه1523

1591پس تنگسوسن شرقیسوسنایذه1524

75332پس چاتسوسن شرقیسوسنایذه1525

17110تلخابسوسن شرقیسوسنایذه1526

107678جنگهسوسن شرقیسوسنایذه1527

51301چال ابزاسوسن شرقیسوسنایذه1528

**چیدنکسوسن شرقیسوسنایذه1529

1886چیزندانسوسن شرقیسوسنایذه1530

35179درب کاظمسوسن شرقیسوسنایذه1531

27187دره بنه هاسوسن شرقیسوسنایذه1532

432دره چینهسوسن شرقیسوسنایذه1533

**دره خشکسوسن شرقیسوسنایذه1534

31184دره زنگسوسن شرقیسوسنایذه1535
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533دره قبادسوسن شرقیسوسنایذه1536

**دره کرسیاهسوسن شرقیسوسنایذه1537

**دوركسوسن شرقیسوسنایذه1538

848ده دربهسوسن شرقیسوسنایذه1539

419دیدارقلیسوسن شرقیسوسنایذه1540

20131سرتنگ فالحسوسن شرقیسوسنایذه1541

533سرتوره هاسوسن شرقیسوسنایذه1542

**سه چاهسوسن شرقیسوسنایذه1543

59296شله دونسوسن شرقیسوسنایذه1544

36205فالح سرقلعهسوسن شرقیسوسنایذه1545

38204قریه تیمورسوسن شرقیسوسنایذه1546

**کولگاهسوسن شرقیسوسنایذه1547

514الرمسوسن شرقیسوسنایذه1548

**الکورگانسوسن شرقیسوسنایذه1549

**لهلشتاسوسن شرقیسوسنایذه1550

140748ممبینسوسن شرقیسوسنایذه1551

**موردسوسن شرقیسوسنایذه1552

642موللیسوسن شرقیسوسنایذه1553

1361هوفلسوسن شرقیسوسنایذه1554

27132ابزهلوسوسن غربیسوسنایذه1555

28128ابوژدانسوسن غربیسوسنایذه1556

25117ادین علی نظريسوسن غربیسوسنایذه1557

1656اردفهسوسن غربیسوسنایذه1558

427اردوت درویشسوسن غربیسوسنایذه1559

**اردوت کلسوسن غربیسوسنایذه1560

**اردوت نظرسوسن غربیسوسنایذه1561

2091انجیرستانسوسن غربیسوسنایذه1562

**آب نیکسوسن غربیسوسنایذه1563

422باديسوسن غربیسوسنایذه1564
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1662بارانسوسن غربیسوسنایذه1565

**باریانسوسن غربیسوسنایذه1566

1468برآفتابسوسن غربیسوسنایذه1567

24106برآفتاب امان الهسوسن غربیسوسنایذه1568

44206برآفتاب چاه دوپوكسوسن غربیسوسنایذه1569

**برآفتاب چویلسوسن غربیسوسنایذه1570

**برآفتاب سعیديسوسن غربیسوسنایذه1571

1992بردزردسوسن غربیسوسنایذه1572

62306بردمیلسوسن غربیسوسنایذه1573

88399بنه تیمورسوسن غربیسوسنایذه1574

1062پاردهسوسن غربیسوسنایذه1575

**پاسگاه انتظامی سوسن غربیسوسن غربیسوسنایذه1576

415پرهسوسن غربیسوسنایذه1577

33146پیرانشاهیسوسن غربیسوسنایذه1578

64268ترشکسوسن غربیسوسنایذه1579

**تلخاب برهرواسوسن غربیسوسنایذه1580

**تلخاب مشقلیسوسن غربیسوسنایذه1581

1671تنگ رشیدسوسن غربیسوسنایذه1582

1046تنگزیرگل بردرسوسن غربیسوسنایذه1583

194872جوادسعیديسوسن غربیسوسنایذه1584

20106جوکارسوسن غربیسوسنایذه1585

847چاه دوپوكسوسن غربیسوسنایذه1586

46187چلویرسوسن غربیسوسنایذه1587

**چولک ریزكسوسن غربیسوسنایذه1588

51213چهارقاشسوسن غربیسوسنایذه1589

428چهارقاشسوسن غربیسوسنایذه1590

**حسینعلیسوسن غربیسوسنایذه1591

25128درویش سعیديسوسن غربیسوسنایذه1592

1565دست کرتانسوسن غربیسوسنایذه1593
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**دلیسوسن غربیسوسنایذه1594

**دوبلوطانسوسن غربیسوسنایذه1595

59283دوپوك انصاريسوسن غربیسوسنایذه1596

64252دوركسوسن غربیسوسنایذه1597

49193ده ثریاسوسن غربیسوسنایذه1598

37180ده حوضسوسن غربیسوسنایذه1599

33149ده شیخسوسن غربیسوسنایذه1600

1267ده کهنهسوسن غربیسوسنایذه1601

25112ده میرانسوسن غربیسوسنایذه1602

**دهدارانسوسن غربیسوسنایذه1603

951دیمه تروسوسن غربیسوسنایذه1604

53249سرابسوسن غربیسوسنایذه1605

25118سرافرازسوسن غربیسوسنایذه1606

**سرانبارسوسن غربیسوسنایذه1607

**سرتلسوسن غربیسوسنایذه1608

955سرچشمه تلخابسوسن غربیسوسنایذه1609

**سرداب صیفورسوسن غربیسوسنایذه1610

630سرقلعهسوسن غربیسوسنایذه1611

**سرقلعه پلمیسوسن غربیسوسنایذه1612

28133سرقلعه زیوارسوسن غربیسوسنایذه1613

734سوسنبلسوسن غربیسوسنایذه1614

**سیدمراد مهدي پورسوسن غربیسوسنایذه1615

33167شیمنسوسن غربیسوسنایذه1616

17102شیمن زیرابسوسن غربیسوسنایذه1617

619عباسعلیسوسن غربیسوسنایذه1618

**کبوترگرانسوسن غربیسوسنایذه1619

**کپکسوسن غربیسوسنایذه1620

41201کلسوسن غربیسوسنایذه1621

**کولخرانسوسن غربیسوسنایذه1622
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31139کهنه بهرامیسوسن غربیسوسنایذه1623

**گچگانسوسن غربیسوسنایذه1624

**گردخانهسوسن غربیسوسنایذه1625

46195گاللسوسن غربیسوسنایذه1626

1046گلهسوسن غربیسوسنایذه1627

**گندال زارسوسن غربیسوسنایذه1628

78420گورابسوسن غربیسوسنایذه1629

1473گیالنسوسن غربیسوسنایذه1630

44189لولوسوسن غربیسوسنایذه1631

1687مال ویرانسوسن غربیسوسنایذه1632

40195منجفکهسوسن غربیسوسنایذه1633

2594مهرنانسوسن غربیسوسنایذه1634

2390مهرنان حیدريسوسن غربیسوسنایذه1635

939میان گالالنسوسن غربیسوسنایذه1636

**ناصرکوهسوسن غربیسوسنایذه1637

**نپیانسوسن غربیسوسنایذه1638

67296نجفقلیسوسن غربیسوسنایذه1639

**هزارمیشیسوسن غربیسوسنایذه1640

**یگاويسوسن غربیسوسنایذه1641

**ابجازپیانمرکزيایذه1642

**ابچلپیانمرکزيایذه1643

**ابدرهپیانمرکزيایذه1644

742ابغارپیانمرکزيایذه1645

**اصالنپیانمرکزيایذه1646

41198انجهپیانمرکزيایذه1647

**اندونپیانمرکزيایذه1648

**اینه شکستهپیانمرکزيایذه1649

**آب خرزهرهپیانمرکزيایذه1650

**آب زهلیپیانمرکزيایذه1651
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22104بادام زارپیانمرکزيایذه1652

**بارونپیانمرکزيایذه1653

142667برآفتاب کاشکلیپیانمرکزيایذه1654

1154بردپاره حسنپیانمرکزيایذه1655

**بزبخشانپیانمرکزيایذه1656

**بنه احمدپیانمرکزيایذه1657

5632,325پشت پیانپیانمرکزيایذه1658

525پنتیپیانمرکزيایذه1659

44218پیان سفلیپیانمرکزيایذه1660

34122پیان علیاپیانمرکزيایذه1661

4221,746تاشارپیانمرکزيایذه1662

97386تاکوترپیانمرکزيایذه1663

1477تخت سبزپیانمرکزيایذه1664

**تخت سرابپیانمرکزيایذه1665

**تخت میانپیانمرکزيایذه1666

**تنگ دیوکاشکلیپیانمرکزيایذه1667

**توککپیانمرکزيایذه1668

**جالپیانمرکزيایذه1669

**جمعهپیانمرکزيایذه1670

**چات سیاهپیانمرکزيایذه1671

25135چال بردرپیانمرکزيایذه1672

422چاه تارازپیانمرکزيایذه1673

**چپیپیانمرکزيایذه1674

**چزرگیپیانمرکزيایذه1675

**چهارتنگال پایینپیانمرکزيایذه1676

1770چهارمورانپیانمرکزيایذه1677

**حسنقلیپیانمرکزيایذه1678

**حمزه علی صالحیپیانمرکزيایذه1679

**خیمه گاهپیانمرکزيایذه1680

صفحه 58



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**داورپناهپیانمرکزيایذه1681

**دراره فتح الهپیانمرکزيایذه1682

**دره اشگفت لیموچیپیانمرکزيایذه1683

1157دره لبدپیانمرکزيایذه1684

**دره ولپیانمرکزيایذه1685

1237دشتمالپیانمرکزيایذه1686

26133دالپیانمرکزيایذه1687

**دلیپیانمرکزيایذه1688

26103دم آب کاشانپیانمرکزيایذه1689

**دوبلوطانپیانمرکزيایذه1690

**ده چلپیانمرکزيایذه1691

81354دهنوپیانمرکزيایذه1692

**سراب امیدپیانمرکزيایذه1693

**سرانبارکاشکلیپیانمرکزيایذه1694

52221سرتنگپیانمرکزيایذه1695

**سردره ولپیانمرکزيایذه1696

**سررگپیانمرکزيایذه1697

**سررگ داورپناهپیانمرکزيایذه1698

**سفیدارپیانمرکزيایذه1699

**سلیمیپیانمرکزيایذه1700

523سه اشگفتانپیانمرکزيایذه1701

1673شرهپیانمرکزيایذه1702

**شکرتهپیانمرکزيایذه1703

**شمیپیانمرکزيایذه1704

34142شوارپیانمرکزيایذه1705

421شوسی کشتهپیانمرکزيایذه1706

**عبدالکریمپیانمرکزيایذه1707

**عجمپیانمرکزيایذه1708

**علی حسینپیانمرکزيایذه1709
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**غفورپیانمرکزيایذه1710

**قیصر آبادپیانمرکزيایذه1711

130614کارتاپیانمرکزيایذه1712

59254کفت چهوارپیانمرکزيایذه1713

89389کل چنارپیانمرکزيایذه1714

517کل خنگکپیانمرکزيایذه1715

1152کل کلپیانمرکزيایذه1716

**کناريپیانمرکزيایذه1717

**کناريپیانمرکزيایذه1718

931کنفهپیانمرکزيایذه1719

**گادکوهپیانمرکزيایذه1720

**گربلوطپیانمرکزيایذه1721

75341گردن طاقپیانمرکزيایذه1722

1565گله مشکپیانمرکزيایذه1723

**گوض بیلواحاجی نصرالهپیانمرکزيایذه1724

**الدرازپیانمرکزيایذه1725

**الکوتاپیانمرکزيایذه1726

32143الگلزارپیانمرکزيایذه1727

1470لیموچیپیانمرکزيایذه1728

**مازه باریکپیانمرکزيایذه1729

31153ماوهپیانمرکزيایذه1730

**محمدتقیپیانمرکزيایذه1731

1547نرگسیپیانمرکزيایذه1732

**یادعلیپیانمرکزيایذه1733

189839ابراك اژگیلحومه شرقیمرکزيایذه1734

831احمد آقاحومه شرقیمرکزيایذه1735

**اردوت دلیحومه شرقیمرکزيایذه1736

**اشکفت بزرگحومه شرقیمرکزيایذه1737

**اشکفت پهلوحومه شرقیمرکزيایذه1738
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64236اشگفت گاوحومه شرقیمرکزيایذه1739

**امامزاده امیرالمومنینحومه شرقیمرکزيایذه1740

629آب چنارحومه شرقیمرکزيایذه1741

727آب خوگانحومه شرقیمرکزيایذه1742

56264آب راك دوحومه شرقیمرکزيایذه1743

26102آب راك یکحومه شرقیمرکزيایذه1744

132585بردبرانحومه شرقیمرکزيایذه1745

7953,318بردگپیحومه شرقیمرکزيایذه1746

**بلوطکحومه شرقیمرکزيایذه1747

528بنه قبادحومه شرقیمرکزيایذه1748

521پاچاتحومه شرقیمرکزيایذه1749

**پاسگاه انتظامیحومه شرقیمرکزيایذه1750

**پاي راه کل گردحومه شرقیمرکزيایذه1751

94433پرچستان اورك شالوحومه شرقیمرکزيایذه1752

83406پرچستان علی حسین موالحومه شرقیمرکزيایذه1753

68325پرچستان فاضلحومه شرقیمرکزيایذه1754

191871پرچستان گوروییحومه شرقیمرکزيایذه1755

31142پل ابدوغحومه شرقیمرکزيایذه1756

132566تکاب بندانحومه شرقیمرکزيایذه1757

520چشمه خاتونحومه شرقیمرکزيایذه1758

518چمحومه شرقیمرکزيایذه1759

232926چولکیحومه شرقیمرکزيایذه1760

73294چولکیحومه شرقیمرکزيایذه1761

70273چهارتنگ سفلیحومه شرقیمرکزيایذه1762

122515چهارتنگ علیاحومه شرقیمرکزيایذه1763

1980چیوهحومه شرقیمرکزيایذه1764

728خداکرمحومه شرقیمرکزيایذه1765

32124دالوزهراحومه شرقیمرکزيایذه1766

2299دره اشکفت سراكحومه شرقیمرکزيایذه1767
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**دره خشکحومه شرقیمرکزيایذه1768

**دلیحومه شرقیمرکزيایذه1769

28126ده موردحومه شرقیمرکزيایذه1770

**رازوندونحومه شرقیمرکزيایذه1771

**روزركحومه شرقیمرکزيایذه1772

117484سراك سفلیحومه شرقیمرکزيایذه1773

119472سراك علیاحومه شرقیمرکزيایذه1774

**سرتنکالحومه شرقیمرکزيایذه1775

**سنگ شکن باباییحومه شرقیمرکزيایذه1776

**سنگ شکنی رگحومه شرقیمرکزيایذه1777

1159عالیحومه شرقیمرکزيایذه1778

46218علی آبادحومه شرقیمرکزيایذه1779

62313قلعه کژدمکحومه شرقیمرکزيایذه1780

521کارنجحومه شرقیمرکزيایذه1781

423کل چویلحومه شرقیمرکزيایذه1782

6452,712کل دوزخ دوحومه شرقیمرکزيایذه1783

7032,951کل دوزخ یکحومه شرقیمرکزيایذه1784

414کل کارنجحومه شرقیمرکزيایذه1785

1566کل نرگسحومه شرقیمرکزيایذه1786

**کل نرگس کارنجحومه شرقیمرکزيایذه1787

**کول استريحومه شرقیمرکزيایذه1788

419کول جازحومه شرقیمرکزيایذه1789

**کول زردحومه شرقیمرکزيایذه1790

**کول فرححومه شرقیمرکزيایذه1791

2901,189کهباد دوحومه شرقیمرکزيایذه1792

183740کهباد یکحومه شرقیمرکزيایذه1793

79کهشور داودعلیحومه شرقیمرکزيایذه1794

616کهشور سفلیحومه شرقیمرکزيایذه1795

**کهشور علیاحومه شرقیمرکزيایذه1796
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2892کهشورعلی نظرحومه شرقیمرکزيایذه1797

**گاوداري اردشیراحمديحومه شرقیمرکزيایذه1798

**گاوداري اهللا دادمحموديحومه شرقیمرکزيایذه1799

127422گلستانحومه شرقیمرکزيایذه1800

**گله واريحومه شرقیمرکزيایذه1801

55256لواییحومه شرقیمرکزيایذه1802

**لیرابحومه شرقیمرکزيایذه1803

727محمودخانحومه شرقیمرکزيایذه1804

**میانرگحومه شرقیمرکزيایذه1805

**نهالستان شهید محموديحومه شرقیمرکزيایذه1806

**ابیديحومه غربیمرکزيایذه1807

1982الهکحومه غربیمرکزيایذه1808

**آب جازيحومه غربیمرکزيایذه1809

5222,288بلوطک شیخانحومه غربیمرکزيایذه1810

**بلوطک لنديحومه غربیمرکزيایذه1811

**بنه حاجتحومه غربیمرکزيایذه1812

59241بیضی تکحومه غربیمرکزيایذه1813

**پاگچحومه غربیمرکزيایذه1814

**تکابحومه غربیمرکزيایذه1815

69317تلخابحومه غربیمرکزيایذه1816

**تلخاب احمديحومه غربیمرکزيایذه1817

122513خنگ اژدرحومه غربیمرکزيایذه1818

833خنگ اژدر علیاي اولحومه غربیمرکزيایذه1819

26115خنگ کرمعلی وندحومه غربیمرکزيایذه1820

99440خنگ کمال وندحومه غربیمرکزيایذه1821

32131خنگ یارعلی وندحومه غربیمرکزيایذه1822

3301,596راسفندحومه غربیمرکزيایذه1823

**رباطحومه غربیمرکزيایذه1824

2256شهرك دامپروريحومه غربیمرکزيایذه1825
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95358کله ضربحومه غربیمرکزيایذه1826

625کمرابحومه غربیمرکزيایذه1827

**الپهنحومه غربیمرکزيایذه1828

116581میانگران سفلیحومه غربیمرکزيایذه1829

108409میانگران علیاحومه غربیمرکزيایذه1830

2471نوترکی احمديحومه غربیمرکزيایذه1831

33101نوترکی طهماسبیحومه غربیمرکزيایذه1832

48202نوترکی غریبیحومه غربیمرکزيایذه1833

51152نوترکی مختاريحومه غربیمرکزيایذه1834

**آب زالومرغامرکزيایذه1835

**آبریزكمرغامرکزيایذه1836

627آبریزکیمرغامرکزيایذه1837

**بردزردمرغامرکزيایذه1838

47185بردنشاندهمرغامرکزيایذه1839

1784بل گروسمرغامرکزيایذه1840

522بن کنارمرغامرکزيایذه1841

**بنه مورت الخشکمرغامرکزيایذه1842

**بیشه شیرینمرغامرکزيایذه1843

39162پایتخت ورزردمرغامرکزيایذه1844

1976پرخلیلمرغامرکزيایذه1845

38140پرسیاهمرغامرکزيایذه1846

1473تنباکوکارابراهیممرغامرکزيایذه1847

1034تنباکوکارعلیمرغامرکزيایذه1848

**تنباکوکارقاسمعلیمرغامرکزيایذه1849

74361جازستانمرغامرکزيایذه1850

1979جلوگیرمرغامرکزيایذه1851

**چاه شماره یکمرغامرکزيایذه1852

3093چم ریحانمرغامرکزيایذه1853

**چم عزیزمرغامرکزيایذه1854
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1163چهاربیشهمرغامرکزيایذه1855

1471دره اشگفتمرغامرکزيایذه1856

1563دره باریکمرغامرکزيایذه1857

**دره خل کمبومرغامرکزيایذه1858

**دهگهمرغامرکزيایذه1859

58235دهگه شماره 2مرغامرکزيایذه1860

1054دهگه اللمیرمرغامرکزيایذه1861

524دیدارگاه سفلیمرغامرکزيایذه1862

1247دیدارگاه علیامرغامرکزيایذه1863

**رزگاهمرغامرکزيایذه1864

**سرپوشیدهمرغامرکزيایذه1865

**سرتنگ دهگهمرغامرکزيایذه1866

**سرموردشماره دومرغامرکزيایذه1867

736سرموردکلمرغامرکزيایذه1868

736سیدکریممرغامرکزيایذه1869

**سیدنظرمرغامرکزيایذه1870

38175شهرك آبزالومرغامرکزيایذه1871

42158شهرك بردبرانمرغامرکزيایذه1872

417شیخ خیريمرغامرکزيایذه1873

723علی آبادمرغامرکزيایذه1874

513قلعه سفیدسفلیمرغامرکزيایذه1875

1546قلعه سفیدعلیامرغامرکزيایذه1876

**کت بستهمرغامرکزيایذه1877

734کج کالهمرغامرکزيایذه1878

**کمبومرغامرکزيایذه1879

**کناردون سفلیمرغامرکزيایذه1880

940کناردون علیامرغامرکزيایذه1881

1239کهریزمرغامرکزيایذه1882

**الخشکمرغامرکزيایذه1883
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64273لشگرگاهمرغامرکزيایذه1884

1044نام نیهامرغامرکزيایذه1885

2585ورزردسفلیمرغامرکزيایذه1886

2387ورزردعلیامرغامرکزيایذه1887

1237یگاويمرغامرکزيایذه1888

49171ابله سفلیهالیجانمرکزيایذه1889

1757ابله علیاهالیجانمرکزيایذه1890

1133اشترگردهالیجانمرکزيایذه1891

88322اشگفت بابامیرهالیجانمرکزيایذه1892

58233اکبر آبادهالیجانمرکزيایذه1893

1041امیر آبادهالیجانمرکزيایذه1894

**باغ انارهالیجانمرکزيایذه1895

1787بختیارهالیجانمرکزيایذه1896

**بنه رحمالیهالیجانمرکزيایذه1897

**بنه نجفقلیهالیجانمرکزيایذه1898

**بی بی گل مرده سفلیهالیجانمرکزيایذه1899

833بی بی گل مرده علیاهالیجانمرکزيایذه1900

**بی سیمهالیجانمرکزيایذه1901

1343بیدزردهالیجانمرکزيایذه1902

**پادگان آموزشی قدسهالیجانمرکزيایذه1903

**پاسگاه انتظامی هالیجانهالیجانمرکزيایذه1904

32126پرسوراخهالیجانمرکزيایذه1905

**پیریعقوبهالیجانمرکزيایذه1906

515تپولیهالیجانمرکزيایذه1907

62243ترکابهالیجانمرکزيایذه1908

1137تنگ اندريهالیجانمرکزيایذه1909

1669تنگ پلنگیهالیجانمرکزيایذه1910

1362تنگ کورههالیجانمرکزيایذه1911

34146جوغ بندهالیجانمرکزيایذه1912
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**جوغ نسههالیجانمرکزيایذه1913

**جونوهالیجانمرکزيایذه1914

1436جه جههالیجانمرکزيایذه1915

**چشمه کرههالیجانمرکزيایذه1916

**چم عربهالیجانمرکزيایذه1917

128521چنارستانهالیجانمرکزيایذه1918

514حصارهالیجانمرکزيایذه1919

**خدر آبادهالیجانمرکزيایذه1920

**دره کرتههالیجانمرکزيایذه1921

**دره گچیهالیجانمرکزيایذه1922

69260دورك زنان سفلیهالیجانمرکزيایذه1923

38135دورك زنان علیاهالیجانمرکزيایذه1924

**دوشلواريهالیجانمرکزيایذه1925

76296سرقلعه هالیجانهالیجانمرکزيایذه1926

**سرکان سفلیهالیجانمرکزيایذه1927

115387سرکان علیاهالیجانمرکزيایذه1928

1239سرگچهالیجانمرکزيایذه1929

**سنگ شکن داووديهالیجانمرکزيایذه1930

415سه بلوطانهالیجانمرکزيایذه1931

**سیف اله سعیديهالیجانمرکزيایذه1932

32165شاهینهالیجانمرکزيایذه1933

1983شورباریکهالیجانمرکزيایذه1934

1236شورتنگهالیجانمرکزيایذه1935

71298شهرك طالقانیهالیجانمرکزيایذه1936

**شیخ دزيهالیجانمرکزيایذه1937

1355شیرین آبهالیجانمرکزيایذه1938

36140علی فتحهالیجانمرکزيایذه1939

**غالمهالیجانمرکزيایذه1940

49187قلعه سرخههالیجانمرکزيایذه1941
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**کارخانه گچ سلطان اورکیهالیجانمرکزيایذه1942

835کتف ناشلیلهالیجانمرکزيایذه1943

**کروكهالیجانمرکزيایذه1944

**کنارلکههالیجانمرکزيایذه1945

**کون سرخ گودبنهالیجانمرکزيایذه1946

**گمیک سفلیهالیجانمرکزيایذه1947

**گمیک علیاهالیجانمرکزيایذه1948

1237گمیک وسطیهالیجانمرکزيایذه1949

**گنجانکهالیجانمرکزيایذه1950

**گنداوههالیجانمرکزيایذه1951

**گودتلفنهالیجانمرکزيایذه1952

41172گودگچ سفلیهالیجانمرکزيایذه1953

56244گودگچ علیاهالیجانمرکزيایذه1954

80329گورابهالیجانمرکزيایذه1955

1040گورخرهالیجانمرکزيایذه1956

1444مال سیدي سفلیهالیجانمرکزيایذه1957

1643مال سیدي علیاهالیجانمرکزيایذه1958

**مرغداري غفار عبدي پورهالیجانمرکزيایذه1959

1035منی یرهالیجانمرکزيایذه1960

1549موردغفارهالیجانمرکزيایذه1961

42179موردفلهالیجانمرکزيایذه1962

416موردولیخانهالیجانمرکزيایذه1963

36165نال اشکنونهالیجانمرکزيایذه1964

816نوروزعلیهالیجانمرکزيایذه1965

**هزارمنیهالیجانمرکزيایذه1966

186647ابوخضراويمینوباراروندکنارآبادان1967

5021,705ابودیرهمینوباراروندکنارآبادان1968

2821,002ابوشکرمینوباراروندکنارآبادان1969

196613ابوعقابمینوباراروندکنارآبادان1970
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215745ابوغزالنمینوباراروندکنارآبادان1971

**ایستگاه رادیو و تلویزیونمینوباراروندکنارآبادان1972

**ایستگاه عملیاتی هوا دریامینوباراروندکنارآبادان1973

4801,793آلبوحمیدمینوباراروندکنارآبادان1974

**پرواربندي شاکر هندالیمینوباراروندکنارآبادان1975

173619خزعل آبادمینوباراروندکنارآبادان1976

32109خسروآبادمینوباراروندکنارآبادان1977

**دامداري ثامن الحجج عمینوباراروندکنارآبادان1978

**شرکت ستاره دام آبادانمینوباراروندکنارآبادان1979

**شرکت گلزار خوزستانمینوباراروندکنارآبادان1980

**طرح تامین آب نخلستانهاي آبادانمینوباراروندکنارآبادان1981

4631,629کوت شنوفمینوباراروندکنارآبادان1982

**مرغداري طاهرمینوباراروندکنارآبادان1983

**مرغداري غضبانیمینوباراروندکنارآبادان1984

3261,189نهرسلیممینوباراروندکنارآبادان1985

98363نهرعفادلهمینوباراروندکنارآبادان1986

50160نهرکوتمینوباراروندکنارآبادان1987

65231ابوصدریننصاراروندکنارآبادان1988

83276ابوعبودنصاراروندکنارآبادان1989

**ابوعراضهنصاراروندکنارآبادان1990

**پمپ بنزیننصاراروندکنارآبادان1991

74271رفیعنصاراروندکنارآبادان1992

**ستاد گردان 759 ارتشنصاراروندکنارآبادان1993

**شرکت تبرید محاسبنصاراروندکنارآبادان1994

2481عراضهنصاراروندکنارآبادان1995

93412فرخ پی/سعدونینصاراروندکنارآبادان1996

31109نقشه نصارنصاراروندکنارآبادان1997

2283نهر ابودهننصاراروندکنارآبادان1998

111355نهر ابوشانکنصاراروندکنارآبادان1999
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89318نهر ابوعظیمنصاراروندکنارآبادان2000

145473نهر ابوفلفلنصاراروندکنارآبادان2001

122439نهر ازرقنصاراروندکنارآبادان2002

49نهر المساعدينصاراروندکنارآبادان2003

64192نهر حمیدنصاراروندکنارآبادان2004

2487نهر حمیسهنصاراروندکنارآبادان2005

112388نهر سننصاراروندکنارآبادان2006

2698نهر سیدیوسفنصاراروندکنارآبادان2007

82276نهر طلیبنصاراروندکنارآبادان2008

86316نهر عریضنصاراروندکنارآبادان2009

68234نهر عوج آلبوحیهنصاراروندکنارآبادان2010

30113نهر عوج آلبوصیدنصاراروندکنارآبادان2011

2272نهر کریمنصاراروندکنارآبادان2012

63238نهر کوتنصاراروندکنارآبادان2013

120413نهر مچري نصارنصاراروندکنارآبادان2014

1035نهر محیسننصاراروندکنارآبادان2015

**نهر مسجدنصاراروندکنارآبادان2016

1756نهر ناصرنصاراروندکنارآبادان2017

827ابطرنوآباداروندکنارآبادان2018

**ابوفلوسنوآباداروندکنارآبادان2019

**اسکله صیادي فجر اروندنوآباداروندکنارآبادان2020

620بچاچره سفلینوآباداروندکنارآبادان2021

**بچاچره علیانوآباداروندکنارآبادان2022

**پادگان تیپ تکاور ذوالفقارنوآباداروندکنارآبادان2023

**پادگان دریایینوآباداروندکنارآبادان2024

**پادگان دریایینوآباداروندکنارآبادان2025

**پادگان دریایی سپاهنوآباداروندکنارآبادان2026

**پاسگاه مرزي اسکله عیناوينوآباداروندکنارآبادان2027

**علمنوآباداروندکنارآبادان2028
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**عوفینوآباداروندکنارآبادان2029

**عیاش شنوفنوآباداروندکنارآبادان2030

**قاسمیهنوآباداروندکنارآبادان2031

**ناهینوآباداروندکنارآبادان2032

**نشمینوآباداروندکنارآبادان2033

**نهر حاج علینوآباداروندکنارآبادان2034

1856نهر حاجی محمدنوآباداروندکنارآبادان2035

3521,173ابوشانک/شانکبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2036

**بندر چویبده/گمرك چویبدهبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2037

450پادگان دریایی بهمنشیربهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2038

**پادگان شهید رجاییبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2039

**پاسگاه انتظامی گوبانبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2040

**پاسگاه دریایی سپاهبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2041

**پاسگاه مرز دریایی گوارینبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2042

**تعمیرگاه شهید اسديبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2043

240937تنگه دوبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2044

3711,298تنگه سهبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2045

8553,119تنگه یک/بهارتنگهبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2046

92301دلگهبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2047

4991,815رده ساداتبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2048

179589رده سیحانبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2049

**شرکت لنج سازي دلوار کشتیبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2050

**مجتمع تکثیر میگوي اروندبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2051

199641مالکهبهمنشیرجنوبیمرکزيآبادان2052

**اداره راه و ترابري آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2053

**ایستگاه تقلیل فشار گاز سی جی اس آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2054

256941آلبوعبادي/فرخزادبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2055

**بیمارستان صحراي علی بن ابیطالببهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2056

**پست برق میالد آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2057
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**پلیس راه اهواز آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2058

233887خرخره/جزیره خرخرهبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2059

3281,174رده مدنبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2060

**زندان آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2061

**شرکت افزودنیهاي صنعتیبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2062

**شرکت ایران گازبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2063

**شرکت مدیریت نیروي برق جنوب غرببهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2064

1140شهرك صنعتی آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2065

520فرستنده صدا و سیمابهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2066

**فوریت هاي پزشکیبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2067

6142,225فیاضیبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2068

**کارخانه آسفالت شهرداريبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2069

**مرکز بازدیدکنندگان تاالب شادگانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2070

**مسکن مهر آبادانبهمنشیرشمالیمرکزيآبادان2071

**ایستگاه پمپاژ آب (طرح آب آبادان)شالهیمرکزيآبادان2072

**ایستگاه پمپاژشهداي آبادانشالهیمرکزيآبادان2073

**پادگان آموزشی شهید سپهر نیاکیشالهیمرکزيآبادان2074

**پمپ بنزینشالهیمرکزيآبادان2075

3981,432ثوامرشالهیمرکزيآبادان2076

**جزیره ثوامرشالهیمرکزيآبادان2077

**جزیره رمیلهشالهیمرکزيآبادان2078

**جزیره شلحه حاج حسینشالهیمرکزيآبادان2079

**جزیره شلحه معاویهشالهیمرکزيآبادان2080

51197درویشیهشالهیمرکزيآبادان2081

171557رده طاهاشالهیمرکزيآبادان2082

101371رستمیهشالهیمرکزيآبادان2083

8322,986رمیلهشالهیمرکزيآبادان2084

3911,433سیدحسن حکیمشالهیمرکزيآبادان2085

**شرکت تعاونی آبادان طیورشالهیمرکزيآبادان2086
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**شرکت تعاونی فدك (پرورش ماهی)شالهیمرکزيآبادان2087

204784شلحه امام حسن عسکري (ع )شالهیمرکزيآبادان2088

2881,073شلحه حاجی حسینشالهیمرکزيآبادان2089

6302,326صیداویهشالهیمرکزيآبادان2090

6932,577طره بخاخ پردیسشالهیمرکزيآبادان2091

205671طره خضر/سیهنه /شالهیمرکزيآبادان2092

**مرغداريشالهیمرکزيآبادان2093

273969مغیطیه /فحستان /شالهیمرکزيآبادان2094

**ناحیه صنعتی جهادشالهیمرکزيآبادان2095

167607نقشه حیرشالهیمرکزيآبادان2096

**اسکله آبگیر آغاجاريآب بارانجولکیآغاجاري2097

3491,420آب باران دوآب بارانجولکیآغاجاري2098

25104آب باران یکآب بارانجولکیآغاجاري2099

**بیشه شیرینآب بارانجولکیآغاجاري2100

**تصفیه خانه آبآب بارانجولکیآغاجاري2101

**تلمبه خانه شهید اسکندريآب بارانجولکیآغاجاري2102

1452چشمه چم نظامیآب بارانجولکیآغاجاري2103

938چم نظامیآب بارانجولکیآغاجاري2104

**قهوه خانه پل مارونآب بارانجولکیآغاجاري2105

112503هادي خانیآب بارانجولکیآغاجاري2106

**تلخابسرجولکیجولکیآغاجاري2107

4431,525جولکیسرجولکیجولکیآغاجاري2108

**سد خاکی مارونسرجولکیجولکیآغاجاري2109

2601,005سرجولکیسرجولکیجولکیآغاجاري2110

**سنگ شکن تورج جعفريسرجولکیجولکیآغاجاري2111

2661,072شهرك حرسرجولکیجولکیآغاجاري2112

**انبارشرکت نفتبخش مرکزيمرکزيآغاجاري2113

**ایستگاه تقویت فشار گاز مکوندي فربخش مرکزيمرکزيآغاجاري2114

**بهره برداري دو آغاجاريبخش مرکزيمرکزيآغاجاري2115
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**شرکت تعاونی ماهی طالیی جنوببخش مرکزيمرکزيآغاجاري2116

**شهرك صنعتیبخش مرکزيمرکزيآغاجاري2117

**کوه نبید ایستگاه تقویت تلویزیونبخش مرکزيمرکزيآغاجاري2118

**گاوداري احمديبخش مرکزيمرکزيآغاجاري2119

**اروصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2120

**اشکفت گلیصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2121

**اشگفت لگجیصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2122

150631اعالصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2123

**بالیابصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2124

**بکالصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2125

1890بلکدانصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2126

1151بلی خلکصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2127

1789بن دورابصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2128

162728بن شوارصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2129

**بنه بادامصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2130

**بنه کروكصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2131

3161,539بنه لمصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2132

1050بهارهصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2133

**پاره زیديصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2134

**پاطوفصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2135

737پسکولصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2136

**تل میشانصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2137

**تنگ آبصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2138

**جاجوصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2139

27130چهجمصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2140

160594دره بنیابصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2141

102439دره زردصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2142

**دم تنگصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2143

729دم تنگ چندار چویلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2144
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54264دوبندصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2145

1768دیمگه تنگ چویلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2146

534راوكصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2147

628رگه کنصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2148

205890رودزیرصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2149

81354سر آسیابصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2150

**سراشکفتصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2151

**سرتنگ بنیابصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2152

**سرتنگ گالل شربصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2153

46196سردورابصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2154

843سرکولصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2155

119477شهرك ماويصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2156

**شهریاريصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2157

521طوف زري چویلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2158

1049غربتصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2159

**کره گشتصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2160

1463کلگه چویلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2161

94441گستیصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2162

47200گودگل چویلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2163

**ماوي سفلیصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2164

39169ماوي علیاصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2165

**مال انگناصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2166

87365منجوكصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2167

**منگارصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2168

**میتنگونصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2169

36146میل پاي میلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2170

**نر بلند دوصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2171

**نر عبدخلیلصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2172

528وره محمدجافريصیدون جنوبیصیدونباغ ملک2173
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**انجیرسیاه احمدصیدون شمالیصیدونباغ ملک2174

**ایالصیدون شمالیصیدونباغ ملک2175

**بالیابصیدون شمالیصیدونباغ ملک2176

**بردبلندصیدون شمالیصیدونباغ ملک2177

1885بردترکستهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2178

52238برم شاهزاده عبدالهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2179

41165برولصیدون شمالیصیدونباغ ملک2180

1153بنارکبوترانصیدون شمالیصیدونباغ ملک2181

203809بنارواجلصیدون شمالیصیدونباغ ملک2182

**بنه باديصیدون شمالیصیدونباغ ملک2183

28105پشت پرصیدون شمالیصیدونباغ ملک2184

**تاگکصیدون شمالیصیدونباغ ملک2185

**تی تبصیدون شمالیصیدونباغ ملک2186

**چل سرخصیدون شمالیصیدونباغ ملک2187

**خنگ صیدونصیدون شمالیصیدونباغ ملک2188

33158دره تلخصیدون شمالیصیدونباغ ملک2189

**دره تو سفلیصیدون شمالیصیدونباغ ملک2190

58229دره تو علیاصیدون شمالیصیدونباغ ملک2191

**دره دیوكصیدون شمالیصیدونباغ ملک2192

40172دره ریزيصیدون شمالیصیدونباغ ملک2193

2097دوپرونصیدون شمالیصیدونباغ ملک2194

**دورمونکصیدون شمالیصیدونباغ ملک2195

**دوگوشصیدون شمالیصیدونباغ ملک2196

115494دول تاكصیدون شمالیصیدونباغ ملک2197

**ده آبزاصیدون شمالیصیدونباغ ملک2198

**رزگهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2199

**زوابصیدون شمالیصیدونباغ ملک2200

**سرحانی دوصیدون شمالیصیدونباغ ملک2201

201868سردرهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2202
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36114سوالیصیدون شمالیصیدونباغ ملک2203

**سولکصیدون شمالیصیدونباغ ملک2204

1964شاهزاده عبدالهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2205

101445شهرك شهید بهمنیصیدون شمالیصیدونباغ ملک2206

37168شهرك شهید کاله کجصیدون شمالیصیدونباغ ملک2207

40163شهرك مالک اشترصیدون شمالیصیدونباغ ملک2208

67244طالوردوصیدون شمالیصیدونباغ ملک2209

82354طالورسهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2210

110391طالوریکصیدون شمالیصیدونباغ ملک2211

128564قنديصیدون شمالیصیدونباغ ملک2212

**کفت شیرازيصیدون شمالیصیدونباغ ملک2213

**کالتوصیدون شمالیصیدونباغ ملک2214

**گرگ اویزصیدون شمالیصیدونباغ ملک2215

**گله زارصیدون شمالیصیدونباغ ملک2216

**گندمکارصیدون شمالیصیدونباغ ملک2217

**لنگ ورکشیصیدون شمالیصیدونباغ ملک2218

**مندرهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2219

67272میان بیشهصیدون شمالیصیدونباغ ملک2220

525نایابصیدون شمالیصیدونباغ ملک2221

**نربلندصیدون شمالیصیدونباغ ملک2222

**نرگسیصیدون شمالیصیدونباغ ملک2223

**نی گردكصیدون شمالیصیدونباغ ملک2224

**ابلهرودزردمرکزيباغ ملک2225

28108اسالم آبادرودزردمرکزيباغ ملک2226

823آب لشکر سفلیرودزردمرکزيباغ ملک2227

38102آب لشکر علیارودزردمرکزيباغ ملک2228

**آب لشکر وسطیرودزردمرکزيباغ ملک2229

615بالونرودزردمرکزيباغ ملک2230

2488بختیاررودزردمرکزيباغ ملک2231

صفحه 77



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بنه جعفررودزردمرکزيباغ ملک2232

**بیدزرد آسماريرودزردمرکزيباغ ملک2233

**پاپررودزردمرکزيباغ ملک2234

**پایتخت دو آسماريرودزردمرکزيباغ ملک2235

**پایتخت یک آسماريرودزردمرکزيباغ ملک2236

1137پل بریدهرودزردمرکزيباغ ملک2237

**پیربلیرودزردمرکزيباغ ملک2238

67236پیرموسیرودزردمرکزيباغ ملک2239

**پیرنبیرودزردمرکزيباغ ملک2240

236897تخت کبود نرگسیرودزردمرکزيباغ ملک2241

2685ترکابرودزردمرکزيباغ ملک2242

**تینک بندرودزردمرکزيباغ ملک2243

2088چال محمدحسین سفلیرودزردمرکزيباغ ملک2244

**چال محمدحسین علیارودزردمرکزيباغ ملک2245

1749چشمه روغنیرودزردمرکزيباغ ملک2246

421چگاپرویزرودزردمرکزيباغ ملک2247

**چهارقاشرودزردمرکزيباغ ملک2248

**دره اهوازيرودزردمرکزيباغ ملک2249

**دره خرزهرهرودزردمرکزيباغ ملک2250

**دزد مدعیرودزردمرکزيباغ ملک2251

**دشت انار علی پناهرودزردمرکزيباغ ملک2252

**دشت انار هیبت الهرودزردمرکزيباغ ملک2253

**دشت گلرودزردمرکزيباغ ملک2254

833دلی سلماوندرودزردمرکزيباغ ملک2255

722دلی محصالح آقارودزردمرکزيباغ ملک2256

414راه خدارودزردمرکزيباغ ملک2257

921رودزرد کاید رفیعرودزردمرکزيباغ ملک2258

**زیرزردرودزردمرکزيباغ ملک2259

621سادات غربیرودزردمرکزيباغ ملک2260
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**سبزيرودزردمرکزيباغ ملک2261

**سرکون نورالهرودزردمرکزيباغ ملک2262

527سیدعلی محمدرودزردمرکزيباغ ملک2263

**شیخ علیرودزردمرکزيباغ ملک2264

**علی محمدرودزردمرکزيباغ ملک2265

622کالسمدین دورودزردمرکزيباغ ملک2266

411کالسمدین یکرودزردمرکزيباغ ملک2267

66227کلگهرودزردمرکزيباغ ملک2268

**کون گژدمیرودزردمرکزيباغ ملک2269

**گراوند سفلیرودزردمرکزيباغ ملک2270

**گراوند علیارودزردمرکزيباغ ملک2271

**گراوند غالمحسینرودزردمرکزيباغ ملک2272

**گوداژدررودزردمرکزيباغ ملک2273

**مالزاهدرودزردمرکزيباغ ملک2274

**مالعلیرودزردمرکزيباغ ملک2275

2172هورهرودزردمرکزيباغ ملک2276

**یدالهرودزردمرکزيباغ ملک2277

41145اسطلقلعه تلمرکزيباغ ملک2278

83366اشگفت زردقلعه تلمرکزيباغ ملک2279

**ایستگاه مطالعات زراعت دیمقلعه تلمرکزيباغ ملک2280

**آب دلوقلعه تلمرکزيباغ ملک2281

**آب گرازيقلعه تلمرکزيباغ ملک2282

**آب گلقلعه تلمرکزيباغ ملک2283

185847بادرنگانقلعه تلمرکزيباغ ملک2284

3651,349بارانگردقلعه تلمرکزيباغ ملک2285

45160باغ مالقلعه تلمرکزيباغ ملک2286

417بلغابقلعه تلمرکزيباغ ملک2287

1680بیدستانقلعه تلمرکزيباغ ملک2288

1141پادرازانقلعه تلمرکزيباغ ملک2289
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2280پرسوراخقلعه تلمرکزيباغ ملک2290

2781,134تکیهقلعه تلمرکزيباغ ملک2291

729تلمبه خانه شماره سهقلعه تلمرکزيباغ ملک2292

**تم بهارقلعه تلمرکزيباغ ملک2293

132472تمبیقلعه تلمرکزيباغ ملک2294

**تنگ کردقلعه تلمرکزيباغ ملک2295

**جوق انجیرقلعه تلمرکزيباغ ملک2296

39157چاشنیدانقلعه تلمرکزيباغ ملک2297

84314چشمه شیرینقلعه تلمرکزيباغ ملک2298

1449چشمه گرگیقلعه تلمرکزيباغ ملک2299

419چهارقاشقلعه تلمرکزيباغ ملک2300

1353دره باریکقلعه تلمرکزيباغ ملک2301

727دره موردقلعه تلمرکزيباغ ملک2302

**زیارتگاه شاه دورققلعه تلمرکزيباغ ملک2303

**سرتنگ سلیمان کشتهقلعه تلمرکزيباغ ملک2304

**سنگ شکن بابک کیانیقلعه تلمرکزيباغ ملک2305

**سنگ شکنی اردشیر آقاپورقلعه تلمرکزيباغ ملک2306

1545شاهراه زنقلعه تلمرکزيباغ ملک2307

**شرکت کشاورزي و دامپروري نگین فامقلعه تلمرکزيباغ ملک2308

522شهرك صنعتی باغملکقلعه تلمرکزيباغ ملک2309

**طرحهاي کشاورزي و دامپروري رستم آبادقلعه تلمرکزيباغ ملک2310

1856فریدونیقلعه تلمرکزيباغ ملک2311

**کارخانه آسفالت اداره راهقلعه تلمرکزيباغ ملک2312

**کارخانه ماکارونی آنزان (برزگر)قلعه تلمرکزيباغ ملک2313

63279کان گنجشکیقلعه تلمرکزيباغ ملک2314

76284کلتندر سفلیقلعه تلمرکزيباغ ملک2315

27105کلتندر علیاقلعه تلمرکزيباغ ملک2316

56218کمردرازقلعه تلمرکزيباغ ملک2317

31140گالبوندان سفلیقلعه تلمرکزيباغ ملک2318
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37163گالبوندان علیاقلعه تلمرکزيباغ ملک2319

1965گله واريقلعه تلمرکزيباغ ملک2320

124507لرانقلعه تلمرکزيباغ ملک2321

2765مال آقاقلعه تلمرکزيباغ ملک2322

قلعه تلمرکزيباغ ملک2323
مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري آل 

خورشید
518

**مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري بوگريقلعه تلمرکزيباغ ملک2324

**مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري تل محمیدقلعه تلمرکزيباغ ملک2325

**مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري سربرمقلعه تلمرکزيباغ ملک2326

**مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري شله زارقلعه تلمرکزيباغ ملک2327

**مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري مسیر ایذهقلعه تلمرکزيباغ ملک2328

32130مناره بارانگردقلعه تلمرکزيباغ ملک2329

28112منازل سازمانیقلعه تلمرکزيباغ ملک2330

**نخودکارقلعه تلمرکزيباغ ملک2331

4431,690ابوالعباسمنگشتمرکزيباغ ملک2332

**ابونکمنگشتمرکزيباغ ملک2333

2721,199بختگانمنگشتمرکزيباغ ملک2334

**برآفتاب چیدنمنگشتمرکزيباغ ملک2335

1577پشت راهمنگشتمرکزيباغ ملک2336

**چاه شیرینمنگشتمرکزيباغ ملک2337

3441,411چلچلکمنگشتمرکزيباغ ملک2338

3061,338چیدنمنگشتمرکزيباغ ملک2339

91392خمینمنگشتمرکزيباغ ملک2340

**دانشگاه آزاد واحد باغملکمنگشتمرکزيباغ ملک2341

82332درب ابوالعباسمنگشتمرکزيباغ ملک2342

87390دره تنگارمنگشتمرکزيباغ ملک2343

38172رباط سفلیمنگشتمرکزيباغ ملک2344

218917رباط علیامنگشتمرکزيباغ ملک2345

77268زیرراهمنگشتمرکزيباغ ملک2346

**سنگ شکن عبدالحسین نورالدینیمنگشتمرکزيباغ ملک2347
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**کویريمنگشتمرکزيباغ ملک2348

43169کیوپمنگشتمرکزيباغ ملک2349

3831,539اللبمنگشتمرکزيباغ ملک2350

**مجموعه طرحهاي کشاورزي و دامداري گاللمنگشتمرکزيباغ ملک2351

**مله ابوالعباسمنگشتمرکزيباغ ملک2352

1986مله گورابمنگشتمرکزيباغ ملک2353

54231ارزوهپرومرکزيباغ ملک2354

29142آب اناركهپرومرکزيباغ ملک2355

81346آب گندوهپرومرکزيباغ ملک2356

34102آبریزكهپرومرکزيباغ ملک2357

**آبشیرینکهپرومرکزيباغ ملک2358

117458برآفتابهپرومرکزيباغ ملک2359

27122بکونیهپرومرکزيباغ ملک2360

225892پسکرههپرومرکزيباغ ملک2361

57255تنگ پلنگیهپرومرکزيباغ ملک2362

99419تنگ خشکهپرومرکزيباغ ملک2363

83363جولرهپرومرکزيباغ ملک2364

90368چغاسرخکهپرومرکزيباغ ملک2365

843حاجی جوادهپرومرکزيباغ ملک2366

87371دره انارهپرومرکزيباغ ملک2367

**دره دزيهپرومرکزيباغ ملک2368

**دره زیديهپرومرکزيباغ ملک2369

61274دره شورهپرومرکزيباغ ملک2370

219911دره نیهپرومرکزيباغ ملک2371

130611دم اشگفتهپرومرکزيباغ ملک2372

98450دم آبهپرومرکزيباغ ملک2373

48182دم آفتابهپرومرکزيباغ ملک2374

2421,099دوراهی اسالم آبادهپرومرکزيباغ ملک2375

83328دورتوهپرومرکزيباغ ملک2376
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1778دیمه کمرهپرومرکزيباغ ملک2377

**زرمهپرومرکزيباغ ملک2378

53199زیرموردهپرومرکزيباغ ملک2379

43134سرپوشیدههپرومرکزيباغ ملک2380

54221سرموردهپرومرکزيباغ ملک2381

**سروستانهپرومرکزيباغ ملک2382

423سید آبادهپرومرکزيباغ ملک2383

**شرکت گچ ساختمان جانکیهپرومرکزيباغ ملک2384

23108شمس آبادهپرومرکزيباغ ملک2385

100404شهرك شهید رجاییهپرومرکزيباغ ملک2386

32120شهید کریمیهپرومرکزيباغ ملک2387

66264کربالیی قاسم علیهپرومرکزيباغ ملک2388

2077کله پیرهپرومرکزيباغ ملک2389

35158کنجدکارهپرومرکزيباغ ملک2390

33125کوشک درههپرومرکزيباغ ملک2391

33117کولرهپرومرکزيباغ ملک2392

**گرگرهپرومرکزيباغ ملک2393

1554گزستانهپرومرکزيباغ ملک2394

49223گنبدهپرومرکزيباغ ملک2395

40158گودانجیرهپرومرکزيباغ ملک2396

118463الکمهپرومرکزيباغ ملک2397

**ورپرهپرومرکزيباغ ملک2398

**اشکفت گالكسرلهمیداودباغ ملک2399

**امللسرلهمیداودباغ ملک2400

**انجیرسیاهسرلهمیداودباغ ملک2401

**انجیرهسرلهمیداودباغ ملک2402

89392آبگرمکسرلهمیداودباغ ملک2403

732آبیدسرلهمیداودباغ ملک2404

**بردزردسرلهمیداودباغ ملک2405
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**بردسیالحسرلهمیداودباغ ملک2406

**بردسیالخسرلهمیداودباغ ملک2407

28126بنه درازسرلهمیداودباغ ملک2408

**بنه کلوسرلهمیداودباغ ملک2409

842بهارهسرلهمیداودباغ ملک2410

1244بهرهسرلهمیداودباغ ملک2411

**بهره روزهسرلهمیداودباغ ملک2412

158594پتک بیگدلیسرلهمیداودباغ ملک2413

241930پتک جاللیسرلهمیداودباغ ملک2414

66285پوتوسرلهمیداودباغ ملک2415

97373تل شورسرلهمیداودباغ ملک2416

**تلخاب زردپتکسرلهمیداودباغ ملک2417

**تهتویلسرلهمیداودباغ ملک2418

825تهلو زردسرلهمیداودباغ ملک2419

**چل روباهسرلهمیداودباغ ملک2420

**چل گشهسرلهمیداودباغ ملک2421

**چم بنسرلهمیداودباغ ملک2422

62221چم داالنسرلهمیداودباغ ملک2423

75245چم سیدمحمدسرلهمیداودباغ ملک2424

34136چهاردرهسرلهمیداودباغ ملک2425

731چهچلسرلهمیداودباغ ملک2426

**خرونسرلهمیداودباغ ملک2427

**داري دونسرلهمیداودباغ ملک2428

182756داالنسرلهمیداودباغ ملک2429

**دره بنکسرلهمیداودباغ ملک2430

**دره خلکسرلهمیداودباغ ملک2431

**دره ناسرلهمیداودباغ ملک2432

**دلی چمنسرلهمیداودباغ ملک2433

938دم تنگ پوتوسرلهمیداودباغ ملک2434
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**دوتوسرلهمیداودباغ ملک2435

**دوتواقاولیسرلهمیداودباغ ملک2436

**دورونسرلهمیداودباغ ملک2437

184831دوگچهسرلهمیداودباغ ملک2438

**راه علیسرلهمیداودباغ ملک2439

31129سرخارسرلهمیداودباغ ملک2440

2831,156سرلهسرلهمیداودباغ ملک2441

1352شون بچهسرلهمیداودباغ ملک2442

**قریه حاجیسرلهمیداودباغ ملک2443

**کل جهانسرلهمیداودباغ ملک2444

64285کله سیرسرلهمیداودباغ ملک2445

**کندهسرلهمیداودباغ ملک2446

3131,278گدارپهنسرلهمیداودباغ ملک2447

**مله گورابسرلهمیداودباغ ملک2448

**موحوركسرلهمیداودباغ ملک2449

**مینونسرلهمیداودباغ ملک2450

**هورهسرلهمیداودباغ ملک2451

**براتمیداودمیداودباغ ملک2452

3295پتکیمیداودمیداودباغ ملک2453

56192تیغن سفلیمیداودمیداودباغ ملک2454

115440تیغن علیامیداودمیداودباغ ملک2455

192729سرحانیمیداودمیداودباغ ملک2456

52210سردشتمیداودمیداودباغ ملک2457

**سنگ شکن میرساالريمیداودمیداودباغ ملک2458

82299صالحیمیداودمیداودباغ ملک2459

**علی اکبرمیداودمیداودباغ ملک2460

**مال خانیمیداودمیداودباغ ملک2461

**مال شیخمیداودمیداودباغ ملک2462

52200محمد آبادمیداودمیداودباغ ملک2463
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**محمدجعفرمیداودمیداودباغ ملک2464

89345محمدکاظمیمیداودمیداودباغ ملک2465

**مالمحمدتقیمیداودمیداودباغ ملک2466

**مالمحمدطاهرمیداودمیداودباغ ملک2467

1984میانکلمیداودمیداودباغ ملک2468

91321میداود علیامیداودمیداودباغ ملک2469

192798میداود وسطیمیداودمیداودباغ ملک2470

106362بحیردوعناقچهمرکزيباوي2471

64238بحیریکعناقچهمرکزيباوي2472

178613چم العبیدعناقچهمرکزيباوي2473

66244چم خزام دوعناقچهمرکزيباوي2474

34129چم خزام یکعناقچهمرکزيباوي2475

31106چم دغمعناقچهمرکزيباوي2476

35134حله ودلهعناقچهمرکزيباوي2477

213749خاورسیدخلفعناقچهمرکزيباوي2478

55206سرخه دوعناقچهمرکزيباوي2479

99343سرخه یکعناقچهمرکزيباوي2480

40136سیدیهعناقچهمرکزيباوي2481

161665شري مريعناقچهمرکزيباوي2482

55218شهرك شهید مصطفی خمینیعناقچهمرکزيباوي2483

**شهید لفته کشتیبانعناقچهمرکزيباوي2484

223869صفاكعناقچهمرکزيباوي2485

98341عباسیهعناقچهمرکزيباوي2486

623عماشیه دوعناقچهمرکزيباوي2487

210802عماشیه یکعناقچهمرکزيباوي2488

133585کعیدهعناقچهمرکزيباوي2489

73267مراونه چهارعناقچهمرکزيباوي2490

122429مراونه دوعناقچهمرکزيباوي2491

69277مراونه سهعناقچهمرکزيباوي2492
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102441مراونه یکعناقچهمرکزيباوي2493

93346منصوریه دوعناقچهمرکزيباوي2494

835منصوریه ساداتعناقچهمرکزيباوي2495

69268منصوریه سهعناقچهمرکزيباوي2496

83295منصوریه یکعناقچهمرکزيباوي2497

36138وهابیهعناقچهمرکزيباوي2498

1559یکاویه دوعناقچهمرکزيباوي2499

71283یکاویه سهعناقچهمرکزيباوي2500

186709یکاویه یکعناقچهمرکزيباوي2501

32113ابوهاون یکمالثانیمرکزيباوي2502

**اردوگاه مراقبتیمالثانیمرکزيباوي2503

**ام الحماممالثانیمرکزيباوي2504

107403ام السراجینهمالثانیمرکزيباوي2505

**ایستگاه برق مالثانیمالثانیمرکزيباوي2506

**بحیر سفلیمالثانیمرکزيباوي2507

47198بحیر علیامالثانیمرکزيباوي2508

31103بیت مطلیبمالثانیمرکزيباوي2509

**پلیس راهمالثانیمرکزيباوي2510

**پمپ بنزینمالثانیمرکزيباوي2511

**پمپ گازمالثانیمرکزيباوي2512

3071,206تل بومهمالثانیمرکزيباوي2513

**تلمبه خانه نیروگاه رامینمالثانیمرکزيباوي2514

94389جلیعهمالثانیمرکزيباوي2515

34126حبیشیمالثانیمرکزيباوي2516

62262حمیدانیهمالثانیمرکزيباوي2517

2171حنیري دومالثانیمرکزيباوي2518

1245حنیري سهمالثانیمرکزيباوي2519

33128حنیري یکمالثانیمرکزيباوي2520

115394دراویزهمالثانیمرکزيباوي2521
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83334زویرچريمالثانیمرکزيباوي2522

30136زویرخرامزهمالثانیمرکزيباوي2523

**سلیلهمالثانیمرکزيباوي2524

88343سنیجهمالثانیمرکزيباوي2525

66270شجیراتمالثانیمرکزيباوي2526

2265شیخ فضیلمالثانیمرکزيباوي2527

234810صلیعهمالثانیمرکزيباوي2528

**عوافیمالثانیمرکزيباوي2529

46193فلیحیمالثانیمرکزيباوي2530

**قلعه فربهیمالثانیمرکزيباوي2531

**قلعه نصرالهمالثانیمرکزيباوي2532

36128کاییدیهمالثانیمرکزيباوي2533

**کریمدولتی /موسسه /مالثانیمرکزيباوي2534

29108کهیشمالثانیمرکزيباوي2535

45170گارگهمالثانیمرکزيباوي2536

**مجتمع فرهنگی تفریحی مالثانیمالثانیمرکزيباوي2537

**مجتمع کشت و صنعت پرشمالثانیمرکزيباوي2538

**محل احداث شهر رامینمالثانیمرکزيباوي2539

**مرکز تکثیر مرغ بومیمالثانیمرکزيباوي2540

**مقیطیهمالثانیمرکزيباوي2541

**موسسه برادران خلیلیمالثانیمرکزيباوي2542

**موسسه پشم فروشمالثانیمرکزيباوي2543

**موسسه حاج احمدمالثانیمرکزيباوي2544

517موسسه حاج احمدمالثانیمرکزيباوي2545

2386موسسه حاج حمود عامريمالثانیمرکزيباوي2546

929موسسه حاجی خان دولتیمالثانیمرکزيباوي2547

**موسسه منوچهر دولتیمالثانیمرکزيباوي2548

4321,505ابوفاضلزرگانویسباوي2549

60182بویرده سالماتزرگانویسباوي2550
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3321,339بیت محاربزرگانویسباوي2551

25101بیت ملوحزرگانویسباوي2552

**پادگان شهیدزنعیمیزرگانویسباوي2553

**پایگاه هواییزرگانویسباوي2554

**پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشورزرگانویسباوي2555

26100ثدین چهارزرگانویسباوي2556

114470ثدین دوزرگانویسباوي2557

201797ثدین یکزرگانویسباوي2558

**دان مرغ گوشتیزرگانویسباوي2559

202795زرگان البصرهزرگانویسباوي2560

**زندان راي باززرگانویسباوي2561

114379سید شریفزرگانویسباوي2562

35148عیاشیهزرگانویسباوي2563

1966قلعه آذريزرگانویسباوي2564

113455قلعه مزبانزرگانویسباوي2565

3851,523کوت سیدسلطانزرگانویسباوي2566

95351کوت سیدعنایتزرگانویسباوي2567

52188کوي سید جابر دوزرگانویسباوي2568

930مجتمع کارگاههاي شهید چمرانزرگانویسباوي2569

**مجتمع کارگاههاي شیبانزرگانویسباوي2570

**مجتمع کارگاههاي صنعتی مسیر مالثانیزرگانویسباوي2571

1345مرعشیزرگانویسباوي2572

**مرغداري رضارضاییزرگانویسباوي2573

42148موسسه افشاريزرگانویسباوي2574

**موسسه آذريزرگانویسباوي2575

1034موسسه کمیلیزرگانویسباوي2576

**موسسه محمدیانزرگانویسباوي2577

**ندامتگاهزرگانویسباوي2578

419ابودمیعهویسویسباوي2579
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20164ام البالبیلویسویسباوي2580

934ام الحلیانهویسویسباوي2581

**ام العظامویسویسباوي2582

53215ام الغریب بزرگویسویسباوي2583

625ام الغریب کوچکویسویسباوي2584

**باسکول 60 تنیویسویسباوي2585

528حبیشویسویسباوي2586

**دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی رامینویسویسباوي2587

**دهلیزویسویسباوي2588

159613ربیخهویسویسباوي2589

39157سرداحیویسویسباوي2590

79308سعید سالماتویسویسباوي2591

31116گسوان1ویسویسباوي2592

1769گسوان2ویسویسباوي2593

**گسوان3ویسویسباوي2594

**مجتمع کارگاههاي صنعتی ویسویسویسباوي2595

33135نگازه بزرگویسویسباوي2596

84330نگازه کوچکویسویسباوي2597

**نهریهویسویسباوي2598

**نیروگاه رامینویسویسباوي2599

2080وحیدویسویسباوي2600

**اسکله بندرامامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2601

**ایستگاه برقبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2602

**ایستگاه برق سادلمیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2603

**آبادگران رهساز پرشیابخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2604

**بهشت شهداجراحیمرکزيبندرماهشهر2605

**پارك ساحلیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2606

**پاسگاه ساحلی بندرامامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2607

**پایگاه امداد و نجات بین شهريبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2608
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**پشتیبانی امور دام کشوربخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2609

**ترمینال گلف اجنسیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2610

**ترمینال مردانیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2611

**تیرچه بلوك زلقیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2612

**جایگاه بهداشتی احشامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2613

**جایگاه ضدعفونی دام سرمديبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2614

**جهاد احداث راه آهن دوخطهبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2615

**حمل و نقل نیک بربخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2616

**دریاچه نمک شرکت کیمیابخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2617

**ستاد امنیت دریاییبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2618

**ستاد حمل و نقل بندرامامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2619

**شرکت باراندازان الوندبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2620

**شرکت بوتان رانبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2621

**شرکت پلی اکریلبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2622

**شرکت حمل و نقل آسایشبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2623

**شرکت حمل و نقل جنوببخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2624

**شرکت حمل و نقل جهان استقاللبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2625

**شرکت حمل و نقل سادنبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2626

**شرکت حمل و نقل شاهینبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2627

**شرکت سهامی پتروشیمی بندرامامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2628

**شرکت سهامی شیمیایی فارابیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2629

**شرکت صادرات خرمازوداشنابخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2630

**شرکت کشتی سازي جنوببخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2631

**شرکت کشتی سازي میالدبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2632

**شرکت ماهیدشت کرمانشاهبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2633

**شرکت ملی فوالد ایرانبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2634

**شرکت نیرپارسبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2635

**شهرك صنعتی بندر امامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2636

199728شهرك ولی عصربخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2637
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**عمران فالتبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2638

**کارخانه آسفالتبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2639

**کارخانه نمک دریابخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2640

**کارگاه عمل اورمیگو ماهشهربخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2641

**کشتارگاه شهرداري بندرامامبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2642

**مجتمع شیمیایی ذکریاي رازيبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2643

**مرغداري خفاجیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2644

**مرغداري شدیدهبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2645

**منطقه ویژه اقتصاديبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2646

**موسسه امام علیبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2647

**ناو تیپ 313 قادربخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2648

**واحد تهیه نمک از آب دریابخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2649

**یگان دریاییبخش بندر امام خمینیبندر امام خمینیبندرماهشهر2650

1155ابوحنیورجراحیمرکزيبندرماهشهر2651

**ابوسیله سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2652

**ابوسیله علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2653

56223ابوعالیج سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2654

93336ابوعالیج علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2655

1557ابوعالیج وسطیجراحیمرکزيبندرماهشهر2656

**انبار پدافند هواییجراحیمرکزيبندرماهشهر2657

**انبار پروژه نفت خیز آبادانجراحیمرکزيبندرماهشهر2658

**انبار علوفه امانیجراحیمرکزيبندرماهشهر2659

**انبارهاي پشتیبانی شرکت قاید واترجراحیمرکزيبندرماهشهر2660

**انبارهاي شرکت مدیریت و توسعهجراحیمرکزيبندرماهشهر2661

**انبارهاي کاالهاي مازاد حمل و نقل سبک و سنجراحیمرکزيبندرماهشهر2662

**ایستگاه برقجراحیمرکزيبندرماهشهر2663

**ایستگاه برقجراحیمرکزيبندرماهشهر2664

**ایستگاه برق شرکت نفتجراحیمرکزيبندرماهشهر2665

**ایستگاه تنظیم فشارگازجراحیمرکزيبندرماهشهر2666
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1965ایستگاه گرگرجراحیمرکزيبندرماهشهر2667

1657آلبوحردان سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2668

52194آلبوحردان علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2669

91380بستینجراحیمرکزيبندرماهشهر2670

**بلوك زنی دژجراحیمرکزيبندرماهشهر2671

**بندر صادراتی ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2672

67246بنیوار سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2673

28112بنیوار علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2674

1456بنیوار وسطیجراحیمرکزيبندرماهشهر2675

**پادگان الغدیرجراحیمرکزيبندرماهشهر2676

**پادگان جزیره فجرجراحیمرکزيبندرماهشهر2677

**پادگان جواداالیمهجراحیمرکزيبندرماهشهر2678

**پادگان مهندسی منطقه سوم ندساجراحیمرکزيبندرماهشهر2679

111,344پادگان هوایی شهید بهشتیجراحیمرکزيبندرماهشهر2680

**پاسگاه انتظامی شولیجراحیمرکزيبندرماهشهر2681

**پاالیشگاه گاز مایعجراحیمرکزيبندرماهشهر2682

**پست 400 وات مهندسی وحدانی ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2683

**پمپ بنزینجراحیمرکزيبندرماهشهر2684

**پمپ بنزین هندیجان - ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2685

**تاسیسات آبرسانی جراحیجراحیمرکزيبندرماهشهر2686

2075تخیط سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2687

938تخیط علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2688

**تلمبه خانه آب حوضچه هاي نمکجراحیمرکزيبندرماهشهر2689

**تولید مرغ گوشتی تی تیجراحیمرکزيبندرماهشهر2690

33136تویجیه باالجراحیمرکزيبندرماهشهر2691

**تویجیه پایینجراحیمرکزيبندرماهشهر2692

3196ثلث علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2693

**جایگاه CNG خلیج فارسجراحیمرکزيبندرماهشهر2694

**جایگاه سوخت ذوالفقارجراحیمرکزيبندرماهشهر2695
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52205چم سیدلطیفجراحیمرکزيبندرماهشهر2696

39154چم مهاويجراحیمرکزيبندرماهشهر2697

47168حدیدجراحیمرکزيبندرماهشهر2698

2066حریهجراحیمرکزيبندرماهشهر2699

**حمادجراحیمرکزيبندرماهشهر2700

**خصافیاتجراحیمرکزيبندرماهشهر2701

38153خالفیاتجراحیمرکزيبندرماهشهر2702

55223خمزه سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2703

1552خمزه علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2704

**خوراك دام طیور طبیعیجراحیمرکزيبندرماهشهر2705

**دامداري آلبوغبیشجراحیمرکزيبندرماهشهر2706

**دامداري رحیم عساکرهجراحیمرکزيبندرماهشهر2707

**دامداري شهیبیجراحیمرکزيبندرماهشهر2708

**دامداري فجرجراحیمرکزيبندرماهشهر2709

**دامداري محمودرفیعیجراحیمرکزيبندرماهشهر2710

**دامداري مش انبر قبله ايجراحیمرکزيبندرماهشهر2711

**دامداري مش انبر کهباديجراحیمرکزيبندرماهشهر2712

**دامداري مشنبرجراحیمرکزيبندرماهشهر2713

726دب امیرجراحیمرکزيبندرماهشهر2714

927دلسجراحیمرکزيبندرماهشهر2715

**ذلیه سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2716

**ذلیه علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2717

**راهدارخانه جهادجراحیمرکزيبندرماهشهر2718

49رحیم آبادجراحیمرکزيبندرماهشهر2719

**روفهجراحیمرکزيبندرماهشهر2720

2183سدیره سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2721

34136سدیره علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2722

38139سریمهجراحیمرکزيبندرماهشهر2723

**شرکت بهمن خوزستانجراحیمرکزيبندرماهشهر2724
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**شرکت پرپین بندرجراحیمرکزيبندرماهشهر2725

**شرکت پرواربندي بره درویش یاسجراحیمرکزيبندرماهشهر2726

**شرکت پودر ماهی ستاره بندرجراحیمرکزيبندرماهشهر2727

**شرکت تولید اروند سیکلتجراحیمرکزيبندرماهشهر2728

**شرکت راهداران کشورجراحیمرکزيبندرماهشهر2729

**شرکت ساختمانی ژیانجراحیمرکزيبندرماهشهر2730

**شرکت سازه هاي بتونی خیبرجراحیمرکزيبندرماهشهر2731

**شرکت سفید دانه جنوبجراحیمرکزيبندرماهشهر2732

**شرکت سنگ سامیجراحیمرکزيبندرماهشهر2733

**شرکت عطاریانجراحیمرکزيبندرماهشهر2734

**شرکت فرج راه شادگانجراحیمرکزيبندرماهشهر2735

**شرکت فوالد بتنی ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2736

**شرکت نوشابه سازي شیرین کوالكجراحیمرکزيبندرماهشهر2737

**شکارهجراحیمرکزيبندرماهشهر2738

35149شلیوطجراحیمرکزيبندرماهشهر2739

1,5176,089شهرك آیت اهللا مدنیجراحیمرکزيبندرماهشهر2740

724شهرك صنعتی ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2741

4841,852شهرك قدسجراحیمرکزيبندرماهشهر2742

41210عگله میاحجراحیمرکزيبندرماهشهر2743

1041فرستنده رادیویی ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2744

**قبرستان باغ رضوانجراحیمرکزيبندرماهشهر2745

**کارخانه آسفالت آبادگرانجراحیمرکزيبندرماهشهر2746

**کارخانه آسفالت توسعه گرانجراحیمرکزيبندرماهشهر2747

**کارخانه آسفالت فرج راهجراحیمرکزيبندرماهشهر2748

**کارخانه آسفالت کریم ابراهیمیجراحیمرکزيبندرماهشهر2749

**کارخانه پودر سنگ سیدیابر موسويجراحیمرکزيبندرماهشهر2750

**کارخانه پودر ماهی ستاره بندجراحیمرکزيبندرماهشهر2751

**کارخانه پودرماهی صفرعلی شیرنژادجراحیمرکزيبندرماهشهر2752

**کارخانه کنسروسازي هامورجنوبجراحیمرکزيبندرماهشهر2753
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**کارگاه کامپوس (کود حیوانی)جراحیمرکزيبندرماهشهر2754

**کوتجراحیمرکزيبندرماهشهر2755

**کویمهجراحیمرکزيبندرماهشهر2756

**گردان پدافند هوایی جواداالیمهجراحیمرکزيبندرماهشهر2757

6722,622گرگرجراحیمرکزيبندرماهشهر2758

106366گمبزونجراحیمرکزيبندرماهشهر2759

**مجتمع بزرگ دامپروري ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2760

1455مجتمع گاوداري ماهشهرجراحیمرکزيبندرماهشهر2761

**مجموعه تفریحی قایقرانی ساحلجراحیمرکزيبندرماهشهر2762

**مجیدیهجراحیمرکزيبندرماهشهر2763

1360محیدرجراحیمرکزيبندرماهشهر2764

**مرغداري جبارعساکرهجراحیمرکزيبندرماهشهر2765

**مرغداري حسن حسن نژادجراحیمرکزيبندرماهشهر2766

**مرغداري رمضان غبیشاويجراحیمرکزيبندرماهشهر2767

**مرغداري سایه ستاره پرجراحیمرکزيبندرماهشهر2768

**مرغداري سیدالشهداجراحیمرکزيبندرماهشهر2769

**مرغداري طمیمیجراحیمرکزيبندرماهشهر2770

**مرغداري عباس قنواتیجراحیمرکزيبندرماهشهر2771

**مرغداري عبدالخدرقنواتیجراحیمرکزيبندرماهشهر2772

**مرغداري عبدالزهر اطمیمیجراحیمرکزيبندرماهشهر2773

**مرغداري عبدالمجیدرشیديجراحیمرکزيبندرماهشهر2774

**مرغداري کریم عنایتیجراحیمرکزيبندرماهشهر2775

**مرغداري محمدبیت چنعانجراحیمرکزيبندرماهشهر2776

**مرغداري محمدساداتجراحیمرکزيبندرماهشهر2777

**مرکز خرید گندمجراحیمرکزيبندرماهشهر2778

**مرکز معاینه مکانیزه خودروهاي شفیعیجراحیمرکزيبندرماهشهر2779

64288مقطوع سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2780

234917مقطوع علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2781

34132مقطوع وسطیجراحیمرکزيبندرماهشهر2782
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25111مکسر سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2783

50197مکسر علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2784

26109مکسر وسطیجراحیمرکزيبندرماهشهر2785

143578مکسرمگاطیفجراحیمرکزيبندرماهشهر2786

519مکینه عبدالحسینجراحیمرکزيبندرماهشهر2787

1653منازل نیروي هواییجراحیمرکزيبندرماهشهر2788

**منجیهجراحیمرکزيبندرماهشهر2789

**موسسه پرورش مرغ 22بهمنجراحیمرکزيبندرماهشهر2790

**موسسه جرثقیل سپاهانجراحیمرکزيبندرماهشهر2791

**موسسه دامداري صنعتی جهادکشاورزيجراحیمرکزيبندرماهشهر2792

**موسسه عزیز عساکرهجراحیمرکزيبندرماهشهر2793

935نیم ایستگاه حدودجراحیمرکزيبندرماهشهر2794

1345هدامه سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2795

46164هدامه علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2796

**هدامه وسطیجراحیمرکزيبندرماهشهر2797

225958هشچه سفلیجراحیمرکزيبندرماهشهر2798

78297هشچه علیاجراحیمرکزيبندرماهشهر2799

120474هشچه مکینهجراحیمرکزيبندرماهشهر2800

1156هوفلجراحیمرکزيبندرماهشهر2801

**هویره دایخجراحیمرکزيبندرماهشهر2802

**هویره روشیدجراحیمرکزيبندرماهشهر2803

**هویره شرهانجراحیمرکزيبندرماهشهر2804

410ایمورتشان شرقیتشانبهبهان2805

52162آهنگرانتشان شرقیتشانبهبهان2806

61235بالیاويتشان شرقیتشانبهبهان2807

104392بجکتشان شرقیتشانبهبهان2808

2893برج موسويتشان شرقیتشانبهبهان2809

**بنیابتشان شرقیتشانبهبهان2810

**پاسگاه انتظامی تشانتشان شرقیتشانبهبهان2811
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77275تاکاییديتشان شرقیتشانبهبهان2812

**تل روشتشان شرقیتشانبهبهان2813

1997تنگ بنتشان شرقیتشانبهبهان2814

1036تورهیتشان شرقیتشانبهبهان2815

**تورهی پاي دربتشان شرقیتشانبهبهان2816

2687حیات آبادخلیفهتشان شرقیتشانبهبهان2817

66244حیات آبادمجیديتشان شرقیتشانبهبهان2818

1127درب مورگاهتشان شرقیتشانبهبهان2819

723دربروزعلیتشان شرقیتشانبهبهان2820

**دوتوتشان شرقیتشانبهبهان2821

3497رنجکیتشان شرقیتشانبهبهان2822

1761سرجوشراحدتشان شرقیتشانبهبهان2823

82293سرجوشرعدالتتشان شرقیتشانبهبهان2824

**سرزردورزردتشان شرقیتشانبهبهان2825

181622شاه پیر آبادتشان شرقیتشانبهبهان2826

44167شه نظريتشان شرقیتشانبهبهان2827

46173عباستشان شرقیتشانبهبهان2828

519علیمرادتشان شرقیتشانبهبهان2829

620قلعه شاه پیرآبادتشان شرقیتشانبهبهان2830

**کلیلیتشان شرقیتشانبهبهان2831

33105ماندنیتشان شرقیتشانبهبهان2832

35130محمدعلیتشان شرقیتشانبهبهان2833

**مرغداري مرتضی صنایعتشان شرقیتشانبهبهان2834

221854ویسیتشان شرقیتشانبهبهان2835

49153یوسفیتشان شرقیتشانبهبهان2836

1458اب بارانتشان غربیتشانبهبهان2837

**ایستگاه مولدبرقتشان غربیتشانبهبهان2838

222790آب امیريتشان غربیتشانبهبهان2839

624آب بیدتشان غربیتشانبهبهان2840
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1857آب خرزهرهتشان غربیتشانبهبهان2841

32117آب کنارتشان غربیتشانبهبهان2842

109352بیدبلندتشان غربیتشانبهبهان2843

64215بیدزردتشان غربیتشانبهبهان2844

**پادگان شهید بخردیانتشان غربیتشانبهبهان2845

**پارك جنگلی سلمان فارسیتشان غربیتشانبهبهان2846

**پاالیشگاه گازبیدبلندتشان غربیتشانبهبهان2847

82292پیازکارتشان غربیتشانبهبهان2848

**تنگ زردتشان غربیتشانبهبهان2849

416تنگوردتشان غربیتشانبهبهان2850

1854جمال جهانتشان غربیتشانبهبهان2851

**چرابتشان غربیتشانبهبهان2852

515چرگلیتشان غربیتشانبهبهان2853

**چوله ارونتشان غربیتشانبهبهان2854

**چهاراشکفتونتشان غربیتشانبهبهان2855

**چهارقفاتشان غربیتشانبهبهان2856

39139چهل کنارتشان غربیتشانبهبهان2857

**خرزهرهتشان غربیتشانبهبهان2858

620دره نی سفلیتشان غربیتشانبهبهان2859

1239دره نی علیاتشان غربیتشانبهبهان2860

**دره نی محمدخانتشان غربیتشانبهبهان2861

**دره نی وسطیتشان غربیتشانبهبهان2862

**دکل بی سیمتشان غربیتشانبهبهان2863

**سرملتشان غربیتشانبهبهان2864

**سنگ شکن طوافی زادهتشان غربیتشانبهبهان2865

**شرکت آب معدنی ناواتشان غربیتشانبهبهان2866

149634شهرك مطهريتشان غربیتشانبهبهان2867

**قاش درازتشان غربیتشانبهبهان2868

**قلعه بردي سفلیتشان غربیتشانبهبهان2869
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**قلعه بردي علیاتشان غربیتشانبهبهان2870

171520گروه پدافند هوایی بهبهانتشان غربیتشانبهبهان2871

**گل ابلهتشان غربیتشانبهبهان2872

**مجتمع مرغداري مهاجرتشان غربیتشانبهبهان2873

**مزرعه پیدایشتشان غربیتشانبهبهان2874

**مزرعه کشاورزي روانگردتشان غربیتشانبهبهان2875

**هفت چشمهتشان غربیتشانبهبهان2876

2893تل چگاه سفلیدرونکزیدونبهبهان2877

47152تل سیاستدرونکزیدونبهبهان2878

30105تل گرسنهدرونکزیدونبهبهان2879

39134تل گوینهدرونکزیدونبهبهان2880

32109جوالهیدرونکزیدونبهبهان2881

**چاه شیریندرونکزیدونبهبهان2882

2593چشمه شیخدرونکزیدونبهبهان2883

56196چشمه مراددرونکزیدونبهبهان2884

55200چم کرتهدرونکزیدونبهبهان2885

**چهارکناروندرونکزیدونبهبهان2886

44145خواجه خضردرونکزیدونبهبهان2887

49158داربهارهدرونکزیدونبهبهان2888

26102دارعالییدرونکزیدونبهبهان2889

190684درونکدرونکزیدونبهبهان2890

1775سالمه سفلیدرونکزیدونبهبهان2891

**سالمه علیادرونکزیدونبهبهان2892

54206سالمه وسطیدرونکزیدونبهبهان2893

**شاه سلیماندرونکزیدونبهبهان2894

39132شهرکهنهدرونکزیدونبهبهان2895

57196عبدي خانیدرونکزیدونبهبهان2896

2053قلعه تیمیدرونکزیدونبهبهان2897

**قلعه کوچکدرونکزیدونبهبهان2898
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731گاوکدهدرونکزیدونبهبهان2899

**گناسیدرونکزیدونبهبهان2900

74263لنگیرسفلیدرونکزیدونبهبهان2901

171633لنگیرعلیادرونکزیدونبهبهان2902

113431لنگیروسطیدرونکزیدونبهبهان2903

23109له بیددرونکزیدونبهبهان2904

43166آبادسردشتزیدونبهبهان2905

106418اسالم آبادسردشتزیدونبهبهان2906

**ایستگاه تقویت فشار گاز سردشتسردشتزیدونبهبهان2907

35127برج یوسفیسردشتزیدونبهبهان2908

1138پارادیسسردشتزیدونبهبهان2909

**پازنان دوسردشتزیدونبهبهان2910

**تاسیسات آبرسانی بازنان 2 سردشتسردشتزیدونبهبهان2911

724تخت علی زالیسردشتزیدونبهبهان2912

50197تل چگاه علیاسردشتزیدونبهبهان2913

**چشمه سردوسردشتزیدونبهبهان2914

89324چمسردشتزیدونبهبهان2915

420چم بوستانسردشتزیدونبهبهان2916

**حیدرکرارسردشتزیدونبهبهان2917

**ده بیشه علیاسردشتزیدونبهبهان2918

49174دهنوسردشتزیدونبهبهان2919

2797سعادت آبادسردشتزیدونبهبهان2920

919سیدنصرالدین محمدسردشتزیدونبهبهان2921

**شرکت روغن نباتی ارجان نوینسردشتزیدونبهبهان2922

**شرکت سنگ شکن بیندراهسردشتزیدونبهبهان2923

**شرکت سنگ شکن زیدونسردشتزیدونبهبهان2924

**شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوبسردشتزیدونبهبهان2925

76290شله زاردوسردشتزیدونبهبهان2926

77273شله زاریکسردشتزیدونبهبهان2927

صفحه 101



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1250قلعه دژسردشتزیدونبهبهان2928

269963قلعه کعبیسردشتزیدونبهبهان2929

**قلعه گپیسردشتزیدونبهبهان2930

**قلعه گالبسردشتزیدونبهبهان2931

1045کنجیگانسردشتزیدونبهبهان2932

**مجتمع صنعتی پازنان 2سردشتزیدونبهبهان2933

**مجتمع کارگاههاي صنعتی اباذرسردشتزیدونبهبهان2934

53211محمود آبادسردشتزیدونبهبهان2935

**میدانک قلعه دژسردشتزیدونبهبهان2936

**یارد تعمیراتی سردشتسردشتزیدونبهبهان2937

7202,900اسالم  آباد سفلیحومهمرکزيبهبهان2938

4291,664اسالم آباد علیاحومهمرکزيبهبهان2939

**امامزاده روشنی مهرحومهمرکزيبهبهان2940

727امامزاده محمدحومهمرکزيبهبهان2941

2395امین آبادحومهمرکزيبهبهان2942

**ایستگاه برق اصلی بهبهانحومهمرکزيبهبهان2943

**ایستگاه پمپاژ بنه باشتحومهمرکزيبهبهان2944

617ایستگاه تقلیل فشار گاز و حومهحومهمرکزيبهبهان2945

**ایستگاه تکثیربذرگیاهانحومهمرکزيبهبهان2946

410باغ باباحومهمرکزيبهبهان2947

48174برج بمونی آقاحومهمرکزيبهبهان2948

**بنه انبارحومهمرکزيبهبهان2949

53184بهزاديحومهمرکزيبهبهان2950

**بهمن آبادحومهمرکزيبهبهان2951

29108پابیل کنیحومهمرکزيبهبهان2952

**پارك جنگلیحومهمرکزيبهبهان2953

**پاسگاه انتظامی پل مارونحومهمرکزيبهبهان2954

**پمپ بنزین کارگاههاي صنعتیحومهمرکزيبهبهان2955

**تصفیه خانه آب بهبهانحومهمرکزيبهبهان2956
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833تل شیرازيحومهمرکزيبهبهان2957

**تلمبه خانهحومهمرکزيبهبهان2958

**تنگ تکابحومهمرکزيبهبهان2959

1045تنگ شیخحومهمرکزيبهبهان2960

**تیرچه بلوك یزدانیحومهمرکزيبهبهان2961

60219تیله کوهحومهمرکزيبهبهان2962

**چاه بوعلیحومهمرکزيبهبهان2963

416چاه رضاآقاحومهمرکزيبهبهان2964

**چاه ریگکحومهمرکزيبهبهان2965

1755چاه ماريحومهمرکزيبهبهان2966

2793چم سیاهحومهمرکزيبهبهان2967

**چم منافحومهمرکزيبهبهان2968

54187چهارآسیابحومهمرکزيبهبهان2969

**حاجی ملکحومهمرکزيبهبهان2970

**حضرت علیحومهمرکزيبهبهان2971

41136خارستان سفلیحومهمرکزيبهبهان2972

2473خارستان علیاحومهمرکزيبهبهان2973

32112خاییزحومهمرکزيبهبهان2974

169622خیر آباد گهرحومهمرکزيبهبهان2975

2173دره بازارحومهمرکزيبهبهان2976

1353دره پهنحومهمرکزيبهبهان2977

617دره گرمابهحومهمرکزيبهبهان2978

45148دره لیرحومهمرکزيبهبهان2979

**دوگوشحومهمرکزيبهبهان2980

55257دولت آبادحومهمرکزيبهبهان2981

159591ساالر آبادحومهمرکزيبهبهان2982

**سدشهداحومهمرکزيبهبهان2983

42146سرحدآقاحومهمرکزيبهبهان2984

**سنگ شکن اطلسیحومهمرکزيبهبهان2985
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**سنگ شکن آسیاحومهمرکزيبهبهان2986

**سنگ شکن تعاونی گروه 31حومهمرکزيبهبهان2987

**سنگ شکن چنگیزيحومهمرکزيبهبهان2988

**سنگ شکن شهرداري بهبهانحومهمرکزيبهبهان2989

37130سه کنارحومهمرکزيبهبهان2990

**شاه زندانحومهمرکزيبهبهان2991

**شرکت پرواربندي آذر دامحومهمرکزيبهبهان2992

**شرکت تعاونی 92 ایثارگرانحومهمرکزيبهبهان2993

**شرکت تعاونی 93 ایثارگرانحومهمرکزيبهبهان2994

**شرکت تعاونی دامپروران ارجانحومهمرکزيبهبهان2995

66262شهرك اسکان عشایرحومهمرکزيبهبهان2996

**شهرك دامداريحومهمرکزيبهبهان2997

55210شهرك دانشگاه ولیعصرحومهمرکزيبهبهان2998

**شهرك صنعتیحومهمرکزيبهبهان2999

512شهرك صنعتیحومهمرکزيبهبهان3000

2993شهرك صنعتی دامداران گرمزحومهمرکزيبهبهان3001

166655شهرك وحدتحومهمرکزيبهبهان3002

**شیرعلیحومهمرکزيبهبهان3003

**طرح سدمخزنی مارونحومهمرکزيبهبهان3004

823علمدارحومهمرکزيبهبهان3005

**غلمبانیانحومهمرکزيبهبهان3006

1444قدمگاه امام رضاحومهمرکزيبهبهان3007

412قریه نورحومهمرکزيبهبهان3008

**قلعه بلندحومهمرکزيبهبهان3009

1644قلعه تقیحومهمرکزيبهبهان3010

228851قلعه سیدحومهمرکزيبهبهان3011

50178قلعه مدرسهحومهمرکزيبهبهان3012

621کارخانه سیمان فارس و خوزستانحومهمرکزيبهبهان3013

**کارخانه شیر و فرآورده هاي لبنی رویاحومهمرکزيبهبهان3014
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**کارگا ه آبرسانی جنوب شرق خوزستانحومهمرکزيبهبهان3015

173610کریم آبادحومهمرکزيبهبهان3016

**کشتارگاه شیرین مرغحومهمرکزيبهبهان3017

**کشتارگاه صنعتی دامحومهمرکزيبهبهان3018

**گاوداري بدرهحومهمرکزيبهبهان3019

**گاوداري برادران غالبیحومهمرکزيبهبهان3020

**گاوداري رنجبرهاحومهمرکزيبهبهان3021

**گاوداري عبدالرضا گودرزيحومهمرکزيبهبهان3022

**گاوداري علی چوپانیحومهمرکزيبهبهان3023

**گاوداري عوضی نژادحومهمرکزيبهبهان3024

**گاوداري قنواتیحومهمرکزيبهبهان3025

**گاوداري کریم فرهیحومهمرکزيبهبهان3026

**گاوداري مقدمحومهمرکزيبهبهان3027

65231گرمزسفلیحومهمرکزيبهبهان3028

80323گرمزعلیاحومهمرکزيبهبهان3029

**گله خرحومهمرکزيبهبهان3030

**گودلنگريحومهمرکزيبهبهان3031

39148السبیدحومهمرکزيبهبهان3032

**مجتمع انبارهاحومهمرکزيبهبهان3033

حومهمرکزيبهبهان3034
مجتمع آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزي و 

دامپروري
**

حومهمرکزيبهبهان3035
مجتمع دامداري و کارگاههاي صنعتی جاده قدیم 

بهبهان - آقاجاري
**

815مجتمع دامداریهاي جاده زیدونحومهمرکزيبهبهان3036

**مجموعه کوره پزخانهحومهمرکزيبهبهان3037

1244محمد آبادحومهمرکزيبهبهان3038

**مرغداري 94ایثارگرانحومهمرکزيبهبهان3039

**مرغداري افتخاريحومهمرکزيبهبهان3040

**مرغداري امینیحومهمرکزيبهبهان3041

**مرغداري رضاحومهمرکزيبهبهان3042

**مرغداري صالحی نصبحومهمرکزيبهبهان3043
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**مرغداري طباخیحومهمرکزيبهبهان3044

**مرغداري عباسحومهمرکزيبهبهان3045

**مرغداري عباسیانحومهمرکزيبهبهان3046

**مرغداري عبداله زاده و رزمجوحومهمرکزيبهبهان3047

**مرغداري فاضل شاگرديحومهمرکزيبهبهان3048

**مرغداري مروجحومهمرکزيبهبهان3049

**مرکزتحقیقات کشاورزيحومهمرکزيبهبهان3050

**مزرعه اردشیر علی پوردانشیحومهمرکزيبهبهان3051

**مزرعه حاجیان پورحومهمرکزيبهبهان3052

**مزرعه حبیب اله ورزشیحومهمرکزيبهبهان3053

**مزرعه خسروصالحی نسبحومهمرکزيبهبهان3054

**مزرعه زمانیحومهمرکزيبهبهان3055

**مزرعه سیدصفاسیدي پورحومهمرکزيبهبهان3056

**مزرعه صالحی نسبحومهمرکزيبهبهان3057

**مزرعه قنواتیحومهمرکزيبهبهان3058

**مزرعه متانتحومهمرکزيبهبهان3059

**مزرعه محمديحومهمرکزيبهبهان3060

**مزرعه نصیرخانیحومهمرکزيبهبهان3061

2077منگالس بزرگحومهمرکزيبهبهان3062

**منگالس کوچکحومهمرکزيبهبهان3063

**موسسات کشاورزي تاجمیريحومهمرکزيبهبهان3064

**موسسه اسدي محمديحومهمرکزيبهبهان3065

**ولی آبادحومهمرکزيبهبهان3066

435هنرستان کشاورزي شهداي خیبرحومهمرکزيبهبهان3067

**اردوگاه امورتربیتیدودانگهمرکزيبهبهان3068

3281,153اسد آباددودانگهمرکزيبهبهان3069

**امام زاده جعفردودانگهمرکزيبهبهان3070

**امامزاده امیرحاضردودانگهمرکزيبهبهان3071

123497آل طیبدودانگهمرکزيبهبهان3072
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**بالنگستاندودانگهمرکزيبهبهان3073

57194بدلیدودانگهمرکزيبهبهان3074

**پادگان شهیدشمایلیدودانگهمرکزيبهبهان3075

**پاالیشگاه گاز بیدبلند2دودانگهمرکزيبهبهان3076

66206پرچله زاردودانگهمرکزيبهبهان3077

**پشگردودانگهمرکزيبهبهان3078

47166تل برديدودانگهمرکزيبهبهان3079

**جغ کوتکدودانگهمرکزيبهبهان3080

1032حسنقلی خاندودانگهمرکزيبهبهان3081

63250حسین آباددودانگهمرکزيبهبهان3082

72259حسین آبادشیخدودانگهمرکزيبهبهان3083

3621,310دودانگه بزرگدودانگهمرکزيبهبهان3084

143524دودانگه کوچکدودانگهمرکزيبهبهان3085

722سیالبکدودانگهمرکزيبهبهان3086

832شهرك کردستاندودانگهمرکزيبهبهان3087

4731,692شهروییدودانگهمرکزيبهبهان3088

166580قالند سفلیدودانگهمرکزيبهبهان3089

221796قالند علیادودانگهمرکزيبهبهان3090

170650قالند وسطیدودانگهمرکزيبهبهان3091

**قلعه پوالديدودانگهمرکزيبهبهان3092

2384قلعه تیله کوهدودانگهمرکزيبهبهان3093

167580قنبريدودانگهمرکزيبهبهان3094

6152,278کردستان بزرگدودانگهمرکزيبهبهان3095

130398کردستان کوچکدودانگهمرکزيبهبهان3096

82303کره سیاه تلخدودانگهمرکزيبهبهان3097

45141کره سیاه شیریندودانگهمرکزيبهبهان3098

2699کوتک جاجی آقادودانگهمرکزيبهبهان3099

34126کوتک محمدکریمدودانگهمرکزيبهبهان3100

**کوره گچ پزيدودانگهمرکزيبهبهان3101
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102380کیکاوسدودانگهمرکزيبهبهان3102

**گاوداري غریب سروشیدودانگهمرکزيبهبهان3103

63224گراب علیادودانگهمرکزيبهبهان3104

**مجتمع گردش گردي و آب درمانی گرابدودانگهمرکزيبهبهان3105

89331محمدآقا آقاجاريدودانگهمرکزيبهبهان3106

**مخزن آب شماره 2دودانگهمرکزيبهبهان3107

410مرغداري گله باندودانگهمرکزيبهبهان3108

517مشهدي محمددودانگهمرکزيبهبهان3109

30112مالمهديدودانگهمرکزيبهبهان3110

37142منصوربیگیدودانگهمرکزيبهبهان3111

516می بسدودانگهمرکزيبهبهان3112

55241ازرگجهادگمبوعهحمیدیه3113

**امامزاده سیدهاديجهادگمبوعهحمیدیه3114

**پادگان آموزشی شهید فرجوانیجهادگمبوعهحمیدیه3115

**پادگان آموزشی شهید محالتیجهادگمبوعهحمیدیه3116

**پادگان شهید بیگلوجهادگمبوعهحمیدیه3117

**پادگان شهید حمید جرفیجهادگمبوعهحمیدیه3118

**پایگاه شهید محمد منتظريجهادگمبوعهحمیدیه3119

115460حریجهجهادگمبوعهحمیدیه3120

34140حزبهجهادگمبوعهحمیدیه3121

832دهلیزجهادگمبوعهحمیدیه3122

82338دهلیز یکجهادگمبوعهحمیدیه3123

40148دهلیز2جهادگمبوعهحمیدیه3124

**رشگجهادگمبوعهحمیدیه3125

70268سید شریفجهادگمبوعهحمیدیه3126

202886سیدحسین موسويجهادگمبوعهحمیدیه3127

25136سیدشریفجهادگمبوعهحمیدیه3128

89363شبلیهجهادگمبوعهحمیدیه3129

68317شرطاق دوجهادگمبوعهحمیدیه3130
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50216شرطاق یکجهادگمبوعهحمیدیه3131

**شرکت تعاونی نهر خاورانجهادگمبوعهحمیدیه3132

**شرکت تعاونی نهر خاوران اهوازجهادگمبوعهحمیدیه3133

27105شهرك آزاديجهادگمبوعهحمیدیه3134

47180صدره سید یعقوبجهادگمبوعهحمیدیه3135

46200طویبه شیخ حاتمجهادگمبوعهحمیدیه3136

**غسلخانه گلزار شهداجهادگمبوعهحمیدیه3137

49197غضبانجهادگمبوعهحمیدیه3138

47161قلعه غدیرجهادگمبوعهحمیدیه3139

526کوهه دوجهادگمبوعهحمیدیه3140

40145کوهه یکجهادگمبوعهحمیدیه3141

118524گبیرزهیرجهادگمبوعهحمیدیه3142

**گلزار شهداي جهادجهادگمبوعهحمیدیه3143

7022,692گمبوعه بزرگجهادگمبوعهحمیدیه3144

121468گمبوعه کوچکجهادگمبوعهحمیدیه3145

**مجتمع مرغداري هاي مسیر اهوازجهادگمبوعهحمیدیه3146

62285ملیحه سعدونجهادگمبوعهحمیدیه3147

1463ملیحه یکجهادگمبوعهحمیدیه3148

**موسسه عمران نینواجهادگمبوعهحمیدیه3149

**موقعیت احدجهادگمبوعهحمیدیه3150

1444بیت فریحطراحگمبوعهحمیدیه3151

82315حمادطراحگمبوعهحمیدیه3152

85341رامسه دوطراحگمبوعهحمیدیه3153

35173رامسه یکطراحگمبوعهحمیدیه3154

418سید جابرطراحگمبوعهحمیدیه3155

518سید مجیدطراحگمبوعهحمیدیه3156

4061,597سید یابرطراحگمبوعهحمیدیه3157

68228شهرك امام حسینطراحگمبوعهحمیدیه3158

**صدره دوطراحگمبوعهحمیدیه3159
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47182طراح دوطراحگمبوعهحمیدیه3160

4161,619طراح یکطراحگمبوعهحمیدیه3161

71284عباس یالس دوطراحگمبوعهحمیدیه3162

1680عباس یالس یکطراحگمبوعهحمیدیه3163

77362فرسیهطراحگمبوعهحمیدیه3164

**مومنهطراحگمبوعهحمیدیه3165

**پادگان آموزشی باب الحوایجدهکدهمرکزيحمیدیه3166

**پادگان ثامن االیمهدهکدهمرکزيحمیدیه3167

**پادگان عسکریهدهکدهمرکزيحمیدیه3168

7732,951دهکدهدهکدهمرکزيحمیدیه3169

6082,404شبیشهدهکدهمرکزيحمیدیه3170

5302,290شیخ زهراودهکدهمرکزيحمیدیه3171

1364عبدالکاظمدهکدهمرکزيحمیدیه3172

148604غفیلهدهکدهمرکزيحمیدیه3173

**کشتارگاه حمیدیهدهکدهمرکزيحمیدیه3174

**کشتارگاه صنعتی مرغ پرنازدهکدهمرکزيحمیدیه3175

**گاوداري بنی طرفدهکدهمرکزيحمیدیه3176

35153ماهوردهکدهمرکزيحمیدیه3177

**مجتمع کارگاههاي ثامن االیمهدهکدهمرکزيحمیدیه3178

**مجتمع کشت و صنعت طلوعدهکدهمرکزيحمیدیه3179

**مجتمع مرغداري و دامداريدهکدهمرکزيحمیدیه3180

**مرکزخدمات روستایی اصلیدهکدهمرکزيحمیدیه3181

630مگتافدهکدهمرکزيحمیدیه3182

**موسسه کشاورزي شمال زادهدهکدهمرکزيحمیدیه3183

137492آلبوعیدیک نبیکرخهمرکزيحمیدیه3184

103345آلبومروح شمکلیکرخهمرکزيحمیدیه3185

33148بیت شوکایهکرخهمرکزيحمیدیه3186

3891,232پادگان سد کرخهکرخهمرکزيحمیدیه3187

37146چمیمکرخهمرکزيحمیدیه3188
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40148حمدان سلجهکرخهمرکزيحمیدیه3189

31115حویشکرخهمرکزيحمیدیه3190

1354خسرج بیت قشمکرخهمرکزيحمیدیه3191

94336خسرج خلفکرخهمرکزيحمیدیه3192

163418خسرج عودهکرخهمرکزيحمیدیه3193

87292سدرهکرخهمرکزيحمیدیه3194

1781شاطیکرخهمرکزيحمیدیه3195

3481,596شیخ طعمهکرخهمرکزيحمیدیه3196

261955عالونهکرخهمرکزيحمیدیه3197

6292,158عالونه فايکرخهمرکزيحمیدیه3198

143586قاسم زاملکرخهمرکزيحمیدیه3199

**کمپ تثبیت شن روان کرخه خرجکرخهمرکزيحمیدیه3200

**مجتمع حمزه سیدالشهداکرخهمرکزيحمیدیه3201

95242وسیله یککرخهمرکزيحمیدیه3202

**اتحادکارونحومه شرقیمرکزيخرمشهر3203

92348بدریهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3204

**پرورش ماهی ایثارگران آبادانحومه شرقیمرکزيخرمشهر3205

حومه شرقیمرکزيخرمشهر3206
تاسیسات ایستگاه پمپاژ تامین آب شهرهاي آبادان 

و خرمشهر
**

6042,297حفار شرقیحومه شرقیمرکزيخرمشهر3207

48173حنیشیهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3208

58196رمسانحومه شرقیمرکزيخرمشهر3209

1861زویداتحومه شرقیمرکزيخرمشهر3210

**سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتی اروندحومه شرقیمرکزيخرمشهر3211

**شرکت آسفالت سازي 60 تنیحومه شرقیمرکزيخرمشهر3212

**شرکت سهامی پتروشیمی آبادانحومه شرقیمرکزيخرمشهر3213

**شرکت شناورسازان معراجحومه شرقیمرکزيخرمشهر3214

**شرکت شیر پاستوریزهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3215

94333شلحهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3216

190666شنهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3217
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**شهرك صنعتی خرمشهرحومه شرقیمرکزيخرمشهر3218

34143قصبه منیعاتحومه شرقیمرکزيخرمشهر3219

**کارخانجات نورد لوله کارونحومه شرقیمرکزيخرمشهر3220

**کارخانه شیر استرلیزه خوزستانحومه شرقیمرکزيخرمشهر3221

**کارگاه شرکت توسعه فراگیرحومه شرقیمرکزيخرمشهر3222

717ماردحومه شرقیمرکزيخرمشهر3223

**مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیانحومه شرقیمرکزيخرمشهر3224

1143محسنحومه شرقیمرکزيخرمشهر3225

**محل احداث پاالیشگاه خوزستانحومه شرقیمرکزيخرمشهر3226

**مرغ و مزرعه زرین ملک زادهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3227

7802,747معمرهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3228

4201,552مقامسیهحومه شرقیمرکزيخرمشهر3229

4691,691منیخحومه شرقیمرکزيخرمشهر3230

**موسسه کشاورزي دریسحومه شرقیمرکزيخرمشهر3231

**موسسه کشاورزي سلطانیحومه شرقیمرکزيخرمشهر3232

**موسسه کشاورزي محمديحومه شرقیمرکزيخرمشهر3233

**انبار تاسیسات اداره بندرحومه غربیمرکزيخرمشهر3234

**ایستگاه حسینیهحومه غربیمرکزيخرمشهر3235

**پاسگاه پلیس راهحومه غربیمرکزيخرمشهر3236

**پاسگاه ژاندارمري شلمچهحومه غربیمرکزيخرمشهر3237

**پست برق 400 کیلو واتی خرمشهرحومه غربیمرکزيخرمشهر3238

2771,084پل نوحومه غربیمرکزيخرمشهر3239

**پلیس راه شهید سید جواد محموديحومه غربیمرکزيخرمشهر3240

**تومارحومه غربیمرکزيخرمشهر3241

8313,025جدیدهحومه غربیمرکزيخرمشهر3242

**حدودحومه غربیمرکزيخرمشهر3243

**خمیسهحومه غربیمرکزيخرمشهر3244

**خینحومه غربیمرکزيخرمشهر3245

4821,676دربند غربیحومه غربیمرکزيخرمشهر3246
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4501,624سرحانیه سفلیحومه غربیمرکزيخرمشهر3247

**سعیدانحومه غربیمرکزيخرمشهر3248

9583,355سورهحومه غربیمرکزيخرمشهر3249

**شاه خوره بزرگحومه غربیمرکزيخرمشهر3250

**شاه خوره کوچکحومه غربیمرکزيخرمشهر3251

**شبیشهحومه غربیمرکزيخرمشهر3252

**شرکت کشت و صنعت اکالیپتوسحومه غربیمرکزيخرمشهر3253

57234شهرك ساداتحومه غربیمرکزيخرمشهر3254

34128شهرك سومحومه غربیمرکزيخرمشهر3255

**طوالهحومه غربیمرکزيخرمشهر3256

**طواله 2حومه غربیمرکزيخرمشهر3257

41145عریضحومه غربیمرکزيخرمشهر3258

**فعلیهحومه غربیمرکزيخرمشهر3259

**کوت ناصرحومه غربیمرکزيخرمشهر3260

**گمرك شلمچهحومه غربیمرکزيخرمشهر3261

**مچريحومه غربیمرکزيخرمشهر3262

3571,367مصالويحومه غربیمرکزيخرمشهر3263

519مفتیه عریضحومه غربیمرکزيخرمشهر3264

**مندوانحومه غربیمرکزيخرمشهر3265

**موسسه معین بنیاد کشاورزي و آبزیانحومه غربیمرکزيخرمشهر3266

**مومنینحومه غربیمرکزيخرمشهر3267

**نزلهحومه غربیمرکزيخرمشهر3268

**نهریوسفحومه غربیمرکزيخرمشهر3269

**یادمان شهداي شلمچهحومه غربیمرکزيخرمشهر3270

**یوگه سفلیحومه غربیمرکزيخرمشهر3271

**یوگه علیاحومه غربیمرکزيخرمشهر3272

142539ام الخرینغرب کارونمرکزيخرمشهر3273

69286ام السوادغرب کارونمرکزيخرمشهر3274

31138ام نوشهغرب کارونمرکزيخرمشهر3275
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**تاسیسات نفتی دارخوینغرب کارونمرکزيخرمشهر3276

**تلمبه خانه توزیع ابغرب کارونمرکزيخرمشهر3277

**تیپیکغرب کارونمرکزيخرمشهر3278

**جهادکشاورزي کفیشهغرب کارونمرکزيخرمشهر3279

229955دیم ابن نجمغرب کارونمرکزيخرمشهر3280

**رحمانیه زبونغرب کارونمرکزيخرمشهر3281

101440رحمانیه فیصلیغرب کارونمرکزيخرمشهر3282

**رحمانیه قدیمغرب کارونمرکزيخرمشهر3283

71330رحمانیه کعبیغرب کارونمرکزيخرمشهر3284

524رهوالیغرب کارونمرکزيخرمشهر3285

242980سبعهغرب کارونمرکزيخرمشهر3286

2388سبعه دوغرب کارونمرکزيخرمشهر3287

105460سوي چیتی دوغرب کارونمرکزيخرمشهر3288

79377سوي چیتی سهغرب کارونمرکزيخرمشهر3289

**سوي چیتی مریهجغرب کارونمرکزيخرمشهر3290

91349سوي چیتی یکغرب کارونمرکزيخرمشهر3291

**شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خانغرب کارونمرکزيخرمشهر3292

33149شریعه ام تمنغرب کارونمرکزيخرمشهر3293

1162شریعه سیدعبودغرب کارونمرکزيخرمشهر3294

100404کفیشهغرب کارونمرکزيخرمشهر3295

**مجتمع آهن و فوالد خرمشهرغرب کارونمرکزيخرمشهر3296

**مشارعغرب کارونمرکزيخرمشهر3297

**مشیریجهغرب کارونمرکزيخرمشهر3298

833مکسرحسینیغرب کارونمرکزيخرمشهر3299

38145مملح علیاغرب کارونمرکزيخرمشهر3300

**ابوخرنوب /رده طاهر/جزیره مینومینوخرمشهر3301

184684احمدعمران /معبودي /جزیره مینومینوخرمشهر3302

**ام الخصیفهجزیره مینومینوخرمشهر3303

79272ام العجاججزیره مینومینوخرمشهر3304
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510ام القصبجزیره مینومینوخرمشهر3305

**ام القصب موسی /ابراهیم موسی /جزیره مینومینوخرمشهر3306

**ام القصب نزال مشتاقجزیره مینومینوخرمشهر3307

**بحریه صادقجزیره مینومینوخرمشهر3308

**بغالنیهجزیره مینومینوخرمشهر3309

3001,086جبارعبداالمامجزیره مینومینوخرمشهر3310

831حسن مظلوم /عاسمیه /جزیره مینومینوخرمشهر3311

75285حفارجزیره مینومینوخرمشهر3312

**حمادیه /بوزه چ/پجزیره مینومینوخرمشهر3313

1550حمیداسدخانجزیره مینومینوخرمشهر3314

41134خریبهجزیره مینومینوخرمشهر3315

56172راس جنوبی /بوزه راست /جزیره مینومینوخرمشهر3316

**راس شرقیجزیره مینومینوخرمشهر3317

827رضاگاهیجزیره مینومینوخرمشهر3318

51176رویس طعمهجزیره مینومینوخرمشهر3319

102353ساداتجزیره مینومینوخرمشهر3320

49172سندراشدجزیره مینومینوخرمشهر3321

**شرهان حمديجزیره مینومینوخرمشهر3322

134495شلحه  /شلیحه /جزیره مینومینوخرمشهر3323

45150صمدیهجزیره مینومینوخرمشهر3324

**طالب عصفورجزیره مینومینوخرمشهر3325

**عبداالمام فیصلجزیره مینومینوخرمشهر3326

**علوانیهجزیره مینومینوخرمشهر3327

64238غانمیه عیسیجزیره مینومینوخرمشهر3328

2397غضبانیهجزیره مینومینوخرمشهر3329

66225غیثیهجزیره مینومینوخرمشهر3330

**کبریتالفیجزیره مینومینوخرمشهر3331

73262کوت سعیدجزیره مینومینوخرمشهر3332

89367مزرعهجزیره مینومینوخرمشهر3333
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**مضروبهجزیره مینومینوخرمشهر3334

210767معمرهجزیره مینومینوخرمشهر3335

116389مقاطعجزیره مینومینوخرمشهر3336

1456مهناجزیره مینومینوخرمشهر3337

413نجم دیوان /بحریه /جزیره مینومینوخرمشهر3338

104380نعمیهجزیره مینومینوخرمشهر3339

632نعمیه سیدناصرجزیره مینومینوخرمشهر3340

1,4685,298اسالم آبادچغامیشچغامیشدزفول3341

235839بالدیهچغامیشچغامیشدزفول3342

247917بنوت باالچغامیشچغامیشدزفول3343

105356بنوت پایینچغامیشچغامیشدزفول3344

102396بنه عیسیچغامیشچغامیشدزفول3345

**دامداري غالمعلی هویزيچغامیشچغامیشدزفول3346

**سدعجیریبچغامیشچغامیشدزفول3347

111424سیف آبادچغامیشچغامیشدزفول3348

**شرکت آبزیست ماهیچغامیشچغامیشدزفول3349

**شلگهی سفلیچغامیشچغامیشدزفول3350

215774شهرك سیدعنایتچغامیشچغامیشدزفول3351

4041,528شهرك شهیدکریمیچغامیشچغامیشدزفول3352

217833فضیلیچغامیشچغامیشدزفول3353

62239قلعه خلیلچغامیشچغامیشدزفول3354

95320قلعه سردارچغامیشچغامیشدزفول3355

**کارخانه بشکه سازي دزفولچغامیشچغامیشدزفول3356

4301,580کهنکچغامیشچغامیشدزفول3357

**ماسه شوییچغامیشچغامیشدزفول3358

2061مبارز آبادچغامیشچغامیشدزفول3359

**موسسه کشاورزي موحدي نژادچغامیشچغامیشدزفول3360

**امامزاده ابوالبشیرخیبرچغامیشدزفول3361

93373بدیلیانخیبرچغامیشدزفول3362
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3501,411بنه حاجاتخیبرچغامیشدزفول3363

45183بنه عاطیخیبرچغامیشدزفول3364

**بنه عایشخیبرچغامیشدزفول3365

**بنه الزمخیبرچغامیشدزفول3366

**بنه مزبانخیبرچغامیشدزفول3367

72273چغاچشمهخیبرچغامیشدزفول3368

**چغادوسرخیبرچغامیشدزفول3369

2781,071خوزینه باقرخیبرچغامیشدزفول3370

130484خوزینه باالخیبرچغامیشدزفول3371

236966ده نوخیبرچغامیشدزفول3372

4311,638سیدنورخیبرچغامیشدزفول3373

**شرکت کشاورزي جنوبخیبرچغامیشدزفول3374

260918شنگر علیاخیبرچغامیشدزفول3375

5232,017شهرك حمزهخیبرچغامیشدزفول3376

6292,301شهرك خیبرخیبرچغامیشدزفول3377

8703,351شهرك شهیدبهشتیخیبرچغامیشدزفول3378

**صفریعقوبخیبرچغامیشدزفول3379

**مکینه کمیلیخیبرچغامیشدزفول3380

**مکینه یعقوبخیبرچغامیشدزفول3381

160598نهضت آبادخیبرچغامیشدزفول3382

**یاردشماره 632خیبرچغامیشدزفول3383

**یاردشماره 638خیبرچغامیشدزفول3384

37154ابوالحسنسردشتسردشتدزفول3385

628اشگفت خرماسردشتسردشتدزفول3386

**اشگفت کتهاسردشتسردشتدزفول3387

**اشگفت ممدلی خانسردشتسردشتدزفول3388

**اشگفت یکدرسردشتسردشتدزفول3389

**امامزاده هفت تنانسردشتسردشتدزفول3390

86375ایسپرهسردشتسردشتدزفول3391
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**آب اژدونسردشتسردشتدزفول3392

**آب اژدون شهی مردهسردشتسردشتدزفول3393

1231آب جازسردشتسردشتدزفول3394

941آب سوراخسردشتسردشتدزفول3395

2499آب مارونسردشتسردشتدزفول3396

626آب هرزهلهسردشتسردشتدزفول3397

175686آبیدسردشتسردشتدزفول3398

**آبیدلطفعلیسردشتسردشتدزفول3399

**باغ قیصرسردشتسردشتدزفول3400

**باغ موگچسردشتسردشتدزفول3401

**برآفتاب لیرقربانسردشتسردشتدزفول3402

**بن گزالهفترونیسردشتسردشتدزفول3403

**بنه محمدعلیسردشتسردشتدزفول3404

**بیشه برآفتابسردشتسردشتدزفول3405

**بیشه برآفتاب علیسردشتسردشتدزفول3406

629بیشه سرخسردشتسردشتدزفول3407

**پارهسردشتسردشتدزفول3408

71273پاي کوه مالحسردشتسردشتدزفول3409

**پگاهیسردشتسردشتدزفول3410

**پودستان عباسعلیسردشتسردشتدزفول3411

**پیله ورديسردشتسردشتدزفول3412

619تخت شوشتريسردشتسردشتدزفول3413

1243ترك پیکهسردشتسردشتدزفول3414

1342تله باالسردشتسردشتدزفول3415

**تمدبازارگهسردشتسردشتدزفول3416

**تنگ دزسفلیسردشتسردشتدزفول3417

**تنگ دزعلیاسردشتسردشتدزفول3418

38135توت سفلیسردشتسردشتدزفول3419

197762توت علیاسردشتسردشتدزفول3420
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**توه سوختهسردشتسردشتدزفول3421

**توه کیناسردشتسردشتدزفول3422

30118توه مددسردشتسردشتدزفول3423

**چال رحیم علیسردشتسردشتدزفول3424

**چشمه بهارهسردشتسردشتدزفول3425

**چشمه کرهسردشتسردشتدزفول3426

**چگاه اسفندیارسردشتسردشتدزفول3427

415چم پل برآفتابسردشتسردشتدزفول3428

415چم تینهسردشتسردشتدزفول3429

**چم طویلهسردشتسردشتدزفول3430

40178چمبرهسردشتسردشتدزفول3431

**حیدرعیديسردشتسردشتدزفول3432

**دارچلیسردشتسردشتدزفول3433

1350دارزردسردشتسردشتدزفول3434

**داریگهسردشتسردشتدزفول3435

**درگیسردشتسردشتدزفول3436

522دره باریکیسردشتسردشتدزفول3437

1860دره جافرسردشتسردشتدزفول3438

**دره عالی گرسردشتسردشتدزفول3439

**دره غالمحسینسردشتسردشتدزفول3440

**دره کرجمال خیرعلیسردشتسردشتدزفول3441

30117دلی پادیگولهسردشتسردشتدزفول3442

**دیفه کوهسردشتسردشتدزفول3443

**زمین سوختهسردشتسردشتدزفول3444

1355زوره سالندکوهسردشتسردشتدزفول3445

**سرابسردشتسردشتدزفول3446

**سراشکفت تنگدزسردشتسردشتدزفول3447

**سرتختسردشتسردشتدزفول3448

**سرچولسردشتسردشتدزفول3449
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**سرموردسردشتسردشتدزفول3450

**سه اشگفتان بندرسردشتسردشتدزفول3451

630سه اشگفتان سبزيسردشتسردشتدزفول3452

**سه اشگفتان مندنیسردشتسردشتدزفول3453

**سه چلونسردشتسردشتدزفول3454

**سه کوهسردشتسردشتدزفول3455

**سیزده درهسردشتسردشتدزفول3456

**عزیزآباد برآفتابسردشتسردشتدزفول3457

1060علی عربسردشتسردشتدزفول3458

837غریب آبادسردشتسردشتدزفول3459

27117کارنجسردشتسردشتدزفول3460

**کرجمال نیازعلیسردشتسردشتدزفول3461

**کلنیسردشتسردشتدزفول3462

**کنده باقرسردشتسردشتدزفول3463

943کنگرستانسردشتسردشتدزفول3464

**کوه سرخهسردشتسردشتدزفول3465

**کی گهسردشتسردشتدزفول3466

199868گاومیرسردشتسردشتدزفول3467

740گردابسردشتسردشتدزفول3468

**گردبیشهسردشتسردشتدزفول3469

**گورشرانسردشتسردشتدزفول3470

533لب سفید سفلیسردشتسردشتدزفول3471

26101لب سفید علیاسردشتسردشتدزفول3472

2586لطف آبادسردشتسردشتدزفول3473

**لوکراسردشتسردشتدزفول3474

**لیربزیهسردشتسردشتدزفول3475

**مدح کوهیسردشتسردشتدزفول3476

1879مرنگلسردشتسردشتدزفول3477

632مست پیسردشتسردشتدزفول3478
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**مال امیرسردشتسردشتدزفول3479

421ملکیسردشتسردشتدزفول3480

1147مورتاسردشتسردشتدزفول3481

**میان رهون محکسردشتسردشتدزفول3482

**میگرونسردشتسردشتدزفول3483

**نثارلیرقربانسردشتسردشتدزفول3484

**وارگه علیشاهسردشتسردشتدزفول3485

**وارگه کلنیسردشتسردشتدزفول3486

**وارگه کنارسردشتسردشتدزفول3487

**امامزاده پیرمحمدماهوربرنجیسردشتدزفول3488

**ایستگاه تولیدبذرمرتعیماهوربرنجیسردشتدزفول3489

**آب اناريماهوربرنجیسردشتدزفول3490

**آموزشگاه راهنمایی و رانندگی مهارتماهوربرنجیسردشتدزفول3491

**باغ شکار پورماهوربرنجیسردشتدزفول3492

7963,170بنه حسین کلولیماهوربرنجیسردشتدزفول3493

34136بنه قیصرماهوربرنجیسردشتدزفول3494

**بوگندهماهوربرنجیسردشتدزفول3495

**پادگان شهید مهندس باکريماهوربرنجیسردشتدزفول3496

**پادگان عماریاسرماهوربرنجیسردشتدزفول3497

**پادگان قایمیهماهوربرنجیسردشتدزفول3498

ماهوربرنجیسردشتدزفول3499
پروژه احداث 325 هکتار باغات مدرن مرکبات 

واحد دزفول
**

946پلنگ آبماهوربرنجیسردشتدزفول3500

**تلمبه ایستگاه اصلی سبیلیماهوربرنجیسردشتدزفول3501

**چال مهدماهوربرنجیسردشتدزفول3502

756سایت 3 پدافند هواییماهوربرنجیسردشتدزفول3503

141565سبزابماهوربرنجیسردشتدزفول3504

38157سربیشهماهوربرنجیسردشتدزفول3505

**سردول نساروندماهوربرنجیسردشتدزفول3506

**سیلوي 400 تنیماهوربرنجیسردشتدزفول3507
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**شرکت آرد و گندم ماهورماهوربرنجیسردشتدزفول3508

418شرکت تعاونی 21مرغداريماهوربرنجیسردشتدزفول3509

**شرکت دامداري شهیدمحمديماهوربرنجیسردشتدزفول3510

529شرکت سهامی برق منطقه خوزستانماهوربرنجیسردشتدزفول3511

**شرکت صنعتی دوده فامماهوربرنجیسردشتدزفول3512

**شرکت ماسه اي افقماهوربرنجیسردشتدزفول3513

**شرکت نیک تابان دزماهوربرنجیسردشتدزفول3514

**شن وماسه شویی نادر باقريماهوربرنجیسردشتدزفول3515

**شهرك صنعتی دزفول یکماهوربرنجیسردشتدزفول3516

72354شهرك صنعتی کوپیتهماهوربرنجیسردشتدزفول3517

**شهرك صنعتی ماهور برنجیماهوربرنجیسردشتدزفول3518

2381,027شهرك عشایري حضرت مهديماهوربرنجیسردشتدزفول3519

3571,603شهرك کوثرماهوربرنجیسردشتدزفول3520

**شهیدان زیدماهوربرنجیسردشتدزفول3521

627شیبیهماهوربرنجیسردشتدزفول3522

7142,859شیرین آبماهوربرنجیسردشتدزفول3523

83343فیروزآبادماهوربرنجیسردشتدزفول3524

**کارخانه گاز اکسیژنماهوربرنجیسردشتدزفول3525

**کارگاه ماسه شویی ذلقی ( ماهان )ماهوربرنجیسردشتدزفول3526

**کول سرخ لیراسدماهوربرنجیسردشتدزفول3527

**گاوداري مهرآقاماهوربرنجیسردشتدزفول3528

623گورسفیدماهوربرنجیسردشتدزفول3529

**گورشران اوستاماهوربرنجیسردشتدزفول3530

**ماسه شویی سعید ذلقیماهوربرنجیسردشتدزفول3531

**ماسه شویی کهنک شماره 2 گالل ماسهماهوربرنجیسردشتدزفول3532

**ماسه شویی گسترش آرشماهوربرنجیسردشتدزفول3533

2441,047ماهوربرنجی سفلیماهوربرنجیسردشتدزفول3534

43185ماهوربرنجی علیاماهوربرنجیسردشتدزفول3535

621مجتمع اردوگاههاي تفریحیماهوربرنجیسردشتدزفول3536
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38183مجتمع تعاونیهاي کشاورزيماهوربرنجیسردشتدزفول3537

**مجتمع فوالد روهینا جنوبماهوربرنجیسردشتدزفول3538

**مجتمع کارخانجات آسفالت و سنگ شهرداريماهوربرنجیسردشتدزفول3539

**مرغداري ادیب مهرماهوربرنجیسردشتدزفول3540

**مرغداري حاجی ملک مرداسیماهوربرنجیسردشتدزفول3541

**مرغداري منصورر یوفیماهوربرنجیسردشتدزفول3542

**مرکز خدمات کشاورزي سبیلیماهوربرنجیسردشتدزفول3543

56295میدانماهوربرنجیسردشتدزفول3544

54252امامزاده احمدفدالهاحمدفدالهشهیوندزفول3545

**امامزاده فداله عمراناحمدفدالهشهیوندزفول3546

**آب انار سیدنظر حسینیاحمدفدالهشهیوندزفول3547

532باباخدااحمدفدالهشهیوندزفول3548

837برآفتاب مرزي الدارخلکاحمدفدالهشهیوندزفول3549

24115بردشمشیراحمدفدالهشهیوندزفول3550

21104بردوربهاحمدفدالهشهیوندزفول3551

28107بزاباحمدفدالهشهیوندزفول3552

631بق بقواحمدفدالهشهیوندزفول3553

30137بلواحمدفدالهشهیوندزفول3554

1872بندچولیاحمدفدالهشهیوندزفول3555

**پاچل چالوزاحمدفدالهشهیوندزفول3556

41159پلواحمدفدالهشهیوندزفول3557

**پوالکاواحمدفدالهشهیوندزفول3558

**تیمورآباداحمدفدالهشهیوندزفول3559

2192چال تاك باالاحمدفدالهشهیوندزفول3560

526چال تاك پاییناحمدفدالهشهیوندزفول3561

**چل میشوناحمدفدالهشهیوندزفول3562

27114داسمورتاحمدفدالهشهیوندزفول3563

**دبستان امام جعفرصادقاحمدفدالهشهیوندزفول3564

51211دره ابینهاحمدفدالهشهیوندزفول3565
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**دره تاك دارخلکاحمدفدالهشهیوندزفول3566

417دره خشک جافرونداحمدفدالهشهیوندزفول3567

2396دره خشک حاتم ونداحمدفدالهشهیوندزفول3568

**دره سیلواحمدفدالهشهیوندزفول3569

**دره لیرگهاحمدفدالهشهیوندزفول3570

41158دله چناراحمدفدالهشهیوندزفول3571

**ده سیداحمداحمدفدالهشهیوندزفول3572

**ده سیدعلیاحمدفدالهشهیوندزفول3573

**دهواره علی همتحسینیاحمدفدالهشهیوندزفول3574

48232دیکودارخلکاحمدفدالهشهیوندزفول3575

25113دین راكاحمدفدالهشهیوندزفول3576

**سرتنگ مورتاحمدفدالهشهیوندزفول3577

531سررگ احمدفدالهاحمدفدالهشهیوندزفول3578

**سررگ چشماناحمدفدالهشهیوندزفول3579

**سررگ عبدالهاحمدفدالهشهیوندزفول3580

**سررگ عزیزآقااحمدفدالهشهیوندزفول3581

47214سگ کش دارخلکاحمدفدالهشهیوندزفول3582

**سیدعلیشاهاحمدفدالهشهیوندزفول3583

2296سیلواحمدفدالهشهیوندزفول3584

1997عیدي مرده باالاحمدفدالهشهیوندزفول3585

1780عیدي مرده پاییناحمدفدالهشهیوندزفول3586

734کول کندياحمدفدالهشهیوندزفول3587

2193گامغل باالاحمدفدالهشهیوندزفول3588

28119گامغل پاییناحمدفدالهشهیوندزفول3589

**گچ وهااحمدفدالهشهیوندزفول3590

**گچستاناحمدفدالهشهیوندزفول3591

1964گچستاناحمدفدالهشهیوندزفول3592

**گیوه دراناحمدفدالهشهیوندزفول3593

**مازه پاریاب پاییناحمدفدالهشهیوندزفول3594
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49205مازه پاریاباحمدفدالهشهیوندزفول3595

417مازه سروامام قلیاحمدفدالهشهیوندزفول3596

**مازه سرومهراباحمدفدالهشهیوندزفول3597

**مازه سرویدالهاحمدفدالهشهیوندزفول3598

**مازه مراحمدفدالهشهیوندزفول3599

**مازه نجفاحمدفدالهشهیوندزفول3600

**میچگان سیدهادي حسینیاحمدفدالهشهیوندزفول3601

**اب بیدامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3602

**اب گریوامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3603

**اسد آبادامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3604

**اکیلیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3605

735امام زاده پیرچلامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3606

**باباصالحامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3607

**باتربوامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3608

**بادام روامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3609

**باغامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3610

**باالرهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3611

**برافتابامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3612

1352بردگوريامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3613

**بنچیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3614

**بنکوهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3615

**پاپلامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3616

**پاتاورامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3617

**پاتهالامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3618

**پاچل المونامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3619

**پاریاب عیدي بکامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3620

**پشت برآفتابامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3621

**پنه بديامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3622

**پیبیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3623
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**تاسراامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3624

**تربهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3625

**تربه شاعلیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3626

**تگرچاامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3627

31135تله مالامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3628

**تلینکوهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3629

**تنباکوکارامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3630

**تنگ لیرامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3631

**تنه بريامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3632

**تیله دارامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3633

**جاذبهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3634

**جنگل کوهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3635

**چلامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3636

**چل مالگهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3637

35183چلونامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3638

**چوکهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3639

**چهاررگانامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3640

48202خرمیزانامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3641

**خسروامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3642

**داداامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3643

**دچیتالامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3644

**دردريامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3645

22107درکول درهونیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3646

**دست نیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3647

**دوابامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3648

**دهبرامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3649

**دهگاهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3650

**ذلتامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3651

**رازانهاامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3652
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**زیبندامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3653

**زییهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3654

**سربندامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3655

**سرتنگ المونامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3656

**سرچلامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3657

**سردامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3658

**سرهاامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3659

**سوريامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3660

**سوالگچیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3661

2792شويامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3662

**کاوالمونامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3663

**کرم زردامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3664

**کرم کوهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3665

**کالغ دونامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3666

523کنیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3667

**کومیهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3668

**کوه زیرامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3669

**کیلنجامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3670

**کیماسیامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3671

**گلزارامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3672

**الانارامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3673

**لب کدرهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3674

**لکالتاديامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3675

**لودرهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3676

**لیرداامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3677

**مزرعه شیخامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3678

**مله غالبامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3679

**نمنکامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3680

**هلکیوهامامزاده سیدمحمودشهیوندزفول3681
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**امامزاده حاجی مردره کایدشهیوندزفول3682

523اودلودره کایدشهیوندزفول3683

**ایدادره کایدشهیوندزفول3684

2377آب دره تازهدره کایدشهیوندزفول3685

744آب سیالدره کایدشهیوندزفول3686

**باپل ارپنادره کایدشهیوندزفول3687

850بردمردازمادره کایدشهیوندزفول3688

**بنه بنددره کایدشهیوندزفول3689

636بیدوان ارپنادره کایدشهیوندزفول3690

**پاتخت آب رذدره کایدشهیوندزفول3691

**پاتخت ناريدره کایدشهیوندزفول3692

2396پایتخت شامحمددره کایدشهیوندزفول3693

738پهنه کرگاودره کایدشهیوندزفول3694

**تاك سفلیدره کایدشهیوندزفول3695

425تاك علیادره کایدشهیوندزفول3696

520تومرزدره کایدشهیوندزفول3697

533ته تردره کایدشهیوندزفول3698

**تیت گمدره کایدشهیوندزفول3699

524جلیزاودره کایدشهیوندزفول3700

**چاروفدره کایدشهیوندزفول3701

**چال ابوتدره کایدشهیوندزفول3702

**چال برددره کایدشهیوندزفول3703

**چال بودردره کایدشهیوندزفول3704

35145چال روگهدره کایدشهیوندزفول3705

**چال گچدره کایدشهیوندزفول3706

**چال گندمدره کایدشهیوندزفول3707

**چال اللدره کایدشهیوندزفول3708

**چال میروندره کایدشهیوندزفول3709

421چرکودره کایدشهیوندزفول3710
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**چشمه لیرکیدره کایدشهیوندزفول3711

**چل شه حیدرآقادره کایدشهیوندزفول3712

**چل شه هاشمدره کایدشهیوندزفول3713

533چم کناردره کایدشهیوندزفول3714

**چنگلیلهدره کایدشهیوندزفول3715

1977چوب آبدره کایدشهیوندزفول3716

**داربردره کایدشهیوندزفول3717

41155دارمديدره کایدشهیوندزفول3718

620دره بهزاددره کایدشهیوندزفول3719

**دره جازدره کایدشهیوندزفول3720

**دره درویش مردهدره کایدشهیوندزفول3721

421دره قیردره کایدشهیوندزفول3722

420دره لیرگه دوركدره کایدشهیوندزفول3723

2388دشت گرگاندره کایدشهیوندزفول3724

1360ده زنوندره کایدشهیوندزفول3725

**دهوردره کایدشهیوندزفول3726

**دیدگاه الموندره کایدشهیوندزفول3727

**زردفتدره کایدشهیوندزفول3728

2197سربردلکالدره کایدشهیوندزفول3729

415سرچاتدره کایدشهیوندزفول3730

24119سگ کش دوركدره کایدشهیوندزفول3731

827فیالبدره کایدشهیوندزفول3732

621کدمهدره کایدشهیوندزفول3733

**کرهدره کایدشهیوندزفول3734

534کول تاك دوركدره کایدشهیوندزفول3735

625کول تركدره کایدشهیوندزفول3736

**کول تیتادره کایدشهیوندزفول3737

**کول جفتدره کایدشهیوندزفول3738

35142کول سیرادره کایدشهیوندزفول3739
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**گراییدره کایدشهیوندزفول3740

1788گرکنديدره کایدشهیوندزفول3741

**گرموشادره کایدشهیوندزفول3742

24115گل گنجاندره کایدشهیوندزفول3743

**گله هردره کایدشهیوندزفول3744

530گورکانی ارپنادره کایدشهیوندزفول3745

628گوي کنوندره کایدشهیوندزفول3746

**السودره کایدشهیوندزفول3747

55255لبابدره کایدشهیوندزفول3748

**لکالدره کایدشهیوندزفول3749

**لوله کوهدره کایدشهیوندزفول3750

**مارمهدره کایدشهیوندزفول3751

1043مازه قالدره کایدشهیوندزفول3752

**مدفردره کایدشهیوندزفول3753

**مرزیلسوندره کایدشهیوندزفول3754

**مودودره کایدشهیوندزفول3755

**میچاتوندره کایدشهیوندزفول3756

2296نودردره کایدشهیوندزفول3757

**ورزرد ارپناهدره کایدشهیوندزفول3758

**هونگه باالدره کایدشهیوندزفول3759

518هونگه پاییندره کایدشهیوندزفول3760

**ابزاامیرسیدولی الدینشهیوندزفول3761

32143ازنک علیاسیدولی الدینشهیوندزفول3762

411ازنک کوکیاسیدولی الدینشهیوندزفول3763

421اشگفت کاهدونسیدولی الدینشهیوندزفول3764

**اشگفت گوگردسیدولی الدینشهیوندزفول3765

**امامزاده سیدپیرانسیدولی الدینشهیوندزفول3766

**امامزاده مهداویدسیدولی الدینشهیوندزفول3767

**آب گرمکسیدولی الدینشهیوندزفول3768
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**باغ گرویکسیدولی الدینشهیوندزفول3769

**برآفتاب سفلیسیدولی الدینشهیوندزفول3770

38171برآفتاب علیاسیدولی الدینشهیوندزفول3771

**برداژدهاسیدولی الدینشهیوندزفول3772

**بردقورچونسیدولی الدینشهیوندزفول3773

**بردگپسیدولی الدینشهیوندزفول3774

**بردگالسیدولی الدینشهیوندزفول3775

**بروي امیرسیدولی الدینشهیوندزفول3776

**بق بقابسیدولی الدینشهیوندزفول3777

**بنه شیخ امامقلیسیدولی الدینشهیوندزفول3778

**بنیسیدولی الدینشهیوندزفول3779

**بوستانکسیدولی الدینشهیوندزفول3780

**پاچگاهسیدولی الدینشهیوندزفول3781

**پایتخت آب انبارسیدولی الدینشهیوندزفول3782

**پشت پرترمزارسیدولی الدینشهیوندزفول3783

**تاورشهسیدولی الدینشهیوندزفول3784

**تخت توكسیدولی الدینشهیوندزفول3785

950تنباکوکارسیدولی الدینشهیوندزفول3786

1467تودوسیدولی الدینشهیوندزفول3787

**جاچادرهاسیدولی الدینشهیوندزفول3788

30135جازستان پارهسیدولی الدینشهیوندزفول3789

**جازستونسیدولی الدینشهیوندزفول3790

**جازستونسیدولی الدینشهیوندزفول3791

**جاکاهسیدولی الدینشهیوندزفول3792

522جوگنديسیدولی الدینشهیوندزفول3793

416چال کنارسیدولی الدینشهیوندزفول3794

1050چشمه شیرینسیدولی الدینشهیوندزفول3795

**چل شهسیدولی الدینشهیوندزفول3796

838چم چولیانسیدولی الدینشهیوندزفول3797
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417چم سورهسیدولی الدینشهیوندزفول3798

**چندارسیدولی الدینشهیوندزفول3799

**چنگاورهسیدولی الدینشهیوندزفول3800

**چوکابلوطیسیدولی الدینشهیوندزفول3801

**چه شیرینسیدولی الدینشهیوندزفول3802

**چهارمرزونسیدولی الدینشهیوندزفول3803

**چهل گريسیدولی الدینشهیوندزفول3804

**خواجه مردهسیدولی الدینشهیوندزفول3805

**درکولسیدولی الدینشهیوندزفول3806

**دره بروكسیدولی الدینشهیوندزفول3807

**دره بنوارسیدولی الدینشهیوندزفول3808

**دره پیرسیدولی الدینشهیوندزفول3809

**دره چنديسیدولی الدینشهیوندزفول3810

2283دره کتاسزارسیدولی الدینشهیوندزفول3811

**دره میوهسیدولی الدینشهیوندزفول3812

**دست بیلسیدولی الدینشهیوندزفول3813

**دم باریکسیدولی الدینشهیوندزفول3814

**دودرونسیدولی الدینشهیوندزفول3815

**دول جافرسیدولی الدینشهیوندزفول3816

**دول دعواسیدولی الدینشهیوندزفول3817

**دول زنگیسیدولی الدینشهیوندزفول3818

**دول گپسیدولی الدینشهیوندزفول3819

951دهگاه تپیسیدولی الدینشهیوندزفول3820

**دهگه گاهشلونسیدولی الدینشهیوندزفول3821

**رمیهسیدولی الدینشهیوندزفول3822

**زوالهرسیدولی الدینشهیوندزفول3823

**سرسردابسیدولی الدینشهیوندزفول3824

741سرسرداب سفلیسیدولی الدینشهیوندزفول3825

1673سرسرداب علیاسیدولی الدینشهیوندزفول3826
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523سزارسیدولی الدینشهیوندزفول3827

**سوراخ گچیسیدولی الدینشهیوندزفول3828

**سوزسیدولی الدینشهیوندزفول3829

**سومیهسیدولی الدینشهیوندزفول3830

624سومیه سفلیسیدولی الدینشهیوندزفول3831

**سومیه علیاسیدولی الدینشهیوندزفول3832

**شیرکشسیدولی الدینشهیوندزفول3833

**طاق برديسیدولی الدینشهیوندزفول3834

**طالسیدولی الدینشهیوندزفول3835

**عظیمسیدولی الدینشهیوندزفول3836

**غافله جاهسیدولی الدینشهیوندزفول3837

**فدالهسیدولی الدینشهیوندزفول3838

**قدمگاه حضرت رضاسیدولی الدینشهیوندزفول3839

**کادکدباسیدولی الدینشهیوندزفول3840

**کش کوكسیدولی الدینشهیوندزفول3841

**کل خونگستانسیدولی الدینشهیوندزفول3842

**کلخنگ بوگردسیدولی الدینشهیوندزفول3843

**کوکیانورآبادسیدولی الدینشهیوندزفول3844

**کوله کوهسیدولی الدینشهیوندزفول3845

**گدراه علیسیدولی الدینشهیوندزفول3846

**گرابسیدولی الدینشهیوندزفول3847

**گل سفیدسیدولی الدینشهیوندزفول3848

**گله سرخسیدولی الدینشهیوندزفول3849

**گم کوفهسیدولی الدینشهیوندزفول3850

**گمدراعلیسیدولی الدینشهیوندزفول3851

**گمه ترپسیدولی الدینشهیوندزفول3852

**گوریاسیدولی الدینشهیوندزفول3853

2698گوشهسیدولی الدینشهیوندزفول3854

**گوم جانکهسیدولی الدینشهیوندزفول3855
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**گیرموسیدولی الدینشهیوندزفول3856

**الگالل نورآبادسیدولی الدینشهیوندزفول3857

**لغیسیدولی الدینشهیوندزفول3858

**للی یکسیدولی الدینشهیوندزفول3859

**لیزيسیدولی الدینشهیوندزفول3860

35121لیوسسیدولی الدینشهیوندزفول3861

**مزرعه سیدچراغسیدولی الدینشهیوندزفول3862

**مزرعه شیخ جمعهسیدولی الدینشهیوندزفول3863

**مزرعه محمدحسینسیدولی الدینشهیوندزفول3864

**مزمزسیدولی الدینشهیوندزفول3865

**ملک مرادسیدولی الدینشهیوندزفول3866

**مولیسیدولی الدینشهیوندزفول3867

**مولیک توتیاسیدولی الدینشهیوندزفول3868

636مهره دونسیدولی الدینشهیوندزفول3869

733میان کالهونسیدولی الدینشهیوندزفول3870

**نارنجسیدولی الدینشهیوندزفول3871

**نرگستان علیشاهسیدولی الدینشهیوندزفول3872

1454نورآبادسیدولی الدینشهیوندزفول3873

**وارگه کوههسیدولی الدینشهیوندزفول3874

**هوره امیرسیدولی الدینشهیوندزفول3875

**هوشاسرخسیدولی الدینشهیوندزفول3876

58267اب بیدسري 2شهیشهیوندزفول3877

**اسون زهلهشهیشهیوندزفول3878

**اشکفت دروازهشهیشهیوندزفول3879

**اشگفت مانداشهیشهیوندزفول3880

**امام زاده صوفی احمدشهیشهیوندزفول3881

**امامزاده پیرفزكشهیشهیوندزفول3882

**آب جازكشهیشهیوندزفول3883

**آب چیتکشهیشهیوندزفول3884
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**آب دیفهشهیشهیوندزفول3885

**آب کنارشهیشهیوندزفول3886

**آب میدشهیشهیوندزفول3887

**آهنگري زیرشهیشهیوندزفول3888

**بادلونیشهیشهیوندزفول3889

**باریکیشهیشهیوندزفول3890

**باریکی حسنقلیشهیشهیوندزفول3891

**باریکی محمدقلیشهیشهیوندزفول3892

65230بازارگهشهیشهیوندزفول3893

44153باغچه بانشهیشهیوندزفول3894

**بردسیديشهیشهیوندزفول3895

**بردمیزهشهیشهیوندزفول3896

519بنوارحاج نگهدارشهیشهیوندزفول3897

**بنه دستیشهیشهیوندزفول3898

1035بنه میرزاشهیشهیوندزفول3899

**بی سیم لب سفیدشهیشهیوندزفول3900

66218بیشه بزانشهیشهیوندزفول3901

**بیشه دولنگشهیشهیوندزفول3902

**پازن آبشهیشهیوندزفول3903

**پالنگانشهیشهیوندزفول3904

**پاملیچشهیشهیوندزفول3905

48181پامنارشهیشهیوندزفول3906

35100پاي قلعه /اسالم آباد/شهیشهیوندزفول3907

**پرچوكشهیشهیوندزفول3908

**پرمچشهیشهیوندزفول3909

843پیرفزكشهیشهیوندزفول3910

**پیرورشهیشهیوندزفول3911

**تپتپاشهیشهیوندزفول3912

414تخت آبشهیشهیوندزفول3913
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**توه توريشهیشهیوندزفول3914

**جکستانشهیشهیوندزفول3915

**جگاهشهیشهیوندزفول3916

**جیل جیل آبشهیشهیوندزفول3917

28122چال قاسمشهیشهیوندزفول3918

422چال کرهشهیشهیوندزفول3919

**چاه شماره 7 لب سفیدشهیشهیوندزفول3920

61285چگاهشهیشهیوندزفول3921

**چنارشهیشهیوندزفول3922

**چول چپیشهیشهیوندزفول3923

**چول خشکشهیشهیوندزفول3924

**چول زیارشهیشهیوندزفول3925

628چهاردلونشهیشهیوندزفول3926

32101حاج ساالرشهیشهیوندزفول3927

**خارزردشهیشهیوندزفول3928

29105داركشهیشهیوندزفول3929

**درمنه زارشهیشهیوندزفول3930

**دره آبشهیشهیوندزفول3931

**دره چول زیوهشهیشهیوندزفول3932

**دره هالونیشهیشهیوندزفول3933

46176دیونیشهیشهیوندزفول3934

37119رزگهشهیشهیوندزفول3935

**زرداب دیفهشهیشهیوندزفول3936

**زیتیشهیشهیوندزفول3937

526زیالب حسن جانشهیشهیوندزفول3938

**سردرکاهدونشهیشهیوندزفول3939

**سرهودشهیشهیوندزفول3940

**سرهودخدارحمشهیشهیوندزفول3941

**سوراخ دوزانشهیشهیوندزفول3942
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**سی سیاهشهیشهیوندزفول3943

**شادابشهیشهیوندزفول3944

**شیرکششهیشهیوندزفول3945

**عبدالرضا مردهشهیشهیوندزفول3946

**قالیبافانشهیشهیوندزفول3947

**کاسیاشهیشهیوندزفول3948

**کاکرهشهیشهیوندزفول3949

**کرشهیشهیوندزفول3950

**کرستانشهیشهیوندزفول3951

**کرمردهشهیشهیوندزفول3952

**کالبروكشهیشهیوندزفول3953

415کوه گندمشهیشهیوندزفول3954

**گلزارشهیشهیوندزفول3955

**گلزارشهیشهیوندزفول3956

**لیزوكشهیشهیوندزفول3957

1779ماشکارشهیشهیوندزفول3958

**مزرعه چال قاسمشهیشهیوندزفول3959

**مشک آب بردهشهیشهیوندزفول3960

2585ممیلیشهیشهیوندزفول3961

**نثاربرآفتاب زمانشهیشهیوندزفول3962

737نم نم چهشهیشهیوندزفول3963

16105واحد بهره برداري لب سفیدشهیشهیوندزفول3964

**وارسه علیدادشهیشهیوندزفول3965

55200وحدتشهیشهیوندزفول3966

524هونی سفیدشهیشهیوندزفول3967

1,6006,474احمد آبادشمس آبادمرکزيدزفول3968

**امام زین العابدینشمس آبادمرکزيدزفول3969

**امامزاده اسحاقشمس آبادمرکزيدزفول3970

**امامزاده علیشمس آبادمرکزيدزفول3971
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**امیر آبادشمس آبادمرکزيدزفول3972

1,0734,455انجیركشمس آبادمرکزيدزفول3973

**باغ شماره 1صفی آبادشمس آبادمرکزيدزفول3974

**باغ شماره 2صفی آبادشمس آبادمرکزيدزفول3975

**باغ شماره 3صفی آبادشمس آبادمرکزيدزفول3976

201703بنوارشامیشمس آبادمرکزيدزفول3977

**بنه خبلشمس آبادمرکزيدزفول3978

**بنه عبدالنبیشمس آبادمرکزيدزفول3979

39162بنه علوانشمس آبادمرکزيدزفول3980

**بنه التونشمس آبادمرکزيدزفول3981

**بنه یعقوبشمس آبادمرکزيدزفول3982

**پمپ بنزین گل رزشمس آبادمرکزيدزفول3983

244888چغاسرخشمس آبادمرکزيدزفول3984

**حاج شریفشمس آبادمرکزيدزفول3985

167594حاج عبده محمدشمس آبادمرکزيدزفول3986

**خیر آبادشمس آبادمرکزيدزفول3987

**دانشگاه پیام نورشمس آبادمرکزيدزفول3988

43145دیلم علیاشمس آبادمرکزيدزفول3989

**شرکت کشت و صنعت شهید رجاییشمس آبادمرکزيدزفول3990

3131,290شهرك امیرالمومنینشمس آبادمرکزيدزفول3991

7412,653شهرك انقالبشمس آبادمرکزيدزفول3992

7052,896شهرك شمس آبادشمس آبادمرکزيدزفول3993

9303,488شهرك عدالتشمس آبادمرکزيدزفول3994

9533,664شهرك مهاجرینشمس آبادمرکزيدزفول3995

41145غریب دیلم سفلیشمس آبادمرکزيدزفول3996

118404قلعه ربع بندبالشمس آبادمرکزيدزفول3997

43146قلعه قاضیشمس آبادمرکزيدزفول3998

**قلعه نوشمس آبادمرکزيدزفول3999

2741,195قلعه نو شمس آبادشمس آبادمرکزيدزفول4000
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839کوره هاي آجر و آهکشمس آبادمرکزيدزفول4001

**کوره هاي آجر هوفمن مرکزگسترششمس آبادمرکزيدزفول4002

**گاوداري حاج رضا نصیریانشمس آبادمرکزيدزفول4003

1145مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي سیاه منصورشمس آبادمرکزيدزفول4004

**مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي شمس آبادشمس آبادمرکزيدزفول4005

**مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي قایمیهشمس آبادمرکزيدزفول4006

28116مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي مهاجرینشمس آبادمرکزيدزفول4007

**مرغداري بیت المقدسشمس آبادمرکزيدزفول4008

**مرغداري پانزده خردادشمس آبادمرکزيدزفول4009

59215مرغداري دباغشمس آبادمرکزيدزفول4010

727مرکز کشاورزي و دامپروري صفی آبادشمس آبادمرکزيدزفول4011

**موسسه عبدالرضا سعادتیشمس آبادمرکزيدزفول4012

**مهمانشهر اشرفی اصفهانیشمس آبادمرکزيدزفول4013

410مهمانشهر شهید مطهريشمس آبادمرکزيدزفول4014

**واحد کشاورزي شهید بهشتیشمس آبادمرکزيدزفول4015

**اردوگاه شهیدبهشتیقبله ايمرکزيدزفول4016

**اسدبکقبله ايمرکزيدزفول4017

**امامزاده فراشقبله ايمرکزيدزفول4018

**باغ عبدالعلیقبله ايمرکزيدزفول4019

**باغ کالغقبله ايمرکزيدزفول4020

3251,050بندبال باالقبله ايمرکزيدزفول4021

101349بندبال پایینقبله ايمرکزيدزفول4022

203722بنوارحسینقبله ايمرکزيدزفول4023

**بنه اسدقبله ايمرکزيدزفول4024

**تاسیسات آبرسانی پوردانشقبله ايمرکزيدزفول4025

3401,266جاتهقبله ايمرکزيدزفول4026

**جیبرقبله ايمرکزيدزفول4027

**حاجی آبادقبله ايمرکزيدزفول4028

**دامداري شرکت خوشه نورقبله ايمرکزيدزفول4029

صفحه 139



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دویلونقبله ايمرکزيدزفول4030

**دهبرقبله ايمرکزيدزفول4031

77309زاویه حاجیانقبله ايمرکزيدزفول4032

101384زاویه حموديقبله ايمرکزيدزفول4033

66243زاویه خرسانقبله ايمرکزيدزفول4034

38162زاویه غریبقبله ايمرکزيدزفول4035

110423زاویه مراديقبله ايمرکزيدزفول4036

224866زاویه مشعلیقبله ايمرکزيدزفول4037

165589سایت 2قبله ايمرکزيدزفول4038

9573,704سنجرقبله ايمرکزيدزفول4039

**سه کنارونقبله ايمرکزيدزفول4040

1487شرف آباد اشرفیقبله ايمرکزيدزفول4041

**شرف آباد مستوفیقبله ايمرکزيدزفول4042

**شرکت جامع راهقبله ايمرکزيدزفول4043

140510شوهان سفلیقبله ايمرکزيدزفول4044

143523شوهان علیاقبله ايمرکزيدزفول4045

231794شهرك آیت اله مطهريقبله ايمرکزيدزفول4046

133444شهرك بهروزيقبله ايمرکزيدزفول4047

173571شهرك پیروزيقبله ايمرکزيدزفول4048

1,2033,804شهرك شهید محمد منتظريقبله ايمرکزيدزفول4049

1,3174,873شهرك محمدبن جعفرقبله ايمرکزيدزفول4050

70248عباس آباد اشرفیقبله ايمرکزيدزفول4051

104356عباس آباد فخراییقبله ايمرکزيدزفول4052

**علی آباد طهماسبیقبله ايمرکزيدزفول4053

**علی کولیقبله ايمرکزيدزفول4054

**قالوندقبله ايمرکزيدزفول4055

**قلعه شیخقبله ايمرکزيدزفول4056

6632,685قلعه طوققبله ايمرکزيدزفول4057

**قلعه نوبیشهقبله ايمرکزيدزفول4058
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**قلعه نوعسگرقبله ايمرکزيدزفول4059

**کارخانه آسفالت شهرداريقبله ايمرکزيدزفول4060

**کرملک علیاقبله ايمرکزيدزفول4061

8533,252گاومِش آباد شرقیقبله ايمرکزيدزفول4062

1242گاومیش آبادقبله ايمرکزيدزفول4063

**مجتمع کارگاههاي صنعتی بن جعفرقبله ايمرکزيدزفول4064

1759مرکز آموزش کشاورزيقبله ايمرکزيدزفول4065

204890ام دبسبستانبستاندشت آزادگان4066

**آلبوحافظبستانبستاندشت آزادگان4067

**بیمارستان صحرایی امام حسنبستانبستاندشت آزادگان4068

**پادگان میشداغبستانبستاندشت آزادگان4069

**پاسگاه ژاندارمري سابلهبستانبستاندشت آزادگان4070

40158حمودعاصیبستانبستاندشت آزادگان4071

**دارالشیاعبستانبستاندشت آزادگان4072

**دفارسفلیبستانبستاندشت آزادگان4073

1039دفارعلیابستانبستاندشت آزادگان4074

**سیدشبیببستانبستاندشت آزادگان4075

**شرکت فرج شادگانبستانبستاندشت آزادگان4076

**صالح حسنبستانبستاندشت آزادگان4077

**صناف کشکولبستانبستاندشت آزادگان4078

51188عبیاتبستانبستاندشت آزادگان4079

33130عبیات بزرگبستانبستاندشت آزادگان4080

**عبیدگاطعبستانبستاندشت آزادگان4081

89356فنیخیبستانبستاندشت آزادگان4082

**فنیخی سفلیبستانبستاندشت آزادگان4083

54209فیروز آبادبستانبستاندشت آزادگان4084

88304قدرت آبادبستانبستاندشت آزادگان4085

**کارخانه آسفالت شهرداريبستانبستاندشت آزادگان4086

**گشت عملیاتی ناحیه 2بستانبستاندشت آزادگان4087
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59205مچریهبستانبستاندشت آزادگان4088

33138میهن آبادبستانبستاندشت آزادگان4089

**ابواحمديسعیدیهبستاندشت آزادگان4090

**ابوتمرسعیدیهبستاندشت آزادگان4091

**ابوجاموسهسعیدیهبستاندشت آزادگان4092

**ابوعبد شرهانیسعیدیهبستاندشت آزادگان4093

**ابوعلگایهسعیدیهبستاندشت آزادگان4094

**ابوگطیلهسعیدیهبستاندشت آزادگان4095

**پارکینگ شهرداريسعیدیهبستاندشت آزادگان4096

**پاسگاه دوریجسعیدیهبستاندشت آزادگان4097

**پاسگاه دیدبانی چزابهسعیدیهبستاندشت آزادگان4098

**پاسگاه رشیدیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4099

**پاسگاه صفریهسعیدیهبستاندشت آزادگان4100

**پاسگاه طاووسیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4101

**پاسگاه مرزي سوبلهسعیدیهبستاندشت آزادگان4102

**پایانه مرزي چزابهسعیدیهبستاندشت آزادگان4103

**حاجی سالمسعیدیهبستاندشت آزادگان4104

**حمیدانیسعیدیهبستاندشت آزادگان4105

**خرابه ساداتسعیدیهبستاندشت آزادگان4106

**دباتسعیدیهبستاندشت آزادگان4107

**دبیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4108

80331رمیم شمالیسعیدیهبستاندشت آزادگان4109

**سرهنگیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4110

**سوبلهسعیدیهبستاندشت آزادگان4111

**شاه دشتسعیدیهبستاندشت آزادگان4112

**شرکت اریاسعیدیهبستاندشت آزادگان4113

**شرکت دولت آبادسعیدیهبستاندشت آزادگان4114

**شرکت رضاسعیدیهبستاندشت آزادگان4115

**شرکت فرخسعیدیهبستاندشت آزادگان4116
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**صاهندي دبیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4117

**صاهندي سعیدیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4118

**صدررمیمسعیدیهبستاندشت آزادگان4119

**عگباتسعیدیهبستاندشت آزادگان4120

**قاسم شیخسعیدیهبستاندشت آزادگان4121

**قویزیهسعیدیهبستاندشت آزادگان4122

**کروشاتسعیدیهبستاندشت آزادگان4123

1148کسرسعیدیهبستاندشت آزادگان4124

**کمپ راهسازيسعیدیهبستاندشت آزادگان4125

**محیرهسعیدیهبستاندشت آزادگان4126

**مزار شهداي چزابهسعیدیهبستاندشت آزادگان4127

**موشهسعیدیهبستاندشت آزادگان4128

125512آلبوصیاداهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4129

84354بندهاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4130

**جلیزياهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4131

4712,038جلیزي حنظلهاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4132

2761,209جلیزي عبدالرضااهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4133

174645حسن حاجیاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4134

34135حمیدياهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4135

2921,132سبحانیهاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4136

23106سیدخلفاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4137

84336سیدعامراهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4138

7192,875سیدعباساهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4139

**سیدفاضلاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4140

62241سیدناصراهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4141

179683شاکریهاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4142

945شخیطراهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4143

2721,230شیخ صالحاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4144

66282صگورحنظلهاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4145
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109457صگورفریح محمداهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4146

167672علی آباد هوفلاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4147

729مرکزخدمات اله اکبراهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4148

**مزرعه جلیزي عبدالرضااهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4149

**مزرعه قدساهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4150

141605مطیعاتاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4151

42184هوفل سیدحمداهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4152

2761,425هوفل شرقیاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4153

130512هوفل غربیاهللا اکبرمرکزيدشت آزادگان4154

98409ابوسحابحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4155

**ایستگاه فشار گازحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4156

**آبرسانی آب و برقحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4157

120449آلبوعفري جنوبیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4158

219969بریچیه سفلیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4159

**تصفیه خانه سازمان آب و برقحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4160

**تصفیه خانه فاضالب سوسنگردحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4161

**تیربتونی سازمان آب و برقحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4162

144654جرگه سید علیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4163

3021,141جاللیه جنوبیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4164

241955جاللیه شمالیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4165

**حاج جراححومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4166

86373حمودي سعدونحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4167

**خزعلیهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4168

**خوزستان نی بافحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4169

**دامداري محمد جاللیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4170

**دانشگاه صنعتی شهداي هویزهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4171

92385ساچتحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4172

6252,608ساریهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4173

61297سید عزیزحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4174
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**سیفون کرخه خط 14حومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4175

**سیلوي شهید مفتححومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4176

**شرکت عمرانی صنعتی پارس گرماحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4177

116476شیبانیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4178

**صدرابوحمیظهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4179

**صدرجاللیهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4180

**غدیرحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4181

**کارخانه آسفالت شهید جاللیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4182

**کشتارگاه شهرداريحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4183

**گاوداري عبداله جاللیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4184

192777گلبهارحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4185

5052,175مالکیه سفلیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4186

124473مالکیه وسطیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4187

3841,627مرعیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4188

**مرغداري امیرالمومنینحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4189

**مرغداري جابر جاللیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4190

**مرغداري رضاییحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4191

**مرغداري سخراويحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4192

**مرغداري یاسر دوراجهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4193

**مرکزخدمات والفجرحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4194

**مزرعه بریچیه سفلیحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4195

**مزرعه بریچیه علیاحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4196

**مزرعه صدرسالمیهحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4197

**مصنوعات چوب فدكحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4198

**موقعیت سوسنگردحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4199

41152نعمه بیت حردانحومه شرقیمرکزيدشت آزادگان4200

**ابوجالل جنوبیحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4201

**ابوجالل شمالیحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4202

1564احیمرحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4203
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2482آزاديحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4204

140517آلبوعفريحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4205

65240بردیه کوچکحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4206

2791,173بردیه یکحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4207

48202چوالنهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4208

204774حاجیهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4209

53230دحیمی دوحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4210

65253دحیمی سهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4211

1037دحیمی یکحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4212

104391دهالویهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4213

**رملهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4214

174643سویدانیحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4215

**شویرعحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4216

**شهرك صنعتیحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4217

32124طگطاگهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4218

**محارهحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4219

**مکینه حاج الزمحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4220

133441مگاصیصحومه غربیمرکزيدشت آزادگان4221

75250ابدبیانعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4222

1240ابدبیان قدیمعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4223

2489ابوالفلوسعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4224

35124ابوعلیمهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4225

720ابوفیلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4226

46180ابویلیلعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4227

1976ام الخثی سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4228

1034ام الخثی علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4229

1248ام الخثی وسطیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4230

626ام الغزالنعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4231

832باطولیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4232
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89354بطلیهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4233

140487بوخامه سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4234

**بوخامه علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4235

1875بوخامه وسطیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4236

**بی سیم مخابراتعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4237

59202پیروز آبادعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4238

**تاسیسات تلمبه خانه امیدیهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4239

**تاسیسات نفتی میل 19عبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4240

93311تلتلیهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4241

**حب الریحعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4242

419حفیره سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4243

33147حفیره علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4244

**حفیره وسطیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4245

1659خضیریاتعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4246

513خیطسبیان سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4247

1138خیطسبیان علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4248

**دهیلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4249

2299رضوانعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4250

1759رمله سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4251

1647رمله علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4252

30111رومیاتعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4253

78269ریحانهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4254

116464سدره صویالتعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4255

**سراوین سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4256

**سراوین علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4257

168568سنعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4258

**شرکت قطعات پیش ساخته زاهدانعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4259

**طبره سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4260

1469طبره علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4261
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151566عبدلیهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4262

69282عدسواديعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4263

1768عدقمیسعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4264

29130عوده سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4265

1034عوده علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4266

**غضیالتعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4267

**غضیالت سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4268

943فرهودیهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4269

1266قلعه شرهانعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4270

**لحمیر سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4271

**لحمیر علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4272

**لحمیر وسطیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4273

1247مثینیه سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4274

1969مثینیه علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4275

1341محمدباقرعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4276

52239مرزهعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4277

**مرغداري خفاییعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4278

**مرغداري رحمان درویشیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4279

**مرغداري سید یعقوبعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4280

**مرغداري موسی راشديعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4281

1033مزالگه سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4282

**مزالگه علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4283

416مستوفی آبادعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4284

110429مشلشه سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4285

2287مشلشه علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4286

80283مطبگعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4287

66261مطبگ سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4288

3094مطبگ علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4289

31108مطبگ وسطیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4290
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**منیشد آبادعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4291

1129مهر آبادعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4292

134537نوشاديعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4293

1454نیزار سفلیعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4294

522نیزار علیاعبدلیه شرقیمرکزيرامشیر4295

54213ابوتویجعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4296

39129بالدمطلب سفلیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4297

2080بالدمطلب علیاعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4298

1361بویردهعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4299

139560تل اسودعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4300

**چاه نفت شماره 2 شادگانعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4301

1454چاي سودانعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4302

91359چم اسحاگعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4303

84298چم صبیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4304

91351چم عنایهعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4305

950خرفریح سفلیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4306

35141خرفریح علیاعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4307

**دوهیهعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4308

617رشیدهعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4309

50213رویضات سفلیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4310

723رویضات علیاعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4311

**زناتعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4312

31126سبع اگتاي سفلیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4313

76308سبع اگتاي علیاعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4314

**سیدحسنعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4315

825شهرك آزاديعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4316

113467صفحهعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4317

40158عسیفعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4318

425عکسه سفلیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4319
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1039عکسه علیاعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4320

178721عگله زویهدعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4321

31107غدیرسبععبدلیه غربیمرکزيرامشیر4322

33107فرههعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4323

832گزلی سفلیعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4324

**گزلی علیاعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4325

931لحمیرعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4326

**مکینه خرفریحعبدلیه غربیمرکزيرامشیر4327

1862ابوشنان سفلیآزادهمشراگهرامشیر4328

**ابوشنان علیاآزادهمشراگهرامشیر4329

57240اسالم آبادآزادهمشراگهرامشیر4330

71248ام الحیلآزادهمشراگهرامشیر4331

**ام الطرفه سفلیآزادهمشراگهرامشیر4332

**ام الطرفه علیاآزادهمشراگهرامشیر4333

**ام الطرفه وسطیآزادهمشراگهرامشیر4334

**ایستگاه گاز شهید دستیاريآزادهمشراگهرامشیر4335

**پاسگاه انتظامی عبدلیهآزادهمشراگهرامشیر4336

4031,674پایگاه پنجم شکاريآزادهمشراگهرامشیر4337

**تلمبه خانه مارون پنجآزادهمشراگهرامشیر4338

**تلمبه خانه مارون دوآزادهمشراگهرامشیر4339

3096جابر آبادآزادهمشراگهرامشیر4340

**حسینیه چاسبآزادهمشراگهرامشیر4341

828حسینیه حمدآزادهمشراگهرامشیر4342

109385حسینیه خضیرآزادهمشراگهرامشیر4343

63225حسینیه علیاآزادهمشراگهرامشیر4344

49175حسینیه مشکورآزادهمشراگهرامشیر4345

33130حسینیه میرشنانآزادهمشراگهرامشیر4346

518خیطام الحیلآزادهمشراگهرامشیر4347

63247رمیله سفلیآزادهمشراگهرامشیر4348
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3781,415رمیله علیاآزادهمشراگهرامشیر4349

**سایت رامشیرآزادهمشراگهرامشیر4350

**سد تنظیمی رامشیرآزادهمشراگهرامشیر4351

1747شعیطهآزادهمشراگهرامشیر4352

198721شکریاتآزادهمشراگهرامشیر4353

930شمالنآزادهمشراگهرامشیر4354

1244عباسآزادهمشراگهرامشیر4355

55195عگله بچايآزادهمشراگهرامشیر4356

1556کریم آبادآزادهمشراگهرامشیر4357

**مجتمع سنگ شکن هاي مریبیآزادهمشراگهرامشیر4358

**مجتمع سنگ شکن هاي مشراگهآزادهمشراگهرامشیر4359

**مخازن بتنی ذخیره نفت خامآزادهمشراگهرامشیر4360

**مریبیآزادهمشراگهرامشیر4361

**مزرعه حاج حمدآزادهمشراگهرامشیر4362

36138مزیبله سفلیآزادهمشراگهرامشیر4363

413مزیبله لفتهآزادهمشراگهرامشیر4364

105397مویلحه سفلیآزادهمشراگهرامشیر4365

105410مویلحه علیاآزادهمشراگهرامشیر4366

**مویلحه وسطیآزادهمشراگهرامشیر4367

225927بیت باويمشراگهمشراگهرامشیر4368

65233بیت خالفمشراگهمشراگهرامشیر4369

39124بیت سواديمشراگهمشراگهرامشیر4370

2781,045بیت سیوانمشراگهمشراگهرامشیر4371

**پادگان شهید خیاط  ویسمشراگهمشراگهرامشیر4372

**پروژه تزریق گازمارون 1و3مشراگهمشراگهرامشیر4373

**تلمبه خانه نفت رامشیرمشراگهمشراگهرامشیر4374

92376چاراتمشراگهمشراگهرامشیر4375

35124چاي عوفیمشراگهمشراگهرامشیر4376

**چایرادمشراگهمشراگهرامشیر4377
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**چم منیعمشراگهمشراگهرامشیر4378

1672خویسهمشراگهمشراگهرامشیر4379

**دکل مخابراتمشراگهمشراگهرامشیر4380

**ربزهمشراگهمشراگهرامشیر4381

235901رومیسمشراگهمشراگهرامشیر4382

3183سعیدمشراگهمشراگهرامشیر4383

**سنگ شکن جلیل خالديمشراگهمشراگهرامشیر4384

41162شاوه بیت حمیدمشراگهمشراگهرامشیر4385

2081شاوه بیت شلشمشراگهمشراگهرامشیر4386

132554شاوه بیت منصورمشراگهمشراگهرامشیر4387

**صنایع آجر خوزستانمشراگهمشراگهرامشیر4388

2731,164عبداله عموريمشراگهمشراگهرامشیر4389

55205علوان عشارهمشراگهمشراگهرامشیر4390

51184علوان مسلممشراگهمشراگهرامشیر4391

43154عودتقیمشراگهمشراگهرامشیر4392

55198عین یبارهمشراگهمشراگهرامشیر4393

**کارخانه آسفالت سازي مهدي زارعیمشراگهمشراگهرامشیر4394

**کارخانه گل روغنیمشراگهمشراگهرامشیر4395

**کم پساي پممشراگهمشراگهرامشیر4396

**مارون سهمشراگهمشراگهرامشیر4397

1129مراد آبادمشراگهمشراگهرامشیر4398

40143مزندهمشراگهمشراگهرامشیر4399

**معدن کوپال نریمانیمشراگهمشراگهرامشیر4400

107469معیدله سفلیمشراگهمشراگهرامشیر4401

2166معیدله علیامشراگهمشراگهرامشیر4402

**واحد بهره برداري نفتمشراگهمشراگهرامشیر4403

58202آبژدانابوالفارسابولفارسرامهرمز4404

52189آبژدان سفلیابوالفارسابولفارسرامهرمز4405

134487باوجابوالفارسابولفارسرامهرمز4406
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**پاریس دره نیابوالفارسابولفارسرامهرمز4407

39142پاي ریشه کوهابوالفارسابولفارسرامهرمز4408

**پلمهابوالفارسابولفارسرامهرمز4409

2050تنگ تلخ دوابوالفارسابولفارسرامهرمز4410

826تنگ تلخ شمیالنابوالفارسابولفارسرامهرمز4411

**تنگ تلخ یکابوالفارسابولفارسرامهرمز4412

136495حاجی آبادابوالفارسابولفارسرامهرمز4413

625دوگچهابوالفارسابولفارسرامهرمز4414

29121ده نظرابوالفارسابولفارسرامهرمز4415

1450سوارهابوالفارسابولفارسرامهرمز4416

40152شمیالنابوالفارسابولفارسرامهرمز4417

26108شهرك شهیدرجاییابوالفارسابولفارسرامهرمز4418

38134شهید روییدلابوالفارسابولفارسرامهرمز4419

38122کل احمديابوالفارسابولفارسرامهرمز4420

46182کوه گردهابوالفارسابولفارسرامهرمز4421

518نورانابوالفارسابولفارسرامهرمز4422

24108تلخاب مرغانسه تلونابولفارسرامهرمز4423

25103دره خشکسه تلونابولفارسرامهرمز4424

**دره نیسه تلونابولفارسرامهرمز4425

34124زیرراهسه تلونابولفارسرامهرمز4426

419سرتنگسه تلونابولفارسرامهرمز4427

2941,182سه تلونسه تلونابولفارسرامهرمز4428

3331,257شهرك شهید رایگانیسه تلونابولفارسرامهرمز4429

80314کبوتريسه تلونابولفارسرامهرمز4430

44150آبشارجرهرودزردرامهرمز4431

**تشکیجرهرودزردرامهرمز4432

**جهاد آبادجرهرودزردرامهرمز4433

1350چم قاسمعلی یکجرهرودزردرامهرمز4434

43165دشت دنا یکجرهرودزردرامهرمز4435

صفحه 153



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

961ده جوالنجرهرودزردرامهرمز4436

2087ده علیرضاجرهرودزردرامهرمز4437

525ده نوروزجرهرودزردرامهرمز4438

5882,252رود زرد ماشینجرهرودزردرامهرمز4439

**سد جرهجرهرودزردرامهرمز4440

**سرفاریابجرهرودزردرامهرمز4441

26108گنج آبادجرهرودزردرامهرمز4442

**ملک آبادجرهرودزردرامهرمز4443

81309جوکنکماماتینرودزردرامهرمز4444

2287چم مرداسماماتینرودزردرامهرمز4445

40148خدیجهماماتینرودزردرامهرمز4446

2296دره قیرماماتینرودزردرامهرمز4447

38156شاردینماماتینرودزردرامهرمز4448

108426گنبدلرانماماتینرودزردرامهرمز4449

33151ماماتین سفلیماماتینرودزردرامهرمز4450

35133ماماتین علیاماماتینرودزردرامهرمز4451

2591نمره نهماماتینرودزردرامهرمز4452

46169بابلرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4453

1237بنه اتابکرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4454

33104بنه چراغرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4455

**بنه فرهانرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4456

93305پلیمرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4457

100401جعفرصادقرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4458

2695چم هاشمرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4459

46150چم هاشم دهقانرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4460

2284خافوررستم آبادسلطان آبادرامهرمز4461

43153خان کشتهرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4462

34117دره دونرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4463

210706رستم آبادرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4464
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35102زویدي رمضانرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4465

81324زویدي مغامضرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4466

3094زویدي موسیرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4467

625سیدگتوشرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4468

2787شهرك شهیدباهنررستم آبادسلطان آبادرامهرمز4469

74243مالکایدرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4470

1966مزعلرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4471

78261مشلوشرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4472

1875مگه تنه ابولرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4473

**مگه تنه مرادرستم آبادسلطان آبادرامهرمز4474

37136بردخیمهسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4475

34117بقعه دوسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4476

50187بقعه یکسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4477

156691بنه رشیدسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4478

111385بنه عباسسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4479

32105بنه قیطاسسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4480

514پگینسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4481

**پمپ آب طرح با جهاد کشاورزيسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4482

622تنگ تلخ پگینسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4483

415خدیجهسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4484

261881سلطان آبادسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4485

128463شاه ابوالقاسمسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4486

34108شهرك فجرسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4487

73295صباحیسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4488

55207غرآبادسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4489

**کریم آبادسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4490

78273کهله دوسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4491

119466کهله یکسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4492

1139گدارپهنسلطان آبادسلطان آبادرامهرمز4493
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189733امیرچراغعلیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4494

2293بادکمحومه شرقیمرکزيرامهرمز4495

222820باصدي حاج بارونحومه شرقیمرکزيرامهرمز4496

27108باصدي سفلیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4497

51141باصدي علیاحومه شرقیمرکزيرامهرمز4498

80303بایمان ساداتحومه شرقیمرکزيرامهرمز4499

184732بغدكحومه شرقیمرکزيرامهرمز4500

91366بنگستانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4501

47172بنه امیرعسگرحومه شرقیمرکزيرامهرمز4502

44137بنه حاجیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4503

3141,397پاگچی بهمییحومه شرقیمرکزيرامهرمز4504

6602,528پاگچی ممبینیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4505

**تلمبه خانه آب شماره یکحومه شرقیمرکزيرامهرمز4506

**تلمبه خانه شماره دوحومه شرقیمرکزيرامهرمز4507

100382جوبجیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4508

**چم دهقانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4509

40142چم لیشانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4510

**حوضچه آب رامهرمز شماره دوحومه شرقیمرکزيرامهرمز4511

**دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمزحومه شرقیمرکزيرامهرمز4512

**درویشان دوحومه شرقیمرکزيرامهرمز4513

1351درویشان یکحومه شرقیمرکزيرامهرمز4514

61217دوپیرانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4515

39137دوریکلحومه شرقیمرکزيرامهرمز4516

106390دوکوهکحومه شرقیمرکزيرامهرمز4517

417دوگوشحومه شرقیمرکزيرامهرمز4518

118443دهیورحومه شرقیمرکزيرامهرمز4519

1761زرزوريحومه شرقیمرکزيرامهرمز4520

63220زیرزردحومه شرقیمرکزيرامهرمز4521

1144سالمیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4522
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203834سرکهکیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4523

40166سندرانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4524

2273شیفهحومه شرقیمرکزيرامهرمز4525

2588صفی خونیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4526

**طریفهحومه شرقیمرکزيرامهرمز4527

2071عسلوحومه شرقیمرکزيرامهرمز4528

32128قاضی آبادحومه شرقیمرکزيرامهرمز4529

1453قلعه سیدحومه شرقیمرکزيرامهرمز4530

39143قلعه شیخحومه شرقیمرکزيرامهرمز4531

147499کایدعلی خانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4532

2282کل محمدحسینحومه شرقیمرکزيرامهرمز4533

829کولی بختیاريحومه شرقیمرکزيرامهرمز4534

1346کولی خداکرمحومه شرقیمرکزيرامهرمز4535

1961کولی رستمحومه شرقیمرکزيرامهرمز4536

1253کولی علیخانحومه شرقیمرکزيرامهرمز4537

1677کولی علیرضاحومه شرقیمرکزيرامهرمز4538

2388گركحومه شرقیمرکزيرامهرمز4539

621گرمتونحومه شرقیمرکزيرامهرمز4540

67218لپویی دوحومه شرقیمرکزيرامهرمز4541

834لپویی یکحومه شرقیمرکزيرامهرمز4542

**مرغداري وحدتحومه شرقیمرکزيرامهرمز4543

729مهناحومه شرقیمرکزيرامهرمز4544

**میدان عرضه دام و حومهحومه شرقیمرکزيرامهرمز4545

1963نوشادحومه شرقیمرکزيرامهرمز4546

1790هزارمنی سفلیحومه شرقیمرکزيرامهرمز4547

2795هزارمنی علیاحومه شرقیمرکزيرامهرمز4548

1142ام االمامیدحومه غربیمرکزيرامهرمز4549

**امامزاده چهارپیرحومه غربیمرکزيرامهرمز4550

**امامزاده شاه چراغحومه غربیمرکزيرامهرمز4551
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**امداد خودروحومه غربیمرکزيرامهرمز4552

**ایستگاه برقحومه غربیمرکزيرامهرمز4553

2782بایمان عریضحومه غربیمرکزيرامهرمز4554

1666بسیطینحومه غربیمرکزيرامهرمز4555

60219بنه چراغحومه غربیمرکزيرامهرمز4556

118400بنه سوختهحومه غربیمرکزيرامهرمز4557

34134بنه فاخر باالحومه غربیمرکزيرامهرمز4558

1966بنه فاخر پایینحومه غربیمرکزيرامهرمز4559

120500بنه کریمحومه غربیمرکزيرامهرمز4560

2290بنه نعیمهحومه غربیمرکزيرامهرمز4561

827بنیحومه غربیمرکزيرامهرمز4562

**پلیس راهحومه غربیمرکزيرامهرمز4563

**ترکان غویلهحومه غربیمرکزيرامهرمز4564

142547تل برمیحومه غربیمرکزيرامهرمز4565

1245تل زرینیحومه غربیمرکزيرامهرمز4566

**تل غویلهحومه غربیمرکزيرامهرمز4567

29116تل گسرحومه غربیمرکزيرامهرمز4568

840چشمه بدیرحومه غربیمرکزيرامهرمز4569

821چموم بوغارحومه غربیمرکزيرامهرمز4570

46چموم خرمعاركحومه غربیمرکزيرامهرمز4571

35161حاج مریححومه غربیمرکزيرامهرمز4572

28120حنوشیحومه غربیمرکزيرامهرمز4573

32109حویرحومه غربیمرکزيرامهرمز4574

**خرمن خاكحومه غربیمرکزيرامهرمز4575

**دامداري صنعتی آق قوینحومه غربیمرکزيرامهرمز4576

1886درویشانحومه غربیمرکزيرامهرمز4577

**دکه هاي ورودي شهرحومه غربیمرکزيرامهرمز4578

52187دیدونیحومه غربیمرکزيرامهرمز4579

**دیمه بن سعیدحومه غربیمرکزيرامهرمز4580
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1459دیمه شکرالهحومه غربیمرکزيرامهرمز4581

**دیمه کریمحومه غربیمرکزيرامهرمز4582

1340راهدار سفلیحومه غربیمرکزيرامهرمز4583

1134راهدار علیاحومه غربیمرکزيرامهرمز4584

46175زبیده عریضحومه غربیمرکزيرامهرمز4585

2897زراقلی باالحومه غربیمرکزيرامهرمز4586

164613زراقلی پایینحومه غربیمرکزيرامهرمز4587

**سراي شیخ علیحومه غربیمرکزيرامهرمز4588

57230سرتلیحومه غربیمرکزيرامهرمز4589

61208سرچشمه سفلیحومه غربیمرکزيرامهرمز4590

2392سرچشمه علیاحومه غربیمرکزيرامهرمز4591

**سنگ شکنی عبداله حمیديحومه غربیمرکزيرامهرمز4592

1149سوادهحومه غربیمرکزيرامهرمز4593

**شرکت پودر ماهی دامارون جنوبحومه غربیمرکزيرامهرمز4594

**شولیهحومه غربیمرکزيرامهرمز4595

**شهرك صنعتی رامهرمزحومه غربیمرکزيرامهرمز4596

48210صندلی قاسمحومه غربیمرکزيرامهرمز4597

2487صندلی کنعانحومه غربیمرکزيرامهرمز4598

89345طغلی آل عبادحومه غربیمرکزيرامهرمز4599

2588طغلی آلبوفتیلهحومه غربیمرکزيرامهرمز4600

55197طغلی ساداتحومه غربیمرکزيرامهرمز4601

932ظهیريحومه غربیمرکزيرامهرمز4602

63235عریض احمديحومه غربیمرکزيرامهرمز4603

31140عین حدادحومه غربیمرکزيرامهرمز4604

35139عین حمادحومه غربیمرکزيرامهرمز4605

37138عین کرهحومه غربیمرکزيرامهرمز4606

833غرگانهحومه غربیمرکزيرامهرمز4607

**غزاله دوحومه غربیمرکزيرامهرمز4608

24100غزاله یکحومه غربیمرکزيرامهرمز4609
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99378غویله ساداتحومه غربیمرکزيرامهرمز4610

37142غویله ناقدحومه غربیمرکزيرامهرمز4611

**قلعه توکلحومه غربیمرکزيرامهرمز4612

929قلعه کهنهحومه غربیمرکزيرامهرمز4613

**قلعه مالبندرحومه غربیمرکزيرامهرمز4614

**قهوه خانه وحدتحومه غربیمرکزيرامهرمز4615

**کارخانه گچ سپیدمان نمره یکحومه غربیمرکزيرامهرمز4616

**کشتارگاه صنعتی مرغ تعاونحومه غربیمرکزيرامهرمز4617

1654کمتوله شهریاريحومه غربیمرکزيرامهرمز4618

47181کمتوله یوسف آبادحومه غربیمرکزيرامهرمز4619

34147کوت شیخحومه غربیمرکزيرامهرمز4620

**گاوداري هرمزيحومه غربیمرکزيرامهرمز4621

**مالح بندرحومه غربیمرکزيرامهرمز4622

**مجتمع دامپروري رامهرمزحومه غربیمرکزيرامهرمز4623

**مجتمع سنگ شکن هاي مسیر رامهرمزحومه غربیمرکزيرامهرمز4624

**مخزن و پمپ آبحومه غربیمرکزيرامهرمز4625

37142مرادبیگیحومه غربیمرکزيرامهرمز4626

**مرادبیگی خلفحومه غربیمرکزيرامهرمز4627

236849مربچهحومه غربیمرکزيرامهرمز4628

**مرغداري اصالنیحومه غربیمرکزيرامهرمز4629

**مرغداري حبیب آل علیحومه غربیمرکزيرامهرمز4630

**مرغداري دهقانحومه غربیمرکزيرامهرمز4631

**مرغداري صالحیحومه غربیمرکزيرامهرمز4632

**مرغداري طاها آل علیحومه غربیمرکزيرامهرمز4633

**مرغداري علی کرم ممبینیحومه غربیمرکزيرامهرمز4634

**مرغداري محمدیانحومه غربیمرکزيرامهرمز4635

**مرغداري میرساالريحومه غربیمرکزيرامهرمز4636

**مرغداري نریمانیحومه غربیمرکزيرامهرمز4637

**مرغداري نوینحومه غربیمرکزيرامهرمز4638
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**مرکز آموزش فنی و حرفه ايحومه غربیمرکزيرامهرمز4639

**مزرعه هنرستان کشاورزيحومه غربیمرکزيرامهرمز4640

**مسکن مهر سلمان فارسیحومه غربیمرکزيرامهرمز4641

44163مطوییحومه غربیمرکزيرامهرمز4642

1349مالعبدالهحومه غربیمرکزيرامهرمز4643

**واحدبهره برداري نفت کوپالحومه غربیمرکزيرامهرمز4644

**بندر شادگانسالمیخنافرهشادگان4645

7633,019سالمیسالمیخنافرهشادگان4646

4371,744شاورديسالمیخنافرهشادگان4647

6422,285عبوديسالمیخنافرهشادگان4648

7502,858فیه شاورديسالمیخنافرهشادگان4649

142598منصوريسالمیخنافرهشادگان4650

3131,185آلبوجنامناصريخنافرهشادگان4651

143617حدبهناصريخنافرهشادگان4652

220764خروسی شمالیناصريخنافرهشادگان4653

241920رگبهناصريخنافرهشادگان4654

145610سراخیهناصريخنافرهشادگان4655

4621,830غیاضیناصريخنافرهشادگان4656

25100قریه شاورديناصريخنافرهشادگان4657

125515گرمه خروسیناصريخنافرهشادگان4658

5852,229گیداريناصريخنافرهشادگان4659

4171,606ناصريناصريخنافرهشادگان4660

202786ام الحجاردارخویندارخوینشادگان4661

**پایگاه شهیداژدريدارخویندارخوینشادگان4662

**زرگانیدارخویندارخوینشادگان4663

**سازمان انرژي اتمیدارخویندارخوینشادگان4664

117534سلمانیهدارخویندارخوینشادگان4665
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88343وسطانیه دودارخویندارخوینشادگان4682
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**مرکز انتقال نفت خوردورقآبشارمرکزيشادگان4710

3301,435نهرجدیدآبشارمرکزيشادگان4711
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38138نهرحمودآبشارمرکزيشادگان4713

137535نهررحمهآبشارمرکزيشادگان4714
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2278نهرگبین علیاآبشارمرکزيشادگان4718

9573,917نهرمسیرآبشارمرکزيشادگان4719

232898نهروصلهآبشارمرکزيشادگان4720
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35139نهرشیخبوزيمرکزيشادگان4777

4511,791نهرمسلمبوزيمرکزيشادگان4778

3441,257ابوسدرهجفالمرکزيشادگان4779

72337ابوشلوگجفالمرکزيشادگان4780

120488ابوعرابیدجفالمرکزيشادگان4781

200755البوسواديجفالمرکزيشادگان4782

80331ام الصخرجفالمرکزيشادگان4783

صفحه 165



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4451,834امام سهجفالمرکزيشادگان4784

1233املحهجفالمرکزيشادگان4785

**ایشانجفالمرکزيشادگان4786

251964بدرانیجفالمرکزيشادگان4787

36146بنوارجفالمرکزيشادگان4788

**بیت ابوموسیجفالمرکزيشادگان4789

3531,269بیت داوودجفالمرکزيشادگان4790

**بیت دریسجفالمرکزيشادگان4791

73287بیت سیدصویلحجفالمرکزيشادگان4792

**بیت شرهانجفالمرکزيشادگان4793

244948بیت عاشورجفالمرکزيشادگان4794

2631,057بیت عبیدجفالمرکزيشادگان4795

**تلمبه خانه تقویت آبرسانی شماره 1جفالمرکزيشادگان4796

**جابريجفالمرکزيشادگان4797

2821,064جغال خوایهجفالمرکزيشادگان4798

182682جغال عویهجفالمرکزيشادگان4799

295808جفالجفالمرکزيشادگان4800

**حوطهجفالمرکزيشادگان4801

47191ذیلجفالمرکزيشادگان4802

1444شاخه آلبوشهبازجفالمرکزيشادگان4803

2861,103شاه ولیجفالمرکزيشادگان4804

127480شبیشی بزرگجفالمرکزيشادگان4805

195719شبیشی کوچکجفالمرکزيشادگان4806

**شرکت دان اخوتجفالمرکزيشادگان4807

520صبخیهجفالمرکزيشادگان4808

**صفارجفالمرکزيشادگان4809

162628عطیهجفالمرکزيشادگان4810

186657فرغ زایرجفالمرکزيشادگان4811

**فرودگاه سمپاشی کشاورزيجفالمرکزيشادگان4812

صفحه 166



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

733کفیشهجفالمرکزيشادگان4813

71264گرمهجفالمرکزيشادگان4814

4641,820مالکیجفالمرکزيشادگان4815

98392مصفاجفالمرکزيشادگان4816

212798معامرهجفالمرکزيشادگان4817

78320نهرخوافجفالمرکزيشادگان4818

106531نهرصالحجفالمرکزيشادگان4819

45164اربیحاتحسینیمرکزيشادگان4820

**امامزاده سیدمنصورحسینیمرکزيشادگان4821

**امامزاده علویه شنینهحسینیمرکزيشادگان4822

260990آلبوحصارحسینیمرکزيشادگان4823

**آلبوشهبازحسینیمرکزيشادگان4824

245925آلبوعبیدحسینیمرکزيشادگان4825

70274آلبونعیمحسینیمرکزيشادگان4826

57215بحاثحسینیمرکزيشادگان4827

69249بریجعحسینیمرکزيشادگان4828

40171جعفري شبیشیحسینیمرکزيشادگان4829

**جفال باالحسینیمرکزيشادگان4830

103472چومه توپچی مسجدحسینیمرکزيشادگان4831

1259چومه خزعلیهحسینیمرکزيشادگان4832

115485چومه کوچکحسینیمرکزيشادگان4833

101397حسینیحسینیمرکزيشادگان4834

1863خزعلیهحسینیمرکزيشادگان4835

105424خشابحسینیمرکزيشادگان4836

26116دیمه کوچکحسینیمرکزيشادگان4837

2189زبیدهحسینیمرکزيشادگان4838

35133سویمهحسینیمرکزيشادگان4839

**شاخه جدیدحسینیمرکزيشادگان4840

39153شاخه مبادريحسینیمرکزيشادگان4841

صفحه 167



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

55211شاويحسینیمرکزيشادگان4842

**صباهیهحسینیمرکزيشادگان4843

1973صفاییحسینیمرکزيشادگان4844

2185صفراحسینیمرکزيشادگان4845

53221صوفیهحسینیمرکزيشادگان4846

30107عگلهحسینیمرکزيشادگان4847

2086غرابیحسینیمرکزيشادگان4848

128434غریبهحسینیمرکزيشادگان4849

**کوت هاشمحسینیمرکزيشادگان4850

31119گرگرسفلیحسینیمرکزيشادگان4851

1359محمديحسینیمرکزيشادگان4852

1262مزرعاويحسینیمرکزيشادگان4853

**مکینه فاضلحسینیمرکزيشادگان4854

939مکینه منصورهحسینیمرکزيشادگان4855

95437منصوره ساداتحسینیمرکزيشادگان4856

7583,242منصوره علیاحسینیمرکزيشادگان4857

29125منصوره کنینحسینیمرکزيشادگان4858

819منصوره ماضیحسینیمرکزيشادگان4859

**میالنحسینیمرکزيشادگان4860

2189نهرابن عربیدحسینیمرکزيشادگان4861

2495نهرابن ناصرسفلیحسینیمرکزيشادگان4862

411نهرابن ناصرعلیاحسینیمرکزيشادگان4863

823نهرسیدحسینیمرکزيشادگان4864

30123بخات علوانآهودشتشاوورشوش4865

**جبیرات شیخ یبرآهودشتشاوورشوش4866

53209حاجی محاربآهودشتشاوورشوش4867

55195حسن حیدرآهودشتشاوورشوش4868

171642حمیالآهودشتشاوورشوش4869

173696خلیفه حیدرآهودشتشاوورشوش4870

صفحه 168



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

3381,433دهیمی دوآهودشتشاوورشوش4871
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196753شیخ جاسمسیدعباسشاوورشوش4941

169658شیخ حاتمسیدعباسشاوورشوش4942

100383شیخ زویرسیدعباسشاوورشوش4943

210835شیخ زیدانسیدعباسشاوورشوش4944

86359شیخ صالحسیدعباسشاوورشوش4945

1132شیخ طالبسیدعباسشاوورشوش4946

106429شیخ فارسسیدعباسشاوورشوش4947

165672شیخ فالحسیدعباسشاوورشوش4948

103384شیخ نادرسیدعباسشاوورشوش4949

7953,061عبدالخان پایینسیدعباسشاوورشوش4950

158584عبودکعب عمیرسیدعباسشاوورشوش4951

78299عشیره خلفسیدعباسشاوورشوش4952

1768فرج دیوانسیدعباسشاوورشوش4953

142517فهدسیدعباسشاوورشوش4954

136554فیايسیدعباسشاوورشوش4955

2281,077کاظم حمدسیدعباسشاوورشوش4956

31107کریم خلفسیدعباسشاوورشوش4957
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103409گریزکریديسیدعباسشاوورشوش4958

72292گصادسیدعباسشاوورشوش4959

38163ماشیسیدعباسشاوورشوش4960

**مچهیالسیدعباسشاوورشوش4961

152567محمدغضبانسیدعباسشاوورشوش4962

419مراغیهسیدعباسشاوورشوش4963

**مرکز خدمات کشاورزي شاوورسیدعباسشاوورشوش4964

**معدن شن شهید جهان اراسیدعباسشاوورشوش4965

**معدن شن عبدالخانسیدعباسشاوورشوش4966

625مکینه بحرانیسیدعباسشاوورشوش4967

125487منازل مسکونی مرکزخدماتسیدعباسشاوورشوش4968

115569موزانسیدعباسشاوورشوش4969

33125نبیسیدعباسشاوورشوش4970

46216ابوالقیفهشاوورشاوورشوش4971

**بنه رحیمهشاوورشاوورشوش4972

**پادگان شهید محسن حسینیشاوورشاوورشوش4973

**پادگان لشکر 25 کربالشاوورشاوورشوش4974

76333جوحیشاوورشاوورشوش4975

**چغازنبیلشاوورشاوورشوش4976

9893,520خویسشاوورشاوورشوش4977

5081,891ذخیره اسماعیل غانمشاوورشاوورشوش4978

44176سه راهی خویسشاوورشاوورشوش4979

250894سیدباقرشاوورشاوورشوش4980

174722سیدعبدالهشاوورشاوورشوش4981

**شرکت صنایع بتونی سبردشاوورشاوورشوش4982

4241,581شهرك بنادرشاوورشاوورشوش4983

**شهرك صنعتی شوششاوورشاوورشوش4984

81309شیخ خماطشاوورشاوورشوش4985

2085صالح سعیدشاوورشاوورشوش4986
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73266صالح مشهودشاوورشاوورشوش4987

20104طالب سرداحیشاوورشاوورشوش4988

**کوره هاي خویسشاوورشاوورشوش4989

526مطلبشاوورشاوورشوش4990

**موسسه خوانساريشاوورشاوورشوش4991

**بیت مطشر نمیمهچنانهفتح المبینشوش4992

128473ترویح عدايچنانهفتح المبینشوش4993

2287چاه سهیبچنانهفتح المبینشوش4994

37152حسن صیهودچنانهفتح المبینشوش4995

1764حسن گرگچنانهفتح المبینشوش4996

140541حموديچنانهفتح المبینشوش4997

**دحامچنانهفتح المبینشوش4998

1878دوله یارالهچنانهفتح المبینشوش4999

95278راشدچنانهفتح المبینشوش5000

75268رسنچنانهفتح المبینشوش5001

59256رغیوهچنانهفتح المبینشوش5002

**رمیلهچنانهفتح المبینشوش5003

2296سبعیهچنانهفتح المبینشوش5004

**سرتیپچنانهفتح المبینشوش5005

53224سندالچنانهفتح المبینشوش5006

**سید طاهرچنانهفتح المبینشوش5007

**شرکت مهندسی آب و خاكچنانهفتح المبینشوش5008

**شرکت نصر میثاقچنانهفتح المبینشوش5009

1028شند لفطیچنانهفتح المبینشوش5010

110464شهرك مجاهدینچنانهفتح المبینشوش5011

**شیخ عجمچنانهفتح المبینشوش5012

170673شیخ علیچنانهفتح المبینشوش5013

**صدامچنانهفتح المبینشوش5014

136554عبیدچنانهفتح المبینشوش5015
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106494غشاشیرویلچنانهفتح المبینشوش5016

105378فرحان کبرچنانهفتح المبینشوش5017

60284مجیدضمديچنانهفتح المبینشوش5018

80347محاربچنانهفتح المبینشوش5019

81463محمدصافیچنانهفتح المبینشوش5020

54233مزعل ضمديچنانهفتح المبینشوش5021

**بنه محمدسرخهفتح المبینشوش5022

33136بنه مسکینسرخهفتح المبینشوش5023

**پادگان تیپ 45 تکاورسرخهفتح المبینشوش5024

**پشتیبانی منطقه دوارتشسرخهفتح المبینشوش5025

**پمپ بنزین  سرخهسرخهفتح المبینشوش5026

**تاسیسات پمپاژ آبیاريسرخهفتح المبینشوش5027

**چاه آبی ابوالقاسم ابراهیمیسرخهفتح المبینشوش5028

**چاه آبی اسدي نیاسرخهفتح المبینشوش5029

**چاه آبی سلطان مرادجعفريسرخهفتح المبینشوش5030

**چاه آبی صاحب سرخهسرخهفتح المبینشوش5031

**چاه آبی صالح سرخهسرخهفتح المبینشوش5032

**چاه آبی عباس جلیلیانسرخهفتح المبینشوش5033

**چاه آبی کاظم سرخهسرخهفتح المبینشوش5034

**چاه آبی کی محمدسرخهفتح المبینشوش5035

**چاه آبی گلیگل سرخهسرخهفتح المبینشوش5036

**چاه آبی لطیف سرخهسرخهفتح المبینشوش5037

**چاه آبی لولیت سرخهسرخهفتح المبینشوش5038

**چاه آبی ماشااله هدایتسرخهفتح المبینشوش5039

**چاه آبی مرتضی نادريسرخهفتح المبینشوش5040

**چاه آبی ناصر فاضلیسرخهفتح المبینشوش5041

**چاه آبی نوروز بریسمسرخهفتح المبینشوش5042

1248حاج معذربسرخهفتح المبینشوش5043

151584خنگسرخهفتح المبینشوش5044
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**ذرت شکنی زرین دانه سرخهسرخهفتح المبینشوش5045

**سویلمیهسرخهفتح المبینشوش5046

170652سیدصبهانسرخهفتح المبینشوش5047

**شرکت اسکان عشایر شهید رحمتی زادهسرخهفتح المبینشوش5048

**شرکت خرم سازانسرخهفتح المبینشوش5049

**شرکت سرخه دانهسرخهفتح المبینشوش5050

**شرکت گلدشت چنانهسرخهفتح المبینشوش5051

**شمیلسرخهفتح المبینشوش5052

67291شهرك بختیاريسرخهفتح المبینشوش5053

125457شهرك قدسسرخهفتح المبینشوش5054

**شیخ سعدسرخهفتح المبینشوش5055

5302,132صالح داودسرخهفتح المبینشوش5056

**صحینسرخهفتح المبینشوش5057

109439فلیج دونارسرخهفتح المبینشوش5058

**قاسم مطشرسرخهفتح المبینشوش5059

**گریزیهسرخهفتح المبینشوش5060

**مجتمع چاه هاي آبی سرخهسرخهفتح المبینشوش5061

**مجتمع دامپروري شوشسرخهفتح المبینشوش5062

3191,414محمدشقاطیسرخهفتح المبینشوش5063

105498ملحهسرخهفتح المبینشوش5064

**موسسه مالک حسینیسرخهفتح المبینشوش5065

29122بیضهبن معلیمرکزيشوش5066

**پادگان شهید حسن درویشیبن معلیمرکزيشوش5067

55223جریه سید موسیبن معلیمرکزيشوش5068

**چیچالی احمدبن معلیمرکزيشوش5069

**حمد آبادبن معلیمرکزيشوش5070

**خارکوببن معلیمرکزيشوش5071

27125خیر آبادبن معلیمرکزيشوش5072

74299خیر آباد ثانیبن معلیمرکزيشوش5073
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2057داوود آبادبن معلیمرکزيشوش5074

**دفتر کوره هاي بنیاد مسکنبن معلیمرکزيشوش5075

98380ردادهبن معلیمرکزيشوش5076

30133سید جمال الدین اسدآباديبن معلیمرکزيشوش5077

84348سید عدنانبن معلیمرکزيشوش5078

36148سید موسیبن معلیمرکزيشوش5079

8192,944شهرك بهرامبن معلیمرکزيشوش5080

1,2774,514عمله سیفبن معلیمرکزيشوش5081

**عنبریهبن معلیمرکزيشوش5082

34136غیب بن علیبن معلیمرکزيشوش5083

82356فرحیهبن معلیمرکزيشوش5084

**قلعه بابوبن معلیمرکزيشوش5085

73294قلعه نصیربن معلیمرکزيشوش5086

**کافه بهرويبن معلیمرکزيشوش5087

**ماسه شویی جمبن معلیمرکزيشوش5088

34107مرادآبادبن معلیمرکزيشوش5089

4181,800احمدموالحسین آبادمرکزيشوش5090

**امامزاده عباسحسین آبادمرکزيشوش5091

**انبار جهاد سازندگی شوشحسین آبادمرکزيشوش5092

**انبار غله شهرستان شوشحسین آبادمرکزيشوش5093

2381ایستگاه راه آهن شوشحسین آبادمرکزيشوش5094

2157ایستگاه راه آهن هفت تپهحسین آبادمرکزيشوش5095

**ایستگاه مکرویو مخابراتحسین آبادمرکزيشوش5096

**پادگان قدس مهرانزادهحسین آبادمرکزيشوش5097

147580پمپ استیشن(کوي والفجر)حسین آبادمرکزيشوش5098

**تعمیرگاه تراکتور سازيحسین آبادمرکزيشوش5099

261885جریه سید محمدحسین آبادمرکزيشوش5100

3901,564جوي مجیدحسین آبادمرکزيشوش5101

137503حاج صالح لوسیحسین آبادمرکزيشوش5102
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87329حلوه هانیحسین آبادمرکزيشوش5103

108409حمزهحسین آبادمرکزيشوش5104

177616حمیدآبادحسین آبادمرکزيشوش5105

212896خشانحسین آبادمرکزيشوش5106

5101,999خلف مسلمحسین آبادمرکزيشوش5107

158639درچالحسین آبادمرکزيشوش5108

5181,889ذبهحسین آبادمرکزيشوش5109

**ذرت خشک کنیحسین آبادمرکزيشوش5110

233921سخیحسین آبادمرکزيشوش5111

5251,842سید راضیحسین آبادمرکزيشوش5112

**شرکت حریر پارس خوزستانحسین آبادمرکزيشوش5113

6392,352شرکت سهامی کاغذ سازي پارسحسین آبادمرکزيشوش5114

2183شویع عتیجحسین آبادمرکزيشوش5115

113390شیخ حسنحسین آبادمرکزيشوش5116

3731,547شیخ علی اصغرحسین آبادمرکزيشوش5117

233967شیخ فنديحسین آبادمرکزيشوش5118

54186طالب آبادحسین آبادمرکزيشوش5119

833طرح نیشکرهفت تپهحسین آبادمرکزيشوش5120

1767علی جادرحسین آبادمرکزيشوش5121

54190عیسی آبادحسین آبادمرکزيشوش5122

**کارخانه شیرپاستوریزه شوشحسین آبادمرکزيشوش5123

65192کارخانه قندوتصفیه شکردزفولحسین آبادمرکزيشوش5124

**کشت وصنعت شهیدبهشتیحسین آبادمرکزيشوش5125

86235کوي ایالمحسین آبادمرکزيشوش5126

1023کوي شهید عبدالکریم دیناروندحسین آبادمرکزيشوش5127

**ماهی سراي دزحسین آبادمرکزيشوش5128

55229مجیدعبدالهحسین آبادمرکزيشوش5129

110415محمیدحسین آبادمرکزيشوش5130

39143مرادهاديحسین آبادمرکزيشوش5131
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**مرغداري حاج کریم خنیفرحسین آبادمرکزيشوش5132

**موسسه آجرسفال خوزستانحسین آبادمرکزيشوش5133

**موسسه دامپروري رحمانیحسین آبادمرکزيشوش5134

**موسسه طهماسبی زراعتیحسین آبادمرکزيشوش5135

**مهمانسراي حریر خوزستانحسین آبادمرکزيشوش5136

158609میرزاعلی خانحسین آبادمرکزيشوش5137

80265نیسحسین آبادمرکزيشوش5138

43168ابوطیور دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5139

47183ابوطیور سهشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5140

146466ابوطیور یکشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5141

35129ابوگروا دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5142

152570ابوگروا یکشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5143

1986ابوگرینیه دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5144

2694ابوگرینیه یکشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5145

116430چم الحمیدشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5146

44161چنیبه دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5147

46200چنیبه یکشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5148

2931,180زویه دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5149

124430زویه یک سفلیشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5150

107411زویه یک علیاشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5151

65281سنگرچنیبه دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5152

45191عبداالمیرشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5153

120464عبدلیشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5154

2197گبیرشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5155

48194مگرنات دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5156

44178مگرنات سهشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5157

134499مگرنات یکشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5158

127540مهدي سیدعنایتشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5159

28106نشار دوشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5160
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1654نشارنعیمهشعیبیه شرقیشعیبیهشوشتر5161

2383آبادي مجیدشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5162

26107بنه کاظمشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5163

625بنه نجاتشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5164

42164پرزینستانشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5165

59206چمترخان سفلیشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5166

138541چمترخان علیاشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5167

94392چویس دوشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5168

1657چویس سهشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5169

52202چویس یکشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5170

1978خزر دوشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5171

1546خزر سهشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5172

88330خزر یکشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5173

72312خماسشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5174

**دلفیهشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5175

29122دهولشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5176

1671زیدانشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5177

66221سحاك عبدالنبیشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5178

46180سحاك یریحشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5179

207823سري یک زروكشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5180

136542شهرك شعیب نبیشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5181

1147شهرك مختارشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5182

2511,047شیخ حسینشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5183

2284شیخ رحمانشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5184

133512عبدالسیدشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5185

**علی مردان خانشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5186

145564عیله یکشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5187

87366فارسیهشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5188

33144فارسیه دوشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5189
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123513قلعه شیخ جاسمشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5190

2761,137کشت وصنعت امام خمینیشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5191

**موسسه علیرضا غالم پورشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5192

47200نی سیاهشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5193

35129یحموره دوشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5194

30132یحموره سهشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5195

86313یحموره یکشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5196

86364یزابشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5197

147597یشان سخیشعیبیه غربیشعیبیهشوشتر5198

**اردوگاه بعثتسردارآبادمرکزيشوشتر5199

3321,301آبگرمک سفلیسردارآبادمرکزيشوشتر5200

214809آبگرمک علیاسردارآبادمرکزيشوشتر5201

109495بنه عظیمسردارآبادمرکزيشوشتر5202

**پارك اداره منابع طبیعیسردارآبادمرکزيشوشتر5203

7530تیپ 45 تکاورسردارآبادمرکزيشوشتر5204

**جرجیسسردارآبادمرکزيشوشتر5205

**چم توپچی باشیسردارآبادمرکزيشوشتر5206

**دانشکده هاي کشاورزي و علوم آبسردارآبادمرکزيشوشتر5207

**شرکت آرد جوانهسردارآبادمرکزيشوشتر5208

4111,776شهرك اسکان عشایرسردارآبادمرکزيشوشتر5209

2551,026شهرك شهید بهشتیسردارآبادمرکزيشوشتر5210

137620شهرك شهید فالحیسردارآبادمرکزيشوشتر5211

**شهرك صنعتی شوشترسردارآبادمرکزيشوشتر5212

2301,002قرقره ملکیسردارآبادمرکزيشوشتر5213

**کارخانه استیل سازيسردارآبادمرکزيشوشتر5214

**کارخانه گچ دانیالسردارآبادمرکزيشوشتر5215

**کارگاه ماسه شویی مهديسردارآبادمرکزيشوشتر5216

39533کشت و صنعت کارونسردارآبادمرکزيشوشتر5217

231919کوله جازسردارآبادمرکزيشوشتر5218
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**گاوداري حاج هادي ندافسردارآبادمرکزيشوشتر5219

**گله گاهسردارآبادمرکزيشوشتر5220

**مجتمع شرکت هاي حمل و نقلسردارآبادمرکزيشوشتر5221

**مرغداري شلتوکیسردارآبادمرکزيشوشتر5222

**موسسه کشاورزي بارنهسردارآبادمرکزيشوشتر5223

**موسسه کشاورزي پركسردارآبادمرکزيشوشتر5224

**موسسه گاوداري بختیار عسکرپورسردارآبادمرکزيشوشتر5225

**میدان تره بارسردارآبادمرکزيشوشتر5226

**ایستگاه رادیوشوشترشهیدمدرسمرکزيشوشتر5227

**ایستگاه مخابرات ماکرویوشهیدمدرسمرکزيشوشتر5228

524آبگاهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5229

**آبگرمک علیاشهیدمدرسمرکزيشوشتر5230

44169آبگنجیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5231

1140بردمیلشهیدمدرسمرکزيشوشتر5232

71313به بیدشهیدمدرسمرکزيشوشتر5233

**بهرام آبادشهیدمدرسمرکزيشوشتر5234

**پادگان امام حسینشهیدمدرسمرکزيشوشتر5235

**پادگان شهیددقایقیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5236

**پاسگاه انتظامی شوشترشهیدمدرسمرکزيشوشتر5237

**پاسگاه محیط بانی کراییشهیدمدرسمرکزيشوشتر5238

**پرچستان الکلوشهیدمدرسمرکزيشوشتر5239

**پرچستان خلجشهیدمدرسمرکزيشوشتر5240

**پرورش ماهی پارساشهیدمدرسمرکزيشوشتر5241

1770پنج میلشهیدمدرسمرکزيشوشتر5242

5932,300پیردالوشهیدمدرسمرکزيشوشتر5243

106391پیرگاريشهیدمدرسمرکزيشوشتر5244

2983تخت اناريشهیدمدرسمرکزيشوشتر5245

3741,402تخت قیصرشهیدمدرسمرکزيشوشتر5246

2897تکتکوشهیدمدرسمرکزيشوشتر5247
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**تلمبه خانه سازمان آب و برقشهیدمدرسمرکزيشوشتر5248

48204جلیعهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5249

**جیجیلشهیدمدرسمرکزيشوشتر5250

**چال برآفتابشهیدمدرسمرکزيشوشتر5251

**چاه لیلیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5252

**چشمه زنبوريشهیدمدرسمرکزيشوشتر5253

**چشمه لگونشهیدمدرسمرکزيشوشتر5254

2899چم فرجشهیدمدرسمرکزيشوشتر5255

28124چمکنارشهیدمدرسمرکزيشوشتر5256

**چهاربیشهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5257

931حبیب آبادشهیدمدرسمرکزيشوشتر5258

3001,311خرمن خاكشهیدمدرسمرکزيشوشتر5259

106431خزینهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5260

80291درخزینهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5261

52141راهدارشهیدمدرسمرکزيشوشتر5262

**ریگستانشهیدمدرسمرکزيشوشتر5263

623سید حسن یکشهیدمدرسمرکزيشوشتر5264

59223سیدحسنشهیدمدرسمرکزيشوشتر5265

621سیددخیلشهیدمدرسمرکزيشوشتر5266

1454شجراتشهیدمدرسمرکزيشوشتر5267

**شرکت کشت و صنعت عقیلیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5268

38143شریفشهیدمدرسمرکزيشوشتر5269

1564شعبت طولهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5270

1557شهرك صنعتیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5271

231907شیخ شمس الدینشهیدمدرسمرکزيشوشتر5272

1154شیخ محمدشهیدمدرسمرکزيشوشتر5273

**شیرکشانشهیدمدرسمرکزيشوشتر5274

54180ظهیریهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5275

42145غافلشهیدمدرسمرکزيشوشتر5276
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130503غانمشهیدمدرسمرکزيشوشتر5277

**قلعه سلطانشهیدمدرسمرکزيشوشتر5278

514قلعه گرهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5279

**قهوه خانه سرراهی شوشترشهیدمدرسمرکزيشوشتر5280

**کارخانه آسفالت شهرداريشهیدمدرسمرکزيشوشتر5281

**کارگاه ماسه شویی شوشترشهیدمدرسمرکزيشوشتر5282

1957کرایی سفلیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5283

2694کرایی علیاشهیدمدرسمرکزيشوشتر5284

26107کنارهاللهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5285

**کول هاشمشهیدمدرسمرکزيشوشتر5286

1756کوه زرشهیدمدرسمرکزيشوشتر5287

50188گرابشهیدمدرسمرکزيشوشتر5288

922مازه گرگشتشهیدمدرسمرکزيشوشتر5289

**ماهورچاه ترنجیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5290

1248ماهورچاه گندلیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5291

34132محامیدشهیدمدرسمرکزيشوشتر5292

**محمدشهیدمدرسمرکزيشوشتر5293

517مریرهشهیدمدرسمرکزيشوشتر5294

1449مشهديشهیدمدرسمرکزيشوشتر5295

**موسسه آقاي محمدعلی سعاداتیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5296

**موقعیت شهیدپارسایانشهیدمدرسمرکزيشوشتر5297

1967نورعلیشهیدمدرسمرکزيشوشتر5298

**واحدبهره برداري نفت سفیدشهیدمدرسمرکزيشوشتر5299

63251هدام دوشهیدمدرسمرکزيشوشتر5300

618هدام یکشهیدمدرسمرکزيشوشتر5301

1874هالله منزلشهیدمدرسمرکزيشوشتر5302

56181ابوعمودمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5303

143580باستیهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5304

121440بکیشهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5305
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138475بندقیرمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5306

1655حاج خصافمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5307

44148دلفیهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5308

2741,017دیلممیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5309

149538دیلم جدیدمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5310

732زباري دومیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5311

48204زباري یکمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5312

67286زهو آبادمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5313

24103سبزيمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5314

188682سریمهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5315

47182سمیدهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5316

**شرکت صدف خوزستانمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5317

42153شقاریج سفلیمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5318

1778شقاریج علیامیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5319

225933عرب اسدمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5320

6012,268عرب حسنمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5321

44165عله بندقیرمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5322

67287عله حاج عبدالعلیمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5323

1447عنایهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5324

32132فیاض آبادمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5325

58230قلعه خانمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5326

**گاوداري جهادسازندگیمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5327

82315مچریهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5328

87324منحوشمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5329

518موسسه حاج حسین اسديمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5330

725موسسه حاج ناصر فالح زادهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5331

**موسسه سیدغفور اماممیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5332

**موسسه منوچهر یاوريمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5333

**موسسه یونجه زارمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5334
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32121مهدیهمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5335

2069نقیشیات دومیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5336

48178نقیشیات یکمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5337

67241ولی آبادمیان آب جنوبیمیان آبشوشتر5338

**ایستگاه پمپاژ مرکز میان آبمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5339

32169آقابگیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5340

**باغ هادي صفرزادهمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5341

**بوجاري گندم بذري راتقمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5342

**بورکیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5343

51180تبتیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5344

**جایگاه اختصاصی پمپ بنزین علیزادهمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5345

65272چهارگاوهمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5346

91334حسام آبادمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5347

53209سوفان سفلیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5348

1346سوفان علیامیان آب شمالیمیان آبشوشتر5349

95372سه بنهمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5350

**سه بنه علیامیان آب شمالیمیان آبشوشتر5351

188713شلیلی بزرگمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5352

41147شلیلی کوچکمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5353

8483,325شهرك علم الهديمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5354

1,0914,281شهرك نورمحمديمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5355

619عباس آبادمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5356

**غافلمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5357

40158غلیممیان آب شمالیمیان آبشوشتر5358

115432قل رومزيمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5359

80313قلعه حاج محمد حسینمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5360

**قلعه سیدمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5361

165611قلعه عبدالحسینمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5362

**قلعه نومیان آب شمالیمیان آبشوشتر5363
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231888کنارپیرمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5364

**گاوداري مجید محمدیانمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5365

**گاوداري محمد جزایري ناصريمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5366

1,4705,722گاومیش آبادمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5367

27105گاومیش آباد فردوسیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5368

217806لنگرجدیدمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5369

72243لنگرقدیممیان آب شمالیمیان آبشوشتر5370

**مجتمع کارگاههاي صنعتی علم الهديمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5371

**مجتمع ویالیی حسن بکمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5372

**مرغداري فجرمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5373

**مرغداري مجید حسین پورمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5374

**مرکز خدمات روستایی میان آبمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5375

**مرکز معاینه فنی بهمن یادمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5376

**مزرعه باغ عربهامیان آب شمالیمیان آبشوشتر5377

**مزرعه چم حاج قاسمیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5378

**موسسه تیزك چهارمحالیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5379

**موسسه حاج مهدي چهارمحالیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5380

**موسسه دامپروري حسین پورمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5381

**موسسه دامپروري علیزادهمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5382

**موسسه زمانی وسروستانیمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5383

**موسسه طباطباییمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5384

4881,726مهدي آبادمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5385

55231نصیرمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5386

**نعیم آباد بزرگمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5387

**نعیم آباد کوچکمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5388

**نهالستان بهار شوشترمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5389

52189یبارهمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5390

27115یساراتمیان آب شمالیمیان آبشوشتر5391

3991,450ابوناگهسویسهسویسهکارون5392
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5082,024اسالم آبادسویسهسویسهکارون5393

78232امام حسینسویسهسویسهکارون5394

**ایستگاه بی سیم ناهیدسویسهسویسهکارون5395

**ایستگاه میاندشتسویسهسویسهکارون5396

**بحرهسویسهسویسهکارون5397

**تلمبه خانه شهید لرستانیسویسهسویسهکارون5398

**خرشهسویسهسویسهکارون5399

47246خضریهسویسهسویسهکارون5400

**خنضیريسویسهسویسهکارون5401

28102خیطسویسهسویسهکارون5402

109405دامغه بزرگسویسهسویسهکارون5403

89313دامغه کوچکسویسهسویسهکارون5404

90363سویسه باويسویسهسویسهکارون5405

210798سویسه ساداتسویسهسویسهکارون5406

4571,963سویسه سهسویسهسویسهکارون5407

196804سویسه صالحسویسهسویسهکارون5408

74267شریف آبادسویسهسویسهکارون5409

**طرح پرورش ماهی آزادگانسویسهسویسهکارون5410

46196طویلسویسهسویسهکارون5411

150559عطیشسویسهسویسهکارون5412

170652قلعه طرفیسویسهسویسهکارون5413

**کارخانه آجر سویسهسویسهسویسهکارون5414

**کشت و صنعت فارابیسویسهسویسهکارون5415

**کوره آجرپزي تعاونی چهلسویسهسویسهکارون5416

51195لذهسویسهسویسهکارون5417

89373مبارکی دوسویسهسویسهکارون5418

67246مبارکی سهسویسهسویسهکارون5419

**مجتمع سردخانه انبارهاي کوثرسویسهسویسهکارون5420

**مجتمع کشاورزي فردوسسویسهسویسهکارون5421
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**مرغداري حردان دریسسویسهسویسهکارون5422

46155مگتوعسویسهسویسهکارون5423

27108ملچ بزرگسویسهسویسهکارون5424

**موسسه مرغداري حسن باويسویسهسویسهکارون5425

**مونسسویسهسویسهکارون5426

**یونیت دوسویسهسویسهکارون5427

49205ابومشیلشمورانسویسهکارون5428

112449اسالم آباد دومورانسویسهکارون5429

169691اسماعیلیه دومورانسویسهکارون5430

156588اسماعیلیه یکمورانسویسهکارون5431

78308بریچهمورانسویسهکارون5432

6232,416بهرمورانسویسهکارون5433

**تصفیه خانه شهداي شرق کارونمورانسویسهکارون5434

3661,356چمیانمورانسویسهکارون5435

161660طرفایهمورانسویسهکارون5436

2511,049عمیشیه بزرگمورانسویسهکارون5437

3251,198غزاویه بزرگمورانسویسهکارون5438

105439فارسیات بزرگمورانسویسهکارون5439

73277فارسیات کوچکمورانسویسهکارون5440

59187کشت و صنعت دعبل خزاعیمورانسویسهکارون5441

**کشت و صنعت سلمان فارسیمورانسویسهکارون5442

259979مورانمورانسویسهکارون5443

229927وعیلیهمورانسویسهکارون5444

**اعضبقلعه چنعانمرکزيکارون5445

90443العقداقلعه چنعانمرکزيکارون5446

**ایستگاه برق مهدیس دوقلعه چنعانمرکزيکارون5447

**بالدیهقلعه چنعانمرکزيکارون5448

**تلمبه خانه کانال منصوري دوقلعه چنعانمرکزيکارون5449

**تلمبه خانه کانال منصوري یکقلعه چنعانمرکزيکارون5450
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**جمال آبادقلعه چنعانمرکزيکارون5451

1983حنیطهقلعه چنعانمرکزيکارون5452

2191خسرویهقلعه چنعانمرکزيکارون5453

49220خویسهقلعه چنعانمرکزيکارون5454

**دمبوسیهقلعه چنعانمرکزيکارون5455

**قدرقلعه چنعانمرکزيکارون5456

2,77310,764قلعه چنعانقلعه چنعانمرکزيکارون5457

**ملچ کوچکقلعه چنعانمرکزيکارون5458

**یرباقلعه چنعانمرکزيکارون5459

**یونیت شرکت نفتقلعه چنعانمرکزيکارون5460

3921,404ابودبسکوت عبداهللامرکزيکارون5461

67315ام البنینکوت عبداهللامرکزيکارون5462

**تاسیسات آبرسانی شهرهاي آبادان و خرمشهرکوت عبداهللامرکزيکارون5463

75201تاسیسات کوت امیرکوت عبداهللامرکزيکارون5464

**تصفیه خانه آب آشامیدنی شهداي جنگیهکوت عبداهللامرکزيکارون5465

1,2844,644جنگیهکوت عبداهللامرکزيکارون5466

**شرکت تهران جنوبکوت عبداهللامرکزيکارون5467

**شرکت قطعات بتونیکوت عبداهللامرکزيکارون5468

614شلحه فاضلیکوت عبداهللامرکزيکارون5469

277891عمیرهکوت عبداهللامرکزيکارون5470

287993غزاویه کوچککوت عبداهللامرکزيکارون5471

**قرارگاه پدافند هوایی سایت کوت عبداهللاکوت عبداهللامرکزيکارون5472

132453قلعه حاجی مزیدکوت عبداهللامرکزيکارون5473

**کارخانه آجر رامینکوت عبداهللامرکزيکارون5474

**کارخانه آجرسازي جیل جنگیهکوت عبداهللامرکزيکارون5475

8733,254کوت سید صالحکوت عبداهللامرکزيکارون5476

4131,490کوي ولی عصرکوت عبداهللامرکزيکارون5477

50135مجتمع کارگاههاي مسیر آبادانکوت عبداهللامرکزيکارون5478

2741,005مظفریهکوت عبداهللامرکزيکارون5479
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63273بردالعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5480

231928بنه کاظم جمالعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5481

60250بنه مرتضیعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5482

**چال بتونعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5483

**چال خرسونعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5484

85313چم عربان 2عقیلی جنوبیعقیلیگتوند5485

235857دشت بزرگعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5486

116485دهلرانعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5487

2475رودنیعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5488

2681,130سیدانعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5489

167679کایدانعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5490

**کوشک خلف سفلیعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5491

4681,879محمديعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5492

125497موندنیعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5493

75293ویسیعقیلی جنوبیعقیلیگتوند5494

224823ایستادگیعقیلی شمالیعقیلیگتوند5495

257965بدیلعقیلی شمالیعقیلیگتوند5496

121451بنه حیدرعقیلی شمالیعقیلیگتوند5497

155624بنه کاظم حاج سلطانعقیلی شمالیعقیلیگتوند5498

68317پشت درب علیاعقیلی شمالیعقیلیگتوند5499

53210پشت درب وسطیعقیلی شمالیعقیلیگتوند5500

51219پشتدرب سفلیعقیلی شمالیعقیلیگتوند5501

**سد گتوند علیاعقیلی شمالیعقیلیگتوند5502

2394محمدصفیهعقیلی شمالیعقیلیگتوند5503

**امامزاده امیرجنت مکانمرکزيگتوند5504

**امامزاده علیجنت مکانمرکزيگتوند5505

**ایستگاه برقجنت مکانمرکزيگتوند5506

**بندبادلوجنت مکانمرکزيگتوند5507

**پادگان شهید باغبانیجنت مکانمرکزيگتوند5508
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109447چغاملهجنت مکانمرکزيگتوند5509

**دامپروري دیمچهجنت مکانمرکزيگتوند5510

50180دوپیرانجنت مکانمرکزيگتوند5511

117479سله چین سفلیجنت مکانمرکزيگتوند5512

**سله چین علیاجنت مکانمرکزيگتوند5513

**شرکت الستیک سازي خوزستانجنت مکانمرکزيگتوند5514

5842,660شهرك پنجمجنت مکانمرکزيگتوند5515

620شهرك صنعتیجنت مکانمرکزيگتوند5516

**کارخانه خوراك دام امور عشایرجنت مکانمرکزيگتوند5517

**کارگاه شن و ماسه جزایريجنت مکانمرکزيگتوند5518

**کارگاه شن و ماسه سرهنگ عسکريجنت مکانمرکزيگتوند5519

**کارگاه شن و ماسه شریف زادهجنت مکانمرکزيگتوند5520

**کارگاه شن و ماسه شعبانیجنت مکانمرکزيگتوند5521

**کارگاه شن و ماسه شویی جهادجنت مکانمرکزيگتوند5522

**کارگاه شن و ماسه ماضی چراغیجنت مکانمرکزيگتوند5523

**کارگاه شن وماسه شویی عزیز عسکريجنت مکانمرکزيگتوند5524

247924کوشککجنت مکانمرکزيگتوند5525

**ماسه شویی وکارخانه آسفالت نظريجنت مکانمرکزيگتوند5526

**مجتمع تولیدي شن و ماسه گمارجنت مکانمرکزيگتوند5527

**مرغداري سحرجنت مکانمرکزيگتوند5528

**موسسه کشاورزي چینی و شریفیجنت مکانمرکزيگتوند5529

**ابجدان قلی آبادکیارسمرکزيگتوند5530

**امامزاده پیراحمدکیارسمرکزيگتوند5531

**امامزاده پیربداقکیارسمرکزيگتوند5532

**امامزاده شیخ سلیمانکیارسمرکزيگتوند5533

**ایستگاه پمپ کانال 7کیارسمرکزيگتوند5534

**ایستگاه پمپ کانال گتوندکیارسمرکزيگتوند5535

69285آب بید حاجی باباکیارسمرکزيگتوند5536

87355آب بیدعلی بازکیارسمرکزيگتوند5537
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49199آب توصلهکیارسمرکزيگتوند5538

624آهنگريکیارسمرکزيگتوند5539

**بنه اسماعیلکیارسمرکزيگتوند5540

**بوتنگکیارسمرکزيگتوند5541

75398پل پرزینکیارسمرکزيگتوند5542

**جگاهکیارسمرکزيگتوند5543

**چاله شهکیارسمرکزيگتوند5544

**چم چیتکیارسمرکزيگتوند5545

639چینولککیارسمرکزيگتوند5546

**دربکیارسمرکزيگتوند5547

**دره اشگفتکیارسمرکزيگتوند5548

**ساختمانهاي سدانحرافی گتوندکیارسمرکزيگتوند5549

412سردولکیارسمرکزيگتوند5550

1152سرقلعه هاکیارسمرکزيگتوند5551

117525سالمگاهکیارسمرکزيگتوند5552

**سید غالمشاهکیارسمرکزيگتوند5553

3341,851شهرك شهید محسن بنی نجارکیارسمرکزيگتوند5554

46243عباس آبادکیارسمرکزيگتوند5555

1860فرج آبادکیارسمرکزيگتوند5556

**کنارباغچهکیارسمرکزيگتوند5557

25106مهدي آبادکیارسمرکزيگتوند5558

79339میان پیلونکیارسمرکزيگتوند5559

632ناصر بلیوندکیارسمرکزيگتوند5560

**ابجازجاستون شههحتیاللی5561

**اشگفت برآفتابجاستون شههحتیاللی5562

**اشگفت طویلهجاستون شههحتیاللی5563

1146اشگفت مناجاستون شههحتیاللی5564

520آب بیدجاستون شههحتیاللی5565

**آب ملکجاستون شههحتیاللی5566
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**آبگرمکجاستون شههحتیاللی5567

**بادبنوكجاستون شههحتیاللی5568

**بردتابجاستون شههحتیاللی5569

948بنوارجاستون شههحتیاللی5570

**بوخداجاستون شههحتیاللی5571

19116بون دابجاستون شههحتیاللی5572

**بی اوزهجاستون شههحتیاللی5573

**بیدجابرجاستون شههحتیاللی5574

**پشت طاقهاي چهاربیشهجاستون شههحتیاللی5575

126511ترازجاستون شههحتیاللی5576

**تکاب ده گهجاستون شههحتیاللی5577

31112تکاب شاهرضاجاستون شههحتیاللی5578

32126تکاب میان رودانجاستون شههحتیاللی5579

31108تنباکوکارجاستون شههحتیاللی5580

**تنگ تردجاستون شههحتیاللی5581

**تهلکستونجاستون شههحتیاللی5582

1786چال بردرجاستون شههحتیاللی5583

80314چم حاجیانجاستون شههحتیاللی5584

1694چوزهجاستون شههحتیاللی5585

1280چهار کوالنجاستون شههحتیاللی5586

52230حسین آقاجاستون شههحتیاللی5587

**دارمیدانجاستون شههحتیاللی5588

42171دره گلیجاستون شههحتیاللی5589

944دول بزیاجاستون شههحتیاللی5590

15100دول طاهرجاستون شههحتیاللی5591

**دهل گرانجاستون شههحتیاللی5592

**روکیجاستون شههحتیاللی5593

423زلی آبجاستون شههحتیاللی5594

**سراشگفتجاستون شههحتیاللی5595
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421سرراگجاستون شههحتیاللی5596

**سه چیرانجاستون شههحتیاللی5597

46205سیکوندجاستون شههحتیاللی5598

**شاه نشینجاستون شههحتیاللی5599

**طاقاکنارشهجاستون شههحتیاللی5600

36167طاقهاي چهاربیشهجاستون شههحتیاللی5601

35171طاهر آبادجاستون شههحتیاللی5602

**قلعه صلواتیجاستون شههحتیاللی5603

939کفت گله وريجاستون شههحتیاللی5604

**کنارستانجاستون شههحتیاللی5605

20100کول پاپاجاستون شههحتیاللی5606

**کول جندانجاستون شههحتیاللی5607

**کول سیجاستون شههحتیاللی5608

726کولیزه جابرجاستون شههحتیاللی5609

**کون خلهجاستون شههحتیاللی5610

**گرشههجاستون شههحتیاللی5611

**گرکستونجاستون شههحتیاللی5612

**لیرمختارجاستون شههحتیاللی5613

**مردآزماجاستون شههحتیاللی5614

41149مهدي آباد کالک شورانجاستون شههحتیاللی5615

**میزورهجاستون شههحتیاللی5616

623نثار شهمردجاستون شههحتیاللی5617

**نسه تنباکوکارجاستون شههحتیاللی5618

**نیموريجاستون شههحتیاللی5619

1764ولی آبادجاستون شههحتیاللی5620

849هرگنوشجاستون شههحتیاللی5621

**هیزبردهجاستون شههحتیاللی5622

**اسداله آبادحتیحتیاللی5623

**آب بیدحتیحتیاللی5624
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1577آب نیکحتیحتیاللی5625

723باباروزبانحتیحتیاللی5626

28130برآفتاب سیپهحتیحتیاللی5627

**بردگژديحتیحتیاللی5628

35159بنارانداحتیحتیاللی5629

728پاتخت رم رونحتیحتیاللی5630

1989پاراكحتیحتیاللی5631

417پاکورپی سفلیحتیحتیاللی5632

36150پاکورپی علیاحتیحتیاللی5633

**پس دلیحتیحتیاللی5634

**پس دهحتیحتیاللی5635

37172تل حاج علیحتیحتیاللی5636

**تلوارحتیحتیاللی5637

**تنگ تکابحتیحتیاللی5638

1371چشمه آب نیاحتیحتیاللی5639

524حیدر آبادحتیحتیاللی5640

**دارنروكحتیحتیاللی5641

**دره باریکحتیحتیاللی5642

**دره علیخونحتیحتیاللی5643

27121دلحتیحتیاللی5644

844دورودهحتیحتیاللی5645

36188ده ديحتیحتیاللی5646

43208سربندده ديحتیحتیاللی5647

50219سربیحتیحتیاللی5648

622سرتنگحتیحتیاللی5649

23108سرمهحتیحتیاللی5650

72396سلطان آبادحتیحتیاللی5651

**سنگ آبحتیحتیاللی5652

29110سوزپبدهحتیحتیاللی5653
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**سیالچولهحتیحتیاللی5654

622شکرابحتیحتیاللی5655

67322شهرك دژمیدانحتیحتیاللی5656

29118علی آباد سفلیحتیحتیاللی5657

57216علی آباد علیاحتیحتیاللی5658

66387فاریاب مسجدحتیحتیاللی5659

31136فرج آبادحتیحتیاللی5660

29132قلعه حرتهحتیحتیاللی5661

54234قلعه میدانحتیحتیاللی5662

77346کریم آبادحتیحتیاللی5663

413کفت گله دوكحتیحتیاللی5664

527کول خدادادحتیحتیاللی5665

45216کهنابحتیحتیاللی5666

1764کیروهحتیحتیاللی5667

736گچستانحتیحتیاللی5668

23101گله چندارحتیحتیاللی5669

46236الرزندانحتیحتیاللی5670

412لودنحتیحتیاللی5671

932لیرسرخیحتیحتیاللی5672

2076ماه نوحتیحتیاللی5673

**مراد آبادحتیحتیاللی5674

1255مرادباورحتیحتیاللی5675
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**خسرو آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5939

**خواجه آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5940

**دره گاومیشتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5941

**دم آبتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5942

1347دوازده امامتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5943
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**دورگیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5944

1243دولت آباد سفلیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5945

34105دولت آباد علیاتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5946

**زیرطوف علی اکبرتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5947

518سبز آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5948

1355سبز آباد سفلیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5949

57206سبز آباد علیاتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5950

**سبزعلیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5951

**سلطان آباد سفلیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5952

**سلطان آباد علیاتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5953

615شاه ولیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5954

**شرکت سیمان کارونتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5955

51142شکرابتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5956

1995شمس آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5957

**شیخ عالی ورکشتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5958

**شیرعلیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5959

**عباس آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5960

**عجمتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5961

517علی آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5962

**علی محمدتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5963

**علی محمدتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5964

412عوض آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5965

**عوضعلی نجفقلیتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5966

**عیدي آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5967

**فاضلتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5968

411فتح آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5969

**فرامرزتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5970

513قبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5971

**قشالقتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5972
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34106قلعه گرهتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5973

**قلعه مدرسهتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5974

1235قلعه مدرسهتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5975

**کالوسهتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5976

**کلنگ بريتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5977

4074گلی خونتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5978

**گوريتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5979

745محمد آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5980

**محمد آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5981

627مهدي آبادتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5982

**میرزامحمدتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5983

84345نمره یازدهتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5984

**نی نردبانتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5985

**هرمزتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5986

**یتیمانتمبی گلگیرگلگیرمسجد سلیمان5987

**ابراهیمجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5988

1859آب انجیرك سفلیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5989

**آب انجیرك علیاجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5990

30105آب بهار دوجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5991

**آب بهار یکجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5992

**آقاقلیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5993

39136بتوندجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5994

**بردمارجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5995

**بندعلی آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5996

410پرچکجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5997

**پیربتولجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5998

3579تقی آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان5999

**تلخاب کالتجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6000

**تلمبه خانه پرزیسیونجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6001
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612تنگ مشگیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6002

512تنگ موجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6003

**تنگ موترکذرجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6004

**توگاهجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6005

**تیپ  45 تکاورجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6006

1024چال استرانجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6007

**چاله مرغیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6008

1671چاه مال احمدجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6009

53243چشمه زالوكجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6010

**چشمه علی کایدانجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6011

**چشمه کرهجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6012

1656حسن آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6013

34134حسن آباد تنگ موجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6014

**خانی آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6015

**خلیلجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6016

**دودرونجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6017

931راکهجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6018

**رحم خداچگارمونجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6019

**زلفعلیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6020

121465زمان آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6021

**سنگبري برادران چراغیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6022

**سیدگرگعلیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6023

**سیدمرادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6024

625سیف آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6025

**شانزده میلجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6026

**شمس آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6027

828شهرك صنعتیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6028

**صفر آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6029

**عبدالرضاجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6030
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**علی آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6031

**غالمشا منجزيجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6032

**غالمشاه رضاییجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6033

**قبله اي باالجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6034

**قبله اي پایینجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6035

513قبله اي دوجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6036

**کارخانه آسفالتجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6037

**کارخانه تولیدقفل سوییچیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6038

**کپر آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6039

**کوره آجرپزيجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6040

**کوشک خلف ده دیمهجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6041

**کوشک خلف راه خداجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6042

**کوشک خلف علیاجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6043

**کوشککجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6044

**کولی درجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6045

3280گاوداران سفلیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6046

**گاوداري چه درختجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6047

38117گچ خلججهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6048

**گندمکارجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6049

920الدرازيجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6050

**الطانجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6051

**مانده آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6052

629مراد آبادجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6053

**معصوم علیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6054

**مورچگانجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6055

**موسسه گاوداري صالح پورجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6056

1376نم نمیجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6057

148552هفت شهیدانجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6058

**یک خیشهجهانگیريمرکزيمسجد سلیمان6059
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2787احمدآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6060

**اکبرآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6061

**اکبرآباد الرمجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6062

**امیرآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6063

**آب باریکجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6064

**آبیدشتجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6065

**باغ عبدیشاهجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6066

**برافتاب حسن آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6067

**بهرام آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6068

47147پاگچجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6069

**پرخواجهجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6070

**پیرکناركجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6071

**تختگانجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6072

**تنگ موساداتجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6073

**چشمه ایناقجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6074

417خلیل آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6075

34113دشت چهارپارهجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6076

**دگه مشکیجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6077

39135رضاآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6078

524سرکت شینیجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6079

**صفرآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6080

**صفی خانیجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6081

**عزیزآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6082

2249علی آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6083

32120عوض آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6084

**قاضی آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6085

**قنبرآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6086

**کت بردالنجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6087

33134کریم آبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6088
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**کلبعلیجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6089

40140کوثرهجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6090

**گدارلندرجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6091

**مخزن بتونی آب چال کنارجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6092

**مرادآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6093

31122منصورآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6094

**نرگسی تمپورجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6095

**نصیرجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6096

**نمره ده تل بزانجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6097

**نورآبادجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6098

**نی پارهجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6099

**واحدجذب ابجهانگیري شمالیمرکزيمسجد سلیمان6100

**ابو سخیررغیوهرغیوههفتگل6101

53217ابوطباره دورغیوهرغیوههفتگل6102

39154ابوطباره یکرغیوهرغیوههفتگل6103

40141ابوعلیمهرغیوهرغیوههفتگل6104

1470ام الصفایه دورغیوهرغیوههفتگل6105

2183ام الصفایه یکرغیوهرغیوههفتگل6106

39155امام صفیرغیوهرغیوههفتگل6107

**امامزاده امام صفیرغیوهرغیوههفتگل6108

**ایستگاه شماره 3 رغیوهرغیوهرغیوههفتگل6109

26106بنه عجمرغیوهرغیوههفتگل6110

416بهمن آبادرغیوهرغیوههفتگل6111

58243دره بیدرغیوهرغیوههفتگل6112

124452رغیوهرغیوهرغیوههفتگل6113

85351سالمیهرغیوهرغیوههفتگل6114

**سراج الدینرغیوهرغیوههفتگل6115

122512شجیراترغیوهرغیوههفتگل6116

944شحیطاطرغیوهرغیوههفتگل6117
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**شعبه شجیراترغیوهرغیوههفتگل6118

26110عبادات دورغیوهرغیوههفتگل6119

32130عبادات یکرغیوهرغیوههفتگل6120

28118علوانیهرغیوهرغیوههفتگل6121

1957کاروانسرارغیوهرغیوههفتگل6122

58245کندك خنجررغیوهرغیوههفتگل6123

2290گندك حسنرغیوهرغیوههفتگل6124

39162گندك سهرغیوهرغیوههفتگل6125

55205گندك عیسیرغیوهرغیوههفتگل6126

**مرغداري توتهرغیوهرغیوههفتگل6127

1766نبگانرغیوهرغیوههفتگل6128

1659اسالم آبادگزینرغیوههفتگل6129

**ایستگاه رادیویی هفتگلگزینرغیوههفتگل6130

**ایستگاه ماکرویو مخابراتگزینرغیوههفتگل6131

**بهره برداري شماره 4گزینرغیوههفتگل6132

939پر بی کسگزینرغیوههفتگل6133

**جاروبکارانگزینرغیوههفتگل6134

**چاه تلخگزینرغیوههفتگل6135

46159چمن اللهگزینرغیوههفتگل6136

**حسن بیگیگزینرغیوههفتگل6137

**دره محکگزینرغیوههفتگل6138

**سوسنگانگزینرغیوههفتگل6139

31116سی میلی گردبیشهگزینرغیوههفتگل6140

**طرح نمک زداییگزینرغیوههفتگل6141

**قلعه گبريگزینرغیوههفتگل6142

935کل خنگک بزرگگزینرغیوههفتگل6143

**کل خنگک کوچکگزینرغیوههفتگل6144

**کوله واريگزینرغیوههفتگل6145

**گاوداري شیري موسويگزینرغیوههفتگل6146
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**گزبرمکانگزینرغیوههفتگل6147

65251گزینگزینرغیوههفتگل6148

**مرغد اري احمد نسیمیگزینرغیوههفتگل6149

**مرغداري جوجیرانگزینرغیوههفتگل6150

**مرغداري عرشیاگزینرغیوههفتگل6151

**مرغداري فرزانگانگزینرغیوههفتگل6152

**مرغداري قاسم اصالنیگزینرغیوههفتگل6153

**مرغداري محسن کاظمیگزینرغیوههفتگل6154

**مرغداري محمدگزینرغیوههفتگل6155

**مرغداري موالناگزینرغیوههفتگل6156

**مرغداري هاشم پورگزینرغیوههفتگل6157

**مرغداري یوسف صفی خانیگزینرغیوههفتگل6158

**مرغداري یوسف قبلیگزینرغیوههفتگل6159

**موسسه مرغداري مارالگزینرغیوههفتگل6160

516مه سنبلیگزینرغیوههفتگل6161

106406نفت سفیدگزینرغیوههفتگل6162

949نمره دوازدهگزینرغیوههفتگل6163

**نمره سهگزینرغیوههفتگل6164

**نیایشگزینرغیوههفتگل6165

**امامزاده سیدجاسمحومهمرکزيهفتگل6166

225857برم گاومیشی سهحومهمرکزيهفتگل6167

**بن آسیابحومهمرکزيهفتگل6168

**بنه خیرالهحومهمرکزيهفتگل6169

**پرورش مرغ بومی جهاد سازندگیحومهمرکزيهفتگل6170

**تنباکوکارحومهمرکزيهفتگل6171

2183جاروحومهمرکزيهفتگل6172

**چفوفیهحومهمرکزيهفتگل6173

**دامپروري حاتم اصالنیحومهمرکزيهفتگل6174

**دشتگلحومهمرکزيهفتگل6175
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**دشتونداحومهمرکزيهفتگل6176

2169دیمه دربحومهمرکزيهفتگل6177

**سرتلحومهمرکزيهفتگل6178

834سرتیوك سفلیحومهمرکزيهفتگل6179

2382سرتیوك علیاحومهمرکزيهفتگل6180

**سنگ شکن کالنترحومهمرکزيهفتگل6181

**شرکت سیمان خوزستانحومهمرکزيهفتگل6182

**شورباریکحومهمرکزيهفتگل6183

**شهرك دامپروري هفتگلحومهمرکزيهفتگل6184

**طوف احمدحومهمرکزيهفتگل6185

**طوف کبوتريحومهمرکزيهفتگل6186

**طوف ماريحومهمرکزيهفتگل6187

**فلوتن نمره یکحومهمرکزيهفتگل6188

**کارخانه آسفالت بیندراهحومهمرکزيهفتگل6189

**کارگاه راه و ترابريحومهمرکزيهفتگل6190

**کوره آهک پزي تعاونی 35حومهمرکزيهفتگل6191

**کوره آهک پزي مهدي پزشکحومهمرکزيهفتگل6192

**گندلزارحومهمرکزيهفتگل6193

**گورکردحومهمرکزيهفتگل6194

**لطف علیحومهمرکزيهفتگل6195

**مجتمع کوره هاي آهک پزيحومهمرکزيهفتگل6196

**مجتمع کوره هاي آهک پزي هفتگلحومهمرکزيهفتگل6197

**مخزن آب شهرحومهمرکزيهفتگل6198

**مرغداري احسانحومهمرکزيهفتگل6199

**مرغداري ایثارحومهمرکزيهفتگل6200

**مرغداري برونحومهمرکزيهفتگل6201

**مرغداري پاکوحومهمرکزيهفتگل6202

**مرغداري دانیالحومهمرکزيهفتگل6203

**مرغداري شعبان کاظمیحومهمرکزيهفتگل6204
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**مرغداري غالم طاهريحومهمرکزيهفتگل6205

**مرغداري محمدحسینیحومهمرکزيهفتگل6206

**مرغداري محمدعلی زارعیحومهمرکزيهفتگل6207

**مرغداري ملقبحومهمرکزيهفتگل6208

**مرغداري نسیمی و باسکولحومهمرکزيهفتگل6209

**مرغداري وحید اصالنیحومهمرکزيهفتگل6210

**مرغداري یداله کرمیحومهمرکزيهفتگل6211

**موسسه مرغداري سهرابحومهمرکزيهفتگل6212

**ناحیه صنعتی هفتگلحومهمرکزيهفتگل6213

514نمره پانزدهحومهمرکزيهفتگل6214

**نمره چهل چهارحومهمرکزيهفتگل6215

48151نمره دوحومهمرکزيهفتگل6216

**نمره ششحومهمرکزيهفتگل6217

38137نمره یکحومهمرکزيهفتگل6218

**نوروزعلیحومهمرکزيهفتگل6219

**توول خانلیچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6220

**توول ریفهچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6221

72264جیري سفلیچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6222

**جیري علیاچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6223

828چم خرنوبچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6224

**خیطشلیشچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6225

105355دریهکچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6226

36126سرخره سفلیچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6227

48181سرخره علیاچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6228

**غرگانهچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6229

**غوله سفلیچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6230

130449فیروز آبادچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6231

**فیلیچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6232

**کارگاه تولید کانال بتنیچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6233
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151566کریم آبادچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6234

144552ناصر آبادچم خلف عیسیچم خلف عیسیهندیجان6235

1957بزيسورینچم خلف عیسیهندیجان6236

**تلمبه خانه سویرهسورینچم خلف عیسیهندیجان6237

250874ده مالبزرگسورینچم خلف عیسیهندیجان6238

1545ده مالکوچکسورینچم خلف عیسیهندیجان6239

201719سویرهسورینچم خلف عیسیهندیجان6240

71253شیريسورینچم خلف عیسیهندیجان6241

**شیري علیاسورینچم خلف عیسیهندیجان6242

2491طالگه سفلیسورینچم خلف عیسیهندیجان6243

48طالگه علیاسورینچم خلف عیسیهندیجان6244

921غوله علیاسورینچم خلف عیسیهندیجان6245

2371کوت مهناسورینچم خلف عیسیهندیجان6246

**گاوداري سعید راشديسورینچم خلف عیسیهندیجان6247

**مجتمع سنگ شکن هاي مشرآگهسورینچم خلف عیسیهندیجان6248

220795مشراگهسورینچم خلف عیسیهندیجان6249

185616امامزاده عبدالههندیجان شرقیمرکزيهندیجان6250

**باغل بندهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6251

**بدرانیهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6252

1863بوطاهريهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6253

**پاسگاه ژاندارمري کپرهاهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6254

**پاسگاه میرمحمدهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6255

**پرواربندي شهباز شعبانیهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6256

72276چم تنگهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6257

2069چم تنگوهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6258

518چم رحمانهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6259

**چم شعبانهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6260

79273چم مرادهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6261

2692چهل منیهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6262
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**دامپروري خزعل خزاییهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6263

1128ده نوهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6264

2778رگ سفیدهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6265

70257زلقیهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6266

47153کره پاهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6267

**گاوداري علی شکاريهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6268

**مزرعه گزالیهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6269

**میررحمانهندیجان شرقیمرکزيهندیجان6270

**پاسگاه نیروي انتظامی سجافیهندیجان غربیمرکزيهندیجان6271

**پایگاه سپاه پاسدارانهندیجان غربیمرکزيهندیجان6272

**پوزسفیدهندیجان غربیمرکزيهندیجان6273

51178جبر آبادهندیجان غربیمرکزيهندیجان6274

**چم سید کریمهندیجان غربیمرکزيهندیجان6275

94337چم کلگههندیجان غربیمرکزيهندیجان6276

41173چم کنارهندیجان غربیمرکزيهندیجان6277

89338حسین آبادهندیجان غربیمرکزيهندیجان6278

**دوبهندیجان غربیمرکزيهندیجان6279

**شهرك صنعتی هندیجانهندیجان غربیمرکزيهندیجان6280

**صاحب آبادهندیجان غربیمرکزيهندیجان6281

**ظلم آبادهندیجان غربیمرکزيهندیجان6282

**عگل سوارهندیجان غربیمرکزيهندیجان6283

**غرابی بزرگهندیجان غربیمرکزيهندیجان6284

34131غرابی کوچکهندیجان غربیمرکزيهندیجان6285

**فریجهندیجان غربیمرکزيهندیجان6286

**کشتی سازي رحمانیهندیجان غربیمرکزيهندیجان6287

**گزحلیلهندیجان غربیمرکزيهندیجان6288

**مجتمع دامپروري هندیجانهندیجان غربیمرکزيهندیجان6289

**مرغداري برادران نکوییهندیجان غربیمرکزيهندیجان6290

**مرغداري حجت اهللا شهبازيهندیجان غربیمرکزيهندیجان6291
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**مرغداري سپیدمرغهندیجان غربیمرکزيهندیجان6292

**مرغداري شهباز مسیحیهندیجان غربیمرکزيهندیجان6293

**مزرعه عبادالهیهندیجان غربیمرکزيهندیجان6294

**میالهندیجان غربیمرکزيهندیجان6295

1372احمد آبادهویزه جنوبیمرکزيهویزه6296

107490احمد آباد فردوس یکهویزه جنوبیمرکزيهویزه6297

49203الهاسیهویزه جنوبیمرکزيهویزه6298

**ام ارقال دوهویزه جنوبیمرکزيهویزه6299

**ام ارقال سههویزه جنوبیمرکزيهویزه6300

829ام ارقال یکهویزه جنوبیمرکزيهویزه6301

**ام الغفاريهویزه جنوبیمرکزيهویزه6302

513حربایه شالگههویزه جنوبیمرکزيهویزه6303

**حسانیاتهویزه جنوبیمرکزيهویزه6304

1859حسین دهیشهویزه جنوبیمرکزيهویزه6305

1475حویش نیسهویزه جنوبیمرکزيهویزه6306

1455روستاي صاحب وزاملهویزه جنوبیمرکزيهویزه6307

44199سعدیههویزه جنوبیمرکزيهویزه6308

116451سمیدههویزه جنوبیمرکزيهویزه6309

50217سیار احمد آبادهویزه جنوبیمرکزيهویزه6310

66297سیار احمد آباد موالیهویزه جنوبیمرکزيهویزه6311

**شرکت آبرسانی غدیرهویزه جنوبیمرکزيهویزه6312

**شنانه دوهویزه جنوبیمرکزيهویزه6313

**شنانه یکهویزه جنوبیمرکزيهویزه6314

419صاحب و زاملهویزه جنوبیمرکزيهویزه6315

45200طلیلهویزه جنوبیمرکزيهویزه6316

**طویله دوهویزه جنوبیمرکزيهویزه6317

**طویله یکهویزه جنوبیمرکزيهویزه6318

2062عیاشهویزه جنوبیمرکزيهویزه6319

120461قیصریه سفلیهویزه جنوبیمرکزيهویزه6320
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120497قیصریه علیاهویزه جنوبیمرکزيهویزه6321

80264قیصریه وسطی راهیهویزه جنوبیمرکزيهویزه6322

41172قیصریه وسطی شبیبهویزه جنوبیمرکزيهویزه6323

**مرکز آموزش هنگ مرزيهویزه جنوبیمرکزيهویزه6324

**مرکز خرید گندم شهداي هویزههویزه جنوبیمرکزيهویزه6325

**مزار شهداي هویزههویزه جنوبیمرکزيهویزه6326

28112مطیرهویزه جنوبیمرکزيهویزه6327

56237مگطع یبرهویزه جنوبیمرکزيهویزه6328

93409ملیحه حاج بدرهویزه جنوبیمرکزيهویزه6329

90399ملیحه شرقیهویزه جنوبیمرکزيهویزه6330

49194ملیحه علومیهویزه جنوبیمرکزيهویزه6331

124476ملیحه کوت سعدهویزه جنوبیمرکزيهویزه6332

526هورت العباسهویزه جنوبیمرکزيهویزه6333

1348ارباع و اخماسهویزه شمالیمرکزيهویزه6334

**ام الحبارهویزه شمالیمرکزيهویزه6335

87337امامزاده خضرهویزه شمالیمرکزيهویزه6336

**امامزاده سیدخضرهویزه شمالیمرکزيهویزه6337

**آجر ماشینی هویزههویزه شمالیمرکزيهویزه6338

71290آلبوسویطهویزه شمالیمرکزيهویزه6339

**بطلیههویزه شمالیمرکزيهویزه6340

417بعینیههویزه شمالیمرکزيهویزه6341

938بلمهویزه شمالیمرکزيهویزه6342

**بلوك زنی مهدي جرفیهویزه شمالیمرکزيهویزه6343

1246بنی نعامه جنوبیهویزه شمالیمرکزيهویزه6344

22115بیت فعیل دوهویزه شمالیمرکزيهویزه6345

26106بیت فعیل یکهویزه شمالیمرکزيهویزه6346

**تلمبه خانه جلیل چنانیهویزه شمالیمرکزيهویزه6347

**تلمبه خانه حاج حسن نیسیهویزه شمالیمرکزيهویزه6348

**تلمبه خانه حاج سوید نیسیهویزه شمالیمرکزيهویزه6349
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**تلمبه خانه حاج صالح کوتیهویزه شمالیمرکزيهویزه6350

**تلمبه خانه حاج عبادي ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6351

**تلمبه خانه حاج قاسم ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6352

**تلمبه خانه حاج نعیم کوتیهویزه شمالیمرکزيهویزه6353

**تلمبه خانه حاج نیسیهویزه شمالیمرکزيهویزه6354

**تلمبه خانه حمید سیالويهویزه شمالیمرکزيهویزه6355

**تلمبه خانه خلف ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6356

**تلمبه خانه راضی ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6357

**تلمبه خانه شلش ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6358

**تلمبه خانه صادق ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6359

**تلمبه خانه عبدالساده کوتیهویزه شمالیمرکزيهویزه6360

**تلمبه خانه عبدکوتیهویزه شمالیمرکزيهویزه6361

**تلمبه خانه محمد ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6362

46218حاج کریمهویزه شمالیمرکزيهویزه6363

29119حمیدیههویزه شمالیمرکزيهویزه6364

1982دولت آبادهویزه شمالیمرکزيهویزه6365

**شرکت آب و خاكهویزه شمالیمرکزيهویزه6366

33116طویبههویزه شمالیمرکزيهویزه6367

60237عطابیه جنوبیهویزه شمالیمرکزيهویزه6368

43199عطابیه شمالیهویزه شمالیمرکزيهویزه6369

828قاسم علوانهویزه شمالیمرکزيهویزه6370

**کوثرانهویزه شمالیمرکزيهویزه6371

**مالحه دوهویزه شمالیمرکزيهویزه6372

89362مالحه یکهویزه شمالیمرکزيهویزه6373

**مرغداري خزعل ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6374

118431معرض بنی صالحهویزه شمالیمرکزيهویزه6375

**مکینه حاجی جمعه ساکیهویزه شمالیمرکزيهویزه6376

**مکینه داغرچنانیهویزه شمالیمرکزيهویزه6377

**مکینه دوارجههویزه شمالیمرکزيهویزه6378
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411موسسه فالح کوتیهویزه شمالیمرکزيهویزه6379

**مولیههویزه شمالیمرکزيهویزه6380

141783هوره عاگول باالهویزه شمالیمرکزيهویزه6381

163735ابوعکفابنی صالحنیسانهویزه6382

27121الوسبنی صالحنیسانهویزه6383

**امامزاده سید عرب موسويبنی صالحنیسانهویزه6384

**امیزعبنی صالحنیسانهویزه6385

**انبار حفاري میدان نفتی آزادگانبنی صالحنیسانهویزه6386

**آلبوغربهبنی صالحنیسانهویزه6387

38126بگعانبنی صالحنیسانهویزه6388

**پاسگاه برزگر در مرز ایران و عراقبنی صالحنیسانهویزه6389

**پاسگاه جفیربنی صالحنیسانهویزه6390

**پاسگاه خاتمی در مرز ایران و عراقبنی صالحنیسانهویزه6391

**پاسگاه دیمهبنی صالحنیسانهویزه6392

**پاسگاه شهابیبنی صالحنیسانهویزه6393

**پاسگاه طالییهبنی صالحنیسانهویزه6394

**پاسگاه طالییه جدیدبنی صالحنیسانهویزه6395

**پاسگاه متروکهبنی صالحنیسانهویزه6396

**پاسگاه مرزيبنی صالحنیسانهویزه6397

**جراحیه سیدعرببنی صالحنیسانهویزه6398

57265جفیربنی صالحنیسانهویزه6399

47194جفیردوبنی صالحنیسانهویزه6400

37156حساسنه باالبنی صالحنیسانهویزه6401

60232حساسنه پایینبنی صالحنیسانهویزه6402

**حقربنی صالحنیسانهویزه6403

**حیادربنی صالحنیسانهویزه6404

37156خمسبنی صالحنیسانهویزه6405

**دایخبنی صالحنیسانهویزه6406

**دژبانی سه راه فتحبنی صالحنیسانهویزه6407
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**ده مهاويبنی صالحنیسانهویزه6408

519رملهبنی صالحنیسانهویزه6409

57238سعدون دوبنی صالحنیسانهویزه6410

29130سعدون یکبنی صالحنیسانهویزه6411

**شرکت ساختمانی تکنیکبنی صالحنیسانهویزه6412

465شرکت نفت و گاز اروندانبنی صالحنیسانهویزه6413

**شطعلی ساداتبنی صالحنیسانهویزه6414

**شطعلی مصفابنی صالحنیسانهویزه6415

**شویببنی صالحنیسانهویزه6416

**طبربنی صالحنیسانهویزه6417

98458ظهیریه باالبنی صالحنیسانهویزه6418

**کارخانه آسفالت جهانپارسبنی صالحنیسانهویزه6419

4341کارگاه جهانپارسبنی صالحنیسانهویزه6420

**کریم صالحبنی صالحنیسانهویزه6421

**گردان شناساییبنی صالحنیسانهویزه6422

**گطافهبنی صالحنیسانهویزه6423

1253لطیفبنی صالحنیسانهویزه6424

**مجموعه اداري میدان نفتی آزادگانبنی صالحنیسانهویزه6425

**مجموعه اقامتی میدان نفتی آزادگانبنی صالحنیسانهویزه6426

**مجیدمنابیبنی صالحنیسانهویزه6427

**مچافتبنی صالحنیسانهویزه6428

**مشیمشیهبنی صالحنیسانهویزه6429

**مطلببنی صالحنیسانهویزه6430

**مطلیجبنی صالحنیسانهویزه6431

**معینیهبنی صالحنیسانهویزه6432

**میدان نفتی آزادگانبنی صالحنیسانهویزه6433

**یادمان شهداي جفیربنی صالحنیسانهویزه6434

138613یزدنوبنی صالحنیسانهویزه6435

**اسحقنیساننیسانهویزه6436
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**برس گباننیساننیسانهویزه6437

**برگهنیساننیسانهویزه6438

151599بنی نعامه شمالینیساننیسانهویزه6439

**بیت دهاسنیساننیسانهویزه6440

56238بیت کوارنیساننیسانهویزه6441

**تاسیسات آبرسانی امام علینیساننیسانهویزه6442

**جزیرهنیساننیسانهویزه6443

415حبچیهنیساننیسانهویزه6444

**حسچهنیساننیسانهویزه6445

2180حنظلهنیساننیسانهویزه6446

64222دغاغلهنیساننیسانهویزه6447

15117زین العابدیننیساننیسانهویزه6448

30136سمومیهنیساننیسانهویزه6449

**شعالننیساننیسانهویزه6450

1759شموسنیساننیسانهویزه6451

**عبدالقاسمنیساننیسانهویزه6452

**عمهنیساننیسانهویزه6453

26108غمیجهنیساننیسانهویزه6454

**کاوس حمداننیساننیسانهویزه6455

**کاوس محمدنیساننیسانهویزه6456

**گباننیساننیسانهویزه6457

42153گریشیهنیساننیسانهویزه6458

**لولیهنیساننیسانهویزه6459

**ماهورحاج لفتهنیساننیسانهویزه6460

626مومنیهنیساننیسانهویزه6461

41175نهیراتنیساننیسانهویزه6462

**هرمزان خزعلنیساننیسانهویزه6463

**هرمزان سعدوننیساننیسانهویزه6464
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