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167536نوده لکواندشتابی شرقیدشتابیبوئین زهرا253

112389وجیه آباددشتابی شرقیدشتابیبوئین زهرا254

202669احمدآباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا255

**امیرآباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا256

1427باقرآباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا257

237784جوهریندشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا258

70263جویندشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا259

صفحه 9
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

117400حسن آباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا260

2480حسین آبادبیگلربیگیدشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا261

2161خروزكدشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا262

169530دیزاندشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا263

3811,233رحمت آبادبزرگدشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا264

4521,465سعیدآباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا265

72243سلیمان آباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا266

241758سولیقاندشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا267

227736شادمهاندشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا268

310948شارددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا269

94295علی آباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا270

2369فرکاندشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا271

222759کچله گرددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا272

40110کونددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا273

116413مرادآباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا274

2173نصرت آباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا275

**وکیل آباددشتابی غربیدشتابیبوئین زهرا276

300938ابراهیم آبادابراهیم آبادرامندبوئین زهرا277

136387چسگینابراهیم آبادرامندبوئین زهرا278

1339علی آبادابراهیم آبادرامندبوئین زهرا279

3901,360قشالق چرخلوابراهیم آبادرامندبوئین زهرا280

144425قلعه گنجیابراهیم آبادرامندبوئین زهرا281

186603مجیدآبادابراهیم آبادرامندبوئین زهرا282

2677محمدآبادگرگرابراهیم آبادرامندبوئین زهرا283

**مرغداري عبداله خانابراهیم آبادرامندبوئین زهرا284

**مزرعه شورقلعهابراهیم آبادرامندبوئین زهرا285

**مزرعه ناصرآبادابراهیم آبادرامندبوئین زهرا286

137427نودهابراهیم آبادرامندبوئین زهرا287

64213ینگی کهریزابراهیم آبادرامندبوئین زهرا288
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63225اسپیکرامندجنوبیرامندبوئین زهرا289

45138بندسررامندجنوبیرامندبوئین زهرا290

9773,194خوزنینرامندجنوبیرامندبوئین زهرا291

257764خیارجرامندجنوبیرامندبوئین زهرا292

50173سروجینرامندجنوبیرامندبوئین زهرا293

2077سنجدررامندجنوبیرامندبوئین زهرا294

50151سومینکرامندجنوبیرامندبوئین زهرا295

1643شهرك صنعتی دانسفهانرامندجنوبیرامندبوئین زهرا296

**طاالفاررامندجنوبیرامندبوئین زهرا297

64240مرادبیگلورامندجنوبیرامندبوئین زهرا298

**مزرعه آقاجريرامندجنوبیرامندبوئین زهرا299

**مزرعه درویش آبادرامندجنوبیرامندبوئین زهرا300

**مزرعه ککجینرامندجنوبیرامندبوئین زهرا301

66175یزنرامندجنوبیرامندبوئین زهرا302

**انگشتزین آبادشالبوئین زهرا303

**باقرآبادزین آبادشالبوئین زهرا304

**پس پرزین آبادشالبوئین زهرا305

90305حسین آباد شاه نظرزین آبادشالبوئین زهرا306

105379خیرآبادزین آبادشالبوئین زهرا307

4911,697زین آبادزین آبادشالبوئین زهرا308

2921,087سخس آبادزین آبادشالبوئین زهرا309

**سوسزین آبادشالبوئین زهرا310

50175عبدالرباب آبادزین آبادشالبوئین زهرا311

515علی آبادنوپس پرزین آبادشالبوئین زهرا312

**قلعه طهماسبزین آبادشالبوئین زهرا313

1240قلعه عبدالرباب آبادزین آبادشالبوئین زهرا314

**مجتمع کوره هاي اجرپزي زین آبادزین آبادشالبوئین زهرا315

**مچینزین آبادشالبوئین زهرا316

**محمودآبادزین آبادشالبوئین زهرا317
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149485مندرآبادزین آبادشالبوئین زهرا318

7372,267شهرك مدرسقلعه هاشمشالبوئین زهرا319

4281,382طزركقلعه هاشمشالبوئین زهرا320

**عباس آبادقلعه هاشمشالبوئین زهرا321

33116مجموعه کوره هاي آجرپزي شالقلعه هاشمشالبوئین زهرا322

211651امیرآباد کهنزهراي باالمرکزيبوئین زهرا323

**پاپلی علیازهراي باالمرکزيبوئین زهرا324

2997پاپلی وسطیزهراي باالمرکزيبوئین زهرا325

51173جنت آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا326

**جهان آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا327

**حسن آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا328

4701,522حسین آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا329

105383حیدر آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا330

183629خان آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا331

**خرم آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا332

7262,423خونانزهراي باالمرکزيبوئین زهرا333

**شاداتزهراي باالمرکزيبوئین زهرا334

**شرکت مرغ کدخدازهراي باالمرکزيبوئین زهرا335

73207شیشه قلعهزهراي باالمرکزيبوئین زهرا336

261819صدر آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا337

**طاهرآبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا338

9222,986عصمت آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا339

**علیرضا آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا340

177559فیض آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا341

63220قشالق امین آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا342

724قشالق عاشق باريزهراي باالمرکزيبوئین زهرا343

153503قشالق مرانلوزهراي باالمرکزيبوئین زهرا344

**قلعه قدرت آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا345

**کریم آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا346
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**کشت وصنعت اهللا آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا347

**کشت وصنعت امید110زهراي باالمرکزيبوئین زهرا348

**ککینزهراي باالمرکزيبوئین زهرا349

**گلدرزهراي باالمرکزيبوئین زهرا350

283919محمد آباد خرهزهراي باالمرکزيبوئین زهرا351

**مزرعه اله آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا352

**مزرعه بلوك زهرازهراي باالمرکزيبوئین زهرا353

**مزرعه شیرین آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا354

**مزرعه گنجیزهراي باالمرکزيبوئین زهرا355

**مزرعه نعمت آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا356

99300مشکین تپهزهراي باالمرکزيبوئین زهرا357

**نسیم آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا358

**نور آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا359

209656ولدآبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا360

287913ولی آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا361

**ویس آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا362

**یعقوب آبادزهراي باالمرکزيبوئین زهرا363

1,0613,740اراسنج جدیدزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا364

2521,117اراسنج قدیمزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا365

135429اقچه مزارزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا366

93319آب باریکزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا367

**پته کوهزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا368

3111,032جهان آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا369

412چوقورگلزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا370

**حاجی آباد خوییزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا371

3196حجیبزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا372

180624رحیم آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا373

**سلطان آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا374

**شورجه قشالقزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا375
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1539شهرك صنعتی اراسنجزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا376

**شیخ چریکزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا377

616صادقلوزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا378

417عباس آبادسیفزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا379

89309عشرت آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا380

238875فتح آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا381

**قشالق قمشلوزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا382

**قلیچ کنديزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا383

1626قورقوركزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا384

248851کله درهزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا385

**لکزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا386

**مجتمع کوره هاي اجرپزي عشرت آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا387

**محبعلی کهریززهراي پائینمرکزيبوئین زهرا388

**مزرعه قدرت آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا389

**مزرعه ولی آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا390

**یارپوزلوزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا391

**یوسف آبادزهراي پائینمرکزيبوئین زهرا392

5501,766امیرآبادنوسگزآبادمرکزيبوئین زهرا393

723باالخانلوسگزآبادمرکزيبوئین زهرا394

189589تفکسگزآبادمرکزيبوئین زهرا395

57172چلمبرسگزآبادمرکزيبوئین زهرا396

33104چنارسفلیسگزآبادمرکزيبوئین زهرا397

**چنارعلیاسگزآبادمرکزيبوئین زهرا398

169454حاجی عربسگزآبادمرکزيبوئین زهرا399

**رحمت آبادسگزآبادمرکزيبوئین زهرا400

181520رستم آبادسگزآبادمرکزيبوئین زهرا401

3831,270رودكسگزآبادمرکزيبوئین زهرا402

35117روواندسگزآبادمرکزيبوئین زهرا403

925صادق آبادسگزآبادمرکزيبوئین زهرا404
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**قشالق چلمبرسگزآبادمرکزيبوئین زهرا405

29113قشالق حاجی آبادعلیاسگزآبادمرکزيبوئین زهرا406

**مزرعه گوهرچینکسگزآبادمرکزيبوئین زهرا407

**مزرعه یوسف باغیسگزآبادمرکزيبوئین زهرا408

159472یریجانسگزآبادمرکزيبوئین زهرا409

**یوسف باغیسگزآبادمرکزيبوئین زهرا410

31101اسالم آباداكاسفرورینتاکستان411

9503,220اكاكاسفرورینتاکستان412

**چهارکوتاكاسفرورینتاکستان413

160544خروزاناكاسفرورینتاکستان414

70251شاریناكاسفرورینتاکستان415

3281,118قرقسیناكاسفرورینتاکستان416

**کوره اجرپزي لوشکاناكاسفرورینتاکستان417

**کوره اجر پزئ نسائیاكاسفرورینتاکستان418

8413,028لوشکاناكاسفرورینتاکستان419

136483محمودآباداكاسفرورینتاکستان420

**مزرعه رضی آباداكاسفرورینتاکستان421

1754ناصر آباد ساداتاكاسفرورینتاکستان422

4661,521والزجرداكاسفرورینتاکستان423

5211,431خرم آبادخرم آباداسفرورینتاکستان424

7302,351دیال آبادخرم آباداسفرورینتاکستان425

**شرکت زرمرغخرم آباداسفرورینتاکستان426

8092,827کهکخرم آباداسفرورینتاکستان427

32103اتش انبارافشاریهخرمدشتتاکستان428

**اقچه قیهافشاریهخرمدشتتاکستان429

3771,244اورازجینافشاریهخرمدشتتاکستان430

311896برزلجینافشاریهخرمدشتتاکستان431

218753جعفرآبادافشاریهخرمدشتتاکستان432

68158حاجی آبادافشاریهخرمدشتتاکستان433
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513حمیدآبادافشاریهخرمدشتتاکستان434

153445رحیم آبادافشاریهخرمدشتتاکستان435

87266سینکافشاریهخرمدشتتاکستان436

103296شنستق سفلیافشاریهخرمدشتتاکستان437

124344شنستق علیاافشاریهخرمدشتتاکستان438

305866شیزندافشاریهخرمدشتتاکستان439

3111,019طرویزكافشاریهخرمدشتتاکستان440

114340کشمرزافشاریهخرمدشتتاکستان441

73222کورچشمهافشاریهخرمدشتتاکستان442

56170کوشککافشاریهخرمدشتتاکستان443

**هاشم باغیافشاریهخرمدشتتاکستان444

42127یاري آبادافشاریهخرمدشتتاکستان445

**یاستی بالغافشاریهخرمدشتتاکستان446

3211,055جهان آبادرامندشمالیخرمدشتتاکستان447

263863داکانرامندشمالیخرمدشتتاکستان448

7172,306رادکانرامندشمالیخرمدشتتاکستان449

270793سیف آبادرامندشمالیخرمدشتتاکستان450

174539قاسم آبادرامندشمالیخرمدشتتاکستان451

55191قنبرآبادرامندشمالیخرمدشتتاکستان452

**مزرعه علمداررامندشمالیخرمدشتتاکستان453

3441,098ورسنج دودانگهرامندشمالیخرمدشتتاکستان454

100312ارونقاشدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان455

224713آزاددهدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان456

**بادامکدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان457

**جعفرآبادفتحعلی خاندودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان458

3851,291چوزهدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان459

64174حسن آبادساداتدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان460

89252حسین آباددودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان461

99288حصاردودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان462
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141377ساجدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان463

58141سگزنابدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان464

93247شاکیندودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان465

933شبانکدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان466

106267شیزردودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان467

52146صادق آباددودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان468

187634قرمزآباددودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان469

1236قره قورتاندودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان470

60180قلعه شهداڈدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان471

1531گنبدكدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان472

105390نهبدودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان473

3083ورکه روددودانگه سفلیضیاءآبادتاکستان474

**ابکلودودانگه علیاضیاءآبادتاکستان475

723احمدآباددودانگه علیاضیاءآبادتاکستان476

730اربطدرهدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان477

144476اورنهدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان478

**بان پاشادودانگه علیاضیاءآبادتاکستان479

95289جرندقدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان480

47116حسین آبادجرندق(دودانگه علیا)دودانگه علیاضیاءآبادتاکستان481

3792خندابدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان482

2470سولیدرهدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان483

59سی چانلودودانگه علیاضیاءآبادتاکستان484

1746شورجهدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان485

101306شینیندودانگه علیاضیاءآبادتاکستان486

252795طویوقچیدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان487

6261,860فارسجیندودانگه علیاضیاءآبادتاکستان488

67256قراچه قیادودانگه علیاضیاءآبادتاکستان489

73229قلعه جوقدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان490

2671قینرجهدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان491
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**موالآباددودانگه علیاضیاءآبادتاکستان492

97301مهیندودانگه علیاضیاءآبادتاکستان493

1243هفت صندوقدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان494

2149یام چشمهدودانگه علیاضیاءآبادتاکستان495

161517اشتجینقاقازان شرقیمرکزيتاکستان496

77264اقچه کندقاقازان شرقیمرکزيتاکستان497

6572,144خورهشتقاقازان شرقیمرکزيتاکستان498

4491,496داغالنقاقازان شرقیمرکزيتاکستان499

195611دستجردقاقازان شرقیمرکزيتاکستان500

204713دولت آبادقاقازان شرقیمرکزيتاکستان501

181574شیرازكقاقازان شرقیمرکزيتاکستان502

1336عاشق حصارقاقازان شرقیمرکزيتاکستان503

47146علنقیهقاقازان شرقیمرکزيتاکستان504

510قازان داغیقاقازان شرقیمرکزيتاکستان505

1347قاسم آبادقاقازان شرقیمرکزيتاکستان506

1547قره داشقاقازان شرقیمرکزيتاکستان507

**قره کرسلوقاقازان شرقیمرکزيتاکستان508

2582قلعه قره داشقاقازان شرقیمرکزيتاکستان509

3021,003قمیک بزرگقاقازان شرقیمرکزيتاکستان510

**کشت و صنعت روزبهانیقاقازان شرقیمرکزيتاکستان511

4231,383کندرقاقازان شرقیمرکزيتاکستان512

77241مرگسینقاقازان شرقیمرکزيتاکستان513

163513مهدي آبادقاقازان شرقیمرکزيتاکستان514

**نوهلقاقازان شرقیمرکزيتاکستان515

8713,060یحیی آبادقاقازان شرقیمرکزيتاکستان516

3999اقبالغقاقازان غربیمرکزيتاکستان517

**امین آبادقاقازان غربیمرکزيتاکستان518

191611انداققاقازان غربیمرکزيتاکستان519

69166تاکندقاقازان غربیمرکزيتاکستان520
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**چنارستانقاقازان غربیمرکزيتاکستان521

2463چنگورهقاقازان غربیمرکزيتاکستان522

1030خرمال آبادقاقازان غربیمرکزيتاکستان523

96305دربهانقاقازان غربیمرکزيتاکستان524

**درمان چايقاقازان غربیمرکزيتاکستان525

56182سراسقاقازان غربیمرکزيتاکستان526

1880سولیدره دربهانقاقازان غربیمرکزيتاکستان527

30105شناسوندقاقازان غربیمرکزيتاکستان528

2268فشالنجقاقازان غربیمرکزيتاکستان529

113344قالتقاقازان غربیمرکزيتاکستان530

299976کنشکینقاقازان غربیمرکزيتاکستان531

**گوزه گلنقاقازان غربیمرکزيتاکستان532

2691مایانقاقازان غربیمرکزيتاکستان533

**مزرعه وازراهقاقازان غربیمرکزيتاکستان534

132408مشکینقاقازان غربیمرکزيتاکستان535

243775نیکویهقاقازان غربیمرکزيتاکستان536

32105یزده رودقاقازان غربیمرکزيتاکستان537

**ینگجه قاقازانقاقازان غربیمرکزيتاکستان538

**ایستگاه سیاه باغنرجهمرکزيتاکستان539

**باشگلنرجهمرکزيتاکستان540

**بنددالورنرجهمرکزيتاکستان541

**تاك بتن شایگاننرجهمرکزيتاکستان542

**سامان بتننرجهمرکزيتاکستان543

1966شنین قاقازاننرجهمرکزيتاکستان544

**شهرصنعتی تاکستاننرجهمرکزيتاکستان545

106332قره باغنرجهمرکزيتاکستان546

**کارخانه روکش الستیک ایراننرجهمرکزيتاکستان547

**کوره اجرفشاري خرمنرجهمرکزيتاکستان548

**کالدهنرجهمرکزيتاکستان549
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**کوره اجرپزي اتحادنونرجهمرکزيتاکستان550

**کوره اجرپزي حاجی شعباننرجهمرکزيتاکستان551

**کوره اجرپزي نورنرجهمرکزيتاکستان552

**مرغداري روشننرجهمرکزيتاکستان553

**مرغداري فیض ا... طاهرخانی(ولیعصر)نرجهمرکزيتاکستان554

**مرغداري نادر خدیونرجهمرکزيتاکستان555

**مرغدارئ پیوندنرجهمرکزيتاکستان556

**مزرعه حاج عباس طاهرخانینرجهمرکزيتاکستان557

**مزرعه حاج یداله طاهرخانینرجهمرکزيتاکستان558

**مزرعه شمسنرجهمرکزيتاکستان559

51134نودهکنرجهمرکزيتاکستان560

**ینگجهنرجهمرکزيتاکستان561

39109افتابدرالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین562

**امشکالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین563

84229اندجالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین564

59140اوهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین565

1821آزاد رودالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین566

77210باغ دشتالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین567

46122باغ کالیهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین568

56138بوکانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین569

1072بیدلیالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین570

745پارس آبادالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین571

72202ترکانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین572

62166توانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین573

68175جوتانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین574

67124جوالدكالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین575

171520خشکچالالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین576

2155دكالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین577

44102دهکالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین578
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95257دینه کوهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین579

36101زردچینالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین580

819سرخ کولهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین581

2980سلیمان آبادالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین582

3291شریف آبادالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین583

3474شورستانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین584

70173شهركالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین585

1238شیرکوهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین586

2750صایین کالیهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین587

66183فیشانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین588

3681کندان سرالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین589

158445کوچنانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین590

207517گازرخان(مسعودآباد)الموت باالرودبارالموت شرقیقزوین591

52137محمود آبادالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین592

**مردانچالالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین593

**مزرعه نظام باغالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین594

3071مال کالیهالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین595

**میانانالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین596

70170مینودشتالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین597

59147یركالموت باالرودبارالموت شرقیقزوین598

148379اتانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین599

1639اتان رودالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین600

**االنگانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین601

1029اواترالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین602

2255اوانکالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین603

1947ایالنالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین604

**پونانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین605

3498پیج بنالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین606

2763جیرندهالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین607
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1131چوثرالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین608

1538حسن آبادالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین609

2048خوبانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین610

1744خوبکوهالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین611

1837دینه رودالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین612

**روچ درهالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین613

65173روچ سفلیالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین614

83197روچ علیاالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین615

39102زواركالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین616

2669سراج کالیهالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین617

2774سفیددرالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین618

3482سیلکانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین619

3481طالهالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین620

1023کافرکشالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین621

60144کشک دشتالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین622

2463کالنالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین623

109255کالیهالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین624

**گچ التالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین625

106232گرمارودالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین626

48121مدانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین627

410نرمیالتالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین628

1126نساالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین629

2048وركالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین630

410ورکرودالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین631

2783وناش باالالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین632

3074وناش پائینالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین633

1222ویکانالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین634

58134هرانکالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین635

77248هنیزالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین636
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2358یارفیالموت پائینرودبارالموت شرقیقزوین637

1759ازرتمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین638

136349اوانمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین639

610ایینمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین640

150340دیکینمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین641

334895زرآبادمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین642

133361زواردشتمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین643

42130سرخه دزدكمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین644

**کلنگ سرمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین645

83227کوشکمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین646

128361گرمارودسفلیمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین647

69183گرمارودعلیامعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین648

2453مزرعه سفلیمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین649

2058مزرعه علیامعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین650

818میانخانیمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین651

61126وربنمعلم کالیهرودبارالموت شرقیقزوین652

37105اربدیاندستجردرودبارالموت غربیقزوین653

**انارك کماسردستجردرودبارالموت غربیقزوین654

1237بازرگاهدستجردرودبارالموت غربیقزوین655

64163بلکاندستجردرودبارالموت غربیقزوین656

1425تسکیندستجردرودبارالموت غربیقزوین657

2666توته چالدستجردرودبارالموت غربیقزوین658

3295جیردوزاندستجردرودبارالموت غربیقزوین659

**چالین کناردستجردرودبارالموت غربیقزوین660

2771چنگال دشتدستجردرودبارالموت غربیقزوین661

**حلیمکدستجردرودبارالموت غربیقزوین662

105312خسروددستجردرودبارالموت غربیقزوین663

**دربندکالتهدستجردرودبارالموت غربیقزوین664

162428دستجرد سفلیدستجردرودبارالموت غربیقزوین665
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61179طهمورث آباددستجردرودبارالموت غربیقزوین666

35105طیاندشتدستجردرودبارالموت غربیقزوین667

510علندردستجردرودبارالموت غربیقزوین668

88313کاکوهستاندستجردرودبارالموت غربیقزوین669

2976کش روددستجردرودبارالموت غربیقزوین670

2161کله کوبدستجردرودبارالموت غربیقزوین671

3476کنگریندستجردرودبارالموت غربیقزوین672

**گریوهدستجردرودبارالموت غربیقزوین673

64197گشنه روددستجردرودبارالموت غربیقزوین674

149385التدستجردرودبارالموت غربیقزوین675

**مزرعه پل انبوهدستجردرودبارالموت غربیقزوین676

**مزرعه دربنددستجردرودبارالموت غربیقزوین677

**مزرعه عباس خانیدستجردرودبارالموت غربیقزوین678

206601اکوجان جدیدرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین679

112331اکوجان قدیمرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین680

1541امامزاده هارونرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین681

**انارترودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین682

3999انگور ازوجرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین683

53150بهرام آبادرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین684

106314پرچکوهرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین685

133416پررودرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین686

3179تاج درهرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین687

105301تالتررودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین688

2981جوالدهرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین689

55146چرشدرهرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین690

411حسین آبادرودبار شهرستانرودبارالموت غربیقزوین691
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265900حسین آبادایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین919

**خرقان باالایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین920

2347خرقان پایینایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین921

2574خشکنات باالایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین922

**خشکنات پائینایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین923

**دره قوطیایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین924

**دوده تاجایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین925

44138دینکایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین926
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99373رامشانایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین927

**ریحان باالایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین928

**ریحان پایینایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین929

**ریحان وسطیایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین930

2990زیتک قشالقایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین931

77234ساربانکایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین932

61188سلطان آبادایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین933

178607سنجانکایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین934

175589شنازندایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین935

80227فطرایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین936

52148کرداندهایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین937

2348ککجین درهایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین938

120406کوشککایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین939

63225کیخنانایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین940

1651مرتضی آبادایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین941

2861معلم خانی باالایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین942

**معلم خانی پائینایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین943

80207میانجایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین944

43117نارندهایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین945

**یاکندعلی آبادایالت قاقازان شرقیکوهینقزوین946

**استین برك باالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین947

44124استین درباالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین948

71206استین درپایینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین949

47150استین دروسطیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین950

66203اسدآبادخورینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین951

3194اسديایالت قاقازان غربیکوهینقزوین952

63170اسفستانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین953

1127اسالم آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین954

4286اسماعیل آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین955
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50145اصطلکایالت قاقازان غربیکوهینقزوین956

1530اق دوزایالت قاقازان غربیکوهینقزوین957

54167الونديایالت قاقازان غربیکوهینقزوین958

**انجلین سفلیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین959

**انجلین وسطیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین960

3795اوج تپهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین961

**آزادخانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین962

**آستین برك پایینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین963

3370بابرسفلیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین964

**بابرعلیاایالت قاقازان غربیکوهینقزوین965

**برگیلهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین966

56147بک باغیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین967

242714بک کنديایالت قاقازان غربیکوهینقزوین968

**بنگهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین969

160537بهرام آبادقاقازانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین970

**پلنگه وچنسایالت قاقازان غربیکوهینقزوین971

927تلخان دره باالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین972

**تلخان دره پایینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین973

37110جاي ذکیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین974

124377جم جردایالت قاقازان غربیکوهینقزوین975

**چالیچالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین976

**چشمه درازایالت قاقازان غربیکوهینقزوین977

1956چشمه کرهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین978

1236چلک ناصري اعالییایالت قاقازان غربیکوهینقزوین979

**چنارستانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین980

47101چوبدرایالت قاقازان غربیکوهینقزوین981

**چوره سفلیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین982

69چوره علیاایالت قاقازان غربیکوهینقزوین983

96267حسام آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین984
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**حصارایالت قاقازان غربیکوهینقزوین985

**حصاراسالم بیگیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین986

**حصارولی آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین987

60173خرزانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین988

**خرمدهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین989

2170داشیوردایالت قاقازان غربیکوهینقزوین990

**دره ازداد علی قلیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین991

**دره آزاد خان باالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین992

**دره صفرایالت قاقازان غربیکوهینقزوین993

**دره علی کرمایالت قاقازان غربیکوهینقزوین994

**دره کهریزایالت قاقازان غربیکوهینقزوین995

2468دره گنجعلیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین996

**دره ولی آبادسفلیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین997

173573دوده چايایالت قاقازان غربیکوهینقزوین998

1129دودههایالت قاقازان غربیکوهینقزوین999

47147رمضان یوردایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1000

**سردشت باالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1001

**سقرچینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1002

44109سوخته چنارایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1003

2986سوريایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1004

4777شادتپهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1005

**شاه بالغیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1006

**طاوه دشتایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1007

87269طزرکشایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1008

**فتین آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1009

1335قانشاربالغایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1010

**قپانچايایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1011

**قدرت آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1012

47140قزل درهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1013
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**کبریت لوایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1014

48کاوانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1015

**کربالئی والیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1016

**کرملیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1017

**کرملی قشالقایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1018

**کوربالغایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1019

2366گابريایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1020

**گردکانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1021

48گزگینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1022

52157گزنهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1023

4188گل درهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1024

727گل زردایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1025

**گندابایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1026

1737گوراندشت باالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1027

35107گوراندشت پائینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1028

**گون بانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1029

727گوي درهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1030

517محمودآبادخرزانایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1031

**مزرعه اسبوینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1032

**مزرعه خورمعینایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1033

**مزرعه شش دانگهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1034

53167مزرعه محموديایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1035

**ناصريایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1036

2366نوروزآبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1037

1130وندرایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1038

**هفت چشمهایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1039

142390یل آبادایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1040

88208یله گنبدایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1041

**ییالق فتح علیایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1042
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623ییالق ناصري اعالییایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1043

**ییالق ناصري باالایالت قاقازان غربیکوهینقزوین1044

35113ارنجکاقبال شرقیمرکزيقزوین1045

53184امامزاده اباذراقبال شرقیمرکزيقزوین1046

3291,068آشنستاناقبال شرقیمرکزيقزوین1047

287932حمید آباداقبال شرقیمرکزيقزوین1048

108281دستجرد علیااقبال شرقیمرکزيقزوین1049

**راهدارخانه قسطین الراقبال شرقیمرکزيقزوین1050

5861,757رزجرداقبال شرقیمرکزيقزوین1051

**رستوران بابا شفیعاقبال شرقیمرکزيقزوین1052

5411,608رشتقوناقبال شرقیمرکزيقزوین1053

5581,823شینقراقبال شرقیمرکزيقزوین1054

168486عبدل آباداقبال شرقیمرکزيقزوین1055

5071,709کورانهاقبال شرقیمرکزيقزوین1056

**مزرعه عشرکاراقبال شرقیمرکزيقزوین1057

**مزرعه میان چالاقبال شرقیمرکزيقزوین1058

126399میان براقبال شرقیمرکزيقزوین1059

73240اجربنداقبال غربیمرکزيقزوین1060

249720اردبیلکاقبال غربیمرکزيقزوین1061

211742اروس آباداقبال غربیمرکزيقزوین1062

78276اك اقبالاقبال غربیمرکزيقزوین1063

259702الولکاقبال غربیمرکزيقزوین1064

**امام ضامناقبال غربیمرکزيقزوین1065

111318اوزون درهاقبال غربیمرکزيقزوین1066

3269بادمجیناقبال غربیمرکزيقزوین1067

33155باراجیناقبال غربیمرکزيقزوین1068

49135بوزلیناقبال غربیمرکزيقزوین1069

**پشاماقبال غربیمرکزيقزوین1070

3397تراتناقبال غربیمرکزيقزوین1071
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77236جنت آباداقبال غربیمرکزيقزوین1072

219770چاریساقبال غربیمرکزيقزوین1073

**خراساقبال غربیمرکزيقزوین1074

5391,944خرمن سوختهاقبال غربیمرکزيقزوین1075

114387زاکاناقبال غربیمرکزيقزوین1076

2674زرشکاقبال غربیمرکزيقزوین1077

271888زویاراقبال غربیمرکزيقزوین1078

**سردخانیاقبال غربیمرکزيقزوین1079

44138سفیده کشاقبال غربیمرکزيقزوین1080

3080سوته کشاقبال غربیمرکزيقزوین1081

**شاه قدماقبال غربیمرکزيقزوین1082

109363شفیع آباداقبال غربیمرکزيقزوین1083

119338شفیع آباداقبال غربیمرکزيقزوین1084

1239شهرك صنعتی لیااقبال غربیمرکزيقزوین1085

**شهرك دانشاقبال غربیمرکزيقزوین1086

9783,252شیداصفهاناقبال غربیمرکزيقزوین1087

**غالم آباداقبال غربیمرکزيقزوین1088

1,0023,473فارسیاناقبال غربیمرکزيقزوین1089

**قبلهاقبال غربیمرکزيقزوین1090

4331,469قدیم آباداقبال غربیمرکزيقزوین1091

**قلمبه سراقبال غربیمرکزيقزوین1092

413کشت وصنعت ایراناقبال غربیمرکزيقزوین1093

1734کش آبادسفلیاقبال غربیمرکزيقزوین1094

87229کش آبادعلیااقبال غربیمرکزيقزوین1095

69197ککجیناقبال غربیمرکزيقزوین1096

**کلهراقبال غربیمرکزيقزوین1097

**گاوچالاقبال غربیمرکزيقزوین1098

**گرده سنگاقبال غربیمرکزيقزوین1099

81250گرگیناقبال غربیمرکزيقزوین1100
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57174گوگیربنداقبال غربیمرکزيقزوین1101

**ماالراقبال غربیمرکزيقزوین1102

2063مجتمع کارخانجات صنعتی لیااقبال غربیمرکزيقزوین1103

4931,635محمودآبادعلم خانیاقبال غربیمرکزيقزوین1104

**مزرعه اسماعیل آباداقبال غربیمرکزيقزوین1105

**مزرعه بهنام فراقبال غربیمرکزيقزوین1106

**مزرعه پرسه اياقبال غربیمرکزيقزوین1107

**مزرعه تخم طالئیاقبال غربیمرکزيقزوین1108

**مزرعه ترالناقبال غربیمرکزيقزوین1109

**مزرعه جمال آباد(سبزي سراي بهشت)اقبال غربیمرکزيقزوین1110

**مزرعه حاج میرصادقیاقبال غربیمرکزيقزوین1111

**مزرعه زوارهاقبال غربیمرکزيقزوین1112

**مزرعه علیرضاییاقبال غربیمرکزيقزوین1113

**مزرعه کرمی(حاج فتحعلی)اقبال غربیمرکزيقزوین1114

**مزرعه کلهراقبال غربیمرکزيقزوین1115

**مزرعه کتیرائیاقبال غربیمرکزيقزوین1116

**مزرعه نکوییاناقبال غربیمرکزيقزوین1117

126430مشکین آباداقبال غربیمرکزيقزوین1118

4451,494مهدي آبادبزرگاقبال غربیمرکزيقزوین1119

1035میانچالاقبال غربیمرکزيقزوین1120

56135میزوجاقبال غربیمرکزيقزوین1121

**نادرآباداقبال غربیمرکزيقزوین1122

203674نجم آباداقبال غربیمرکزيقزوین1123

1,1803,857نظام آباداقبال غربیمرکزيقزوین1124

87246نیاقاقبال غربیمرکزيقزوین1125

188648هادي آباداقبال غربیمرکزيقزوین1126

230748همت آباداقبال غربیمرکزيقزوین1127
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