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2164حشهرودبارمرکزيتفرش277

1935دیزكرودبارمرکزيتفرش278

1427شولکرودبارمرکزيتفرش279

**شیرین بالغرودبارمرکزيتفرش280

820طیرز آبادرودبارمرکزيتفرش281

**عباس آبادرودبارمرکزيتفرش282

102227فركرودبارمرکزيتفرش283

**فریسمهرودبارمرکزيتفرش284

65160فسنگانرودبارمرکزيتفرش285

2867فلوجردرودبارمرکزيتفرش286

62191قره جاقیهرودبارمرکزيتفرش287

2875قزلقاشرودبارمرکزيتفرش288

صفحه 10
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31110قوشه خانیرودبارمرکزيتفرش289

2881کورهرودبارمرکزيتفرش290

1543کوك سیگردرودبارمرکزيتفرش291

67152کهلوسفلیرودبارمرکزيتفرش292

82174کهلوعلیارودبارمرکزيتفرش293

59168گزاوندرودبارمرکزيتفرش294

713گوجه گلرودبارمرکزيتفرش295

2575محمد آبادرودبارمرکزيتفرش296

53152نوبهاررودبارمرکزيتفرش297

38130وسمقرودبارمرکزيتفرش298

**هفتان سفلیرودبارمرکزيتفرش299

82234هفتان علیارودبارمرکزيتفرش300

36103هفتیانرودبارمرکزيتفرش301

**ایستگاه مخابرات کوهپناهکوه پناهمرکزيتفرش302

**چالکوه پناهمرکزيتفرش303

47111دارستانکوه پناهمرکزيتفرش304

4283سربندکوه پناهمرکزيتفرش305

3988سفید آبکوه پناهمرکزيتفرش306

2986سفیدشبانکوه پناهمرکزيتفرش307

172389شهرابکوه پناهمرکزيتفرش308

3587قاسم آبادکوه پناهمرکزيتفرش309

48135کشهکوه پناهمرکزيتفرش310

60133کنگرانکوه پناهمرکزيتفرش311

**مزرعه خدابخشکوه پناهمرکزيتفرش312

4490اشمسیانچهارچشمهکمرهخمین313

**اقداشچهارچشمهکمرهخمین314

415امامزاده عبداهللاچهارچشمهکمرهخمین315

63144برجکچهارچشمهکمرهخمین316

47130برفیانچهارچشمهکمرهخمین317
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615پلولیچهارچشمهکمرهخمین318

135387جوادیهچهارچشمهکمرهخمین319

217671چقاسیف الدینچهارچشمهکمرهخمین320

204659چهارچشمهچهارچشمهکمرهخمین321

153356خلیل آبادچهارچشمهکمرهخمین322

1645درهچهارچشمهکمرهخمین323

47140دره گرمچهارچشمهکمرهخمین324

161462دمنیچهارچشمهکمرهخمین325

**ده مالچهارچشمهکمرهخمین326

136389سوکقزقانچهارچشمهکمرهخمین327

69231فرقسچهارچشمهکمرهخمین328

**قشالق بیاتچهارچشمهکمرهخمین329

**قشالق ساداتچهارچشمهکمرهخمین330

91300قلعه بابوچهارچشمهکمرهخمین331

611قلعه حاجی شفیعچهارچشمهکمرهخمین332

32112کاظم آبادچهارچشمهکمرهخمین333

3096کمانکشچهارچشمهکمرهخمین334

1330لوزدرچهارچشمهکمرهخمین335

46126مزرعه قاسمچهارچشمهکمرهخمین336

2257مزرعه نوچهارچشمهکمرهخمین337

2971مکانچهارچشمهکمرهخمین338

927مهدي آبادچهارچشمهکمرهخمین339

2982مهرآبادچهارچشمهکمرهخمین340

1338استهلکخرم دشتکمرهخمین341

69216اسفنجهخرم دشتکمرهخمین342

**امین آبادخرم دشتکمرهخمین343

3576اندرپاخرم دشتکمرهخمین344

**ایستگاه تحقیقات حبوباتخرم دشتکمرهخمین345

1134تهیقخرم دشتکمرهخمین346
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722چشمه آقاخرم دشتکمرهخمین347

2171چشمه حق ورديخرم دشتکمرهخمین348

113358چهارطاقخرم دشتکمرهخمین349

1030حاجی آبادخرم دشتکمرهخمین350

**حسین آبادخرم دشتکمرهخمین351

46173خیرآبادخرم دشتکمرهخمین352

3167دانیانخرم دشتکمرهخمین353

41117داود آبادخرم دشتکمرهخمین354

1231دره شورخرم دشتکمرهخمین355

**ده سفیدخرم دشتکمرهخمین356

1031رباط علیاخرم دشتکمرهخمین357

1239رباطسفلیخرم دشتکمرهخمین358

**سعید آبادخرم دشتکمرهخمین359

**سیف آبادخرم دشتکمرهخمین360

107310طیب آبادخرم دشتکمرهخمین361

51191علی آبادخرم دشتکمرهخمین362

410فیضی حسنخرم دشتکمرهخمین363

55157کجارستانخرم دشتکمرهخمین364

2479کندهاخرم دشتکمرهخمین365

173544کوکهخرم دشتکمرهخمین366

243662لکانخرم دشتکمرهخمین367

38122محمد آبادخرم دشتکمرهخمین368

92254محمدیهخرم دشتکمرهخمین369

514مزارعخرم دشتکمرهخمین370

**مزرعه حسین علیاخرم دشتکمرهخمین371

**میبرانخرم دشتکمرهخمین372

166477مینودشتخرم دشتکمرهخمین373

260752ورچهخرم دشتکمرهخمین374

168583آشناخورآشناخورمرکزيخمین375
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**بهمن آبادآشناخورمرکزيخمین376

46160حسین آبادآشناخورمرکزيخمین377

717خورزنآشناخورمرکزيخمین378

292858دهنوآشناخورمرکزيخمین379

40140رضا آبادآشناخورمرکزيخمین380

40102عکس آبادآشناخورمرکزيخمین381

1432علی آبادآشناخورمرکزيخمین382

136404فرج آبادآشناخورمرکزيخمین383

232929قره کهریزآشناخورمرکزيخمین384

63208قلعه آشناخورآشناخورمرکزيخمین385

3193نصر آبادآشناخورمرکزيخمین386

36100نور آبادآشناخورمرکزيخمین387

83180امامزاده ورچهحمزه لومرکزيخمین388

2983امیر آبادحمزه لومرکزيخمین389

1021آشیانه سفلیحمزه لومرکزيخمین390

1738آشیانه علیاحمزه لومرکزيخمین391

90208بالورجانحمزه لومرکزيخمین392

921جوبادهحمزه لومرکزيخمین393

52145جهان قلعهحمزه لومرکزيخمین394

95211چنارحمزه لومرکزيخمین395

47112چوگانحمزه لومرکزيخمین396

3071خشتیجانحمزه لومرکزيخمین397

2250خیزابحمزه لومرکزيخمین398

2966رباط آغاجحمزه لومرکزيخمین399

81202سده حمزه لوحمزه لومرکزيخمین400

48135سرطاقحمزه لومرکزيخمین401

74180سرکوبهحمزه لومرکزيخمین402

91247سیان سفلیحمزه لومرکزيخمین403

91224سیان علیاحمزه لومرکزيخمین404
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716شهرك صنعتی خمینحمزه لومرکزيخمین405

1843عاشقهحمزه لومرکزيخمین406

**فرشیدیهحمزه لومرکزيخمین407

247698فرفهانحمزه لومرکزيخمین408

**کارخانه صنایع نخ خمینحمزه لومرکزيخمین409

**مزرعه آفرینشحمزه لومرکزيخمین410

720منصورخواجهحمزه لومرکزيخمین411

3489نازيحمزه لومرکزيخمین412

75217امیریهرستاقمرکزيخمین413

**باباقلعهرستاقمرکزيخمین414

**باغستان طوبیرستاقمرکزيخمین415

**برگلهرستاقمرکزيخمین416

**بیدرستمرستاقمرکزيخمین417

1128بیالقرستاقمرکزيخمین418

109338پشتکوهرستاقمرکزيخمین419

**حسن فلکرستاقمرکزيخمین420

**حسین آباد بوجهرستاقمرکزيخمین421

184421حشمتیهرستاقمرکزيخمین422

110255دربندلرانرستاقمرکزيخمین423

260781ریحان سفلیرستاقمرکزيخمین424

124376ریحان علیارستاقمرکزيخمین425

45160زینل آبادرستاقمرکزيخمین426

47119سکانهرستاقمرکزيخمین427

**شمس آبادرستاقمرکزيخمین428

1132عباس آبادرستاقمرکزيخمین429

1648فرنامرستاقمرکزيخمین430

3921,245فرنقرستاقمرکزيخمین431

510قلعه فرهادیهرستاقمرکزيخمین432

**قلعه گلزردرستاقمرکزيخمین433

صفحه 15



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قیاپارستاقمرکزيخمین434

118317گوشه محمدمالکرستاقمرکزيخمین435

**محمود آبادرستاقمرکزيخمین436

**مزرعه زردانرستاقمرکزيخمین437

**مزرعه ماركرستاقمرکزيخمین438

**منظریهرستاقمرکزيخمین439

**نصرتیهرستاقمرکزيخمین440

2769نهشهررستاقمرکزيخمین441

**ارزقانصالحانمرکزيخمین442

243606ازنوجانصالحانمرکزيخمین443

2480اکبر آبادصالحانمرکزيخمین444

61167امامزاده یوجانصالحانمرکزيخمین445

126353تانجرانصالحانمرکزيخمین446

42106جعفر آبادصالحانمرکزيخمین447

**جوشابصالحانمرکزيخمین448

514حاجی آبادصالحانمرکزيخمین449

1441حسین آباد ساداتصالحانمرکزيخمین450

1228حیدر آبادصالحانمرکزيخمین451

123288خوراوندصالحانمرکزيخمین452

212559خوگانصالحانمرکزيخمین453

2564دیوکنصالحانمرکزيخمین454

100287رازانصالحانمرکزيخمین455

3069زورقانصالحانمرکزيخمین456

3184سید آبادصالحانمرکزيخمین457

2670قاسم آبادصالحانمرکزيخمین458

**قلتهصالحانمرکزيخمین459

52164قلعه افشارصالحانمرکزيخمین460

**قلعه محمد آبادصالحانمرکزيخمین461

3689قلعه یوجانصالحانمرکزيخمین462
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6591,938گلدشتصالحانمرکزيخمین463

929مجدیانصالحانمرکزيخمین464

**محمود آبادصالحانمرکزيخمین465

61159میشیجان سفلیصالحانمرکزيخمین466

219570میشیجان علیاصالحانمرکزيخمین467

1844واپیلهصالحانمرکزيخمین468

229590ور آبادصالحانمرکزيخمین469

**احمد آبادگله زنمرکزيخمین470

**استخرمیان صحراگله زنمرکزيخمین471

45125اسد آبادگله زنمرکزيخمین472

**امام زاده دخترانگله زنمرکزيخمین473

1229امین آبادگله زنمرکزيخمین474

**باغ میرقیدوگله زنمرکزيخمین475

2566بهدشتگله زنمرکزيخمین476

**تخمه چايگله زنمرکزيخمین477

200473جلماجردجدیدگله زنمرکزيخمین478

**جلماجردعتیقگله زنمرکزيخمین479

**چاه عربگله زنمرکزيخمین480

2051چشمه سفیدگله زنمرکزيخمین481

**حسین آبادگله زنمرکزيخمین482

**دمابگله زنمرکزيخمین483

40106رباط ارجمند / رباط کفسان/گله زنمرکزيخمین484

5321,415رباط مرادگله زنمرکزيخمین485

81259رشید آبادگله زنمرکزيخمین486

**رضا آبادگله زنمرکزيخمین487

**رضا آباد قیدوگله زنمرکزيخمین488

**زیر آبادگله زنمرکزيخمین489

**سیاوش آبادگله زنمرکزيخمین490

2955شهرمیزانگله زنمرکزيخمین491
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**علی آبادگله زنمرکزيخمین492

821فتح آبادگله زنمرکزيخمین493

2555فشارودگله زنمرکزيخمین494

**قاسم آباد قیدوگله زنمرکزيخمین495

**قلعه قناتگله زنمرکزيخمین496

48قلعه محمدبیگگله زنمرکزيخمین497

**قوچستانگله زنمرکزيخمین498

75166قیدوگله زنمرکزيخمین499

**کریم آبادگله زنمرکزيخمین500

128368کفسانگله زنمرکزيخمین501

510گداردومگله زنمرکزيخمین502

**گدارسومگله زنمرکزيخمین503

59121مزاینگله زنمرکزيخمین504

**مهستانگله زنمرکزيخمین505

1327میان رودانگله زنمرکزيخمین506

1020نفیسگله زنمرکزيخمین507

4597یمنگله زنمرکزيخمین508

4361,380اناجاناجقره چايخنداب509

170527سناورداناجقره چايخنداب510

56175سهم آباداناجقره چايخنداب511

225659عباس آباد موقوفهاناجقره چايخنداب512

125375قلعه ازرجاناجقره چايخنداب513

4101,200کرکاناناجقره چايخنداب514

170555گوره زاراناجقره چايخنداب515

49182گوشه سفلیاناجقره چايخنداب516

146414گوشه علیااناجقره چايخنداب517

330986مانیزاناناجقره چايخنداب518

2282موكاناجقره چايخنداب519

6902,128مهرسفلیاناجقره چايخنداب520
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3901,293مهرعلیااناجقره چايخنداب521

102331ارجناوندجاورسیانقره چايخنداب522

315938ایجانجاورسیانقره چايخنداب523

**ایوندباالجاورسیانقره چايخنداب524

44138ایوندنوجاورسیانقره چايخنداب525

302836آدشتهجاورسیانقره چايخنداب526

512پلنگابجاورسیانقره چايخنداب527

3331,031خانقاه علیاجاورسیانقره چايخنداب528

309879درمنجاورسیانقره چايخنداب529

241702ده سدجاورسیانقره چايخنداب530

3301,029ده شیرخانجاورسیانقره چايخنداب531

209647سوزانجاورسیانقره چايخنداب532

724قشالق زیباجاورسیانقره چايخنداب533

**لنجاب علیاجاورسیانقره چايخنداب534

35119نعمتیهجاورسیانقره چايخنداب535

144412نودهجاورسیانقره چايخنداب536

6732,082استوهسنگ سفیدقره چايخنداب537

172563الودرسنگ سفیدقره چايخنداب538

8542,763آقداشسنگ سفیدقره چايخنداب539

1125چاالب سفلیسنگ سفیدقره چايخنداب540

513چاالب علیاسنگ سفیدقره چايخنداب541

132408حسینیهسنگ سفیدقره چايخنداب542

41135شرشرهسنگ سفیدقره چايخنداب543

84283شهیدسنگ سفیدقره چايخنداب544

38132صالحیسنگ سفیدقره چايخنداب545

263903طورگیرسنگ سفیدقره چايخنداب546

56190قلعه عباس آبادسنگ سفیدقره چايخنداب547

48132کله بیدسنگ سفیدقره چايخنداب548

70196گذردرسنگ سفیدقره چايخنداب549
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**یحیی آبادسنگ سفیدقره چايخنداب550

**احمد آبادخندابمرکزيخنداب551

1548بهارستانخندابمرکزيخنداب552

3791,286جوشیروانخندابمرکزيخنداب553

43148حاجی آبادخندابمرکزيخنداب554

33115دارانجیرخندابمرکزيخنداب555

2051,334ده نوخندابمرکزيخنداب556

3401,122دیز آبادخندابمرکزيخنداب557

93306رازگردانخندابمرکزيخنداب558

42163سیردرخندابمرکزيخنداب559

93286شاوهخندابمرکزيخنداب560

2052عباس آبادخندابمرکزيخنداب561

234811غینرجهخندابمرکزيخنداب562

39107فارابخندابمرکزيخنداب563

176574قالیبافخندابمرکزيخنداب564

30103قزل قلعهخندابمرکزيخنداب565

**قشالق دیناريخندابمرکزيخنداب566

2996قشالق عبدالکریمخندابمرکزيخنداب567

**قشالق گازرانخندابمرکزيخنداب568

35128قطب آبادخندابمرکزيخنداب569

122486قلیچ تپهخندابمرکزيخنداب570

825قمشلوخندابمرکزيخنداب571

**کارگاه قطرانخندابمرکزيخنداب572

37132کرکانکخندابمرکزيخنداب573

4531,446گازرانخندابمرکزيخنداب574

2363محمد آبادخندابمرکزيخنداب575

33107میثم آبادخندابمرکزيخنداب576

85264ابراهیم آباددهچالمرکزيخنداب577

121392امامزاده دهچالدهچالمرکزيخنداب578
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722پیاز آباددهچالمرکزيخنداب579

1451ثمردشتدهچالمرکزيخنداب580

1133چخماق تپهدهچالمرکزيخنداب581

179556چیزاندهچالمرکزيخنداب582

142510حسین آباد موقوفهدهچالمرکزيخنداب583

40125خلوزیندهچالمرکزيخنداب584

298992ده چالدهچالمرکزيخنداب585

105260سیراندهچالمرکزيخنداب586

**شعیث پیغمبردهچالمرکزيخنداب587

251792علی آباددهچالمرکزيخنداب588

4191,384فوراندهچالمرکزيخنداب589

281956قاسم آباددهچالمرکزيخنداب590

1317قلعه اسد آباددهچالمرکزيخنداب591

56225کمرابدهچالمرکزيخنداب592

92271گرمابدهچالمرکزيخنداب593

38128مجید آباددهچالمرکزيخنداب594

87301نصیر آباددهچالمرکزيخنداب595

28103وزوانقدهچالمرکزيخنداب596

141344بیجگانجاسبمرکزيدلیجان597

**رزنهجاسبمرکزيدلیجان598

3378زرجاسبمرکزيدلیجان599

**شرکت درناجوجهجاسبمرکزيدلیجان600

50130کروگانجاسبمرکزيدلیجان601

153415وارانجاسبمرکزيدلیجان602

88205وسقونقانجاسبمرکزيدلیجان603

2764وشتگانجاسبمرکزيدلیجان604

3566هرازیجانجاسبمرکزيدلیجان605

**احمد آبادجوشقمرکزيدلیجان606

65144بهارجوشقمرکزيدلیجان607
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3068جوشقجوشقمرکزيدلیجان608

269743خاوهجوشقمرکزيدلیجان609

50131ریجانجوشقمرکزيدلیجان610

**شرکت گلکارانجوشقمرکزيدلیجان611

**طالبهجوشقمرکزيدلیجان612

**کالدارباالجوشقمرکزيدلیجان613

53143الرانجوشقمرکزيدلیجان614

**محمد آبادجوشقمرکزيدلیجان615

**مزرعه گلدشتجوشقمرکزيدلیجان616

3778مهدي آبادجوشقمرکزيدلیجان617

**نصرت آبادجوشقمرکزيدلیجان618

**ابوالسحقدودهکمرکزيدلیجان619

**آب پاییندودهکمرکزيدلیجان620

720بهاریهدودهکمرکزيدلیجان621

40107چنارستاندودهکمرکزيدلیجان622

**دانی آباددودهکمرکزيدلیجان623

304947دودهکدودهکمرکزيدلیجان624

158349راونجدودهکمرکزيدلیجان625

5241,716راوهدودهکمرکزيدلیجان626

**شرکت سیمان دلیجاندودهکمرکزيدلیجان627

512شرکت عقاب بختیاريدودهکمرکزيدلیجان628

**شرکت کویر احیاڈدودهکمرکزيدلیجان629

**ضیا آباددودهکمرکزيدلیجان630

**عبدالعلیدودهکمرکزيدلیجان631

1169فیروز آباددودهکمرکزيدلیجان632

36120قوچکدودهکمرکزيدلیجان633

423کشت وصنعت انار باردودهکمرکزيدلیجان634

3267کهکدودهکمرکزيدلیجان635

1027گرگاندودهکمرکزيدلیجان636
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**مجتمع سدپانزده خرداددودهکمرکزيدلیجان637

**محسن آباددودهکمرکزيدلیجان638

**مزرعه برگ بهشتدودهکمرکزيدلیجان639

**مزرعه صدر آباددودهکمرکزيدلیجان640

**مزرعه هاشمیدودهکمرکزيدلیجان641

**پادگان قدسهستیجانمرکزيدلیجان642

2162توتهستیجانمرکزيدلیجان643

**چهارباغهستیجانمرکزيدلیجان644

47117درب جوقاهستیجانمرکزيدلیجان645

2449دوریدانهستیجانمرکزيدلیجان646

59دوزیاهستیجانمرکزيدلیجان647

115250رباط تركهستیجانمرکزيدلیجان648

86180سینقانهستیجانمرکزيدلیجان649

3797شانقهستیجانمرکزيدلیجان650

1652شهرك صنعتی دلیجانهستیجانمرکزيدلیجان651

**صالح آباد پایینهستیجانمرکزيدلیجان652

41118فرنقهستیجانمرکزيدلیجان653

229618قالهرهستیجانمرکزيدلیجان654

**کشتارگاه سیمرغهستیجانمرکزيدلیجان655

**محمود آبادهستیجانمرکزيدلیجان656

**مزرعه صالح آباد باالهستیجانمرکزيدلیجان657

**مزرعه قاشمیانهستیجانمرکزيدلیجان658

**مزرعه نصر آبادهستیجانمرکزيدلیجان659

49117مزوشهستیجانمرکزيدلیجان660

123339هستیجانهستیجانمرکزيدلیجان661

80194ازبیزانالویرخرقانزرندیه662

213578الویرالویرخرقانزرندیه663

2481آفتابروالویرخرقانزرندیه664

**آق قوییالویرخرقانزرندیه665
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61160برهمومالویرخرقانزرندیه666

138426بلوبندالویرخرقانزرندیه667

117335بندامیرالویرخرقانزرندیه668

**بیانلوالویرخرقانزرندیه669

125335چلسبانالویرخرقانزرندیه670

**ده باالالویرخرقانزرندیه671

**شرکت سیمان ساوهالویرخرقانزرندیه672

133411عباس آبادالویرخرقانزرندیه673

1553قشالق مفت آبادالویرخرقانزرندیه674

**محمود آبادالویرخرقانزرندیه675

**موسی آبادالویرخرقانزرندیه676

57172میلالویرخرقانزرندیه677

71179وسمقالویرخرقانزرندیه678

191497ویدرالویرخرقانزرندیه679

1235یانقویی سفلیالویرخرقانزرندیه680

**یانقویی علیاالویرخرقانزرندیه681

116337اجاندوزجخرقانزرندیه682

**آدرامنددوزجخرقانزرندیه683

1233آق بالغدوزجخرقانزرندیه684

**آلتی آباددوزجخرقانزرندیه685

2582بریهدوزجخرقانزرندیه686

65198تیرهدوزجخرقانزرندیه687

125378چناقچی سفلیدوزجخرقانزرندیه688

51178چناقچی علیادوزجخرقانزرندیه689

142463چهارحددوزجخرقانزرندیه690

3389حصاردوزجخرقانزرندیه691

52117دوزجدوزجخرقانزرندیه692

3898عین آباددوزجخرقانزرندیه693

162517کبودکمردوزجخرقانزرندیه694
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56142الردوزجخرقانزرندیه695

227892مصرقاندوزجخرقانزرندیه696

86273منجینقاندوزجخرقانزرندیه697

618اختاجعلیشارخرقانزرندیه698

59191امیر آبادعلیشارخرقانزرندیه699

3661,048علی شارعلیشارخرقانزرندیه700

40132گرکباغیعلیشارخرقانزرندیه701

130404ورامهعلیشارخرقانزرندیه702

68176ورچندعلیشارخرقانزرندیه703

515ابراهیم آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه704

**احمد آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه705

**احمد آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه706

**احمد آباد گنج درهحکیم آبادمرکزيزرندیه707

**احمد آبادقرانطهحکیم آبادمرکزيزرندیه708

40128اسماعیل آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه709

**اشرف آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه710

**ایستگاه چهل چشمهحکیم آبادمرکزيزرندیه711

91327آغذي گنگحکیم آبادمرکزيزرندیه712

156498بربرحکیم آبادمرکزيزرندیه713

302980تقلید آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه714

**جعفر آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه715

**جیران بالغیحکیم آبادمرکزيزرندیه716

1961حاجی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه717

**حاجی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه718

**حاجی آباد معمارحکیم آبادمرکزيزرندیه719

**حسن آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه720

1245حسن آباد قره دربندحکیم آبادمرکزيزرندیه721

4201,322حکیم آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه722

2888خرم آباد القوحکیم آبادمرکزيزرندیه723
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**دامداري نجفیحکیم آبادمرکزيزرندیه724

2981دستجردحکیم آبادمرکزيزرندیه725

188553رحمت آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه726

212628رضی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه727

**ریز آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه728

**زمان آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه729

**سلیمانیهحکیم آبادمرکزيزرندیه730

**شرکت قشالق مهرحکیم آبادمرکزيزرندیه731

50153شکرآبادحکیم آبادمرکزيزرندیه732

**شمس آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه733

**شمس آباد معتمدحکیم آبادمرکزيزرندیه734

823شورك آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه735

1547شهرك صنعتی زاویهحکیم آبادمرکزيزرندیه736

1739شهرك صنعتی مامونیهحکیم آبادمرکزيزرندیه737

1135شیرعلی بیگلوحکیم آبادمرکزيزرندیه738

1842شیرین قوییحکیم آبادمرکزيزرندیه739

4011,191صدر آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه740

80258عباس آبادپیازيحکیم آبادمرکزيزرندیه741

**عزیز آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه742

**عزیز آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه743

**علی آبادکوه قناقحکیم آبادمرکزيزرندیه744

**علی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه745

**علی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه746

**فرد آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه747

46133فیض آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه748

201584قاسم آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه749

**قراقیهحکیم آبادمرکزيزرندیه750

**قزل چشمهحکیم آبادمرکزيزرندیه751

2380قشالق قره زاغهحکیم آبادمرکزيزرندیه752
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1961قشالق موسی لوحکیم آبادمرکزيزرندیه753

**قشالق نظرلوحکیم آبادمرکزيزرندیه754

**قلیچحکیم آبادمرکزيزرندیه755

57215کریم آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه756

**کشت وصنعت دشت زرینحکیم آبادمرکزيزرندیه757

**کشت وصنعت علويحکیم آبادمرکزيزرندیه758

1131گوي چشمهحکیم آبادمرکزيزرندیه759

**محمدآباددینیحکیم آبادمرکزيزرندیه760

**مرغداري صفادشت/عباس آبادقره اغاجحکیم آبادمرکزيزرندیه761

**مرغداري و باغ پسته مهدي هاشمیحکیم آبادمرکزيزرندیه762

**مزرعه توکلیانحکیم آبادمرکزيزرندیه763

**مزرعه شورچهحکیم آبادمرکزيزرندیه764

**مظفر آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه765

2486مقدادیهحکیم آبادمرکزيزرندیه766

**مقصود آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه767

**موتورصادق خانحکیم آبادمرکزيزرندیه768

**موتورمنصور آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه769

90272موسی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه770

**مهدي آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه771

49162نجف آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه772

155489نصیر آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه773

**نوروز آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه774

1023یحیی آبادحکیم آبادمرکزيزرندیه775

45149احمد آباد فصیحخشکرودمرکزيزرندیه776

76206ازادکینخشکرودمرکزيزرندیه777

48162اصفهانکخشکرودمرکزيزرندیه778

**اکبرآبادگلچهرهخشکرودمرکزيزرندیه779

58182امانیهخشکرودمرکزيزرندیه780

**ایستگاه ابخوان داريخشکرودمرکزيزرندیه781

صفحه 27



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ایستگاه گاز جعفر آبادخشکرودمرکزيزرندیه782

59199بیدلوخشکرودمرکزيزرندیه783

2279بیلفتوخشکرودمرکزيزرندیه784

**پروین آبادخشکرودمرکزيزرندیه785

5261,678حسین آبادخشکرودمرکزيزرندیه786

**رستوران بهارخشکرودمرکزيزرندیه787

51147سید آبادخشکرودمرکزيزرندیه788

**شرکت طالقانیانخشکرودمرکزيزرندیه789

**شوربالغخشکرودمرکزيزرندیه790

**شورك آبادخشکرودمرکزيزرندیه791

**شیخ لرخشکرودمرکزيزرندیه792

722طراقانخشکرودمرکزيزرندیه793

**عباس آباد منزلکخشکرودمرکزيزرندیه794

2859علی آبادخشکرودمرکزيزرندیه795

2272علی آبادخشکرودمرکزيزرندیه796

3090قشالق بشیرخشکرودمرکزيزرندیه797

413قشالق سبزعلیخشکرودمرکزيزرندیه798

1761قشالق سردارخشکرودمرکزيزرندیه799

**قشالق یوسفعلیخشکرودمرکزيزرندیه800

**قلعه سرهنگخشکرودمرکزيزرندیه801

**کارخانه پودرسنگ شاديخشکرودمرکزيزرندیه802

**کارخانه سنگ پکد پودرخشکرودمرکزيزرندیه803

**کارخانه شاهین سماخشکرودمرکزيزرندیه804

**کارخانه لیکاخشکرودمرکزيزرندیه805

**کارگاه فایبر گالس پویاخشکرودمرکزيزرندیه806

**کاروانسراي شاه عباسخشکرودمرکزيزرندیه807

**کنابخشکرودمرکزيزرندیه808

56136کوشککخشکرودمرکزيزرندیه809

**گاوداري شیري نیک بخشخشکرودمرکزيزرندیه810
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39100اللکانخشکرودمرکزيزرندیه811

**مرغداري شارقخشکرودمرکزيزرندیه812

**مزرعه شاکرخشکرودمرکزيزرندیه813

**مزرعه علی اکبر رجبی فردخشکرودمرکزيزرندیه814

**مزرعه فدكخشکرودمرکزيزرندیه815

**مزرعه موسی خانخشکرودمرکزيزرندیه816

**معدن سنگخشکرودمرکزيزرندیه817

3290مالردخشکرودمرکزيزرندیه818

**موتورعلی اعتمادخشکرودمرکزيزرندیه819

**موتورکشفیانخشکرودمرکزيزرندیه820

1024میانهخشکرودمرکزيزرندیه821

278825وردهخشکرودمرکزيزرندیه822

2773هبرانخشکرودمرکزيزرندیه823

**ینگی کهریزخشکرودمرکزيزرندیه824

**الوند آبادرودشورمرکزيزرندیه825

**امین آبادرودشورمرکزيزرندیه826

1335ایستگاه رودشوررودشورمرکزيزرندیه827

**آغل اکبرسلطانیرودشورمرکزيزرندیه828

**آغل چگنهرودشورمرکزيزرندیه829

**آغل عزبلورودشورمرکزيزرندیه830

**آغل هاي گل سرخرودشورمرکزيزرندیه831

**آغلهاي اولیارودشورمرکزيزرندیه832

**آغلهاي چهاراغلیرودشورمرکزيزرندیه833

2267پیکرودشورمرکزيزرندیه834

**جمشید آبادرودشورمرکزيزرندیه835

**چلوکبابی وحیديرودشورمرکزيزرندیه836

**حاجی بالغیرودشورمرکزيزرندیه837

**حشامیهرودشورمرکزيزرندیه838

**خرم آبادرودشورمرکزيزرندیه839
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**دامداري احسان یزدانیرودشورمرکزيزرندیه840

410دربند گویالغرودشورمرکزيزرندیه841

**دولت آبادرودشورمرکزيزرندیه842

**راسفیجانرودشورمرکزيزرندیه843

**زالوبالغیرودشورمرکزيزرندیه844

**سایت کوه قناقرودشورمرکزيزرندیه845

57190سلطان احمدلورودشورمرکزيزرندیه846

56169سلطان آبادرودشورمرکزيزرندیه847

**سلمان آبادرودشورمرکزيزرندیه848

927سهیل نجف آبادرودشورمرکزيزرندیه849

**شرکت پارس نوردرودشورمرکزيزرندیه850

**شرکت زرخاكرودشورمرکزيزرندیه851

**شرکت سیاحان ایران زمینرودشورمرکزيزرندیه852

**شهرك صنعتی مبل زرندیهرودشورمرکزيزرندیه853

**شیرین بالغرودشورمرکزيزرندیه854

**عباس آبادرودشورمرکزيزرندیه855

**علی آبادرودشورمرکزيزرندیه856

**علیشاررودشورمرکزيزرندیه857

**غالم آبادرودشورمرکزيزرندیه858

60161فرج آبادرودشورمرکزيزرندیه859

43125قاسم آباد سفلیرودشورمرکزيزرندیه860

**قشالق نعمتیرودشورمرکزيزرندیه861

**مبارك آبادرودشورمرکزيزرندیه862

**مجتمع دامداري پرندكرودشورمرکزيزرندیه863

**مجتمع رفاهی واقامتی بارانرودشورمرکزيزرندیه864

**مرکز آموزش و گسترش هفت تیررودشورمرکزيزرندیه865

**معدن پودررنگرودشورمرکزيزرندیه866

**معدن کایولن کوه قناقرودشورمرکزيزرندیه867

**نظام آبادرودشورمرکزيزرندیه868
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**نگهبانی پل رودشوررودشورمرکزيزرندیه869

**نگهبانی نیم ایستگاه پل رودشوررودشورمرکزيزرندیه870

**نوروز آبادرودشورمرکزيزرندیه871

**نیروگاه رودشوررودشورمرکزيزرندیه872

**نیم ایستگاه شصت وهشترودشورمرکزيزرندیه873

**نیم ایستگاه هفتادو چهاررودشورمرکزيزرندیه874

1535ارجرودشاهسونکنديمرکزيساوه875

**اسمعیل آبادشاهسونکنديمرکزيساوه876

1969اشموییل پیغمبرشاهسونکنديمرکزيساوه877

719اکبرآبادنیوشتشاهسونکنديمرکزيساوه878

1333امامزاده خورقشاهسونکنديمرکزيساوه879

**آشیانکشاهسونکنديمرکزيساوه880

3060بندنقینشاهسونکنديمرکزيساوه881

**پاراگوییشاهسونکنديمرکزيساوه882

**پرورش شتر مرغ دشت سبز نوبرانشاهسونکنديمرکزيساوه883

3477پلنگ آبادشاهسونکنديمرکزيساوه884

1932جمشید آبادشاهسونکنديمرکزيساوه885

**چنارشاهسونکنديمرکزيساوه886

**چهل گزيشاهسونکنديمرکزيساوه887

2785حقانیهشاهسونکنديمرکزيساوه888

**خلخابشاهسونکنديمرکزيساوه889

1840ده آقاشاهسونکنديمرکزيساوه890

82257رازینشاهسونکنديمرکزيساوه891

1353زمان آبادشاهسونکنديمرکزيساوه892

**سماوكشاهسونکنديمرکزيساوه893

63147سوسن نقینشاهسونکنديمرکزيساوه894

**سوالبشاهسونکنديمرکزيساوه895

3067شاهسون کندي سفلیشاهسونکنديمرکزيساوه896

**شاهسون کندي علیاشاهسونکنديمرکزيساوه897
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**شرکت ماگماشاهسونکنديمرکزيساوه898

**شرکت مجتمع شیر و گوشت دام دشت ساوهشاهسونکنديمرکزيساوه899

**شرکت نرم کوبانشاهسونکنديمرکزيساوه900

**شورجهشاهسونکنديمرکزيساوه901

**شیرین بالغشاهسونکنديمرکزيساوه902

37110صفی آبادشاهسونکنديمرکزيساوه903

**عزیز آبادشاهسونکنديمرکزيساوه904

**علی گلیشاهسونکنديمرکزيساوه905

**قارلوقشاهسونکنديمرکزيساوه906

**قشالق فتح الهشاهسونکنديمرکزيساوه907

**قلعه آقدرهشاهسونکنديمرکزيساوه908

**قورددرهشاهسونکنديمرکزيساوه909

920قیاجیکشاهسونکنديمرکزيساوه910

49125قیطانیهشاهسونکنديمرکزيساوه911

**کارخانه گچ حقیقتشاهسونکنديمرکزيساوه912

**مجتمع مشاعهاي دشت لویینشاهسونکنديمرکزيساوه913

**مزرعه درج باغ غازعلیاشاهسونکنديمرکزيساوه914

3487نشوهشاهسونکنديمرکزيساوه915

124349نیوشتشاهسونکنديمرکزيساوه916

**ورکبارسفلیشاهسونکنديمرکزيساوه917

3081یکه باغ سفلیشاهسونکنديمرکزيساوه918

**یکه باغ علیاشاهسونکنديمرکزيساوه919

**یلداش آبادشاهسونکنديمرکزيساوه920

3571,270احمدآبادطرازناهیدمرکزيساوه921

**احمدآبادشادجردطرازناهیدمرکزيساوه922

8083,639اردوگاه افغانیطرازناهیدمرکزيساوه923

**انجیالوندسفلیطرازناهیدمرکزيساوه924

1652انجیالوندعلیاطرازناهیدمرکزيساوه925

**ایریجهطرازناهیدمرکزيساوه926
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**ایستگاه کوه پنکطرازناهیدمرکزيساوه927

**ایستگاه نودشتطرازناهیدمرکزيساوه928

3501,250باغ شیخطرازناهیدمرکزيساوه929

2878بالغطرازناهیدمرکزيساوه930

**تخته چمنطرازناهیدمرکزيساوه931

37117جعفرآبادطرازناهیدمرکزيساوه932

**چکوندهطرازناهیدمرکزيساوه933

**حاجی آبادطرازناهیدمرکزيساوه934

**حسن آبادتپه خشتیطرازناهیدمرکزيساوه935

**حسین آبادطرازناهیدمرکزيساوه936

1133خرم آبادطرازناهیدمرکزيساوه937

**دشت اجاقطرازناهیدمرکزيساوه938

36102رضاآبادطرازناهیدمرکزيساوه939

**سرشکافطرازناهیدمرکزيساوه940

2177سینکطرازناهیدمرکزيساوه941

7822,675شهرصنعتی کاوهطرازناهیدمرکزيساوه942

**شیخ رضالوطرازناهیدمرکزيساوه943

8032,770طرازناهیدطرازناهیدمرکزيساوه944

2290عباس آبادنارباغیطرازناهیدمرکزيساوه945

**فتح آبادطرازناهیدمرکزيساوه946

2460قشالق انجیالوندسفلیطرازناهیدمرکزيساوه947

1447قشالق کوچک خانطرازناهیدمرکزيساوه948

727قلعه عبدالهطرازناهیدمرکزيساوه949

**کارخانجات نورد لوله صفاطرازناهیدمرکزيساوه950

**کشکول آبادطرازناهیدمرکزيساوه951

**گچکونطرازناهیدمرکزيساوه952

**گرگ انبانطرازناهیدمرکزيساوه953

**مزرعه اجاقطرازناهیدمرکزيساوه954

**مزرعه اسالم آبادطرازناهیدمرکزيساوه955
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**مزرعه سه چاهطرازناهیدمرکزيساوه956

**معدن شن وماسه نعمتیطرازناهیدمرکزيساوه957

**موسسه آموزش عالی غیر انتفاعیطرازناهیدمرکزيساوه958

**والمانطرازناهیدمرکزيساوه959

71251استوجقره چايمرکزيساوه960

87323اکبر آبادقره چايمرکزيساوه961

106439امام  آبادقره چايمرکزيساوه962

122343اندیسقره چايمرکزيساوه963

152560اوجانقره چايمرکزيساوه964

**پاژنامهقره چايمرکزيساوه965

**جوجینقره چايمرکزيساوه966

519چی چی آبادقره چايمرکزيساوه967

70247حصارقلیجقره چايمرکزيساوه968

63223دالستانقره چايمرکزيساوه969

**ده آقا جدیدقره چايمرکزيساوه970

422سر آسیابقره چايمرکزيساوه971

117405سیف آبادقره چايمرکزيساوه972

**شرکت رانیرانقره چايمرکزيساوه973

**شهرستانکقره چايمرکزيساوه974

62226صالح آبادقره چايمرکزيساوه975

**صفی آبادقره چايمرکزيساوه976

730صید آبادقره چايمرکزيساوه977

2481طرخورانقره چايمرکزيساوه978

125424عباس آبادقره چايمرکزيساوه979

62180غازم آبادقره چايمرکزيساوه980

**فخر آبادقره چايمرکزيساوه981

**فنسقانقره چايمرکزيساوه982

204745قره چايقره چايمرکزيساوه983

2475قشالق حسین آبادقره چايمرکزيساوه984
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121462قلعه شیرخانقره چايمرکزيساوه985

**قلعه عزیزخانقره چايمرکزيساوه986

938قلندریهقره چايمرکزيساوه987

**کارخانه کاواساکیقره چايمرکزيساوه988

516مجید آبادقره چايمرکزيساوه989

39161مرادخانلیقره چايمرکزيساوه990

**مرکز آموزش کشاورزيقره چايمرکزيساوه991

**مرکز معاینه فنی خودرو هاي سنگینقره چايمرکزيساوه992

2484مزرعه بانک کشاورزيقره چايمرکزيساوه993

**مزرعه حسین آبادقره چايمرکزيساوه994

205677هریسانقره چايمرکزيساوه995

56188اسماعیل آبادنورعلی بیکمرکزيساوه996

**انجیرلونورعلی بیکمرکزيساوه997

147467آسیابک بندنورعلی بیکمرکزيساوه998

4601,480آلوسجردنورعلی بیکمرکزيساوه999

**باریکهنورعلی بیکمرکزيساوه1000

63196باغ شاهینورعلی بیکمرکزيساوه1001

**بالننورعلی بیکمرکزيساوه1002

127401بندچاينورعلی بیکمرکزيساوه1003

**پادگان قدسنورعلی بیکمرکزيساوه1004

38108جالل آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1005

**جوانکنورعلی بیکمرکزيساوه1006

**چنارنورعلی بیکمرکزيساوه1007

**حاچانورعلی بیکمرکزيساوه1008

**حسن آباد بندنورعلی بیکمرکزيساوه1009

**حسن آباد شیرمحمدنورعلی بیکمرکزيساوه1010

**حسین آباد شیرمحمدنورعلی بیکمرکزيساوه1011

**حمریننورعلی بیکمرکزيساوه1012

**خونیارنورعلی بیکمرکزيساوه1013
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**دارمهنورعلی بیکمرکزيساوه1014

**دانشگاه آزاد اسالمی ساوهنورعلی بیکمرکزيساوه1015

**دجریننورعلی بیکمرکزيساوه1016

42115دینار آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1017

**زرین آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1018

**زنگانهنورعلی بیکمرکزيساوه1019

71235سرخه دهنورعلی بیکمرکزيساوه1020

3191,036سقانلیقنورعلی بیکمرکزيساوه1021

86274سلی جردنورعلی بیکمرکزيساوه1022

**سیدقلینورعلی بیکمرکزيساوه1023

111340شرفلونورعلی بیکمرکزيساوه1024

**علی آباد بندنورعلی بیکمرکزيساوه1025

3511,134قردیننورعلی بیکمرکزيساوه1026

**قزل خرابهنورعلی بیکمرکزيساوه1027

110295قشالق چلبلونورعلی بیکمرکزيساوه1028

721قشالق سیالهنورعلی بیکمرکزيساوه1029

2891قشالق قیوجیکنورعلی بیکمرکزيساوه1030

59147قلعکنورعلی بیکمرکزيساوه1031

2473قوچ امامنورعلی بیکمرکزيساوه1032

1444قیزقلعهنورعلی بیکمرکزيساوه1033

**کهکنورعلی بیکمرکزيساوه1034

**کهک سفلینورعلی بیکمرکزيساوه1035

**گزوارنورعلی بیکمرکزيساوه1036

**گوهر آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1037

136458الالییننورعلی بیکمرکزيساوه1038

**مجتمع کارخانجات رنگرزنورعلی بیکمرکزيساوه1039

131463محمود آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1040

71154مرقنورعلی بیکمرکزيساوه1041

107304مرق کاننورعلی بیکمرکزيساوه1042
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**مزرعه برکهنورعلی بیکمرکزيساوه1043

1236ملک آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1044

**موتوراب هفت نفرهنورعلی بیکمرکزيساوه1045

5291,769نورعلی بیکنورعلی بیکمرکزيساوه1046

92303هلولنورعلی بیکمرکزيساوه1047

1,1693,761یل آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1048

**یوزكنورعلی بیکمرکزيساوه1049

113318یوسف آبادنورعلی بیکمرکزيساوه1050

123311یوالقنورعلی بیکمرکزيساوه1051

**اتلنآق کهریزنوبرانساوه1052

57124اردمینآق کهریزنوبرانساوه1053

**اسکینآق کهریزنوبرانساوه1054

2481اکبرآباد قوشچیآق کهریزنوبرانساوه1055

48110آق کهریزآق کهریزنوبرانساوه1056

**آقچه مشهدآق کهریزنوبرانساوه1057

58147بادام چالقآق کهریزنوبرانساوه1058

3901,091بالقلوآق کهریزنوبرانساوه1059

**بیجی گردآق کهریزنوبرانساوه1060

129304بیورانآق کهریزنوبرانساوه1061

67177پیمانآق کهریزنوبرانساوه1062

**ترشکآق کهریزنوبرانساوه1063

183467چمرانآق کهریزنوبرانساوه1064

60123دولت آبادآق کهریزنوبرانساوه1065

**زمبرآق کهریزنوبرانساوه1066

**ساریقاشآق کهریزنوبرانساوه1067

79165سنگکآق کهریزنوبرانساوه1068

87253علی درزيآق کهریزنوبرانساوه1069

84178غازم آبادآق کهریزنوبرانساوه1070

**قزل قاشآق کهریزنوبرانساوه1071
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415کشکورآق کهریزنوبرانساوه1072

53140کله دشتآق کهریزنوبرانساوه1073

92203کهک سفلیآق کهریزنوبرانساوه1074

**لویینآق کهریزنوبرانساوه1075

72186مرآق کهریزنوبرانساوه1076

**مرغداري جوجه طالییآق کهریزنوبرانساوه1077

**مرغداري طلوعآق کهریزنوبرانساوه1078

3475میچکآق کهریزنوبرانساوه1079

60164ویسمانآق کهریزنوبرانساوه1080

2959یاري آبادآق کهریزنوبرانساوه1081

1744ابراهیم آبادبیاتنوبرانساوه1082

**اتاق علیبیاتنوبرانساوه1083

3371استیجکبیاتنوبرانساوه1084

4083آراقلعهبیاتنوبرانساوه1085

213580آقچه قلعهبیاتنوبرانساوه1086

2163آقگلبیاتنوبرانساوه1087

**بابک لوبیاتنوبرانساوه1088

36126باغچه غازبیاتنوبرانساوه1089

53146تجرهبیاتنوبرانساوه1090

46152توحیدلوبیاتنوبرانساوه1091

1332تیمورقاشبیاتنوبرانساوه1092

**جمالکبیاتنوبرانساوه1093

**جمیل آبادبیاتنوبرانساوه1094

1845چاه باربیاتنوبرانساوه1095

50119خرم آبادبیاتنوبرانساوه1096

67164خلیفه کنديبیاتنوبرانساوه1097

73233دخانبیاتنوبرانساوه1098

80185دربندبیاتنوبرانساوه1099

2470دروازهبیاتنوبرانساوه1100
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168402دمورچیبیاتنوبرانساوه1101

54104دوروزانبیاتنوبرانساوه1102

3041,046ستقبیاتنوبرانساوه1103

**سرتانبیاتنوبرانساوه1104

**شرکت بلوك زنی باقريبیاتنوبرانساوه1105

**شرکت تسداكبیاتنوبرانساوه1106

**شهرك صنعتی نوبرانبیاتنوبرانساوه1107

4774طاهره خاتونبیاتنوبرانساوه1108

**عبدل آبادبیاتنوبرانساوه1109

104218فستقبیاتنوبرانساوه1110

**فوالدباغیبیاتنوبرانساوه1111

66107قلعه احمدبیکبیاتنوبرانساوه1112

101259قلعه تینبیاتنوبرانساوه1113

1641قوچ بالغیبیاتنوبرانساوه1114

**کارخانه شن ارابیاتنوبرانساوه1115

**کارخانه گچ نگین ساوهبیاتنوبرانساوه1116

66138کردخوردسفلیبیاتنوبرانساوه1117

2355کردخوردعلیابیاتنوبرانساوه1118

58164کردكبیاتنوبرانساوه1119

**گچ و بلور ساوهبیاتنوبرانساوه1120

2884گوجه مناربیاتنوبرانساوه1121

516مجتمع کشت وصنعت مزرعهبیاتنوبرانساوه1122

81210مچینکبیاتنوبرانساوه1123

120303مراغهبیاتنوبرانساوه1124

**مزرعه ترشکبیاتنوبرانساوه1125

**مزرعه حمیدبیاتنوبرانساوه1126

124330مزلقانبیاتنوبرانساوه1127

78142مسلم آبادبیاتنوبرانساوه1128

81200میمهبیاتنوبرانساوه1129
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46126آق قلعهکوهپایهنوبرانساوه1130

66134آقداشکوهپایهنوبرانساوه1131

40106بایخانکوهپایهنوبرانساوه1132

1960جعفر آبادکوهپایهنوبرانساوه1133

97214جل اکبرکوهپایهنوبرانساوه1134

204502جوشقانکوهپایهنوبرانساوه1135

3965چال فخرهکوهپایهنوبرانساوه1136

58177حریقانکوهپایهنوبرانساوه1137

**حصارچايکوهپایهنوبرانساوه1138

76193حمیدیهکوهپایهنوبرانساوه1139

78235خانقاهکوهپایهنوبرانساوه1140

811داغ کنديکوهپایهنوبرانساوه1141

238611سامانکوهپایهنوبرانساوه1142

3386سنگستانکوهپایهنوبرانساوه1143

58162شادباغیکوهپایهنوبرانساوه1144

75238قارلقکوهپایهنوبرانساوه1145

129230قرمزینکوهپایهنوبرانساوه1146

122360کره برکوهپایهنوبرانساوه1147

52130کمالوکوهپایهنوبرانساوه1148

55172گزل درهکوهپایهنوبرانساوه1149

94278مقصود آبادکوهپایهنوبرانساوه1150

60152ورکبارعلیاکوهپایهنوبرانساوه1151

331993یاتانکوهپایهنوبرانساوه1152

83156ینگی قلعهکوهپایهنوبرانساوه1153

110270اسکانپل دوآبزالیانشازند1154

175521الرجپل دوآبزالیانشازند1155

**بادامکپل دوآبزالیانشازند1156

**باسکول60 تنی مصطفويپل دوآبزالیانشازند1157

1237بانهپل دوآبزالیانشازند1158
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3701,135بصريپل دوآبزالیانشازند1159

**پارکینگ خودرو هاي فرسودهپل دوآبزالیانشازند1160

**پتروشیمیپل دوآبزالیانشازند1161

**پنجعلیپل دوآبزالیانشازند1162

240740تحتمحلپل دوآبزالیانشازند1163

102276جزنقپل دوآبزالیانشازند1164

87302حسن آبادپل دوآبزالیانشازند1165

31106حسین آبادپل دوآبزالیانشازند1166

7422,201حصارپل دوآبزالیانشازند1167

1859حمریانپل دوآبزالیانشازند1168

164475خسبیجانپل دوآبزالیانشازند1169

**راهدارخانهپل دوآبزالیانشازند1170

**رنگ سازي روناسپل دوآبزالیانشازند1171

**ریزپل دوآبزالیانشازند1172

91271سرچالپل دوآبزالیانشازند1173

2889سنگرپل دوآبزالیانشازند1174

82245سوارآبادسفلیپل دوآبزالیانشازند1175

**شرکت اراك الریزپل دوآبزالیانشازند1176

**شرکت پاالیش نفت شازند اراكپل دوآبزالیانشازند1177

**صنایع شیمیایی دارویی پتروتکپل دوآبزالیانشازند1178

269783فرپل دوآبزالیانشازند1179

**قشالق دره صالحانپل دوآبزالیانشازند1180

44139قلعه گاوگدارپل دوآبزالیانشازند1181

**کارخانه اسفالت حاج ناصر پیرمحمديپل دوآبزالیانشازند1182

140463کالهدوزپل دوآبزالیانشازند1183

**کوره درپل دوآبزالیانشازند1184

79209کیشانپل دوآبزالیانشازند1185

5221,688لنجرودپل دوآبزالیانشازند1186

**مزرعه عباس بیاتیپل دوآبزالیانشازند1187
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3569مزرعه کیشانپل دوآبزالیانشازند1188

**مهاجران ابوالحسنپل دوآبزالیانشازند1189

38113مهاجران خاكپل دوآبزالیانشازند1190

35102مهاجران کمرپل دوآبزالیانشازند1191

65216مهدي آبادپل دوآبزالیانشازند1192

38125میان رودپل دوآبزالیانشازند1193

1964نبی درپل دوآبزالیانشازند1194

**نیروگاه حرارتی 1300مگاواتی شازندپل دوآبزالیانشازند1195

715آدینه مسجدباالزالیانزالیانشازند1196

1220آدینه مسجدپایینزالیانزالیانشازند1197

1026باقر آبادزالیانزالیانشازند1198

1642برج باالنزالیانزالیانشازند1199

35111بیاتان سوختهزالیانزالیانشازند1200

83248چهارچریکزالیانزالیانشازند1201

718حصاردرهزالیانزالیانشازند1202

**خشکه درچرخستانزالیانزالیانشازند1203

2036دره پیريزالیانزالیانشازند1204

55150دوجفتزالیانزالیانشازند1205

**ده صفرعلیزالیانزالیانشازند1206

83213ده کاییدزالیانزالیانشازند1207

1024رستمراهزالیانزالیانشازند1208

1953رضا آبادزالیانزالیانشازند1209

146444زالیانزالیانزالیانشازند1210

**سرخه درزالیانزالیانشازند1211

1237سرکمريزالیانزالیانشازند1212

2558صادق آبادزالیانزالیانشازند1213

**علی آبادزالیانزالیانشازند1214

1231قمارخانزالیانزالیانشازند1215

3084کله چوبزالیانزالیانشازند1216
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1347گونستانزالیانزالیانشازند1217

4089نجف آبادزالیانزالیانشازند1218

187629بهمنینهرمیانزالیانشازند1219

**پلیس راهنهرمیانزالیانشازند1220

2053تاج دولتشاهنهرمیانزالیانشازند1221

4291,304جالیرنهرمیانزالیانشازند1222

80226چقاسیاهنهرمیانزالیانشازند1223

127425خیرآبادنهرمیانزالیانشازند1224

129395سنگ سفیدنهرمیانزالیانشازند1225

517سوارآبادعلیانهرمیانزالیانشازند1226

48160ظهیرآبادنهرمیاننهرمیانزالیانشازند1227

191565قره بنیادنهرمیانزالیانشازند1228

112358قلعه چی باالنهرمیانزالیانشازند1229

50158قلعه چی پاییننهرمیانزالیانشازند1230

151426قوش تپهنهرمیانزالیانشازند1231

60159کتیران باالنهرمیانزالیانشازند1232

42115کتیران پاییننهرمیانزالیانشازند1233

42119کله نهرمیاننهرمیانزالیانشازند1234

60173کوس علینهرمیانزالیانشازند1235

215597گل زردقلعهنهرمیانزالیانشازند1236

127392مرواریددرهنهرمیانزالیانشازند1237

117338مزرعه خاتوننهرمیانزالیانشازند1238

5191,634نهرمیاننهرمیانزالیانشازند1239

2872آب بخشانمالمیرسربندشازند1240

2984آق بالق محمدحسین خانمالمیرسربندشازند1241

52158آقاجکنديمالمیرسربندشازند1242

824برج عباس خانمالمیرسربندشازند1243

1228بن گنبدمالمیرسربندشازند1244

415تپهمالمیرسربندشازند1245
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36103تلخستانمالمیرسربندشازند1246

**تواندشتسفلیمالمیرسربندشازند1247

73196تواندشتعلیامالمیرسربندشازند1248

67173حاجی بیگمالمیرسربندشازند1249

66185حشیانمالمیرسربندشازند1250

43132خشکه درمالمیرمالمیرسربندشازند1251

44111خلج مالمیرمالمیرسربندشازند1252

**ده خداکرممالمیرسربندشازند1253

523ده عبدالهمالمیرسربندشازند1254

34112ده علی مرادمالمیرسربندشازند1255

1651ده علیخانمالمیرسربندشازند1256

2674ده موالمالمیرسربندشازند1257

3090زاغه اکبرآبادمالمیرسربندشازند1258

**عباس آبادمالمیرسربندشازند1259

1127قره داشمالمیرسربندشازند1260

**قره قیهمالمیرسربندشازند1261

**گل اشترمالمیرسربندشازند1262

84217گل زردعبديمالمیرسربندشازند1263

237619مالمیرمالمیرسربندشازند1264

45133نیازاغهمالمیرسربندشازند1265

2260ارکلوهندودرسربندشازند1266

2362اسکندرلوهندودرسربندشازند1267

**ایستگاه تقویت مخابراتهندودرسربندشازند1268

37108ایمانلوهندودرسربندشازند1269

2887آغچه بالغهندودرسربندشازند1270

**آق بالغ فرج بیکهندودرسربندشازند1271

65199آقبالغ ساداتهندودرسربندشازند1272

1947باجگیرانهندودرسربندشازند1273

**برج عیوضهندودرسربندشازند1274
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1240بهرام آبادهندودرسربندشازند1275

**جعفر آبادهندودرسربندشازند1276

77209چال هماهندودرسربندشازند1277

1236چم رحیمهندودرسربندشازند1278

104303چنارستانهندودرسربندشازند1279

2270حاج یوسفهندودرسربندشازند1280

**خلج سفلیهندودرسربندشازند1281

1737خلج علیاهندودرسربندشازند1282

52156خلیفه بالغیهندودرسربندشازند1283

1128خمستانهندودرسربندشازند1284

1871خناردره سفلیهندودرسربندشازند1285

3888خناردره علیاهندودرسربندشازند1286

**دو آبهندودرسربندشازند1287

2669ده اصغرهندودرسربندشازند1288

2473ده آقاهندودرسربندشازند1289

2139ده حسینهندودرسربندشازند1290

822ده خرابه کندهندودرسربندشازند1291

71217ده داودهندودرسربندشازند1292

1847ده ذوالفقارهندودرسربندشازند1293

2875ده زمانهندودرسربندشازند1294

53166ده سلمانهندودرسربندشازند1295

74220ده کوثرهندودرسربندشازند1296

44117ده گلشنهندودرسربندشازند1297

43118ده مهديهندودرسربندشازند1298

1131ده میرقاسمهندودرسربندشازند1299

2776روشتهندودرسربندشازند1300

2869سارجلوهندودرسربندشازند1301

**سد کمال صالحهندودرسربندشازند1302

**سرابهندودرسربندشازند1303
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2166سیاه سلطانهندودرسربندشازند1304

**شرف درهندودرسربندشازند1305

613عزت آبادهندودرسربندشازند1306

69215علی قورچیهندودرسربندشازند1307

1646فاقرلوهندودرسربندشازند1308

41111فیزیانه سفلیهندودرسربندشازند1309

**فیزیانه علیاهندودرسربندشازند1310

75250قاییدانهندودرسربندشازند1311

1746قرینه درههندودرسربندشازند1312

1540قرینه دره سفلیهندودرسربندشازند1313

3390قشالقهندودرسربندشازند1314

47قلعه تیمورخانهندودرسربندشازند1315

45148قلعه نوهندودرسربندشازند1316

816کارخانههندودرسربندشازند1317

85303کهنه حصارهندودرسربندشازند1318

39102گچلوهندودرسربندشازند1319

416گزطاف سفلیهندودرسربندشازند1320

2464گزطاف علیاهندودرسربندشازند1321

1734گل بداقهندودرسربندشازند1322

3084گل زردمالمیرهندودرسربندشازند1323

722لوزدرسفلیهندودرسربندشازند1324

163483لوزدرعلیاهندودرسربندشازند1325

2361لوزدروسطیهندودرسربندشازند1326

1132محمود آبادهندودرسربندشازند1327

46مرادخانهندودرسربندشازند1328

53158مروارهندودرسربندشازند1329

2156مصرلوهندودرسربندشازند1330

**مالباقرسفلیهندودرسربندشازند1331

3797مالباقرعلیاهندودرسربندشازند1332
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**ملحمدرهندودرسربندشازند1333

**نظام آبادهندودرسربندشازند1334

54141وزمستان سفلیهندودرسربندشازند1335

**وزمستان علیاهندودرسربندشازند1336

81229ابباریکقره کهریزقره کهریزشازند1337

**ایستگاه تقویت تلویزیونقره کهریزقره کهریزشازند1338

5691,755باغ برآفتابقره کهریزقره کهریزشازند1339

155481تجرهقره کهریزقره کهریزشازند1340

37111تخمارقره کهریزقره کهریزشازند1341

37110تکیهقره کهریزقره کهریزشازند1342

97253چناسقره کهریزقره کهریزشازند1343

321892حصارمحمدیهقره کهریزقره کهریزشازند1344

211717دستجردهقره کهریزقره کهریزشازند1345

130323عمارتقره کهریزقره کهریزشازند1346

257812عنبرتهقره کهریزقره کهریزشازند1347

97279قلعه پسی جانقره کهریزقره کهریزشازند1348

107272قلعه دیزیجانقره کهریزقره کهریزشازند1349

169488کركقره کهریزقره کهریزشازند1350

619مجتمع صنعتی بازنهقره کهریزقره کهریزشازند1351

249709موچانقره کهریزقره کهریزشازند1352

3291,045واشهقره کهریزقره کهریزشازند1353

**ارتلق آبادکوهسارقره کهریزشازند1354

**تمبورلیکوهسارقره کهریزشازند1355

1132جالل آبادکوهسارقره کهریزشازند1356

38131چقاپهنهکوهسارقره کهریزشازند1357

98265حاجی آبادکوهسارقره کهریزشازند1358

133400حسین آبادکوهسارقره کهریزشازند1359

42114ده احمدکوهسارقره کهریزشازند1360

86264روغنیکوهسارقره کهریزشازند1361
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87268زنگدرکوهسارقره کهریزشازند1362

**شرف آبادکوهسارقره کهریزشازند1363

97276قاقانکوهسارقره کهریزشازند1364

2060کپرکوهسارقره کهریزشازند1365

3493گورچککوهسارقره کهریزشازند1366

3190محمودآبادکوهسارقره کهریزشازند1367

2683وناويکوهسارقره کهریزشازند1368

**اردوگاه امیرکبیرآستانهمرکزيشازند1369

60178برجآستانهمرکزيشازند1370

3099برج چشمه محمودآستانهمرکزيشازند1371

207499پاکلآستانهمرکزيشازند1372

**پاموزهآستانهمرکزيشازند1373

69200پرکلهآستانهمرکزيشازند1374

3072پلنگدرآستانهمرکزيشازند1375

**چشمه سعیدان جدیدآستانهمرکزيشازند1376

**خراجیآستانهمرکزيشازند1377

**دوخواهرانآستانهمرکزيشازند1378

223526سرسختی باالآستانهمرکزيشازند1379

139379ضیا آبادآستانهمرکزيشازند1380

243781ظهیر آباد آستانهآستانهمرکزيشازند1381

116287عضدیهآستانهمرکزيشازند1382

4201,245قلعه آقاحمیدآستانهمرکزيشازند1383

148435قلعه بالمانآستانهمرکزيشازند1384

190524قلعه عباس آبادآستانهمرکزيشازند1385

101254نور آبادآستانهمرکزيشازند1386

6071,815اکبر آبادکزازمرکزيشازند1387

52147البرزکزازمرکزيشازند1388

186633جمال آبادکزازمرکزيشازند1389

78242چشمه سارکزازمرکزيشازند1390
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148442حک سفلیکزازمرکزيشازند1391

116319حک علیاکزازمرکزيشازند1392

76214ده پولکزازمرکزيشازند1393

104348رشانکزازمرکزيشازند1394

3201,054سرسختی پایینکزازمرکزيشازند1395

206594سورانهکزازمرکزيشازند1396

89276علی آبادکزازمرکزيشازند1397

5791,882غینرکزازمرکزيشازند1398

6821,963قدمگاهکزازمرکزيشازند1399

**قلعه کوکبیهکزازمرکزيشازند1400

6091,908کزازکزازمرکزيشازند1401

**مزرعه موحديکزازمرکزيشازند1402

60177ورقاکزازمرکزيشازند1403

237764امیر آبادتلخابخنجینفراهان1404

110318آرزومندتلخابخنجینفراهان1405

1,1623,681تلخابتلخابخنجینفراهان1406

58171چاقرتلخابخنجینفراهان1407

42128زنجیرانتلخابخنجینفراهان1408

243706شیرین آبادتلخابخنجینفراهان1409

115338ضیا آبادتلخابخنجینفراهان1410

71280عباس آبادتلخابخنجینفراهان1411

**کههتلخابخنجینفراهان1412

58164ونکتلخابخنجینفراهان1413

38134هفته خانکتلخابخنجینفراهان1414

2772چوگانخنجینخنجینفراهان1415

93302درویشانخنجینخنجینفراهان1416

72260رکینخنجینخنجینفراهان1417

304991سلیم آبادخنجینخنجینفراهان1418

133456فردقانخنجینخنجینفراهان1419

صفحه 49



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

107339کسر آصفخنجینخنجینفراهان1420

45کنچیخنجینخنجینفراهان1421

133380گورچانخنجینخنجینفراهان1422

1133ملک باغیخنجینخنجینفراهان1423

3585اسفینفرمهینمرکزيفراهان1424

45117اشقلفرمهینمرکزيفراهان1425

103311آقا زیارتفرمهینمرکزيفراهان1426

115328آهنگرانفرمهینمرکزيفراهان1427

54122برزآبادفرمهینمرکزيفراهان1428

69201بورقانفرمهینمرکزيفراهان1429

**بیدمولهفرمهینمرکزيفراهان1430

250786تبرتهفرمهینمرکزيفراهان1431

3788جالل آبادفرمهینمرکزيفراهان1432

51125جونوشفرمهینمرکزيفراهان1433

1838حاتم آبادفرمهینمرکزيفراهان1434

**حسن آبادفرمهینمرکزيفراهان1435

**حسن آبادفرمهینمرکزيفراهان1436

3685حسین آبادفرمهینمرکزيفراهان1437

**حسین آبادفرمهینمرکزيفراهان1438

**حسینیهفرمهینمرکزيفراهان1439

**حلت آبادفرمهینمرکزيفراهان1440

66165خلت آبادفرمهینمرکزيفراهان1441

**خمجانفرمهینمرکزيفراهان1442

3681,023دستجانفرمهینمرکزيفراهان1443

2883دولت آبادفرمهینمرکزيفراهان1444

**ذلف آبادفرمهینمرکزيفراهان1445

88245زنگاركفرمهینمرکزيفراهان1446

2145سقرجوقکفرمهینمرکزيفراهان1447

130361شتریهفرمهینمرکزيفراهان1448
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**شرکت اسفالت سازي حیدريفرمهینمرکزيفراهان1449

**صادق آبادفرمهینمرکزيفراهان1450

1536عراقیهفرمهینمرکزيفراهان1451

133412عزیز آبادفرمهینمرکزيفراهان1452

1024علی آْبادفرمهینمرکزيفراهان1453

3921,231غیاث آبادفرمهینمرکزيفراهان1454

**کمانکفرمهینمرکزيفراهان1455

1128کمركفرمهینمرکزيفراهان1456

215612کودزرفرمهینمرکزيفراهان1457

53143گازرانفرمهینمرکزيفراهان1458

156403مجد آباد کهنهفرمهینمرکزيفراهان1459

45103مجد آباد نوفرمهینمرکزيفراهان1460

86235مخلص آبادفرمهینمرکزيفراهان1461

64135مشهد ذلف آبادفرمهینمرکزيفراهان1462

38115نظام آبادفرمهینمرکزيفراهان1463

1534نوده حاجی نبیفرمهینمرکزيفراهان1464

2672وروانفرمهینمرکزيفراهان1465

2152والشجردفرمهینمرکزيفراهان1466

40108ارتگلفشکمرکزيفراهان1467

51150ایرفشکمرکزيفراهان1468

3599خسروان سفلیفشکمرکزيفراهان1469

3271خسروان علیافشکمرکزيفراهان1470

52132درمنکفشکمرکزيفراهان1471

4441,140فشکفشکمرکزيفراهان1472

58132قرمزچشمهفشکمرکزيفراهان1473

2364کاظم آبادفشکمرکزيفراهان1474

819کرد آبادفشکمرکزيفراهان1475

1740کالفشکمرکزيفراهان1476

3799گونهفشکمرکزيفراهان1477
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188505ماسترفشکمرکزيفراهان1478

**مركفشکمرکزيفراهان1479

4876واشقانفشکمرکزيفراهان1480

**وزیر آبادفشکمرکزيفراهان1481

3761,188اسفنداناسفندانمرکزيکمیجان1482

39128چاباراسفندانمرکزيکمیجان1483

309918چلبیاسفندانمرکزيکمیجان1484

37117دره سبزاسفندانمرکزيکمیجان1485

33100راستگرداناسفندانمرکزيکمیجان1486

1132سوسن آباداسفندانمرکزيکمیجان1487

219721کلواناسفندانمرکزيکمیجان1488

82288کوت آباداسفندانمرکزيکمیجان1489

191592یاسبالغاسفندانمرکزيکمیجان1490

97288یساولاسفندانمرکزيکمیجان1491

613استهريوفسمرکزيکمیجان1492

94239آمرهوفسمرکزيکمیجان1493

**بالغ رضاوفسمرکزيکمیجان1494

2159تکیهوفسمرکزيکمیجان1495

2899چالمیانوفسمرکزيکمیجان1496

4391,413چهرقانوفسمرکزيکمیجان1497

279859خمارباغیوفسمرکزيکمیجان1498

2675ذادوق آبادوفسمرکزيکمیجان1499

76273روشناییوفسمرکزيکمیجان1500

6842,107سمقاوروفسمرکزيکمیجان1501

**سید آبادوفسمرکزيکمیجان1502

**شهرك صنعتی کمیجانوفسمرکزيکمیجان1503

2777عود آغاجوفسمرکزيکمیجان1504

106314فتح آبادوفسمرکزيکمیجان1505

57204فركوفسمرکزيکمیجان1506
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39120فریس آبادوفسمرکزيکمیجان1507

144463فضل آبادوفسمرکزيکمیجان1508

**قازوقوفسمرکزيکمیجان1509

72212میدانکوفسمرکزيکمیجان1510

4921,365وفسوفسمرکزيکمیجان1511

50137والزجردوفسمرکزيکمیجان1512

**یوسف کهریزوفسمرکزيکمیجان1513

**جعفر آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1514

**حسن آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1515

4881,604خسروبیگخسروبیکمیالجردکمیجان1516

415خیر آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1517

**رحمت آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1518

2890سبز آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1519

522سردر آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1520

99416سورانخسروبیکمیالجردکمیجان1521

41127سیجانخسروبیکمیالجردکمیجان1522

**شادقلعهخسروبیکمیالجردکمیجان1523

46121طرالنخسروبیکمیالجردکمیجان1524

**عاصم آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1525

2267علی آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1526

**کشنه آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1527

169587محمود آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1528

2074ولید آبادخسروبیکمیالجردکمیجان1529

125409ینگه ملکخسروبیکمیالجردکمیجان1530

**ابراهیم آبادمیالجردمیالجردکمیجان1531

**اکبر آباد امرآباديمیالجردمیالجردکمیجان1532

228755امامزاده عباسمیالجردمیالجردکمیجان1533

1239آقچه کهریزمیالجردمیالجردکمیجان1534

825پرککمیالجردمیالجردکمیجان1535
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**جعفر آبادمیالجردمیالجردکمیجان1536

128372حسین آبادمیالجردمیالجردکمیجان1537

67203خاتم آبادمیالجردمیالجردکمیجان1538

47179سلوکلومیالجردمیالجردکمیجان1539

181538فامرینمیالجردمیالجردکمیجان1540

33108مهدي آبادمیالجردمیالجردکمیجان1541

61208نهرپشتهمیالجردمیالجردکمیجان1542

**ارقدهباقرآبادمرکزيمحالت1543

49افشجردباقرآبادمرکزيمحالت1544

37107امیر آبادباقرآبادمرکزيمحالت1545

2876امیرآباد  بزیجانباقرآبادمرکزيمحالت1546

2251آب گرمباقرآبادمرکزيمحالت1547

715آتشکوهباقرآبادمرکزيمحالت1548

**باغ سلطانیهباقرآبادمرکزيمحالت1549

161416بزیجانباقرآبادمرکزيمحالت1550

**پادگان شهید محالتیباقرآبادمرکزيمحالت1551

**توتک سفیدباقرآبادمرکزيمحالت1552

510جردیجانباقرآبادمرکزيمحالت1553

514جمال آبادباقرآبادمرکزيمحالت1554

2148جودانباقرآبادمرکزيمحالت1555

2680چهل رزباقرآبادمرکزيمحالت1556

**حاجی آبادباقرآبادمرکزيمحالت1557

**حسین آبادباقرآبادمرکزيمحالت1558

**حسین آباد مراديباقرآبادمرکزيمحالت1559

1944سسکندرباقرآبادمرکزيمحالت1560

4392سعادت آبادباقرآبادمرکزيمحالت1561

**سنجه باشیباقرآبادمرکزيمحالت1562

**سنجه باشی پایینباقرآبادمرکزيمحالت1563

**شرکت رامپرباقرآبادمرکزيمحالت1564
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**شوره باالباقرآبادمرکزيمحالت1565

**شوره پایینباقرآبادمرکزيمحالت1566

3364شهرك صنعتی محالتباقرآبادمرکزيمحالت1567

**صفی آباد مکانیزهباقرآبادمرکزيمحالت1568

**عالم آبادباقرآبادمرکزيمحالت1569

**عباس آبادباقرآبادمرکزيمحالت1570

**علی آباد زیرآبباقرآبادمرکزيمحالت1571

**علی آباد سنجه باشیباقرآبادمرکزيمحالت1572

1439قطب صنعتی محالتباقرآبادمرکزيمحالت1573

**قالور باالباقرآبادمرکزيمحالت1574

418قالور پایینباقرآبادمرکزيمحالت1575

822قلعه باغ آبادباقرآبادمرکزيمحالت1576

**قلعه چمباقرآبادمرکزيمحالت1577

42123کوه سفیدباقرآبادمرکزيمحالت1578

**کهریزنوباقرآبادمرکزيمحالت1579

56143گل چشمه باالباقرآبادمرکزيمحالت1580

170508لریجانباقرآبادمرکزيمحالت1581

**مجتمع سرچشمه محالتباقرآبادمرکزيمحالت1582

713مجتمع سنگبريباقرآبادمرکزيمحالت1583

58175محمد آبادباقرآبادمرکزيمحالت1584

**محمد آبادباقرآبادمرکزيمحالت1585

**محمود آبادباقرآبادمرکزيمحالت1586

**مزرعه قربانباقرآبادمرکزيمحالت1587

613مزرعه محمد آشوريباقرآبادمرکزيمحالت1588

1852مزورباقرآبادمرکزيمحالت1589

**معدن آبیارباقرآبادمرکزيمحالت1590

276848نخجیروانباقرآبادمرکزيمحالت1591

**نصرت آبادباقرآبادمرکزيمحالت1592

57186یکه چاهباقرآبادمرکزيمحالت1593
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**الجانخورههمرکزيمحالت1594

2867حاجی آبادخورههمرکزيمحالت1595

188425خورههخورههمرکزيمحالت1596

106210طایقانخورههمرکزيمحالت1597

51121عیسی آبادخورههمرکزيمحالت1598

**فریجانخورههمرکزيمحالت1599

**لنجهخورههمرکزيمحالت1600

410مزگانخورههمرکزيمحالت1601

45105نینهخورههمرکزيمحالت1602

87195ورین باالخورههمرکزيمحالت1603

94260ورین پایینخورههمرکزيمحالت1604
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