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**فیسالریجان سفلیالریجانآمل257

**قالپشتالریجان سفلیالریجانآمل258

**کتوچالالریجان سفلیالریجانآمل259
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**کرچالکالریجان سفلیالریجانآمل260

1756کرفالریجان سفلیالریجانآمل261

2260کفاالریجان سفلیالریجانآمل262

2773کلريالریجان سفلیالریجانآمل263

**کنی بنالریجان سفلیالریجانآمل264

44133کهرودالریجان سفلیالریجانآمل265

**کیانالریجان سفلیالریجانآمل266

**گیالسالریجان سفلیالریجانآمل267

3490لوطالریجان سفلیالریجانآمل268

3083لهرالریجان سفلیالریجانآمل269

**محمدآبادالریجان سفلیالریجانآمل270

**مریجانالریجان سفلیالریجانآمل271

**موزونالریجان سفلیالریجانآمل272

1543میان دهالریجان سفلیالریجانآمل273

162429ناندلالریجان سفلیالریجانآمل274

**نسلالریجان سفلیالریجانآمل275

71211نمارالریجان سفلیالریجانآمل276

142399نوسرالریجان سفلیالریجانآمل277

71203هفت تنانالریجان سفلیالریجانآمل278

291874اغوزبنپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل279

103322اغوزکتیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل280

98305انج پلپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل281

44134انصاري محلهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل282

89267اهن کتیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل283

88260پیشگونپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل284

129366تازه آبادپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل285

249754تجن جارسفلیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل286

5531,784تجن جارعلیاپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل287

174534تجنکپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل288
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2163چائوسر محلهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل289

224663چنگازپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل290

314991حسین آبادپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل291

199586دارکالپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل292

46139درکاپیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل293

119370روکشپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل294

62193زاروندهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل295

4471,359سائیج محلهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل296

73226سرهنگ کتیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل297

287827سوته کالپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل298

139457سیاه لشپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل299

5371,703شادمحلهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل300

38129شیرکاجپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل301

122388قجرمحلهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل302

124393کارچی کالپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل303

118335کاسب محلهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل304

60191کردکتیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل305

2,9108,843کالك سرپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل306

195572کوسه رزپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل307

305894کوکدهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل308

111341گالنپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل309

90283مارکتیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل310

97293مراندهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل311

173491مسکونپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل312

45140میان رودپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل313

819نرمپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل314

138455نوآبادپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل315

331974ورکادهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل316

229681ولیس دهپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل317
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276790هلی کتیپائین خیابان لیتکوهمرکزيآمل318

4671,457اب بخشاندشت سر سفلیمرکزيآمل319

305882بزمیناندشت سر سفلیمرکزيآمل320

126376پاسکی محلهدشت سر سفلیمرکزيآمل321

224692پلک سفلیدشت سر سفلیمرکزيآمل322

205632پلک علیادشت سر سفلیمرکزيآمل323

4251,312ترك کالدشت سر سفلیمرکزيآمل324

182574تیرکاندشت سر سفلیمرکزيآمل325

183544خاص کالدشت سر سفلیمرکزيآمل326

5011,472درازاندشت سر سفلیمرکزيآمل327

89275درمه کالدشت سر سفلیمرکزيآمل328

198586رودباردشتدشت سر سفلیمرکزيآمل329

50150زیاروددشت سر سفلیمرکزيآمل330

330931کته پشت علیادشت سر سفلیمرکزيآمل331

133384کمکالدشت سر سفلیمرکزيآمل332

281871کنسیدشت سر سفلیمرکزيآمل333

87285میان محلهدشت سر سفلیمرکزيآمل334

73190اب سرفتهرازپی جنوبیمرکزيآمل335

253755اسکی محلههرازپی جنوبیمرکزيآمل336

3581,090اوجی آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل337

110325اهنگرکالهرازپی جنوبیمرکزيآمل338

2265آقامحمد آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل339

89262بامتیهرازپی جنوبیمرکزيآمل340

94273بختیارکتیهرازپی جنوبیمرکزيآمل341

80259بیش محلههرازپی جنوبیمرکزيآمل342

156492پاشاکالهرازپی جنوبیمرکزيآمل343

105333پاشاکالبیش محلههرازپی جنوبیمرکزيآمل344

102310پولیکیادههرازپی جنوبیمرکزيآمل345

36111تمسکهرازپی جنوبیمرکزيآمل346
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196614جعفرآبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل347

138421جمشیدآبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل348

47139چشمه میانرودهرازپی جنوبیمرکزيآمل349

95292حسین آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل350

166522رفیع آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل351

322972رودبارهرازپی جنوبیمرکزيآمل352

108337زاغ دههرازپی جنوبیمرکزيآمل353

127383سعدین کالهرازپی جنوبیمرکزيآمل354

145409سنگ بستهرازپی جنوبیمرکزيآمل355

277839شرم کالهرازپی جنوبیمرکزيآمل356

83237شیخ آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل357

196555عالیکالاهیهرازپی جنوبیمرکزيآمل358

2065فرح آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل359

245740قادي محلههرازپی جنوبیمرکزيآمل360

5151,566قرقهرازپی جنوبیمرکزيآمل361

**کراتیهرازپی جنوبیمرکزيآمل362

309945کالصفاهرازپی جنوبیمرکزيآمل363

86247کالمحلههرازپی جنوبیمرکزيآمل364

165515کلیکانهرازپی جنوبیمرکزيآمل365

5371,615کمانگرکالهرازپی جنوبیمرکزيآمل366

201602کهنه دانهرازپی جنوبیمرکزيآمل367

92269لتی کالهرازپی جنوبیمرکزيآمل368

124386معصوم آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل369

94266میانرودهرازپی جنوبیمرکزيآمل370

110336نودههرازپی جنوبیمرکزيآمل371

120355نوکالهرازپی جنوبیمرکزيآمل372

41128هره پاكهرازپی جنوبیمرکزيآمل373

71240همت آبادهرازپی جنوبیمرکزيآمل374

75226اجاكبابل کناربابل کناربابل375
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193634انارستانبابل کناربابل کناربابل376

139408باالگنج افروزبابل کناربابل کناربابل377

83238بالف کالشرقیبابل کناربابل کناربابل378

2882بزچفتبابل کناربابل کناربابل379

86261پائین مرزناكبابل کناربابل کناربابل380

74217پیتکابابل کناربابل کناربابل381

266759چهرهبابل کناربابل کناربابل382

315942دارد کاشتبابل کناربابل کناربابل383

146405درزي محلهبابل کناربابل کناربابل384

6271,781درونکالشرقیبابل کناربابل کناربابل385

3521,060درونکالغربیبابل کناربابل کناربابل386

219687رییس کالبابل کناربابل کناربابل387

328938سیاه درکابابل کناربابل کناربابل388

259736سیدکالبابل کناربابل کناربابل389

179556شاهرضاگاوزن محلهبابل کناربابل کناربابل390

4391,138شیردارکالبابل کناربابل کناربابل391

3621,056طلوتبابل کناربابل کناربابل392

120353فوالدکالبابل کناربابل کناربابل393

**فیض اله آبادبابل کناربابل کناربابل394

171430قران تاالربابل کناربابل کناربابل395

158427گاوزن محلهبابل کناربابل کناربابل396

4201,190گونه کالبابل کناربابل کناربابل397

828مرزئ کتی طیبیبابل کناربابل کناربابل398

98298مزداکتیبابل کناربابل کناربابل399

304965هلیدشتبابل کناربابل کناربابل400

104343ازارسی بابل کناردرازکالبابل کناربابل401

**ازارسی تسکانودرازکالبابل کناربابل402

1136ازارسی حاجی بابادرازکالبابل کناربابل403

1655ازارسی حسین خان زادهدرازکالبابل کناربابل404
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**ازارسی شعبانعلیدرازکالبابل کناربابل405

**ازارسی میرزاگلدرازکالبابل کناربابل406

**ازارسی نعمت الهدرازکالبابل کناربابل407

186464امیرکالدرازکالبابل کناربابل408

2061انجیل سی کبودتباردرازکالبابل کناربابل409

4290بالف کالغربیدرازکالبابل کناربابل410

1338بی نمازدرازکالبابل کناربابل411

67205تیرکندرازکالبابل کناربابل412

47139جاجندرازکالبابل کناربابل413

2682چهار سی عباسیدرازکالبابل کناربابل414

**چهارشمیندرازکالبابل کناربابل415

**چهارگل علی محمددرازکالبابل کناربابل416

**حمه کتندرازکالبابل کناربابل417

**خرماکهن شاهرخیدرازکالبابل کناربابل418

**خرماکهن مشهدي اقادرازکالبابل کناربابل419

513خمنددرازکالبابل کناربابل420

1225خواجه کالدرازکالبابل کناربابل421

5731,694درازکالدرازکالبابل کناربابل422

2974ریگ چشمهدرازکالبابل کناربابل423

**سرسرهدرازکالبابل کناربابل424

**سفیدهلومدرازکالبابل کناربابل425

**شال بکشت ولیدرازکالبابل کناربابل426

256662کاردرکالدرازکالبابل کناربابل427

6811,925کبریاکالدرازکالبابل کناربابل428

233651کریکالدرازکالبابل کناربابل429

723کیسدرازکالبابل کناربابل430

62188لماروندرازکالبابل کناربابل431

**مرتع شهردرازکالبابل کناربابل432

2891مس درهدرازکالبابل کناربابل433
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725ممرزسیدرازکالبابل کناربابل434

95297ممرزکندرازکالبابل کناربابل435

53173موزي کتی پاركدرازکالبابل کناربابل436

**میان طاالرحسینیدرازکالبابل کناربابل437

2481نورمحمدتباشیدرازکالبابل کناربابل438

817نوکجاردرازکالبابل کناربابل439

47153وولی کتیدرازکالبابل کناربابل440

3299ویارسرهدرازکالبابل کناربابل441

192586هلی خالدرازکالبابل کناربابل442

35109هلی کتیدرازکالبابل کناربابل443

2469یکشوبدرازکالبابل کناربابل444

2778اب بندان ننوشسجادرودبندپی شرقیبابل445

**اب بندان یوسف زادهسجادرودبندپی شرقیبابل446

221783احمدکالسجادرودبندپی شرقیبابل447

57176اخمنسجادرودبندپی شرقیبابل448

3901,239ادمالسجادرودبندپی شرقیبابل449

105323ارکاسجادرودبندپی شرقیبابل450

55158ازارانسجادرودبندپی شرقیبابل451

**ازاران گنجعلیسجادرودبندپی شرقیبابل452

39116ازارسیسجادرودبندپی شرقیبابل453

1346ازارسی سعدالهسجادرودبندپی شرقیبابل454

76189اسبوسجادرودبندپی شرقیبابل455

**اشدکتسجادرودبندپی شرقیبابل456

41147اطاق سرسجادرودبندپی شرقیبابل457

**اطراسلسجادرودبندپی شرقیبابل458

**اغوزچالسجادرودبندپی شرقیبابل459

**افرابن1سجادرودبندپی شرقیبابل460

139441افرابن2سجادرودبندپی شرقیبابل461

**افراچالسجادرودبندپی شرقیبابل462
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4399افراسیسجادرودبندپی شرقیبابل463

44139افراکتی حاج احمدسجادرودبندپی شرقیبابل464

**افراگردنسجادرودبندپی شرقیبابل465

3287ال درهسجادرودبندپی شرقیبابل466

**االش سیسجادرودبندپی شرقیبابل467

65214امامزاده رضاسجادرودبندپی شرقیبابل468

131404امامزاده عباسسجادرودبندپی شرقیبابل469

160491امیردهسجادرودبندپی شرقیبابل470

**انجیل سی ادبیسجادرودبندپی شرقیبابل471

**انجیل سی محمدئسجادرودبندپی شرقیبابل472

**انجیل سی1سجادرودبندپی شرقیبابل473

**انجیل سی2سجادرودبندپی شرقیبابل474

**انجیل سی3سجادرودبندپی شرقیبابل475

**بتارهسجادرودبندپی شرقیبابل476

42127بتلیمسجادرودبندپی شرقیبابل477

**برف چالسیسجادرودبندپی شرقیبابل478

115392بندبنسجادرودبندپی شرقیبابل479

**بندبن کبودتبارسجادرودبندپی شرقیبابل480

**بنه زمینسجادرودبندپی شرقیبابل481

33106بهارستانسجادرودبندپی شرقیبابل482

**پائین انجیل کتیسجادرودبندپی شرقیبابل483

**پرچیم کشسجادرودبندپی شرقیبابل484

2271پرمیناو شمیونسجادرودبندپی شرقیبابل485

**پلنگلیسجادرودبندپی شرقیبابل486

**پلهم کتیسجادرودبندپی شرقیبابل487

3551,086پوست کالسجادرودبندپی شرقیبابل488

73234پولک رودپیسجادرودبندپی شرقیبابل489

932پینک عسگریانسجادرودبندپی شرقیبابل490

58تاریک کالسجادرودبندپی شرقیبابل491
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**تختیسجادرودبندپی شرقیبابل492

2175ترسوسجادرودبندپی شرقیبابل493

171558تشونسجادرودبندپی شرقیبابل494

87279تنهاکالسجادرودبندپی شرقیبابل495

3521,184تهمتن کالسجادرودبندپی شرقیبابل496

**تیرخال گردنسجادرودبندپی شرقیبابل497

3471تیرگ بنسجادرودبندپی شرقیبابل498

**جزلنگهسجادرودبندپی شرقیبابل499

3791جلیرودسجادرودبندپی شرقیبابل500

50167چاسرکاسجادرودبندپی شرقیبابل501

88307چالرزسجادرودبندپی شرقیبابل502

1335چشمه سرسجادرودبندپی شرقیبابل503

**چفاسجادرودبندپی شرقیبابل504

40118چفت سرسجادرودبندپی شرقیبابل505

**چه سرسجادرودبندپی شرقیبابل506

36116چهارسیسجادرودبندپی شرقیبابل507

**خردیم حسین اقاسجادرودبندپی شرقیبابل508

36110خرطوسیسجادرودبندپی شرقیبابل509

**خرماکهن غالمعلی حاجی تبارسجادرودبندپی شرقیبابل510

**خنیافهسجادرودبندپی شرقیبابل511
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621اومال شکرالهخوش رودبندپی غربیبابل781
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**باباجان دشتخوش رودبندپی غربیبابل782

110324باالبوراخوش رودبندپی غربیبابل783

60189باالولیکخوش رودبندپی غربیبابل784

**برگ نوخوش رودبندپی غربیبابل785

1111پادگان المهدئخوش رودبندپی غربیبابل786

145466پاریکالخوش رودبندپی غربیبابل787

84257پازمینخوش رودبندپی غربیبابل788

85257پلنگ درهخوش رودبندپی غربیبابل789

84256پنبه جارخوش رودبندپی غربیبابل790

**پنج افراخوش رودبندپی غربیبابل791

46149پوالدسیخوش رودبندپی غربیبابل792

54157پینکخوش رودبندپی غربیبابل793

**تشبیشهخوش رودبندپی غربیبابل794

**تله سرخوش رودبندپی غربیبابل795

51165تلیکاخوش رودبندپی غربیبابل796

34110تیرنگ سیخوش رودبندپی غربیبابل797

**تیل سرهخوش رودبندپی غربیبابل798

**جهان نماسلیم افغانخوش رودبندپی غربیبابل799

62194خرابه خوشرود پیخوش رودبندپی غربیبابل800

**خرتوكخوش رودبندپی غربیبابل801

**دجله ازارخوش رودبندپی غربیبابل802

58174دولت رودبارخوش رودبندپی غربیبابل803

**دیزنوخوش رودبندپی غربیبابل804

6431,868دیوا ملکشاهخوش رودبندپی غربیبابل805

104269دیواعمرانخوش رودبندپی غربیبابل806

**زرتلکخوش رودبندپی غربیبابل807

113324سفیدتورخوش رودبندپی غربیبابل808

147398سفیدتورباالخوش رودبندپی غربیبابل809

129366سفیدتورپایینخوش رودبندپی غربیبابل810
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116344سنگ رودپیخوش رودبندپی غربیبابل811

1134سوت سی اقالرخوش رودبندپی غربیبابل812

414سوت سی شیادهخوش رودبندپی غربیبابل813

1129سوت سی گل چوبخوش رودبندپی غربیبابل814

**شهرپشتخوش رودبندپی غربیبابل815

35103شهنه پشته حاجی مهد ئخوش رودبندپی غربیبابل816

63174شیاده باالخوش رودبندپی غربیبابل817

97322شیاده سادات محلهخوش رودبندپی غربیبابل818

2577فریدون کالخوش رودبندپی غربیبابل819

55148فیل بندخوش رودبندپی غربیبابل820

58177کاردگرکالخوش رودبندپی غربیبابل821

217651کاردیکالخوش رودبندپی غربیبابل822

**کاشمسیخوش رودبندپی غربیبابل823

192595کامکالخوش رودبندپی غربیبابل824

33103کرات سیخوش رودبندپی غربیبابل825

**گاودشتخوش رودبندپی غربیبابل826

413گته نوخوش رودبندپی غربیبابل827

165473لمسوکالغربیخوش رودبندپی غربیبابل828

**لیالپیخوش رودبندپی غربیبابل829

39139مجی کتیخوش رودبندپی غربیبابل830

2776مسکخوش رودبندپی غربیبابل831

121372مقریکالخوش رودبندپی غربیبابل832

**ممرزچشمهخوش رودبندپی غربیبابل833

42121موزي کتیخوش رودبندپی غربیبابل834

160450میان بوراخوش رودبندپی غربیبابل835

78247میان درهخوش رودبندپی غربیبابل836

**میان سی نادعلی گل چوبخوش رودبندپی غربیبابل837

930نارنج لوخوش رودبندپی غربیبابل838

**نسیهخوش رودبندپی غربیبابل839
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**نمیربنخوش رودبندپی غربیبابل840

**ولیک تختخوش رودبندپی غربیبابل841

**هردرود و امامزاده قاسمخوش رودبندپی غربیبابل842

**هلی رجهخوش رودبندپی غربیبابل843

124355پطرودپیشهیدآبادبندپی غربیبابل844

5631,590شوب کالشهیدآبادبندپی غربیبابل845

1,0392,947شهیدآبادشهیدآبادبندپی غربیبابل846

296867صلح دارکالشهیدآبادبندپی غربیبابل847

77213فیروزآبادشهیدآبادبندپی غربیبابل848

39119قنبرزادهشهیدآبادبندپی غربیبابل849

128369کالگرسراشهیدآبادبندپی غربیبابل850

3431,027کهرکنارکشتلیشهیدآبادبندپی غربیبابل851

283885معلم کالشهیدآبادبندپی غربیبابل852

282734مومن آبادشهیدآبادبندپی غربیبابل853

2876یزدان آبادشهیدآبادبندپی غربیبابل854

3431,032ابوالحسن کالگتاب جنوبیگتاببابل855

4961,521اطاق سراگتاب جنوبیگتاببابل856

53160افراکتی ولوکالگتاب جنوبیگتاببابل857

1,1003,500اهنگرکالگتاب جنوبیگتاببابل858

50137باالسیدکالگتاب جنوبیگتاببابل859

45152باالمرزبالگتاب جنوبیگتاببابل860

3381,052باالمرزناكگتاب جنوبیگتاببابل861

169465باالمیرکالگتاب جنوبیگتاببابل862

154439بیل پی ابوالحسن کالگتاب جنوبیگتاببابل863

137399پایین سیدکالگتاب جنوبیگتاببابل864

3671,194پایین مرزبالگتاب جنوبیگتاببابل865

112329چوب بستگتاب جنوبیگتاببابل866

79220خراطکالگتاب جنوبیگتاببابل867

137404سرحمام ابوالحسن کالگتاب جنوبیگتاببابل868
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146412کرتیچ کالگتاب جنوبیگتاببابل869

3341,065گاوان کالگتاب جنوبیگتاببابل870

50152مرزناك دشتگتاب جنوبیگتاببابل871

158467مشهدسراگتاب جنوبیگتاببابل872

4951,481ولوکالگتاب جنوبیگتاببابل873

154449یورمحلهگتاب جنوبیگتاببابل874

4011,182ارمکگتاب شمالیگتاببابل875

3471,025باالسرستگتاب شمالیگتاببابل876

204607بنگرکالگتاب شمالیگتاببابل877

139413پایین سرستگتاب شمالیگتاببابل878

268790پائین محله کشتلیگتاب شمالیگتاببابل879

247709پائین میرکالگتاب شمالیگتاببابل880

65187تاریکالگتاب شمالیگتاببابل881

169505چناربن کشتلیگتاب شمالیگتاببابل882

4331,336حاجیکالگتاب شمالیگتاببابل883

91289درزیکالاخوندباباگتاب شمالیگتاببابل884

6771,942درزیکالنصیرائیگتاب شمالیگتاببابل885

7272,153درزئ کالاخوندي پایینگتاب شمالیگتاببابل886

6462,036درزئ کالاخوندئ باالگتاب شمالیگتاببابل887

288908دالورکالگتاب شمالیگتاببابل888

4921,477دون سرگتاب شمالیگتاببابل889

187583زعفران کالگتاب شمالیگتاببابل890

170516زیتاکالگتاب شمالیگتاببابل891

2161سارون خیلگتاب شمالیگتاببابل892

138417سوربنگتاب شمالیگتاببابل893

71194سیدکالگتاب شمالیگتاببابل894

186536شوب محلهگتاب شمالیگتاببابل895

293953شیرسوارگتاب شمالیگتاببابل896

138400کاسمان کالگتاب شمالیگتاببابل897
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3861,178کفشگرکالگتاب شمالیگتاببابل898

4041,211کالگرمحلهگتاب شمالیگتاببابل899

214604گل چوبگتاب شمالیگتاببابل900

258724مالمحلهگتاب شمالیگتاببابل901

3571,028میدان سرکشتلیگتاب شمالیگتاببابل902

130411نجارکالگتاب شمالیگتاببابل903

93275یورسیاه کالمحلهگتاب شمالیگتاببابل904

206643ارچیکاري پیالله آبادبابل905

186567اسب شورپیکاري پیالله آبادبابل906

6721,952امین آبادکاري پیالله آبادبابل907

255710اندیکالکاري پیالله آبادبابل908

152437باالکروکالکاري پیالله آبادبابل909

5191,600برسمنانکاري پیالله آبادبابل910

204622بصراباالکاري پیالله آبادبابل911

176533بصراپایینکاري پیالله آبادبابل912

3321,088بیجی کالکاري پیالله آبادبابل913

77196بیشه محلهکاري پیالله آبادبابل914

197599پائین کروکالکاري پیالله آبادبابل915

89272پهناورکاري پیالله آبادبابل916

4031,199پیجا کالکاري پیالله آبادبابل917

42123تاج الدوله موزیرجکاري پیالله آبادبابل918

100328تاري محلهکاري پیالله آبادبابل919

3711,015تلی گرانکاري پیالله آبادبابل920

2984توکل کریم کالکاري پیالله آبادبابل921

250769چمازینکاري پیالله آبادبابل922

302931حاجی کالکاري پیالله آبادبابل923

3881,172خردون کالکاري پیالله آبادبابل924

85260درزي کالکوچککاري پیالله آبادبابل925

214627درزیکالبزرگکاري پیالله آبادبابل926
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177527درزیکالکریم کالکاري پیالله آبادبابل927

319942دهککاري پیالله آبادبابل928

151469راه کالکاري پیالله آبادبابل929

2374سرون محلهکاري پیالله آبادبابل930

80231سنگچیکاري پیالله آبادبابل931

268828شارهکاري پیالله آبادبابل932

206604شریعت کالکاري پیالله آبادبابل933

132415شریعت کالکریم کالکاري پیالله آبادبابل934

86237شهیدعبدالهکاري پیالله آبادبابل935

117366علی آبادکاري پیالله آبادبابل936

180508قادیکالکاري پیالله آبادبابل937

612قصاب کالکاري پیالله آبادبابل938

140424کلنگاکاري پیالله آبادبابل939

111362کتی سرکاري پیالله آبادبابل940

107292کرفوکالکاري پیالله آبادبابل941

276900کمانگرکاري پیالله آبادبابل942

105310گردن بري سفلیکاري پیالله آبادبابل943

44132گردن برئ علیاکاري پیالله آبادبابل944

1543لطفعلی آبادکاري پیالله آبادبابل945

151431متکهکاري پیالله آبادبابل946

208630مرزبالکاري پیالله آبادبابل947

73235مصیرمحلهکاري پیالله آبادبابل948

74223منسکالکاري پیالله آبادبابل949

169512میاندستهکاري پیالله آبادبابل950

44119نمودارکالکاري پیالله آبادبابل951

209727نوایی کالکاري پیالله آبادبابل952

143435نودهککاري پیالله آبادبابل953

100332نی کالکاري پیالله آبادبابل954

243781هالل کالکاري پیالله آبادبابل955
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4591,370اقاملکالله آبادالله آبادبابل956

240763اکتیج کالالله آبادالله آبادبابل957

3511,065اهللا چالالله آبادالله آبادبابل958

49132بابلکان سفلیالله آبادالله آبادبابل959

114349بابلکان علیاالله آبادالله آبادبابل960

5631,733باالاحمدچاله پیالله آبادالله آبادبابل961

328947باالبازیارالله آبادالله آبادبابل962

4251,279پایین بازیارالله آبادالله آبادبابل963

6081,875پائین احمدچاله پیالله آبادالله آبادبابل964

3199پریکالالله آبادالله آبادبابل965

173467چناربنالله آبادالله آبادبابل966

78254حمزه رضاالله آبادالله آبادبابل967

115336خرجی کالالله آبادالله آبادبابل968

192611خطیبالله آبادالله آبادبابل969

99269داودکالاستانه سرالله آبادالله آبادبابل970

336937درزیکالاقاشفیعالله آبادالله آبادبابل971

247764دالورکالالله آبادالله آبادبابل972

1445رکاجالله آبادالله آبادبابل973

722رنگرزکالالله آبادالله آبادبابل974

175556زاهدکالالله آبادالله آبادبابل975

99287طرقچی کالالله آبادالله آبادبابل976

169560قصاب کال میاندهالله آبادالله آبادبابل977

107316کاظم بیکیالله آبادالله آبادبابل978

90253گرمیچالله آبادالله آبادبابل979

102315گله محلهالله آبادالله آبادبابل980

154460للوكالله آبادالله آبادبابل981

108345مظفرکالالله آبادالله آبادبابل982

136399مهدي آبادالله آبادالله آبادبابل983

176515ورمتونالله آبادالله آبادبابل984
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8722,693اسبوکالاسبوکالمرکزيبابل985

4941,502اهللا رودباراسبوکالمرکزيبابل986

60189اهنگرکالاسبوکالمرکزيبابل987

61186باباآباداسبوکالمرکزيبابل988

114379بوله کالاسبوکالمرکزيبابل989

5801,811ترك محلهاسبوکالمرکزيبابل990

61244تیرکالاسبوکالمرکزيبابل991

4171,235حمزه کال شش پلاسبوکالمرکزيبابل992

5541,709خراسان محلهاسبوکالمرکزيبابل993

81227درزئ کالنوشیرواناسبوکالمرکزيبابل994

264782درویش خاك باالاسبوکالمرکزيبابل995

116348درویش خاك پائیناسبوکالمرکزيبابل996

175531سادات محلهاسبوکالمرکزيبابل997

44127شاسیبکالاسبوکالمرکزيبابل998

126358شیخ محلهاسبوکالمرکزيبابل999

142466عالی زمیناسبوکالمرکزيبابل1000

78233قصاب امیراسبوکالمرکزيبابل1001

185505قصاب ذالکاناسبوکالمرکزيبابل1002

216612قمی کالاسبوکالمرکزيبابل1003

4432,902متی کالاسبوکالمرکزيبابل1004

3451,090نقارچی محلهاسبوکالمرکزيبابل1005

208580نوشیروان کالاسبوکالمرکزيبابل1006

239739اسپی کالرمنتفیضیهمرکزيبابل1007

238680استردیکالفیضیهمرکزيبابل1008

4631,442اغوزبنفیضیهمرکزيبابل1009

3481,098باریک کالفیضیهمرکزيبابل1010

273822باالبیشه سرفیضیهمرکزيبابل1011

2262برجی خیل لنگورفیضیهمرکزيبابل1012

156508بندارکالاغوزینفیضیهمرکزيبابل1013
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3891,166بوله کالمرزون آبادفیضیهمرکزيبابل1014

1,0393,098پائین بیشه سرفیضیهمرکزيبابل1015

80245پشت سیمفیضیهمرکزيبابل1016

3201,007چمازکالفیضیهمرکزيبابل1017

96305دري کندهفیضیهمرکزيبابل1018

7682,265رمنتفیضیهمرکزيبابل1019

6342,081سلطان محمدطاهرفیضیهمرکزيبابل1020

142395سلیمان کالفیضیهمرکزيبابل1021

93276شمشیرمحلهفیضیهمرکزيبابل1022

187551قائمیهفیضیهمرکزيبابل1023

93304کبودکالفیضیهمرکزيبابل1024

187542کپورچالفیضیهمرکزيبابل1025

101286کلمدان نقیبفیضیهمرکزيبابل1026

58179کلهودشت باالفیضیهمرکزيبابل1027

133374کلهودشت پائینفیضیهمرکزيبابل1028

7252,174گرجی آبادفیضیهمرکزيبابل1029

179550گله کالفیضیهمرکزيبابل1030

3481,063لنگورفیضیهمرکزيبابل1031

109374محمودآبادفیضیهمرکزيبابل1032

4261,303مرزون آباد درویش خیلفیضیهمرکزيبابل1033

153486مشهدي کالفیضیهمرکزيبابل1034

302911منصورکندهفیضیهمرکزيبابل1035

255755موزي گلهفیضیهمرکزيبابل1036

65225میانرودفیضیهمرکزيبابل1037

2575نخ کالفیضیهمرکزيبابل1038

98329ولی عصرفیضیهمرکزيبابل1039

1,6864,945پایین گنج افروزگنج افروزمرکزيبابل1040

71223ترجیکالگنج افروزمرکزيبابل1041

8682,592چارهگنج افروزمرکزيبابل1042
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134388دیودشتگنج افروزمرکزيبابل1043

1,1543,634روشن آبادگنج افروزمرکزيبابل1044

1,2393,866سیاه کال محلهگنج افروزمرکزيبابل1045

7842,324علمدارگنج افروزمرکزيبابل1046

4101,225میررودپشتگنج افروزمرکزيبابل1047

149446نقیب کالثالثگنج افروزمرکزيبابل1048

4571,370هتکه پشتگنج افروزمرکزيبابل1049

6632,011هري کندهگنج افروزمرکزيبابل1050

234705ازن آبادبهنمیربهنمیربابلسر1051

167493افراتختبهنمیربهنمیربابلسر1052

58155پارومحله منگالببهنمیربهنمیربابلسر1053

225665داراب دین روشنبهنمیربهنمیربابلسر1054

281831روشندانبهنمیربهنمیربابلسر1055

3831,102سرخ دشتبهنمیربهنمیربابلسر1056

169510شهید سرابهنمیربهنمیربابلسر1057

4451,326عربخیلبهنمیربهنمیربابلسر1058

1,4324,283عزیزكعزیزكبهنمیربابلسر1059

6121,816کالهبهنمیربهنمیربابلسر1060

165522کرفونبهنمیربهنمیربابلسر1061

311936کریم کالبهنمیربهنمیربابلسر1062

4301,327گالشکالبهنمیربهنمیربابلسر1063

61172منگالببهنمیربهنمیربابلسر1064

59185میرود سربهنمیربهنمیربابلسر1065

183560نفت چالبهنمیربهنمیربابلسر1066

174507هلی باغبهنمیربهنمیربابلسر1067

298878ارمیچ کالپازواررودبستبابلسر1068

277872ایسی کالپازواررودبستبابلسر1069

4421,277باالاحمدکالپازواررودبستبابلسر1070

173478باالنقیب کالپازواررودبستبابلسر1071
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188531پائین نقیب کالپازواررودبستبابلسر1072

152443چوپان کالپازواررودبستبابلسر1073

157463خردمردانیسیپازواررودبستبابلسر1074

118354خردمردرضاییپازواررودبستبابلسر1075

4821,435درزي نقیب کالپازواررودبستبابلسر1076

61173رضاکالپازواررودبستبابلسر1077

72213رکونپازواررودبستبابلسر1078

81212سپاه محلهپازواررودبستبابلسر1079

5301,580سرحمامپازواررودبستبابلسر1080

235742سعید کالپازواررودبستبابلسر1081

150475سیدمحلهپازواررودبستبابلسر1082

6772,095فوالدکالپازواررودبستبابلسر1083

93281قادي محلهپازواررودبستبابلسر1084

1648قلعه کتیپازواررودبستبابلسر1085

268747کاریکالپازواررودبستبابلسر1086

5121,527کاسگرمحلهپازواررودبستبابلسر1087

309953کبوتردانپازواررودبستبابلسر1088

5261,505مقریکالپازواررودبستبابلسر1089

64195اسفندیارمحلهخشکرودرودبستبابلسر1090

5221,572خشک رودخشکرودرودبستبابلسر1091

81253درزي محلهخشکرودرودبستبابلسر1092

215667دوغی کالخشکرودرودبستبابلسر1093

290840رزکنارخشکرودرودبستبابلسر1094

105291شرمه کالخشکرودرودبستبابلسر1095

70220کونرخشکرودرودبستبابلسر1096

116336میان بالخشکرودرودبستبابلسر1097

201605نصرت کالخشکرودرودبستبابلسر1098

162479ولیکرودپشتخشکرودرودبستبابلسر1099

1,1353,511اجاك سربابلرودمرکزيبابلسر1100
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34106اناريبابلرودمرکزيبابلسر1101

5121,539بابل پشتبابلرودمرکزيبابلسر1102

7202,150رود بستبابلرودمرکزيبابلسر1103

3701,133سادات محله رودبستبابلرودمرکزيبابلسر1104

241726شوركبابلرودمرکزيبابلسر1105

149374شهرك دریاکناربابلرودمرکزيبابلسر1106

5921,705علی آبادبابلرودمرکزيبابلسر1107

100314اوکسرساحلیمرکزيبابلسر1108

2,0376,213باقرتنگهساحلیمرکزيبابلسر1109

4271,323پایین احمدکالساحلیمرکزيبابلسر1110

195573تازه آبادساحلیمرکزيبابلسر1111

35100مجتمع مسکونی علی آبادمیرساحلیمرکزيبابلسر1112

178645مجتمع مکانهائ مسکونی نیروئ هوائیساحلیمرکزيبابلسر1113

59183میرودساحلیمرکزيبابلسر1114

5261,721پاسندپنج هزارهمرکزيبهشهر1115

115363تازه آبادپنج هزارهمرکزيبهشهر1116

37112چالکدهپنج هزارهمرکزيبهشهر1117

54168رودباریخ کشپنج هزارهمرکزيبهشهر1118

50156شیرداريپنج هزارهمرکزيبهشهر1119

133405غریب محلهپنج هزارهمرکزيبهشهر1120

47131گالش محلهپنج هزارهمرکزيبهشهر1121

194591محمدآبادپنج هزارهمرکزيبهشهر1122

44125ولمپنج هزارهمرکزيبهشهر1123

5551,526اسیاب سرکوهستانمرکزيبهشهر1124

6051,930التپهکوهستانمرکزيبهشهر1125

129412امام دهکوهستانمرکزيبهشهر1126

4951,593ساروکوهستانمرکزيبهشهر1127

**شهرك صنعتیکوهستانمرکزيبهشهر1128

1,3364,113شهیدآبادکوهستانمرکزيبهشهر1129
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**عباس آبادکوهستانمرکزيبهشهر1130

2662کنتکوهستانمرکزيبهشهر1131

5851,659کوهستانکوهستانمرکزيبهشهر1132

2,0146,129گرجی محلهکوهستانمرکزيبهشهر1133

7442,222امیرآبادمیان کالهمرکزيبهشهر1134

**بندر امیر آبادمیان کالهمرکزيبهشهر1135

**پاسگاه محیطزیست ساسانمیان کالهمرکزيبهشهر1136

**پاسگاه مرکزي محیطزیستمیان کالهمرکزيبهشهر1137

**پاسگاه نیروي انتظامی امیرآبادمیان کالهمرکزيبهشهر1138

**پایگاه جنگلبانی زاغمرزمیان کالهمرکزيبهشهر1139

**پایگاه نظامی سپاهمیان کالهمرکزيبهشهر1140

**چهارکومه غربی تازه آبادمیان کالهمرکزيبهشهر1141

8162,353حسین آبادمیان کالهمرکزيبهشهر1142

**دامداري ابراهیم جوانمرديمیان کالهمرکزيبهشهر1143

**دامداري ابراهیم متکازینیمیان کالهمرکزيبهشهر1144

**دامداري احمدرحمتیانمیان کالهمرکزيبهشهر1145

**دامداري اسديمیان کالهمرکزيبهشهر1146

44دامداري اسماعیل متکازینیمیان کالهمرکزيبهشهر1147

**دامداري اوملکیمیان کالهمرکزيبهشهر1148

79دامداري حاج تقی قلندريمیان کالهمرکزيبهشهر1149

**دامداري حاج غالم نجاتیمیان کالهمرکزيبهشهر1150

**دامداري حاج گل بابایوسفیمیان کالهمرکزيبهشهر1151

**دامداري حاجی رمضان فرخیمیان کالهمرکزيبهشهر1152

**دامداري حبیب مجریانمیان کالهمرکزيبهشهر1153

**دامداري حجت ابوطالبیمیان کالهمرکزيبهشهر1154

**دامداري حسن ابوطالبیمیان کالهمرکزيبهشهر1155

**دامداري حسین شیلريمیان کالهمرکزيبهشهر1156

**دامداري رضاابوطالبیمیان کالهمرکزيبهشهر1157

**دامداري سید جالل خوش دامنمیان کالهمرکزيبهشهر1158
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**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 1میان کالهمرکزيبهشهر1159

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 2میان کالهمرکزيبهشهر1160

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 3میان کالهمرکزيبهشهر1161

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 4میان کالهمرکزيبهشهر1162

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 5میان کالهمرکزيبهشهر1163

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 6میان کالهمرکزيبهشهر1164

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 7میان کالهمرکزيبهشهر1165

**دامداري شرکت رزمندگان اسالم 8میان کالهمرکزيبهشهر1166

**دامداري شکراله جوانمردمیان کالهمرکزيبهشهر1167

66دامداري صمد حسین پورمیان کالهمرکزيبهشهر1168

**دامداري عبدالحسین سنگ شکنمیان کالهمرکزيبهشهر1169

46دامداري عبدالحسین یزدان پناهمیان کالهمرکزيبهشهر1170

**دامداري عزت ابوطالبیمیان کالهمرکزيبهشهر1171

**دامداري غضنفر یزدان پناه (تچال)میان کالهمرکزيبهشهر1172

**دامداري نوراله رحمتیانمیان کالهمرکزيبهشهر1173

**دامداري نورعلی قربان نژادمیان کالهمرکزيبهشهر1174

**دامداري نوروزعلی خادملومیان کالهمرکزيبهشهر1175

**دامدارئ حاج ضیا رحیمیمیان کالهمرکزيبهشهر1176

**دامدارئ شرکت رزمندگان اسالم 9میان کالهمرکزيبهشهر1177

**دامدارئ علی اکبر خادملومیان کالهمرکزيبهشهر1178

99دامدارئ قاسم خادملومیان کالهمرکزيبهشهر1179

1,9025,932زاغمرزمیان کالهمرکزيبهشهر1180

4871,484زینوندمیان کالهمرکزيبهشهر1181

**شرکت تعاونی ماهیگیران پاسندمیان کالهمرکزيبهشهر1182

**شرکت تعاونی ماهیگیران پره اشورادهمیان کالهمرکزيبهشهر1183

**شرکت تعاونی ماهیگیران پره خواجه نفسمیان کالهمرکزيبهشهر1184

**شرکت تعاونی ماهیگیران پره شهیدرجاییمیان کالهمرکزيبهشهر1185

**شرکت تعاونی ماهیگیران پره قره سومیان کالهمرکزيبهشهر1186

**شرکت تعاونی ماهیگیران پره کمینهمیان کالهمرکزيبهشهر1187
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**شرکت صنعتی دریایی ایران صدرامیان کالهمرکزيبهشهر1188

**شیالت امیرآبادمیان کالهمرکزيبهشهر1189

**صیدگاه تازه آبادمیان کالهمرکزيبهشهر1190

**صیدگاه تازه آبادشرقیمیان کالهمرکزيبهشهر1191

**صیدگاه شهیدبهشتیمیان کالهمرکزيبهشهر1192

**طرح شنا بهشهرمیان کالهمرکزيبهشهر1193

174489عسگرآبادمیان کالهمرکزيبهشهر1194

5961,775قره تپهمیان کالهمرکزيبهشهر1195

**کارخانه شینگردمیان کالهمرکزيبهشهر1196

160484هللا مرزمیان کالهمرکزيبهشهر1197

**مزرعه نعیممیان کالهمرکزيبهشهر1198

40116مهدي آبادمیان کالهمرکزيبهشهر1199

199703نمک چالمیان کالهمرکزيبهشهر1200

3571,246یعقوب لنگهمیان کالهمرکزيبهشهر1201

4921,578یکه توتمیان کالهمرکزيبهشهر1202

164535ارضتشهدایانه سربهشهر1203

86267االرزشهدایانه سربهشهر1204

2364االرزبومشهدایانه سربهشهر1205

126355اندراتشهدایانه سربهشهر1206

2669بادله درهشهدایانه سربهشهر1207

92266پابندشهدایانه سربهشهر1208

40112پارساشهدایانه سربهشهر1209

147421پجیمشهدایانه سربهشهر1210

123412پیته نوشهدایانه سربهشهر1211

65197زلتشهدایانه سربهشهر1212

120347سرخ گریوهشهدایانه سربهشهر1213

47137سفیدچاهشهدایانه سربهشهر1214

55155سنگ روجشهدایانه سربهشهر1215

62189عبدالهیشهدایانه سربهشهر1216
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35107کلیاشهدایانه سربهشهر1217

57184گت چشمهشهدایانه سربهشهر1218

47155لندشهدایانه سربهشهر1219

**ناحیه صنعتیشهدایانه سربهشهر1220

124372یانه سرشهدایانه سربهشهر1221

147417یخ کششهدایانه سربهشهر1222

70214استارمعشرستاقیانه سربهشهر1223

2472افتلتعشرستاقیانه سربهشهر1224

2971اهنگرکالعشرستاقیانه سربهشهر1225

40145برماعشرستاقعشرستاقیانه سربهشهر1226

59166بندسرعشرستاقیانه سربهشهر1227

260775بیشه بنهعشرستاقیانه سربهشهر1228

50158پارچعشرستاقیانه سربهشهر1229

118359پارمعشرستاقیانه سربهشهر1230

98291پچتعشرستاقیانه سربهشهر1231

135398پرکالعشرستاقیانه سربهشهر1232

90274جیر بند و جوربندعشرستاقیانه سربهشهر1233

2164چالوعشرستاقیانه سربهشهر1234

54173سابق محلهعشرستاقیانه سربهشهر1235

58182سمچولعشرستاقیانه سربهشهر1236

1955سنگ درهعشرستاقیانه سربهشهر1237

3090شیخ محلهعشرستاقیانه سربهشهر1238

61187شیلرعشرستاقیانه سربهشهر1239

59196عیدینعشرستاقیانه سربهشهر1240

124393غالمیعشرستاقیانه سربهشهر1241

41101فت کشعشرستاقیانه سربهشهر1242

3387کردمحلهعشرستاقیانه سربهشهر1243

1646کفترکارعشرستاقیانه سربهشهر1244

59153کالعشرستاقیانه سربهشهر1245
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164568کواعشرستاقیانه سربهشهر1246

2372کوادرهعشرستاقیانه سربهشهر1247

1852کهنه کومهعشرستاقیانه سربهشهر1248

153486کیاسرعشرستاقیانه سربهشهر1249

92277گرنامعشرستاقیانه سربهشهر1250

41122لمردعشرستاقیانه سربهشهر1251

52142لوجندهعشرستاقیانه سربهشهر1252

77194متکازینعشرستاقیانه سربهشهر1253

61203ولوعشرستاقیانه سربهشهر1254

1948ونشیدعشرستاقیانه سربهشهر1255

3397یارسمعشرستاقیانه سربهشهر1256

227706ابکوله سربزرگبلدهخرم آبادتنکابن1257

169488استخرسربلدهخرم آبادتنکابن1258

68225اسدآبادبلدهخرم آبادتنکابن1259

48138اغوزکتیبلدهخرم آبادتنکابن1260

154427اغوزکلهبلدهخرم آبادتنکابن1261

66196اکبرآبادبلدهخرم آبادتنکابن1262

47133امام زمینبلدهخرم آبادتنکابن1263

152419امیرآبادبلدهخرم آبادتنکابن1264

81233برسیبوربلدهخرم آبادتنکابن1265

82242بهکلهبلدهخرم آبادتنکابن1266

77230پرچین پشتهبلدهخرم آبادتنکابن1267

**پردارمبلدهخرم آبادتنکابن1268

3290پرده سربلدهخرم آبادتنکابن1269

**پرمسبلدهخرم آبادتنکابن1270

3681,136پسکالیه بزرگبلدهخرم آبادتنکابن1271

60175پلهمدشتبلدهخرم آبادتنکابن1272

128377تازه آبادبلدهخرم آبادتنکابن1273

**تسکابلدهخرم آبادتنکابن1274
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166456تشکونبلدهخرم آبادتنکابن1275

3590تلوسركبلدهخرم آبادتنکابن1276

89280توساکتیبلدهخرم آبادتنکابن1277

132361توساکلهبلدهخرم آبادتنکابن1278

**جلیبلدهخرم آبادتنکابن1279

**جیرسرابلدهخرم آبادتنکابن1280

**چال درهبلدهخرم آبادتنکابن1281

**خراسانیبلدهخرم آبادتنکابن1282

2780خشکرودبلدهخرم آبادتنکابن1283

814خم گردنبلدهخرم آبادتنکابن1284

66207دارباربلدهخرم آبادتنکابن1285

96276درازالتبلدهخرم آبادتنکابن1286

**دهگاهبلدهخرم آبادتنکابن1287

**دهگاه کتبلدهخرم آبادتنکابن1288

2056زردکندبلدهخرم آبادتنکابن1289

43137زمین بنبلدهخرم آبادتنکابن1290

44125سلیمان محلهبلدهخرم آبادتنکابن1291

89272سنگردهبلدهخرم آبادتنکابن1292

1649سوايبلدهخرم آبادتنکابن1293

**سه گاهبلدهخرم آبادتنکابن1294

343903سیاورزبلدهخرم آبادتنکابن1295

52153شیرج خیلبلدهخرم آبادتنکابن1296

117348شیرج محله بزرگبلدهخرم آبادتنکابن1297

75219شیروان محلهبلدهخرم آبادتنکابن1298

85251صادق آبادبلدهخرم آبادتنکابن1299

275870عزیزآبادبلدهخرم آبادتنکابن1300

3165عسگرئ آبادبلدهخرم آبادتنکابن1301

**فلک دهبلدهخرم آبادتنکابن1302

148409قاشق تراش محلهبلدهخرم آبادتنکابن1303

صفحه 45
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قریشبلدهخرم آبادتنکابن1304

4591,318قلعه گردنبلدهخرم آبادتنکابن1305

4451,308کاردگرمحلهبلدهخرم آبادتنکابن1306

116351کرات کلهبلدهخرم آبادتنکابن1307

197614کراجوبکناربلدهخرم آبادتنکابن1308

146455کرفبلدهخرم آبادتنکابن1309

2053کل التبلدهخرم آبادتنکابن1310

1763کالچ پابلدهخرم آبادتنکابن1311

**کالمگاهبلدهخرم آبادتنکابن1312

56164کناروربلدهخرم آبادتنکابن1313

70213گاوپلبلدهخرم آبادتنکابن1314

**گاورگلوبلدهخرم آبادتنکابن1315

152418گرماپشتهبلدهخرم آبادتنکابن1316

230598گلعلی آبادبلدهخرم آبادتنکابن1317

76232گیل محلهبلدهخرم آبادتنکابن1318

140434لتاكبلدهخرم آبادتنکابن1319

265756لشگركبلدهخرم آبادتنکابن1320

**لشم سرابلدهخرم آبادتنکابن1321

3371,084لیره سربلدهخرم آبادتنکابن1322

3831,095مازوبن سفلیبلدهخرم آبادتنکابن1323

**مرتع عزیزبلدهخرم آبادتنکابن1324

**مرتع کاظمبلدهخرم آبادتنکابن1325

**مرتع مرادبلدهخرم آبادتنکابن1326

221649مرزكبلدهخرم آبادتنکابن1327

338979منصورآبادبلدهخرم آبادتنکابن1328

63183مهدي آبادبلدهخرم آبادتنکابن1329

84238میانسرابلدهخرم آبادتنکابن1330

167484میانکوه محلهبلدهخرم آبادتنکابن1331

**نرگس کتیبلدهخرم آبادتنکابن1332
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8952,597نعمت آبادبلدهخرم آبادتنکابن1333

1953نعیم آبادبلدهخرم آبادتنکابن1334

**ننونبلدهخرم آبادتنکابن1335

48139واپشتهبلدهخرم آبادتنکابن1336

58157ولمرودبلدهخرم آبادتنکابن1337

74216هراتبربلدهخرم آبادتنکابن1338

44140همش بوربلدهخرم آبادتنکابن1339

**اربوبندوهزارخرم آبادتنکابن1340

2668اشکورمحلهدوهزارخرم آبادتنکابن1341

62179امامزاده قاسمدوهزارخرم آبادتنکابن1342

**اوریادوهزارخرم آبادتنکابن1343

49138باالاشتوجدوهزارخرم آبادتنکابن1344

87258باالسدوهزارخرم آبادتنکابن1345

171454برسهدوهزارخرم آبادتنکابن1346

**پادگان اموزشی شهیدچمراندوهزارخرم آبادتنکابن1347

45110پائین اشتوجدوهزارخرم آبادتنکابن1348

3899پلطداربندوهزارخرم آبادتنکابن1349

**تک ساختمان راشدوهزارخرم آبادتنکابن1350

**تنهادشتدوهزارخرم آبادتنکابن1351

510توبندوهزارخرم آبادتنکابن1352

**توساساندوهزارخرم آبادتنکابن1353

**چاره سردوهزارخرم آبادتنکابن1354

**خانه بندوهزارخرم آبادتنکابن1355

49خرماکلهدوهزارخرم آبادتنکابن1356

**دریاسردوهزارخرم آبادتنکابن1357

**دریشاندوهزارخرم آبادتنکابن1358

**راوردوهزارخرم آبادتنکابن1359

**سراگاهدوهزارخرم آبادتنکابن1360

**سرگلدوهزارخرم آبادتنکابن1361

صفحه 47
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**سیاه دشتدوهزارخرم آبادتنکابن1362

**سیاه گلدوهزارخرم آبادتنکابن1363

2576شانه تراش محلهدوهزارخرم آبادتنکابن1364

40103عسل محلهدوهزارخرم آبادتنکابن1365

**قهوه خانه بهمنیدوهزارخرم آبادتنکابن1366

**کردیندوهزارخرم آبادتنکابن1367

2870کلیشمدوهزارخرم آبادتنکابن1368

**کنگل چالدوهزارخرم آبادتنکابن1369

**گرمی جاندوهزارخرم آبادتنکابن1370

**گل تله سردوهزارخرم آبادتنکابن1371

**گلچالدوهزارخرم آبادتنکابن1372

38114گلستان محلهدوهزارخرم آبادتنکابن1373

**مازوکلهدوهزارخرم آبادتنکابن1374

61147میانکوه / حسین آباد/دوهزارخرم آبادتنکابن1375

75173میانکوه ساداتدوهزارخرم آبادتنکابن1376

**میانالتدوهزارخرم آبادتنکابن1377

50140نرسدوهزارخرم آبادتنکابن1378

1432نوشادوهزارخرم آبادتنکابن1379

**نیارددوهزارخرم آبادتنکابن1380

1219نیل کالیهدوهزارخرم آبادتنکابن1381

513ونداربندوهزارخرم آبادتنکابن1382

44102هلوکلهدوهزارخرم آبادتنکابن1383

**یاندوهزارخرم آبادتنکابن1384

**ابگرم معدنیسه هزارخرم آبادتنکابن1385

1223ارودسه هزارخرم آبادتنکابن1386

**اسیابانسراسه هزارخرم آبادتنکابن1387

2150آش محلهسه هزارخرم آبادتنکابن1388

**برون سراسه هزارخرم آبادتنکابن1389

2051پلط هالهسه هزارخرم آبادتنکابن1390
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822جیرباالنسه هزارخرم آبادتنکابن1391

**چال درهسه هزارخرم آبادتنکابن1392

**چرستانسه هزارخرم آبادتنکابن1393

**چرگاکوتیسه هزارخرم آبادتنکابن1394

48حرآبادسه هزارخرم آبادتنکابن1395

2772خانیانسه هزارخرم آبادتنکابن1396

827داس درهسه هزارخرم آبادتنکابن1397

53159درجانسه هزارخرم آبادتنکابن1398

**درمسه هزارخرم آبادتنکابن1399

**دم سركسه هزارخرم آبادتنکابن1400

**ده پیشسه هزارخرم آبادتنکابن1401

**ذلمسه هزارخرم آبادتنکابن1402

**راشسه هزارخرم آبادتنکابن1403

1734راورسه هزارخرم آبادتنکابن1404

2953سراسبی التسه هزارخرم آبادتنکابن1405

**سرباالنسه هزارخرم آبادتنکابن1406

**سرپلسه هزارخرم آبادتنکابن1407

**سرج سراسه هزارخرم آبادتنکابن1408

41121سرنسه هزارخرم آبادتنکابن1409

1953سرواش پشتهسه هزارخرم آبادتنکابن1410

513سلج انبارسه هزارخرم آبادتنکابن1411

**شال گوهسه هزارخرم آبادتنکابن1412

2250شهرستانکسه هزارخرم آبادتنکابن1413

**قاضی محلهسه هزارخرم آبادتنکابن1414

1847کتروالتسه هزارخرم آبادتنکابن1415

1339کرنسه هزارخرم آبادتنکابن1416

**لشم باالسه هزارخرم آبادتنکابن1417

**لشم پائینسه هزارخرم آبادتنکابن1418

53156مرانسه هزارخرم آبادتنکابن1419
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**مزرعه اشتیاسسه هزارخرم آبادتنکابن1420

**مزرعه شلفسه هزارخرم آبادتنکابن1421

726میان رودسه هزارخرم آبادتنکابن1422

2042ورزمینسه هزارخرم آبادتنکابن1423

**هابنهسه هزارخرم آبادتنکابن1424

**هلوان باالسه هزارخرم آبادتنکابن1425

515هلوان پائینسه هزارخرم آبادتنکابن1426

**هلوبنسه هزارخرم آبادتنکابن1427

48145یاندشت باالسه هزارخرم آبادتنکابن1428

2877یوجسه هزارخرم آبادتنکابن1429

161467احمدسراگلیجانمرکزيتنکابن1430

306863اخوندمحلهگلیجانمرکزيتنکابن1431

**اربنگلیجانمرکزيتنکابن1432

**ازارچالگلیجانمرکزيتنکابن1433

42122اقامقیم محلهگلیجانمرکزيتنکابن1434

**انارجیگلیجانمرکزيتنکابن1435

**انبارسرگلیجانمرکزيتنکابن1436

43120اهک چالگلیجانمرکزيتنکابن1437

99265ایثاردهگلیجانمرکزيتنکابن1438

120322بازارمحلهگلیجانمرکزيتنکابن1439

102297باالبندگلیجانمرکزيتنکابن1440

516پس چالگلیجانمرکزيتنکابن1441

**پساکوتیگلیجانمرکزيتنکابن1442

62171پشت جوبگلیجانمرکزيتنکابن1443

95267پلطانگلیجانمرکزيتنکابن1444

**پی سراگلیجانمرکزيتنکابن1445

819پیش ششارگلیجانمرکزيتنکابن1446

**پیشکوهگلیجانمرکزيتنکابن1447

721ترنگ پشتهگلیجانمرکزيتنکابن1448
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97287تقی آبادگلیجانمرکزيتنکابن1449

72220تلوسرمحلهگلیجانمرکزيتنکابن1450

1845تنگدشتگلیجانمرکزيتنکابن1451

62182توداركگلیجانمرکزيتنکابن1452

85266توکلهگلیجانمرکزيتنکابن1453

102310جل اخوندمحلهگلیجانمرکزيتنکابن1454

71219جل چالسرگلیجانمرکزيتنکابن1455

103296جلیل آبادگلیجانمرکزيتنکابن1456

**جیرکریمگلیجانمرکزيتنکابن1457

3390چرخچی محلهگلیجانمرکزيتنکابن1458

**چالپشتهگلیجانمرکزيتنکابن1459

224642چالسرگلیجانمرکزيتنکابن1460

3751,154چناربنگلیجانمرکزيتنکابن1461

**چینیگلیجانمرکزيتنکابن1462

46120حاتم سراگلیجانمرکزيتنکابن1463

1343حاجتهگلیجانمرکزيتنکابن1464

**حسنی چالگلیجانمرکزيتنکابن1465

**خرم سراگلیجانمرکزيتنکابن1466

162433خشکرودگلیجانمرکزيتنکابن1467

129333خلخال محله جدیدگلیجانمرکزيتنکابن1468

47130خلخال محله قدیمگلیجانمرکزيتنکابن1469

271852خوبان رزگاهگلیجانمرکزيتنکابن1470

84233درویش سراگلیجانمرکزيتنکابن1471

**دزروگلیجانمرکزيتنکابن1472

**ده جیرگلیجانمرکزيتنکابن1473

**دیم کینگلیجانمرکزيتنکابن1474

1547دیمرونگلیجانمرکزيتنکابن1475

**رستم پشتهگلیجانمرکزيتنکابن1476

69181رضامحلهگلیجانمرکزيتنکابن1477
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97272رودباري کنارگلیجانمرکزيتنکابن1478

237749سلیم آبادگلیجانمرکزيتنکابن1479

7062,122سلیمان آبادگلیجانمرکزيتنکابن1480

**سورگلوگلیجانمرکزيتنکابن1481

**سوماپشتهگلیجانمرکزيتنکابن1482

1647سیاه بندگلیجانمرکزيتنکابن1483

**سیب کالیهگلیجانمرکزيتنکابن1484

**سیدگلزارگلیجانمرکزيتنکابن1485

108329سیف محلهگلیجانمرکزيتنکابن1486

194566شبخوس کولگلیجانمرکزيتنکابن1487

88250شعیب کالیهگلیجانمرکزيتنکابن1488

**شکارپشتهگلیجانمرکزيتنکابن1489

87228صالح آبادگلیجانمرکزيتنکابن1490

51169طاهرك محلهگلیجانمرکزيتنکابن1491

**عالمکینگلیجانمرکزيتنکابن1492

185489عظیمیهگلیجانمرکزيتنکابن1493

51145علی آباد فقیه محلهگلیجانمرکزيتنکابن1494

8482,395عماریهگلیجانمرکزيتنکابن1495

**عمرانگلیجانمرکزيتنکابن1496

86233فقیه محلهگلیجانمرکزيتنکابن1497

87252قنبرآبادگلیجانمرکزيتنکابن1498

1329کاوه ملکگلیجانمرکزيتنکابن1499

91258کارکوهگلیجانمرکزيتنکابن1500

81222کبودکالیهگلیجانمرکزيتنکابن1501

**کتاله سراگلیجانمرکزيتنکابن1502

**کتلستانگلیجانمرکزيتنکابن1503

61185کرات چالگلیجانمرکزيتنکابن1504

283812کشکوگلیجانمرکزيتنکابن1505

129362کندسرگلیجانمرکزيتنکابن1506
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**کنگاله گردنگلیجانمرکزيتنکابن1507

**کونوژهگلیجانمرکزيتنکابن1508

184511گراکوگلیجانمرکزيتنکابن1509

**گرمنگلیجانمرکزيتنکابن1510

**گل پشتهگلیجانمرکزيتنکابن1511

**گل زاربنگلیجانمرکزيتنکابن1512

**گل کالیهگلیجانمرکزيتنکابن1513

1333گل محمدلنگهگلیجانمرکزيتنکابن1514

240699گلیجانگلیجانمرکزيتنکابن1515

**گوردره باالگلیجانمرکزيتنکابن1516

**گوردره پائینگلیجانمرکزيتنکابن1517

813الت کنارگلیجانمرکزيتنکابن1518

1956الکتراشانگلیجانمرکزيتنکابن1519

296876لزربنگلیجانمرکزيتنکابن1520

173503لشتوگلیجانمرکزيتنکابن1521

**لمراگلیجانمرکزيتنکابن1522

**لوزه سراگلیجانمرکزيتنکابن1523

**لیج کوهگلیجانمرکزيتنکابن1524

**لیهگلیجانمرکزيتنکابن1525

72187مازولنگاسرگلیجانمرکزيتنکابن1526

**مازئ سوگلیجانمرکزيتنکابن1527

**مرتع پیازپشتهگلیجانمرکزيتنکابن1528

**مرتع سیابنگلیجانمرکزيتنکابن1529

617مرتع شلندانگلیجانمرکزيتنکابن1530

**مرتع الپشتهگلیجانمرکزيتنکابن1531

76219مالحاجی محلهگلیجانمرکزيتنکابن1532

43113مالعظیم رزگاهگلیجانمرکزيتنکابن1533

2361مهاجر آبادگلیجانمرکزيتنکابن1534

**مهرانگلیجانمرکزيتنکابن1535
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66169میان رودگلیجانمرکزيتنکابن1536

**ناحیه صنعتیگلیجانمرکزيتنکابن1537

**نارساگلیجانمرکزيتنکابن1538

**نارنج داربنگلیجانمرکزيتنکابن1539

**نسام گامگلیجانمرکزيتنکابن1540

246660نصیرآبادگلیجانمرکزيتنکابن1541

43113نورالدین محلهگلیجانمرکزيتنکابن1542

**نورددرهگلیجانمرکزيتنکابن1543

826ولگ سرگلیجانمرکزيتنکابن1544

**ونکشگلیجانمرکزيتنکابن1545

48139هاله کلهگلیجانمرکزيتنکابن1546

**هلوسانگلیجانمرکزيتنکابن1547

2462یوسف آبادگلیجانمرکزيتنکابن1548

137401ابکوله سرکوچکمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1549

136409امین آبادمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1550

155459باغ نظرمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1551

5231,614حاجی آبادمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1552

256769شهرك اسالم آبادمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1553

37100شیرج محله کوچکمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1554

5101,436میرشمس الدینمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1555

1,0953,548ولی آبادمیرشمس الدینمرکزيتنکابن1556

66209بندبنتمشکلنشتاتنکابن1557

3651,057پل سراتمشکلنشتاتنکابن1558

115343پلنگ آبادعلیاتمشکلنشتاتنکابن1559

281827تمشکلتمشکلنشتاتنکابن1560

3811,146توبنتمشکلنشتاتنکابن1561

67211چالوتمشکلنشتاتنکابن1562

2676چکادهتمشکلنشتاتنکابن1563

179541خشکبورتمشکلنشتاتنکابن1564
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168537دینارسراتمشکلنشتاتنکابن1565

216665رودگرمحلهتمشکلنشتاتنکابن1566

158537سرفقیه آبادتمشکلنشتاتنکابن1567

58190سفیدابتمشکلنشتاتنکابن1568

98300عبداله آبا دتمشکلنشتاتنکابن1569

106356علی آبادتمشکلنشتاتنکابن1570

3661,110فقیه آبادتمشکلنشتاتنکابن1571

59170قلعه سرتمشکلنشتاتنکابن1572

230687کاظم آبادتمشکلنشتاتنکابن1573

**کلنگهتمشکلنشتاتنکابن1574

93302کنسکوتمشکلنشتاتنکابن1575

2471کوتی بازارتمشکلنشتاتنکابن1576

88248کوه سارتمشکلنشتاتنکابن1577

72253کوه سرتمشکلنشتاتنکابن1578

165465لوله دهتمشکلنشتاتنکابن1579

258759معلم کوهتمشکلنشتاتنکابن1580

113323مکرودتمشکلنشتاتنکابن1581

**اچالکترانشتاتنکابن1582

**اچلوکترانشتاتنکابن1583

266763الکلهکترانشتاتنکابن1584

**باب رودبارکترانشتاتنکابن1585

91266بابوالتکترانشتاتنکابن1586

**باریکاکترانشتاتنکابن1587

224677پلت کلهکترانشتاتنکابن1588

**پله سرکترانشتاتنکابن1589

**پلهم چالکترانشتاتنکابن1590

**پلی درهکترانشتاتنکابن1591

**تاله سراکترانشتاتنکابن1592

212621تیل پرده سرکترانشتاتنکابن1593
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**جمردکترانشتاتنکابن1594

78215حبیب آبادکترانشتاتنکابن1595

**خالربنکترانشتاتنکابن1596

**خیارسرکترانشتاتنکابن1597

**دریاسرکترانشتاتنکابن1598

36112دیزپشتکترانشتاتنکابن1599

205575رودپشتکترانشتاتنکابن1600

**زبرگاوکترانشتاتنکابن1601

270762زوارکترانشتاتنکابن1602

58170سربودکترانشتاتنکابن1603

**سردابکترانشتاتنکابن1604

**سفیدخانیکترانشتاتنکابن1605

159451شمس آبادکترانشتاتنکابن1606

**شورزمینکترانشتاتنکابن1607

**شیراکنسکترانشتاتنکابن1608

**صاف خونیکترانشتاتنکابن1609

180521طالش محلهکترانشتاتنکابن1610

**کالسرکترانشتاتنکابن1611

6261,832کتراکترانشتاتنکابن1612

**کک نشینکترانشتاتنکابن1613

**کلبه سراکترانشتاتنکابن1614

99266کمیلیهکترانشتاتنکابن1615

**کیانشینانکترانشتاتنکابن1616

**گزناچالکترانشتاتنکابن1617

**گله زمینکترانشتاتنکابن1618

**گنارکترانشتاتنکابن1619

2672الت سیاه مشتهکترانشتاتنکابن1620

**لساکوتیکترانشتاتنکابن1621

63169مازندران محلهکترانشتاتنکابن1622
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225586مازوبن علیاکترانشتاتنکابن1623

1339مازوچالکترانشتاتنکابن1624

**ونداربنکترانشتاتنکابن1625

**هلودارانکترانشتاتنکابن1626

2150همرودبنکترانشتاتنکابن1627

4411,428انارمرزچپکرودگیل خورانجویبار1628

75223انبارسرچپکرودگیل خورانجویبار1629

51132بیکارایشچپکرودگیل خورانجویبار1630

108340پائین ذغال منزلچپکرودگیل خورانجویبار1631

313996پطرودچپکرودگیل خورانجویبار1632

40130تلنارچپکرودگیل خورانجویبار1633

37129چرخ کتیچپکرودگیل خورانجویبار1634

4791,393دونچالچپکرودگیل خورانجویبار1635

**شیالت چیکرودچپکرودگیل خورانجویبار1636

3098علی کالچپکرودگیل خورانجویبار1637

5551,792کردکالچپکرودگیل خورانجویبار1638

3641,161گل محلهچپکرودگیل خورانجویبار1639

134380گلدشتچپکرودگیل خورانجویبار1640

70215الك دشتچپکرودگیل خورانجویبار1641

59204لپوصحراچپکرودگیل خورانجویبار1642

126400میان ملکچپکرودگیل خورانجویبار1643

264798میستانچپکرودگیل خورانجویبار1644

45149نفت چالچپکرودگیل خورانجویبار1645

55171امامزاده محمودالریمگیل خورانجویبار1646

192554ایزدخیلالریمگیل خورانجویبار1647

102319آبادهالریمگیل خورانجویبار1648

240707باالزرین کالالریمگیل خورانجویبار1649

3861,174پایین زرین کالالریمگیل خورانجویبار1650

**پالژذوب اهنالریمگیل خورانجویبار1651
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135417چوباغالریمگیل خورانجویبار1652

75223خرده الریمالریمگیل خورانجویبار1653

147480رنگریزمحلهالریمگیل خورانجویبار1654

3087عروس کتیالریمگیل خورانجویبار1655

108333علی آبادالریمگیل خورانجویبار1656

70178کردخیلالریمگیل خورانجویبار1657

1,7975,300الریمالریمگیل خورانجویبار1658

2858الریم دهنهالریمگیل خورانجویبار1659

1846مشک آبادباالالریمگیل خورانجویبار1660

148452مشک آبادپائینالریمگیل خورانجویبار1661

1648مهرآبادچفت سرالریمگیل خورانجویبار1662

35101ازانحسن رضامرکزيجویبار1663

152444اسماعیل کالبزرگحسن رضامرکزيجویبار1664

146408اسماعیل کالکوچکحسن رضامرکزيجویبار1665

42112الیمونحسن رضامرکزيجویبار1666

5961,768بیزکیحسن رضامرکزيجویبار1667

88245چلمیانحسن رضامرکزيجویبار1668

43135حاجی کالحسن رضامرکزيجویبار1669

239682دیوکالالیمونحسن رضامرکزيجویبار1670

4311,215سروکالحسن رضامرکزيجویبار1671

77227سید کالحسن رضامرکزيجویبار1672

57171شهنه کالحسن رضامرکزيجویبار1673

210643شیب اببندانحسن رضامرکزيجویبار1674

1024فرج آبادحسن رضامرکزيجویبار1675

2364فوتم سفلیحسن رضامرکزيجویبار1676

106314فوتم علیاحسن رضامرکزيجویبار1677

39110کفشگرکالحسن رضامرکزيجویبار1678

164445کله بنحسن رضامرکزيجویبار1679

206605کوکندهحسن رضامرکزيجویبار1680
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159468میاندهحسن رضامرکزيجویبار1681

200602ازادبنسیاهرودمرکزيجویبار1682

4421,418استانه سرسیاهرودمرکزيجویبار1683

217664پهناب محلهسیاهرودمرکزيجویبار1684

46140ترك محلهسیاهرودمرکزيجویبار1685

143473چهارطاقبنسیاهرودمرکزيجویبار1686

169507درکاسرسیاهرودمرکزيجویبار1687

88261درویش محمدشاهسیاهرودمرکزيجویبار1688

91273زیارمحلهسیاهرودمرکزيجویبار1689

185544سراج محلهسیاهرودمرکزيجویبار1690

102304سیدزین العابدینسیاهرودمرکزيجویبار1691

47137شاهرضامحلهسیاهرودمرکزيجویبار1692

7722,330شورکاسیاهرودمرکزيجویبار1693

76237صفرخیلسیاهرودمرکزيجویبار1694

4101,313طالش محلهسیاهرودمرکزيجویبار1695

2986عشیره سرسیاهرودمرکزيجویبار1696

100304قادي محلهسیاهرودمرکزيجویبار1697

2878قوشچی محلهسیاهرودمرکزيجویبار1698

156465کیامحلهسیاهرودمرکزيجویبار1699

5391,604گلیردسیاهرودمرکزيجویبار1700

141400ماندي محلهسیاهرودمرکزيجویبار1701

128398محله کالسیاهرودمرکزيجویبار1702

3921,176واسوکالسیاهرودمرکزيجویبار1703

622ازاربیرون بشممرزن آبادچالوس1704

102247اغوزداربنبیرون بشممرزن آبادچالوس1705

**بامشی پشتهبیرون بشممرزن آبادچالوس1706

60164براربیرون بشممرزن آبادچالوس1707

**بلبل کوهبیرون بشممرزن آبادچالوس1708

89231بنفشه دهبیرون بشممرزن آبادچالوس1709
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50154به کلهبیرون بشممرزن آبادچالوس1710

**بیريبیرون بشممرزن آبادچالوس1711

227667پردن گونبیرون بشممرزن آبادچالوس1712

40118چالجوربیرون بشممرزن آبادچالوس1713

4096حریثبیرون بشممرزن آبادچالوس1714

3374خشکدرهبیرون بشممرزن آبادچالوس1715

414دریاچه ولشتبیرون بشممرزن آبادچالوس1716

53152دیموبیرون بشممرزن آبادچالوس1717

618راوهبیرون بشممرزن آبادچالوس1718

2463سرکابیرون بشممرزن آبادچالوس1719

2557سمائبیرون بشممرزن آبادچالوس1720

4371سنارسفلیبیرون بشممرزن آبادچالوس1721

46133سنارعلیابیرون بشممرزن آبادچالوس1722

619سنگ جاربیرون بشممرزن آبادچالوس1723

71168سنگ سركبیرون بشممرزن آبادچالوس1724

94268سیرگاهبیرون بشممرزن آبادچالوس1725

74226شهرستانبیرون بشممرزن آبادچالوس1726

89229شهريبیرون بشممرزن آبادچالوس1727

70196کالكبیرون بشممرزن آبادچالوس1728

4081,241کلنوبیرون بشممرزن آبادچالوس1729

**کنس مالبیرون بشممرزن آبادچالوس1730

1963گرمابکبیرون بشممرزن آبادچالوس1731

96276گل کاهبیرون بشممرزن آبادچالوس1732

36101گالمرهبیرون بشممرزن آبادچالوس1733

68194گوهرکالبیرون بشممرزن آبادچالوس1734

4311,307گویتربیرون بشممرزن آبادچالوس1735

3293لرگانبیرون بشممرزن آبادچالوس1736

**هللا بیجاربیرون بشممرزن آبادچالوس1737

**لورچالبیرون بشممرزن آبادچالوس1738
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**میدان تیرپادگان مرزن آبادبیرون بشممرزن آبادچالوس1739

**نرگیسانبیرون بشممرزن آبادچالوس1740

1539اشکارلتکوهستانمرزن آبادچالوس1741

56167اشیرکوهستانمرزن آبادچالوس1742

1843االملکوهستانمرزن آبادچالوس1743

83250الیتکوهستانمرزن آبادچالوس1744

87228انگورانکوهستانمرزن آبادچالوس1745

55136باندرسفلیکوهستانمرزن آبادچالوس1746

47104باندرعلیاکوهستانمرزن آبادچالوس1747

120361بیجده نوکوهستانمرزن آبادچالوس1748

50126پل اوشنکوهستانمرزن آبادچالوس1749

**پل زنگولهکوهستانمرزن آبادچالوس1750

33106پنجککوهستانمرزن آبادچالوس1751

**پوستین آبادکوهستانمرزن آبادچالوس1752

**پوالدکوهکوهستانمرزن آبادچالوس1753

1340پوالدکوه سرکوهستانمرزن آبادچالوس1754

1955پی رجهکوهستانمرزن آبادچالوس1755

39129تلهکوهستانمرزن آبادچالوس1756

**چاك بزهکوهستانمرزن آبادچالوس1757

213470چال زمینکوهستانمرزن آبادچالوس1758

616چهارباغکوهستانمرزن آبادچالوس1759

3599خارصکوهستانمرزن آبادچالوس1760

**خاکککوهستانمرزن آبادچالوس1761

615دزدبندکوهستانمرزن آبادچالوس1762

**دزماکتیکوهستانمرزن آبادچالوس1763

186568دلیرکوهستانمرزن آبادچالوس1764

1435ده شهرکوهستانمرزن آبادچالوس1765

2860دهنارکوهستانمرزن آبادچالوس1766

**رزانکوهستانمرزن آبادچالوس1767
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414ساترهکوهستانمرزن آبادچالوس1768

2358سرچشمهکوهستانمرزن آبادچالوس1769

60159سیاه بیشهکوهستانمرزن آبادچالوس1770

932سیدکالمسرکوهستانمرزن آبادچالوس1771

2264صیدخانه سرکوهستانمرزن آبادچالوس1772

219519طویرکوهستانمرزن آبادچالوس1773

**علی آبادکوهستانمرزن آبادچالوس1774

96230فشکورکوهستانمرزن آبادچالوس1775

38104کتیرکوهستانمرزن آبادچالوس1776

**کریم آبادکوهستانمرزن آبادچالوس1777

**کل پشتکوهستانمرزن آبادچالوس1778

2369کالركکوهستانمرزن آبادچالوس1779

**کندوانکوهستانمرزن آبادچالوس1780

1541کنس درهکوهستانمرزن آبادچالوس1781

**گرم رودبارکوهستانمرزن آبادچالوس1782

2972گیجانکوهستانمرزن آبادچالوس1783

410الركکوهستانمرزن آبادچالوس1784

2986الروسرکوهستانمرزن آبادچالوس1785

45154لیکرکوهستانمرزن آبادچالوس1786

47131ماسالکوهستانمرزن آبادچالوس1787

84287متکارودبارکوهستانمرزن آبادچالوس1788

1542مچرکوهستانمرزن آبادچالوس1789

35109مرادچالکوهستانمرزن آبادچالوس1790

3072مرسکوهستانمرزن آبادچالوس1791

**مرگنکوهستانمرزن آبادچالوس1792

**معدن ایران باریتکوهستانمرزن آبادچالوس1793

2361مکارکوهستانمرزن آبادچالوس1794

71208مکارودکوهستانمرزن آبادچالوس1795

3084میانککوهستانمرزن آبادچالوس1796
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3069میجالرکوهستانمرزن آبادچالوس1797

53104میچکارکوهستانمرزن آبادچالوس1798

91251ناترکوهستانمرزن آبادچالوس1799

39116نوکرسکوهستانمرزن آبادچالوس1800

**واسپولکوهستانمرزن آبادچالوس1801

3286ورکالکوهستانمرزن آبادچالوس1802

58146ولشتکوهستانمرزن آبادچالوس1803

96275ولی آبادکوهستانمرزن آبادچالوس1804

65198هریجانکوهستانمرزن آبادچالوس1805

**هلی هشت سامکوهستانمرزن آبادچالوس1806

411اکبرآبادباالکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1807

821اکبرآبادپائینکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1808

71217اکبرآبادچالوسکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1809

2484پذیرائی اقامتی چالوسکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1810

1232پل کراتکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1811

**پلیس راه چالوس کرجکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1812

6141,897تازه آبادکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1813

187613تجنکالسفلیکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1814

3351,057تجنکالعلیاکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1815

2051چنسکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1816

6061,950حسین آبادسفلیکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1817

3631,139حسین آبادعلیاکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1818

182553دارکالعلیاکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1819

4121,276زوات شرقکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1820

102304زوات غربکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1821

1344سرچشمهکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1822

4451,426سینواکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1823

143432سینواچشمهکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1824

123377شهراراکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1825
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195603طالجوکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1826

192590عرب خیلکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1827

315944علی آباد چالوسکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1828

3711,125مازوپشتهکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1829

59192مجتمع مسکونی شهید توباابراهیمیکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1830

1543محمدآبادکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1831

256786مهدئ آبادکالرستاق شرقیمرکزيچالوس1832

169481اوجا کلهکالرستاق غربیمرکزيچالوس1833

220640اهنگرکالکالرستاق غربیمرکزيچالوس1834

41125پیچدهکالرستاق غربیمرکزيچالوس1835

246685سردابرودکالرستاق غربیمرکزيچالوس1836

45131سیب دهکالرستاق غربیمرکزيچالوس1837

108337شهرك شهیدرجائیکالرستاق غربیمرکزيچالوس1838

2583شهرك نمک ابرودکالرستاق غربیمرکزيچالوس1839

3193عباس کالکالرستاق غربیمرکزيچالوس1840

107319کریم آبادکالرستاق غربیمرکزيچالوس1841

167476کالچانکالرستاق غربیمرکزيچالوس1842

108316گیل کالکالرستاق غربیمرکزيچالوس1843

88272میاندهکالرستاق غربیمرکزيچالوس1844

109331میانکیکالرستاق غربیمرکزيچالوس1845

101314نجارکالکالرستاق غربیمرکزيچالوس1846

91251نعمت آبادکالرستاق غربیمرکزيچالوس1847

**امامزاده بلورکوهاشکورمرکزيرامسر1848

1226افیاشکورمرکزيرامسر1849

718اکنهاشکورمرکزيرامسر1850

71189تملاشکورمرکزيرامسر1851

77210سپاردهاشکورمرکزيرامسر1852

1742کالیهاشکورمرکزيرامسر1853

1232کیتاشکورمرکزيرامسر1854

صفحه 64



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1748لجاشکورمرکزيرامسر1855

2788میجاشکورمرکزيرامسر1856

2480نارنهاشکورمرکزيرامسر1857

1746نداكاشکورمرکزيرامسر1858

66212یازناشکورمرکزيرامسر1859

77221اربه گلهجنت رودبارمرکزيرامسر1860

**ارموجنت رودبارمرکزيرامسر1861

3492ازارچالچهل شهیدمرکزيرامسر1862

**ازاركجنت رودبارمرکزيرامسر1863

**استل کشچهل شهیدمرکزيرامسر1864

196610اسیابسرچهل شهیدمرکزيرامسر1865

2041اغوزکتیجنت رودبارمرکزيرامسر1866

1226اکراسرجنت رودبارمرکزيرامسر1867

**انباردارجنت رودبارمرکزيرامسر1868

**ایزکیجنت رودبارمرکزيرامسر1869

**باالجلوچهل شهیدمرکزيرامسر1870

**بزشی محلهجنت رودبارمرکزيرامسر1871

223653بصل کوهچهل شهیدمرکزيرامسر1872

**بکاتهجنت رودبارمرکزيرامسر1873

**بنشکیجنت رودبارمرکزيرامسر1874

924بهارپشتهچهل شهیدمرکزيرامسر1875

**بیلک سرچهل شهیدمرکزيرامسر1876

**پلسهجنت رودبارمرکزيرامسر1877

**پلهم جانجنت رودبارمرکزيرامسر1878

**پلهم دشتجنت رودبارمرکزيرامسر1879

63182پیازکشچهل شهیدمرکزيرامسر1880

**تلیچ کوهجنت رودبارمرکزيرامسر1881

**توله سرجنت رودبارمرکزيرامسر1882

826جلمهجنت رودبارمرکزيرامسر1883
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615جلوچهل شهیدمرکزيرامسر1884

77174جنت رودبارجنت رودبارمرکزيرامسر1885

**جیرچاكجنت رودبارمرکزيرامسر1886

**جیرودجنت رودبارمرکزيرامسر1887

**چابکجنت رودبارمرکزيرامسر1888

**چاكجنت رودبارمرکزيرامسر1889

221577چالکرودچهل شهیدمرکزيرامسر1890

1124چورتهجنت رودبارمرکزيرامسر1891

**خرماکولیجنت رودبارمرکزيرامسر1892

**خوشکاجنت رودبارمرکزيرامسر1893

**دال خانیجنت رودبارمرکزيرامسر1894

**دراز زمینجنت رودبارمرکزيرامسر1895

824دره دمجنت رودبارمرکزيرامسر1896

1849دوجه گنهجنت رودبارمرکزيرامسر1897

237703راجوبچهل شهیدمرکزيرامسر1898

**راش پشتهجنت رودبارمرکزيرامسر1899

**رستم سرجنت رودبارمرکزيرامسر1900

**زرجیک سراجنت رودبارمرکزيرامسر1901

**زروسراجنت رودبارمرکزيرامسر1902

**ساالرسراجنت رودبارمرکزيرامسر1903

1322سدهجنت رودبارمرکزيرامسر1904

**سرائ دشتجنت رودبارمرکزيرامسر1905

2152سرکوسراچهل شهیدمرکزيرامسر1906

34107سرلیماكجنت رودبارمرکزيرامسر1907

1229سرمشکجنت رودبارمرکزيرامسر1908

**سفیددانهجنت رودبارمرکزيرامسر1909

921سنگ پشتهجنت رودبارمرکزيرامسر1910

**سیاسرتجنت رودبارمرکزيرامسر1911

102310شادمرادمحلهچهل شهیدمرکزيرامسر1912
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**شادمرادمحلهجنت رودبارمرکزيرامسر1913

192564شستاچهل شهیدمرکزيرامسر1914

**ششاركجنت رودبارمرکزيرامسر1915

2983طالش سراچهل شهیدمرکزيرامسر1916

50139طالر سر غربیچهل شهیدمرکزيرامسر1917

1953طالرسرشرقیچهل شهیدمرکزيرامسر1918

91258کانگ سرچهل شهیدمرکزيرامسر1919

**کجینجنت رودبارمرکزيرامسر1920

**کردخیلجنت رودبارمرکزيرامسر1921

**کریکشچهل شهیدمرکزيرامسر1922

**کش گرماجنت رودبارمرکزيرامسر1923

4631,409کالیه بنچهل شهیدمرکزيرامسر1924

**کلیزك اورچهل شهیدمرکزيرامسر1925

**کوزه کشجنت رودبارمرکزيرامسر1926

**کوئ پریانجنت رودبارمرکزيرامسر1927

278809گالش محلهچهل شهیدمرکزيرامسر1928

48131گاولیماكچهل شهیدمرکزيرامسر1929

**گراسماسرجنت رودبارمرکزيرامسر1930

**گرکشجنت رودبارمرکزيرامسر1931

**گریکشجنت رودبارمرکزيرامسر1932

**گل چاه بنجنت رودبارمرکزيرامسر1933

619گل چیگیچهل شهیدمرکزيرامسر1934

3353گلینجنت رودبارمرکزيرامسر1935

820گوگینچهل شهیدمرکزيرامسر1936

617گهواره پشتهجنت رودبارمرکزيرامسر1937

**گیاه کوهجنت رودبارمرکزيرامسر1938

39110الت محلهچهل شهیدمرکزيرامسر1939

410التیچهل شهیدمرکزيرامسر1940

129394لترچهل شهیدمرکزيرامسر1941
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1120لترنساچهل شهیدمرکزيرامسر1942

**لتکاجنت رودبارمرکزيرامسر1943

**لردابنجنت رودبارمرکزيرامسر1944

67187لرسانورچهل شهیدمرکزيرامسر1945

1027لرگ دشتجنت رودبارمرکزيرامسر1946

44134لوسرچهل شهیدمرکزيرامسر1947

2778لیگاهجنت رودبارمرکزيرامسر1948

3931,183لیماكچهل شهیدمرکزيرامسر1949

**لیماك  المجنت رودبارمرکزيرامسر1950

1334لیماکدهجنت رودبارمرکزيرامسر1951

54174مازوباغسرچهل شهیدمرکزيرامسر1952

**مجیرانچهل شهیدمرکزيرامسر1953

**مرگ لوکوهجنت رودبارمرکزيرامسر1954

1226نمکدرهجنت رودبارمرکزيرامسر1955

**ولنگانجنت رودبارمرکزيرامسر1956

1648ونه کوهجنت رودبارمرکزيرامسر1957

**ابراهیم پارهسخت سرمرکزيرامسر1958

**احمددشتسخت سرمرکزيرامسر1959

**اردن بنسخت سرمرکزيرامسر1960

1021اسالم دشتسخت سرمرکزيرامسر1961

49131استل کنارسخت سرمرکزيرامسر1962

**اشکه تچالسخت سرمرکزيرامسر1963

**اندوکوهسخت سرمرکزيرامسر1964

**بارجلمسخت سرمرکزيرامسر1965

**باالجیرکوهسخت سرمرکزيرامسر1966

2379بامسیسخت سرمرکزيرامسر1967

**پایین مازوسخت سرمرکزيرامسر1968

**پس کراتسخت سرمرکزيرامسر1969

**پلنگهسخت سرمرکزيرامسر1970
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52158تازه پتکسخت سرمرکزيرامسر1971

413ترمکسخت سرمرکزيرامسر1972

**تلورسرسخت سرمرکزيرامسر1973

**تله پسسخت سرمرکزيرامسر1974

**تله لمسخت سرمرکزيرامسر1975

124377تنگ دره غربیسخت سرمرکزيرامسر1976

162475توبنسخت سرمرکزيرامسر1977

**تیرکالمسخت سرمرکزيرامسر1978

**جمال لنگهسخت سرمرکزيرامسر1979

1229جواهردهسخت سرمرکزيرامسر1980

**جیرچابکسخت سرمرکزيرامسر1981

**چابکسخت سرمرکزيرامسر1982

**چالکهسخت سرمرکزيرامسر1983

**چکلمسخت سرمرکزيرامسر1984

**چوتکسخت سرمرکزيرامسر1985

**چوکاسراپشتهسخت سرمرکزيرامسر1986

2371حسن سراسخت سرمرکزيرامسر1987

**خان کالمسخت سرمرکزيرامسر1988

**داق لنگهسخت سرمرکزيرامسر1989

**درمودسخت سرمرکزيرامسر1990

292865دریاپشتهسخت سرمرکزيرامسر1991

**دم سراسخت سرمرکزيرامسر1992

**دولمهسخت سرمرکزيرامسر1993

3180دیسرسخت سرمرکزيرامسر1994

623رشولنگهسخت سرمرکزيرامسر1995

1639رنگاپشتهسخت سرمرکزيرامسر1996

**زروكسخت سرمرکزيرامسر1997

**سرسیسخت سرمرکزيرامسر1998

211618سفیدتمشکسخت سرمرکزيرامسر1999
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47سلملسخت سرمرکزيرامسر2000

**سوتهسخت سرمرکزيرامسر2001

**سوله سراسخت سرمرکزيرامسر2002

45134سیاسانسخت سرمرکزيرامسر2003

**سیمسخت سرمرکزيرامسر2004

280899شادمنصورمحلهسخت سرمرکزيرامسر2005

**شرکت جهانسخت سرمرکزيرامسر2006

**ششارسراسخت سرمرکزيرامسر2007

**شهرستانسخت سرمرکزيرامسر2008

**طالش بارگاهسخت سرمرکزيرامسر2009

3751,106طالش محله فتوكسخت سرمرکزيرامسر2010

**ظلمسخت سرمرکزيرامسر2011

**عسل پشتهسخت سرمرکزيرامسر2012

**عسل کوهسخت سرمرکزيرامسر2013

**فوسه لساسخت سرمرکزيرامسر2014

**فیلدمسخت سرمرکزيرامسر2015

**قدمعلی گاوسراسخت سرمرکزيرامسر2016

**کافرثانیسخت سرمرکزيرامسر2017

**کبوداب ورسخت سرمرکزيرامسر2018

**کرات کلهسخت سرمرکزيرامسر2019

411کرات کله لوسخت سرمرکزيرامسر2020

**کرکتکسخت سرمرکزيرامسر2021

**کرکه نساسخت سرمرکزيرامسر2022

**کالکولیسخت سرمرکزيرامسر2023

**کاللمسخت سرمرکزيرامسر2024

**کلسمسخت سرمرکزيرامسر2025

516کلکسخت سرمرکزيرامسر2026

36119کلیج کوهسخت سرمرکزيرامسر2027

**کناررودسخت سرمرکزيرامسر2028
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411کهنه پتکسخت سرمرکزيرامسر2029

43127گاورمکسخت سرمرکزيرامسر2030

**گل پرگنهسخت سرمرکزيرامسر2031

**گل چالسخت سرمرکزيرامسر2032

2987گوهرسراسخت سرمرکزيرامسر2033

816التدیسرسخت سرمرکزيرامسر2034

**الرك پیسخت سرمرکزيرامسر2035

119347لپاسركسخت سرمرکزيرامسر2036

**لوکاچال باالسخت سرمرکزيرامسر2037

**لوکاچال پائینسخت سرمرکزيرامسر2038

2777لیماکشسخت سرمرکزيرامسر2039

1544مازولنگهسخت سرمرکزيرامسر2040

410متکوهسخت سرمرکزيرامسر2041

**مدكسخت سرمرکزيرامسر2042

719مهرمیجهسخت سرمرکزيرامسر2043

89262میان التسخت سرمرکزيرامسر2044

**نارناسخت سرمرکزيرامسر2045

**نیدشتسخت سرمرکزيرامسر2046

**واپشتهسخت سرمرکزيرامسر2047

3298واچکالیهسخت سرمرکزيرامسر2048

718ولسیالمسخت سرمرکزيرامسر2049

526ولگام لمسخت سرمرکزيرامسر2050

**هرات ملکسخت سرمرکزيرامسر2051

**هلوسراسخت سرمرکزيرامسر2052

116319اراپشتکوهچهاردانگهساري2053

236709ارستپشتکوهچهاردانگهساري2054

54134ایولپشتکوهچهاردانگهساري2055

4592بردپشتکوهچهاردانگهساري2056

47161پشرتپشتکوهچهاردانگهساري2057
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77219تل مادرهپشتکوهچهاردانگهساري2058

**خلین درهپشتکوهچهاردانگهساري2059

1238رودبارتلمادرهپشتکوهچهاردانگهساري2060

**شعبان خیلپشتکوهچهاردانگهساري2061

2049عالی کالپشتکوهچهاردانگهساري2062

135381قلعه سرپشتکوهچهاردانگهساري2063

137375کردمیرپشتکوهچهاردانگهساري2064

**کش زمینپشتکوهچهاردانگهساري2065

2558کلکنارپشتکوهچهاردانگهساري2066

81227کواتپشتکوهچهاردانگهساري2067

107339مال خاستپشتکوهچهاردانگهساري2068

**مرتع زرشک درهپشتکوهچهاردانگهساري2069

**مرتع گت چشمهپشتکوهچهاردانگهساري2070

1233مزرعه درویش لیلمپشتکوهچهاردانگهساري2071

28110ولویه سفلیپشتکوهچهاردانگهساري2072

3572ولویه علیاپشتکوهچهاردانگهساري2073

2281اتینیچهاردانگهچهاردانگهساري2074

**ادروتوسهچهاردانگهچهاردانگهساري2075

68173ازنیچهاردانگهچهاردانگهساري2076

2557اسکاردچهاردانگهچهاردانگهساري2077

4098اغوزگلهچهاردانگهچهاردانگهساري2078

115329الندانچهاردانگهچهاردانگهساري2079

87248ایاللچهاردانگهچهاردانگهساري2080

51120باالدهچهاردانگهچهاردانگهساري2081

3287بندبنچهاردانگهچهاردانگهساري2082

1845پایین دهچهاردانگهچهاردانگهساري2083

74211ترکامچهاردانگهچهاردانگهساري2084

49112تلوکالچهاردانگهچهاردانگهساري2085

1335تیلکچهاردانگهچهاردانگهساري2086
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3799تیله بنچهاردانگهچهاردانگهساري2087

1739جمال الدین کالچهاردانگهچهاردانگهساري2088

128340چالوچهاردانگهچهاردانگهساري2089

48141چهاررودبارچهاردانگهچهاردانگهساري2090

42126خلردچهاردانگهچهاردانگهساري2091

**خیرآبادچهاردانگهچهاردانگهساري2092

1653دیدوچهاردانگهچهاردانگهساري2093

2349ذکریاکالچهاردانگهچهاردانگهساري2094

1018رسبرمچهاردانگهچهاردانگهساري2095

3797رودبارادروچهاردانگهچهاردانگهساري2096

**رودبارکیاسرچهاردانگهچهاردانگهساري2097

4089سعیدآبادچهاردانگهچهاردانگهساري2098

44111سنامچهاردانگهچهاردانگهساري2099

**سنگ چشمهچهاردانگهچهاردانگهساري2100

60161سنورچهاردانگهچهاردانگهساري2101

44147سواسرهچهاردانگهچهاردانگهساري2102

45133سیاوشکالچهاردانگهچهاردانگهساري2103

**شهرك ذوب اهنچهاردانگهچهاردانگهساري2104

1737عقه خیلچهاردانگهچهاردانگهساري2105

3081قلعهچهاردانگهچهاردانگهساري2106

818کمرکالچهاردانگهچهاردانگهساري2107

2141کنتاچهاردانگهچهاردانگهساري2108

121338کنیمچهاردانگهچهاردانگهساري2109

2053کی کالچهاردانگهچهاردانگهساري2110

1954کیادهچهاردانگهچهاردانگهساري2111

**گل باغچهاردانگهچهاردانگهساري2112

1233گل جاريچهاردانگهچهاردانگهساري2113

1032گل خوارانچهاردانگهچهاردانگهساري2114

**گندابچهاردانگهچهاردانگهساري2115
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100293الالچهاردانگهچهاردانگهساري2116

83216لنگرچهاردانگهچهاردانگهساري2117

2054مازارستاقچهاردانگهچهاردانگهساري2118

**مزرعه کچپ تختهچهاردانگهچهاردانگهساري2119

**مزرعه کرت مارمچهاردانگهچهاردانگهساري2120

1949مزرعه وستمینچهاردانگهچهاردانگهساري2121

33105منزل درهچهاردانگهچهاردانگهساري2122

2462میرافضل واوسرچهاردانگهچهاردانگهساري2123

**میالدشتچهاردانگهچهاردانگهساري2124

827واوسرچهاردانگهچهاردانگهساري2125

77167وريچهاردانگهچهاردانگهساري2126

1740اخوردگرمابچهاردانگهساري2127

56169اروتگرمابچهاردانگهساري2128

59138الیردگرمابچهاردانگهساري2129

80245باباکالگرمابچهاردانگهساري2130

1335بجدمگرمابچهاردانگهساري2131

1835پاجاگرمابچهاردانگهساري2132

**تیرجاريگرمابچهاردانگهساري2133

3021,008چورتگرمابچهاردانگهساري2134

51144حاجی کالگرمابچهاردانگهساري2135

62203خارخونگرمابچهاردانگهساري2136

184591خال خیلگرمابچهاردانگهساري2137

50154رودبارخارخونگرمابچهاردانگهساري2138

1125روشنکوهگرمابچهاردانگهساري2139

74193زلمگرمابچهاردانگهساري2140

68181سادات محلهگرمابچهاردانگهساري2141

66197سرخ ولیکگرمابچهاردانگهساري2142

42113شیشکگرمابچهاردانگهساري2143

35107صالحگرمابچهاردانگهساري2144
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160454قادیکالگرمابچهاردانگهساري2145

87254کارنامگرمابچهاردانگهساري2146

**کجرستاقگرمابچهاردانگهساري2147

60147کرسامگرمابچهاردانگهساري2148

56163کسوتگرمابچهاردانگهساري2149

1651کالج خوسهگرمابچهاردانگهساري2150

1232کالکردهگرمابچهاردانگهساري2151

410کندسبنگرمابچهاردانگهساري2152

**مزارع زلمگرمابچهاردانگهساري2153

48138مزدهگرمابچهاردانگهساري2154

2055نرگس زمینگرمابچهاردانگهساري2155

65166نوکندهگرمابچهاردانگهساري2156

2263ورنام باالگرمابچهاردانگهساري2157

3999ورنام پائینگرمابچهاردانگهساري2158

108312ول اغوزگرمابچهاردانگهساري2159

38150وناجمگرمابچهاردانگهساري2160

45124هلیهومنگرمابچهاردانگهساري2161

127342پاچیبنافتدودانگهساري2162

52120جورجادهبنافتدودانگهساري2163

511جیجادبنافتدودانگهساري2164

63164دادوکالبنافتدودانگهساري2165

58155درزیکالبنافتدودانگهساري2166

4181,227سنگدهبنافتدودانگهساري2167

57157سودکالبنافتدودانگهساري2168

107259میانابنافتدودانگهساري2169

47146وزمالبنافتدودانگهساري2170

3274ولیک بنبنافتدودانگهساري2171

34104ولیک چالبنافتدودانگهساري2172

3282استخرسرفریمدودانگهساري2173
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65239امامزاده علیفریمدودانگهساري2174

1950امامزاده علیفریمدودانگهساري2175

1638انگه فامفریمدودانگهساري2176

1741براردهفریمدودانگهساري2177

2557بیشه کالفریمدودانگهساري2178

72212پارت کالفریمدودانگهساري2179

52111پاشاکالفریمدودانگهساري2180

**پرافریمدودانگهساري2181

3287پرکوهفریمدودانگهساري2182

56197پهندرفریمدودانگهساري2183

3471تالرمفریمدودانگهساري2184

90236تالوكفریمدودانگهساري2185

2050جعفرآبادفریمدودانگهساري2186

2042جعفرکالفریمدودانگهساري2187

**خرم آبادباکرفریمدودانگهساري2188

1334خرم آباد دینه سرفریمدودانگهساري2189

1424خوش نشانفریمدودانگهساري2190

1021خوشرودبارفریمدودانگهساري2191

2971دامادکالفریمدودانگهساري2192

614دمیرکالفریمدودانگهساري2193

44104دینه سرفریمدودانگهساري2194

42110رسکت سفلیفریمدودانگهساري2195

55121رسکت علیافریمدودانگهساري2196

50139سرکامفریمدودانگهساري2197

45101سیاه دشت سفلیفریمدودانگهساري2198

511سیاه دشت علیافریمدودانگهساري2199

63170شلدرهفریمدودانگهساري2200

3356شلیمکفریمدودانگهساري2201

56215علی آبادفریمدودانگهساري2202
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86229قارن سرافریمدودانگهساري2203

44101کتریمفریمدودانگهساري2204

59159کرچافریمدودانگهساري2205

78217کرسبفریمدودانگهساري2206

2152کالمکفریمدودانگهساري2207

714کلیچ کالفریمدودانگهساري2208

2556کندلکفریمدودانگهساري2209

**کولمفریمدودانگهساري2210

1434کهنه دهفریمدودانگهساري2211

2249مته کالفریمدودانگهساري2212

107279مجیفریمدودانگهساري2213

42101مرگاوسفلیفریمدودانگهساري2214

4184مرگاوعلیافریمدودانگهساري2215

60146مسکوپافریمدودانگهساري2216

2459موالفریمدودانگهساري2217

4096واودرهفریمدودانگهساري2218

58145ورمزآبادفریمدودانگهساري2219

127372ارواخیلرودپی شرقیرودپیساري2220

72215اسفیواشیرودپی شرقیرودپیساري2221

4851,416اکندرودپی شرقیرودپیساري2222

139398اوجامحلهرودپی شرقیرودپیساري2223

73242بهارآبادرودپی شرقیرودپیساري2224

77228چفت سراکندرودپی شرقیرودپیساري2225

228663درازمحلهرودپی شرقیرودپیساري2226

84260سعیدآبادرودپی شرقیرودپیساري2227

622شهرك صنعتیرودپی شرقیرودپیساري2228

167496شیخ علی محلهرودپی شرقیرودپیساري2229

59174صالح آبادرودپی شرقیرودپیساري2230

4521,328صفرآبادرودپی شرقیرودپیساري2231
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153462صالح الدین محلهرودپی شرقیرودپیساري2232

59303عالی باكرودپی شرقیرودپیساري2233

3771,251فیروزکنده سفلیرودپی شرقیرودپیساري2234

4121,284فیروزکنده علیارودپی شرقیرودپیساري2235

127380کوهی خیلرودپی شرقیرودپیساري2236

3061,116ماهفروزمحله سفلیرودپی شرقیرودپیساري2237

223805ماهفروزمحله علیارودپی شرقیرودپیساري2238

248712مرزرودرودپی شرقیرودپیساري2239

83237موزي بنرودپی شرقیرودپیساري2240

**اسدآبادرودپی غربیرودپیساري2241

159473پنبه زارکتیرودپی غربیرودپیساري2242

137376تاج الدین محلهرودپی غربیرودپیساري2243

54144تاالركرودپی غربیرودپیساري2244

54185چمازكرودپی غربیرودپیساري2245

59162حاجی آبادرودپی غربیرودپیساري2246

299870خارمیانرودپی غربیرودپیساري2247

63193خانه سرمرزرودپی غربیرودپیساري2248

4031,104دامیررودپی غربیرودپیساري2249

3901,169دینکرودپی غربیرودپیساري2250

74193سلیمان محلهرودپی غربیرودپیساري2251

64203سمندكرودپی غربیرودپیساري2252

141391سنتهرودپی غربیرودپیساري2253

2979سنگ سرلنگهرودپی غربیرودپیساري2254

5291,544سیدمحلهرودپی غربیرودپیساري2255

276821عباسعلی کشرودپی غربیرودپیساري2256

73228عرب خیلرودپی غربیرودپیساري2257

89234عرب محلهرودپی غربیرودپیساري2258

170455گالش کالرودپی غربیرودپیساري2259

188552گل نشینرودپی غربیرودپیساري2260
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132385هللا مرزرودپی غربیرودپیساري2261

**موقوفات کشت صنعترودپی غربیرودپیساري2262

**میانشعاررودپی غربیرودپیساري2263

193576ابمالفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2264

182973اسفندانفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2265

68226اسالم دهفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2266

1958امام زاده خلیفهفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2267

265796پنبه چوله باالفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2268

337973پنبه چوله پایینفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2269

133379جره سرفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2270

261726دازمیرکندهفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2271

**سازمان زراعتی مهدشتفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2272

109307کردخیلفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2273

119352کلمهرفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2274

130372موزي باغفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2275

3088نصیرآبادفرح آباد جنوبیرودپی شمالیساري2276

5431,588حمیدآبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2277

300858سوتهفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2278

52146شریف آبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2279

512,044شیرین بولفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2280

**شیالت ناحیه 4صیدگاه خزرآبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2281

129360طاهرآبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2282

230697طوقدارفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2283

7622,217فرح آبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2284

3271,198قاجارخیلفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2285

83276گرجی پلفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2286

60145نبی آبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2287

49141ولی آبادفرح آباد شمالیرودپی شمالیساري2288

2263ابکسرتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2289
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87226اجارستاقتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2290

1434افراچالتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2291

70177اق مشهدتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2292

46116اقمشهدکمرخیلتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2293

67194پروریج آبادتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2294

2145پلسکتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2295

59153تاکامتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2296

1849چاچکامتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2297

**دوسلهتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2298

**رودبارنقیب دهتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2299

2973ریگ چشمهتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2300

**سد شهید رجائیتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2301

47113علمداردهتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2302

2056کالخیلتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2303

49128گردشیتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2304

76222گلوردتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2305

2865الرماتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2306

2452لولتتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2307

45113میدانکتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2308

3182نقیب دهتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2309

56165نودهتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2310

46119واستانتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2311

50124ورکیتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2312

68158ورندتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2313

3479یادمانتنگه سلیمانکلیجان رستاقساري2314

1020احمدآبادکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2315

105268ارزفونکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2316

8032,206امرهکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2317

75212اهودشتکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2318
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61185باالکوالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2319

168516پهنه کال جنوبیکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2320

3521,122پهنه کالشمالیکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2321

72229دروارکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2322

56153دروپیکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2323

1538دزدكکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2324

66192دالك خیلکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2325

49119رودبارکالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2326

79223سرکتکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2327

97201سقندین کالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2328

82207سلیم بهرامکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2329

3394سلیم شیخکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2330

78222سنگ بنکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2331

46117شب کالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2332

308984شکتاکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2333

**شهرك شهیدنوروزیانکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2334

112387صنایع چوب و کاغذ مازندرانکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2335

90266علویکالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2336

2362کلقوچالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2337

59158گرمرودکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2338

3995گرمستانکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2339

1234مشون کالکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2340

**هتل ساالردرهکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2341

65151هوالر علیاکلیجان رستاق علیاکلیجان رستاقساري2342

323915باریک ابسراسفیوردشورابمرکزيساري2343

266828باالسنگریزهاسفیوردشورابمرکزيساري2344

219618پاشاکالاربابیاسفیوردشورابمرکزيساري2345

3361,043پاشاکالانتقالیاسفیوردشورابمرکزيساري2346

112332پایین سنگریزهاسفیوردشورابمرکزيساري2347
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210654پایین ملیکاسفیوردشورابمرکزيساري2348

77207تپه سراسفیوردشورابمرکزيساري2349

307917تلوباغاسفیوردشورابمرکزيساري2350

3912,488تیرکالاسفیوردشورابمرکزيساري2351

258766حاجی کالاسفیوردشورابمرکزيساري2352

39111خنارآباداسفیوردشورابمرکزيساري2353

171497رودپشتاسفیوردشورابمرکزيساري2354

341998زرویجاناسفیوردشورابمرکزيساري2355

6492,039سرخ کالاسفیوردشورابمرکزيساري2356

151469سلوکالاسفیوردشورابمرکزيساري2357

223759شرفدارکال علیااسفیوردشورابمرکزيساري2358

305935شرفدارکالسفلیاسفیوردشورابمرکزيساري2359

178533شهرك جانبازاناسفیوردشورابمرکزيساري2360

298911شهرك فرهنگیاناسفیوردشورابمرکزيساري2361

193593شیخ کالاسفیوردشورابمرکزيساري2362

3981,208طالقانی محلهاسفیوردشورابمرکزيساري2363

351967کردخیلاسفیوردشورابمرکزيساري2364

103312کوي صاحب الزماناسفیوردشورابمرکزيساري2365

291868گرجی کالاسفیوردشورابمرکزيساري2366

3111,038گل چینیاسفیوردشورابمرکزيساري2367

120368گیله کال علیااسفیوردشورابمرکزيساري2368

247741گیله کالسفلیاسفیوردشورابمرکزيساري2369

6511,863ماچک پشتاسفیوردشورابمرکزيساري2370

291815ماهفروجکاسفیوردشورابمرکزيساري2371

170519مجتمع مسکونی ارماسفیوردشورابمرکزيساري2372

120356مشهدي کالاسفیوردشورابمرکزيساري2373

106335ملیکاسفیوردشورابمرکزيساري2374

3621,087میانروداسفیوردشورابمرکزيساري2375

70201یورمحلهاسفیوردشورابمرکزيساري2376
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1,2494,092اهی دشتکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2377

1,1603,632باالدزاکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2378

6011,945پایین دزاکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2379

200597پایین کوالکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2380

117347پرچیکالکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2381

7842,819پل گردنکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2382

127368ترمکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2383

298863تنگلتهکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2384

83247خان عباسیکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2385

100309سانخیلکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2386

5741,712سنگ تراشانکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2387

1,2664,220مهدشتکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2388

218662واردمحلهکلیجان رستاق سفلیمرکزيساري2389

4481,418ابکسرمذکورهمرکزيساري2390

148475اخورسرمذکورهمرکزيساري2391

118359آغورکشمذکورهمرکزيساري2392

2,0666,365بندارخیلمذکورهمرکزيساري2393

58182تجنک سفلیمذکورهمرکزيساري2394

78218تجنک علیامذکورهمرکزيساري2395

112325چناربنمذکورهمرکزيساري2396

80240حاجی آبادمذکورهمرکزيساري2397

163502خاریکمذکورهمرکزيساري2398

182545خرم آبادمذکورهمرکزيساري2399

111331خوشابمذکورهمرکزيساري2400

167492دریکمذکورهمرکزيساري2401

197612دولت آبادمذکورهمرکزيساري2402

107329دیم تورانمذکورهمرکزيساري2403

230677دیوکتیمذکورهمرکزيساري2404

193615رگندشتمذکورهمرکزيساري2405
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109315زرگرباغمذکورهمرکزيساري2406

86274زوارمحلهمذکورهمرکزيساري2407

1,0243,122شرف آبادمذکورهمرکزيساري2408

188554شهاب لیلممذکورهمرکزيساري2409

46129طوربدارمذکورهمرکزيساري2410

46135علی کتیمذکورهمرکزيساري2411

209616عیسی خندقمذکورهمرکزيساري2412

117329فرح آبادخیلمذکورهمرکزيساري2413

3,40710,704قرقمذکورهمرکزيساري2414

96269کارکندهمذکورهمرکزيساري2415

617گرزمونمذکورهمرکزيساري2416

73209گله کالکارکندهمذکورهمرکزيساري2417

117365لیمونمذکورهمرکزيساري2418

223729مفتی کالمذکورهمرکزيساري2419

122344مقاممذکورهمرکزيساري2420

4981,514میارکالمذکورهمرکزيساري2421

6662,040اببندانسرمیاندورودکوچکمرکزيساري2422

202617اببندانکشمیاندورودکوچکمرکزيساري2423

214610اردشیرمحلهمیاندورودکوچکمرکزيساري2424

6401,948اسبوکالمیاندورودکوچکمرکزيساري2425

234681اسپورزمیاندورودکوچکمرکزيساري2426

79241اسیابسرمیاندورودکوچکمرکزيساري2427

209637باال معلم کالمیاندورودکوچکمرکزيساري2428

118364باالابدنگمیاندورودکوچکمرکزيساري2429

237704باالگلمامیاندورودکوچکمرکزيساري2430

80241براردهمیاندورودکوچکمرکزيساري2431

76232بندافروزمیاندورودکوچکمرکزيساري2432

73197پائین سمسکندهمیاندورودکوچکمرکزيساري2433

4901,493پائین گلمامیاندورودکوچکمرکزيساري2434
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241703پائین معلم کالمیاندورودکوچکمرکزيساري2435

125454تازه آبادجهادمیاندورودکوچکمرکزيساري2436

48141جندینمیاندورودکوچکمرکزيساري2437

158460حسین آبادمیاندورودکوچکمرکزيساري2438

3401,008خارکشمیاندورودکوچکمرکزيساري2439

3801,049دنگ سركمیاندورودکوچکمرکزيساري2440

1,2383,964ذغال چالمیاندورودکوچکمرکزيساري2441

238765زرین آبادسفلیمیاندورودکوچکمرکزيساري2442

3841,165زرین آبادعلیامیاندورودکوچکمرکزيساري2443

**ساالرکندهمیاندورودکوچکمرکزيساري2444

1,0593,443سمسکنده علیامیاندورودکوچکمرکزيساري2445

54166سوزنکمیاندورودکوچکمرکزيساري2446

275761صاحبیمیاندورودکوچکمرکزيساري2447

205588طاهردهمیاندورودکوچکمرکزيساري2448

331949قادیکالمیاندورودکوچکمرکزيساري2449

274813قورتیکالمیاندورودکوچکمرکزيساري2450

2160کالكمیاندورودکوچکمرکزيساري2451

7992,351گله دونمیاندورودکوچکمرکزيساري2452

103309گوگ باغمیاندورودکوچکمرکزيساري2453

87256الك دشتمیاندورودکوچکمرکزيساري2454

6321,954مرمتمیاندورودکوچکمرکزيساري2455

150391ملک آبادباالمیاندورودکوچکمرکزيساري2456

152410ملک آبادپائینمیاندورودکوچکمرکزيساري2457

79230نقارچی محلهمیاندورودکوچکمرکزيساري2458

83254نودهمیاندورودکوچکمرکزيساري2459

74228والشیدمیاندورودکوچکمرکزيساري2460

275806ولشکالمیاندورودکوچکمرکزيساري2461

329919همت آبادمیاندورودکوچکمرکزيساري2462

8682,784هوالمیاندورودکوچکمرکزيساري2463
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95287ابدنگسرشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2464

41138اسالم آبادشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2465

202581اهنگرکالشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2466

**پادگان نظامی شیرگاهشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2467

3793تپه سرشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2468

298924چالیشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2469

126385شیرجه کالشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2470

5401,562کلیج خیلشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2471

69193نوآبادشرق وغرب شیرگاهمرکزيسوادکوه شمالی2472

714اسبوکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2473

3189اغوزبنلفورمرکزيسوادکوه شمالی2474

52155افراسیلفورمرکزيسوادکوه شمالی2475

99283امام کاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2476

**امیرکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2477

59197اوبنلفورمرکزيسوادکوه شمالی2478

136378بورخانیلفورمرکزيسوادکوه شمالی2479

4593پاشاکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2480

2767تمرلفورمرکزيسوادکوه شمالی2481

1016چاکسرالفورمرکزيسوادکوه شمالی2482

**حاجیکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2483

59174خرکاكلفورمرکزيسوادکوه شمالی2484

2872درزیکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2485

70152دهکالنلفورمرکزيسوادکوه شمالی2486

2673ریکولفورمرکزيسوادکوه شمالی2487

181507رییس کاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2488

2363سنگسیلفورمرکزيسوادکوه شمالی2489

60179شارقلتلفورمرکزيسوادکوه شمالی2490

183454عالمکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2491

40127غوزك رودبارلفورمرکزيسوادکوه شمالی2492
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265850کالی کاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2493

1745کفاكلفورمرکزيسوادکوه شمالی2494

135334گالش کاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2495

813گشنیانلفورمرکزيسوادکوه شمالی2496

42127لودشتلفورمرکزيسوادکوه شمالی2497

59169مرزیدرهلفورمرکزيسوادکوه شمالی2498

4085میرارکاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2499

101236نفت چاللفورمرکزيسوادکوه شمالی2500

249795اندرکلیچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2501

89273برنجستانکچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2502

236694بشلچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2503

**پادگان شهیدیونسی بختونکالچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2504

**ترك سراچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2505

100273چاکسرچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2506

292870چایباغچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2507

**دفتر نظارت صنایع چوب و کاغذچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2508

1844رضاآبادچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2509

829شهرك صنعتی بشلچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2510

89261مهدي آبادچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2511

59156یاغکوهچایباغنارنجستانسوادکوه شمالی2512

3471,048ایوكهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2513

49125بازیرکالهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2514

264725بورخیلهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2515

95254حاجی کالهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2516

202632فرامرزکالهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2517

157445کتی لتههتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2518

91278منگلهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2519

44114هتکه لوهتکهنارنجستانسوادکوه شمالی2520

38119جوارمسرخکالزیرآبسوادکوه2521
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1235چایرون باالوپایینسرخکالزیرآبسوادکوه2522

**چلوکبابی ابشارسرخکالزیرآبسوادکوه2523

**خلیل کالسرخکالزیرآبسوادکوه2524

828خواجه کالسرخکالزیرآبسوادکوه2525

3595سرخکال تپهسرخکالزیرآبسوادکوه2526

1842سیدآبادسرخکالزیرآبسوادکوه2527

**عالیه کالسرخکالزیرآبسوادکوه2528

824قادیکالسرخکالزیرآبسوادکوه2529

80263کارساالرسرخکالزیرآبسوادکوه2530

**کنس کتیسرخکالزیرآبسوادکوه2531

3192کنیج کالسرخکالزیرآبسوادکوه2532

**متان کالسرخکالزیرآبسوادکوه2533

2463معدن زیرابسرخکالزیرآبسوادکوه2534

2153میرورزانسرخکالزیرآبسوادکوه2535

53153وچادسرخکالزیرآبسوادکوه2536

185510اتوکسلیانزیرآبسوادکوه2537

1546امیرکالکسلیانزیرآبسوادکوه2538

121356بهمنانکسلیانزیرآبسوادکوه2539

114348پاشاکالکسلیانزیرآبسوادکوه2540

71181پیرنعیمکسلیانزیرآبسوادکوه2541

1453ززولکسلیانزیرآبسوادکوه2542

168494سنگنیشتکسلیانزیرآبسوادکوه2543

40109سوخته سراکسلیانزیرآبسوادکوه2544

143372سی پیکسلیانزیرآبسوادکوه2545

74200کچیدکسلیانزیرآبسوادکوه2546

201578الجیمکسلیانزیرآبسوادکوه2547

100295لوالك کسلیانکسلیانزیرآبسوادکوه2548

1751لوالك لبیورکسلیانزیرآبسوادکوه2549

134434مته کالکسلیانزیرآبسوادکوه2550
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3499ولوکشکسلیانزیرآبسوادکوه2551

3591ولیالکسلیانزیرآبسوادکوه2552

**اترکلهراستوپیمرکزيسوادکوه2553

1948اجتراستوپیمرکزيسوادکوه2554

2880ارژنگ رودبارراستوپیمرکزيسوادکوه2555

132384ارفع دهراستوپیمرکزيسوادکوه2556

2661اریمراستوپیمرکزيسوادکوه2557

53147ازان دهراستوپیمرکزيسوادکوه2558

2980ازودراستوپیمرکزيسوادکوه2559

128332اساسراستوپیمرکزيسوادکوه2560

49174استخرسرراستوپیمرکزيسوادکوه2561

1337اسدآبادراستوپیمرکزيسوادکوه2562

1439اسهراستوپیمرکزيسوادکوه2563

47البنراستوپیمرکزيسوادکوه2564

54156امافتراستوپیمرکزيسوادکوه2565

59169انارمراستوپیمرکزيسوادکوه2566

3197اوریمراستوپیمرکزيسوادکوه2567

59157اوریم رودبارراستوپیمرکزيسوادکوه2568

**ایستگاه چوب جنگلبانیراستوپیمرکزيسوادکوه2569

919باغ سرخ آبادراستوپیمرکزيسوادکوه2570

**باغ سرهنگ ملکیراستوپیمرکزيسوادکوه2571

2878باالدوابراستوپیمرکزيسوادکوه2572

92287بایع کالراستوپیمرکزيسوادکوه2573

84206برنتراستوپیمرکزيسوادکوه2574

**پادگان اموزش دوابراستوپیمرکزيسوادکوه2575

3377پایین دوابراستوپیمرکزيسوادکوه2576

1241پشتگلراستوپیمرکزيسوادکوه2577

**پل پاراستوپیمرکزيسوادکوه2578

49123پیت سراراستوپیمرکزيسوادکوه2579
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**تاسیسات شرکت نفتراستوپیمرکزيسوادکوه2580

**چاپارخانهراستوپیمرکزيسوادکوه2581

**چموزچالراستوپیمرکزيسوادکوه2582

3095خرجراستوپیمرکزيسوادکوه2583

**خشک درهراستوپیمرکزيسوادکوه2584

1653درکارودبارراستوپیمرکزيسوادکوه2585

617دوگلراستوپیمرکزيسوادکوه2586

90241ده میانراستوپیمرکزيسوادکوه2587

1548دهخداراستوپیمرکزيسوادکوه2588

611ذال درهراستوپیمرکزيسوادکوه2589

86236رجهراستوپیمرکزيسوادکوه2590

2248زیارت سرراستوپیمرکزيسوادکوه2591

**سرتنگهراستوپیمرکزيسوادکوه2592

**سرچلشکراستوپیمرکزيسوادکوه2593

2766سفیددارگلهراستوپیمرکزيسوادکوه2594

43123سله بنراستوپیمرکزيسوادکوه2595

3592سنگ سرگراستوپیمرکزيسوادکوه2596

85240سیمتراستوپیمرکزيسوادکوه2597

81183شورابراستوپیمرکزيسوادکوه2598

33107شورکچالراستوپیمرکزيسوادکوه2599

111270شورمستراستوپیمرکزيسوادکوه2600

77200شورمست رودبارراستوپیمرکزيسوادکوه2601

83241طالعراستوپیمرکزيسوادکوه2602

2572طالع رودبارراستوپیمرکزيسوادکوه2603

**عباس آبادراستوپیمرکزيسوادکوه2604

178479فلوردراستوپیمرکزيسوادکوه2605

**کاکرونراستوپیمرکزيسوادکوه2606

**کالیمراستوپیمرکزيسوادکوه2607

1131کرداسیابراستوپیمرکزيسوادکوه2608
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1327کرمانراستوپیمرکزيسوادکوه2609

3687کمرپشتراستوپیمرکزيسوادکوه2610

2566کنگلوراستوپیمرکزيسوادکوه2611

3380کوه استلراستوپیمرکزيسوادکوه2612

2170گرزین خیلراستوپیمرکزيسوادکوه2613

2873لمزرراستوپیمرکزيسوادکوه2614

**مالی درهراستوپیمرکزيسوادکوه2615

**مزرعه سوت سراراستوپیمرکزيسوادکوه2616

82214ملردراستوپیمرکزيسوادکوه2617

**نوسرهراستوپیمرکزيسوادکوه2618

2471ورپیراستوپیمرکزيسوادکوه2619

618ورسک گرجی خیلراستوپیمرکزيسوادکوه2620

285807ورسکراستوپیمرکزيسوادکوه2621

94253وسیه سرراستوپیمرکزيسوادکوه2622

**وندچالراستوپیمرکزيسوادکوه2623

108279ارات بنولوپیمرکزيسوادکوه2624

827اسپرزولوپیمرکزيسوادکوه2625

**اسپو کالولوپیمرکزيسوادکوه2626

**استل سرولوپیمرکزيسوادکوه2627

**استل سرولوپیمرکزيسوادکوه2628

**امامزاده حسنولوپیمرکزيسوادکوه2629

**امامزاده هلی چالولوپیمرکزيسوادکوه2630

**انبارموادمنفجره ذغال سنگولوپیمرکزيسوادکوه2631

**انجیرتنگه البرزمرکزيولوپیمرکزيسوادکوه2632

45اندرستاولوپیمرکزيسوادکوه2633

33101انندولوپیمرکزيسوادکوه2634

3393اواتولوپیمرکزيسوادکوه2635

**بارنیگنونولوپیمرکزيسوادکوه2636

2669پارسیولوپیمرکزيسوادکوه2637
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77260پالندولوپیمرکزيسوادکوه2638

2455پندرمولوپیمرکزيسوادکوه2639

3179پیشین والهولوپیمرکزيسوادکوه2640

**تورکشولوپیمرکزيسوادکوه2641

116318تیلمولوپیمرکزيسوادکوه2642

**چاهخانیولوپیمرکزيسوادکوه2643

2158چراتولوپیمرکزيسوادکوه2644

**چناربنولوپیمرکزيسوادکوه2645

138418دراسلهولوپیمرکزيسوادکوه2646

**دیسرولوپیمرکزيسوادکوه2647

1946زنگیانولوپیمرکزيسوادکوه2648

58153سرینولوپیمرکزيسوادکوه2649

1021سنگرجولوپیمرکزيسوادکوه2650

3257سوادرودبارولوپیمرکزيسوادکوه2651

**شرکت صنعتی ومعدن تاریک درهولوپیمرکزيسوادکوه2652

3585شش رودبارولوپیمرکزيسوادکوه2653

**شهریارکالولوپیمرکزيسوادکوه2654

2555شیردرهولوپیمرکزيسوادکوه2655

63185شیرکالولوپیمرکزيسوادکوه2656

3341,011کارمزدولوپیمرکزيسوادکوه2657

**کاکرونولوپیمرکزيسوادکوه2658

**کرندئولوپیمرکزيسوادکوه2659

42124کریکالولوپیمرکزيسوادکوه2660

**کل نهرهولوپیمرکزيسوادکوه2661

100257کالریجانولوپیمرکزيسوادکوه2662

**کمندكولوپیمرکزيسوادکوه2663

1440کنگل بنولوپیمرکزيسوادکوه2664

1953گردنه سرولوپیمرکزيسوادکوه2665

714گررودبارولوپیمرکزيسوادکوه2666
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**گرم خانیولوپیمرکزيسوادکوه2667

3694گلیانولوپیمرکزيسوادکوه2668

1636الکومولوپیمرکزيسوادکوه2669

**لرزنهولوپیمرکزيسوادکوه2670

152436هللا بندولوپیمرکزيسوادکوه2671

199534لیندولوپیمرکزيسوادکوه2672

**مرجونه سرولوپیمرکزيسوادکوه2673

**معدن پارالینولوپیمرکزيسوادکوه2674

**معدن کارسنگولوپیمرکزيسوادکوه2675

**معدن کارمزدولوپیمرکزيسوادکوه2676

69185ممشیولوپیمرکزيسوادکوه2677

93276مومج خیلولوپیمرکزيسوادکوه2678

1133میانرود / چال میچ خیل /ولوپیمرکزيسوادکوه2679

**نجارکالولوپیمرکزيسوادکوه2680

2246والهولوپیمرکزيسوادکوه2681

**وسیه کشولوپیمرکزيسوادکوه2682

**والولوپیمرکزيسوادکوه2683

2258اهنگرکالتاالرپیتاالرپیسیمرغ2684

2264پازیک خیلتاالرپیتاالرپیسیمرغ2685

74229سالدوزکالباالتاالرپیتاالرپیسیمرغ2686

103310سبزي باغتاالرپیتاالرپیسیمرغ2687

85243سمناکالتاالرپیتاالرپیسیمرغ2688

275772سنگتابتاالرپیتاالرپیسیمرغ2689

151432طاالرپشتتاالرپیتاالرپیسیمرغ2690

35107قجرتپهتاالرپیتاالرپیسیمرغ2691

106285گوشیکالتاالرپیتاالرپیسیمرغ2692

144450مريتاالرپیتاالرپیسیمرغ2693

74223موسی کالتاالرپیتاالرپیسیمرغ2694

262747نجارکالقدیمتاالرپیتاالرپیسیمرغ2695

صفحه 93



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

119337اخته چیطورتاالرپیسیمرغ2696

106306خراطکالطورتاالرپیسیمرغ2697

925رضوانکالطورتاالرپیسیمرغ2698

260704زیارکالطورتاالرپیسیمرغ2699

189534شیرخوارکالطورتاالرپیسیمرغ2700

63163صلحدارکالطورتاالرپیسیمرغ2701

168495کارتیج کالطورتاالرپیسیمرغ2702

1431گوشتی کالطورتاالرپیسیمرغ2703

2263الله زارکتیطورتاالرپیسیمرغ2704

137391برجی خیلدشت کنارمرکزيسیمرغ2705

160443پایین دسته رکن کالدشت کنارمرکزيسیمرغ2706

92270پهناجیدشت کنارمرکزيسیمرغ2707

168472تنبالدشت کنارمرکزيسیمرغ2708

70201جمال کالدشت کنارمرکزيسیمرغ2709

122330دینه سررکن کالدشت کنارمرکزيسیمرغ2710

4791,399باالدسته رکن کالکیاکالمرکزيسیمرغ2711

299922مالکالکیاکالمرکزيسیمرغ2712

115330نجارکالجدیدکیاکالمرکزيسیمرغ2713

4751,425تازه آبادکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2714

207616تیالکنارکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2715

138438جیساخضرآبادلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2716

49127جیسادانیالکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2717

2584چاريکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2718

3931,192دانیالکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2719

131379سالمت سراکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2720

34102شهرك صنعتیکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2721

5531,805کراتکوتیکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2722

191603گرجی سراکالرآباد غربیسلمانشهرعباس آباد2723

3599اسپی رودکالر شرقیکالرعباس آباد2724
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63193جیساکالرآبادکالر شرقیکالرعباس آباد2725

328978چارزکالر شرقیکالرعباس آباد2726

1132گل کوهکالر شرقیکالرعباس آباد2727

280873یالبندانکالر شرقیکالرعباس آباد2728

78234یالبندان سراکالر شرقیکالرعباس آباد2729

**اسپه سرکالر غربیکالرعباس آباد2730

**تسکاسونکالر غربیکالرعباس آباد2731

80259تیلورسرشرقیکالر غربیکالرعباس آباد2732

4261,272سی سراکالر غربیکالرعباس آباد2733

179570گلورباالکالر غربیکالرعباس آباد2734

66192نارنج بندبنکالر غربیکالرعباس آباد2735

112342بااوج خیللنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2736

127377پلنگ کاللنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2737

5801,740حمزه آبادلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2738

89267حیدرآبادلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2739

72232خشکاللنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2740

46138خضرآبادلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2741

90288دراسرالنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2742

42121زیارت ورلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2743

308945سجادیهلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2744

194596سرلنگالنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2745

3301,005سیدمحلهلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2746

108321شجاع محلهلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2747

60187طالش خیللنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2748

136403کالکردهلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2749

206619کاظم کاللنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2750

101339گردابلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2751

177539ماشا اهللا آبادلنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2752

176484مشهدي سرالنگارود شرقیمرکزيعباس آباد2753
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37123امام دشتلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2754

218663پرچورلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2755

252711پسنده علیالنگارود غربیمرکزيعباس آباد2756

96316سرتاکراتلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2757

96328سی بنلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2758

**کاظم آبادلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2759

178567ولیکستانلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2760

116303هردوابرودلنگارود غربیمرکزيعباس آباد2761

45127پائین نوائی محلهامامزاده عبداهللا جنوبیدهفريفریدونکنار2762

7062,073شیرمحلهامامزاده عبداهللا جنوبیدهفريفریدونکنار2763

8242,465کاردگرمحلهامامزاده عبداهللا جنوبیدهفريفریدونکنار2764

325931کوچک بیشه محلهامامزاده عبداهللا جنوبیدهفريفریدونکنار2765

351972نوائی محلهامامزاده عبداهللا جنوبیدهفريفریدونکنار2766

9372,719ازبارانامامزاده عبداهللا شمالیدهفريفریدونکنار2767

4371,305بنه کنارامامزاده عبداهللا شمالیدهفريفریدونکنار2768

134444شهرك فرزادشهرامامزاده عبداهللا شمالیدهفريفریدونکنار2769

165512شیراامامزاده عبداهللا شمالیدهفريفریدونکنار2770

6061,780مهلبانامامزاده عبداهللا شمالیدهفريفریدونکنار2771

123341اسبوکالکریم کالباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2772

157446اوکسرکریم کالباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2773

3611,075بزرگ بیشه محلهباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2774

210596بی نمدباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2775

120364توله سراباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2776

156451جزینباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2777

161477زاهدکالباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2778

142436کالگرسراباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2779

119372منقارپیباریک رود جنوبیمرکزيفریدونکنار2780

153483اسالم آبادباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2781

182539حیدرکالباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2782
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5351,511سوتهباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2783

1746شهرك دریاسرباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2784

3741,064فرمباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2785

44110مجتمع مسکونی خزر شهرباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2786

76238مالکالباریک رود شمالیمرکزيفریدونکنار2787

73204استرآبادمحلهباالتجنمرکزيقائم شهر2788

90268اسیابسرباالتجنمرکزيقائم شهر2789

180592افراباالتجنمرکزيقائم شهر2790

3293افراکتیباالتجنمرکزيقائم شهر2791

88238اوجی تاالرباالتجنمرکزيقائم شهر2792

85235بارفکالباالتجنمرکزيقائم شهر2793

9492,826باغدشتباالتجنمرکزيقائم شهر2794

5631,598باالجنیدالك پلباالتجنمرکزيقائم شهر2795

111310باالرستم حاجیباالتجنمرکزيقائم شهر2796

117362بایکالباالتجنمرکزيقائم شهر2797

3997بی بی کالباالتجنمرکزيقائم شهر2798

95298پاشاکالباالتجنمرکزيقائم شهر2799

2995پایین رستمباالتجنمرکزيقائم شهر2800

113328ترکمن خیلباالتجنمرکزيقائم شهر2801

45118تیل خانیباالتجنمرکزيقائم شهر2802

259797چفت کالباالتجنمرکزيقائم شهر2803

326985حاجی کالباالتجنمرکزيقائم شهر2804

178492حاجی کالارزلوباالتجنمرکزيقائم شهر2805

320969حاجی کالصنمباالتجنمرکزيقائم شهر2806

3551,088خرماکالباالتجنمرکزيقائم شهر2807

1,2003,701خطیرکالباالتجنمرکزيقائم شهر2808

121364دیزآبادباالتجنمرکزيقائم شهر2809

**رادارباالتجنمرکزيقائم شهر2810

194538رنگریزکالباالتجنمرکزيقائم شهر2811
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6021,845سراجکالباالتجنمرکزيقائم شهر2812

194580سنگ کتیباالتجنمرکزيقائم شهر2813

169571سوخته کالباالتجنمرکزيقائم شهر2814

97291شامیکالباالتجنمرکزيقائم شهر2815

3074شاهکالسعیدکاشیباالتجنمرکزيقائم شهر2816

3391,072شیخ کلیباالتجنمرکزيقائم شهر2817

103283صنمباالتجنمرکزيقائم شهر2818

87244طارسیکالباالتجنمرکزيقائم شهر2819

178511فندري نماورکالباالتجنمرکزيقائم شهر2820

147450فندرئباالتجنمرکزيقائم شهر2821

1,4594,471قراخیلباالتجنمرکزيقائم شهر2822

220682قلزمکالباالتجنمرکزيقائم شهر2823

89260کاردگرخطیرباالتجنمرکزيقائم شهر2824

80220کشکاباالتجنمرکزيقائم شهر2825

37106کالردرهباالتجنمرکزيقائم شهر2826

78209کمانگرکالباالتجنمرکزيقائم شهر2827

3421,016گاوان اهنگرباالتجنمرکزيقائم شهر2828

38111گزنه کالباالتجنمرکزيقائم شهر2829

248706ملک خیلباالتجنمرکزيقائم شهر2830

2163موسی خیلباالتجنمرکزيقائم شهر2831

3421,043میدانسرباالتجنمرکزيقائم شهر2832

177507میکالباالتجنمرکزيقائم شهر2833

137406نوکالباالتجنمرکزيقائم شهر2834

43111نوگیريباالتجنمرکزيقائم شهر2835

108311واکی کالباالتجنمرکزيقائم شهر2836

60152ولوندباالتجنمرکزيقائم شهر2837

258817افراتختبیشه سرمرکزيقائم شهر2838

279841باالافراکتیبیشه سرمرکزيقائم شهر2839

119367پاشاکال افرا کتیبیشه سرمرکزيقائم شهر2840

صفحه 98



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

207607پایین افراکتیبیشه سرمرکزيقائم شهر2841

178507پایین لموكبیشه سرمرکزيقائم شهر2842

59174شیخ رجهبیشه سرمرکزيقائم شهر2843

216666لهرم تلوكبیشه سرمرکزيقائم شهر2844

150422مهدي آبادبیشه سرمرکزيقائم شهر2845

165466ابمالعلی آبادمرکزيقائم شهر2846

6882,118اسکندرکالعلی آبادمرکزيقائم شهر2847

5241,512اهنگرکالعلی آبادمرکزيقائم شهر2848

4321,383تاالرپشت سفلیعلی آبادمرکزيقائم شهر2849

263787تاالرپشت علیاعلی آبادمرکزيقائم شهر2850

47چاله زمینعلی آبادمرکزيقائم شهر2851

67166چپیعلی آبادمرکزيقائم شهر2852

118346دنجکالعلی آبادمرکزيقائم شهر2853

1,3034,055شهرك یثربعلی آبادمرکزيقائم شهر2854

339945شهرودکالعلی آبادمرکزيقائم شهر2855

289874فوالدکالعلی آبادمرکزيقائم شهر2856

8452,483قادیکالبزرگعلی آبادمرکزيقائم شهر2857

102253گل افشانعلی آبادمرکزيقائم شهر2858

9352,898متان کالعلی آبادمرکزيقائم شهر2859

136381مچه بنعلی آبادمرکزيقائم شهر2860

1,1683,595ملک کالعلی آبادمرکزيقائم شهر2861

4671,346واسکسعلی آبادمرکزيقائم شهر2862

4721,389وسطی کالعلی آبادمرکزيقائم شهر2863

2561پرچینککوهسارانمرکزيقائم شهر2864

251648ریکندهکوهسارانمرکزيقائم شهر2865

8232,402ساروکالکوهسارانمرکزيقائم شهر2866

102240سیدابوصالحکوهسارانمرکزيقائم شهر2867

46100سیفکتیکوهسارانمرکزيقائم شهر2868

52143کرچنگکوهسارانمرکزيقائم شهر2869
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3601,132کوتناکوهسارانمرکزيقائم شهر2870

65181میانرودکوهسارانمرکزيقائم شهر2871

175494ابجرنوکندکالمرکزيقائم شهر2872

333983افراپلنوکندکالمرکزيقائم شهر2873

9482,711المشیرنوکندکالمرکزيقائم شهر2874

46141اوجابنداننوکندکالمرکزيقائم شهر2875

185561اهنگرکالنوکندهنوکندکالمرکزيقائم شهر2876

7512,301بااللموكنوکندکالمرکزيقائم شهر2877

160459پایین جادهنوکندکالمرکزيقائم شهر2878

5721,746پرچیکالنوکندکالمرکزيقائم شهر2879

65197چفت سرنوکندکالمرکزيقائم شهر2880

1,7715,436چمازکتینوکندکالمرکزيقائم شهر2881

1701,300حاجی آبادنوکندکالمرکزيقائم شهر2882

51145خمیرکندهنوکندکالمرکزيقائم شهر2883

3184خناردرویشنوکندکالمرکزيقائم شهر2884

2254دشتیاننوکندکالمرکزيقائم شهر2885

246675دوكنوکندکالمرکزيقائم شهر2886

4051,136دیوکالسفلینوکندکالمرکزيقائم شهر2887

151430دیوکالعلیانوکندکالمرکزيقائم شهر2888

183527ذیلتنوکندکالمرکزيقائم شهر2889

142424رستم کالنوکندکالمرکزيقائم شهر2890

322946رکابدارکالنوکندکالمرکزيقائم شهر2891

92264زاهدکالنوکندکالمرکزيقائم شهر2892

**فوریجانوکندکالمرکزيقائم شهر2893

66178قادیکالنوکندکالمرکزيقائم شهر2894

190517کاسگر کالنوکندکالمرکزيقائم شهر2895

259744کروانوکندکالمرکزيقائم شهر2896

6902,110کالگرمحلهنوکندکالمرکزيقائم شهر2897

158452گیله کالنوکندکالمرکزيقائم شهر2898
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90261لهمالنوکندکالمرکزيقائم شهر2899

95276موارم کالنوکندکالمرکزيقائم شهر2900

104322نودهنوکندکالمرکزيقائم شهر2901

272836هردورودنوکندکالمرکزيقائم شهر2902

**بشی درهکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2903

133379پی قلعهکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2904

106320تبرسوکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2905

**خربزه چالکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2906

95265شکرکوهکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2907

71205عثمان کالکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2908

5311,566کردیچالکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2909

162482کلمهکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2910

**کلی چالکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2911

105302کوهپرکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2912

79227والتکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2913

**هلیستانکالردشت شرقیمرکزيکالردشت2914

**اطاق سراکالردشت غربیمرکزيکالردشت2915

**اکاپلکالردشت غربیمرکزيکالردشت2916

155431اویجدانکالردشت غربیمرکزيکالردشت2917

127329بازارسرکالردشت غربیمرکزيکالردشت2918

6101,849پیشنبورکالردشت غربیمرکزيکالردشت2919

63185پیمبورکالردشت غربیمرکزيکالردشت2920

77205تلوچالکالردشت غربیمرکزيکالردشت2921

**دامداري داوديکالردشت غربیمرکزيکالردشت2922

**دامداري صفاریهاکالردشت غربیمرکزيکالردشت2923

118349طایب کالکالردشت غربیمرکزيکالردشت2924

240669طویدرهکالردشت غربیمرکزيکالردشت2925

199558کردمحلهکالردشت غربیمرکزيکالردشت2926

81254لش سرکالردشت غربیمرکزيکالردشت2927
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**معدن سرب گوریتکالردشت غربیمرکزيکالردشت2928

313930مکارودکالردشت غربیمرکزيکالردشت2929

237742واحدکالردشت غربیمرکزيکالردشت2930

**ونداربنکالردشت غربیمرکزيکالردشت2931

**ونه نوکالردشت غربیمرکزيکالردشت2932

8452,551تیرتاشکلبادشرقیکلبادگلوگاه2933

320956ریحان آبادکلبادشرقیکلبادگلوگاه2934

5441,617سراج محلهکلبادشرقیکلبادگلوگاه2935

**شرکت تعاونی ماهیگیران توماجلرکلبادشرقیکلبادگلوگاه2936

7852,285لمراسککلبادشرقیکلبادگلوگاه2937

**چهارکومه میان قلعهکلبادغربیکلبادگلوگاه2938

**دامداري حاج خیراله مجریانکلبادغربیکلبادگلوگاه2939

**دامداري حاج عزت مجریانکلبادغربیکلبادگلوگاه2940

**دامداري حاج عزیزمجریانکلبادغربیکلبادگلوگاه2941

**دامدارئ رمضان مجریانکلبادغربیکلبادگلوگاه2942

94297سنگ یابسرکلبادغربیکلبادگلوگاه2943

**شرکت تعاونی ماهیگیران پره چاریقلیکلبادغربیکلبادگلوگاه2944

**شرکت کشاورزي ودامپروري رانکلبادغربیکلبادگلوگاه2945

3871,168قلعه پایانکلبادغربیکلبادگلوگاه2946

**کومه میان قلعهکلبادغربیکلبادگلوگاه2947

5871,954مهدیرجهکلبادغربیکلبادگلوگاه2948

3331,028ولمازوکلبادغربیکلبادگلوگاه2949

**استراحتگاه صیادانآزادگانمرکزيگلوگاه2950

**پایگاه محیط زیست میان قلعهآزادگانمرکزيگلوگاه2951

2983تپهآزادگانمرکزيگلوگاه2952

5651,647خورشیدکالآزادگانمرکزيگلوگاه2953

**دامداري اکبر جهانشاهیآزادگانمرکزيگلوگاه2954

**دامداري رضاسادات حسینیآزادگانمرکزيگلوگاه2955

**دامداري محسن حسینیآزادگانمرکزيگلوگاه2956
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**شرکت تعاونی ماهیگیران پره مختومقلیآزادگانمرکزيگلوگاه2957

**صیدگاه میان قلعهآزادگانمرکزيگلوگاه2958

**کومه چاالشآزادگانمرکزيگلوگاه2959

**کومه نیازآبادآزادگانمرکزيگلوگاه2960

296839نظام محلهآزادگانمرکزيگلوگاه2961

102263اغوزدرهتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2962

234670اواردتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2963

40129بارکالتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2964

5161,641تیله نوتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2965

620چین پارچتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2966

**دکل مخابراتیتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2967

2475دهیتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2968

78212رمدانتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2969

2867کلکتتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2970

2060لت کومهتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2971

3395مصیب محلهتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2972

72215نصرت آبادتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2973

155443نیاالتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2974

122326وزوارتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2975

1332ویواتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2976

2153هم چانتوسکاچشمهمرکزيگلوگاه2977

170538احمد آباد کلیج سفلیدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2978

149443احمدآبادکلیج علیادابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2979

192602اسالم محلهدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2980

101295افراسرادابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2981

243682چاك سردابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2982

190546حاجی کال علیادابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2983

3741,077حاجی کالسفلیدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2984

100300درویش آباددابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2985
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127385زنگی کالسفلیدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2986

5381,583زنگی کالعلیادابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2987

149488سیرجاروندابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2988

236711علویکالمیردابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2989

122344کنس مرزدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2990

194557گل محلهدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2991

72207میرده سفلیدابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2992

88257میرده علیادابوي شمالیسرخرودمحمودآباد2993

106291ابوالحسن آبادهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد2994

16121اردوگاه نیروي هواییهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد2995

3399اسداله آبادهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد2996

166488اسکندههرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد2997

64184افراتختهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد2998

119375اورطه دشتهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد2999

6481,904بیشه کالهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3000

133368تازه آبادهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3001

129346چهارافراهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3002

107318دریاسرهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3003

287835رودپشتهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3004

4011,071زردابهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3005

82236سیاه کالهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3006

5181,444عبداله آبادهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3007

166421عزت آبادهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3008

132375علمده شرقیهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3009

132405علمده غربیهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3010

237709علی آبادهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3011

181550فرامدههرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3012

167496کلمرزعلیاهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3013

57183کلوساهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3014
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1222مجتمع مسکونی خانه دریاهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3015

8792,416معلم کالهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3016

8542,523مالکالهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3017

154464وازیکهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3018

94282ولم علیاهرازپی شمالیسرخرودمحمودآباد3019

215665اسالم آباداهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3020

78248اهنگرکالاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3021

163509بائوده سفلیاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3022

211624بائوده علیااهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3023

117348بولیدهاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3024

5511,773ترسیاباهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3025

113366تشبنداناهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3026

128401تالرماهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3027

202617جونی کالاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3028

49141حسن آباداهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3029

235677خوردونکالاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3030

186550زنگی کالاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3031

103304سنگ کتیاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3032

299906سیارکالاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3033

3511,049شومیااهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3034

97264عشق آباداهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3035

233678قصاب کتیاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3036

87258کرچک الریجانیاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3037

80236کرچک نواییاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3038

322948کلودهاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3039

64203کهلوکاجاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3040

4651,368گالش پلاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3041

3911,174گلیرداهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3042

163474گیالپیاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3043
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215595میرعلمدهاهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3044

55155ناصرآباداهلمرستاق جنوبیمرکزيمحمودآباد3045

7742,318ازادموناهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3046

5271,579اهلماهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3047

5451,686برنجدهاهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3048

191564بوندهاهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3049

102329تجکناراهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3050

9052,656خشت سراهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3051

124386شرفتیاهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3052

35117شورستاقاهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3053

517مجتمع مسکونی نفتاهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3054

236711یوسف آباداهلمرستاق شمالیمرکزيمحمودآباد3055

312942ارمهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3056

149469ارمک محلههرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3057

3901,204اهی محلههرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3058

317997جوراکالهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3059

211678حرب دههرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3060

5331,620خطاهیهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3061

265808سیاه رودسرهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3062

228642متوریجهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3063

**مجتمع مسکونی ساحل مهرهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3064

**مجتمع مسکونی مروارید دریاهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3065

132393میان کلمرزهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3066

89273یم چیهرازپی غربیمرکزيمحمودآباد3067

55173اسیابسرگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3068

**باغ وحشگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3069

3481,000بزمین آبادگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3070

174518سوربنگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3071

86252سیاه چنارگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3072
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339985عباس آباد هلوم سرگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3073

95350قاجارخیل خورنديگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3074

90243قندارخیلگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3075

**گاوداري 1200راسی مهدشتگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3076

5091,498ماکرانگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3077

149403ورکالگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3078

88267ورندانگهرباران جنوبیگهربارانمیاندورود3079

80230اناردینگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3080

4991,447برگهگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3081

92271تازه آبادسپاهگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3082

138418تجن لته سفلیگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3083

82240تجن لته علیاگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3084

198535چمازتپهگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3085

3596حسن آبادگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3086

227755دلمرزگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3087

7232,023طبق دهگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3088

329983عزت الدینگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3089

**قاسم آبادگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3090

63181محمدآبادگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3091

6301,882ولوجاگهرباران شمالیگهربارانمیاندورود3092

1,5354,712اسرمکوهدشت شرقیمرکزيمیاندورود3093

90266پیله کوهکوهدشت شرقیمرکزيمیاندورود3094

1,6615,173جامخانهکوهدشت شرقیمرکزيمیاندورود3095

2785صفرآبادکوهدشت شرقیمرکزيمیاندورود3096

132396انجیل نسامکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3097

230714اوساکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3098

6301,890بادلهکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3099

1646بازیارخیلکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3100

3180جناسمکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3101
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1,6785,262دارابکالکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3102

2044سرتاکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3103

49136سنه کوهکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3104

266844کیاپیکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3105

5131,584اللیمکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3106

620مجتمع مسکونی سیمانکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3107

**مجتمع مسکونی نکاچوبکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3108

50133مرسمکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3109

**مزرعه صالتکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3110

1323موسی کالکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3111

**نگهبانی وکارگاهکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3112

3185وارمیکوهدشت غربیمرکزيمیاندورود3113

1,2613,997اسالم آبادمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3114

167464بیشه سرمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3115

148422پلنگ ازادمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3116

1124زاري محلهمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3117

5981,766زیت سفلیمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3118

331946زیت علیامیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3119

**شرکت سرد خانه ساممیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3120

**شرکت سهامی زراعی دشت نازمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3121

54176شرکت نکاچوبمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3122

5061,565شهریارکندهمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3123

**فرودگاه دشت  نازمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3124

**کارخانه پالستیک سازيمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3125

83242محمدآبادمیاندورود بزرگمرکزيمیاندورود3126

42144اوکرکاپی رجهمرکزينکا3127

3941,198اومالپی رجهمرکزينکا3128

158570بریجانپی رجهمرکزينکا3129

31107بندبنیپی رجهمرکزينکا3130
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63181خرم چمازپی رجهمرکزينکا3131

35100درویش خلکپی رجهمرکزينکا3132

3686دوابپی رجهمرکزينکا3133

43110رمدان خیلپی رجهمرکزينکا3134

7612,291زرندین سفلیپی رجهمرکزينکا3135

237748زرندین علیاپی رجهمرکزينکا3136

1743سامان درهپی رجهمرکزينکا3137

131450سه کیلهپی رجهمرکزينکا3138

5821,853قلعه سر علیاپی رجهمرکزينکا3139

100246کارکمپی رجهمرکزينکا3140

157505کوهسارکندهپی رجهمرکزينکا3141

1650گرگتجپی رجهمرکزينکا3142

9463,114گلبستانپی رجهمرکزينکا3143

1748گلورد کوچکپی رجهمرکزينکا3144

62207گلوردبزرگپی رجهمرکزينکا3145

147398الك تراشپی رجهمرکزينکا3146

84228للردپی رجهمرکزينکا3147

80272ولیجی محلهپی رجهمرکزينکا3148

3080یعقوب محلهپی رجهمرکزينکا3149

204612اسماعیل اقامحلهقره طغانمرکزينکا3150

4741,558اطربقره طغانمرکزينکا3151

266857الوکندهقره طغانمرکزينکا3152

49178امامیهقره طغانمرکزينکا3153

338981بایع کالقره طغانمرکزينکا3154

3311,046بهزادکالقره طغانمرکزينکا3155

30158پالژارتشقره طغانمرکزينکا3156

6001,807تازه آبادکالقره طغانمرکزينکا3157

106319تازه آباد بستان خیلقره طغانمرکزينکا3158

147425چمانقره طغانمرکزينکا3159
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264854حاجی محلهقره طغانمرکزينکا3160

7482,293خورشیدقره طغانمرکزينکا3161

6822,024دنگ سركقره طغانمرکزينکا3162

176529دوقانلوقره طغانمرکزينکا3163

262857سیاوش کالقره طغانمرکزينکا3164

217743شهاب الدینقره طغانمرکزينکا3165

**شیالت گهربارانقره طغانمرکزينکا3166

5421,671طوس کالقره طغانمرکزينکا3167

58181گیل آبادقره طغانمرکزينکا3168

82259مجتمع مسکونی شهیدعباسپورقره طغانمرکزينکا3169

3611,103نودهکقره طغانمرکزينکا3170

6321,892نوذرآبادقره طغانمرکزينکا3171

**نیروگاه شهید سلیمی نکاقره طغانمرکزينکا3172

164492نیم چاهقره طغانمرکزينکا3173

157481والشدقره طغانمرکزينکا3174

59190والشدپائینقره طغانمرکزينکا3175

4581,392ابلومهروانمرکزينکا3176

2985اجندمهروانمرکزينکا3177

3590اسکاردینمهروانمرکزينکا3178

6732,110چالوپلمهروانمرکزينکا3179

177559چناربنمهروانمرکزينکا3180

1030چوپان بنه اجندمهروانمرکزينکا3181

154513خانه سرمهروانمرکزينکا3182

93269درزي محلهمهروانمرکزينکا3183

125438دورابمهروانمرکزينکا3184

75220شوراب سرمهروانمرکزينکا3185

291904کلتمهروانمرکزينکا3186

4701,450کمیشانمهروانمرکزينکا3187

63176گل چال سرمهروانمرکزينکا3188
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211659گل خیلمهروانمرکزينکا3189

93296الك تراشانمهروانمرکزينکا3190

61197ملیج گالهمهروانمرکزينکا3191

3481,039میان گالهمهروانمرکزينکا3192

55149نداف خیلمهروانمرکزينکا3193

83244ارماستخرپشتهزارجریبنکا3194

3074اریماستخرپشتهزارجریبنکا3195

187668استخرپشتاستخرپشتهزارجریبنکا3196

82240اسماعیل محلهاستخرپشتهزارجریبنکا3197

1852ایویماستخرپشتهزارجریبنکا3198

81271پجتاستخرپشتهزارجریبنکا3199

**تعمیرگاه نکاچوباستخرپشتهزارجریبنکا3200

516تلماستخرپشتهزارجریبنکا3201

2059چرمیاستخرپشتهزارجریبنکا3202

37107حسین آباداستخرپشتهزارجریبنکا3203

3087درزي کالاستخرپشتهزارجریبنکا3204

3191درماستخرپشتهزارجریبنکا3205

1229رودبارمحلهاستخرپشتهزارجریبنکا3206

58188سارماستخرپشتهزارجریبنکا3207

3184سفیدکوهاستخرپشتهزارجریبنکا3208

1236سنگراستخرپشتهزارجریبنکا3209

201609سوچلمااستخرپشتهزارجریبنکا3210

57165سیکااستخرپشتهزارجریبنکا3211

279959شیتاستخرپشتهزارجریبنکا3212

155510کچب محلهاستخرپشتهزارجریبنکا3213

90279کفراتاستخرپشتهزارجریبنکا3214

63176مرس بزرگاستخرپشتهزارجریبنکا3215

3191مرس کوچکاستخرپشتهزارجریبنکا3216

92318اب چینزارم رودهزارجریبنکا3217
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32100ارزكزارم رودهزارجریبنکا3218

104300اکردزارم رودهزارجریبنکا3219

41119بادابسرزارم رودهزارجریبنکا3220

82252برمازارم رودزارم رودهزارجریبنکا3221

2677بندبنزارم رودهزارجریبنکا3222

145514پوروازارم رودهزارجریبنکا3223

1232تجرخیلزارم رودهزارجریبنکا3224

3621,184چلمرديزارم رودهزارجریبنکا3225

2678چمازدهزارم رودهزارجریبنکا3226

99245چناربنزارم رودهزارجریبنکا3227

**حسین آبادزارم رودهزارجریبنکا3228

54156خیرآبادزارم رودهزارجریبنکا3229

2868درمزارزارم رودهزارجریبنکا3230

48160درویشانزارم رودهزارجریبنکا3231

**دکل مخابراتزارم رودهزارجریبنکا3232

45144زرومزارم رودهزارجریبنکا3233

3077زنگت سفلیزارم رودهزارجریبنکا3234

1231زنگت علیازارم رودهزارجریبنکا3235

128571زیارت کالزارم رودهزارجریبنکا3236

39145سفل میانزارم رودهزارجریبنکا3237

77183سوته خیلزارم رودهزارجریبنکا3238

1746سوركزارم رودهزارجریبنکا3239

48138سیدخیلزارم رودهزارجریبنکا3240

63182شیرکالزارم رودهزارجریبنکا3241

47150فریمکزارم رودهزارجریبنکا3242

64201کردابزارم رودهزارجریبنکا3243

2374کفکورزارم رودهزارجریبنکا3244

88279کالرودبارزارم رودهزارجریبنکا3245

67204الیی پاسندزارم رودهزارجریبنکا3246

صفحه 112



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

99260الیی رودبارزارم رودهزارجریبنکا3247

823لترگاز سفلیزارم رودهزارجریبنکا3248

1969لترگاز علیازارم رودهزارجریبنکا3249

2255لیموندهزارم رودهزارجریبنکا3250

46132محسن آبادزارم رودهزارجریبنکا3251

**مزرعه زارم رودزارم رودهزارجریبنکا3252

211670مالخیل پوروازارم رودهزارجریبنکا3253

37103مالخیل الییزارم رودهزارجریبنکا3254

35105نودهزارم رودهزارجریبنکا3255

**واحدشماره 4بهره برداري نکاچوبزارم رودهزارجریبنکا3256

2990واودینزارم رودهزارجریبنکا3257

45128ورفامزارم رودهزارجریبنکا3258

37116والدیمهزارم رودهزارجریبنکا3259

199584والمدهزارم رودهزارجریبنکا3260

1743الیکااوزرودبلدهنور3261

69199انگروداوزرودبلدهنور3262

70185اوزاوزرودبلدهنور3263

43102اوزکالاوزرودبلدهنور3264

2352پیچدهاوزرودبلدهنور3265

54122پیلاوزرودبلدهنور3266

91256دوناي سفلیاوزرودبلدهنور3267

94273دوناي علیااوزرودبلدهنور3268

45104کالك سفلیاوزرودبلدهنور3269

40111کالك علیااوزرودبلدهنور3270

55153کالونگاهاوزرودبلدهنور3271

87253کمربناوزرودبلدهنور3272

57137میناكاوزرودبلدهنور3273

53138ناحیهاوزرودبلدهنور3274

69182نسناوزرودبلدهنور3275

صفحه 113



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

62142نیکنام دهاوزرودبلدهنور3276

**اطاق سراتتارستاقبلدهنور3277

53107ایلتتارستاقبلدهنور3278

3976ایواتتارستاقبلدهنور3279

**باغ دکتر معتمديتتارستاقبلدهنور3280

62108تاکرتتارستاقبلدهنور3281

49100تترستاقتتارستاقبلدهنور3282

65162رزنتتارستاقبلدهنور3283

**شرکت زریهتتارستاقبلدهنور3284

**شرکت گچ نورتتارستاقبلدهنور3285

**فیپولتتارستاقبلدهنور3286

80186کرسیتتارستاقبلدهنور3287

1022کالتتارستاقبلدهنور3288

**مرتع سرلمنتتارستاقبلدهنور3289

**مرتع شاه مردانتتارستاقبلدهنور3290

**مرتع التتتارستاقبلدهنور3291

**مرتع لدینتتارستاقبلدهنور3292

**مرتع نوركتتارستاقبلدهنور3293

**مرتع ومزرعه چوازتتارستاقبلدهنور3294

**مزرعه سوته تاالرتتارستاقبلدهنور3295

**مزرعه لته میتتتارستاقبلدهنور3296

**معدن گچ نورتتارستاقبلدهنور3297

73114نجتتارستاقبلدهنور3298

38102والشیدتتارستاقبلدهنور3299

73207بردونشیخ فضل اله نوريبلدهنور3300

102278بطاهرکالشیخ فضل اله نوريبلدهنور3301

3388بلشیخ فضل اله نوريبلدهنور3302

80214چلشیخ فضل اله نوريبلدهنور3303

2876حطرشیخ فضل اله نوريبلدهنور3304
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51126خجیرکالشیخ فضل اله نوريبلدهنور3305

63143دویالتشیخ فضل اله نوريبلدهنور3306

35108زرین کمرشیخ فضل اله نوريبلدهنور3307

**زلعلکمشیخ فضل اله نوريبلدهنور3308

43118سادات محلهشیخ فضل اله نوريبلدهنور3309

40134سراسبشیخ فضل اله نوريبلدهنور3310

49136کامشیخ فضل اله نوريبلدهنور3311

3686کلیکشیخ فضل اله نوريبلدهنور3312

54123کمررودشیخ فضل اله نوريبلدهنور3313

**مرتع پاکبودشیخ فضل اله نوريبلدهنور3314

**مرتع دزدكشیخ فضل اله نوريبلدهنور3315

**مرتع سرخوكشیخ فضل اله نوريبلدهنور3316

**مرتع سردي بنشیخ فضل اله نوريبلدهنور3317

**مرتع فرانوشیخ فضل اله نوريبلدهنور3318

**مرتع گهان الشیخ فضل اله نوريبلدهنور3319

**مرتع ملرزشیخ فضل اله نوريبلدهنور3320

**مرتع میان روشیخ فضل اله نوريبلدهنور3321

**مرتع ومزرعه کشککشیخ فضل اله نوريبلدهنور3322

**مرتع ومزرعه نارزشیخ فضل اله نوريبلدهنور3323

3997مرچشیخ فضل اله نوريبلدهنور3324

127334مزیدشیخ فضل اله نوريبلدهنور3325

**موتورخانه ودکل تلویزیونشیخ فضل اله نوريبلدهنور3326

148506ورازانشیخ فضل اله نوريبلدهنور3327

1642ورزنشیخ فضل اله نوريبلدهنور3328

3777یاسلشیخ فضل اله نوريبلدهنور3329

72171یالرودشیخ فضل اله نوريبلدهنور3330

69167یوششیخ فضل اله نوريبلدهنور3331

1125اغوزکتیالویجچمستاننور3332

**ایزواالویجچمستاننور3333
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88252به بنکالویجچمستاننور3334

**چال سرهالویجچمستاننور3335

62201خطیب کالالویجچمستاننور3336

2068خورتاب رودبارالویجچمستاننور3337

192626دیزنکالالویجچمستاننور3338

141456رئیس کالالویجچمستاننور3339

2785سادات محلهالویجچمستاننور3340

70245کرچیالویجچمستاننور3341

284873کیاکالالویجچمستاننور3342

69227مالکالالویجچمستاننور3343

58181مالمحلهالویجچمستاننور3344

**میچکاخونیالویجچمستاننور3345

**میرخمندالویجچمستاننور3346

3294افرا تختمیانرودچمستاننور3347

151440افرادهمیانرودچمستاننور3348

125392امیرآبادمیانرودچمستاننور3349

83246انباردهمیانرودچمستاننور3350

**انگتارود باالمیانرودچمستاننور3351

128417انگتارودپائینمیانرودچمستاننور3352

73218ایرکامیانرودچمستاننور3353

172568باریکالمیانرودچمستاننور3354

120362بریکالمیانرودچمستاننور3355

35112بلویجمیانرودچمستاننور3356

155473بنفشه دهمیانرودچمستاننور3357

73209بوته دهمیانرودچمستاننور3358

147466تسبیح کالمیانرودچمستاننور3359

2155تنه رزمیانرودچمستاننور3360

124406توران کالمیانرودچمستاننور3361

269739جلیکان سفلیمیانرودچمستاننور3362
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180558جلیکان علیامیانرودچمستاننور3363

58178حاجی کالمیانرودچمستاننور3364

56140خطیب کالمیانرودچمستاننور3365

201643دارکالمیانرودچمستاننور3366

92270رزكمیانرودچمستاننور3367

98287رمشیمیانرودچمستاننور3368

151449سعادت آبادمیانرودچمستاننور3369

106330سنگ تابمیانرودچمستاننور3370

108361شهرك امام خمینیمیانرودچمستاننور3371

4441,342شیرکالمیانرودچمستاننور3372

144412علی آبادمیانرودچمستاننور3373

81238فوالدکالمیانرودچمستاننور3374

117331قاسم آبادمیانرودچمستاننور3375

84265قلعه کتیمیانرودچمستاننور3376

102306کچلدهمیانرودچمستاننور3377

45132کنس پامیانرودچمستاننور3378

66195کیاب سرمیانرودچمستاننور3379

94294گیالن دهمیانرودچمستاننور3380

236728معصوم آبادمیانرودچمستاننور3381

60200میرنامیانرودچمستاننور3382

**ناپالرمیانرودچمستاننور3383

2371نرگس کتیمیانرودچمستاننور3384

220660ورازده سفلیمیانرودچمستاننور3385

106308ورازده علیامیانرودچمستاننور3386

96280ولیرکانمیانرودچمستاننور3387

3184هم صفامیانرودچمستاننور3388

264834اسپی کالناتلرستاقچمستاننور3389

146461انادهناتلرستاقچمستاننور3390

4931,594اهودشتناتلرستاقچمستاننور3391
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164505باغبان کالناتلرستاقچمستاننور3392

2481بهدشتناتلرستاقچمستاننور3393

6261,911جوربندناتلرستاقچمستاننور3394

165503چمازکالناتلرستاقچمستاننور3395

1528رودباركناتلرستاقچمستاننور3396

64206سالده سفلیناتلرستاقچمستاننور3397

141451سالده علیاناتلرستاقچمستاننور3398

95295سنگ چالکناتلرستاقچمستاننور3399

96313سنگین دهناتلرستاقچمستاننور3400

204656شهربندناتلرستاقچمستاننور3401

48149شیخ علی کالناتلرستاقچمستاننور3402

3001,007صیدکالناتلرستاقچمستاننور3403

56163طالب آبادناتلرستاقچمستاننور3404

195604عباس کالناتلرستاقچمستاننور3405

171525عبدل دهناتلرستاقچمستاننور3406

220712کرات کتیناتلرستاقچمستاننور3407

4091,290کردآبادناتلرستاقچمستاننور3408

827کشی محلهناتلرستاقچمستاننور3409

**کنگرچالناتلرستاقچمستاننور3410

3382گزناسراناتلرستاقچمستاننور3411

1530السکوتیناتلرستاقچمستاننور3412

176552مردابناتلرستاقچمستاننور3413

84276مرزندهناتلرستاقچمستاننور3414

227722مغان دهناتلرستاقچمستاننور3415

63188نانواکالناتلرستاقچمستاننور3416

186595نعمت آبادناتلرستاقچمستاننور3417

**نوجمهناتلرستاقچمستاننور3418

75245وازتنگهناتلرستاقچمستاننور3419

87249وازسفلیناتلرستاقچمستاننور3420
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116354وازعلیاناتلرستاقچمستاننور3421

2884بومکمیان بندمرکزينور3422

3685پس پرسمیان بندمرکزينور3423

154427پیمطمیان بندمرکزينور3424

3281,086تاشکوه سفلیمیان بندمرکزينور3425

3891,266تاشکوه علیامیان بندمرکزينور3426

180612تاشکوه وسطیمیان بندمرکزينور3427

249841توسکامیان بندمرکزينور3428

115380تیرکده سفلیمیان بندمرکزينور3429

150478تیرکده علیامیان بندمرکزينور3430

36102چاله سیاهمیان بندمرکزينور3431

4311,395حسین آبادمیان بندمرکزينور3432

56178خرم آبادمیان بندمرکزينور3433

39113درویش کالمیان بندمرکزينور3434

2796دونکوهمیان بندمرکزينور3435

168523زرین کالمیان بندمرکزينور3436

2264سنگ نومیان بندمرکزينور3437

412سوردار محلهمیان بندمرکزينور3438

620شهردارمحلهمیان بندمرکزينور3439

**شهرك دریاشهرمیان بندمرکزينور3440

4661,484کاسگرمحلهمیان بندمرکزينور3441

**کالجمیان بندمرکزينور3442

3282کپسفلیمیان بندمرکزينور3443

414کپعلیامیان بندمرکزينور3444

411کدیرسرمیان بندمرکزينور3445

109350کردمحلهمیان بندمرکزينور3446

**کهنه سرامیان بندمرکزينور3447

**گالی خمندمیان بندمرکزينور3448

**گرمکمیان بندمرکزينور3449
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52150گلندرودمیان بندمرکزينور3450

59180لزیرمیان بندمرکزينور3451

79232لشکنارمیان بندمرکزينور3452

**لوسمیان بندمرکزينور3453

34102میان رودبارمیان بندمرکزينور3454

**نشومیان بندمرکزينور3455

70233وازكمیان بندمرکزينور3456

3289هلوپشتهمیان بندمرکزينور3457

114363هندومرزمیان بندمرکزينور3458

8672,673رستم رودناتل کنارسفلیمرکزينور3459

144418سیاه کالناتل کنارسفلیمرکزينور3460

37113ارویج کالناتل کنارعلیامرکزينور3461

188558افراسیاب کالناتل کنارعلیامرکزينور3462

101337انارجارناتل کنارعلیامرکزينور3463

102310ایزخوردهناتل کنارعلیامرکزينور3464

119408حاجی آبادناتل کنارعلیامرکزينور3465

274846خوریهناتل کنارعلیامرکزينور3466

62196دارجارناتل کنارعلیامرکزينور3467

520زکی آبادناتل کنارعلیامرکزينور3468

**سدخاکی الیماالتناتل کنارعلیامرکزينور3469

**سرجنگلبانیناتل کنارعلیامرکزينور3470

198666سرکاجناتل کنارعلیامرکزينور3471

5281,692سلیاکتیناتل کنارعلیامرکزينور3472

**سنگ کتیناتل کنارعلیامرکزينور3473

4191,367شهرکالناتل کنارعلیامرکزينور3474

8132,685عباساناتل کنارعلیامرکزينور3475

238746کارد گرکالناتل کنارعلیامرکزينور3476

78234کلین خونیناتل کنارعلیامرکزينور3477

177549گنج یاب باالناتل کنارعلیامرکزينور3478
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4141,381گنج یاب پایینناتل کنارعلیامرکزينور3479

159485مجتمع مسکونی شهرك ازادگانناتل کنارعلیامرکزينور3480

36100ناتلناتل کنارعلیامرکزينور3481

108299نصرت آبادناتل کنارعلیامرکزينور3482

723واتاشنناتل کنارعلیامرکزينور3483

94313هردورودناتل کنارعلیامرکزينور3484

90247بسطامپنجک رستاقکجورنوشهر3485

**پل ذغالپنجک رستاقکجورنوشهر3486

**جهان زارپنجک رستاقکجورنوشهر3487

166511چتنپنجک رستاقکجورنوشهر3488

65141حسن آبادپنجک رستاقکجورنوشهر3489

82208حیرتپنجک رستاقکجورنوشهر3490

**خورشیدآبادپنجک رستاقکجورنوشهر3491

77252دشت نظیرپنجک رستاقکجورنوشهر3492

40108دواب کجورپنجک رستاقکجورنوشهر3493

1633ساروسپنجک رستاقکجورنوشهر3494

153448سمائپنجک رستاقکجورنوشهر3495

78211عالیدرهپنجک رستاقکجورنوشهر3496

142395فیروزآبادپنجک رستاقکجورنوشهر3497

**کانیپنجک رستاقکجورنوشهر3498

46133کندوسرپنجک رستاقکجورنوشهر3499

2452کندیس کالپنجک رستاقکجورنوشهر3500

71231کنیسپنجک رستاقکجورنوشهر3501

42124کی کوهپنجک رستاقکجورنوشهر3502

72203لشکنارپنجک رستاقکجورنوشهر3503

2566لعل تازه آبادپنجک رستاقکجورنوشهر3504

165475منجیرپنجک رستاقکجورنوشهر3505

102302ناصرآبادپنجک رستاقکجورنوشهر3506

**نپرپنجک رستاقکجورنوشهر3507
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135400نیرسپنجک رستاقکجورنوشهر3508

1337هزارسمپنجک رستاقکجورنوشهر3509

98272انگاستوابع کجورکجورنوشهر3510

53130انگیلتوابع کجورکجورنوشهر3511

2056برکنتوابع کجورکجورنوشهر3512

1954بینتوابع کجورکجورنوشهر3513

56175پی چلوتوابع کجورکجورنوشهر3514

**ترخانلشتوابع کجورکجورنوشهر3515

59181چمرکوهتوابع کجورکجورنوشهر3516

77211خاچکتوابع کجورکجورنوشهر3517

**دکل مخابرات وتلویزیونتوابع کجورکجورنوشهر3518

111282سریودهتوابع کجورکجورنوشهر3519

3986شاه ناجرتوابع کجورکجورنوشهر3520

**شهرك صنعتی کجورتوابع کجورکجورنوشهر3521

141364صالحانتوابع کجورکجورنوشهر3522

153447فیروزکالسفلیتوابع کجورکجورنوشهر3523

67192فیروزکالعلیاتوابع کجورکجورنوشهر3524

67178کدیرتوابع کجورکجورنوشهر3525

2767کلیکتوابع کجورکجورنوشهر3526

1434کنگرتوابع کجورکجورنوشهر3527

3495کهنه دهتوابع کجورکجورنوشهر3528

2160لیگوشتوابع کجورکجورنوشهر3529

3063نیتلتوابع کجورکجورنوشهر3530

714واشکنتوابع کجورکجورنوشهر3531

3599هزارخالتوابع کجورکجورنوشهر3532

2361استانکرودزانوس رستاقکجورنوشهر3533

145385اسالم آبادزانوس رستاقکجورنوشهر3534

**اطاق سرازانوس رستاقکجورنوشهر3535

58148اویلزانوس رستاقکجورنوشهر3536
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2147پیدهزانوس رستاقکجورنوشهر3537

109381چناربنزانوس رستاقکجورنوشهر3538

76242چورنزانوس رستاقکجورنوشهر3539

61168خوشلزانوس رستاقکجورنوشهر3540

95242دلسمزانوس رستاقکجورنوشهر3541

133385زانوسزانوس رستاقکجورنوشهر3542

**سجارزانوس رستاقکجورنوشهر3543

54163کشککزانوس رستاقکجورنوشهر3544

3781,092کندلوسزانوس رستاقکجورنوشهر3545

76221کوهپرسفلیزانوس رستاقکجورنوشهر3546

62188کوهپرعلیازانوس رستاقکجورنوشهر3547

55147کیاکالزانوس رستاقکجورنوشهر3548

288681کینچزانوس رستاقکجورنوشهر3549

60174گتکشزانوس رستاقکجورنوشهر3550

62171گیل کالزانوس رستاقکجورنوشهر3551

269786الشکزانوس رستاقکجورنوشهر3552

71200لرگانزانوس رستاقکجورنوشهر3553

2976مونجزانوس رستاقکجورنوشهر3554

78214میرکالزانوس رستاقکجورنوشهر3555

174553نیچکوهزانوس رستاقکجورنوشهر3556

43112نیمورزانوس رستاقکجورنوشهر3557

55142ویسرزانوس رستاقکجورنوشهر3558

77283اردوگاه نیروي دریائیبلده کجورمرکزينوشهر3559

5121,611اندروربلده کجورمرکزينوشهر3560

**پارك جنگلی سی سنگانبلده کجورمرکزينوشهر3561

3431,051پیکالبلده کجورمرکزينوشهر3562

97308تاج الدین کالبلده کجورمرکزينوشهر3563

5031,583تسکاتکبلده کجورمرکزينوشهر3564

4221,427چلندربلده کجورمرکزينوشهر3565
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181569چیلک سفلیبلده کجورمرکزينوشهر3566

147452چیلک علیابلده کجورمرکزينوشهر3567

169537حمزه ده سفلیبلده کجورمرکزينوشهر3568

206707حمزه ده علیابلده کجورمرکزينوشهر3569

270856حوض کتیبلده کجورمرکزينوشهر3570

293895دزدكبلده کجورمرکزينوشهر3571

92287دیزرکالبلده کجورمرکزينوشهر3572

**سد خاکیبلده کجورمرکزينوشهر3573

260831سنگ سرابلده کجورمرکزينوشهر3574

8372,593صالح الدین کالبلده کجورمرکزينوشهر3575

5821,783علی آبادعسگرخانبلده کجورمرکزينوشهر3576

**کتوبلده کجورمرکزينوشهر3577

3171,013کهنه سرابلده کجورمرکزينوشهر3578

**مجتمع پذیرائی چلندربلده کجورمرکزينوشهر3579

165512مالکالبلده کجورمرکزينوشهر3580

3851,223ملکاربلده کجورمرکزينوشهر3581

325996ابندانکخیرودکنارمرکزينوشهر3582

3881,150امیررودخیرودکنارمرکزينوشهر3583

4501,436بندپیخیرودکنارمرکزينوشهر3584

1,5865,029تازه آبادخیرودکنارمرکزينوشهر3585

4621,459خیرسرخیرودکنارمرکزينوشهر3586

6431,996خیرودکنارخیرودکنارمرکزينوشهر3587

294891درزي کالخیرودکنارمرکزينوشهر3588

6782,148سنگ تجنخیرودکنارمرکزينوشهر3589

150452سنگتوخیرودکنارمرکزينوشهر3590

3561,077سیدعلی کیاسلطانخیرودکنارمرکزينوشهر3591

203614شب خسکاجخیرودکنارمرکزينوشهر3592

91251شریعت آبادخیرودکنارمرکزينوشهر3593

231710شمع جارانخیرودکنارمرکزينوشهر3594
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86274شهرپشتخیرودکنارمرکزينوشهر3595

1,1163,034علی آبادمیرخیرودکنارمرکزينوشهر3596

255804کردي کالخیرودکنارمرکزينوشهر3597

1,3774,157کشک سراخیرودکنارمرکزينوشهر3598

3581,115کورکورسرعلیاخیرودکنارمرکزينوشهر3599

4931,508لتینگانخیرودکنارمرکزينوشهر3600

174547مارگیردهخیرودکنارمرکزينوشهر3601

4061,319مزگاخیرودکنارمرکزينوشهر3602

6021,817موسی آبادخیرودکنارمرکزينوشهر3603

203608نجاردهخیرودکنارمرکزينوشهر3604

9242,972نیرنگخیرودکنارمرکزينوشهر3605

210678بازیارکالکالجمرکزينوشهر3606

144454بنجکول سفلیکالجمرکزينوشهر3607

287885پاشاکالکالجمرکزينوشهر3608

3621,120حسن آبادکالجمرکزينوشهر3609

297900خضرتیرهکالجمرکزينوشهر3610

102303سیاه رودکالجمرکزينوشهر3611

300962عزتکالجمرکزينوشهر3612

4561,419علویکالکالجمرکزينوشهر3613

79241فراشکالسفلیکالجمرکزينوشهر3614

131445فراشکالعلیاکالجمرکزينوشهر3615

261784منوچهرکالکالجمرکزينوشهر3616

3571,129میانککالجمرکزينوشهر3617

3721,108نارنج بنکالجمرکزينوشهر3618

74245نودهکالجمرکزينوشهر3619

128385وازیوارکالجمرکزينوشهر3620

8752,669ونوشکالجمرکزينوشهر3621

**ویالشهرکالجمرکزينوشهر3622

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