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**چاه رضامیرجانیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان283

**چاه رضانیکبختجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان284

**چاه سالمیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان285

**چاه سرهنگجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان286

**چاه سیداسداله فاطمیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان287

**چاه سیدعباس سجاديجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان288

صفحه 10
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**چاه سیدمصطفی سجاديجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان289

**چاه سیدنعمت اله حسینیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان290

**چاه طالب آبادباالییجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان291

**چاه عباس اسماعیل زادهجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان292

**چاه عباس یزدانیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان293

**چاه عباسقلی شهرضایی(رمضان کاظم زاده)جرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان294

**چاه عربهاجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان295

**چاه علیرضاپورمختار(امیرآباد)جرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان296

**چاه غضنفرشیبانیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان297

**چاه فرهنگیهاجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان298

**چاه قاسم مختاريجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان299

**چاه محمد عباديجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان300

**چاه محمد نیکبختجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان301

**چاه محمدحسین جعفريجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان302

**چاه محمدعلی شیرپورجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان303

**چاه یداله جوانیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان304

**چاه یعقوب کریمیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان305

**رحمت آبادجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان306

**سلطان آبادجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان307

109319سیانجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان308

**شرکت کشت ودام ایثاربهارانجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان309

**طالب آباد پایینجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان310

**عباس آبادجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان311

41100قارنهجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان312

**کارخانه گچ پزي باباکرمجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان313

**کارخانه گچ پزي واحديجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان314

**کارگاه آسفالت جرقویهجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان315

54166گنج آبادجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان316

**محمدمعتمديجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان317
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**مزرعه امام رضاجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان318

**مزرعه امین آبادجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان319

**مزرعه باالیی شماره 1جرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان320

**مزرعه تقی جانقربانجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان321

**مزرعه حاج حسین نیک آباديجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان322

**مزرعه حسین جعفرپورجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان323

**مزرعه حسین جهانگردجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان324

**مزرعه خلیفه سلطانیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان325

**مزرعه سیدمحمدهاشمیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان326

**مزرعه عباس رضاییجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان327

**مزرعه عباس کرمانی قریشیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان328

**مزرعه عبدالرضاشیرپورجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان329

**مزرعه علی عسگرنیکبختجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان330

**مزرعه لطف اهللا جهانگردجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان331

**مزرعه محمدرضااسماعیلیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان332

**مزرعه موسويجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان333

**ناحیه صنعتی جرقویه سفلیجرقویه سفلیجرقویه سفلیاصفهان334

3701,058آذرخواران(حبیب آباد)جرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان335

9372,760پیکانجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان336

**تراب آبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان337

**چاه حسینعلی ملک پور 1جرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان338

**چاه عمومیجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان339

**حسن آباد آقاجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان340

329996حسین آبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان341

250732حیدرآبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان342

**خیرآبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان343

**ده چیجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان344

139416سعادت آبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان345

**سیدآبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان346
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**عابدینی و شرکاجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان347

**عباس آْبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان348

**کوره گچ پزي پیکانجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان349

**گنج آبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان350

**مزرعه احمدآبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان351

**مزرعه استادمحمدفاتحیجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان352

**مزرعه پروینجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان353

**مزرعه ترابجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان354

**مزرعه حسین نوذريجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان355

**مزرعه خلیفهجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان356

155513مزرعه عربجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان357

**مزرعه قاسم آبادجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان358

**مزرعه کمیته امدادامام خمینیجرقویه وسطیجرقویه سفلیاصفهان359

86278اهللا آباد(یخچال)جرقویه علیاجرقویه علیااصفهان360

**چاه گسترشجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان361

226724خاراجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان362

5901,672دستجردجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان363

**صحرا آسیاب کاچیجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان364

**صحرا پایین دشت علی آبادجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان365

**صحرا سرچشمهجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان366

**صحرا قلعهجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان367

**صحرا قلماججرقویه علیاجرقویه علیااصفهان368

**صحرا کارونجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان369

**صحرا گارتوالجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان370

**علی آبادجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان371

5491,715کمال آبادجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان372

**کوره گچ پزي منصوريجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان373

**گروه رضاخدامیجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان374

326907مالوآجردجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان375
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**مزرعه تودشجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان376

**مزرعه حاج میرعلی بکجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان377

**مزرعه رضاییه درباغجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان378

**ناحیه صنعتی حسن آبادجرقویه علیاجرقویه علیااصفهان379

119254احمدآبادرامشهجرقویه علیااصفهان380

2160اسدآبادرامشهجرقویه علیااصفهان381

289872اسفندارانرامشهجرقویه علیااصفهان382

**اهللا آبادرامشهجرقویه علیااصفهان383

**چاه جمالرامشهجرقویه علیااصفهان384

**چاه عشایررامشهجرقویه علیااصفهان385

**چاه قلیرامشهجرقویه علیااصفهان386

**چشمه ریزهرامشهجرقویه علیااصفهان387

99277حارث آبادرامشهجرقویه علیااصفهان388

1,0303,131رامشهرامشهجرقویه علیااصفهان389

**صحرااسفندارانرامشهجرقویه علیااصفهان390

2756فیض آبادرامشهجرقویه علیااصفهان391

94290مبارکهرامشهجرقویه علیااصفهان392

**مجموعه مرغداري هاي شرق اسفندارانرامشهجرقویه علیااصفهان393

**مجموعه معادن چشمه ترشرامشهجرقویه علیااصفهان394

**مجموعه واحدهاي کشاورزي غرب اسفندارانرامشهجرقویه علیااصفهان395

**مزرعه اله آبادرامشهجرقویه علیااصفهان396

**مزرعه تل پلوییرامشهجرقویه علیااصفهان397

**مزرعه ریزآبادرامشهجرقویه علیااصفهان398

**مزرعه سه گنبدرامشهجرقویه علیااصفهان399

**مزرعه قلیجانرامشهجرقویه علیااصفهان400

**مزرعه کته نورامشهجرقویه علیااصفهان401

**معدن گچ سفیدرامشهجرقویه علیااصفهان402

**نیستانکرامشهجرقویه علیااصفهان403

8162,493امامزاده عبدالعزیزامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان404
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**ایستگاه خیرآبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان405

50169پاجیک آبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان406

1655جمبزهامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان407

98295خرمامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان408

163482خورچانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان409

**خویاامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان410

**خیرآبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان411

**سروشانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان412

79244سریانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان413

35108سکانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان414

47147سنوچیامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان415

62184سیچیامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان416

**سید احمدیانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان417

75227سیدانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان418

215617شریف آبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان419

92286فیض آبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان420

123388قلعه باالامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان421

61207قلعه ساربانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان422

60192قلعه عبدالهامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان423

123399قمشانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان424

272855قهیامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان425

109343کلیشادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان426

1033کلیلامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان427

128406کمندانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان428

273874گیشیامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان429

67208مادرگان(مادرکان)امامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان430

38134مارچیامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان431

**مرغ گوشتی جزیرانامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان432

**مزرعه شعبان صاحبیامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان433
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**مزرعه کاظم آبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان434

**نورآبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان435

3293هاشم آبادامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان436

98272هالرتهامامزاده عبدالعزیزجلگهاصفهان437

**ازرودشتجلگهاصفهان438

**اسالم آبادرودشتجلگهاصفهان439

**المزآبادرودشتجلگهاصفهان440

**امامزاده سیدمحمدرودشتجلگهاصفهان441

**امین آبادرودشتجلگهاصفهان442

**بشنق آبادرودشتجلگهاصفهان443

**تالجردرودشتجلگهاصفهان444

**حسین آبادرودشتجلگهاصفهان445

**دیزه چیرودشتجلگهاصفهان446

**رحمت آبادرودشتجلگهاصفهان447

167556سیانرودشتجلگهاصفهان448

**سیدآبادرودشتجلگهاصفهان449

**شهرك صنعتی هرندرودشتجلگهاصفهان450

**شیخ آبادرودشتجلگهاصفهان451

**قلعه وحشرودشتجلگهاصفهان452

**کارخانه گچ گل گوهر اژیهرودشتجلگهاصفهان453

**مجتمع کوره هاي آجرپزي هرندرودشتجلگهاصفهان454

**مزرعه باالرودشتجلگهاصفهان455

**مزرعه پایینرودشتجلگهاصفهان456

**مزرعه سیدحسن حسینیرودشتجلگهاصفهان457

**میانه هارودشتجلگهاصفهان458

42121اروجهتودشککوهپایهاصفهان459

**اشترآبادتودشککوهپایهاصفهان460

152445امامزاده قاسمتودشککوهپایهاصفهان461

46انجیالنتودشککوهپایهاصفهان462
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**انگورودتودشککوهپایهاصفهان463

1745آب چوییهتودشککوهپایهاصفهان464

66170بادافشانتودشککوهپایهاصفهان465

1227برزآبادتودشککوهپایهاصفهان466

417بیدآبادتودشککوهپایهاصفهان467

67220پایگاه پدافندهوایی هاشم آبادتودشککوهپایهاصفهان468

**پردزتودشککوهپایهاصفهان469

**پهنگانتودشککوهپایهاصفهان470

725توتچیتودشککوهپایهاصفهان471

144409جشوقانتودشککوهپایهاصفهان472

133398جندابهتودشککوهپایهاصفهان473

**جوکارانتودشککوهپایهاصفهان474

**چاه کنديتودشککوهپایهاصفهان475

1034چیرمان سفلیتودشککوهپایهاصفهان476

40131چیرمان علیاتودشککوهپایهاصفهان477

**حسن آبادتودشککوهپایهاصفهان478

**حسن آبادتودشککوهپایهاصفهان479

**حسن بیگیتودشککوهپایهاصفهان480

**حسین آبادتودشککوهپایهاصفهان481

**حسین آبادخانتودشککوهپایهاصفهان482

621حکمتستانتودشککوهپایهاصفهان483

1847خارزنانتودشککوهپایهاصفهان484

1542خالتیتودشککوهپایهاصفهان485

69خان آبادتودشککوهپایهاصفهان486

**خانه سنجدتودشککوهپایهاصفهان487

**خانه قوچتودشککوهپایهاصفهان488

1020خیرآبادتودشککوهپایهاصفهان489

714دره شاه نظرتودشککوهپایهاصفهان490

**دستکنتودشککوهپایهاصفهان491
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1745دستگردتودشککوهپایهاصفهان492

913دستگردوتودشککوهپایهاصفهان493

47113دلگشاتودشککوهپایهاصفهان494

**دمبهتودشککوهپایهاصفهان495

**دولت آبادتودشککوهپایهاصفهان496

510زدركتودشککوهپایهاصفهان497

**زردآبادتودشککوهپایهاصفهان498

**زرنگ آبادتودشککوهپایهاصفهان499

**زمان آبادتودشککوهپایهاصفهان500

**زینت آبادتودشککوهپایهاصفهان501

412سرخیتودشککوهپایهاصفهان502

**سنگ زبرهتودشککوهپایهاصفهان503

**سهرانهتودشککوهپایهاصفهان504

1543سیدآبادتودشککوهپایهاصفهان505

**شاه مرادتودشککوهپایهاصفهان506

**شمس آبادتودشککوهپایهاصفهان507

**شیرانتودشککوهپایهاصفهان508

**شیرآبادتودشککوهپایهاصفهان509

**صالح آبادتودشککوهپایهاصفهان510

**عشق آبادتودشککوهپایهاصفهان511

57عطرافشانتودشککوهپایهاصفهان512

**علی آبادتودشککوهپایهاصفهان513

**علی آبادکوهانتودشککوهپایهاصفهان514

3394عیش آبادتودشککوهپایهاصفهان515

**قاسمعلیتودشککوهپایهاصفهان516

**قامشلوتودشککوهپایهاصفهان517

**کاظم آبادتودشککوهپایهاصفهان518

818کیتودشککوهپایهاصفهان519

**کیمارانتودشککوهپایهاصفهان520
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**گجدتودشککوهپایهاصفهان521

**گیل آبادتودشککوهپایهاصفهان522

**مجیدآبادتودشککوهپایهاصفهان523

**محمدآبادتودشککوهپایهاصفهان524

**مزرعه خروستودشککوهپایهاصفهان525

**مزرعه قنديتودشککوهپایهاصفهان526

**مزرعه مالاحمدتودشککوهپایهاصفهان527

719مزرعه ملکتودشککوهپایهاصفهان528

**مزرعه میرزاتقیتودشککوهپایهاصفهان529

411مزرعه نوتودشککوهپایهاصفهان530

819مزرعه نورالهتودشککوهپایهاصفهان531

1744مزرعه یزديتودشککوهپایهاصفهان532

173506مشکنانتودشککوهپایهاصفهان533

**ممباشیتودشککوهپایهاصفهان534

**منزلیتودشککوهپایهاصفهان535

**منطقه صنعتی تودشکتودشککوهپایهاصفهان536

**مهدي آبادتودشککوهپایهاصفهان537

**مهرآبادتودشککوهپایهاصفهان538

1329میرلطف الهتودشککوهپایهاصفهان539

**میرلطیفتودشککوهپایهاصفهان540

**نوگبادتودشککوهپایهاصفهان541

2355وجتودشککوهپایهاصفهان542

619هفت یارانتودشککوهپایهاصفهان543

**یحیی آبادتودشککوهپایهاصفهان544

68یزدآبادتودشککوهپایهاصفهان545

**اکبرآبادجبلکوهپایهاصفهان546

64241آب خاركجبلکوهپایهاصفهان547

**پرتینجانجبلکوهپایهاصفهان548

**پمپ بنزینجبلکوهپایهاصفهان549
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39123تینجانجبلکوهپایهاصفهان550

286835جزهجبلکوهپایهاصفهان551

**جالل آبادجبلکوهپایهاصفهان552

**جمال الدینجبلکوهپایهاصفهان553

**چگایگانجبلکوهپایهاصفهان554

**حاجی آبادجبلکوهپایهاصفهان555

**حجت آبادجبلکوهپایهاصفهان556

**حسین آبادجبلکوهپایهاصفهان557

721حیدرآبادجبلکوهپایهاصفهان558

**خطیجبلکوهپایهاصفهان559

**خواجهجبلکوهپایهاصفهان560

3779دخرآبادجبلکوهپایهاصفهان561

**دولت آبادجبلکوهپایهاصفهان562

**رضا آبادجبلکوهپایهاصفهان563

**سجادیهجبلکوهپایهاصفهان564

**سسن آبادجبلکوهپایهاصفهان565

35102سهرجبلکوهپایهاصفهان566

**شاهان علیاجبلکوهپایهاصفهان567

**صادق آبادجبلکوهپایهاصفهان568

720عباس آبادجبلکوهپایهاصفهان569

64127علون آبادجبلکوهپایهاصفهان570

610علی ابراهیمجبلکوهپایهاصفهان571

**علی آبادجبلکوهپایهاصفهان572

**عموچیجبلکوهپایهاصفهان573

**فازهجبلکوهپایهاصفهان574

**قایم آبادجبلکوهپایهاصفهان575

52133کردآبادجبلکوهپایهاصفهان576

48کریم آبادجبلکوهپایهاصفهان577

63186کمال بیکجبلکوهپایهاصفهان578
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**کهرانجبلکوهپایهاصفهان579

**کیان آبادجبلکوهپایهاصفهان580

3492کیچیجبلکوهپایهاصفهان581

**گبرآبادجبلکوهپایهاصفهان582

**گزن آبادجبلکوهپایهاصفهان583

**گلستانهجبلکوهپایهاصفهان584

923لوتريجبلکوهپایهاصفهان585

**لوالچیجبلکوهپایهاصفهان586

**ماري بهارستانجبلکوهپایهاصفهان587

3295مزرعه باالجبلکوهپایهاصفهان588

**مزرعه توکلیجبلکوهپایهاصفهان589

**مزرعه حاج حسنجبلکوهپایهاصفهان590

**مزرعه حاج عبدالکریمجبلکوهپایهاصفهان591

**مزرعه گوديجبلکوهپایهاصفهان592

**مزرعه محمدجبلکوهپایهاصفهان593

**مزرعه میرعلی اکبرجبلکوهپایهاصفهان594

**مزرعه نوبهارجبلکوهپایهاصفهان595

**مندآبادجبلکوهپایهاصفهان596

**منطقه صنعتی کوهپایهجبلکوهپایهاصفهان597

**موسی آبادجبلکوهپایهاصفهان598

2255میرجعفرجبلکوهپایهاصفهان599

**میرهمایونجبلکوهپایهاصفهان600

**ندیم آبادجبلکوهپایهاصفهان601

**ونداییجبلکوهپایهاصفهان602

3890هریزهجبلکوهپایهاصفهان603

2142هماگرانجبلکوهپایهاصفهان604

**اولوکچیزفرهکوهپایهاصفهان605

**ایستگاه ارتباطی مارشینانزفرهکوهپایهاصفهان606

**ایستگاه رادارمارشینانزفرهکوهپایهاصفهان607
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**آبگرمزفرهکوهپایهاصفهان608

**باغ گلزفرهکوهپایهاصفهان609

**پس اب چهزفرهکوهپایهاصفهان610

**پس آب باالزفرهکوهپایهاصفهان611

**چاه سرخزفرهکوهپایهاصفهان612

**حجت آبادزفرهکوهپایهاصفهان613

**خالی شاهزفرهکوهپایهاصفهان614

**دوبحري حسین آبادزفرهکوهپایهاصفهان615

**رندوانزفرهکوهپایهاصفهان616

6391,750زفرهزفرهکوهپایهاصفهان617

515سرسريزفرهکوهپایهاصفهان618

**سورچه پایینزفرهکوهپایهاصفهان619

**شصت پازفرهکوهپایهاصفهان620

**عباس آبادزفرهکوهپایهاصفهان621

**علیازفرهکوهپایهاصفهان622

44122فشاركزفرهکوهپایهاصفهان623

**فشارك کهنهزفرهکوهپایهاصفهان624

**قلعه کهنهزفرهکوهپایهاصفهان625

**کاظم آبادزفرهکوهپایهاصفهان626

410کیچیزفرهکوهپایهاصفهان627

**گل اشکزفرهکوهپایهاصفهان628

**گهر آباد پایینزفرهکوهپایهاصفهان629

**الوانیزفرهکوهپایهاصفهان630

**لوشان درهزفرهکوهپایهاصفهان631

**مجیدآبادزفرهکوهپایهاصفهان632

**مرغداري کویرزفرهکوهپایهاصفهان633

**مزرعه برزنگهزفرهکوهپایهاصفهان634

**مزرعه پا درخت ونزفرهکوهپایهاصفهان635

**مزرعه چشمه دراززفرهکوهپایهاصفهان636
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**مزرعه حاج علیزفرهکوهپایهاصفهان637

**مزرعه حاجی رجبزفرهکوهپایهاصفهان638

**مزرعه حبیب الهزفرهکوهپایهاصفهان639

**مزرعه حسینزفرهکوهپایهاصفهان640

**مزرعه دکتررضوانزفرهکوهپایهاصفهان641

**مزرعه دیزيزفرهکوهپایهاصفهان642

513مزرعه رجبعلیزفرهکوهپایهاصفهان643

**مزرعه زیدزفرهکوهپایهاصفهان644

**مزرعه عباسعلیزفرهکوهپایهاصفهان645

2467مزرعه عبدالهزفرهکوهپایهاصفهان646

**مزرعه علیهزفرهکوهپایهاصفهان647

**مزرعه الدورهزفرهکوهپایهاصفهان648

1438مزرعه مشهديزفرهکوهپایهاصفهان649

**مزرعه مهدي آبادزفرهکوهپایهاصفهان650

**مزرعه میرزاحسین شریعتیزفرهکوهپایهاصفهان651

**مزرعه نچفتزفرهکوهپایهاصفهان652

**مزرعه وادارزفرهکوهپایهاصفهان653

**معدن سنگ تراورتن قرمززفرهکوهپایهاصفهان654

**معدن سنگ دولومیت و کوارتیزیتزفرهکوهپایهاصفهان655

**معدن سنگ سیلیس سورچهزفرهکوهپایهاصفهان656

**نصرتیهزفرهکوهپایهاصفهان657

**هینیزفرهکوهپایهاصفهان658

**ایستگاه تثبیت شن شهیدسیدعلی طاهريسیستانکوهپایهاصفهان659

**باسکول شهداي مظاهريسیستانکوهپایهاصفهان660

412بهجت آبادسیستانکوهپایهاصفهان661

**تره پیسیستانکوهپایهاصفهان662

**تصفیه خانه فاضالب شرق اصفهانسیستانکوهپایهاصفهان663

**چاه اکبریانسیستانکوهپایهاصفهان664

**حسین آبادسیستانکوهپایهاصفهان665
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**حسین آبادسیستانکوهپایهاصفهان666

**حسین آبادسیستانکوهپایهاصفهان667

**شرکت پیشروسیستانکوهپایهاصفهان668

912شهرك صنعتی بزرگ شرق اصفهانسیستانکوهپایهاصفهان669

**صنایع شیمیایی سپاهانسیستانکوهپایهاصفهان670

**فرودگاه کمکی شهید اشتريسیستانکوهپایهاصفهان671

**کارگاه تولید بلوکهاي سیمانی سبکسیستانکوهپایهاصفهان672

**کشتارگاه سپیدمرغسیستانکوهپایهاصفهان673

**کشتارگاه صنعتی اصفهانسیستانکوهپایهاصفهان674

**گروه مشاع حیدرمظاهريسیستانکوهپایهاصفهان675

**گروه مشاع رحمت اهللا کنعانیسیستانکوهپایهاصفهان676

**گروه مشاع علی اکبرجعفريسیستانکوهپایهاصفهان677

**گروه مشاع علی قانعیسیستانکوهپایهاصفهان678

**مجموعه کوره  هاي گچ پزيسیستانکوهپایهاصفهان679

41255مجموعه کوره هاي آجرپزيسیستانکوهپایهاصفهان680

**مجموعه کوره هاي آجرپزي حجت آبادسیستانکوهپایهاصفهان681

**مجیدآبادسیستانکوهپایهاصفهان682

**محمودآبادسیستانکوهپایهاصفهان683

**مزرعه امام خمینیسیستانکوهپایهاصفهان684

**مزرعه بدرسیستانکوهپایهاصفهان685

**مزرعه جعفريسیستانکوهپایهاصفهان686

**مزرعه حاج محمد مظاهري و شرکاءسیستانکوهپایهاصفهان687

**مزرعه خدابنده لوسیستانکوهپایهاصفهان688

**مزرعه سلمانیسیستانکوهپایهاصفهان689

**مزرعه سلیمانیسیستانکوهپایهاصفهان690

**مزرعه علی آبادسیستانکوهپایهاصفهان691

**مزرعه فروغیسیستانکوهپایهاصفهان692

**مزرعه گروه حق شناسسیستانکوهپایهاصفهان693

**مزرعه محمدرضا فتحیانسیستانکوهپایهاصفهان694
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416مزرعه نوسیستانکوهپایهاصفهان695

**معدن سنگ تل سرخسیستانکوهپایهاصفهان696

**معدن شن رودسیستانکوهپایهاصفهان697

**منطقه صنعتی جهادسیستانکوهپایهاصفهان698

829مهدي آبادسیستانکوهپایهاصفهان699

**مهدیهسیستانکوهپایهاصفهان700

187576ورطونسیستانکوهپایهاصفهان701

53158یک لنگیسیستانکوهپایهاصفهان702

92303ازواربراآن جنوبیمرکزياصفهان703

3081,032ازیرانبراآن جنوبیمرکزياصفهان704

3771,215اندالنبراآن جنوبیمرکزياصفهان705

5561,686برکانبراآن جنوبیمرکزياصفهان706

6022,065پیله ورانبراآن جنوبیمرکزياصفهان707

53173چمبراآن جنوبیمرکزياصفهان708

59حاجی آبادبراآن جنوبیمرکزياصفهان709

151470ده کرمبراآن جنوبیمرکزياصفهان710

161487رحیم آبادبراآن جنوبیمرکزياصفهان711

6422,083رورانبراآن جنوبیمرکزياصفهان712

51184زغماربراآن جنوبیمرکزياصفهان713

**شرکت زاینده رودبراآن جنوبیمرکزياصفهان714

156495شیدانبراآن جنوبیمرکزياصفهان715

**صحرا ازوارچهبراآن جنوبیمرکزياصفهان716

**صحرا اشترجانبراآن جنوبیمرکزياصفهان717

**صحرا آسنجبراآن جنوبیمرکزياصفهان718

**صحرا بند روانبراآن جنوبیمرکزياصفهان719

**صحرا پیرانبراآن جنوبیمرکزياصفهان720

**صحرا عمهبراآن جنوبیمرکزياصفهان721

**صحرا کاشانبراآن جنوبیمرکزياصفهان722

**صحرا گدارسنگیبراآن جنوبیمرکزياصفهان723
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51244عباس آبادبراآن جنوبیمرکزياصفهان724

**قلعه سرخیبراآن جنوبیمرکزياصفهان725

93315کروهبراآن جنوبیمرکزياصفهان726

166537کالرتانبراآن جنوبیمرکزياصفهان727

2075کلودانبراآن جنوبیمرکزياصفهان728

69206لیانبراآن جنوبیمرکزياصفهان729

**مجتمع معادن سنگ الشتر2براآن جنوبیمرکزياصفهان730

620مجموعه زمینهاي کشاورزي رورانبراآن جنوبیمرکزياصفهان731

515مجموعه مرغداري هاي صحرا لجن آبادبراآن جنوبیمرکزياصفهان732

**مرغداري جعفرموحدیانبراآن جنوبیمرکزياصفهان733

45مزرعه لجن ابهبراآن جنوبیمرکزياصفهان734

417مهدي آبادبراآن جنوبیمرکزياصفهان735

233776هرمدانبراآن جنوبیمرکزياصفهان736

32102هرمزآبادبراآن جنوبیمرکزياصفهان737

61220ارم پشتبراآن شمالیمرکزياصفهان738

168509اسپارتبراآن شمالیمرکزياصفهان739

200638اسفینابراآن شمالیمرکزياصفهان740

1364آبادسلیمانبراآن شمالیمرکزياصفهان741

133455باچهبراآن شمالیمرکزياصفهان742

6001,955برسیانبراآن شمالیمرکزياصفهان743

4531,457تیمیارتبراآن شمالیمرکزياصفهان744

194610جاجابراآن شمالیمرکزياصفهان745

199628جوربراآن شمالیمرکزياصفهان746

290891جوزدانبراآن شمالیمرکزياصفهان747

77255حاجی آبادبراآن شمالیمرکزياصفهان748

103340حسین آباداشکشانبراآن شمالیمرکزياصفهان749

248797دستجابراآن شمالیمرکزياصفهان750

141523دستگردماربراآن شمالیمرکزياصفهان751

138464دوالببراآن شمالیمرکزياصفهان752
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77221دیدرانبراآن شمالیمرکزياصفهان753

24124رحمت آبادبراآن شمالیمرکزياصفهان754

**صحرا پشت جوي(صحرا باال آبادي)براآن شمالیمرکزياصفهان755

**صحرا تیمچیبراآن شمالیمرکزياصفهان756

**صحرا جهادبراآن شمالیمرکزياصفهان757

**صحرا خرم چیبراآن شمالیمرکزياصفهان758

**صحرا رعیتهابراآن شمالیمرکزياصفهان759

25124صحرا رفاسانبراآن شمالیمرکزياصفهان760

**صحرا زیرکانالبراآن شمالیمرکزياصفهان761

**صحرا سوهانبراآن شمالیمرکزياصفهان762

**صحرا طراحیهابراآن شمالیمرکزياصفهان763

**صحرا ورکنجدبراآن شمالیمرکزياصفهان764

**صحرازیربرجبراآن شمالیمرکزياصفهان765

**عزت آبادبراآن شمالیمرکزياصفهان766

3421,139فسارانبراآن شمالیمرکزياصفهان767

108347کاجبراآن شمالیمرکزياصفهان768

60216کاروانچیبراآن شمالیمرکزياصفهان769

183578کنجوانبراآن شمالیمرکزياصفهان770

294924کندالنبراآن شمالیمرکزياصفهان771

4111,351کوهانبراآن شمالیمرکزياصفهان772

**مزرعه سعیدآبادبراآن شمالیمرکزياصفهان773

5601,814منشیانبراآن شمالیمرکزياصفهان774

154506مهدي آبادبراآن شمالیمرکزياصفهان775

2262نامزادبراآن شمالیمرکزياصفهان776

**نجف آبادبراآن شمالیمرکزياصفهان777

52179وجارهبراآن شمالیمرکزياصفهان778

95322یحیی آبادبراآن شمالیمرکزياصفهان779

10128پادگان آموزشی شهیدبهشتیجیمرکزياصفهان780

221712زردنجانجیمرکزياصفهان781
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7832,459سرشبادرانجیمرکزياصفهان782

**صحرا لوركجیمرکزياصفهان783

**صحراانقالب شماره 2جیمرکزياصفهان784

**صحراپاقلعهجیمرکزياصفهان785

**قلعه زینبیهجیمرکزياصفهان786

**قلعه سرابجیمرکزياصفهان787

**کارخانه کودالی شهرداريجیمرکزياصفهان788

**مجتمع تولیدي صفهجیمرکزياصفهان789

96320مرکزتحقیقات وتولیدسوخت اصفهانجیمرکزياصفهان790

**مالناصفیجیمرکزياصفهان791

**منوچهرآبادجیمرکزياصفهان792

79252امین آبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان793

**باغ رضوانقهاب جنوبیمرکزياصفهان794

**پایانه شرق اصفهانقهاب جنوبیمرکزياصفهان795

96383جالدرانقهاب جنوبیمرکزياصفهان796

4491,471جیالن آبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان797

121372حسن آبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان798

**خیرآبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان799

92281سوسارتقهاب جنوبیمرکزياصفهان800

**شاه آبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان801

**شرکت آسفالت کشوراراقهاب جنوبیمرکزياصفهان802

**شرکت آهن و فوالد اصفهانقهاب جنوبیمرکزياصفهان803

614شهرك صنعتی جیقهاب جنوبیمرکزياصفهان804

**صحراانقالب شماره 1قهاب جنوبیمرکزياصفهان805

**صحراباغ دوغقهاب جنوبیمرکزياصفهان806

**صحراي اربابی گورتقهاب جنوبیمرکزياصفهان807

**علی آبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان808

64213فیروزآبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان809

**قلعه بغلقهاب جنوبیمرکزياصفهان810
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**قلعه ترکانقهاب جنوبیمرکزياصفهان811

79312کلمنجانقهاب جنوبیمرکزياصفهان812

**مجتمع مسکونی  وکارخانه پروفیل سپاهانقهاب جنوبیمرکزياصفهان813

63205محمدآبادقهاب جنوبیمرکزياصفهان814

2921,028مزرعه گورتقهاب جنوبیمرکزياصفهان815

2253امرزیدآبادقهاب شمالیمرکزياصفهان816

225732بهارانقهاب شمالیمرکزياصفهان817

**پیمارقهاب شمالیمرکزياصفهان818

139452جلمرزقهاب شمالیمرکزياصفهان819

157476حتم آبادقهاب شمالیمرکزياصفهان820

**حجت آبادقهاب شمالیمرکزياصفهان821

916حسن آبادکچلیقهاب شمالیمرکزياصفهان822

**حسین آبادکچلیقهاب شمالیمرکزياصفهان823

**خوش ابقهاب شمالیمرکزياصفهان824

**دامداري مهندس فوده ايقهاب شمالیمرکزياصفهان825

110344دینانقهاب شمالیمرکزياصفهان826

**زرندیدقهاب شمالیمرکزياصفهان827

38126زمان آبادقهاب شمالیمرکزياصفهان828

**شاهمزيقهاب شمالیمرکزياصفهان829

**صحرا دستگردقهاب شمالیمرکزياصفهان830

**صحرا فالكقهاب شمالیمرکزياصفهان831

1964فرودگاه اصفهانقهاب شمالیمرکزياصفهان832

**کشتارگاه اصفهان مرغقهاب شمالیمرکزياصفهان833

**محمدآبادقهاب شمالیمرکزياصفهان834

**مزرعه عطاخانقهاب شمالیمرکزياصفهان835

**منطقه صنعتی ولیعصرقهاب شمالیمرکزياصفهان836

2,6478,664منطقه هوایی بابایی اصفهانقهاب شمالیمرکزياصفهان837

162540مورنانقهاب شمالیمرکزياصفهان838

174550مولنجانقهاب شمالیمرکزياصفهان839
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**میر آبادقهاب شمالیمرکزياصفهان840

**نجم آبادقهاب شمالیمرکزياصفهان841

**وشگونقهاب شمالیمرکزياصفهان842

4071,336هفت شوییهقهاب شمالیمرکزياصفهان843

**همت آبادقهاب شمالیمرکزياصفهان844

**ازوارکرارجمرکزياصفهان845

9563,049اشکاوندکرارجمرکزياصفهان846

1,3184,414اصفهانککرارجمرکزياصفهان847

5071,793ایچیکرارجمرکزياصفهان848

1756باستان آبادکرارجمرکزياصفهان849

**باغ یونجهکرارجمرکزياصفهان850

**پادگان آموزشی حمزه سیدالشهداکرارجمرکزياصفهان851

**پادگان شهیدحاج محسن صفويکرارجمرکزياصفهان852

**پادگان شهیدحسن غازيکرارجمرکزياصفهان853

**پادگان مالک اشترکرارجمرکزياصفهان854

**پره بیابانکرارجمرکزياصفهان855

231792جارکرارجمرکزياصفهان856

6992,272چیریانکرارجمرکزياصفهان857

198689حیدرآبادکرارجمرکزياصفهان858

8152,725دشتیکرارجمرکزياصفهان859

5341,759راشنانکرارجمرکزياصفهان860

**سدور دشتیکرارجمرکزياصفهان861

**شرکت کشاورزي تک جمکرارجمرکزياصفهان862

**شرکت کشت وصنعت فکاکرارجمرکزياصفهان863

**صادق آبادکرارجمرکزياصفهان864

**صحرا اشمارچیکرارجمرکزياصفهان865

**صحرا ساچانکرارجمرکزياصفهان866

**صحرا الرچه گانکرارجمرکزياصفهان867

**صحرا لوركکرارجمرکزياصفهان868
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251762قلعه چومکرارجمرکزياصفهان869

138451قلعه شورکرارجمرکزياصفهان870

**کارخانه پرورش قارچ زاینده رودکرارجمرکزياصفهان871

141456کبجوانکرارجمرکزياصفهان872

4341,414کبوترآبادکرارجمرکزياصفهان873

250883کرچگانکرارجمرکزياصفهان874

5831,882کوي راه حقکرارجمرکزياصفهان875

249960کیچیکرارجمرکزياصفهان876

3088گلستانهکرارجمرکزياصفهان877

**گمرگ اصفهانکرارجمرکزياصفهان878

**مجتمع معادن سنگ الشتر1کرارجمرکزياصفهان879

**مجتمع ویالیی زیتونکرارجمرکزياصفهان880

118351مرغ گچیکرارجمرکزياصفهان881

1553مرکزآموزش کشاورزي کبوترآبادکرارجمرکزياصفهان882

**مزرعه سپاهکرارجمرکزياصفهان883

**مزرعه گودشاه کوهکرارجمرکزياصفهان884

**مزرعه یزدانیکرارجمرکزياصفهان885

**معدن سنگ خردکنی عبداهللا شفیعیکرارجمرکزياصفهان886

**معدن گوشفیلکرارجمرکزياصفهان887

**منطقه صنعتی صفهکرارجمرکزياصفهان888

133429یفرانکرارجمرکزياصفهان889

**یوسف آبادکرارجمرکزياصفهان890

**تصفیه خانه فاضالب اصفهان شماره 2محمودآبادمرکزياصفهان891

**حسن آبادمحمودآبادمرکزياصفهان892

**حسین آبادمحمودآبادمرکزياصفهان893

**سلطان آبادمحمودآبادمرکزياصفهان894

**شرکت دامداري و کشاورزي مهندسیه اصفهانمحمودآبادمرکزياصفهان895

**شهرك صنعتی حسین آبادومحمودآباداصفهانمحمودآبادمرکزياصفهان896

**صادق آبادمحمودآبادمرکزياصفهان897
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**صحرا لیالمحمودآبادمرکزياصفهان898

**عادل آبادمحمودآبادمرکزياصفهان899

**کارخانه آرد اطلسمحمودآبادمرکزياصفهان900

**مجموعه صنعتی پردیسمحمودآبادمرکزياصفهان901

**مجموعه کوره هاي آجرپزي محمودآبادمحمودآبادمرکزياصفهان902

**مزرعه ال رسولمحمودآبادمرکزياصفهان903

**منطقه صنعتی موزاییک سازانمحمودآبادمرکزياصفهان904

44اقبالیهکویرکویراتآران وبیدگل905

**چاه تقیکویرکویراتآران وبیدگل906

**چاه تلخکویرکویراتآران وبیدگل907

**چاه شیرینکویرکویراتآران وبیدگل908

**چاه مهدیهکویرکویراتآران وبیدگل909

**چشمه خال سفیدکویرکویراتآران وبیدگل910

**چشمه سفیدآبکویرکویراتآران وبیدگل911

5711,743حسین آبادکویرکویراتآران وبیدگل912

**خال سفیدکویرکویراتآران وبیدگل913

**خانی آبادکویرکویراتآران وبیدگل914

**دامداري حاج غالمحسین مهدي زادهکویرکویراتآران وبیدگل915

199590قاسم آبادکویرکویراتآران وبیدگل916

5341,708کاغذيکویرکویراتآران وبیدگل917

**کرچهکویرکویراتآران وبیدگل918

**کرشاهیکویرکویراتآران وبیدگل919

**گرمابکویرکویراتآران وبیدگل920

**گلستان خمینیکویرکویراتآران وبیدگل921

**گندابکویرکویراتآران وبیدگل922

**گوشکوهکویرکویراتآران وبیدگل923

**مرغداري بشیر علیزادهکویرکویراتآران وبیدگل924

**مرغداري حاج عباس علیزادهکویرکویراتآران وبیدگل925

**مزرعه جهاد شماره 6کویرکویراتآران وبیدگل926
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**مزرعه خواجه علیکویرکویراتآران وبیدگل927

**مزرعه دو چاهیکویرکویراتآران وبیدگل928

**معدن همروکویرکویراتآران وبیدگل929

**همروکویرکویراتآران وبیدگل930

**یخابکویرکویراتآران وبیدگل931

83265یزدالنکویرکویراتآران وبیدگل932

**امین آبادکویراتکویراتآران وبیدگل933

**ایستگاه راه آهن سرخ گلکویراتکویراتآران وبیدگل934

**چاه ابراهیمیکویراتکویراتآران وبیدگل935

58چاه رفسنجانیهاکویراتکویراتآران وبیدگل936

617چاه شماره 2 گلشن آبادکویراتکویراتآران وبیدگل937

**حاجی آبادکویراتکویراتآران وبیدگل938

927دشت انقالبکویراتکویراتآران وبیدگل939

222684ریجنکویراتکویراتآران وبیدگل940

**شاطر آبادکویراتکویراتآران وبیدگل941

411شهریاريکویراتکویراتآران وبیدگل942

**شهیدنصیريکویراتکویراتآران وبیدگل943

211633علی آبادکویراتکویراتآران وبیدگل944

143490فخرهکویراتکویراتآران وبیدگل945

**فدك فاطمیهکویراتکویراتآران وبیدگل946

6652,104محمد آبادکویراتکویراتآران وبیدگل947

**محمدیهکویراتکویراتآران وبیدگل948

**مزرعه مجیدآباد(دفن زباله)کویراتکویراتآران وبیدگل949

59مزرعه مالحبیبکویراتکویراتآران وبیدگل950

**مزرعه مالمحسن فیض کاشانیکویراتکویراتآران وبیدگل951

**مزرعه نوکویراتکویراتآران وبیدگل952

55ابراهیم آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل953

**اقبالیه شماره 1سفیددشتمرکزيآران وبیدگل954

**امامزاده ابراهیمسفیددشتمرکزيآران وبیدگل955
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**ایستگاه تثبیت شن شهید دستغیبسفیددشتمرکزيآران وبیدگل956

**ایستگاه تثبیت شن شهیدمطهريسفیددشتمرکزيآران وبیدگل957

**بعدي آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل958

**پادگان02آران(شهیدمصطفی کبریایی)سفیددشتمرکزيآران وبیدگل959

**تاج آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل960

**تقی آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل961

**تلخ آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل962

**جالل آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل963

**چالهسفیددشتمرکزيآران وبیدگل964

**چاه ارغوانیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل965

**چاه دستکنسفیددشتمرکزيآران وبیدگل966

**چاه شماره 8جنگلبانیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل967

**چاه شماره 9جنگلبانیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل968

**چاه شهید بهشتیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل969

**چاه کنجهسفیددشتمرکزيآران وبیدگل970

**چاه کونکسفیددشتمرکزيآران وبیدگل971

**چاه محمدرضاسفیددشتمرکزيآران وبیدگل972

**حامد آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل973

**حسین آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل974

**حسین آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل975

**دامپروري رییسیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل976

**دامپروري محمد اکبرزادهسفیددشتمرکزيآران وبیدگل977

**دوالبسفیددشتمرکزيآران وبیدگل978

**دولت آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل979

**شجاع آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل980

**شرف آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل981

**شفیع آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل982

**شهرك صنعتی سلیمان صباحی بیدگلیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل983

**عبداله آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل984
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**عبداله آباد آرانسفیددشتمرکزيآران وبیدگل985

4121,375علی آباد کویرسفیددشتمرکزيآران وبیدگل986

**علی آبادقریشیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل987

**عیل آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل988

**غول آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل989

1523غیاث آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل990

**فیض آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل991

59فیض آباد بیدگلسفیددشتمرکزيآران وبیدگل992

**کدیشسفیددشتمرکزيآران وبیدگل993

**گلچین آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل994

**مجتمع فوالدکویرسفیددشتمرکزيآران وبیدگل995

**مجتمع کوره هاي آجر پزي آران و بیدگلسفیددشتمرکزيآران وبیدگل996

**مجتمع گاوداري عباس آباد آرانسفیددشتمرکزيآران وبیدگل997

**مجد آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل998

**محمد آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل999

6312,125محمد آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1000

**محمد آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1001

**مرنجابسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1002

**مزرعه انقالبسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1003

**مزرعه انقالب مستوفیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1004

1031مزرعه ایوب آبادشماره 2سفیددشتمرکزيآران وبیدگل1005

**مزرعه خواجه منصورسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1006

**مزرعه خیمسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1007

**مزرعه صدرسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1008

**مزرعه میرزاتقیسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1009

**مزرعه نورآباد2سفیددشتمرکزيآران وبیدگل1010

**معین آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1011

**منطقه صنعتی هاللسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1012

**نور آبادسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1013

صفحه 35



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

7762,391یزدلسفیددشتمرکزيآران وبیدگل1014

**احمدآبادبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1015

**اکبرآبادکمشچهبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1016

**امامزاده شاهزاده ابوالحسنبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1017

70211پروانهبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1018

**جورابیبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1019

**جهان آبادبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1020

**چاه حاج حسین نوربخش شماره 1برخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1021

**چاه سنگ سفیدبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1022

46117دنبیبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1023

**سنگ شکن طاهريبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1024

**شرکت مروارید سیاه اصفهانبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1025

917شورچهبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1026

1622صحرا حبیب آبادبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1027

**صحرا علی آبادبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1028

**صحرا کمال آباد 2برخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1029

**طالب آبادبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1030

52159علی آبادچیبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1031

9993,312علی آبادمالعلیبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1032

**کانیهبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1033

**کشتارگاه سپاهان مرغبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1034

**مجتمع تولیدي مرغ شهنامبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1035

**مجموعه انبارهاي سنگ برادران پورمحسنیبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1036

**مجموعه چاه هاي کشاورزي شهرداريبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1037

95272مرغبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1038

**مزرعه درهبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1039

**معدن شن باقرآبادبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1040

57ناحیه صنعتی کمشچهبرخوارشرقیحبیب آبادبرخوار1041

**آجربنابانشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1042
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**بهجت آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1043

**توکل آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1044

**چاه حاج هوشنگ نیسانیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1045

**چاه حاج هوشنگ نیسانیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1046

**دامداري علیرضا سلیمیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1047

**دامداري محمدجواد روانبخششاپورآبادحبیب آبادبرخوار1048

**درمیانشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1049

**دنبه ریزشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1050

**سروستانشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1051

**شرکت ارفع سقفشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1052

**شرکت اصفهان شنشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1053

**شرکت زراعی فدكشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1054

**شرکت ساحل(شن و ماسه ذوفن)شاپورآبادحبیب آبادبرخوار1055

**صحرا کمال آباد1شاپورآبادحبیب آبادبرخوار1056

**قلعه تپهشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1057

**گاوداري جمالی فرشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1058

**گچ عندلیبشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1059

**گروه مشاع حسین احمديشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1060

**گروه مشاع رحمت اله احمديشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1061

**گروه مشاع رضارستمیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1062

**گروه مشاع روانبخششاپورآبادحبیب آبادبرخوار1063

**گروه مشاع شهید حسین آقاباباییشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1064

**گروه مشاع شهید ملکیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1065

**گروه مشاع عباسعلی ابراهیمیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1066

**گروه مشاع عباسعلی مظاهريشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1067

**مزرعه اسدآبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1068

**مزرعه بناییشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1069

**مزرعه حیدرآبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1070

**مزرعه رباط سرخشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1071
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**مزرعه رحیم آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1072

**مزرعه روح آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1073

**مزرعه سفیدآبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1074

**مزرعه شکل آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1075

**مزرعه صیفی آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1076

**مزرعه علی آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1077

47مزرعه لنگونشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1078

**مزرعه محمدآبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1079

**مزرعه محمود آبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1080

**مزرعه نصراله طوطیشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1081

2651منطقه صنعتی شاپورآبادشاپورآبادحبیب آبادبرخوار1082

**امامزاده شاهزاده محمودبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1083

**چاه فرهادفروتنبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1084

**دامداري بناییبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1085

**رباط سلطانبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1086

**شرکت ایران چايبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1087

416صالح آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1088

**صحرا اربابی محسن آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1089

**صحرا حیدرآبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1090

**صحرا کیوانبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1091

**صحرا نرمیبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1092

**صحراي محسن آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1093

**کارخانه آسفالت ایران- عمرانبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1094

**گزآبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1095

**مجموعه چاه هاي کشاورزي شاپور آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1096

1,3014,217محسن آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1097

**مرغداري توکلیبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1098

**مرغداري فروتنبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1099

**مرغداري معتمديبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1100
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**مرغداري موسويبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1101

**مزرعه رشتوانبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1102

**معدن شن و ماسه سپاهان کانبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1103

1033منطقه صنعتی جاده دولت آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1104

**نظام آبادبرخوارمرکزيمرکزيبرخوار1105

**چاه امیر شاه رجبیانسینمرکزيبرخوار1106

**چاه جوي حبیبسینمرکزيبرخوار1107

**چاه حاج حبیب اله غفوريسینمرکزيبرخوار1108

**چاه حاج عباسعلی گوشتیسینمرکزيبرخوار1109

**چاه رضا بیدرامسینمرکزيبرخوار1110

**شرکت تعاونی روستاي خوشهسینمرکزيبرخوار1111

**شرکت زراعی 196سینمرکزيبرخوار1112

**شرکت زراعی فجرسینمرکزيبرخوار1113

**شرکت فتح المبینسینمرکزيبرخوار1114

**قلعه مومن آبادسینمرکزيبرخوار1115

**گروه مشاع اکبرحق شناسسینمرکزيبرخوار1116

**گروه مشاع حاج حسین پورداییسینمرکزيبرخوار1117

**گروه مشاع حاج عباس بیدرامسینمرکزيبرخوار1118

**گروه مشاع حاج عبدالکریم بیدرامسینمرکزيبرخوار1119

**گروه مشاع رحیم غفوريسینمرکزيبرخوار1120

**گروه مشاع رسول غفوريسینمرکزيبرخوار1121

**گروه مشاع رضا غفوريسینمرکزيبرخوار1122

**گروه مشاع عباس حسین پورسینمرکزيبرخوار1123

**گروه مشاع محمودرفیعیسینمرکزيبرخوار1124

**گروه مشاع هاشم میرآباديسینمرکزيبرخوار1125

سینمرکزيبرخوار1126
مجتمع خدمات رفاهی گردشگري سپاهان 

پردیس کویر
**

**مجتمع کشاورزي شیرنوش اصفهانسینمرکزيبرخوار1127

**مجموعه چاههاي کشاورزي سینسینمرکزيبرخوار1128

916محمود آبادسینمرکزيبرخوار1129
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**مرغداري فدكسینمرکزيبرخوار1130

**مرغداري نمونه سپاهانسینمرکزيبرخوار1131

**مزرعه دهچیسینمرکزيبرخوار1132

**معادن سنگ اهک جعفرآباد سفیدچیسینمرکزيبرخوار1133

31105باغ ماديکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1134

4581,462بلطاقکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1135

3395تیرکرتکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1136

**خلعت پوشانکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1137

43141دره حوضکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1138

3394دره ساريکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1139

54137قلعه اخالصکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1140

48137ماهوركکرچمبوجنوبیکرچمبوبویین و میاندشت1141

90228بتلیجهکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1142

3871بسی نانکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1143

117288تخماقلوکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1144

3174دره سوختهکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1145

**راهدارخانه نوغانکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1146

4292قلعه بهمنکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1147

113313کرچکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1148

70195نوغانکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1149

58132هالغرهکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1150

173598هندوکشکرچمبوشمالیکرچمبوبویین و میاندشت1151

2053احمدآبادسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1152

3171ارتی جانسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1153

1438جوزارسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1154

66215حسین آبادسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1155

68165خلیلیسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1156

45110ده رجبسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1157

208553قره بلطاقسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1158
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**قره داغسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1159

72155ماربرسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1160

**مایندهسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1161

**معدن سنگ چالکسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1162

149436معصوم آبادسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1163

184536میرآبادسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1164

139421هدانسردسیرمرکزيبویین و میاندشت1165

**تصفیه خانه فاضالب بویین و میاندشتگرجیمرکزيبویین و میاندشت1166

142473داش کسنگرجیمرکزيبویین و میاندشت1167

**دامداري غضنفريگرجیمرکزيبویین و میاندشت1168

**قره داشگرجیمرکزيبویین و میاندشت1169

**گاوداري اسماعیل دوست محمديگرجیمرکزيبویین و میاندشت1170

**مرغداري خوانساريگرجیمرکزيبویین و میاندشت1171

**منطقه گردشگري سرچشمهگرجیمرکزيبویین و میاندشت1172

**ناحیه صنعتی داش کسنگرجیمرکزيبویین و میاندشت1173

185561ازناولهییالقمرکزيبویین و میاندشت1174

**استخرپهنییالقمرکزيبویین و میاندشت1175

311934آغچهییالقمرکزيبویین و میاندشت1176

79257آقاگلییالقمرکزيبویین و میاندشت1177

1242تنگ بیدییالقمرکزيبویین و میاندشت1178

39117حاجی فتحعلیییالقمرکزيبویین و میاندشت1179

35102زرنهییالقمرکزيبویین و میاندشت1180

**سد مخزنی آغچهییالقمرکزيبویین و میاندشت1181

278773قایم آبادییالقمرکزيبویین و میاندشت1182

1433قلعه خواجهییالقمرکزيبویین و میاندشت1183

723ماهورستان سفلیییالقمرکزيبویین و میاندشت1184

2072ماهورستان علیاییالقمرکزيبویین و میاندشت1185

**مجموعه سنگبریهاي ازناولهییالقمرکزيبویین و میاندشت1186

**مرغداري جهانگیريییالقمرکزيبویین و میاندشت1187
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2671مغاندرییالقمرکزيبویین و میاندشت1188

54204هزارجریبییالقمرکزيبویین و میاندشت1189

4831,491افجانکرون سفلیکرونتیران وکرون1190

196587آبگرمکرون سفلیکرونتیران وکرون1191

4661,488بودانکرون سفلیکرونتیران وکرون1192

**تصفیه خانه متمرکز آب زاینده رودکرون سفلیکرونتیران وکرون1193

201621حسن آبادعلیاکرون سفلیکرونتیران وکرون1194

4621,518حسن آبادوسطیکرون سفلیکرونتیران وکرون1195

4251,384حسین آبادکرون سفلیکرونتیران وکرون1196

252844سورانکرون سفلیکرونتیران وکرون1197

**شرکت صنایع مادر داروییکرون سفلیکرونتیران وکرون1198

208584علی آبادکرونکرون سفلیکرونتیران وکرون1199

2951,010قاسم آبادکرون سفلیکرونتیران وکرون1200

6321,976قهریزجانکرون سفلیکرونتیران وکرون1201

**گاوداري علی غالمیکرون سفلیکرونتیران وکرون1202

**گاوداري کمیته امدادامامکرون سفلیکرونتیران وکرون1203

**گاوداري ولی اله شاه بندريکرون سفلیکرونتیران وکرون1204

101335گالبکرون سفلیکرونتیران وکرون1205

5301,794مبارکهکرون سفلیکرونتیران وکرون1206

49مجموع گاوداري هاي مبارکهکرون سفلیکرونتیران وکرون1207

4201,351محمدیهکرون سفلیکرونتیران وکرون1208

**مزرعه تلکرون سفلیکرونتیران وکرون1209

**معدن شن و ماسه حسین غالمیکرون سفلیکرونتیران وکرون1210

**موتورخانه ار18شرکت گازکرون سفلیکرونتیران وکرون1211

3561,084مهدي آبادکرون سفلیکرونتیران وکرون1212

8382,758میرآبادکرون سفلیکرونتیران وکرون1213

257878نسیم آبادکرون سفلیکرونتیران وکرون1214

182591الورکرون علیاکرونتیران وکرون1215

**امامزاده بابالنگرکرون علیاکرونتیران وکرون1216
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**باغ کازرونیکرون علیاکرونتیران وکرون1217

53146تقی آبادکرون علیاکرونتیران وکرون1218

136379چشمه احمدرضاکرون علیاکرونتیران وکرون1219

**دامداري کاظمیکرون علیاکرونتیران وکرون1220

3781,312دره بیدکرون علیاکرونتیران وکرون1221

212670دوتوکرون علیاکرونتیران وکرون1222

5401,772دولت آبادکرون علیاکرونتیران وکرون1223

**شکارآبادکرون علیاکرونتیران وکرون1224

4031,289قلعه ناظرکرون علیاکرونتیران وکرون1225

229685کردسفلیکرون علیاکرونتیران وکرون1226

178514کردعلیاکرون علیاکرونتیران وکرون1227

246752گنهرانکرون علیاکرونتیران وکرون1228

**مجموعه چاههاي کشاورزي نیالبکرون علیاکرونتیران وکرون1229

**مرغداري ابوطالب محسنیکرون علیاکرونتیران وکرون1230

**مزرعه مقصودآبادکرون علیاکرونتیران وکرون1231

**منطقه صنعتی عسگرانکرون علیاکرونتیران وکرون1232

411احمدآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1233

2573اهللا آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1234

247785آب پونهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1235

**پیرقلی سفلیرضوانیهمرکزيتیران وکرون1236

**پیرقلی علیارضوانیهمرکزيتیران وکرون1237

**تقی آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1238

75220جاجارضوانیهمرکزيتیران وکرون1239

**جعفرآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1240

**جمال آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1241

**چاه دره حشمرضوانیهمرکزيتیران وکرون1242

**حافظیهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1243

**حجت آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1244

4361,337حسن آبادابریزهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1245
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920حسن آبادکهنهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1246

**حسین آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1247

**حسین آباددره حشمرضوانیهمرکزيتیران وکرون1248

**حیدرآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1249

**دانشگاه علمی کاربردي تیرانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1250

**دربندرضوانیهمرکزيتیران وکرون1251

2991رحمت آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1252

**شهرك صنعتی تیرانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1253

**عباس آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1254

169498عزیزآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1255

**عطاآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1256

**علی آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1257

**علی آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1258

**فرح آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1259

56146فضل آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1260

**قادرآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1261

44137قره تپهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1262

**قلعه ساربانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1263

**قلعه عربرضوانیهمرکزيتیران وکرون1264

**قلعه مرغرضوانیهمرکزيتیران وکرون1265

33101قلعه موسی خانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1266

**قمیشلورضوانیهمرکزيتیران وکرون1267

**کتی آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1268

516کهریزلطفیرضوانیهمرکزيتیران وکرون1269

**گاوکشرضوانیهمرکزيتیران وکرون1270

**مجتمع صنعتی معدنی انجیرهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1271

رضوانیهمرکزيتیران وکرون1272
مجموعه دامداري ها و مرغداري هاي شمال 

کتی آباد
**

**مجموعه گاوداري هاي جاجارضوانیهمرکزيتیران وکرون1273

**مجموعه مرغداري هاي کتی آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1274
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**محمودآبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1275

**مزرعه اسالم آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1276

**مزرعه چاخمانکرضوانیهمرکزيتیران وکرون1277

**مزرعه شهریاررضوانیهمرکزيتیران وکرون1278

**مزرعه قلعه فوالديرضوانیهمرکزيتیران وکرون1279

**مزرعه الي مانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1280

**مزرعه مستشاریهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1281

**معدن انجیرهرضوانیهمرکزيتیران وکرون1282

**معدن سنگ شکن کتی آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1283

**معدن شن و ماسه هوشنگ پاك دامنرضوانیهمرکزيتیران وکرون1284

**ملکیرضوانیهمرکزيتیران وکرون1285

**منطقه تعمیرگاهی شهید چمرانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1286

135358منطقه صنعتی اسفیدواجانرضوانیهمرکزيتیران وکرون1287

1022هالبرضوانیهمرکزيتیران وکرون1288

**همت آبادرضوانیهمرکزيتیران وکرون1289

4111,208تندرانورپشتمرکزيتیران وکرون1290

255758جعفرآبادورپشتمرکزيتیران وکرون1291

**جوجوورپشتمرکزيتیران وکرون1292

**چاه زلولورپشتمرکزيتیران وکرون1293

**چشمه زلولورپشتمرکزيتیران وکرون1294

5881,884خرمنانورپشتمرکزيتیران وکرون1295

207677خمیرانورپشتمرکزيتیران وکرون1296

289919خیرآبادورپشتمرکزيتیران وکرون1297

**صحرا باالورپشتمرکزيتیران وکرون1298

**عباس آبادورپشتمرکزيتیران وکرون1299

**گاوداري حیدر شاه مراديورپشتمرکزيتیران وکرون1300

**مجموعه مرغداري و گاوداري هاي هومانورپشتمرکزيتیران وکرون1301

**مرغداري شاهمراديورپشتمرکزيتیران وکرون1302

**منطقه صنعتی ورپشتورپشتمرکزيتیران وکرون1303
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9452,759ورپشتورپشتمرکزيتیران وکرون1304

4831,536هومانورپشتمرکزيتیران وکرون1305

49اگریجهچنارودجنوبیچنارودچادگان1306

195651اورگانچنارودجنوبیچنارودچادگان1307

829باغ ناظرچنارودجنوبیچنارودچادگان1308

**برآفتاب دولت آبادچنارودجنوبیچنارودچادگان1309

2078جالل آبادچنارودجنوبیچنارودچادگان1310

**چم قروقچنارودجنوبیچنارودچادگان1311

**چناران(مزرعه ملک آباد)چنارودجنوبیچنارودچادگان1312

33110حرمانکچنارودجنوبیچنارودچادگان1313

1444حسین آبادچنارودجنوبیچنارودچادگان1314

1654خیرآباد(خرسانک علیا)چنارودجنوبیچنارودچادگان1315

517دره آلوچهچنارودجنوبیچنارودچادگان1316

**دره صالح(دره گاو)چنارودجنوبیچنارودچادگان1317

29101دولت آباد (دولت آباد کریم)چنارودجنوبیچنارودچادگان1318

40145ده بادسفلیچنارودجنوبیچنارودچادگان1319

36135ده بادعلیاچنارودجنوبیچنارودچادگان1320

2180سرچشمه کوگانکچنارودجنوبیچنارودچادگان1321

617شورنگاهچنارودجنوبیچنارودچادگان1322

2397علی آباد(خرسانک سفلی)چنارودجنوبیچنارودچادگان1323

54169کلیچهچنارودجنوبیچنارودچادگان1324

**کوگانکچنارودجنوبیچنارودچادگان1325

**کوگانک سفلیچنارودجنوبیچنارودچادگان1326

**گردابچنارودجنوبیچنارودچادگان1327

**گل ارزناچنارودجنوبیچنارودچادگان1328

2589گل سفیددولت آبادچنارودجنوبیچنارودچادگان1329

1454محمودآباد(خرسانک خشتی)چنارودجنوبیچنارودچادگان1330

1449هجرت آبادچنارودجنوبیچنارودچادگان1331

2599اصفهانک ساکیچنارودشمالیچنارودچادگان1332
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2077اصفهانک سفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1333

522اصفهانک عبدلچنارودشمالیچنارودچادگان1334

1962اصفهانک علیاچنارودشمالیچنارودچادگان1335

2481اصفهانک مشاعیچنارودشمالیچنارودچادگان1336

**پرزگان خراجچنارودشمالیچنارودچادگان1337

3092پرزگان سفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1338

**پرزگان علیاچنارودشمالیچنارودچادگان1339

103399پرمه سفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1340

32112پرمه علیاچنارودشمالیچنارودچادگان1341

46161پرمه نسارچنارودشمالیچنارودچادگان1342

2289تقی آبادچنارودشمالیچنارودچادگان1343

521جان احمدچنارودشمالیچنارودچادگان1344

38151چشمندگان سفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1345

1243چشمندگان علیاچنارودشمالیچنارودچادگان1346

61211چشمندگان مجیدچنارودشمالیچنارودچادگان1347

2370چهل چشمهچنارودشمالیچنارودچادگان1348

2899حیدرآبادچنارودشمالیچنارودچادگان1349

76296درك آبادچنارودشمالیچنارودچادگان1350

**ده زرگران سفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1351

**ده زرگران علیاچنارودشمالیچنارودچادگان1352

285991فراموشجانچنارودشمالیچنارودچادگان1353

**قلعه زنبورسفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1354

**قلعه زنبورعلیاچنارودشمالیچنارودچادگان1355

3086لگالهچنارودشمالیچنارودچادگان1356

1456مهدیه(دره مهدي قلی)چنارودشمالیچنارودچادگان1357

47180وربادچنارودشمالیچنارودچادگان1358

2283ونک سفلیچنارودشمالیچنارودچادگان1359

1542ونک علیاچنارودشمالیچنارودچادگان1360

**ایستگاه تحقیقات آب خیزداري سدزاینده رودکاوه آهنگرمرکزيچادگان1361
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**بیمارستان 32 تختخوابی چادگانکاوه آهنگرمرکزيچادگان1362

**چشمه جوالنکاوه آهنگرمرکزيچادگان1363

**چم آقاکاوه آهنگرمرکزيچادگان1364

618دهکده فرهنگی- تفریحی زاینده رودکاوه آهنگرمرکزيچادگان1365

**شامگانکاوه آهنگرمرکزيچادگان1366

**شرکت تعاونی کشت و تولید دام جلگه فریدنکاوه آهنگرمرکزيچادگان1367

3871,317علی آبادکاوه آهنگرمرکزيچادگان1368

246865کمیتککاوه آهنگرمرکزيچادگان1369

**گاوداري صالحیکاوه آهنگرمرکزيچادگان1370

3181مجموعه پالژهاي سدزاینده رودکاوه آهنگرمرکزيچادگان1371

**مزرعه خرسانکاوه آهنگرمرکزيچادگان1372

**مزرعه درابکاوه آهنگرمرکزيچادگان1373

9102,975مشهدکاوهکاوه آهنگرمرکزيچادگان1374

5661,620انالوچهکبوترسرخمرکزيچادگان1375

**ایستگاه آب خیزداري سدزاینده رودکبوترسرخمرکزيچادگان1376

74225آبادچیکبوترسرخمرکزيچادگان1377

**چاه براتی وحاج موسیکبوترسرخمرکزيچادگان1378

289891حجت آبادکبوترسرخمرکزيچادگان1379

**دامداري غالمیکبوترسرخمرکزيچادگان1380

2989درکانکبوترسرخمرکزيچادگان1381

96251ده کلبعلیکبوترسرخمرکزيچادگان1382

**دهکده دوم فرهنگی تفریحی زاینده رودکبوترسرخمرکزيچادگان1383

**شهرك صنعتی چادگانکبوترسرخمرکزيچادگان1384

**صحرا داالن گرکمزکبوترسرخمرکزيچادگان1385

**طالب آبادکبوترسرخمرکزيچادگان1386

**عاشق آبادکبوترسرخمرکزيچادگان1387

**عباس آبادکبوترسرخمرکزيچادگان1388

3491,248علی عربکبوترسرخمرکزيچادگان1389

199608قرقرکبوترسرخمرکزيچادگان1390
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**قنات سفیدکبوترسرخمرکزيچادگان1391

**کارخانه سنگ شکن سازمان عمرانکبوترسرخمرکزيچادگان1392

**کهکردکبوترسرخمرکزيچادگان1393

6431,982گشنیزجانکبوترسرخمرکزيچادگان1394

**المیانکبوترسرخمرکزيچادگان1395

**مجتمع  اداري وتاسیسات سدزاینده رودکبوترسرخمرکزيچادگان1396

**مرغداري عسگريکبوترسرخمرکزيچادگان1397

**مزرعه دهیرچیکبوترسرخمرکزيچادگان1398

**مزرعه شافلقکبوترسرخمرکزيچادگان1399

154485معروف آبادکبوترسرخمرکزيچادگان1400

2787منصوریهکبوترسرخمرکزيچادگان1401

**هلیله سفلیکبوترسرخمرکزيچادگان1402

**یداله آبادکبوترسرخمرکزيچادگان1403

**امامزاده سیدمحمدماربین سفلیمرکزيخمینی شهر1404

**مزرعه خوشابماربین سفلیمرکزيخمینی شهر1405

**پادگان شهیدموذنیماربین علیامرکزيخمینی شهر1406

**پارك کوهستانی چشمه الدرماربین علیامرکزيخمینی شهر1407

9533,122تیرانچیماربین علیامرکزيخمینی شهر1408

**جنت بزرگماربین علیامرکزيخمینی شهر1409

**چرخابماربین علیامرکزيخمینی شهر1410

**حسن آبادماربین علیامرکزيخمینی شهر1411

**شهرك صنعتی برق و الکترونیکماربین علیامرکزيخمینی شهر1412

**صحرا ریگی هاماربین علیامرکزيخمینی شهر1413

**صحرامگسیماربین علیامرکزيخمینی شهر1414

**کارخانه آرد و نشاسته امین اصفهانماربین علیامرکزيخمینی شهر1415

**لورك تیرانچیماربین علیامرکزيخمینی شهر1416

1443شاه چراغماربین وسطیمرکزيخمینی شهر1417

**صحرا کرتمانماربین وسطیمرکزيخمینی شهر1418

**صحرااب رودخانهماربین وسطیمرکزيخمینی شهر1419
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4691,510قلعه امیریهماربین وسطیمرکزيخمینی شهر1420

**مزرعه دهنوماربین وسطیمرکزيخمینی شهر1421

**استخرپهنچشمه سارمرکزيخوانسار1422

149411تیدجانچشمه سارمرکزيخوانسار1423

**خرابیاتچشمه سارمرکزيخوانسار1424

510دربندچشمه سارمرکزيخوانسار1425

4661,526دوشخراطچشمه سارمرکزيخوانسار1426

**دیارقلیچشمه سارمرکزيخوانسار1427

615سنگ سفیدچشمه سارمرکزيخوانسار1428

135401سنگ سفیدچشمه سارمرکزيخوانسار1429

3281صفادشتچشمه سارمرکزيخوانسار1430

1647قلعه بابامحمدچشمه سارمرکزيخوانسار1431

**قلعه حاج میرزاشفیعچشمه سارمرکزيخوانسار1432

4891,472قودجانچشمه سارمرکزيخوانسار1433

**کارخانه قطعه سازي زرین خودروچشمه سارمرکزيخوانسار1434

**کارخانه ناي زرینچشمه سارمرکزيخوانسار1435

44129الیجندچشمه سارمرکزيخوانسار1436

**مجموعه مرغداري هاي قودجانچشمه سارمرکزيخوانسار1437

**مزرعه تهرانچیچشمه سارمرکزيخوانسار1438

**مزرعه حاج ذوالفقارچشمه سارمرکزيخوانسار1439

**مزرعه لنبانچشمه سارمرکزيخوانسار1440

**مزرعه میرزاغالمچشمه سارمرکزيخوانسار1441

**مزرعه میرمحمديچشمه سارمرکزيخوانسار1442

**اکبرآبادکوهسارمرکزيخوانسار1443

**ایدرکوهسارمرکزيخوانسار1444

**بشیر آبادکوهسارمرکزيخوانسار1445

**بیدآبادکوهسارمرکزيخوانسار1446

**پرورش بوقلمون طبرزيکوهسارمرکزيخوانسار1447

131348تجرهکوهسارمرکزيخوانسار1448
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1225حاج بالغکوهسارمرکزيخوانسار1449

**حیدرآبادکوهسارمرکزيخوانسار1450

4801,414خم پیچکوهسارمرکزيخوانسار1451

310749رحمت آبادکوهسارمرکزيخوانسار1452

**سبزآبادکوهسارمرکزيخوانسار1453

**صالح آبادباالکوهسارمرکزيخوانسار1454

**عباس آبادکوهسارمرکزيخوانسار1455

**کردمیرعلیاکوهسارمرکزيخوانسار1456

**مرغداري سبحانیکوهسارمرکزيخوانسار1457

**مزرعه محمدلوكکوهسارمرکزيخوانسار1458

40101مهرآبادکوهسارمرکزيخوانسار1459

3651,084ارجنکگلسارمرکزيخوانسار1460

**ارجنک فرامرزگلسارمرکزيخوانسار1461

**چهاررباطگلسارمرکزيخوانسار1462

40126حاجی آبادگلسارمرکزيخوانسار1463

1548حسن آبادگلسارمرکزيخوانسار1464

72212خشکرودگلسارمرکزيخوانسار1465

148424کهرتگلسارمرکزيخوانسار1466

**مزرعه عبداله گورانگلسارمرکزيخوانسار1467

**مزرعه قلعه ابراهیمگلسارمرکزيخوانسار1468

8612,514ویستگلسارمرکزيخوانسار1469

72217ابراهیم آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1470

**ابراهیم زهرابیابانکمرکزيخور و بیابانک1471

512آبادانبیابانکمرکزيخور و بیابانک1472

**باغ زیتونبیابانکمرکزيخور و بیابانک1473

77257جعفرآبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1474

1744جگارگبیابانکمرکزيخور و بیابانک1475

**چاه افضلبیابانکمرکزيخور و بیابانک1476

5641,797چاه ملکبیابانکمرکزيخور و بیابانک1477
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**حسن آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1478

615خرمدشتبیابانکمرکزيخور و بیابانک1479

**ده باالبیابانکمرکزيخور و بیابانک1480

**عباس آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1481

1741عروسان کوره گزبیابانکمرکزيخور و بیابانک1482

2975قادرآبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1483

**قانون آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1484

**کارخانه آسفالت شرکت زرین سپاهانبیابانکمرکزيخور و بیابانک1485

**کشت خوان فرخیبیابانکمرکزيخور و بیابانک1486

**کشتارگاه خوربیابانکمرکزيخور و بیابانک1487

**کوره گزبیابانکمرکزيخور و بیابانک1488

**مجتمع کشاورزي اسالم شهربیابانکمرکزيخور و بیابانک1489

**مجموع معادن سنگ جعفرآبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1490

**مجموعه کارگاههاي تولیدي فرخیبیابانکمرکزيخور و بیابانک1491

**محمدآبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1492

**محمدآبادچاه افضلبیابانکمرکزيخور و بیابانک1493

**مرغداري مجتبی داووديبیابانکمرکزيخور و بیابانک1494

**مزرعه علی آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1495

**مزرعه کمالبیابانکمرکزيخور و بیابانک1496

**مزرعه نقیبیابانکمرکزيخور و بیابانک1497

**معدن بقیه اهللا و ارسالن ادواییبیابانکمرکزيخور و بیابانک1498

**معدن سنگ بهسنگان سپاهانبیابانکمرکزيخور و بیابانک1499

**معدن سنگ رضاییبیابانکمرکزيخور و بیابانک1500

**مهین دشتبیابانکمرکزيخور و بیابانک1501

611میان آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1502

**مینودشتبیابانکمرکزيخور و بیابانک1503

1229نصرآبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1504

**نودشتبیابانکمرکزيخور و بیابانک1505

**هاشم آبادبیابانکمرکزيخور و بیابانک1506
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**ایستگاه پمپاژ آب به جندقجندقمرکزيخور و بیابانک1507

**بهاآبادجندقمرکزيخور و بیابانک1508

**پلیس راه خور- جندقجندقمرکزيخور و بیابانک1509

**تفرجگاه بهشت کویر(آبشار)جندقمرکزيخور و بیابانک1510

**چاه زردجندقمرکزيخور و بیابانک1511

**چاه گیرجندقمرکزيخور و بیابانک1512

**حسین آبادجندقمرکزيخور و بیابانک1513

**حوضکجندقمرکزيخور و بیابانک1514

**دره بیدانجندقمرکزيخور و بیابانک1515

**طاقیجندقمرکزيخور و بیابانک1516

1128فرحزادجندقمرکزيخور و بیابانک1517

**کارخانه دانه بندي سیلیس حسین افضلیجندقمرکزيخور و بیابانک1518

**کاظم آبادجندقمرکزيخور و بیابانک1519

**گزستان باالجندقمرکزيخور و بیابانک1520

**مرغداري سیدحسین طباطباییجندقمرکزيخور و بیابانک1521

**مزرعه آسیاب کهنهجندقمرکزيخور و بیابانک1522

**مزرعه سیدآبادجندقمرکزيخور و بیابانک1523

39133مصرجندقمرکزيخور و بیابانک1524

**معدن باریتجندقمرکزيخور و بیابانک1525

**نوق آبادجندقمرکزيخور و بیابانک1526

85238اردیبنخلستانمرکزيخور و بیابانک1527

234655ایراجنخلستانمرکزيخور و بیابانک1528

**سیالب برآبخوان هفتوماننخلستانمرکزيخور و بیابانک1529

**آبگرمنخلستانمرکزيخور و بیابانک1530

2772بازیابنخلستانمرکزيخور و بیابانک1531

87221بیاضهنخلستانمرکزيخور و بیابانک1532

**تشتابنخلستانمرکزيخور و بیابانک1533

**چاه قدس رضوينخلستانمرکزيخور و بیابانک1534

**چشمه دره انجیرنخلستانمرکزيخور و بیابانک1535
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2763حسین آبادنخلستانمرکزيخور و بیابانک1536

2880خنجنخلستانمرکزيخور و بیابانک1537

**سالم آبادنخلستانمرکزيخور و بیابانک1538

**شرکت باریت مهرجاننخلستانمرکزيخور و بیابانک1539

**شرکت بنتونیت کویرمهرجاننخلستانمرکزيخور و بیابانک1540

**شرکت صنعتی پتاسنخلستانمرکزيخور و بیابانک1541

**شرکت معدنی دشت خور(سنگاب مار)نخلستانمرکزيخور و بیابانک1542

69165عروسان گلستاننخلستانمرکزيخور و بیابانک1543

100252گرمهنخلستانمرکزيخور و بیابانک1544

**گزان پشتنخلستانمرکزيخور و بیابانک1545

**مجتمع معادن سنگ مرمریت هفتوماننخلستانمرکزيخور و بیابانک1546

**محمدآبادنخلستانمرکزيخور و بیابانک1547

**مزرعه شهیدبهشتینخلستانمرکزيخور و بیابانک1548

**معدن باریت فالت حاجی آباد ایراننخلستانمرکزيخور و بیابانک1549

**معدن سنگ ماهسنگاننخلستانمرکزيخور و بیابانک1550

**معدن مسنخلستانمرکزيخور و بیابانک1551

224624مهرجاننخلستانمرکزيخور و بیابانک1552

**ناحیه صنعتی خورنخلستانمرکزيخور و بیابانک1553

2462نیشابورنخلستانمرکزيخور و بیابانک1554

54137هفتوماننخلستانمرکزيخور و بیابانک1555

**بداغ آبادقمبوانمرکزيدهاقان1556

6411,945پودهقمبوانمرکزيدهاقان1557

46131جمبزهقمبوانمرکزيدهاقان1558

**چاه آبزايقمبوانمرکزيدهاقان1559

**چاه رجاییقمبوانمرکزيدهاقان1560

**چاه غالمرضانمازیانقمبوانمرکزيدهاقان1561

**چاه ناصرآبادقمبوانمرکزيدهاقان1562

**چاه نوروزآبادقمبوانمرکزيدهاقان1563

**حکیم آبادقمبوانمرکزيدهاقان1564
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**شاه آبادقمبوانمرکزيدهاقان1565

**شریف آبادقمبوانمرکزيدهاقان1566

**شهرك صنعتی پودهقمبوانمرکزيدهاقان1567

3921,304علی آبادجمبزهقمبوانمرکزيدهاقان1568

5571,623قمبوانقمبوانمرکزيدهاقان1569

264784قههقمبوانمرکزيدهاقان1570

**کاچکقمبوانمرکزيدهاقان1571

818گنج قبادقمبوانمرکزيدهاقان1572

**مجموعه چاه هاي کشاورزي علی آبادجمبزهقمبوانمرکزيدهاقان1573

**مجموعه چاه هاي کشاورزي قمبوانقمبوانمرکزيدهاقان1574

**مزرعه شورجهقمبوانمرکزيدهاقان1575

**مزرعه یاالنچیقمبوانمرکزيدهاقان1576

**ناحیه صنعتی جمبزهقمبوانمرکزيدهاقان1577

**هفت یکیقمبوانمرکزيدهاقان1578

**باغ بزرگموسی آبادمرکزيدهاقان1579

**پادگان قدسموسی آبادمرکزيدهاقان1580

**پرك آبادموسی آبادمرکزيدهاقان1581

**پرورش بلدرچین حجت اله یوسفیموسی آبادمرکزيدهاقان1582

**چاه حسین حسین زادهموسی آبادمرکزيدهاقان1583

**چشمه مرغکموسی آبادمرکزيدهاقان1584

**حسین آبادموسی آبادمرکزيدهاقان1585

**دانشگاه آزاداسالمی دهآقانموسی آبادمرکزيدهاقان1586

**دره البودموسی آبادمرکزيدهاقان1587

**دولت آبادموسی آبادمرکزيدهاقان1588

**ساورديموسی آبادمرکزيدهاقان1589

**سورمندهموسی آبادمرکزيدهاقان1590

**شهرك صنعتی دهاقانموسی آبادمرکزيدهاقان1591

**علی آبادکهنهموسی آبادمرکزيدهاقان1592

107284علی آبادگچیموسی آبادمرکزيدهاقان1593
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104280کرهموسی آبادمرکزيدهاقان1594

517کوشک هاديموسی آبادمرکزيدهاقان1595

48134الریچهموسی آبادمرکزيدهاقان1596

**لوركموسی آبادمرکزيدهاقان1597

**لورك دولت آبادموسی آبادمرکزيدهاقان1598

**لورك مهدي آبادموسی آبادمرکزيدهاقان1599

**مجتمع بزرگ گلخانه اي دهاقانموسی آبادمرکزيدهاقان1600

**مجتمع گروههاي کشاورزيموسی آبادمرکزيدهاقان1601

118342محمودآبادموسی آبادمرکزيدهاقان1602

**مهدي آبادموسی آبادمرکزيدهاقان1603

**اشگفتکهمگینمرکزيدهاقان1604

**آب ککهمگینمرکزيدهاقان1605

**بودجانهمگینمرکزيدهاقان1606

**تنگ دزدانهمگینمرکزيدهاقان1607

**چشمه حیدرهمگینمرکزيدهاقان1608

**حسن آبادهمگینمرکزيدهاقان1609

**حیدرآبادهمگینمرکزيدهاقان1610

**دره جیکهمگینمرکزيدهاقان1611

5001,773دزجهمگینمرکزيدهاقان1612

**دماغه سفیدهمگینمرکزيدهاقان1613

**سلیجانهمگینمرکزيدهاقان1614

**سه چاههمگینمرکزيدهاقان1615

4181,304قمیشلوهمگینمرکزيدهاقان1616

**گلی سارهمگینمرکزيدهاقان1617

**مزرعه هرنديهمگینمرکزيدهاقان1618

**معدن سنگ آهک قمیشلوهمگینمرکزيدهاقان1619

3811,171همگینهمگینمرکزيدهاقان1620

57183اب گرمکپادناسفلیپادناسمیرم1621

3275اب ملخپادناسفلیپادناسمیرم1622
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**ایالن درهپادناسفلیپادناسمیرم1623

40116بی بی سیدانپادناسفلیپادناسمیرم1624

102338تنگ خشکپادناسفلیپادناسمیرم1625

204673چهارراهپادناسفلیپادناسمیرم1626

161499رودآبادپادناسفلیپادناسمیرم1627

5331,645سادات آبادپادناسفلیپادناسمیرم1628

298901سیورپادناسفلیپادناسمیرم1629

286923علی آبادپادناسفلیپادناسمیرم1630

**قایدعلیپادناسفلیپادناسمیرم1631

**کلیجهپادناسفلیپادناسمیرم1632

246830ماندگانپادناسفلیپادناسمیرم1633

**مزرعه دره گردوپادناسفلیپادناسمیرم1634

**معدن خاك صنعتی پشتهپادناسفلیپادناسمیرم1635

**اب پله کانپادناوسطیپادناسمیرم1636

**اب گردوپادناوسطیپادناسمیرم1637

**چهل چاهپادناوسطیپادناسمیرم1638

39111خاکدانهپادناوسطیپادناسمیرم1639

3521,034خفرپادناوسطیپادناسمیرم1640

126396خینهپادناوسطیپادناسمیرم1641

55167دیدجانپادناوسطیپادناسمیرم1642

103344دیلیپادناوسطیپادناسمیرم1643

1026سعادت آبادپادناوسطیپادناسمیرم1644

60197عرب شاه(عرب آباد)پادناوسطیپادناسمیرم1645

**قره یرپادناوسطیپادناسمیرم1646

171594قنات کیفتهپادناوسطیپادناسمیرم1647

3521,260کیفته گیوه سینپادناوسطیپادناسمیرم1648

**گودتپهپادناوسطیپادناسمیرم1649

3461,187موركپادناوسطیپادناسمیرم1650

118378امیرآبادبرآفتابدناکوهسمیرم1651
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118365بازارگاهبرآفتابدناکوهسمیرم1652

**برروزبرآفتابدناکوهسمیرم1653

124464پهلوشکنبرآفتابدناکوهسمیرم1654

**تاسکبرآفتابدناکوهسمیرم1655

**جدول نوبرآفتابدناکوهسمیرم1656

**چشمه دوتومجکبرآفتابدناکوهسمیرم1657

**چلی لیبرآفتابدناکوهسمیرم1658

**حاجی آبادبرآفتابدناکوهسمیرم1659

147451حسن آبادسفلیبرآفتابدناکوهسمیرم1660

**دره بامیربرآفتابدناکوهسمیرم1661

**دره درازبرآفتابدناکوهسمیرم1662

**دوکانی سفلیبرآفتابدناکوهسمیرم1663

**دوکانی علیابرآفتابدناکوهسمیرم1664

191603رهیزبرآفتابدناکوهسمیرم1665

**زمان کهریزبرآفتابدناکوهسمیرم1666

212664شهیدبرآفتابدناکوهسمیرم1667

**قایديبرآفتابدناکوهسمیرم1668

**قلعه کبکیبرآفتابدناکوهسمیرم1669

**قنات الماسبرآفتابدناکوهسمیرم1670

**قنات نوروزيبرآفتابدناکوهسمیرم1671

155481کره دانبرآفتابدناکوهسمیرم1672

261929کیفته(حسینی)برآفتابدناکوهسمیرم1673

110379گنجگانبرآفتابدناکوهسمیرم1674

37146لرکشبرآفتابدناکوهسمیرم1675

74244ولدخانیبرآفتابدناکوهسمیرم1676

161514بارندسفلیپادناعلیادناکوهسمیرم1677

89301بارندعلیاپادناعلیادناکوهسمیرم1678

4391,618بیدهپادناعلیادناکوهسمیرم1679

103334تل محمدپادناعلیادناکوهسمیرم1680
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**چشمه درهپادناعلیادناکوهسمیرم1681

1565دره کلبعلیپادناعلیادناکوهسمیرم1682

517دره ماسونپادناعلیادناکوهسمیرم1683

66229دشتبالپادناعلیادناکوهسمیرم1684

165697دنگزلوپادناعلیادناکوهسمیرم1685

97340دوراهانپادناعلیادناکوهسمیرم1686

2671دورگان سفلیپادناعلیادناکوهسمیرم1687

47154دورگان علیاپادناعلیادناکوهسمیرم1688

71239ده برزگپادناعلیادناکوهسمیرم1689

**ذبیح آبادپادناعلیادناکوهسمیرم1690

**رحمت آبادپادناعلیادناکوهسمیرم1691

186664سربازپادناعلیادناکوهسمیرم1692

**سرسین گانپادناعلیادناکوهسمیرم1693

2061شاملوپادناعلیادناکوهسمیرم1694

72256شیبانیپادناعلیادناکوهسمیرم1695

82297قاسملوپادناعلیادناکوهسمیرم1696

300979کهنگانپادناعلیادناکوهسمیرم1697

929ماچانلوپادناعلیادناکوهسمیرم1698

108346نقلپادناعلیادناکوهسمیرم1699

148532نورآبادپادناعلیادناکوهسمیرم1700

**اخورومحنامرکزيسمیرم1701

**اردوگاه قدسحنامرکزيسمیرم1702

**انگرگانحنامرکزيسمیرم1703

**ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی شهیدحمزويحنامرکزيسمیرم1704

**باغ خلجیحنامرکزيسمیرم1705

**باغ مقصودعلی علیاوسفلیحنامرکزيسمیرم1706

**بچگانحنامرکزيسمیرم1707

**بستگانحنامرکزيسمیرم1708

**پایگاه سرمحیط بانی شهید افشاريحنامرکزيسمیرم1709
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**تاسیسات سدحناحنامرکزيسمیرم1710

**جعفرآبادحنامرکزيسمیرم1711

**چاتاعلی بیکحنامرکزيسمیرم1712

**چشمه اوزون یالحنامرکزيسمیرم1713

**چشمه حاج فرجحنامرکزيسمیرم1714

39160چشمه خونیحنامرکزيسمیرم1715

**چشمه زرینحنامرکزيسمیرم1716

**چشمه سفیدخانی( حسن خانی)حنامرکزيسمیرم1717

**حاجی آبادحنامرکزيسمیرم1718

**حریانحنامرکزيسمیرم1719

**دانشگاه آزاد اسالمی سمیرمحنامرکزيسمیرم1720

**دره اژدهاییحنامرکزيسمیرم1721

**دره عربحنامرکزيسمیرم1722

**سرطاقحنامرکزيسمیرم1723

**سعادت آبادحنامرکزيسمیرم1724

**سهرانحنامرکزيسمیرم1725

**شرکت تعاونی مرغداران ایثارگرانحنامرکزيسمیرم1726

**شرکت شن و ماسه جنک آبادحنامرکزيسمیرم1727

**شفیع آبادحنامرکزيسمیرم1728

**شورچشمهحنامرکزيسمیرم1729

**شهرك صنعتی سمیرمحنامرکزيسمیرم1730

42131شیخ علیحنامرکزيسمیرم1731

**شیرین چشمهحنامرکزيسمیرم1732

71250ضرغام آبادحنامرکزيسمیرم1733

**طبقهحنامرکزيسمیرم1734

**فخرآبادحنامرکزيسمیرم1735

**قبرکیخاحنامرکزيسمیرم1736

**قره داشحنامرکزيسمیرم1737

**قطرآقاچحنامرکزيسمیرم1738
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**قلعه ارزومندحنامرکزيسمیرم1739

36128قلعه اسالم آبادحنامرکزيسمیرم1740

**قلعه سنگیحنامرکزيسمیرم1741

**قلعه سیستانحنامرکزيسمیرم1742

**قلعه نوابحنامرکزيسمیرم1743

**قنات سدهحنامرکزيسمیرم1744

**کارخانه دنا شهد حوریانحنامرکزيسمیرم1745

**کورس علیحنامرکزيسمیرم1746

**کوشکاحنامرکزيسمیرم1747

3441,209گرموكحنامرکزيسمیرم1748

3101,236گل افشانحنامرکزيسمیرم1749

**گیل درهحنامرکزيسمیرم1750

**له باقرخانحنامرکزيسمیرم1751

**له جاروییحنامرکزيسمیرم1752

**مجموعه چاههاي کشاورزي اب باریکحنامرکزيسمیرم1753

**محمدیار(مهدیار)حنامرکزيسمیرم1754

**مرغداري محمد رشیديحنامرکزيسمیرم1755

**مزرعه بانه(مزرعه قایم مقامی)حنامرکزيسمیرم1756

**مزرعه چغاارژنحنامرکزيسمیرم1757

**مزرعه خرکشحنامرکزيسمیرم1758

**مزرعه زبرروانحنامرکزيسمیرم1759

**مزرعه شیخ امیرحنامرکزيسمیرم1760

**مزرعه نیکبختحنامرکزيسمیرم1761

**مزرعه یردخانیحنامرکزيسمیرم1762

**منطقه صنعتی هستحنامرکزيسمیرم1763

**میل درویشحنامرکزيسمیرم1764

**ول درهحنامرکزيسمیرم1765

61210هستحنامرکزيسمیرم1766

**یاالن چیحنامرکزيسمیرم1767
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**ابچهونکمرکزيسمیرم1768

**اسفراهانونکمرکزيسمیرم1769

410امامزاده معصومه خاتونونکمرکزيسمیرم1770

**تنکدهونکمرکزيسمیرم1771

**چال قفاونکمرکزيسمیرم1772

**چشمه تخته سنگیونکمرکزيسمیرم1773

**چشمه علیونکمرکزيسمیرم1774

**چمبه(چمه)ونکمرکزيسمیرم1775

**دشتکونکمرکزيسمیرم1776

**سرتنگ حناعلیچهونکمرکزيسمیرم1777

**سهرانونکمرکزيسمیرم1778

**سیروهونکمرکزيسمیرم1779

**شمس آبادونکمرکزيسمیرم1780

**عقدكونکمرکزيسمیرم1781

120394قلعه قدمونکمرکزيسمیرم1782

**قلعه مختارونکمرکزيسمیرم1783

**کارخانه گچ سمیرمونکمرکزيسمیرم1784

**کمانهونکمرکزيسمیرم1785

**کهنورچهونکمرکزيسمیرم1786

**گردوبستانونکمرکزيسمیرم1787

**الي سیبکونکمرکزيسمیرم1788

**مزرعه ال فرجیونکمرکزيسمیرم1789

**مزرعه حناعلیچه وجاق جاقونکمرکزيسمیرم1790

**مزرعه الي بیدونکمرکزيسمیرم1791

**مندك ساداتونکمرکزيسمیرم1792

**نخودانونکمرکزيسمیرم1793

51187اسدآباددره شوروردشتسمیرم1794

33103اسالم آبادقرخلودره شوروردشتسمیرم1795

58181اغداشدره شوروردشتسمیرم1796
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**اوزون چمندره شوروردشتسمیرم1797

**آق چشمهدره شوروردشتسمیرم1798

1028بردکاندره شوروردشتسمیرم1799

**بلبل ابدره شوروردشتسمیرم1800

**بیدخسرودره شوروردشتسمیرم1801

**تخت سلطاندره شوروردشتسمیرم1802

**تنگ تیردره شوروردشتسمیرم1803

**تورگیردره شوروردشتسمیرم1804

**توله گرددره شوروردشتسمیرم1805

38128جالل آباددره شوروردشتسمیرم1806

**جوزاردره شوروردشتسمیرم1807

**چات محمدجعفريدره شوروردشتسمیرم1808

**چاههاي آب مدیریت بحراندره شوروردشتسمیرم1809

**چشمه خندان باالدره شوروردشتسمیرم1810

**چشمه رواتدره شوروردشتسمیرم1811

**چشمه کوه سیاهدره شوروردشتسمیرم1812

**چغیور چشمهدره شوروردشتسمیرم1813

**چقورچشمهدره شوروردشتسمیرم1814

**چهارموردره شوروردشتسمیرم1815

2163حاجی آباددره شوروردشتسمیرم1816

1338حاجی آبادشوره چمندره شوروردشتسمیرم1817

**دولت قرین سفلی (نادرآباد)دره شوروردشتسمیرم1818

2992دولت قرین علیادره شوروردشتسمیرم1819

45127ده نساسفلیدره شوروردشتسمیرم1820

109391ده نساعلیادره شوروردشتسمیرم1821

93305دیزجاندره شوروردشتسمیرم1822

**رییس ملکدره شوروردشتسمیرم1823

**ساخت قباددره شوروردشتسمیرم1824

1754سبزآباددره شوروردشتسمیرم1825
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**سردابه گوريدره شوروردشتسمیرم1826

**سرگزدره شوروردشتسمیرم1827

**سکزدره شوروردشتسمیرم1828

**سنبل چشمهدره شوروردشتسمیرم1829

34101صادق آباددره شوروردشتسمیرم1830

**عالی چمندره شوروردشتسمیرم1831

**قاپاقلودره شوروردشتسمیرم1832

**قبرمحمدحسندره شوروردشتسمیرم1833

112394قره قاچدره شوروردشتسمیرم1834

**قوین چمندره شوروردشتسمیرم1835

**کچلیدره شوروردشتسمیرم1836

**کریم آباددره شوروردشتسمیرم1837

65206کزندره شوروردشتسمیرم1838

**گل کن سفلیدره شوروردشتسمیرم1839

**گل کن علیادره شوروردشتسمیرم1840

**مزرعه سقل بلنددره شوروردشتسمیرم1841

**مزرعه گره گیجکدره شوروردشتسمیرم1842

**مزرعه میلدره شوروردشتسمیرم1843

**موچالودره شوروردشتسمیرم1844

3181موالقلیدره شوروردشتسمیرم1845

3041,020مهرگرددره شوروردشتسمیرم1846

48148نرمهدره شوروردشتسمیرم1847

38114نورآباددره شوروردشتسمیرم1848

**هفتنجاندره شوروردشتسمیرم1849

**یاالن چودره شوروردشتسمیرم1850

**استانهوردشتوردشتسمیرم1851

1046اسکان عشایر شهسواروردشتوردشتسمیرم1852

52177اسالم آبادوردشتوردشتسمیرم1853

514امیرآبادوردشتوردشتسمیرم1854
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**بندحمامیوردشتوردشتسمیرم1855

**بندکریمخانیوردشتوردشتسمیرم1856

31105پیراسفنهوردشتوردشتسمیرم1857

**تل ارمنیوردشتوردشتسمیرم1858

412تل چنگی سفلیوردشتوردشتسمیرم1859

**تل خروسیوردشتوردشتسمیرم1860

**تنگ آهن سفلیوردشتوردشتسمیرم1861

**تنگ آهن علیاوردشتوردشتسمیرم1862

**تنگ خرسیوردشتوردشتسمیرم1863

**چال خواجهوردشتوردشتسمیرم1864

83290چشمه رحمانوردشتوردشتسمیرم1865

77220چشمه سردوردشتوردشتسمیرم1866

**چشمه سفیدوردشتوردشتسمیرم1867

**چشمه قنبروردشتوردشتسمیرم1868

**چشمه مستانوردشتوردشتسمیرم1869

**چهارلووردشتوردشتسمیرم1870

**حسن آبادوردشتوردشتسمیرم1871

**حسین آبادوردشتوردشتسمیرم1872

113379حسین آبادوردشتوردشتسمیرم1873

2574حیدرآبادوردشتوردشتسمیرم1874

247896حیدرآبادعلیمردانیوردشتوردشتسمیرم1875

**حیدرآبادقورتپسیوردشتوردشتسمیرم1876

**دباعربوردشتوردشتسمیرم1877

**دشتکوردشتوردشتسمیرم1878

34127ده عاشوريوردشتوردشتسمیرم1879

34123دهکردوردشتوردشتسمیرم1880

2169سادات آبادوردشتوردشتسمیرم1881

3093سرچقاسفلیوردشتوردشتسمیرم1882

1228سرچقاعلیاوردشتوردشتسمیرم1883
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**سرمیدانوردشتوردشتسمیرم1884

**سی دره سیوردشتوردشتسمیرم1885

**سی شانلووردشتوردشتسمیرم1886

**سیاه گیلکوردشتوردشتسمیرم1887

**شکرلووردشتوردشتسمیرم1888

**شن لووردشتوردشتسمیرم1889

**شورجهوردشتوردشتسمیرم1890

**صالح آبادوردشتوردشتسمیرم1891

819علی آبادوردشتوردشتسمیرم1892

53179علی آباد دهکردوردشتوردشتسمیرم1893

**علی آبادسفلیوردشتوردشتسمیرم1894

5822,023فتح آبادوردشتوردشتسمیرم1895

47165کاسگان سفلیوردشتوردشتسمیرم1896

514کاسگان علیاوردشتوردشتسمیرم1897

2168کاکاآبادسفلیوردشتوردشتسمیرم1898

2166کاکاآبادعلیاوردشتوردشتسمیرم1899

**کنده قبرستانوردشتوردشتسمیرم1900

**گردنه اژدهاوردشتوردشتسمیرم1901

**گردنه خاکیوردشتوردشتسمیرم1902

**گرم آبادوردشتوردشتسمیرم1903

**لوك داشیوردشتوردشتسمیرم1904

71246مروكوردشتوردشتسمیرم1905

513مزرعه علويوردشتوردشتسمیرم1906

44141مهدي آبادوردشتوردشتسمیرم1907

1539مهرآبادوردشتوردشتسمیرم1908

**نسارعباسوردشتوردشتسمیرم1909

37126نظرآبادوردشتوردشتسمیرم1910

120348ورقوردشتوردشتسمیرم1911

**هرمزآبادوردشتوردشتسمیرم1912
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**باغ بلوریانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1913

**پاسگاه رآهنمایی ورانندگیبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1914

**پاسگاه محیط بانیبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1915

**پاالیشگاه اصفهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1916

**پاالیشگاه نفت سپاهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1917

**پمپبنزین بیدرامبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1918

510جعفرآبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1919

4151,347جهادآبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1920

**چاه اعتضاديبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1921

**چاه عابدیانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1922

**چاه عبدالکریم بیدرامبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1923

**چاه هاي انقالببرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1924

56چاه هاي کشاورزي گرگاببرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1925

**دامداري گلدشتبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1926

**دانشگاه آزاد اسالمیبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1927

**رحمت آبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1928

**سایت مخابراتی سپاه پاسدارانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1929

**شرکت آسفالت زرین سپاهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1930

**شرکت تولیدي وصنعتی دوشینبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1931

**شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیاییبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1932

برخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1933
شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي 

اصفهان
**

518صحرا پنج جویی هابرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1934

79280صنایع هواپیماسازي ایرانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1935

**فرماندهی مرکز پشتیبانی منطقه اي اصفهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1936

**قلعه باقرآبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1937

**قندنورسپاهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1938

**کوره آجرپزي عمران نوبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1939

**مجتمع پتروشیمی اصفهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1940

**مجتمع کارخانه هاي صنعتی شاهین شهربرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1941
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2680مجتمع کارخانه هاي صنعتی وسنگبریهابرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1942

**مجتمع کشت وصنعت زاینده رودبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1943

**مجتمع کشت وصنعت نورمصفابرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1944

36150مجموعه کوره هاي آجرپزي گرگاببرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1945

**مجموعه کورههاي آجرپزي گزبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1946

**مرغداري حاج اسماعیل ذکاوتمندبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1947

**مرغداري والفجربرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1948

**مزرعه خسرويبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1949

**مزرعه محمدآبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1950

**مزرعه مولويبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1951

**مزرعه نیلفروشانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1952

**معدن سنگ شکن سیمین سپاهانبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1953

**معدن شن جهادآبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1954

**نورآبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1955

**نیروگاه شهیدمحمدمنتظريبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1956

**یاقوت آبادبرخوارغربیمرکزيشاهین شهرومیمه1957

**امامزاده شاهزاده قاسممورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1958

**برآبخوان سهمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1959

3673باغ میرانمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1960

3062بیدشکمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1961

**پادگان شهداي دارخویینمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1962

**پادگان ولی عصرمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1963

827چاه پیمانیمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1964

**چاه سرخمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1965

**چاه شماره 1الهی آبادمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1966

3056دهلرمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1967

127295سهمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1968

**شرکت اصفهان مترومورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1969

**شرکت شیروگوشت  اصفهانمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1970
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**شرکت صنعتی فراورده هاي شهرك چرمشهرمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1971

**شرکت فن آوري کسب و کارمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1972

**شرکت گلدشت نمونه اصفهانمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1973

**شهرآبادمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1974

**شهرك صنعتی بزرگ اصفهانمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1975

613شهرك صنعتی مورچه خورتمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1976

**صحراحجت آبادمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1977

**صحراحیدرآبادمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1978

**صحراخال سفیدمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1979

**صحراخیرآبادمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1980

**کارخانه آسفالت اداره راهمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1981

**کارخانه لوله وپروفیل مهیارمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1982

**کشتارگاه نوشین داممورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1983

111215کلهرودمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1984

**مجتمع خدماتی رفاهی سهمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1985

**مجتمع مسکونی شهیدقوچانیمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1986

**مجتمع مواد شیمیایی نارگسترمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1987

**مجموعه کارخانجات تولید قیر چاه سرخمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1988

**مجموعه گروههاي مشاع کشاورزيمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1989

**مرغداري سپاهان تخممورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1990

**مزرعه احمد آبادمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1991

**مزرعه دستکنمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1992

**مزرعه دوقلیمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1993

**معدن شن وماسه خیریه همدانیانمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1994

**معدن شن وماسه کیوان صفويمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1995

3941,369مورچه خورتمورچه خورتمرکزيشاهین شهرومیمه1996

**پاسگاه محیط بانیزرکانمیمهشاهین شهرومیمه1997

**پاسگاه محیط بانی موتهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه1998

**جختوزرکانمیمهشاهین شهرومیمه1999
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**جلدكزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2000

**چاه ترهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2001

**چاه میلزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2002

**حسن رباط باالزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2003

5631,700حسن رباط پایینزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2004

**فغهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2005

**گروه مشاع فاطمیهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2006

**الي بیدسفلیزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2007

115305لوشابزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2008

**مجتمع شرکتهاي زراعی موتهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2009

**مجتمع طالي موتهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2010

**مجتمع گاوداري هاي صنعتی الي بیدزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2011

**معادن سنگ جوادباطنی و حسن رباطزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2012

1047معادن سنگ منطقه غارروباهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2013

**معدن تخت سرخزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2014

**معدن جآجرمیزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2015

512معدن چینی گدارسفیدزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2016

1245معدن چینی الي بیدزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2017

**معدن چینی لوشابزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2018

**معدن سنگ شرکت مشعلزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2019

**منطقه صنعتی دهستان زرکانزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2020

**موتورخانه شرکت گاززرکانمیمهشاهین شهرومیمه2021

289898موتهزرکانمیمهشاهین شهرومیمه2022

1,0143,102اذانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2023

**ایران کشتوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2024

**ایستگاه میمه کوهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2025

**پاسگاه محیط بانی ورکانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2026

**پمپ بنزینوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2027

**تاسبسات آبرسانی کاشانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2028
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**تخت مزد آبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2029

**تخت نیازمرغوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2030

**جهاد خودکفایی مرکز توپخانهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2031

**چاه اسالمیوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2032

**چاه امام زمانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2033

**چاه شماره 1 ازانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2034

**چاه صاحب الزمانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2035

**چاه قرمهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2036

**چاه مختاريوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2037

**چشمه بغلیوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2038

**چقادهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2039

95258خسروآبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2040

**دانشگاه آزاد اسالمی میمهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2041

**دهنووندادهمیمهشاهین شهرومیمه2042

**راهدارخانه قرقچیوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2043

**رباط آقاکمالوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2044

5781,826زیادآبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2045

**سرآبوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2046

**سرتختوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2047

1236سعیدآبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2048

**سنگ بري تهران پودروندادهمیمهشاهین شهرومیمه2049

**شاه آبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2050

**شرکت پارس پلیمرصنعتوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2051

**شرکت کشت وصنعت روغن نباتی گلبهاروندادهمیمهشاهین شهرومیمه2052

**شرکت یاقوت کوه کرچ(معدن)وندادهمیمهشاهین شهرومیمه2053

**شورابوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2054

511قاسم آبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2055

**کارخانه آسفالت سازي مزروعیوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2056

**کارخانه آسفالت معماریانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2057
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**مجموعه چاههاي کشاورزي وزوانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2058

614مراوندوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2059

**مرغ آبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2060

**مرغداري امیررضا صاحبقرانیوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2061

**مزرعه آخوندوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2062

**مزرعه آخوند موسويوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2063

**مزرعه طاغوتوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2064

**مزرعه مشاع گلدشتوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2065

**معدن سنگ تپه استخرمیمهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2066

**معدن سنگ مرمریت حمیدرضا ساالريوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2067

**معدن شن وماسه علی آبادوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2068

**معدن کوه کمانوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2069

4721,354وندادهوندادهمیمهشاهین شهرومیمه2070

**ابکاهاسفرجانمرکزيشهرضا2071

6741,904اسفرجاناسفرجانمرکزيشهرضا2072

309983امین آباداسفرجانمرکزيشهرضا2073

622جوب رسیاسفرجانمرکزيشهرضا2074

515چشمه روياسفرجانمرکزيشهرضا2075

**خسروآباداسفرجانمرکزيشهرضا2076

**شهرك صنعتی امین آباداسفرجانمرکزيشهرضا2077

**علی جوباسفرجانمرکزيشهرضا2078

**قلتقشاهاسفرجانمرکزيشهرضا2079

**ماشاسفرجانمرکزيشهرضا2080

**مرغ مهین علیااسفرجانمرکزيشهرضا2081

**مرغداري غالمرضا صابرياسفرجانمرکزيشهرضا2082

**مرغداري ناصر معتمدياسفرجانمرکزيشهرضا2083

**مزرعه شنگاسفرجانمرکزيشهرضا2084

**مسجدكاسفرجانمرکزيشهرضا2085

8152,432هونجاناسفرجانمرکزيشهرضا2086
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74202اسفهدشتمرکزيشهرضا2087

**افتخاریهدشتمرکزيشهرضا2088

256738امامزاده علی اکبردشتمرکزيشهرضا2089

**امین آباددشتمرکزيشهرضا2090

**پرزاندشتمرکزيشهرضا2091

**رکن آباددشتمرکزيشهرضا2092

**شرکت تهیه موادمعدنی استقالل سپاهدشتمرکزيشهرضا2093

**شرکت مرغداري سلماندشتمرکزيشهرضا2094

**شریف آباددشتمرکزيشهرضا2095

514شهرك صنعتی بزرگ رازيدشتمرکزيشهرضا2096

**شهرك صنعتی خرمدشتمرکزيشهرضا2097

**شهرك صنعتی سپهرآباد شهرضادشتمرکزيشهرضا2098

**صحرادادنجاندشتمرکزيشهرضا2099

520صحراي افتخاریهدشتمرکزيشهرضا2100

830صحراي امیریهدشتمرکزيشهرضا2101

**صحراي پرزاندشتمرکزيشهرضا2102

**صحراي چغاددشتمرکزيشهرضا2103

**صحراي زرههدشتمرکزيشهرضا2104

**صحراي غضنفریه جنوبیدشتمرکزيشهرضا2105

**صحراي کاله قاضیدشتمرکزيشهرضا2106

**قاپوچیدشتمرکزيشهرضا2107

**کیان آباددشتمرکزيشهرضا2108

**گاوداري صنعتی شرکت ایران سرسبزدشتمرکزيشهرضا2109

**گروه رمضان رحیمیدشتمرکزيشهرضا2110

**گروه کرم سرخیدشتمرکزيشهرضا2111

**مجتمع خدمات رفاهی مهیاردشتمرکزيشهرضا2112

**مجتمع کوره هاي گچ پزيدشتمرکزيشهرضا2113

**مجموعه چاههاي هراتیدشتمرکزيشهرضا2114

**مجموعه گروههاي کشاورزي مهیاردشتمرکزيشهرضا2115

صفحه 73



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مزارع کشاورزي مهیاردشتمرکزيشهرضا2116

**مزرعه ایزديدشتمرکزيشهرضا2117

**مزرعه باباربیعدشتمرکزيشهرضا2118

**مزرعه حاج امیرقدیريدشتمرکزيشهرضا2119

**مزرعه خرده مالکین مهیاردشتمرکزيشهرضا2120

**مزرعه قاپوچیدشتمرکزيشهرضا2121

دشتمرکزيشهرضا2122
موسسه کشاورزي فجراصفهان 

(بنیادمستضعفان)
**

3341,134مهیاردشتمرکزيشهرضا2123

**مهین آباددشتمرکزيشهرضا2124

**میدان میوه و تره بار شهرضادشتمرکزيشهرضا2125

**واژناندشتمرکزيشهرضا2126

**ایستگاه تقویت فشار گاز دهاقان - شهرضاکهرویهمرکزيشهرضا2127

**بیدكکهرویهمرکزيشهرضا2128

**تنگلهکهرویهمرکزيشهرضا2129

**چشمه نقشیکهرویهمرکزيشهرضا2130

5791,629کهرویهکهرویهمرکزيشهرضا2131

**مهدي آبادکهرویهمرکزيشهرضا2132

37144هوكکهرویهمرکزيشهرضا2133

2670یحیی آبادکهرویهمرکزيشهرضا2134

**آمادگاه شهیدمحمدمنتظريمنظریهمرکزيشهرضا2135

2663باغ سرخمنظریهمرکزيشهرضا2136

61139بوانمنظریهمرکزيشهرضا2137

7414,049پادگان گروه 22توپخانه ومنازل مسکونیمنظریهمرکزيشهرضا2138

**پمپبنزینمنظریهمرکزيشهرضا2139

**چاه تهرانیمنظریهمرکزيشهرضا2140

**چاه سبزواريمنظریهمرکزيشهرضا2141

**حسین آبادمنظریهمرکزيشهرضا2142

48115دهکمنظریهمرکزيشهرضا2143

97291زیارتگاهمنظریهمرکزيشهرضا2144
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146409سوالرمنظریهمرکزيشهرضا2145

**شرکت پاتلهمنظریهمرکزيشهرضا2146

**شن شویی علی حبیبی(110)منظریهمرکزيشهرضا2147

**شهرك صنعتی اسفرجانمنظریهمرکزيشهرضا2148

**صحرا فیض آبادمنظریهمرکزيشهرضا2149

**قاسم آبادمنظریهمرکزيشهرضا2150

5151,822قصرچممنظریهمرکزيشهرضا2151

**قنبرقوییمنظریهمرکزيشهرضا2152

61193قوام آبادمنظریهمرکزيشهرضا2153

**کشتارگاه شهرضامنظریهمرکزيشهرضا2154

3789مارانمنظریهمرکزيشهرضا2155

**مجتمع دام و طیور سوالرمنظریهمرکزيشهرضا2156

**مجتمع دامداري هاي قصرچممنظریهمرکزيشهرضا2157

**مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیرمنظریهمرکزيشهرضا2158

**مجموعه چاههاي شهرداريمنظریهمرکزيشهرضا2159

2053محمدیهمنظریهمرکزيشهرضا2160

**مرغداري شرکت تعاونی روستایی شهرضامنظریهمرکزيشهرضا2161

**مرغداري ولی اله شعبانیمنظریهمرکزيشهرضا2162

49151مسینهمنظریهمرکزيشهرضا2163

2366مقصودبیکمنظریهمرکزيشهرضا2164

**منطقه صنعتی پاتلهمنظریهمرکزيشهرضا2165

**منطقه صنعتی شهرضامنظریهمرکزيشهرضا2166

42113میرآبادمنظریهمرکزيشهرضا2167

**نهضت آبادمنظریهمرکزيشهرضا2168

159485وشارهمنظریهمرکزيشهرضا2169

76232ولندانمنظریهمرکزيشهرضا2170

4181,137ازون بالغقره بیشهزنده رودفریدن2171

**آقا بالغقره بیشهزنده رودفریدن2172

6922,258بادجانقره بیشهزنده رودفریدن2173
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**پرورش بوقلمون افشاريقره بیشهزنده رودفریدن2174

**پرورش بوقلمون ایوبیقره بیشهزنده رودفریدن2175

8042,533چهل خانهقره بیشهزنده رودفریدن2176

103325حصورقره بیشهزنده رودفریدن2177

3387خلجقره بیشهزنده رودفریدن2178

**خلیل بالغیقره بیشهزنده رودفریدن2179

**دامداري صنعتی حیدريقره بیشهزنده رودفریدن2180

**دره باغ سفلیقره بیشهزنده رودفریدن2181

**عزیزآبادقره بیشهزنده رودفریدن2182

61178قوهکقره بیشهزنده رودفریدن2183

**کتوانقره بیشهزنده رودفریدن2184

**گاوداري  احرارسپاهانقره بیشهزنده رودفریدن2185

**گاوداري براتعلی حسینیقره بیشهزنده رودفریدن2186

284891گنجهقره بیشهزنده رودفریدن2187

6782,220نهرخلجقره بیشهزنده رودفریدن2188

**اق بالغورزقزنده رودفریدن2189

**پاچ آقاورزقزنده رودفریدن2190

**جوي ناوورزقزنده رودفریدن2191

110380درختکورزقزنده رودفریدن2192

209630دهقورزقزنده رودفریدن2193

199622قودجانکورزقزنده رودفریدن2194

**قوزايورزقزنده رودفریدن2195

**مرغداري هوشنگ کرمیورزقزنده رودفریدن2196

**مزرعه دمدارورزقزنده رودفریدن2197

**نیروگاه برق دارانورزقزنده رودفریدن2198

**امامزاده ابراهیم و عبدالهداالنکوهمرکزيفریدن2199

**ایستگاه تولید بذرگیاهان مرتعی قهیزداالنکوهمرکزيفریدن2200

**جهادآباددامنهداالنکوهمرکزيفریدن2201

**جهادآباددره بیدداالنکوهمرکزيفریدن2202
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**دانشگاه آزاد اسالمیداالنکوهمرکزيفریدن2203

7802,329دره بیدداالنکوهمرکزيفریدن2204

**شهرك صنعتی فریدنداالنکوهمرکزيفریدن2205

92261طرارداالنکوهمرکزيفریدن2206

3301,063قفرداالنکوهمرکزيفریدن2207

**کارخانه آسفالت و شن و ماسه دارانداالنکوهمرکزيفریدن2208

**مجموعه جاههاي کشاورزي دامنهداالنکوهمرکزيفریدن2209

**مجموعه چاههاي دره بیدداالنکوهمرکزيفریدن2210

**مجموعه چاههاي قفرداالنکوهمرکزيفریدن2211

**مجموعه چاههاي کشاورزي اشجردداالنکوهمرکزيفریدن2212

**مجموعه چاههاي کشاورزي شمال اشجردداالنکوهمرکزيفریدن2213

**مجموعه چاههاي کشاورزي غرب دامنهداالنکوهمرکزيفریدن2214

**مجموعه چاههاي کشاورزي قهیزشماره 1داالنکوهمرکزيفریدن2215

**مجموعه چاههاي کشاورزي قهیزشماره 2داالنکوهمرکزيفریدن2216

**مزرعه ثباتیداالنکوهمرکزيفریدن2217

5581,601اسکندري برآفتابزاینده رودشمالیمرکزيفریدن2218

222637بلمیرزاینده رودشمالیمرکزيفریدن2219

151506سینگردزاینده رودشمالیمرکزيفریدن2220

192584عادگانزاینده رودشمالیمرکزيفریدن2221

163530نساراسکندريزاینده رودشمالیمرکزيفریدن2222

127324چیگانورزق جنوبیمرکزيفریدن2223

3811,017خویگان سفلیورزق جنوبیمرکزيفریدن2224

4671,474سفتجانورزق جنوبیمرکزيفریدن2225

63176سوارانورزق جنوبیمرکزيفریدن2226

179524غرغنورزق جنوبیمرکزيفریدن2227

59189قلعه ملکورزق جنوبیمرکزيفریدن2228

**گاوداري عبداهللا کریمیورزق جنوبیمرکزيفریدن2229

**گاوداري قدرت اهللا کلشاییورزق جنوبیمرکزيفریدن2230

**مزرعه دروینانورزق جنوبیمرکزيفریدن2231
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**مزرعه میرجانورزق جنوبیمرکزيفریدن2232

166485موغانورزق جنوبیمرکزيفریدن2233

209634نماگردورزق جنوبیمرکزيفریدن2234

5341,716ننادگانورزق جنوبیمرکزيفریدن2235

**امامزاده محمدبرف انبارمرکزيفریدونشهر2236

79267بادجانبرف انبارمرکزيفریدونشهر2237

**برف انباربرف انبارمرکزيفریدونشهر2238

3631,253بزمهبرف انبارمرکزيفریدونشهر2239

130422بیجگردبرف انبارمرکزيفریدونشهر2240

**چشمه لیلیبرف انبارمرکزيفریدونشهر2241

287971چقابرف انبارمرکزيفریدونشهر2242

65187چقادربرف انبارمرکزيفریدونشهر2243

**حیدرآبادبرف انبارمرکزيفریدونشهر2244

105307خلیل آبادبرف انبارمرکزيفریدونشهر2245

3501,177خویگان علیابرف انبارمرکزيفریدونشهر2246

105329ده سورسفلیبرف انبارمرکزيفریدونشهر2247

43139ده سورعلیابرف انبارمرکزيفریدونشهر2248

**ده شرفبرف انبارمرکزيفریدونشهر2249

**دهنوبرف انبارمرکزيفریدونشهر2250

194624سروش جانبرف انبارمرکزيفریدونشهر2251

**شهرك زاگرسبرف انبارمرکزيفریدونشهر2252

**شهرك صنعتی برف انباربرف انبارمرکزيفریدونشهر2253

64201صادقیهبرف انبارمرکزيفریدونشهر2254

**لقمگیربرف انبارمرکزيفریدونشهر2255

**مزرعه چقاگردبرف انبارمرکزيفریدونشهر2256

**مزرعه زاغیبرف انبارمرکزيفریدونشهر2257

**مزرعه لکانبرف انبارمرکزيفریدونشهر2258

137454میالگردبرف انبارمرکزيفریدونشهر2259

**ورتجانبرف انبارمرکزيفریدونشهر2260
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1870ابچکپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2261

411باباخسروپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2262

**باغ بامیرپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2263

47170بندرپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2264

**بوره گانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2265

89376بهرام آبادپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2266

**پاتاگاهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2267

43153پشندگانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2268

417تبرپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2269

1668تنگستانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2270

1555چال چرانهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2271

**چهل جریبپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2272

1035حبیبکپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2273

830خاك پريپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2274

1032خرم درهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2275

1040خوشمیوهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2276

821دره چیلهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2277

**دره هیوهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2278

1239دستگردپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2279

73262دوركپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2280

2077ده نوپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2281

**رودبارپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2282

41133زمستانهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2283

**شادکوهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2284

**شاديپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2285

1340طرزهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2286

2271عنایشتپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2287

29104کاگونکپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2288

1654کاهگان سفلیپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2289
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2496کاهگان علیاپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2290

**کچارهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2291

156691کلوسهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2292

1247کوالبپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2293

**گله نرموگوییپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2294

**مزرعه خوش نماپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2295

**مزرعه شاهانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2296

**مزرعه الابرپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2297

**مزرعه الشخمپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2298

**مزرعه مورقاديپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2299

**مزرعه هلیک آبادپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2300

75298مصیرپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2301

**مهله وكپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2302

**نساربرآفتابپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2303

517وارناپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2304

45199وزوهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2305

52203وستگانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2306

**ونیزانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2307

3199همهپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2308

40203هیرانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2309

**هیزمپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2310

**یوزستانپشتکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2311

2188اسالم آبادمکدینپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2312

69240اسالم آبادموگوییپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2313

**امین آبادپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2314

28107تزرهپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2315

1141چاله قوپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2316

**چشمه ریسانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2317

**چشمه ماماچپیپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2318
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2381حاجی آبادپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2319

2185خسروآبادپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2320

1155دره بادام سفلیپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2321

38164دره بادام علیاپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2322

**دره لوزپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2323

59219راچهپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2324

823رمه چرپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2325

43162زردفهرهپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2326

1355سخی آبادپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2327

519سربیشهپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2328

41172سکانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2329

1537سیرزارپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2330

**کشت زارانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2331

**گله نراحمدآبادپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2332

1861گوهردرهپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2333

**مازه وهرگانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2334

**مزرعه سرتنگپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2335

2994مزرعه سیبپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2336

2598مزرعه کیماسپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2337

2687مزرعه میرپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2338

1358مکدین سفلیپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2339

26104مکدین علیاپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2340

621وارگه پهنهپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2341

1755وهرگانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2342

**هرموستانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2343

1027همستانپیشکوه موگوییمرکزيفریدونشهر2344

**ایستگاه پمپاژچشمه لنگانچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2345

819برداسیابچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2346

37105بنه کمرچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2347

صفحه 81



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چشمه سردهچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2348

127394چغیورتچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2349

**خوش بهارچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2350

**دادرجانچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2351

1243دربندچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2352

**دره تاج الدینچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2353

**دره دولتچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2354

**ده نشینچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2355

59196سرداب سفلیچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2356

**سرداب علیاچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2357

3851,290سیبکچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2358

**علی مکانچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2359

**قشالق باالچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2360

**قشالق پایینچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2361

**مازه عبدلچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2362

**مازه قلعهچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2363

**مزارع جنوب فریدونشهرچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2364

**مزارع غرب فریدونشهرچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2365

718مزرعه شیخ فاضلچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2366

**معدن سنگ خاتم االنبیاءچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2367

133412نهضت آبادچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2368

**واربیدهچشمه لنگانمرکزيفریدونشهر2369

**بردشیردومعشایرمرکزيفریدونشهر2370

**پیرگلیعشایرمرکزيفریدونشهر2371

1554تهلگی سفلیعشایرمرکزيفریدونشهر2372

**جعفرآبادعشایرمرکزيفریدونشهر2373

**دره بنوعشایرمرکزيفریدونشهر2374

109411دره سیبعشایرمرکزيفریدونشهر2375

**دره قنبرعشایرمرکزيفریدونشهر2376
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**دره مهديعشایرمرکزيفریدونشهر2377

**دره هرگلعشایرمرکزيفریدونشهر2378

261962قلعه سرخعشایرمرکزيفریدونشهر2379

32120کمرانعشایرمرکزيفریدونشهر2380

**کیوارستانعشایرمرکزيفریدونشهر2381

**گاوخفتعشایرمرکزيفریدونشهر2382

**گالل آبادعشایرمرکزيفریدونشهر2383

628گوکانعشایرمرکزيفریدونشهر2384

**مرغداري تیمور گشولعشایرمرکزيفریدونشهر2385

**مزرعه دره باریکهعشایرمرکزيفریدونشهر2386

69233میدانک اولعشایرمرکزيفریدونشهر2387

39144میدانک دومعشایرمرکزيفریدونشهر2388

**ویههعشایرمرکزيفریدونشهر2389

224691اردال و صفی آبادسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2390

4731,481بجگردسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2391

208624چم رودسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2392

**دامداري محمدتقی محمدي(صحرا پاکوشک)سهروفیروزانپیربکرانفالورجان2393

1,0132,935سهروفیروزانسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2394

31111شاه شمس الدینسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2395

**صحرا فیروزانسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2396

**صحرا گردان و صحرا مزارع طادسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2397

**صحرا میان برجسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2398

1,1713,740طادسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2399

158518فیلرگانسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2400

95284گلگونسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2401

4191,348نرگانسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2402

307971ونهرسهروفیروزانپیربکرانفالورجان2403

**انبار شرکت نفتگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2404

**انبار مهمات شرکت تهیه موادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2405
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**باغات حاشیه زاینده رود و دامنه کوهگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2406

4181,310پالرتگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2407

73215پالرتگانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2408

226722تمندگانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2409

**وزیرآبادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2410

2783چهاربرجگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2411

**حسینیه شهداي دارگان و ساختمانهاي مجاورگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2412

4531,441خوانساركگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2413

111355دارافشانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2414

8362,409دارگانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2415

118387دستناگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2416

**دهکده ویالیی قلعه سرشیرگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2417

5291,623راراگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2418

46160رحیم آبادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2419

171566سمسانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2420

4191,279سیاه افشارگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2421

**شرکت تهیه مواد غیر فلزيگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2422

**شرکت معدنی باماگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2423

95342صادق آبادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2424

**صحرا باغ مسگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2425

**صحرا سهلوانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2426

**خوانسارك)گرکن شمالیپیربکرانفالورجان2427

**صحرا لورك مهرگانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2428

**صحرا محمدآبادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2429

37109علی آبادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2430

4261,334علی شاهدانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2431

132418قلعه سرخگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2432

112335کلیسانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2433

3671,222مهرگانگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2434
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180605نودرامدگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2435

62197وزیرآبادگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2436

**ویالهاي صحرا راراگرکن شمالیپیربکرانفالورجان2437

**ایستگاه تحقیقاتی شهید یوسف فزوهزازرانقهدریجانفالورجان2438

6401,985جالل آبادماربینزازرانقهدریجانفالورجان2439

**خرم آبادزازرانقهدریجانفالورجان2440

**صحرا اکبرآباد قهدریجان و باغات معتمديزازرانقهدریجانفالورجان2441

**صحرا جوي میانه و پاتپهزازرانقهدریجانفالورجان2442

**صحرا زارچانزازرانقهدریجانفالورجان2443

**صحرا قلعه غالمعلیزازرانقهدریجانفالورجان2444

**صحرا لوركزازرانقهدریجانفالورجان2445

**صحرا مزرازازرانقهدریجانفالورجان2446

**قسنانزازرانقهدریجانفالورجان2447

3671,171اسفهرانگلستانقهدریجانفالورجان2448

**پهرانگلستانقهدریجانفالورجان2449

**صحرا بزرگگلستانقهدریجانفالورجان2450

**صحرا شوري هاگلستانقهدریجانفالورجان2451

**صحرا غروقگلستانقهدریجانفالورجان2452

**صحرااردوشاهگلستانقهدریجانفالورجان2453

5391,738قلعه میرگلستانقهدریجانفالورجان2454

3241,031کارویهگلستانقهدریجانفالورجان2455

617اردوگاه تربیتی شهیدبهشتیابریشممرکزيفالورجان2456

**پرورش ماهی محمد براتیابریشممرکزيفالورجان2457

1,7716,372جوجیلابریشممرکزيفالورجان2458

9973,186جولرستانابریشممرکزيفالورجان2459

7482,380حسین آبادابریشممرکزيفالورجان2460

5451,965دشتچیابریشممرکزيفالورجان2461

4591,496ریاخونابریشممرکزيفالورجان2462

**صحرا صدوشصت جریبیابریشممرکزيفالورجان2463
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**صحرا نیم دنگیابریشممرکزيفالورجان2464

6061,937کافشانابریشممرکزيفالورجان2465

1,1463,864کرسگانابریشممرکزيفالورجان2466

**معدن تپه سرخابریشممرکزيفالورجان2467

4681,596موسیانابریشممرکزيفالورجان2468

**میان رشیدابریشممرکزيفالورجان2469

8962,698هویهابریشممرکزيفالورجان2470

**باغات شرق گلزار شهداي اشترجاناشترجانمرکزيفالورجان2471

4191,401بندارتاشترجانمرکزيفالورجان2472

1,6785,309بوستاناشترجانمرکزيفالورجان2473

**تاالر سپیداراشترجانمرکزيفالورجان2474

109392جیالباشترجانمرکزيفالورجان2475

**حسین آباداشترجانمرکزيفالورجان2476

280819خیرآباداشترجانمرکزيفالورجان2477

3211,037دارافشاناشترجانمرکزيفالورجان2478

**دامداري نبی اله زمانیاشترجانمرکزيفالورجان2479

277863دشتلواشترجانمرکزيفالورجان2480

1,2394,003زفرهاشترجانمرکزيفالورجان2481

1,0493,359شروداناشترجانمرکزيفالورجان2482

**صحرا جا یونجهاشترجانمرکزيفالورجان2483

**صحرا شریف آباداشترجانمرکزيفالورجان2484

**صحرا شوردانی بندارتاشترجانمرکزيفالورجان2485

**صحرا غروقی ها و باغ بلندي هاي جیالباشترجانمرکزيفالورجان2486

5261,550کاویان(گاونان)اشترجانمرکزيفالورجان2487

5641,693کروجاشترجانمرکزيفالورجان2488

**مجموعه کارگاههاي جاه قدیم الرگاناشترجانمرکزيفالورجان2489

4111,247محمدیهاشترجانمرکزيفالورجان2490

615مزرعه سیمرغ واحدشماره 1اشترجانمرکزيفالورجان2491

**مزرعه کوپناشترجانمرکزيفالورجان2492
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414منطقه صنعتی اشترجاناشترجانمرکزيفالورجان2493

3551,272مهرنجان اتراكاشترجانمرکزيفالورجان2494

77231مهرنجان ارامنهاشترجانمرکزيفالورجان2495

2255بنابه مرقباباافضلبرزكکاشان2496

201567سادیان مرقباباافضلبرزكکاشان2497

**سعدآبادباباافضلبرزكکاشان2498

**قاسورهباباافضلبرزكکاشان2499

**الاللونباباافضلبرزكکاشان2500

**مجتمع مرغداري هاي حاج اصغر قطبیباباافضلبرزكکاشان2501

5561,646مرقباباافضلبرزكکاشان2502

43125نابرباباافضلبرزكکاشان2503

91277ارنجنگالببرزكکاشان2504

5541,632ازرانگالببرزكکاشان2505

4881,553ازوارگالببرزكکاشان2506

**اسالم آبادگالببرزكکاشان2507

96248پنداسگالببرزكکاشان2508

147429تجرهگالببرزكکاشان2509

**دشت کاهیگالببرزكکاشان2510

**دولت آبادگالببرزكکاشان2511

**قلعه حاجیگالببرزكکاشان2512

**کارخانه عطر افشان کاشانگالببرزكکاشان2513

**مرغداري رضاییگالببرزكکاشان2514

**مرغداري طالونگ کاشانگالببرزكکاشان2515

**مزرعه المهديگالببرزكکاشان2516

**مزرعه مهآبادگالببرزكکاشان2517

**منطقه صنعتی برزكگالببرزكکاشان2518

309796ورکانگالببرزكکاشان2519

5461,638ویدوجگالببرزكکاشان2520

4371,346ویدوجاگالببرزكکاشان2521
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**ارندهجوشقان قالیقمصرکاشان2522

86248الزگجوشقان قالیقمصرکاشان2523

**پاغونجوشقان قالیقمصرکاشان2524

**پاگدارسرخجوشقان قالیقمصرکاشان2525

**چال پلورجوشقان قالیقمصرکاشان2526

**چاه شماره 1انقالبجوشقان قالیقمصرکاشان2527

**دشت قهابجوشقان قالیقمصرکاشان2528

**سرسولهجوشقان قالیقمصرکاشان2529

**سنگبري اسلبجوشقان قالیقمصرکاشان2530

**فارندجوشقان قالیقمصرکاشان2531

2881کلوخ پایینجوشقان قالیقمصرکاشان2532

**گلهرودجوشقان قالیقمصرکاشان2533

**مزرعه چنگیزجوشقان قالیقمصرکاشان2534

**مزرعه حاجیجوشقان قالیقمصرکاشان2535

**مزرعه مین جیرزجوشقان قالیقمصرکاشان2536

**معدن سنگ جوشقانجوشقان قالیقمصرکاشان2537

**اردوگاه تربیتی لقمان حکیمقهرودقمصرکاشان2538

**جعفركقهرودقمصرکاشان2539

144406جوینانقهرودقمصرکاشان2540

36111حسین آبادقهرودقمصرکاشان2541

**شرکت کشت وصنعت بهشت قمصر کاشانقهرودقمصرکاشان2542

281729قزاآنقهرودقمصرکاشان2543

**قنات حاج محسنقهرودقمصرکاشان2544

3711,074قهرودقهرودقمصرکاشان2545

**کوجارقهرودقمصرکاشان2546

**گلستانهقهرودقمصرکاشان2547

**مرغداري وکیلیقهرودقمصرکاشان2548

38106مسلم آبادقهرودقمصرکاشان2549

2049احمدآبادخرم دشتمرکزيکاشان2550
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37112اسدآبادباالخرم دشتمرکزيکاشان2551

**پادگان قدسخرم دشتمرکزيکاشان2552

3466تتماچخرم دشتمرکزيکاشان2553

617توکل آبادخرم دشتمرکزيکاشان2554

**جعفرآبادخرم دشتمرکزيکاشان2555

2449جهقخرم دشتمرکزيکاشان2556

37104چاله قرهخرم دشتمرکزيکاشان2557

**چاه قربانیخرم دشتمرکزيکاشان2558

94267خرمدشتخرم دشتمرکزيکاشان2559

51128ده زیرهخرم دشتمرکزيکاشان2560

1946زنجان بر(جهق پایین)خرم دشتمرکزيکاشان2561

**ساداتخرم دشتمرکزيکاشان2562

61203شادیانخرم دشتمرکزيکاشان2563

2461شجاع آبادخرم دشتمرکزيکاشان2564

**شرکت تعاونی کشتارگاه صنعتی مرغدارانخرم دشتمرکزيکاشان2565

**شرکت سایپا کاشانخرم دشتمرکزيکاشان2566

**شرکت سهامی آلومینیم ایرانخرم دشتمرکزيکاشان2567

**شرکت فوالد امیرکبیر کاشانخرم دشتمرکزيکاشان2568

**شرکت کشت وصنعت گلچکانخرم دشتمرکزيکاشان2569

1844شورابخرم دشتمرکزيکاشان2570

**شهرك صنعتی امیرکبیرخرم دشتمرکزيکاشان2571

**صنایع گچ کاشانخرم دشتمرکزيکاشان2572

**فرودگاه کاشانخرم دشتمرکزيکاشان2573

**مزرعه علی سلمانیخرم دشتمرکزيکاشان2574

**مزرعه قمصریهاخرم دشتمرکزيکاشان2575

**مزرعه نوابخرم دشتمرکزيکاشان2576

56132نصرآبادخرم دشتمرکزيکاشان2577

**نیروگاه سیکل ترکیبی کاشانخرم دشتمرکزيکاشان2578

6091,800استركکوهپایهمرکزيکاشان2579
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55443آب سفیدابکوهپایهمرکزيکاشان2580

49131بارونقکوهپایهمرکزيکاشان2581

1329باال عباس آبادکوهپایهمرکزيکاشان2582

**پارك کوهستانی امیرکبیر کاشانکوهپایهمرکزيکاشان2583

111368جزهکوهپایهمرکزيکاشان2584

**جعفرآبادکوهپایهمرکزيکاشان2585

6772,035جوشقان استركکوهپایهمرکزيکاشان2586

97314خنبکوهپایهمرکزيکاشان2587

**خنچهکوهپایهمرکزيکاشان2588

166492درهکوهپایهمرکزيکاشان2589

**دشت کودنکوهپایهمرکزيکاشان2590

51159دشت لتحرکوهپایهمرکزيکاشان2591

**سرارهکوهپایهمرکزيکاشان2592

722سرنجکوهپایهمرکزيکاشان2593

**سیمان کویر کاشانکوهپایهمرکزيکاشان2594

**شرکت صنایع موتورکاشانکوهپایهمرکزيکاشان2595

**شورابکوهپایهمرکزيکاشان2596

1648صفی آبادکوهپایهمرکزيکاشان2597

**عباس آبادکوهپایهمرکزيکاشان2598

**علی آبادکوهپایهمرکزيکاشان2599

36109فتح آبادجوشقانکوهپایهمرکزيکاشان2600

**کارخانه درینکوهپایهمرکزيکاشان2601

**کوه سنجکوهپایهمرکزيکاشان2602

**مالکوهپایهمرکزيکاشان2603

**مجتمع دامداري وگاوداري جوشقان استركکوهپایهمرکزيکاشان2604

1448مسلم آبادکوهپایهمرکزيکاشان2605

**معادن سنگ شرق جوشقان استركکوهپایهمرکزيکاشان2606

1337ناجی آبادکوهپایهمرکزيکاشان2607

73248یزدآبادکوهپایهمرکزيکاشان2608
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**امیرآبادمیاندشتمرکزيکاشان2609

**امین آبادمیاندشتمرکزيکاشان2610

302941آب شیرینمیاندشتمرکزيکاشان2611

**باغ همزورمیاندشتمرکزيکاشان2612

516باغشاهمیاندشتمرکزيکاشان2613

**باقرآبادمیاندشتمرکزيکاشان2614

**بیچاره بزرگمیاندشتمرکزيکاشان2615

**پادگان سردار شهید رشاديمیاندشتمرکزيکاشان2616

**پادگان شهید سید مصطفی حسن زادهمیاندشتمرکزيکاشان2617

**چاه قربانیمیاندشتمرکزيکاشان2618

**چاه مهدي طالبیانمیاندشتمرکزيکاشان2619

**حسین آبادشیبانیمیاندشتمرکزيکاشان2620

4171,315خزاقمیاندشتمرکزيکاشان2621

**خیرآبادمیاندشتمرکزيکاشان2622

**درممیاندشتمرکزيکاشان2623

**دشت غمخوارمیاندشتمرکزيکاشان2624

**ده نارمیاندشتمرکزيکاشان2625

**رحمت آبادمیاندشتمرکزيکاشان2626

**رضا آبادمیاندشتمرکزيکاشان2627

**رضاآبادمیاندشتمرکزيکاشان2628

**زندان کاشانمیاندشتمرکزيکاشان2629

**زهراییه 2میاندشتمرکزيکاشان2630

**سلخکمیاندشتمرکزيکاشان2631

5431,690سن سنمیاندشتمرکزيکاشان2632

**شرکت صنایع سپیدپودرمیاندشتمرکزيکاشان2633

**شرکت کشت و صنعت سینمیاندشتمرکزيکاشان2634

1,0832,674طاهرآبادمیاندشتمرکزيکاشان2635

**کارخانه یخچال سازي پارسیان سازمیاندشتمرکزيکاشان2636

**گزالمیاندشتمرکزيکاشان2637
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**گلستان امام خمینیمیاندشتمرکزيکاشان2638

**محمدیهمیاندشتمرکزيکاشان2639

**مرغداري حسن رمضانپورمیاندشتمرکزيکاشان2640

**مرغداري محمد رمضانپورمیاندشتمرکزيکاشان2641

**مزرعه حسن قره خانیمیاندشتمرکزيکاشان2642

**مزرعه شورآبمیاندشتمرکزيکاشان2643

**مزرعه طهماسبیمیاندشتمرکزيکاشان2644

**منطقه صنعتی خزاقمیاندشتمرکزيکاشان2645

2157مهرآبادمیاندشتمرکزيکاشان2646

**ناحیه صنعتی بهارستان کاشانمیاندشتمرکزيکاشان2647

**ناحیه صنعتی پشم سنگمیاندشتمرکزيکاشان2648

2466یحیی آبادباالمیاندشتمرکزيکاشان2649

174449ارمککوه دشتنیاسرکاشان2650

81169ازناوهکوه دشتنیاسرکاشان2651

117362برز آبادکوه دشتنیاسرکاشان2652

187454رحقکوه دشتنیاسرکاشان2653

132370سارکوه دشتنیاسرکاشان2654

515فرح آبادکوه دشتنیاسرکاشان2655

70171قهکوه دشتنیاسرکاشان2656

274765کلهکوه دشتنیاسرکاشان2657

211544وادقانکوه دشتنیاسرکاشان2658

102256ونکوه دشتنیاسرکاشان2659

85234اسحق آبادنیاسرنیاسرکاشان2660

**ایران گالبنیاسرنیاسرکاشان2661

189555باري کرسفنیاسرنیاسرکاشان2662

1539تجرهنیاسرنیاسرکاشان2663

51171چنارنیاسرنیاسرکاشان2664

**حسامیهنیاسرنیاسرکاشان2665

189560حسنارودنیاسرنیاسرکاشان2666
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3092دولت آبادنیاسرنیاسرکاشان2667

**سلخنونیاسرنیاسرکاشان2668

**شرکت باریج اسانس کاشاننیاسرنیاسرکاشان2669

410صورآبادنیاسرنیاسرکاشان2670

199639علوينیاسرنیاسرکاشان2671

62167علی آبادنیاسرنیاسرکاشان2672

129365غیاث آبادنیاسرنیاسرکاشان2673

510مرغداري اکرمیاننیاسرنیاسرکاشان2674

**مرغداري اکرمیان بصره اينیاسرنیاسرکاشان2675

**مرغداري جمشیدينیاسرنیاسرکاشان2676

**مزرعه اکبر آبادنیاسرنیاسرکاشان2677

621مزرعه بله النیاسرنیاسرکاشان2678

**مزرعه خاتوننیاسرنیاسرکاشان2679

1537مزرعه روي دهنیاسرنیاسرکاشان2680

**مزرعه سیف آبادنیاسرنیاسرکاشان2681

**معادن مرمریت نشلجنیاسرنیاسرکاشان2682

**معدن سنگ آهن نیاسرنیاسرنیاسرکاشان2683

9783,024نشلجنیاسرنیاسرکاشان2684

**نظام آبادنیاسرنیاسرکاشان2685

159416اسفرنجانجلگهمرکزيگلپایگان2686

68178آرجانجلگهمرکزيگلپایگان2687

93204دستجردهجلگهمرکزيگلپایگان2688

**دشت عباسجلگهمرکزيگلپایگان2689

143413دم آسمانجلگهمرکزيگلپایگان2690

107284رباط ملکیجلگهمرکزيگلپایگان2691

157386سراورجلگهمرکزيگلپایگان2692

137337شادگانجلگهمرکزيگلپایگان2693

88231شیدآبادجلگهمرکزيگلپایگان2694

518صحرا اشرف آبادجلگهمرکزيگلپایگان2695
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**صحرا دشنه(صحرا سراود)جلگهمرکزيگلپایگان2696

621صحرا مفت آبادجلگهمرکزيگلپایگان2697

185453فاویانجلگهمرکزيگلپایگان2698

111273کلوچانجلگهمرکزيگلپایگان2699

جلگهمرکزيگلپایگان2700
مجموعه مرغداري و دامداري هاي جاده 

صالح پیغمبر
**

**مرغداري سیدمرتضی صفويجلگهمرکزيگلپایگان2701

**مزرعه الگزجلگهمرکزيگلپایگان2702

**معادن سنگ گدارسرخجلگهمرکزيگلپایگان2703

**معدن چینی صالح پیغمبرجلگهمرکزيگلپایگان2704

44112وارنیانجلگهمرکزيگلپایگان2705

39114استهلککناررودخانهمرکزيگلپایگان2706

52138اسفآجردکناررودخانهمرکزيگلپایگان2707

**امامزادگان جعفر و هاشم دره شهیدانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2708

**آزادانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2709

**تصفیه خانه آب شرب گلپایگانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2710

1528حاجیلهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2711

923خاکهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2712

251728درب امامزاده ابراهیمکناررودخانهمرکزيگلپایگان2713

**دشت شمال گلپایگانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2714

2143دیزجانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2715

59159رباط ابوالقاسمکناررودخانهمرکزيگلپایگان2716

**رباط زیلیاکناررودخانهمرکزيگلپایگان2717

6061,910رباط سرخکناررودخانهمرکزيگلپایگان2718

2756رباط قالقانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2719

**رباط گوگديکناررودخانهمرکزيگلپایگان2720

64164رباط محمودکناررودخانهمرکزيگلپایگان2721

**سدگلپایگانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2722

5451,629سعیدآبادکناررودخانهمرکزيگلپایگان2723

52125ضامن آبادکناررودخانهمرکزيگلپایگان2724
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2356عباس آبادکناررودخانهمرکزيگلپایگان2725

1123علی آبادکناررودخانهمرکزيگلپایگان2726

1229غرقابکناررودخانهمرکزيگلپایگان2727

4198غرقهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2728

80253فرج آبادکناررودخانهمرکزيگلپایگان2729

61155فقستانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2730

65168قالقانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2731

56159قرغنکناررودخانهمرکزيگلپایگان2732

**قشالقکناررودخانهمرکزيگلپایگان2733

715قلعه حاج میرزااغاسیکناررودخانهمرکزيگلپایگان2734

**قلعه عباس بککناررودخانهمرکزيگلپایگان2735

**قهوه خانه مرغکناررودخانهمرکزيگلپایگان2736

512کوچريکناررودخانهمرکزيگلپایگان2737

1437الالنکناررودخانهمرکزيگلپایگان2738

**الالنککناررودخانهمرکزيگلپایگان2739

**لهرامشکناررودخانهمرکزيگلپایگان2740

2778ماکولهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2741

**مجتمع پتروشیمی قایدبصیرکناررودخانهمرکزيگلپایگان2742

**مرغکناررودخانهمرکزيگلپایگان2743

**مرغداري سیدمحمد میرکریمیکناررودخانهمرکزيگلپایگان2744

**مرغداري صیفی(البرز)کناررودخانهمرکزيگلپایگان2745

**مرغداري محسنیکناررودخانهمرکزيگلپایگان2746

88211مزرعهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2747

**معدن دره نقرهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2748

66155مالزجانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2749

**موسسه آموزش عالی پیام گلپایگانکناررودخانهمرکزيگلپایگان2750

**ناحیه صنعتی سعیدآبادکناررودخانهمرکزيگلپایگان2751

**هرستانه سفلیکناررودخانهمرکزيگلپایگان2752

2252هرستانه علیاکناررودخانهمرکزيگلپایگان2753
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143394هندهکناررودخانهمرکزيگلپایگان2754

95230تیکننیوانمرکزيگلپایگان2755

117230درنیوانمرکزيگلپایگان2756

332970زرنجاننیوانمرکزيگلپایگان2757

143433شرکت سهامی زراعینیوانمرکزيگلپایگان2758

38101شورچهنیوانمرکزيگلپایگان2759

**صالح پیغمبرنیوانمرکزيگلپایگان2760

924صحرا اسالم آبادنیوانمرکزيگلپایگان2761

**صحرا باال نیوان سوقنیوانمرکزيگلپایگان2762

**صحرا پایین نیوان سوقنیوانمرکزيگلپایگان2763

1023صحرا جنوب گوگدنیوانمرکزيگلپایگان2764

**صحرا حسن آبادنیوانمرکزيگلپایگان2765

**صحرا دزباغا(دزد باغها)نیوانمرکزيگلپایگان2766

**صحرا صارم آباد و صحرا میداننیوانمرکزيگلپایگان2767

**کارخانه پنیرپگاه گلپایگاننیوانمرکزيگلپایگان2768

**کوره آجر حاج جواد طاطاري نیوان نارنیوانمرکزيگلپایگان2769

**مجتمع کشاورزي پدرطالقانینیوانمرکزيگلپایگان2770

1235مرغداري برادران عین الهینیوانمرکزيگلپایگان2771

722مرغداري شرکت رنگین جوجه فارم 1نیوانمرکزيگلپایگان2772

**مرغداري عرفاننیوانمرکزيگلپایگان2773

9392منطقه صنعتی گلپایگاننیوانمرکزيگلپایگان2774

338915نیوان سوقنیوانمرکزيگلپایگان2775

3671,010نیوان نارنیوانمرکزيگلپایگان2776

175406وانشاننیوانمرکزيگلپایگان2777

**یاغستاننیوانمرکزيگلپایگان2778

**امیرآبادچم رودباغ بهادرانلنجان2779

59ایدوغمیشچم رودباغ بهادرانلنجان2780

270878برنجگانچم رودباغ بهادرانلنجان2781

44131چم پیرچم رودباغ بهادرانلنجان2782
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57169حاجی الوانچم رودباغ بهادرانلنجان2783

50135خشوییهچم رودباغ بهادرانلنجان2784

**دره سنگابچم رودباغ بهادرانلنجان2785

**دره الجرستونچم رودباغ بهادرانلنجان2786

**دشت گلچم رودباغ بهادرانلنجان2787

57173دوركچم رودباغ بهادرانلنجان2788

225760رحمت آبادچم رودباغ بهادرانلنجان2789

118372زردخشوییهچم رودباغ بهادرانلنجان2790

103299سعیدآبادچم رودباغ بهادرانلنجان2791

66194صادق آبادچم رودباغ بهادرانلنجان2792

**صحرا چم کوچک مورکانچم رودباغ بهادرانلنجان2793

**فتح آبادچم رودباغ بهادرانلنجان2794

1025قلعه ترکیچم رودباغ بهادرانلنجان2795

128437کته شورچم رودباغ بهادرانلنجان2796

7322,313کرچگانچم رودباغ بهادرانلنجان2797

**گردماهورچم رودباغ بهادرانلنجان2798

**محله اردالچم رودباغ بهادرانلنجان2799

**محمدآبادچم رودباغ بهادرانلنجان2800

**مزرعه حسن خان(مزرعه باغ خان)چم رودباغ بهادرانلنجان2801

**مزرعه عبدالرسول دريچم رودباغ بهادرانلنجان2802

5661,743مورکانچم رودباغ بهادرانلنجان2803

1230وشمندجانچم رودباغ بهادرانلنجان2804

45124همامچم رودباغ بهادرانلنجان2805

**آغل درهچم کوهباغ بهادرانلنجان2806

2776پرکستانچم کوهباغ بهادرانلنجان2807

**جعفرآبادچم کوهباغ بهادرانلنجان2808

66221جعفرآبادچم کوهباغ بهادرانلنجان2809

150468چم حیدرچم کوهباغ بهادرانلنجان2810

3271,017چم طاقچم کوهباغ بهادرانلنجان2811
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116353چم علیشاهچم کوهباغ بهادرانلنجان2812

84279چم کهریزچم کوهباغ بهادرانلنجان2813

4041,317چم نورچم کوهباغ بهادرانلنجان2814

4341,526چم یوسفعلیچم کوهباغ بهادرانلنجان2815

**شرکت کشت وصنعت بادام کاران چم طاقچم کوهباغ بهادرانلنجان2816

**علی آبادچم کوهباغ بهادرانلنجان2817

**قاره درهچم کوهباغ بهادرانلنجان2818

**کنه قراچم کوهباغ بهادرانلنجان2819

**گاوداري سفی اله شمسچم کوهباغ بهادرانلنجان2820

**مزرعه بیدرچم کوهباغ بهادرانلنجان2821

**مزرعه حسین آباد ( دره شاهی )چم کوهباغ بهادرانلنجان2822

1240یال بلندچم کوهباغ بهادرانلنجان2823

**ایستگاه رله ماکروویوزیرکوهباغ بهادرانلنجان2824

**بوداق آبادزیرکوهباغ بهادرانلنجان2825

**تصفیه خانه آب یزدزیرکوهباغ بهادرانلنجان2826

**چشمه طاهرزیرکوهباغ بهادرانلنجان2827

**چشمه موزكزیرکوهباغ بهادرانلنجان2828

33110چم آسمانزیرکوهباغ بهادرانلنجان2829

249804حاجت آقازیرکوهباغ بهادرانلنجان2830

**حسین آبادزیرکوهباغ بهادرانلنجان2831

**دره زیدعلیزیرکوهباغ بهادرانلنجان2832

**دره یحییزیرکوهباغ بهادرانلنجان2833

220697رکن آبادزیرکوهباغ بهادرانلنجان2834

2681,000زمان آبادزیرکوهباغ بهادرانلنجان2835

**شاه لرهازیرکوهباغ بهادرانلنجان2836

2470شورجهزیرکوهباغ بهادرانلنجان2837

**شهرك صنعتی کچوییهزیرکوهباغ بهادرانلنجان2838

132419قلعه آقازیرکوهباغ بهادرانلنجان2839

**کارگاه تونل گردنه رخزیرکوهباغ بهادرانلنجان2840
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8102,493کچوییهزیرکوهباغ بهادرانلنجان2841

5331,688کلیشادرخزیرکوهباغ بهادرانلنجان2842

204673الي بیدزیرکوهباغ بهادرانلنجان2843

**محسن آبادزیرکوهباغ بهادرانلنجان2844

**مزرعه گنج آبادزیرکوهباغ بهادرانلنجان2845

**منطقه کارگاهی پیامبر اعظمزیرکوهباغ بهادرانلنجان2846

**ناحیه صنعتی باغ بهادرانزیرکوهباغ بهادرانلنجان2847

4971,597هاردنگزیرکوهباغ بهادرانلنجان2848

**اراضی حسین آباداشیان شمالیفوالدشهرلنجان2849

**اردوگاه قدس بسیج لنجاناشیان شمالیفوالدشهرلنجان2850

280884اشیاناشیان جنوبیمرکزيلنجان2851

**اکبرآباداشیان شمالیفوالدشهرلنجان2852

**تاسیسات اب اشامیدنی زرین شهراشیان شمالیفوالدشهرلنجان2853

2995سیبهکاریزمرکزيلنجان2854

**شرکت زرین سپاهاناشیان شمالیفوالدشهرلنجان2855

**شرکت هاراپااشیان شمالیفوالدشهرلنجان2856

2472صادق آبادکاریزمرکزيلنجان2857

**صحرا مرزیوناشیان شمالیفوالدشهرلنجان2858

1644قرق آقااشیان جنوبیمرکزيلنجان2859

**کارخانه ماشین سازي اصفهاناشیان شمالیفوالدشهرلنجان2860

95314کاریزکاریزمرکزيلنجان2861

**کشتارگاه صنعتی لنجاناشیان شمالیفوالدشهرلنجان2862

279950مبارك آباداشیان شمالیفوالدشهرلنجان2863

**مجتمع دامداري هاي به پرور زرین شهراشیان شمالیفوالدشهرلنجان2864

7152,453مجتمع صنایع دفاع اصفهاناشیان شمالیفوالدشهرلنجان2865

**مجموعه کارگاهی ورنامخواستاشیان شمالیفوالدشهرلنجان2866

**بوهخرم رودفوالدشهرلنجان2867

**تاسیسات سدچم آسمانخرم رودفوالدشهرلنجان2868

**شرکت بازیافت لنجانخرم رودفوالدشهرلنجان2869
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**شهرك صنعتی فوالدخرم رودفوالدشهرلنجان2870

**طبسخرم رودفوالدشهرلنجان2871

**کارخانه وتاسیسات ذوب آهن اصفهانخرم رودفوالدشهرلنجان2872

**کارگاه آسفالت سازي شرکت آبادگران جنوبخرم رودفوالدشهرلنجان2873

**مجتمع دانشگاهی مخابراتخرم رودفوالدشهرلنجان2874

**مزرعه محبعلیخرم رودفوالدشهرلنجان2875

**معدن سنگ تنگ جوزدانخرم رودفوالدشهرلنجان2876

4241,405احمدآبادگرکنگرکن جنوبیمبارکه2877

**ایستگاه راه آهنگرکنگرکن جنوبیمبارکه2878

210722بارچانگرکنگرکن جنوبیمبارکه2879

172548جوشانگرکنگرکن جنوبیمبارکه2880

3491,086دستگردمهراورانگرکنگرکن جنوبیمبارکه2881

**رحیم قاسمیگرکنگرکن جنوبیمبارکه2882

**رمضان مقیمیگرکنگرکن جنوبیمبارکه2883

3731,289زودانگرکنگرکن جنوبیمبارکه2884

**سیدکریم سجاديگرکنگرکن جنوبیمبارکه2885

**سینه کوه نهجیر و صحرا ده نهجیرگرکنگرکن جنوبیمبارکه2886

**شرکت کشت ودام فرازگرکنگرکن جنوبیمبارکه2887

**صحرا میان جوي فخر آبادگرکنگرکن جنوبیمبارکه2888

**صحرا میان جوي میرزاتقیگرکنگرکن جنوبیمبارکه2889

**صحرا هاشم آبادگرکنگرکن جنوبیمبارکه2890

5911,862فخرآبادگرکنگرکن جنوبیمبارکه2891

**کارگاه آسفالت مبارکهگرکنگرکن جنوبیمبارکه2892

3681,116کوشکیچهگرکنگرکن جنوبیمبارکه2893

**مجتمع صنعتی هفتم تیرگرکنگرکن جنوبیمبارکه2894

73235مجتمع مسکونی هفتم تیرگرکنگرکن جنوبیمبارکه2895

**مزرعه حسن گزيگرکنگرکن جنوبیمبارکه2896

**مزرعه دکتربهشتیگرکنگرکن جنوبیمبارکه2897

**مزرعه ودامداري سیدمیرزاحسینیگرکنگرکن جنوبیمبارکه2898
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3441,033هراتمهگرکنگرکن جنوبیمبارکه2899

5251,707اراضینورآبادگرکن جنوبیمبارکه2900

**اردوگاه آموزش قدسنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2901

160498اسدآبادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2902

**اسالم آبادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2903

91252اکبرآبادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2904

6231,901باغ ملکنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2905

222694بروزادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2906

278938جوهرستاننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2907

**چاه شماره یک محمدنبوي نژادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2908

**چاه وگلخانه ایثارگراننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2909

39120خرم آبادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2910

**دامداري حاج اسداله نصیرينورآبادگرکن جنوبیمبارکه2911

1,1143,713ده سرخنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2912

**زندان اسدآبادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2913

**شرکت پلی اکریل ایراننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2914

**شرکت تولیدي دي ام تینورآبادگرکن جنوبیمبارکه2915

**شرکت تولیدي وسایل ابیاري وابرسانینورآبادگرکن جنوبیمبارکه2916

**شهرك صنعتی مبارکهنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2917

**صحرا بابا عبداهللانورآبادگرکن جنوبیمبارکه2918

**صحرا بیاباننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2919

**صحرا قلعه قرمزينورآبادگرکن جنوبیمبارکه2920

**صحرا مراد چقورينورآبادگرکن جنوبیمبارکه2921

**صحرا میان باالنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2922

**صحراغضنفریه شمالینورآبادگرکن جنوبیمبارکه2923

**کارخانه چینی زریننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2924

2696کارخانه قندنقش جهاننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2925

**مجتمع کشاورزي رجبعلی حرنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2926

**مجموعه گروههاي مشاع ده سرخنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2927
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**مرکزارتباطات ماهواره اي اصفهاننورآبادگرکن جنوبیمبارکه2928

83293میرآبادنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2929

**ناحیه صنعتی ده سرخنورآبادگرکن جنوبیمبارکه2930

**ایستگاه راه آهن دیزیچهدیزیچهمرکزيمبارکه2931

**باغات دامنه قلعه بزيدیزیچهمرکزيمبارکه2932

295866بداغ آباددیزیچهمرکزيمبارکه2933

**تاسیسات سدنکوآباددیزیچهمرکزيمبارکه2934

**صحرا پیر حاجاتدیزیچهمرکزيمبارکه2935

**صحراامامزاده سید محمددیزیچهمرکزيمبارکه2936

**صحراپشت ایستگاه راه آهندیزیچهمرکزيمبارکه2937

**کارخانه سیمان سپاهاندیزیچهمرکزيمبارکه2938

**مجموعه صنایع کارگاهی مزاحم شهري دیزیچهدیزیچهمرکزيمبارکه2939

117367مزرعه چهدیزیچهمرکزيمبارکه2940

99344ابروطالخونچهمرکزيمبارکه2941

**امین آبادطالخونچهمرکزيمبارکه2942

**پایانه حمل و نقل مبارکهطالخونچهمرکزيمبارکه2943

**چاه حیدرشمسطالخونچهمرکزيمبارکه2944

**چاه خسرورنجبرطالخونچهمرکزيمبارکه2945

**چاه خسروکریمیطالخونچهمرکزيمبارکه2946

**چاه داتلی بیگیطالخونچهمرکزيمبارکه2947

**چاه رحیم معینیطالخونچهمرکزيمبارکه2948

**چاه رمضان قاسمیانطالخونچهمرکزيمبارکه2949

**چاه سیدباقرکوچکیطالخونچهمرکزيمبارکه2950

**چاه عباسعلی خوشکامطالخونچهمرکزيمبارکه2951

**چاه عبدالحسین عباسعلی پورطالخونچهمرکزيمبارکه2952

**چاه علی کارگرطالخونچهمرکزيمبارکه2953

**چاه فرهادسدهیطالخونچهمرکزيمبارکه2954

**چاه قاسم میرزاپور شماره 2طالخونچهمرکزيمبارکه2955

**چاه قنبرعلی کریمیانطالخونچهمرکزيمبارکه2956

صفحه 102



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه کیومرث سدهیطالخونچهمرکزيمبارکه2957

133462حوض ماهیطالخونچهمرکزيمبارکه2958

**دامداري اینچ درهطالخونچهمرکزيمبارکه2959

**دولت آبادطالخونچهمرکزيمبارکه2960

**سایت صنعتی شهرك مجلسیطالخونچهمرکزيمبارکه2961

**شریف آبادطالخونچهمرکزيمبارکه2962

**صحرا بداغ آبادطالخونچهمرکزيمبارکه2963

**صحرا نهجیرطالخونچهمرکزيمبارکه2964

**صحراجارجارطالخونچهمرکزيمبارکه2965

**صحراسینه کش طالخونچهطالخونچهمرکزيمبارکه2966

**عیسی آبادطالخونچهمرکزيمبارکه2967

**قلعه بدرطالخونچهمرکزيمبارکه2968

66197قلعه سفیدطالخونچهمرکزيمبارکه2969

**کارخانه آتی فلز شهریارطالخونچهمرکزيمبارکه2970

**گلخانه مجلسیطالخونچهمرکزيمبارکه2971

72222الوطالخونچهمرکزيمبارکه2972

**مزارع رودخانه شورطالخونچهمرکزيمبارکه2973

**معدن اهک حوض ماهیطالخونچهمرکزيمبارکه2974

**معدن شن تنگ چوبیطالخونچهمرکزيمبارکه2975

**اسدآبادکرکوندمرکزيمبارکه2976

**باقرآبادکرکوندمرکزيمبارکه2977

**باقرآبادکرکوندمرکزيمبارکه2978

**تصفیه خانه آب فوالد مبارکهکرکوندمرکزيمبارکه2979

**تنگ چوبیکرکوندمرکزيمبارکه2980

**چاه ابراهیم حیدريکرکوندمرکزيمبارکه2981

**چاه باقراحمدپورکرکوندمرکزيمبارکه2982

**چاه حاج صفرایرانپورکرکوندمرکزيمبارکه2983

**چاه شماره2مجتمع فوالدمبارکهکرکوندمرکزيمبارکه2984

**چاه غالمعلی احمدپورکرکوندمرکزيمبارکه2985
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**چاه محمدآبادشماره 1کرکوندمرکزيمبارکه2986

**چاه ناصرکرمیکرکوندمرکزيمبارکه2987

**چایان تنگ بیدکانکرکوندمرکزيمبارکه2988

1,0403,279حسن آبادتنگ بیدکانکرکوندمرکزيمبارکه2989

93266سورچه باالکرکوندمرکزيمبارکه2990

**صحرا جنت آباد2کرکوندمرکزيمبارکه2991

**صحراجنت آبادکرکوندمرکزيمبارکه2992

**صحراعلی آبادکرکوندمرکزيمبارکه2993

**صحراقلعه حکیمکرکوندمرکزيمبارکه2994

**صحراقلعه شازدهکرکوندمرکزيمبارکه2995

**صحرامحمدآبادکرکوندمرکزيمبارکه2996

**صحرانصیرآبادکرکوندمرکزيمبارکه2997

**صحرانقی آبادکرکوندمرکزيمبارکه2998

**صفی آبادجزایريکرکوندمرکزيمبارکه2999

**قلعه حکیمکرکوندمرکزيمبارکه3000

**مجتمع فوالدمبارکهکرکوندمرکزيمبارکه3001

**آبادکرکوندمرکزيمبارکه3002

**مزرعه  بیدکانکرکوندمرکزيمبارکه3003

**مزرعه احمدیهکرکوندمرکزيمبارکه3004

**اسماعیالنچوپاناناناركنایین3005

**اشتیانچوپاناناناركنایین3006

**بندهاي درازچوپاناناناركنایین3007

**بیدچاهچوپاناناناركنایین3008

**پایگاه هواییچوپاناناناركنایین3009

**پیوكچوپاناناناركنایین3010

**جیربوچوپاناناناركنایین3011

**چاه بابا بزرگیچوپاناناناركنایین3012

**چاه خربزهچوپاناناناركنایین3013

**چاه گربهچوپاناناناركنایین3014
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**چشمه مغانچوپاناناناركنایین3015

6131,826چوپانانچوپاناناناركنایین3016

**حجت آبادچوپاناناناركنایین3017

**دربندوچوپاناناناركنایین3018

**دکتر جعفريچوپاناناناركنایین3019

**زاغابچوپاناناناركنایین3020

**زالوبندچوپاناناناركنایین3021

**شرکت تعاونی مشاع کویرچوپاناناناركنایین3022

**صفی آبادچوپاناناناركنایین3023

**عباس آبادچوپاناناناركنایین3024

**عروسانچوپاناناناركنایین3025

**عشینچوپاناناناركنایین3026

**علم حاجی باقريچوپاناناناركنایین3027

56محمدآبادچوپاناناناركنایین3028

**مرغداري عامريچوپاناناناركنایین3029

**مزرعه بابا خالدچوپاناناناركنایین3030

**مزرعه حاج عبدالهچوپاناناناركنایین3031

**مزرعه حاجی باقريچوپاناناناركنایین3032

**مزرعه حسن ربیعچوپاناناناركنایین3033

**مزرعه زرگر آبادچوپاناناناركنایین3034

**مزرعه شورابهچوپاناناناركنایین3035

**مزرعه مالکهچوپاناناناركنایین3036

**مزرعه هلوکهچوپاناناناركنایین3037

**مزرعه همت آبادچوپاناناناركنایین3038

**مشجريچوپاناناناركنایین3039

**معدن طالمسیچوپاناناناركنایین3040

**معدن طالي خونیچوپاناناناركنایین3041

**معدن مرمریت تخت عروسچوپاناناناركنایین3042

**معدن نخلکچوپاناناناركنایین3043
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**نورآبادچوپاناناناركنایین3044

**اردوگاه القدیربافرانمرکزينایین3045

**ایستگاه راه آهن نایینبافرانمرکزينایین3046

**بداقبافرانمرکزينایین3047

613بنویدسفلیبافرانمرکزينایین3048

3685بنویدعلیابافرانمرکزينایین3049

**چشمه خونیبافرانمرکزينایین3050

**حنفشبافرانمرکزينایین3051

**رستوران دوستانبافرانمرکزينایین3052

**سالکیهبافرانمرکزينایین3053

5188سپروبافرانمرکزينایین3054

48119سهیلبافرانمرکزينایین3055

**علی آبادبافرانمرکزينایین3056

1227فرح آبادبافرانمرکزينایین3057

**قرارگاه پلیسبافرانمرکزينایین3058

**قرارگاه کویري نایینبافرانمرکزينایین3059

**کارخانه سیمان سفیدبنویدبافرانمرکزينایین3060

**کشتبان بافرانبافرانمرکزينایین3061

**کلوت محمدیهبافرانمرکزينایین3062

**لردستانبافرانمرکزينایین3063

**مجموعه زراعی و دامداري شرق بافرانبافرانمرکزينایین3064

3661,074مزرعه امامبافرانمرکزينایین3065

**مزرعه امیرخانبافرانمرکزينایین3066

**مزرعه حاج حسینبافرانمرکزينایین3067

**منطقه صنعتی بافرانبافرانمرکزينایین3068

**نوگنبدبافرانمرکزينایین3069

3165هندوچوببافرانمرکزينایین3070

**یداله آبادبافرانمرکزينایین3071

**احمدآبادبهارستانمرکزينایین3072
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**اشکستانبهارستانمرکزينایین3073

**اشنانبهارستانمرکزينایین3074

**ایلیهبهارستانمرکزينایین3075

**تیرآبادبهارستانمرکزينایین3076

49121جزن آبادبهارستانمرکزينایین3077

1337جالل آبادبهارستانمرکزينایین3078

**جوزدان سفلیبهارستانمرکزينایین3079

**جوزدان علیابهارستانمرکزينایین3080

510جوي آبادبهارستانمرکزينایین3081

**حجت آبادبهارستانمرکزينایین3082

**حیدرآبادبهارستانمرکزينایین3083

2663خاروانبهارستانمرکزينایین3084

**دلنگیبهارستانمرکزينایین3085

**زوروکیبهارستانمرکزينایین3086

**سرخونیبهارستانمرکزينایین3087

812سنجدواهللا قلیبهارستانمرکزينایین3088

**شاه کوهبهارستانمرکزينایین3089

47صالح آبادبهارستانمرکزينایین3090

**صالح آبادبهارستانمرکزينایین3091

**صفی آبادبهارستانمرکزينایین3092

**علی آبادبهارستانمرکزينایین3093

**فخرآبادبهارستانمرکزينایین3094

**فرح آبادبهارستانمرکزينایین3095

4084فیض آبادحاج کاظمبهارستانمرکزينایین3096

**قاسم آبادبهارستانمرکزينایین3097

**کافی آبادبهارستانمرکزينایین3098

**کبریاییبهارستانمرکزينایین3099

158357کجانبهارستانمرکزينایین3100

**گاله کجانبهارستانمرکزينایین3101
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1432گلستانبهارستانمرکزينایین3102

**محمودآبادبهارستانمرکزينایین3103

**معدن خاك چینی چاه کفتاربهارستانمرکزينایین3104

**مقصودآبادبهارستانمرکزينایین3105

711ملکانبهارستانمرکزينایین3106

57129مهرادرانبهارستانمرکزينایین3107

**ناحیه صنعتی نیستانکبهارستانمرکزينایین3108

512نجف آبادبهارستانمرکزينایین3109

**نصیرآبادبهارستانمرکزينایین3110

**نعیمیهبهارستانمرکزينایین3111

511نوبهاربهارستانمرکزينایین3112

109291نیستانکبهارستانمرکزينایین3113

4585وندیشبهارستانمرکزينایین3114

**ابراهیم علی باالکوهستانمرکزينایین3115

**ابراهیم علی پایینکوهستانمرکزينایین3116

**ارجککوهستانمرکزينایین3117

**ارمودهکوهستانمرکزينایین3118

1332ارورکوهستانمرکزينایین3119

49130اسدآبادکوهستانمرکزينایین3120

612اسفیجانکوهستانمرکزينایین3121

1740آرندکوهستانمرکزينایین3122

**آقاحسابکوهستانمرکزينایین3123

**باباجمالکوهستانمرکزينایین3124

**باباچوکوهستانمرکزينایین3125

**برزوکوهستانمرکزينایین3126

**برگشادکوهستانمرکزينایین3127

70179بالنکوهستانمرکزينایین3128

**بیک آبادکوهستانمرکزينایین3129

**بیل آبادکوهستانمرکزينایین3130
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**پندستانکوهستانمرکزينایین3131

48پیرکانکوهستانمرکزينایین3132

**توتچوکوهستانمرکزينایین3133

**تیوکچهکوهستانمرکزينایین3134

512جامکانکوهستانمرکزينایین3135

**جعفرآبادکوهستانمرکزينایین3136

**جعفرآبادکوهستانمرکزينایین3137

**جالل آبادکوهستانمرکزينایین3138

**جالل آبادچاه سرخکوهستانمرکزينایین3139

58چمکوهستانمرکزينایین3140

618چیرسفلیکوهستانمرکزينایین3141

**چیرعلیاکوهستانمرکزينایین3142

**حاجی آبادکوهستانمرکزينایین3143

**حجت آبادکوهستانمرکزينایین3144

**حجت آبادکوهستانمرکزينایین3145

613حسن آبادکوهستانمرکزينایین3146

**حسن آبادکوکولکوهستانمرکزينایین3147

**حسین آبادکوهستانمرکزينایین3148

58حسین آبادحاج کاظمکوهستانمرکزينایین3149

2567حسین آبادعاشقکوهستانمرکزينایین3150

**حیدرآبادکوهستانمرکزينایین3151

**خونی بادامکوهستانمرکزينایین3152

**خونی سرهکوهستانمرکزينایین3153

46خیرآبادکوهستانمرکزينایین3154

**دنبهکوهستانمرکزينایین3155

**دولت آبادکوهستانمرکزينایین3156

**دهنوکوهستانمرکزينایین3157

**دیزکانکوهستانمرکزينایین3158

**رومندکوهستانمرکزينایین3159
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**رومندچهکوهستانمرکزينایین3160

**زردهکوهستانمرکزينایین3161

**سعدآبادکوهستانمرکزينایین3162

818سلطان نصیرکوهستانمرکزينایین3163

48سنگیجکوهستانمرکزينایین3164

**سیدآبادکوهستانمرکزينایین3165

413سیدآبادکوهستانمرکزينایین3166

**شرکت مرغداري امیدکوهستانمرکزينایین3167

**شمس آبادکوهستانمرکزينایین3168

**شیخ آبادکوهستانمرکزينایین3169

**صفی آبادنوکوهستانمرکزينایین3170

**عباس آبادکوهستانمرکزينایین3171

**عباس آبادکوهستانمرکزينایین3172

**عباس آبادکالنیهکوهستانمرکزينایین3173

**علی آبادکوهستانمرکزينایین3174

411علی آبادکوهستانمرکزينایین3175

**کاج آبادکوهستانمرکزينایین3176

**کم آبادکوهستانمرکزينایین3177

48122کمال آبادکوهستانمرکزينایین3178

46کهنویه علیاوسفلیکوهستانمرکزينایین3179

**گل آبادکوهستانمرکزينایین3180

**گلچیکوهستانمرکزينایین3181

**مازمهرآبادکوهستانمرکزينایین3182

**محمدآبادکوهستانمرکزينایین3183

**محمدآبادکوهستانمرکزينایین3184

**محمدآبادنظريکوهستانمرکزينایین3185

**مردانکوهستانمرکزينایین3186

**مردويکوهستانمرکزينایین3187

**مرغ پایینکوهستانمرکزينایین3188
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**مرغ علیاکوهستانمرکزينایین3189

**مزرعه ابوالحسینکوهستانمرکزينایین3190

**مزرعه جاللیهکوهستانمرکزينایین3191

**مزرعه چه آهنگرانکوهستانمرکزينایین3192

**مزرعه حاج رحیمکوهستانمرکزينایین3193

**مزرعه خان علیکوهستانمرکزينایین3194

**مزرعه کوثريکوهستانمرکزينایین3195

**مزرعه نوکوهستانمرکزينایین3196

**مزرعه نوحاجی قنبريکوهستانمرکزينایین3197

**مزرعه نوروزکوهستانمرکزينایین3198

1014مزیککوهستانمرکزينایین3199

715مزیکچهکوهستانمرکزينایین3200

**مهرآبادکوهستانمرکزينایین3201

**میرصیفیکوهستانمرکزينایین3202

**وازچیرکوهستانمرکزينایین3203

**واشهکوهستانمرکزينایین3204

**وچهکوهستانمرکزينایین3205

411ورپاي سفلیکوهستانمرکزينایین3206

45109ورپاي علیاکوهستانمرکزينایین3207

**ونجهکوهستانمرکزينایین3208

**ونستانکوهستانمرکزينایین3209

48هامون آبادکوهستانمرکزينایین3210

**هرمزآبادکوهستانمرکزينایین3211

**همت آبادکوهستانمرکزينایین3212

55هیودکوهستانمرکزينایین3213

516یورتگاکوهستانمرکزينایین3214

**یوزستان باالکوهستانمرکزينایین3215

**یوزستان پایینکوهستانمرکزينایین3216

**ابی آبادالي سیاهمرکزينایین3217
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**ارزنچهالي سیاهمرکزينایین3218

**اشکستانالي سیاهمرکزينایین3219

**اشناآبادالي سیاهمرکزينایین3220

**اقبالیهالي سیاهمرکزينایین3221

42116اهللا آبادالي سیاهمرکزينایین3222

**امامزاده سید ابراهیمالي سیاهمرکزينایین3223

**امیرآبادالي سیاهمرکزينایین3224

**امیرآبادالي سیاهمرکزينایین3225

**امین آبادالي سیاهمرکزينایین3226

54139اوشن علیاالي سیاهمرکزينایین3227

**آقاآبادالي سیاهمرکزينایین3228

2462بالآبادالي سیاهمرکزينایین3229

69بالآبادچهالي سیاهمرکزينایین3230

1429بیدچهالي سیاهمرکزينایین3231

3587تمینانالي سیاهمرکزينایین3232

48تنگستانالي سیاهمرکزينایین3233

**توتچوالي سیاهمرکزينایین3234

**توتچوالي سیاهمرکزينایین3235

**توکلیهالي سیاهمرکزينایین3236

2876جزالنالي سیاهمرکزينایین3237

613جزن آبادالي سیاهمرکزينایین3238

**جنت آبادالي سیاهمرکزينایین3239

3180جهان آبادالي سیاهمرکزينایین3240

**چاه سوتکالي سیاهمرکزينایین3241

**چاه گریزالي سیاهمرکزينایین3242

**چیرسوختهالي سیاهمرکزينایین3243

1536حاجی آبادالي سیاهمرکزينایین3244

1340حاجی آبادالي سیاهمرکزينایین3245

48حسن آبادتوکلیالي سیاهمرکزينایین3246
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**حسن آبادسفلیالي سیاهمرکزينایین3247

**حسن آبادعلیاالي سیاهمرکزينایین3248

**حسین آبادخانالي سیاهمرکزينایین3249

**حمیديالي سیاهمرکزينایین3250

**خاتون آبادالي سیاهمرکزينایین3251

517خارزنالي سیاهمرکزينایین3252

**خرم آبادالي سیاهمرکزينایین3253

1443خرم دشتالي سیاهمرکزينایین3254

**خون سنجدالي سیاهمرکزينایین3255

**خیرآبادالي سیاهمرکزينایین3256

**دره زالالي سیاهمرکزينایین3257

3796دولت آبادشیخالي سیاهمرکزينایین3258

1025راحت آبادالي سیاهمرکزينایین3259

**رازآبادالي سیاهمرکزينایین3260

**رحیم آبادالي سیاهمرکزينایین3261

**رستم آبادالي سیاهمرکزينایین3262

413رسول آبادالي سیاهمرکزينایین3263

1737زمان آبادالي سیاهمرکزينایین3264

**زنگی آبادالي سیاهمرکزينایین3265

37100سرشکالي سیاهمرکزينایین3266

613سفیدهالي سیاهمرکزينایین3267

**سندورالي سیاهمرکزينایین3268

**سهامیهالي سیاهمرکزينایین3269

1324سیف آبادالي سیاهمرکزينایین3270

**شکرآبادالي سیاهمرکزينایین3271

**شیرآبادالي سیاهمرکزينایین3272

**عباس آبادالي سیاهمرکزينایین3273

3368عشرت آبادالي سیاهمرکزينایین3274

1215عفیف آبادالي سیاهمرکزينایین3275
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**علی آبادالي سیاهمرکزينایین3276

**علی آبادالي سیاهمرکزينایین3277

**عمادیهالي سیاهمرکزينایین3278

**عندبرالي سیاهمرکزينایین3279

**فخرآبادالي سیاهمرکزينایین3280

**فریدونالي سیاهمرکزينایین3281

4194فودازالي سیاهمرکزينایین3282

713فهیهالي سیاهمرکزينایین3283

**فیض آباد معدنالي سیاهمرکزينایین3284

**قامیشلوالي سیاهمرکزينایین3285

613قلعه دارالي سیاهمرکزينایین3286

**قلعه معاضدیهالي سیاهمرکزينایین3287

612قیوم آبادالي سیاهمرکزينایین3288

**کارخانه آسفالت غفرانیالي سیاهمرکزينایین3289

718کاله چوالي سیاهمرکزينایین3290

411کبرآبادالي سیاهمرکزينایین3291

**کچیالي سیاهمرکزينایین3292

3688کدونوییهالي سیاهمرکزينایین3293

**کریم آبادالي سیاهمرکزينایین3294

**کریم آبادعلیاالي سیاهمرکزينایین3295

**کوشکوییهالي سیاهمرکزينایین3296

**گنوییهالي سیاهمرکزينایین3297

48الغرهالي سیاهمرکزينایین3298

**مارچوییهالي سیاهمرکزينایین3299

**ماندگی سفلیالي سیاهمرکزينایین3300

612ماندگی علیاالي سیاهمرکزينایین3301

**محمدآبادالي سیاهمرکزينایین3302

**محمودآبادالي سیاهمرکزينایین3303

**مرغ پهلوانالي سیاهمرکزينایین3304
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1540مرغ چوییهالي سیاهمرکزينایین3305

**مرغ سرراهالي سیاهمرکزينایین3306

**مزرعه میانالي سیاهمرکزينایین3307

**مزرعه نوالي سیاهمرکزينایین3308

34102مظفرآبادالي سیاهمرکزينایین3309

822معصوم آبادالي سیاهمرکزينایین3310

1334معین آبادالي سیاهمرکزينایین3311

**منطقه صنعتی نایینالي سیاهمرکزينایین3312

1744موسی آبادالي سیاهمرکزينایین3313

2263مهرآبادالي سیاهمرکزينایین3314

1645نرگورالي سیاهمرکزينایین3315

1118نصرآبادالي سیاهمرکزينایین3316

1029نوجوكالي سیاهمرکزينایین3317

**نوشینالي سیاهمرکزينایین3318

48ورپشتالي سیاهمرکزينایین3319

48ورچمالي سیاهمرکزينایین3320

**ورشتالي سیاهمرکزينایین3321

1848هاشم آبادالي سیاهمرکزينایین3322

**هماآبادسفلیالي سیاهمرکزينایین3323

126343هماآبادعلیاالي سیاهمرکزينایین3324

48یک باغیالي سیاهمرکزينایین3325

**یوسف آبادالي سیاهمرکزينایین3326

**یوسف آبادالي سیاهمرکزينایین3327

**جنت آبادجوزدانمرکزينجف آباد3328

**دامداري وکشاورزي برادرانجوزدانمرکزينجف آباد3329

6212,153رحمت آبادجوزدانمرکزينجف آباد3330

**شرکت تولید شن و ماسه سیمین سپاهانجوزدانمرکزينجف آباد3331

**شرکت تولیدفراورده هاي گوشتی لورك نوجوزدانمرکزينجف آباد3332

**شهرك صنعتی نجف آباد 2جوزدانمرکزينجف آباد3333
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**صحرا حسن آبادجوزدانمرکزينجف آباد3334

**صحراي جوزدانجوزدانمرکزينجف آباد3335

2941,012فیلورجوزدانمرکزينجف آباد3336

**گروه اسداله خداداديجوزدانمرکزينجف آباد3337

**گروه شهیدحجتیجوزدانمرکزينجف آباد3338

**گروه مشاع محمدرضا علیانجوزدانمرکزينجف آباد3339

**لورك جوزدانجوزدانمرکزينجف آباد3340

**مجموعه گروههاي مشاع جوزدانجوزدانمرکزينجف آباد3341

**محمودآبادجوزدانمرکزينجف آباد3342

**مزرعه اسالم آبادجوزدانمرکزينجف آباد3343

جوزدانمرکزينجف آباد3344
مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده 

کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان
**

**مزرعه علی آبادجوزدانمرکزينجف آباد3345

**هنرستان کشاورزي شهید پارساجوزدانمرکزينجف آباد3346

**اردوگاه قدس شهید اژدريصادقیهمرکزينجف آباد3347

**پست 400 کیلو ولت برق نجف آبادصادقیهمرکزينجف آباد3348

**جالل آبادصادقیهمرکزينجف آباد3349

1,2234,056جالل آبادصادقیهمرکزينجف آباد3350

1,0603,448حاجی آبادصادقیهمرکزينجف آباد3351

**دامداري غالمرضا صفريصادقیهمرکزينجف آباد3352

**شمس آبادصادقیهمرکزينجف آباد3353

**قلعه یاورصادقیهمرکزينجف آباد3354

صادقیهمرکزينجف آباد3355
مجموعه کارگاههاي تولیدي و مرغداریهاي 

حاجی آباد
**

**محمودآبادشاهدانصادقیهمرکزينجف آباد3356

**مزرعه بلمچهصادقیهمرکزينجف آباد3357

**مزرعه شیخصادقیهمرکزينجف آباد3358

**مزرعه گودعلی آباد (گود جالل آباد )صادقیهمرکزينجف آباد3359

**مزرعه معدن سورمهصادقیهمرکزينجف آباد3360

**میان کوهصادقیهمرکزينجف آباد3361

**ناحیه صنعتی نهضت آبادصادقیهمرکزينجف آباد3362
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**نصرآبادصادقیهمرکزينجف آباد3363

1,1863,814نهضت آبادصادقیهمرکزينجف آباد3364

81344همت آبادصادقیهمرکزينجف آباد3365

**اصفهان طیورصفاییهمرکزينجف آباد3366

**تپه ماهورصفاییهمرکزينجف آباد3367

**چاه سنگ سفیدصفاییهمرکزينجف آباد3368

910شهرك صنعتی منتظریهصفاییهمرکزينجف آباد3369

127395صحرااسالم آبادصفاییهمرکزينجف آباد3370

**مزرعه بی نظیرصفاییهمرکزينجف آباد3371

**مهر آبادصفاییهمرکزينجف آباد3372

8762,748اشناشنمهردشتنجف آباد3373

**امامزاده نورالدیناشنمهردشتنجف آباد3374

**آب چناراشنمهردشتنجف آباد3375

**جنت آباداشنمهردشتنجف آباد3376

180486خیرآباداشنمهردشتنجف آباد3377

197521دماباشنمهردشتنجف آباد3378

617کوي لطفاشنمهردشتنجف آباد3379

3551,128گلدرهاشنمهردشتنجف آباد3380

**مرغداري حبیب اله فاتحیاشنمهردشتنجف آباد3381

**مزرعه امین آباداشنمهردشتنجف آباد3382

**معدن سرب گالوناشنمهردشتنجف آباد3383

**احمدآبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3384

**پاسگاه محیط بانی قمشلوحسین آبادمهردشتنجف آباد3385

9313,087حسین آبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3386

3401,073خوندابحسین آبادمهردشتنجف آباد3387

**سراب دهحسین آبادمهردشتنجف آباد3388

**سه چاهحسین آبادمهردشتنجف آباد3389

**شرکت تعاونی مرغ گوشتی نسیم کوهستانحسین آبادمهردشتنجف آباد3390

**شرکت زراعی ابوذرحسین آبادمهردشتنجف آباد3391

صفحه 117



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شهرك صنعتی دهقحسین آبادمهردشتنجف آباد3392

**شهرك صنعتی علویجهحسین آبادمهردشتنجف آباد3393

85270علی آبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3394

**کوي سازمانی ایستگاه تقویت فشار گاز دهقحسین آبادمهردشتنجف آباد3395

**گاوداري یونس میرآبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3396

**گروه احمدمیرزایی فرزندمحمدعلیحسین آبادمهردشتنجف آباد3397

**گروه مشاع پیروزيحسین آبادمهردشتنجف آباد3398

**مجتمع اداري بخش مهردشتحسین آبادمهردشتنجف آباد3399

815مجموعه شرکتهاي تعاونی علویجهحسین آبادمهردشتنجف آباد3400

**محمدآبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3401

**مرغداري علی احمديحسین آبادمهردشتنجف آباد3402

**مزرعه ارکولوحسین آبادمهردشتنجف آباد3403

**مزرعه بیس دمحسین آبادمهردشتنجف آباد3404

**مزرعه چاه سمحسین آبادمهردشتنجف آباد3405

**مزرعه سه چاهحسین آبادمهردشتنجف آباد3406

**مزرعه عباس آبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3407

**مزرعه عباییحسین آبادمهردشتنجف آباد3408

**منطقه صنعتی حسین آبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3409

**مهدي آبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3410

**نظام آبادحسین آبادمهردشتنجف آباد3411

79239هسنیجهحسین آبادمهردشتنجف آباد3412

6902,018اریسمانامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3413

**اله آبادامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3414

**امامزاده آقاعلی عباسامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3415

**حبیب آبادامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3416

1629حسینیهامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3417

47دشت چشمه اریسمانامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3418

97289سراسیابامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3419

79233عباس آبادامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3420
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**عرب آبادامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3421

1022قلعه گوشهامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3422

927مجموعه چاههاي طالقانیامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3423

913مجموعه چاههاي قدسامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3424

**مزرعه ابوذرامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3425

**مزرعه احمديامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3426

**مزرعه عسگریهامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3427

**معدن سنگ آهن بادرودامامزاده آقاعلی عباسامام زادهنطنز3428

5171,538ده آبادخالدآبادامام زادهنطنز3429

**صیدآبادخالدآبادامام زادهنطنز3430

3321,142فمیخالدآبادامام زادهنطنز3431

**کارخانه ریسندگیخالدآبادامام زادهنطنز3432

47کریم آبادخالدآبادامام زادهنطنز3433

199654متین آبادخالدآبادامام زادهنطنز3434

147301ابیانهبرزرودمرکزينطنز3435

79156برزبرزرودمرکزينطنز3436

50110بیدهندبرزرودمرکزينطنز3437

63145تکیهبرزرودمرکزينطنز3438

2965چیمهبرزرودمرکزينطنز3439

1226حسن آبادبرزرودمرکزينطنز3440

48117صالح آبادبرزرودمرکزينطنز3441

2754طاهرآبادبرزرودمرکزينطنز3442

5587طرهبرزرودمرکزينطنز3443

2238فریزهندبرزرودمرکزينطنز3444

55140کمجانبرزرودمرکزينطنز3445

2145ولوگردبرزرودمرکزينطنز3446

64154هنجنبرزرودمرکزينطنز3447

3872یارندبرزرودمرکزينطنز3448

**اب سنجدطرق رودمرکزينطنز3449
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**اکبرآبادطرق رودمرکزينطنز3450

811بهستان طرقطرق رودمرکزينطنز3451

1425پاپختطرق رودمرکزينطنز3452

**خسروآبادطرق رودمرکزينطنز3453

**دهکده توریستی رایانطرق رودمرکزينطنز3454

**سرمرقطرق رودمرکزينطنز3455

77سعیدآبادطرق رودمرکزينطنز3456

59143طارطرق رودمرکزينطنز3457

1859گودرزنطرق رودمرکزينطنز3458

**البیخطرق رودمرکزينطنز3459

**البیداكطرق رودمرکزينطنز3460

**الدرجهطرق رودمرکزينطنز3461

82161مزدهطرق رودمرکزينطنز3462

**مزرعه حاجی آبادطرق رودمرکزينطنز3463

**معدن سرب متروکه چنگزهطرق رودمرکزينطنز3464

**معدن سنگ تراورتن میرزاشمسطرق رودمرکزينطنز3465

113299نیهطرق رودمرکزينطنز3466

67198ورگورانطرق رودمرکزينطنز3467

2243ابیازنکرکسمرکزينطنز3468

620اسفیدانکرکسمرکزينطنز3469

123374اورهکرکسمرکزينطنز3470

1227تاج آبادکرکسمرکزينطنز3471

6098جاریانکرکسمرکزينطنز3472

4279جزنکرکسمرکزينطنز3473

56چاه قمکرکسمرکزينطنز3474

**حسین آبادکورموشکرکسمرکزينطنز3475

815حمیدیهکرکسمرکزينطنز3476

**حیدرآبادکرکسمرکزينطنز3477

75170خفرکرکسمرکزينطنز3478
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3768دستجردکرکسمرکزينطنز3479

927رحمت آبادکرکسمرکزينطنز3480

**رنگانکرکسمرکزينطنز3481

**شجاع آبادکرکسمرکزينطنز3482

47شورغستانکرکسمرکزينطنز3483

183454طامهکرکسمرکزينطنز3484

**قطب صنعتی اورهکرکسمرکزينطنز3485

716گل آبادکرکسمرکزينطنز3486

**الي اسپیدانیکرکسمرکزينطنز3487

**الیارکرکسمرکزينطنز3488

**مجتمع کارخانه هاي فوالد نطنزکرکسمرکزينطنز3489

**محمدآبادکرکسمرکزينطنز3490

**مزرعه باباحاجیکرکسمرکزينطنز3491

47مزرعه مارسارکرکسمرکزينطنز3492

**مزرعه مومدوکرکسمرکزينطنز3493

**مزرعه وربندهکرکسمرکزينطنز3494

67183میآلجردکرکسمرکزينطنز3495

88200نسرانکرکسمرکزينطنز3496

46109ویشتهکرکسمرکزينطنز3497

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