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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

170797بلبل آبادجکدانمرکزيبشاگرد289

3194بن گرخجکدانمرکزيبشاگرد290

47135پرانگیجکدانمرکزيبشاگرد291

**پیس کنجکدانمرکزيبشاگرد292

40180تیراحمدجکدانمرکزيبشاگرد293

3671,239جکدان / کلوجکدان /جکدانمرکزيبشاگرد294

**جکدان پیروجکدانمرکزيبشاگرد295

66270داربستجکدانمرکزيبشاگرد296

1039دازکانجکدانمرکزيبشاگرد297

91314درالويجکدانمرکزيبشاگرد298

89326درجکجکدانمرکزيبشاگرد299

**درگ زمینجکدانمرکزيبشاگرد300

2594دره مورتجکدانمرکزيبشاگرد301

**دستگردجکدانمرکزيبشاگرد302

3094ده پشت بیرجکدانمرکزيبشاگرد303

90296دهندر شه بابکجکدانمرکزيبشاگرد304

2077دهنه سهراب/دهن سرابجکدانمرکزيبشاگرد305

**دهیرجکدانمرکزيبشاگرد306

46183زاچ داربستجکدانمرکزيبشاگرد307

944زحک باالجکدانمرکزيبشاگرد308

1870زحک پایینجکدانمرکزيبشاگرد309

44149زرآبادجکدانمرکزيبشاگرد310

34118زه بديجکدانمرکزيبشاگرد311

**سربندپرانگیجکدانمرکزيبشاگرد312

**سرگروخ بلبلیجکدانمرکزيبشاگرد313

58192سیتجکدانمرکزيبشاگرد314

**شونجکدانمرکزيبشاگرد315

118395شه بابکجکدانمرکزيبشاگرد316

58211شهرك مطهرجکدانمرکزيبشاگرد317
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53204علی آبادجکدانمرکزيبشاگرد318

68251فراهکجکدانمرکزيبشاگرد319

**کش بوندنجکدانمرکزيبشاگرد320

52165کش میگیجکدانمرکزيبشاگرد321

**کمبوجکدانمرکزيبشاگرد322

107406کمداركجکدانمرکزيبشاگرد323

**کنورعمريجکدانمرکزيبشاگرد324

167777کوه حیدرجکدانمرکزيبشاگرد325

89310گروغجکدانمرکزيبشاگرد326

**گوجک محموديجکدانمرکزيبشاگرد327

95423گوریچیجکدانمرکزيبشاگرد328

99288مرانگجکدانمرکزيبشاگرد329

84332ويجکدانمرکزيبشاگرد330

38138بابکسردشتمرکزيبشاگرد331

**بارشکانسردشتمرکزيبشاگرد332

55182بیسکاوسردشتمرکزيبشاگرد333

34104پشت گرشه بابکسردشتمرکزيبشاگرد334

**درمعیسردشتمرکزيبشاگرد335

515درنهسردشتمرکزيبشاگرد336

53190رستم آباد دهوستسردشتمرکزيبشاگرد337

3689زمین عباسوسردشتمرکزيبشاگرد338

2581سربیرسردشتمرکزيبشاگرد339

42130سگنسردشتمرکزيبشاگرد340

38120کش تختسردشتمرکزيبشاگرد341

**کمافسردشتمرکزيبشاگرد342

2687کولقسردشتمرکزيبشاگرد343

**گجک اسپیرسردشتمرکزيبشاگرد344

**گشهروسردشتمرکزيبشاگرد345

2277محمودآبادسردشتمرکزيبشاگرد346

صفحه 12
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153685ملکنسردشتمرکزيبشاگرد347

44174اب پیشتختتختبندرعباس348

**بدكتختتختبندرعباس349

56190بهرغتختتختبندرعباس350

59174بهرغ باال (سرگدار)تختتختبندرعباس351

**پشمیتختتختبندرعباس352

47155جغانتختتختبندرعباس353

183669جالبیتختتختبندرعباس354

512جوتتختتختبندرعباس355

4951,693چاهستانتختتختبندرعباس356

1135خورخیاريتختتختبندرعباس357

291983زیارت سیدسلیمانتختتختبندرعباس358

32101سرخاپائینتختتختبندرعباس359

3598سردرهتختتختبندرعباس360

40130شاه عوضیتختتختبندرعباس361

60207کهورکالغیتختتختبندرعباس362

38123گیشانتختتختبندرعباس363

48161مازغ مغیرانتختتختبندرعباس364

125433محمودکالهیتختتختبندرعباس365

87310مقسمتختتختبندرعباس366

51163ابکهورشمیلتختبندرعباس367

55184آبگلمانشمیلتختبندرعباس368

173639بالولیشمیلتختبندرعباس369

34104بندرمحمدکهوريشمیلتختبندرعباس370

**پاسگاه جالبیشمیلتختبندرعباس371

138543پاقالتان باالشمیلتختبندرعباس372

4101,486پاقالتان پائینشمیلتختبندرعباس373

167566پشتکوهشمیلتختبندرعباس374

38122تنب باریکوشمیلتختبندرعباس375

صفحه 13
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60234چاه بسشمیلتختبندرعباس376

125467چاه خرگشمیلتختبندرعباس377

**چاه سرگزان /شاگزان /شمیلتختبندرعباس378

46134چاه عالی شرقیشمیلتختبندرعباس379

130464چاه عالی غربیشمیلتختبندرعباس380

2184چیل گرگیشمیلتختبندرعباس381

5381,943حسن لنگی باال / گزکی حسن لنگی /شمیلتختبندرعباس382

273957حسن لنگی پائینشمیلتختبندرعباس383

157492حسین آبادشمیلتختبندرعباس384

138412درتوجانشمیلتختبندرعباس385

99337دل بودنیشمیلتختبندرعباس386

4291,601زمین سنگشمیلتختبندرعباس387

1954زنهیشمیلتختبندرعباس388

159528زهوکیشمیلتختبندرعباس389

3971,411سرخنگیشمیلتختبندرعباس390

30102سرریگشمیلتختبندرعباس391

119444سرزه ال مهتریانشمیلتختبندرعباس392

140551سرزه پشت بندشمیلتختبندرعباس393

3091,158سرزه خاروكشمیلتختبندرعباس394

144529سرزه شمیلشمیلتختبندرعباس395

67235سرسمادشمیلتختبندرعباس396

135497سرکمشمیلتختبندرعباس397

42116سلوبلمشمیلتختبندرعباس398

125433سمسلوشمیلتختبندرعباس399

46142سنخروشمیلتختبندرعباس400

1553سنگ بهمنشمیلتختبندرعباس401

60199سهرابیشمیلتختبندرعباس402

95334سیدآبادشمیلتختبندرعباس403

61216شاه بازانشمیلتختبندرعباس404
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4361,455شمیلشمیلتختبندرعباس405

37106قلمشمیلتختبندرعباس406

132460کرمونشمیلتختبندرعباس407

3141,063کشکوشمیلتختبندرعباس408

100375کل ذرتشمیلتختبندرعباس409

41149کنارانشمیلتختبندرعباس410

2681کنارسیاهشمیلتختبندرعباس411

85274کوه دازانشمیلتختبندرعباس412

31121کوه لهروشمیلتختبندرعباس413

111404گاومردهشمیلتختبندرعباس414

62142گردنه پشتکوهشمیلتختبندرعباس415

126486گردهشمیلتختبندرعباس416

726گنبدسرخشمیلتختبندرعباس417

82223گوجگ پشتکوهشمیلتختبندرعباس418

2998لهرو پایینشمیلتختبندرعباس419

123429مغیرانشمیلتختبندرعباس420

55174نرانشمیلتختبندرعباس421

82268نیانشمیلتختبندرعباس422

**ابکهورفینفینبندرعباس423

**اردانفینفینبندرعباس424

58191اوین سفلیفینفینبندرعباس425

28103اوین علیافینفینبندرعباس426

36128باغستانفینفینبندرعباس427

**برکه شیخفینفینبندرعباس428

**بست بیخفینفینبندرعباس429

1455بگودفینفینبندرعباس430

**بندرفینفینبندرعباس431

**بنگرسوفینفینبندرعباس432

33115پابندفینفینبندرعباس433

صفحه 15
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**پرزینفینفینبندرعباس434

35109پروزكفینفینبندرعباس435

1246تربکستانفینفینبندرعباس436

2752تربوییهفینفینبندرعباس437

**تشکنفینفینبندرعباس438

830تنغتفینفینبندرعباس439

**تنگ بازگرانفینفینبندرعباس440

**تنگ تربوئیهفینفینبندرعباس441

**تیزجفینفینبندرعباس442

**تیکوفینفینبندرعباس443

927جونگانفینفینبندرعباس444

45148چاکرتوفینفینبندرعباس445

**چاهوفینفینبندرعباس446

**چهل سوارانفینفینبندرعباس447

1367خایینفینفینبندرعباس448

48خورجل باالفینفینبندرعباس449

**خورجل زیرفینفینبندرعباس450

1236خورخورستفینفینبندرعباس451

**دازانفینفینبندرعباس452

**درمغفینفینبندرعباس453

**درمیشانفینفینبندرعباس454

119437دشتمارمفینفینبندرعباس455

2163دمتنگمصريفینفینبندرعباس456

**دمیلوفینفینبندرعباس457

510دوستانقفینفینبندرعباس458

1,4445,066رضوانفینفینبندرعباس459

838سربندفینفینبندرعباس460

274939سرزهفینفینبندرعباس461

**سله کوفینفینبندرعباس462
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**سوتغانفینفینبندرعباس463

**سودروفینفینبندرعباس464

**شغوفینفینبندرعباس465

**شیاريفینفینبندرعباس466

415شیخ عالیفینفینبندرعباس467

2793علی آبادفینفینبندرعباس468

**غایبفینفینبندرعباس469

**قلمانفینفینبندرعباس470

**کم رودانفینفینبندرعباس471

**کم گرمهفینفینبندرعباس472

126456کورانفینفینبندرعباس473

63195کهتکفینفینبندرعباس474

62183کهن باالفینفینبندرعباس475

**گاونیزفینفینبندرعباس476

**گردسیاهفینفینبندرعباس477

**گروسیاهفینفینبندرعباس478

2778گل اندامفینفینبندرعباس479

**گلدنوفینفینبندرعباس480

2891,209الورفینفینبندرعباس481

**لومائیفینفینبندرعباس482

**مازغ کواروفینفینبندرعباس483

**مزرافینفینبندرعباس484

**مزرافینفینبندرعباس485

1344مزراپائینفینفینبندرعباس486

516منگوفینفینبندرعباس487

121427مهدي آباد(ختنه سورئ )فینفینبندرعباس488

**هورمودرباالفینفینبندرعباس489

411هورمودرپائینفینفینبندرعباس490

412اب شیرینگهرهفینبندرعباس491
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39131ابماهگهرهفینبندرعباس492

**ارنگانگهرهفینبندرعباس493

**باغونگهرهفینبندرعباس494

**بنوگهرهفینبندرعباس495

**بیخوگهرهفینبندرعباس496

1015پشت تنگگهرهفینبندرعباس497

**پشته برنگگهرهفینبندرعباس498

1859پیشدانگهرهفینبندرعباس499

**تتکوهگهرهفینبندرعباس500

**چالهگهرهفینبندرعباس501

49148چاه کلگهرهفینبندرعباس502

36127چاه مهکوگهرهفینبندرعباس503

90304چلوگهرهگهرهفینبندرعباس504

**خوشهنگامگهرهفینبندرعباس505

**درانارگهرهفینبندرعباس506

**دوینگهرهفینبندرعباس507

1241زرتوباالگهرهفینبندرعباس508

825زرتوپائینگهرهفینبندرعباس509

60200زیارتگهرهفینبندرعباس510

175522قطب آبادگهرهگهرهفینبندرعباس511

**کملشتگهرهفینبندرعباس512

**گرگگهرهفینبندرعباس513

519گروگهرهفینبندرعباس514

**گنگیگانگهرهفینبندرعباس515

**گوچینگهرهفینبندرعباس516

113315گهرهگهرهفینبندرعباس517

1332گیشان غربیگهرهفینبندرعباس518

**موركگهرهفینبندرعباس519

1027ناتردانگهرهفینبندرعباس520
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718نارنگانگهرهفینبندرعباس521

**پاسگاه انتظامی کولغاندهنوقلعه قاضیبندرعباس522

53188چوجدهنوقلعه قاضیبندرعباس523

195764خورچاهدهنوقلعه قاضیبندرعباس524

2791,154دهنوباالدهنوقلعه قاضیبندرعباس525

6392,338دهنوپاییندهنوقلعه قاضیبندرعباس526

**سایت پرورش میگوي کولغاندهنوقلعه قاضیبندرعباس527

38149کولغان تومان عبداهللادهنوقلعه قاضیبندرعباس528

1650کولغان تومان غالم حسندهنوقلعه قاضیبندرعباس529

159577گل ملکدهنوقلعه قاضیبندرعباس530

46215باریزقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس531

97342برتمبقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس532

133487پیرچیلیقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس533

43135توجقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس534

174583چاه فعله شرقیقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس535

210712چاه فعله غربیقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس536

113383خرگیقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس537

**خورقاسمیقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس538

33108ذرتیقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس539

26100ریگوقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس540

59196سرچیلقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس541

133459شهر کهنهقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس542

88335طاهريقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس543

61226کدوکارقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس544

65230گزریزقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس545

163569گودوقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس546

37140مدنگ احمدقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس547

97309نوبستقلعه قاضیقلعه قاضیبندرعباس548

68231اب زمینوایسینمرکزيبندرعباس549
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2669اب قلمونایسینمرکزيبندرعباس550

**آباديایسینمرکزيبندرعباس551

5852,059ابشوركایسینمرکزيبندرعباس552

**ابگرم خورگوایسینمرکزيبندرعباس553

**اسالم آبادایسینمرکزيبندرعباس554

**ایستگاه مخابرات کوه گنوایسینمرکزيبندرعباس555

2656بوندرایسینمرکزيبندرعباس556

3679بوندر پایینایسینمرکزيبندرعباس557

4581,767پاتل ایسینایسینمرکزيبندرعباس558

**پاسگاه نیروي انتظامی کوه گنوایسینمرکزيبندرعباس559

8162,951پشته ایسینایسینمرکزيبندرعباس560

**پشته مغیريایسینمرکزيبندرعباس561

1967تصفیه خانه اب هرمزگانایسینمرکزيبندرعباس562

2360تنگ باغایسینمرکزيبندرعباس563

80295تهلوایسینمرکزيبندرعباس564

1430چاهوگنوباالایسینمرکزيبندرعباس565

8563,241چه چکرایسینمرکزيبندرعباس566

**حسین آبادایسینمرکزيبندرعباس567

**خان مردوایسینمرکزيبندرعباس568

**خوابگاه و دانشگاه هرمزگانایسینمرکزيبندرعباس569

205735خورلولایسینمرکزيبندرعباس570

2875داووديایسینمرکزيبندرعباس571

**دربرهوایسینمرکزيبندرعباس572

1654درژگیایسینمرکزيبندرعباس573

4641,538درگیرایسینمرکزيبندرعباس574

47140دزكایسینمرکزيبندرعباس575

221771دشت امامایسینمرکزيبندرعباس576

829دم گروبندایسینمرکزيبندرعباس577

**دوتمبایسینمرکزيبندرعباس578
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**ده شیخ (شیخ آباد)ایسینمرکزيبندرعباس579

**دیمشهرخورگوایسینمرکزيبندرعباس580

3431,190سرریگ اولایسینمرکزيبندرعباس581

236851سرریگ دومایسینمرکزيبندرعباس582

2262سرگلمایسینمرکزيبندرعباس583

**شرکت تولیدئ گامرون توربینایسینمرکزيبندرعباس584

**شرکت کشت وصنعت خانچهایسینمرکزيبندرعباس585

**شرکت هامونایسینمرکزيبندرعباس586

**شرکت هرمزبتونایسینمرکزيبندرعباس587

**شوکالتایسینمرکزيبندرعباس588

1659شهرك خلیج فارسایسینمرکزيبندرعباس589

3291,017شهرك شهیدنامجوایسینمرکزيبندرعباس590

3679شهرك درجتان ابراهیمیایسینمرکزيبندرعباس591

60162شهرك سرخاڈایسینمرکزيبندرعباس592

69245شهرك صنعتی بندرعباسایسینمرکزيبندرعباس593

50123شهروایسینمرکزيبندرعباس594

**صنایع بوریاایسینمرکزيبندرعباس595

5551,933فاریاب ایسینایسینمرکزيبندرعباس596

418فرستنده رادیوتلویزیونایسینمرکزيبندرعباس597

**قدمگاه درویش سلیمانایسینمرکزيبندرعباس598

3071,069قلعه ایسینایسینمرکزيبندرعباس599

**قلمایسینمرکزيبندرعباس600

2592کافه دوراهی سرخونایسینمرکزيبندرعباس601

74261کلوچانایسینمرکزيبندرعباس602

**کوه سیاهایسینمرکزيبندرعباس603

**کهنوج گنوایسینمرکزيبندرعباس604

1755گاشایسینمرکزيبندرعباس605

**گدارگزایسینمرکزيبندرعباس606

**گدارنرانایسینمرکزيبندرعباس607
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1336گلستانایسینمرکزيبندرعباس608

101367گنوایسینمرکزيبندرعباس609

**گورستان بهشت زهراایسینمرکزيبندرعباس610

**گورمونوایسینمرکزيبندرعباس611

1657مازغوایسینمرکزيبندرعباس612

92264ماشکارایسینمرکزيبندرعباس613

182735مجتمع مسکونی راه اهنایسینمرکزيبندرعباس614

6632,258محله نوایسینمرکزيبندرعباس615

63151مزراکوایسینمرکزيبندرعباس616

196700هورمودرایسینمرکزيبندرعباس617

**اقامیرجلیلتازیانمرکزيبندرعباس618

3511,248بلندوتازیانمرکزيبندرعباس619

239834بنوبندتازیانمرکزيبندرعباس620

183754بنوبندپاتلتازیانمرکزيبندرعباس621

2741,022بنوبندپاسنگتازیانمرکزيبندرعباس622

**پابندگنوتازیانمرکزيبندرعباس623

1750پاتل تازیانتازیانمرکزيبندرعباس624

**پاسگاه جنگلبانیتازیانمرکزيبندرعباس625

**پایگاه هوادریاتازیانمرکزيبندرعباس626

4811,688تازیان باالتازیانمرکزيبندرعباس627

**ترمینال نظامی بندرعباستازیانمرکزيبندرعباس628

145512تل سیاهتازیانمرکزيبندرعباس629

3791,291جمال احمدتازیانمرکزيبندرعباس630

3001,089چاه محمدتازیانمرکزيبندرعباس631

3311,210چاهوتازیانمرکزيبندرعباس632

2170چاهوگنوپائینتازیانمرکزيبندرعباس633

**زیارت سیدسلیمانتازیانمرکزيبندرعباس634

**سایت راداربندرعباستازیانمرکزيبندرعباس635

261898سودروتازیانمرکزيبندرعباس636
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**شرکت سرملتازیانمرکزيبندرعباس637

5732,133شهروتازیانمرکزيبندرعباس638

**قدمگاه امام رضاتازیانمرکزيبندرعباس639

**قدمگاه حضرت امیرتازیانمرکزيبندرعباس640

6262,223قالت باالتازیانمرکزيبندرعباس641

4761,611قالت پایینتازیانمرکزيبندرعباس642

95328کالتوتازیانمرکزيبندرعباس643

5001,616کناروتازیانمرکزيبندرعباس644

289965گربندتازیانمرکزيبندرعباس645

4151,468محمد شمسیتازیانمرکزيبندرعباس646

157553باغوسرخونمرکزيبندرعباس647

**پلیس راه میناب بندرعباسسرخونمرکزيبندرعباس648

**تاسیسات شرکت گازسرخونمرکزيبندرعباس649

60209چاه حسن کهوريسرخونمرکزيبندرعباس650

1,5455,314سرخونسرخونمرکزيبندرعباس651

71272فتح الجلیلسرخونمرکزيبندرعباس652

171581قادهارسرخونمرکزيبندرعباس653

**قدمگاه بی بی شهربانوسرخونمرکزيبندرعباس654

184619ننگسرخونمرکزيبندرعباس655

**اب محمديسیاهومرکزيبندرعباس656

3596اغاسین باالسیاهومرکزيبندرعباس657

67147اغاسین پائینسیاهومرکزيبندرعباس658

2979آبشورسیاهومرکزيبندرعباس659

**برچهرسیاهومرکزيبندرعباس660

111301بنگالیانسیاهومرکزيبندرعباس661

**بیخسیاهومرکزيبندرعباس662

**پاگردسیاهومرکزيبندرعباس663

52144پاگروسیاهومرکزيبندرعباس664

77236پتکنان باالسیاهومرکزيبندرعباس665
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925پشت بندسغسیاهومرکزيبندرعباس666

**پشته چاهوسیاهومرکزيبندرعباس667

102311تل سوروسیاهومرکزيبندرعباس668

110349تل گردوسیاهومرکزيبندرعباس669

100300توتنگسیاهومرکزيبندرعباس670

63185جذرآبادسیاهومرکزيبندرعباس671

91208جغدرباالسیاهومرکزيبندرعباس672

4297جغدرپائینسیاهومرکزيبندرعباس673

**چاه شورسیاهومرکزيبندرعباس674

42135چهل گزيسیاهومرکزيبندرعباس675

114340خرسینسیاهومرکزيبندرعباس676

1031دتوناصريسیاهومرکزيبندرعباس677

35129درفراغسیاهومرکزيبندرعباس678

271882درگزسیاهومرکزيبندرعباس679

3494درگیرانسیاهومرکزيبندرعباس680

83337دق فینوسیاهومرکزيبندرعباس681

1122دنوکیسیاهومرکزيبندرعباس682

2885دو کوه پایینسیاهومرکزيبندرعباس683

2459دوکوهسیاهومرکزيبندرعباس684

**رباطسیاهومرکزيبندرعباس685

55176رودشورسیاهومرکزيبندرعباس686

165563زاکینسیاهومرکزيبندرعباس687

57209زروکانسیاهومرکزيبندرعباس688

**زنکوتهسیاهومرکزيبندرعباس689

926زیارت پاکوهسیاهومرکزيبندرعباس690

**سردروسیاهومرکزيبندرعباس691

**سرکمسیاهومرکزيبندرعباس692

126374سغسیاهومرکزيبندرعباس693

38139سلردسیاهومرکزيبندرعباس694
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2881,015سیاهوسیاهومرکزيبندرعباس695

2162سیخوران باالسیاهومرکزيبندرعباس696

**سیخوران پائینسیاهومرکزيبندرعباس697

49147طیفکانسیاهومرکزيبندرعباس698

164458فورخورجسیاهومرکزيبندرعباس699

**قدمگاه حضرت علیسیاهومرکزيبندرعباس700

60171کووهسیاهومرکزيبندرعباس701

37100کروکانسیاهومرکزيبندرعباس702

**کم اشنوسیاهومرکزيبندرعباس703

**گروسیاهانسیاهومرکزيبندرعباس704

2165گري گوريسیاهومرکزيبندرعباس705

**گودبونگردسیاهومرکزيبندرعباس706

57169ماشاريسیاهومرکزيبندرعباس707

47145نامدر باالسیاهومرکزيبندرعباس708

**نامدرپائینسیاهومرکزيبندرعباس709

**نرینگانسیاهومرکزيبندرعباس710

**نیومرسیاهومرکزيبندرعباس711

1444هزارتاسیاهومرکزيبندرعباس712

84254هماگ باالسیاهومرکزيبندرعباس713

64196هماگ پائینسیاهومرکزيبندرعباس714

**همت آبادسیاهومرکزيبندرعباس715

**هوارانسیاهومرکزيبندرعباس716

**اسکله شهیدرجائیگچینمرکزيبندرعباس717

**امادگاه حضرت ابوالفضلگچینمرکزيبندرعباس718

**انبارشرکت فوالدهرمزگانگچینمرکزيبندرعباس719

143404بارقین خونسرخگچینمرکزيبندرعباس720

5332,030بستانوگچینمرکزيبندرعباس721

**پاالیشگاه نفت بندرعباسگچینمرکزيبندرعباس722

158561تیاب خون سرخگچینمرکزيبندرعباس723
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3161,226دمیلوگچینمرکزيبندرعباس724

4361,412دوگردان خونسرخگچینمرکزيبندرعباس725

**سردخانه20 هزارتنی کوثرگچینمرکزيبندرعباس726

814شرکت کشتیرانی ایران بحرگچینمرکزيبندرعباس727

**شرکت گران سنگ  مهرگچینمرکزيبندرعباس728

226833شهرك شهید رجاییگچینمرکزيبندرعباس729

225813شهرك توانیرگچینمرکزيبندرعباس730

**فرودگاه ازمایشی نیروئ هوائیگچینمرکزيبندرعباس731

4691,835کل متلیگچینمرکزيبندرعباس732

68کم پمسکونی شرکت نفت بستانوگچینمرکزيبندرعباس733

**کمپمسکونی خلیج فارسگچینمرکزيبندرعباس734

1,0873,936گچین باالگچینمرکزيبندرعباس735

7502,996گچین پایینگچینمرکزيبندرعباس736

1758مجتمع الومینیم المهديگچینمرکزيبندرعباس737

719مجتمع انبارهاي ایرانگچینمرکزيبندرعباس738

**مجتمع تولیدي شهیددرویشی صنایع دفاعگچینمرکزيبندرعباس739

130505مجتمع کشتی سازي خلیج فارسگچینمرکزيبندرعباس740

190678مغ احمدباالگچینمرکزيبندرعباس741

125464مغ احمدپائینگچینمرکزيبندرعباس742

**ایستگاه مخابرات چاركبندرچاركشیبکوهبندرلنگه743

45182باوردانبندرچاركشیبکوهبندرلنگه744

71249بندرطاعونهبندرچاركشیبکوهبندرلنگه745

2895بهمنیبندرچاركشیبکوهبندرلنگه746

49177جاونیبندرچاركشیبکوهبندرلنگه747

42144جبريبندرچاركشیبکوهبندرلنگه748

65250دهنومراغبندرچاركشیبکوهبندرلنگه749

71257دهنومیربندرچاركشیبکوهبندرلنگه750

103415رستمیبندرچاركشیبکوهبندرلنگه751

48174سه کنارعلیابندرچاركشیبکوهبندرلنگه752
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84333غدیر کوهیبندرچاركشیبکوهبندرلنگه753

45168غدیرصابريبندرچاركشیبکوهبندرلنگه754

35127کالتبندرچاركشیبکوهبندرلنگه755

90320کوغانبندرچاركشیبکوهبندرلنگه756

2671,170گرزهبندرچاركشیبکوهبندرلنگه757

66238گلشنبندرچاركشیبکوهبندرلنگه758

76304لعلمیبندرچاركشیبکوهبندرلنگه759

204781مراغبندرچاركشیبکوهبندرلنگه760

66262نخل میربندرچاركشیبکوهبندرلنگه761

3396وادي احمدبندرچاركشیبکوهبندرلنگه762

623وادئ آباد / وادي عبد/بندرچاركشیبکوهبندرلنگه763

2182ارمکیمقامشیبکوهبندرلنگه764

**الفدانمقامشیبکوهبندرلنگه765

41153باغویهمقامشیبکوهبندرلنگه766

**بندرجزهمقامشیبکوهبندرلنگه767

199870بندرچیروئیهمقامشیبکوهبندرلنگه768

4791,955بندرمقاممقامشیبکوهبندرلنگه769

28133بندرمیچائیلمقامشیبکوهبندرلنگه770

86345بندرنخیلومقامشیبکوهبندرلنگه771

180658بوالعسکرمقامشیبکوهبندرلنگه772

78306بوجبرائیلمقامشیبکوهبندرلنگه773

41162بوجراشمقامشیبکوهبندرلنگه774

**بوطیورمقامشیبکوهبندرلنگه775

50214خرابهمقامشیبکوهبندرلنگه776

106462خلفانیمقامشیبکوهبندرلنگه777

2691,050رستاقمقامشیبکوهبندرلنگه778

72278رمیلهمقامشیبکوهبندرلنگه779

**سایت پرورش میگوي مقاممقامشیبکوهبندرلنگه780

50189شکروییهمقامشیبکوهبندرلنگه781
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59249گریشهمقامشیبکوهبندرلنگه782

53185گزدانمقامشیبکوهبندرلنگه783

**لشتانیمقامشیبکوهبندرلنگه784

233909مرباغمقامشیبکوهبندرلنگه785

149576نخل جمالمقامشیبکوهبندرلنگه786

**نخل غدیرمقامشیبکوهبندرلنگه787

31191هندو رابیکیشکیشبندرلنگه788

**تاسیسات نفتیالوانکیشبندرلنگه789

**جزیره شتوارالوانکیشبندرلنگه790

**ده ریزالوانالوانکیشبندرلنگه791

**دهکرت الوانالوانکیشبندرلنگه792

**کرت الوانالوانکیشبندرلنگه793

**کوسهالوانکیشبندرلنگه794

**الزهالوانکیشبندرلنگه795

3031,101لزالوانکیشبندرلنگه796

**هلهالوانکیشبندرلنگه797

66234بارچاهحومهمرکزيبندرلنگه798

3301,274باوردحومهمرکزيبندرلنگه799

**بردغونحومهمرکزيبندرلنگه800

62228برستحومهمرکزيبندرلنگه801

143587برکه سفلینحومهمرکزيبندرلنگه802

1978بریسیموحومهمرکزيبندرلنگه803

3801,456بندربندمعلمحومهمرکزيبندرلنگه804

1042پاروحومهمرکزيبندرلنگه805

**پیروزحومهمرکزيبندرلنگه806

115418چاه عبدالرحمانحومهمرکزيبندرلنگه807

**چاه کوهیحومهمرکزيبندرلنگه808

1556چاه کهنهحومهمرکزيبندرلنگه809

**چرکیاتحومهمرکزيبندرلنگه810
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44156چمپهحومهمرکزيبندرلنگه811

29105حشم چمپهحومهمرکزيبندرلنگه812

52204حشم حودوحومهمرکزيبندرلنگه813

227791حمیرانحومهمرکزيبندرلنگه814

72257زیارتحومهمرکزيبندرلنگه815

104443شهرك امام خمینیحومهمرکزيبندرلنگه816

39201کوهیحومهمرکزيبندرلنگه817

109421گارستانهحومهمرکزيبندرلنگه818

1,0884,693گزیرحومهمرکزيبندرلنگه819

**مزرعه الورگلحومهمرکزيبندرلنگه820

2621,028مهرگان باالحومهمرکزيبندرلنگه821

253971ارمکمغویهمرکزيبندرلنگه822

7522,963بستانهمغویهمرکزيبندرلنگه823

6172,998بندرشناسمغویهمرکزيبندرلنگه824

**بندرگشهمغویهمرکزيبندرلنگه825

175667بندرملومغویهمرکزيبندرلنگه826

50208چاه درویشمغویهمرکزيبندرلنگه827

5412,320چاه مسلممغویهمرکزيبندرلنگه828

3161,494حسینهمغویهمرکزيبندرلنگه829

39160خورملومغویهمرکزيبندرلنگه830

6452,532دیوانمغویهمرکزيبندرلنگه831

**سایت پرورش میگوي حسینهمغویهمرکزيبندرلنگه832

75320سورومغویهمرکزيبندرلنگه833

**شربتیمغویهمرکزيبندرلنگه834

2074فرودگاه بندرلنگهمغویهمرکزيبندرلنگه835

1449کافرغانمغویهمرکزيبندرلنگه836

130485کندرانمغویهمرکزيبندرلنگه837

734گلنگومغویهمرکزيبندرلنگه838

41138الورانمغویهمرکزيبندرلنگه839
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2521,125مغویهمغویهمرکزيبندرلنگه840

26110نخل یوسفمغویهمرکزيبندرلنگه841

**هتل ساحلی صدفمغویهمرکزيبندرلنگه842

41144هیروندمغویهمرکزيبندرلنگه843

83307پیشه گوندژگانمهرانبندرلنگه844

90365تنب بنگرودژگانمهرانبندرلنگه845

32120تنب جکیدژگانمهرانبندرلنگه846

74301تنب سیکدژگانمهرانبندرلنگه847

1137چاه احمددژگانمهرانبندرلنگه848

64227چاه درازدژگانمهرانبندرلنگه849

2658چاه دیگیدژگانمهرانبندرلنگه850

54193چنگدژگانمهرانبندرلنگه851

31101حسن آباددژگانمهرانبندرلنگه852

29103حناداندژگانمهرانبندرلنگه853

33142خومکودژگانمهرانبندرلنگه854

4991,891دژگاندژگانمهرانبندرلنگه855

67234دوابدژگانمهرانبندرلنگه856

30129سایت پرورش میگوي سایه خوشدژگانمهرانبندرلنگه857

3751,367سایه خوشدژگانمهرانبندرلنگه858

42130سنگ سیاهدژگانمهرانبندرلنگه859

40136سیاتکدژگانمهرانبندرلنگه860

3486کرچیدژگانمهرانبندرلنگه861

34118کالتودژگانمهرانبندرلنگه862

**کن گاهیدژگانمهرانبندرلنگه863

**کناربلنددژگانمهرانبندرلنگه864

3090کنارتنکو/قنات تنگو/دژگانمهرانبندرلنگه865

**کنارگتودژگانمهرانبندرلنگه866

5792,240کنخدژگانمهرانبندرلنگه867

102315کوشکدژگانمهرانبندرلنگه868
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208776گاومیريدژگانمهرانبندرلنگه869

188554گناییدژگانمهرانبندرلنگه870

52166گواه کوهدژگانمهرانبندرلنگه871

36118نرمستاندژگانمهرانبندرلنگه872

60238اسالم آبادمهرانمهرانبندرلنگه873

2811,090انجیرهمهرانمهرانبندرلنگه874

**بشتینمهرانمهرانبندرلنگه875

77280بن کوهمهرانمهرانبندرلنگه876

3591,276پدلمهرانمهرانبندرلنگه877

54220پس بستمهرانمهرانبندرلنگه878

27106پس بندمهرانمهرانبندرلنگه879

**جوانیمهرانمهرانبندرلنگه880

35137چاه خودرومهرانمهرانبندرلنگه881

**چاه هندرانمهرانمهرانبندرلنگه882

61255حارسینمهرانمهرانبندرلنگه883

116510خورچاهمهرانمهرانبندرلنگه884

622دم طالمهرانمهرانبندرلنگه885

49200دم هرامهرانمهرانبندرلنگه886

38162کمرضوانمهرانمهرانبندرلنگه887

96409کوردانمهرانمهرانبندرلنگه888

99425کونهمهرانمهرانبندرلنگه889

71348کوه بدومهرانمهرانبندرلنگه890

3088گرسورمهرانمهرانبندرلنگه891

2278الورکرچیمهرانمهرانبندرلنگه892

76307ناهنگمهرانمهرانبندرلنگه893

41141نورآبادمهرانمهرانبندرلنگه894

**نی منومهرانمهرانبندرلنگه895

150500هرامهرانمهرانبندرلنگه896

**هسته کوهمهرانمهرانبندرلنگه897
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42149هم هنگمهرانمهرانبندرلنگه898

92310هیرومهرانمهرانبندرلنگه899

206748بندربستانوبهدشتکوشکنارپارسیان900

145547بندرشیوبهدشتکوشکنارپارسیان901

259930زیارتبهدشتکوشکنارپارسیان902

4711,639ستلوبهدشتکوشکنارپارسیان903

165601مغدانبهدشتکوشکنارپارسیان904

69252اکبريکوشکنارکوشکنارپارسیان905

2891,040برکه دکاکوشکنارکوشکنارپارسیان906

115363تنبوجنوبیکوشکنارکوشکنارپارسیان907

82310تنبوشمالیکوشکنارکوشکنارپارسیان908

35134چاه شنبهکوشکنارکوشکنارپارسیان909

62195حسین آبادکوشکنارکوشکنارپارسیان910

146527سورباشکوشکنارکوشکنارپارسیان911

2881,153عمانیکوشکنارکوشکنارپارسیان912

152557غورزهکوشکنارکوشکنارپارسیان913

100310فارسیکوشکنارکوشکنارپارسیان914

35114احمديبوچیرمرکزيپارسیان915

9293,382بوچیربوچیرمرکزيپارسیان916

39127حمیران جنوبیبوچیرمرکزيپارسیان917

283965حمیرانبوچیرمرکزيپارسیان918

263994هشنیزبوچیرمرکزيپارسیان919

161631باغستانمهرگانمرکزيپارسیان920

105391بمبريمهرگانمرکزيپارسیان921

5211,923بهدهمهرگانمرکزيپارسیان922

**چکچکجنوبیمهرگانمرکزيپارسیان923

1348چکچکشمالیمهرگانمرکزيپارسیان924

167587چهوازمهرگانمرکزيپارسیان925

1240چیکلومهرگانمرکزيپارسیان926
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2175حاجی آبادمهرگانمرکزيپارسیان927

31112خوضومهرگانمرکزيپارسیان928

212678دم تیر جنوبیمهرگانمرکزيپارسیان929

127424دمتیر شمالیمهرگانمرکزيپارسیان930

44163رستم آبادمهرگانمرکزيپارسیان931

224906فومستانمهرگانمرکزيپارسیان932

1960قاسم آبادمهرگانمرکزيپارسیان933

**کنارسبزمهرگانمرکزيپارسیان934

1028گودکناردانمهرگانمرکزيپارسیان935

1350مزرعه پیشومهرگانمرکزيپارسیان936

194717میلکیمهرگانمرکزيپارسیان937

1753یرد بصراوئمهرگانمرکزيپارسیان938

68253یردخردومهرگانمرکزيپارسیان939

209779یردخلفمهرگانمرکزيپارسیان940

4641,780یردقاسم عالیمهرگانمرکزيپارسیان941

120573ابکوهیپی وشکلیردفجاسک942

29124آگی بند بستپی وشکلیردفجاسک943

72286براگپی وشکلیردفجاسک944

194620بیاهیپی وشکلیردفجاسک945

61228پترکیپی وشکلیردفجاسک946

140562پچکپی وشکلیردفجاسک947

3491,220پی وشکپی وشکلیردفجاسک948

52212تراتکانپی وشکلیردفجاسک949

2995تلکپی وشکلیردفجاسک950

**تنگ درهمانپی وشکلیردفجاسک951

51172توگنجکپی وشکلیردفجاسک952

31108جمعه ايپی وشکلیردفجاسک953

40140جهل دركپی وشکلیردفجاسک954

86283جهلوپی وشکلیردفجاسک955
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2267چی درکیپی وشکلیردفجاسک956

1663رنزپی وشکلیردفجاسک957

1862ریگپی وشکلیردفجاسک958

71295زهري کارپی وشکلیردفجاسک959

90305سهرکیپی وشکلیردفجاسک960

84313شیهولیپی وشکلیردفجاسک961

3384صالهوپی وشکلیردفجاسک962

2263طالدر نخلستانپی وشکلیردفجاسک963

185709کاشیپی وشکلیردفجاسک964

54245کربالپی وشکلیردفجاسک965

191736کرتیپی وشکلیردفجاسک966

38146کرمی باالپی وشکلیردفجاسک967

68235کشمیرپی وشکلیردفجاسک968

38137کلیركپی وشکلیردفجاسک969

166611کمبکیپی وشکلیردفجاسک970

**کناروپی وشکلیردفجاسک971

35163کوتکپی وشکلیردفجاسک972

54189کیدر باالپی وشکلیردفجاسک973

62209کیدر پایینپی وشکلیردفجاسک974

122466گتیپی وشکلیردفجاسک975

823گرمی پایینپی وشکلیردفجاسک976

2067گنجکپی وشکلیردفجاسک977

4511,734لیردفپی وشکلیردفجاسک978

36103لیركپی وشکلیردفجاسک979

3174مشکوهیپی وشکلیردفجاسک980

107414نگر شرقپی وشکلیردفجاسک981

126486ونکپی وشکلیردفجاسک982

**آالئیسوركلیردفجاسک983

411بارگی زهیسوركلیردفجاسک984
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2786باسیديسوركلیردفجاسک985

723بریديسوركلیردفجاسک986

**بوته ايسوركلیردفجاسک987

512بونوكسوركلیردفجاسک988

**پنسونسوركلیردفجاسک989

2373تنگ دفسوركلیردفجاسک990

2371توجیدرسوركلیردفجاسک991

50169جانوريسوركلیردفجاسک992

**جریتسوركلیردفجاسک993

**چریدفسوركلیردفجاسک994

**چنالیسوركلیردفجاسک995

151608چنالیسوركلیردفجاسک996

41137چنالی باالسوركلیردفجاسک997

2798خیرآبادسوركلیردفجاسک998

521دسکیسوركلیردفجاسک999

**زهیسوركلیردفجاسک1000

200716زیگدفسوركلیردفجاسک1001

183663سدیچسوركلیردفجاسک1002

60216سورچاه باالسوركلیردفجاسک1003

80288سورچاه پایینسوركلیردفجاسک1004

2778سهتوسوركلیردفجاسک1005

725شادین زهیسوركلیردفجاسک1006

2491شم سیاهانسوركلیردفجاسک1007

219794شمشیسوركلیردفجاسک1008

1034شهريسوركلیردفجاسک1009

139526عبدسوركلیردفجاسک1010

**عزت آبادسوركلیردفجاسک1011

**کلوکايسوركلیردفجاسک1012

**کمشنگرسوركلیردفجاسک1013
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51183گپسرسوركلیردفجاسک1014

616گچیسوركلیردفجاسک1015

1039گري بردسوركلیردفجاسک1016

47204گشمیسوركلیردفجاسک1017

**گندك سرسوركلیردفجاسک1018

1965گوربوجاسوركلیردفجاسک1019

38117گورسرسوركلیردفجاسک1020

2641,025گوهرتسوركلیردفجاسک1021

**مچگیسوركلیردفجاسک1022

54186محمدآبادسوركلیردفجاسک1023

1026مگاسوركلیردفجاسک1024

**ملوکیسوركلیردفجاسک1025

103411میرن گوريسوركلیردفجاسک1026

726میسکنکسوركلیردفجاسک1027

2098بارشکانجاسکمرکزيجاسک1028

48202باغانجاسکمرکزيجاسک1029

4261,775بحلجاسکمرکزيجاسک1030

133505بهمديجاسکمرکزيجاسک1031

2070تلجاسکمرکزيجاسک1032

2881,202جاسک کهنهجاسکمرکزيجاسک1033

1654خوش گیزوجاسکمرکزيجاسک1034

17101خیرآبادجاسکمرکزيجاسک1035

510ریگجاسکمرکزيجاسک1036

**ریگوجاسکمرکزيجاسک1037

131464زمین لشکريجاسکمرکزيجاسک1038

27109زوادوجاسکمرکزيجاسک1039

2586سرانجاسکمرکزيجاسک1040

**سران بارشکوجاسکمرکزيجاسک1041

54210سولجاسکمرکزيجاسک1042
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**کلمبريجاسکمرکزيجاسک1043

210786کویکجاسکمرکزيجاسک1044

53204کویک باالجاسکمرکزيجاسک1045

**کهوتیجاسکمرکزيجاسک1046

3171,258گزدانجاسکمرکزيجاسک1047

68302گیگنجاسکمرکزيجاسک1048

57216الفیکجاسکمرکزيجاسک1049

80309نگرباالجاسکمرکزيجاسک1050

101402نگرپایینجاسکمرکزيجاسک1051

41166اغوشک خشک کارئکنگانمرکزيجاسک1052

72319اغوشک دلکنگانمرکزيجاسک1053

947اغوشک کشکنگانمرکزيجاسک1054

34147بونجی ساحلی التیدانکنگانمرکزيجاسک1055

176748بونجی مسکیکنگانمرکزيجاسک1056

92280بونچی کرباسیکنگانمرکزيجاسک1057

47170پازردکنگانمرکزيجاسک1058

44144تم باسیون کوه مباركکنگانمرکزيجاسک1059

520رابککنگانمرکزيجاسک1060

**زهرکیکنگانمرکزيجاسک1061

**زیرکوهکنگانمرکزيجاسک1062

2369سرخ کوهکنگانمرکزيجاسک1063

73239سنگارئ مچ /سنگري مچ /کنگانمرکزيجاسک1064

43131سهرانکنگانمرکزيجاسک1065

843شمبیرانکنگانمرکزيجاسک1066

**شهرك مطهرکنگانمرکزيجاسک1067

2266شیراهنکنگانمرکزيجاسک1068

2696شیراهن شهرکنگانمرکزيجاسک1069

89316گاوبنديکنگانمرکزيجاسک1070

103435گتان سفلیکنگانمرکزيجاسک1071
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168688گتان علیاکنگانمرکزيجاسک1072

82296گروك باالکنگانمرکزيجاسک1073

50176گروك پائینکنگانمرکزيجاسک1074

158689گزيکنگانمرکزيجاسک1075

96509گنگانکنگانمرکزيجاسک1076

235991گوانکنگانمرکزيجاسک1077

50211مچیکنگانمرکزيجاسک1078

52229مغ جنگانکنگانمرکزيجاسک1079

**مغ رحمتکنگانمرکزيجاسک1080

60196مغ قنبره کوه مباركکنگانمرکزيجاسک1081

31115اسپیتلگابریکمرکزيجاسک1082

85324بندبستگابریکمرکزيجاسک1083

733پرکوه پایینگابریکمرکزيجاسک1084

27137پرکوهگابریکمرکزيجاسک1085

34177پیشانی کندهگابریکمرکزيجاسک1086

1685تارگابریکمرکزيجاسک1087

946تراتکانگابریکمرکزيجاسک1088

**توجائیگابریکمرکزيجاسک1089

25117تیتکنگابریکمرکزيجاسک1090

**جگینگابریکمرکزيجاسک1091

2497جگین باالگابریکمرکزيجاسک1092

35117جهالگابریکمرکزيجاسک1093

1165چراغ آبادگابریکمرکزيجاسک1094

2493حاجی آبادگابریکمرکزيجاسک1095

1781حسین آبادگابریکمرکزيجاسک1096

27102حصارگابریکمرکزيجاسک1097

2258داروبست(هوت آباد)گابریکمرکزيجاسک1098

**دسکیگابریکمرکزيجاسک1099

**دیزوگابریکمرکزيجاسک1100
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59296دیولگابریکمرکزيجاسک1101

37151زبرگابریکمرکزيجاسک1102

**زیروکیگابریکمرکزيجاسک1103

**سایت پرورش میگوي یکدارگابریکمرکزيجاسک1104

2087سرتیتکنگابریکمرکزيجاسک1105

96447سورگلمگابریکمرکزيجاسک1106

67297سیرمچگابریکمرکزيجاسک1107

64223شهرك علی آبادگابریکمرکزيجاسک1108

5163شهرك گابریکگابریکمرکزيجاسک1109

116532شهرك محمد آبادگابریکمرکزيجاسک1110

**شهرنیگابریکمرکزيجاسک1111

**طوطی کشگابریکمرکزيجاسک1112

**کالريگابریکمرکزيجاسک1113

521کرگوهگابریکمرکزيجاسک1114

**کرگیگابریکمرکزيجاسک1115

69259کروچگابریکمرکزيجاسک1116

58270ککیگابریکمرکزيجاسک1117

**کلوان باالگابریکمرکزيجاسک1118

**کلوان پائینگابریکمرکزيجاسک1119

62245کنتاکی /کنتگی /گابریکمرکزيجاسک1120

29139کیاییگابریکمرکزيجاسک1121

1141گبدگابریکمرکزيجاسک1122

72238گرندوگابریکمرکزيجاسک1123

1458گنجکگابریکمرکزيجاسک1124

32158لیره ايگابریکمرکزيجاسک1125

**میشنوگابریکمرکزيجاسک1126

1886نزکیگابریکمرکزيجاسک1127

40132نوروزکارگابریکمرکزيجاسک1128

1888واجع قبرگابریکمرکزيجاسک1129
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44176هنگستانگابریکمرکزيجاسک1130

54270هوشدانگابریکمرکزيجاسک1131

47204هونگابریکمرکزيجاسک1132

70283هی منگابریکمرکزيجاسک1133

423یکدارگابریکمرکزيجاسک1134

3188برروداحمدياحمديحاجی اباد1135

2887بغدادياحمدياحمديحاجی اباد1136

**بلم سگیاحمدياحمديحاجی اباد1137

85260بنگوداحمدياحمدياحمديحاجی اباد1138

**پازرداحمدياحمديحاجی اباد1139

98291پاشغ جدیداحمدياحمديحاجی اباد1140

**پرگوئیهاحمدياحمديحاجی اباد1141

**پشت پراحمدياحمديحاجی اباد1142

**پشتلاحمدياحمديحاجی اباد1143

48152توشهراحمدياحمديحاجی اباد1144

62186جاللیاحمدياحمديحاجی اباد1145

1237چاه سرخاحمدياحمديحاجی اباد1146

**چاه گزاحمدياحمديحاجی اباد1147

836چاه مرغاحمدياحمديحاجی اباد1148

2383چاه میراحمدياحمديحاجی اباد1149

101331حشم بلماحمدياحمديحاجی اباد1150

49حشم کوهاحمدياحمديحاجی اباد1151

**خان گوراناحمدياحمديحاجی اباد1152

44138خرائی باالاحمدياحمديحاجی اباد1153

2263خرائی پائیناحمدياحمديحاجی اباد1154

65201درمورتوییهاحمدياحمديحاجی اباد1155

2360ده مغاناحمدياحمديحاجی اباد1156

1541زمین سباهاحمدياحمديحاجی اباد1157

68154سراحاحمدياحمديحاجی اباد1158
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43138سربلماحمدياحمديحاجی اباد1159

3698شقروداحمدياحمديحاجی اباد1160

**شوره اياحمدياحمديحاجی اباد1161

826قلعه نواحمدياحمديحاجی اباد1162

**قلماحمدياحمديحاجی اباد1163

**قلندرياحمدياحمديحاجی اباد1164

1746کاشاناحمدياحمديحاجی اباد1165

2258کلوچاناحمدياحمديحاجی اباد1166

**کمال آباداحمدياحمديحاجی اباد1167

**کوتکاحمدياحمديحاجی اباد1168

3088کهنوج بزرگاحمدياحمديحاجی اباد1169

**گردکانیاحمدياحمديحاجی اباد1170

2875گردکان احمدياحمدياحمديحاجی اباد1171

512گرسهرواحمدياحمديحاجی اباد1172

**گلچیناحمدياحمديحاجی اباد1173

**گلوانجیراحمدياحمديحاجی اباد1174

**گودمغاناحمدياحمديحاجی اباد1175

2062الیگزاناحمدياحمديحاجی اباد1176

**محبیاحمدياحمديحاجی اباد1177

**محمودآباداحمدياحمديحاجی اباد1178

**میرآباداحمدياحمديحاجی اباد1179

75233میرحسینیاحمدياحمديحاجی اباد1180

**ناصرآباداحمدياحمديحاجی اباد1181

**نورآباداحمدياحمديحاجی اباد1182

**اب دمیلکوه شاهاحمديحاجی اباد1183

1971ابیدکوشاکوه شاهاحمديحاجی اباد1184

56253احمدآبادکوه شاهاحمديحاجی اباد1185

2590اسدآباد الورکوه شاهاحمديحاجی اباد1186

31103باغ چنارکوه شاهاحمديحاجی اباد1187
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53187بن گهرکوه شاهاحمديحاجی اباد1188

1345بنه چاهوکوه شاهاحمديحاجی اباد1189

62233بنه دانکوه شاهاحمديحاجی اباد1190

27104بیدوئیه کجینکوه شاهاحمديحاجی اباد1191

127366پورکوه شاهاحمديحاجی اباد1192

**تل چاه کلوکوه شاهاحمديحاجی اباد1193

37124تیابکوه شاهاحمديحاجی اباد1194

1034جاعرکوه شاهاحمديحاجی اباد1195

75297جغانکوه شاهاحمديحاجی اباد1196

31119چاسبزکوشاکوه شاهاحمديحاجی اباد1197

46147چالغانکوه شاهاحمديحاجی اباد1198

42144چاله الیاسکوه شاهاحمديحاجی اباد1199

115382چاله مورتکوه شاهاحمديحاجی اباد1200

40148چاه بنهکوه شاهاحمديحاجی اباد1201

3196چاه قلمیکوه شاهاحمديحاجی اباد1202

**چاه گندهکوه شاهاحمديحاجی اباد1203

42134چک چککوه شاهاحمديحاجی اباد1204

90313حسن آبادکوه شاهاحمديحاجی اباد1205

1441درگزکوه شاهاحمديحاجی اباد1206

626دهانه گیراکوه شاهاحمديحاجی اباد1207

**دهنه تورکنکوه شاهاحمديحاجی اباد1208

1028دین آبادکوه شاهاحمديحاجی اباد1209

62218رزدرکوه شاهاحمديحاجی اباد1210

2055رزمیلوکوه شاهاحمديحاجی اباد1211

**سربندکوه شاهاحمديحاجی اباد1212

2065شریک آبادکوه شاهاحمديحاجی اباد1213

39141شهرك آبنوغکوه شاهاحمديحاجی اباد1214

2695شیخ عالیکوه شاهاحمديحاجی اباد1215

**کاشوريکوه شاهاحمديحاجی اباد1216
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**کلوچانکوه شاهاحمديحاجی اباد1217

64191کلیتو ئیهکوه شاهاحمديحاجی اباد1218

38138کهن گدارکوه شاهاحمديحاجی اباد1219

1757کهنوجکوه شاهاحمديحاجی اباد1220

33124گدارشاهکوه شاهاحمديحاجی اباد1221

2372گدارعربوکوه شاهاحمديحاجی اباد1222

37128گل پركکوه شاهاحمديحاجی اباد1223

49گالنکوه شاهاحمديحاجی اباد1224

66287گیشابکوه شاهاحمديحاجی اباد1225

226842مازگردکوه شاهاحمديحاجی اباد1226

44175مرزان درکوه شاهاحمديحاجی اباد1227

**باباکوهیآشکارافارغانحاجی اباد1228

2159باغانآشکارافارغانحاجی اباد1229

818بررودآشکارافارغانحاجی اباد1230

48127بنابآشکارافارغانحاجی اباد1231

451پرعابدنیهآشکارافارغانحاجی اباد1232

3089تل مراآشکارافارغانحاجی اباد1233

4641,475جایینآشکارافارغانحاجی اباد1234

4871,708دشت اشکاراآشکارافارغانحاجی اباد1235

45125راییزآشکارافارغانحاجی اباد1236

3989زمین سیاهآشکارافارغانحاجی اباد1237

82239سردرآشکارافارغانحاجی اباد1238

411سرگالنآشکارافارغانحاجی اباد1239

95270سیاهکآشکارافارغانحاجی اباد1240

170458سیرمندآشکارافارغانحاجی اباد1241

146370سیروییهآشکارافارغانحاجی اباد1242

9213,028شمیل باالآشکارافارغانحاجی اباد1243

3691بخوانفارغانفارغانحاجی اباد1244

40113بستهفارغانفارغانحاجی اباد1245
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34100بندکوهفارغانفارغانحاجی اباد1246

38117تی درفارغانفارغانحاجی اباد1247

71214دهنه میمندفارغانفارغانحاجی اباد1248

57173رحیم آبادفارغانفارغانحاجی اباد1249

127408شاهرودفارغانفارغانحاجی اباد1250

51134کشرودخانهفارغانفارغانحاجی اباد1251

58156کهنوجفارغانفارغانحاجی اباد1252

114350مزرعهفارغانفارغانحاجی اباد1253

117309میمندفارغانفارغانحاجی اباد1254

2973نارمندفارغانفارغانحاجی اباد1255

45138نسافارغانفارغانحاجی اباد1256

47116نطام آبادفارغانفارغانحاجی اباد1257

610ابباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1258

**احشام خسروخاندرآگاهمرکزيحاجی اباد1259

**آب زالوئیهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1260

517باردرازئدرآگاهمرکزيحاجی اباد1261

4221,347باغاتدرآگاهمرکزيحاجی اباد1262

1232باکاندرآگاهمرکزيحاجی اباد1263

197705باینوجدرآگاهمرکزيحاجی اباد1264

927بویهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1265

**بهوادرآگاهمرکزيحاجی اباد1266

**بیدوییهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1267

**پشته زیارتدرآگاهمرکزيحاجی اباد1268

**تل محمدخانیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1269

**تلمبه بختیارصادقیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1270

**تلمبه عباس پوردرآگاهمرکزيحاجی اباد1271

**تلمبه محمودخسرويدرآگاهمرکزيحاجی اباد1272

513تنگ صالحیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1273

414تنگ قوچاندرآگاهمرکزيحاجی اباد1274
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623تیراندازيدرآگاهمرکزيحاجی اباد1275

**چاه انجیردرآگاهمرکزيحاجی اباد1276

922چاه انجیرگلوروباطدرآگاهمرکزيحاجی اباد1277

45151چاه تردرآگاهمرکزيحاجی اباد1278

75265چاه تل شماره سهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1279

**چاه زاغدرآگاهمرکزيحاجی اباد1280

35139چاه سرخدرآگاهمرکزيحاجی اباد1281

615چاه سوريدرآگاهمرکزيحاجی اباد1282

**چاه کناردرآگاهمرکزيحاجی اباد1283

925چاه کناردرآگاهمرکزيحاجی اباد1284

**چاه مهکیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1285

519چاه میرزاخانیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1286

**حاجی آبادتنگ صالحیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1287

412حسن آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1288

922حسین آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1289

**حیدرحاجیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1290

725خداداديدرآگاهمرکزيحاجی اباد1291

623خوش آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1292

518خونه ورزدرآگاهمرکزيحاجی اباد1293

**خیرآباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1294

57178دراگاهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1295

1341دشت آزادگان  /دق دزدان/درآگاهمرکزيحاجی اباد1296

2776دشتوییهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1297

45دق پدهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1298

175575دهستان باالدرآگاهمرکزيحاجی اباد1299

251834دهستان پاییندرآگاهمرکزيحاجی اباد1300

66255دهنودرآگاهمرکزيحاجی اباد1301

619رزدردرآگاهمرکزيحاجی اباد1302

**ریش گیردرآگاهمرکزيحاجی اباد1303
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1850سرتنگ دره شیردرآگاهمرکزيحاجی اباد1304

**سرگزدرآگاهمرکزيحاجی اباد1305

**سرگزخضرصفاکلینودرآگاهمرکزيحاجی اباد1306

**سه شاخدرآگاهمرکزيحاجی اباد1307

2084سیف آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1308

732صالح آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1309

1127عباس آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1310

**عزت آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1311

**علی آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1312

**فخرآباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1313

**قالتوییهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1314

623قالتوییه تنگ صالحیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1315

**قنات باغاتدرآگاهمرکزيحاجی اباد1316

45136کشکوییهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1317

63253کههدرآگاهمرکزيحاجی اباد1318

**گدارمالمحمديدرآگاهمرکزيحاجی اباد1319

513گرمشکدرآگاهمرکزيحاجی اباد1320

**گشنوئیه باالدرآگاهمرکزيحاجی اباد1321

**گشنوئیه پائیندرآگاهمرکزيحاجی اباد1322

**گلزاردرآگاهمرکزيحاجی اباد1323

**گله اشتريدرآگاهمرکزيحاجی اباد1324

**گلینودرآگاهمرکزيحاجی اباد1325

149501گیسدرآگاهمرکزيحاجی اباد1326

1222مبارك حسینیدرآگاهمرکزيحاجی اباد1327

42126محمدآباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1328

**مزرعه دره شیردرآگاهمرکزيحاجی اباد1329

**معصوم آباددرآگاهمرکزيحاجی اباد1330

**مورتوییهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1331

**مهراراندرآگاهمرکزيحاجی اباد1332
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1131مهرخوشاندرآگاهمرکزيحاجی اباد1333

**مهرگاندرآگاهمرکزيحاجی اباد1334

2674نسوئیهدرآگاهمرکزيحاجی اباد1335

418نی تلخدرآگاهمرکزيحاجی اباد1336

**نی زاردرآگاهمرکزيحاجی اباد1337

45139ابگرم الي بیشهطارممرکزيحاجی اباد1338

134425برافتابطارممرکزيحاجی اباد1339

119377برغنی باالطارممرکزيحاجی اباد1340

1355بن دشت طاشوییهطارممرکزيحاجی اباد1341

**پشته ورطارممرکزيحاجی اباد1342

158469تذرجطارممرکزيحاجی اباد1343

70240تل قلعه پایینطارممرکزيحاجی اباد1344

2055چاه باغطارممرکزيحاجی اباد1345

**چاهوطارممرکزيحاجی اباد1346

1446چاهوگلزارطارممرکزيحاجی اباد1347

516دروديطارممرکزيحاجی اباد1348

721دشت کنارطارممرکزيحاجی اباد1349

113359سراح شهداديطارممرکزيحاجی اباد1350

7002,250سرچاهانطارممرکزيحاجی اباد1351

**سعادت آبادطارممرکزيحاجی اباد1352

46117سیدجوزرطارممرکزيحاجی اباد1353

2056شهرك سیدجوذرطارممرکزيحاجی اباد1354

282872طارمطارممرکزيحاجی اباد1355

5621,832طاشکوییهطارممرکزيحاجی اباد1356

85626علی آبادطارممرکزيحاجی اباد1357

**کلدانطارممرکزيحاجی اباد1358

**گرگوئیهطارممرکزيحاجی اباد1359

718گلروئیهطارممرکزيحاجی اباد1360

2383گله گاهطارممرکزيحاجی اباد1361
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135348گنجطارممرکزيحاجی اباد1362

148426گهکمطارممرکزيحاجی اباد1363

**الورداربستطارممرکزيحاجی اباد1364

**الوردرازوطارممرکزيحاجی اباد1365

**الورگردوطارممرکزيحاجی اباد1366

719الیگزانطارممرکزيحاجی اباد1367

1958لردگرم باالطارممرکزيحاجی اباد1368

**لردگرم پائینطارممرکزيحاجی اباد1369

**مزرعه زرابطارممرکزيحاجی اباد1370

180578معدنوئیهطارممرکزيحاجی اباد1371

**مورتوطارممرکزيحاجی اباد1372

1038نجف آباد / دراشکفت /طارممرکزيحاجی اباد1373

**نخل زارطارممرکزيحاجی اباد1374

194615هاشم آبادطارممرکزيحاجی اباد1375

624اب مصلیرودباررویدرخمیر1376

**بل دونورودباررویدرخمیر1377

**بنفشه دانرودباررویدرخمیر1378

32117پرکان ال موسیرودباررویدرخمیر1379

102312پرکان گیشورودباررویدرخمیر1380

98375پرنیمهرودباررویدرخمیر1381

**پسگدارابشوررودباررویدرخمیر1382

1763تنگ اشکنرودباررویدرخمیر1383

**چاهورودباررویدرخمیر1384

423خرزانیرودباررویدرخمیر1385

5041,677رودباررودباررویدرخمیر1386

**کنارسبزرودباررویدرخمیر1387

**گري گردكرودباررویدرخمیر1388

**گري گیشرودباررویدرخمیر1389

4021,217گوینرودباررویدرخمیر1390
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68216گیشورودباررویدرخمیر1391

**مرزاعرودباررویدرخمیر1392

**نیکانرودباررویدرخمیر1393

68218بستورویدررویدرخمیر1394

**بنگركرویدررویدرخمیر1395

140493بنورویدررویدرخمیر1396

57195پس بسترویدررویدرخمیر1397

**پیامبرانرویدررویدرخمیر1398

1557تنگگچرویدررویدرخمیر1399

**چحهرویدررویدرخمیر1400

**چرمهرویدررویدرخمیر1401

**خادنورویدررویدرخمیر1402

151460درواخانیرویدررویدرخمیر1403

**طهرانرویدررویدرخمیر1404

3511,142کروییهرویدررویدرخمیر1405

**کارگاه گچ رویدررویدررویدرخمیر1406

165469کرمرانرویدررویدرخمیر1407

84249کنوئیرویدررویدرخمیر1408

82238گی شی باالرویدررویدرخمیر1409

59178گیشیرویدررویدرخمیر1410

1245محمد آبادرویدررویدرخمیر1411

**مزرعه روي کوهرویدررویدرخمیر1412

**مزرعه عبداله آبادرویدررویدرخمیر1413

**نودانرویدررویدرخمیر1414

**هترانرویدررویدرخمیر1415

106326ال درویشخمیرمرکزيخمیر1416

1143باقی آبادخمیرمرکزيخمیر1417

**پاروخمیرمرکزيخمیر1418

**پاسگاه انتظامی منبع ابخمیرمرکزيخمیر1419

صفحه 49



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1,6925,943پل شرقیخمیرمرکزيخمیر1420

191661پل گل کنیخمیرمرکزيخمیر1421

**تنگخیرخمیرمرکزيخمیر1422

89294چاه روخمیرمرکزيخمیر1423

118445چاه صحاريخمیرمرکزيخمیر1424

**خونوخمیرمرکزيخمیر1425

4481,555درگورخمیرمرکزيخمیر1426

**کارگاه گچ صدف خمیرخمیرمرکزيخمیر1427

213782کسهخمیرمرکزيخمیر1428

165539گري شیخخمیرمرکزيخمیر1429

**معدن گچ خمیرخمیرمرکزيخمیر1430

**موردوخمیرمرکزيخمیر1431

613احمدآبادکهورستانمرکزيخمیر1432

265951ارابیکهورستانمرکزيخمیر1433

**اشتابیکهورستانمرکزيخمیر1434

59220انگورانکهورستانمرکزيخمیر1435

70252برکه سلطانکهورستانمرکزيخمیر1436

**پناروکهورستانمرکزيخمیر1437

**پی پرکهورستانمرکزيخمیر1438

**تقی خانیکهورستانمرکزيخمیر1439

58235تنگ داالنکهورستانمرکزيخمیر1440

**تنگ لنگرکهورستانمرکزيخمیر1441

**تنگهکهورستانمرکزيخمیر1442

**تهروکهورستانمرکزيخمیر1443

**تهالبکهورستانمرکزيخمیر1444

264923تهلوکهورستانمرکزيخمیر1445

193743جیحونکهورستانمرکزيخمیر1446

1034چاه گلنیکهورستانمرکزيخمیر1447

50163چاه گود چمردانکهورستانمرکزيخمیر1448
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25105چاه لیموکهورستانمرکزيخمیر1449

172612چاه ماخورکهورستانمرکزيخمیر1450

1645چوريکهورستانمرکزيخمیر1451

47149دریخاکهورستانمرکزيخمیر1452

82305دشت جیحونکهورستانمرکزيخمیر1453

**دم تنگ سنگرکهورستانمرکزيخمیر1454

32102دوکل پهن (برکه نو)کهورستانمرکزيخمیر1455

**زیارت مرتضی علیکهورستانمرکزيخمیر1456

37165سرتنگکهورستانمرکزيخمیر1457

48174شهرجدیدعلويکهورستانمرکزيخمیر1458

2997شیب روانکهورستانمرکزيخمیر1459

2994شینگوکهورستانمرکزيخمیر1460

**قلعه پاروکهورستانمرکزيخمیر1461

7452,578کشارباالکهورستانمرکزيخمیر1462

**کارگاه اسفالتکهورستانمرکزيخمیر1463

**کارگاه تولید باالستکهورستانمرکزيخمیر1464

**کافه نوراله عبداله زادهکهورستانمرکزيخمیر1465

201665کشارچمردانکهورستانمرکزيخمیر1466

110393کشاردوستانیکهورستانمرکزيخمیر1467

137464کشارزیرکهورستانمرکزيخمیر1468

127441کشارسرگپکهورستانمرکزيخمیر1469

1,0363,418کهورستانکهورستانمرکزيخمیر1470

**گچکهورستانمرکزيخمیر1471

89309ماروکهورستانمرکزيخمیر1472

**مزرعه چاه شوردر گروانکهورستانمرکزيخمیر1473

**مغدانکهورستانمرکزيخمیر1474

128440نرهکهورستانمرکزيخمیر1475

4891,787نیمه کارکهورستانمرکزيخمیر1476

74302ابگرمانبرنطینبیکاهرودان1477
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**استخروبرنطینبیکاهرودان1478

1,6525,799برنطینبرنطینبیکاهرودان1479

96324پشته گیشبرنطینبیکاهرودان1480

1880دشت صفابرنطینبیکاهرودان1481

**قلمیبرنطینبیکاهرودان1482

3131,068کهنشوییهبرنطینبیکاهرودان1483

34118کهنوشتريبرنطینبیکاهرودان1484

137446نزكبرنطینبیکاهرودان1485

148547وزیريبرنطینبیکاهرودان1486

1,5485,618اسالم آبادبیکاهبیکاهرودان1487

273917ده گل کنبیکاهبیکاهرودان1488

**زردگردیانبیکاهبیکاهرودان1489

**زنگیانبیکاهبیکاهرودان1490

**سرکهنانبیکاهبیکاهرودان1491

6102,187سکلبیکاهبیکاهرودان1492

**سورکیبیکاهبیکاهرودان1493

**مازغبیکاهبیکاهرودان1494

3601,370پالورجغین جنوبیجغینرودان1495

**تل سیاهجغین جنوبیجغینرودان1496

168626چاه کمالجغین جنوبیجغینرودان1497

**دستگردجغین جنوبیجغینرودان1498

79309زردشمعجغین جنوبیجغینرودان1499

54176علی آباد ( بشاگردیها )جغین جنوبیجغینرودان1500

80291قلندريجغین جنوبیجغینرودان1501

109363کم جمالجغین جنوبیجغینرودان1502

259899کم کرتجغین جنوبیجغینرودان1503

**لمپچجغین جنوبیجغینرودان1504

2901,052ناصرآبادجغین جنوبیجغینرودان1505

3361,277باالشهرجغین شمالیجغینرودان1506
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3211,205بجگوئیجغین شمالیجغینرودان1507

3441,185پا سفیدجغین شمالیجغینرودان1508

3521,346جم انبهجغین شمالیجغینرودان1509

220739دره حاجیجغین شمالیجغینرودان1510

222771سرخ دانجغین شمالیجغینرودان1511

186622فیض آبادجغین شمالیجغینرودان1512

3871,373قلعهجغین شمالیجغینرودان1513

**کهور رئیس عباسجغین شمالیجغینرودان1514

243864گرابجغین شمالیجغینرودان1515

**گل گلجغین شمالیجغینرودان1516

**سهیالن/سمیالن/رودخانهرودخانهرودان1517

**احمد آبادرودخانهرودخانهرودان1518

69252آب تاریکان پایینرودخانهرودخانهرودان1519

43121باجانیرودخانهرودخانهرودان1520

**بندنوروزرودخانهرودخانهرودان1521

**بیدانرودخانهرودخانهرودان1522

**پشت کوه چکوئرودخانهرودخانهرودان1523

57193پیروئیرودخانهرودخانهرودان1524

65229چکريرودخانهرودخانهرودان1525

145479چیرم آبادرودخانهرودخانهرودان1526

57182خودروگانرودخانهرودخانهرودان1527

77238درمکورودخانهرودخانهرودان1528

58187دهلیانرودخانهرودخانهرودان1529

101298رهبرانرودخانهرودخانهرودان1530

84296زمینانرودخانهرودخانهرودان1531

48182سرزه سفلیرودخانهرودخانهرودان1532

**سرکمرودخانهرودخانهرودان1533

142506سمیالن باالرودخانهرودخانهرودان1534

**گودبجگرودخانهرودخانهرودان1535
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**مراد آباد ماروکیرودخانهرودخانهرودان1536

**مرادآبادرودخانهرودخانهرودان1537

49175میرابیرودخانهرودخانهرودان1538

**نیمه کاررودخانهرودخانهرودان1539

29108ابراهیم عالیمسافرآبادرودخانهرودان1540

**احمد آبادمسافرآبادرودخانهرودان1541

64224بارانیرودخانه بررودخانهرودان1542

**باغ جعفررودخانه بررودخانهرودان1543

89271باغ شاهرودخانه بررودخانهرودان1544

105353باغ گالنرودخانه بررودخانهرودان1545

102346باغ نرگسرودخانه بررودخانهرودان1546

1246بجاريرودخانه بررودخانهرودان1547

832بل خیريرودخانه بررودخانهرودان1548

1335بندحیدرعباسمسافرآبادرودخانهرودان1549

1341بی مجانمسافرآبادرودخانهرودان1550

517پاکم باالمسافرآبادرودخانهرودان1551

**پاکم پائینمسافرآبادرودخانهرودان1552

64226پشت کوه ابدانرودخانه بررودخانهرودان1553

61198پشتومسافرآبادرودخانهرودان1554

**پله ايمسافرآبادرودخانهرودان1555

**تلمبه حسین آبادرودخانه بررودخانهرودان1556

1245تلمبه خواجه حسینیمسافرآبادرودخانهرودان1557

116377جعفرآبادمسافرآبادرودخانهرودان1558

29101جالل آبادرودخانه بررودخانهرودان1559

68210جنت آبادمسافرآبادرودخانهرودان1560

112381جوزیررودخانه بررودخانهرودان1561

33120چاه ابراهیممسافرآبادرودخانهرودان1562

34121چاه سیف الهرودخانه بررودخانهرودان1563

**چاه کناريمسافرآبادرودخانهرودان1564
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733چاه گدارودخانه بررودخانهرودان1565

56176چاه نوريمسافرآبادرودخانهرودان1566

411چرمیانمسافرآبادرودخانهرودان1567

**چیل آبادمسافرآبادرودخانهرودان1568

69215چیل بنانمسافرآبادرودخانهرودان1569

57173چیل گنگانرودخانه بررودخانهرودان1570

51188خیرآبادرودخانه بررودخانهرودان1571

149529دشت زاغ ابدانرودخانه بررودخانهرودان1572

80288دلوابان علیارودخانه بررودخانهرودان1573

2892ده پیرنگان باالمسافرآبادرودخانهرودان1574

**ده پیرنگان پایینمسافرآبادرودخانهرودان1575

**ده کوريمسافرآبادرودخانهرودان1576

2793ده گینمسافرآبادرودخانهرودان1577

**دهنومسافرآبادرودخانهرودان1578

71219دهیريمسافرآبادرودخانهرودان1579

121417رزوئیهمسافرآبادرودخانهرودان1580

66216رستم آبادمسافرآبادرودخانهرودان1581

59212رگابرودخانه بررودخانهرودان1582

85287زیارترودخانه بررودخانهرودان1583

108374سرزهمسافرآبادرودخانهرودان1584

1867سرکروکانمسافرآبادرودخانهرودان1585

52163سرکهنانمسافرآبادرودخانهرودان1586

72249سرگوست باالمسافرآبادرودخانهرودان1587

**سرگوست پائینمسافرآبادرودخانهرودان1588

38142سنگبندمسافرآبادرودخانهرودان1589

32114سیزهمسافرآبادرودخانهرودان1590

2272شکرآبادمسافرآبادرودخانهرودان1591

35104طرح اسکان عشایرمسافرآبادرودخانهرودان1592

1351طرح عشایريرودخانه بررودخانهرودان1593
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520طرح عشایريرودخانه بررودخانهرودان1594

54172عباس آبادمسافرآبادرودخانهرودان1595

**عزیزآبادمسافرآبادرودخانهرودان1596

**علی آبادمسافرآبادرودخانهرودان1597

3041,065فاریابرودخانه بررودخانهرودان1598

57202قلعه دژمسافرآبادرودخانهرودان1599

41156قلمانمسافرآبادرودخانهرودان1600

6062,288کردي شیرازيرودخانه بررودخانهرودان1601

**کرتمسافرآبادرودخانهرودان1602

54193کرگزيمسافرآبادرودخانهرودان1603

49149کریم آبادمسافرآبادرودخانهرودان1604

**ککران  /کهور گران /رودخانه بررودخانهرودان1605

**کلغرآبادمسافرآبادرودخانهرودان1606

**کلیتورودخانه بررودخانهرودان1607

61198کم کردانمسافرآبادرودخانهرودان1608

624کم گورانرودخانه بررودخانهرودان1609

833گدار گردیالمسافرآبادرودخانهرودان1610

50145گذرآبادمسافرآبادرودخانهرودان1611

56191لیموئیرودخانه بررودخانهرودان1612

131468ماشنگیمسافرآبادرودخانهرودان1613

**محبیرودخانه بررودخانهرودان1614

152535محمدآبادمسافرآبادرودخانهرودان1615

**مرغاكرودخانه بررودخانهرودان1616

**مرهونرودخانه بررودخانهرودان1617

2473مریم آبادمسافرآبادرودخانهرودان1618

50190مزرعه گلدشت نادرمسافرآبادرودخانهرودان1619

**مزرعه مطلوبی (چاه نو)مسافرآبادرودخانهرودان1620

77293مسافرآبادمسافرآبادرودخانهرودان1621

1767موسی علیرودخانه بررودخانهرودان1622
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51147میان چیالنرودخانه بررودخانهرودان1623

1150میان یلیرودخانه بررودخانهرودان1624

55195نظرآبادرودخانه بررودخانهرودان1625

57171نورآبادمسافرآبادرودخانهرودان1626

222755هیزبندگانرودخانه بررودخانهرودان1627

2473اب گزانآب نمامرکزيرودان1628

**اسپیريآب نمامرکزيرودان1629

157557اسیابآب نمامرکزيرودان1630

3791,341آبنماآب نمامرکزيرودان1631

522پاسرخیآب نمامرکزيرودان1632

238821پانهرآب نمامرکزيرودان1633

**پاي سرخ گیشوآب نمامرکزيرودان1634

**پرکوهآب نمامرکزيرودان1635

**پشته زهوآب نمامرکزيرودان1636

**پشموییآب نمامرکزيرودان1637

**پودنوآب نمامرکزيرودان1638

**پی شکآب نمامرکزيرودان1639

**چهاردهنهآب نمامرکزيرودان1640

1,3204,712خراجیآب نمامرکزيرودان1641

7582,569خیرآبادآب نمامرکزيرودان1642

**دربندوآب نمامرکزيرودان1643

**دشتوآب نمامرکزيرودان1644

**ده اناروآب نمامرکزيرودان1645

**ده پركآب نمامرکزيرودان1646

**ده جلآب نمامرکزيرودان1647

58173ده ماتونآب نمامرکزيرودان1648

**ده نفتیآب نمامرکزيرودان1649

**دهکارآب نمامرکزيرودان1650

1,0823,938سرجوییهآب نمامرکزيرودان1651
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3901,383سردنگ کمیزآب نمامرکزيرودان1652

**سرکم دوازده امامآب نمامرکزيرودان1653

931سرگدارجنگانآب نمامرکزيرودان1654

3398سمیالنآب نمامرکزيرودان1655

**شمیلوآب نمامرکزيرودان1656

3831,351شهرك سیزده ابان/ پشته بنان /آب نمامرکزيرودان1657

241841غیبیآب نمامرکزيرودان1658

**فربوريآب نمامرکزيرودان1659

1,0993,831قلعه کمیزآب نمامرکزيرودان1660

522کاریزاآب نمامرکزيرودان1661

1752کالتوآب نمامرکزيرودان1662

**کم کتکیآب نمامرکزيرودان1663

**کهنوج باالآب نمامرکزيرودان1664

527گرشموآب نمامرکزيرودان1665

**گشوییهآب نمامرکزيرودان1666

**گنگوئیهآب نمامرکزيرودان1667

1333مازغگرانآب نمامرکزيرودان1668

81378هنرستان کشاورزيآب نمامرکزيرودان1669

**ال محموديراهدارمرکزيرودان1670

**انجیرانارراهدارمرکزيرودان1671

**بادافشان باالراهدارمرکزيرودان1672

1854بادافشان پایینراهدارمرکزيرودان1673

49175بجکراهدارمرکزيرودان1674

**بچگانراهدارمرکزيرودان1675

2069برزردراهدارمرکزيرودان1676

1538بشگاردانراهدارمرکزيرودان1677

**بهاڈالدینراهدارمرکزيرودان1678

**پرآبدین / پرآبی /راهدارمرکزيرودان1679

517پشت سفیدراهدارمرکزيرودان1680
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**پودنوراهدارمرکزيرودان1681

**پیزگام (پیزگان )راهدارمرکزيرودان1682

**تم کناريراهدارمرکزيرودان1683

**تیاب باالراهدارمرکزيرودان1684

**جوري بلوريراهدارمرکزيرودان1685

**چاه حسینیراهدارمرکزيرودان1686

**چاه دزان / دزان /راهدارمرکزيرودان1687

**چاه عامرراهدارمرکزيرودان1688

**چاه گردراهدارمرکزيرودان1689

**چاه لولیراهدارمرکزيرودان1690

**چوکرانراهدارمرکزيرودان1691

**حیدريراهدارمرکزيرودان1692

35104خاربچگانراهدارمرکزيرودان1693

**دازبزلراهدارمرکزيرودان1694

**ده خرانراهدارمرکزيرودان1695

43129ده نوراهدارمرکزيرودان1696

**دهتنگراهدارمرکزيرودان1697

**دهتوكراهدارمرکزيرودان1698

30109دهنوسرابراهدارمرکزيرودان1699

101346راهدارراهدارمرکزيرودان1700

276917زیارت پیرچوگانراهدارمرکزيرودان1701

**زیالنراهدارمرکزيرودان1702

614سراب باالراهدارمرکزيرودان1703

**سراب پایینراهدارمرکزيرودان1704

**سربندراهدارمرکزيرودان1705

**سرپشتهراهدارمرکزيرودان1706

**سرخ رزراهدارمرکزيرودان1707

**سرگدارراهدارمرکزيرودان1708

**سرگروسیکمراهدارمرکزيرودان1709
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**سرگلراهدارمرکزيرودان1710

**سروكراهدارمرکزيرودان1711

**سنگ سفیدراهدارمرکزيرودان1712

**سه چاهانراهدارمرکزيرودان1713

**سیاه تکان باالراهدارمرکزيرودان1714

**سیاه تکان پائینراهدارمرکزيرودان1715

**سیاه داریونراهدارمرکزيرودان1716

**سیاه کالغانراهدارمرکزيرودان1717

36105سیاه مغان باالراهدارمرکزيرودان1718

1749سیاه مغان پائینراهدارمرکزيرودان1719

**شریکیراهدارمرکزيرودان1720

**شورائیراهدارمرکزيرودان1721

**عالی زندكراهدارمرکزيرودان1722

**عباس آبادراهدارمرکزيرودان1723

**علی آبادراهدارمرکزيرودان1724

**غروتیراهدارمرکزيرودان1725

**فلفالنراهدارمرکزيرودان1726

1245فوالديراهدارمرکزيرودان1727

**کري دازانراهدارمرکزيرودان1728

**کرئ دازان پایینراهدارمرکزيرودان1729

**کم اب سردراهدارمرکزيرودان1730

**کم سی سوارراهدارمرکزيرودان1731

**کندالراهدارمرکزيرودان1732

**کورنراهدارمرکزيرودان1733

1249گاندرپائینراهدارمرکزيرودان1734

**گاوکشیراهدارمرکزيرودان1735

**گدارخاروكراهدارمرکزيرودان1736

610گروسیاهراهدارمرکزيرودان1737

**گزازارراهدارمرکزيرودان1738
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**گلشوارراهدارمرکزيرودان1739

**گلمانراهدارمرکزيرودان1740

**مرهونراهدارمرکزيرودان1741

**مسینانراهدارمرکزيرودان1742

**مغندرراهدارمرکزيرودان1743

**نسمیراهدارمرکزيرودان1744

**اسپرمیشانفاریابمرکزيرودان1745

**اسپیريفاریابمرکزيرودان1746

83304بالکستونفاریابمرکزيرودان1747

**پاسرخفاریابمرکزيرودان1748

68211تنگ رودفاریابمرکزيرودان1749

**تنگه درگانفاریابمرکزيرودان1750

**جغانفاریابمرکزيرودان1751

7957حاجی آبادفاریابمرکزيرودان1752

**درجمفاریابمرکزيرودان1753

79295صحرارودفاریابمرکزيرودان1754

3341,146فاریابفاریابمرکزيرودان1755

**کلموئیفاریابمرکزيرودان1756

**کوه سفیدفاریابمرکزيرودان1757

**گرم باالفاریابمرکزيرودان1758

**گرم پایینفاریابمرکزيرودان1759

2841,061بمانیبمانیبمانیسیریک1760

65271پاتلبمانیبمانیسیریک1761

1453سرگلمبمانیبمانیسیریک1762

151575کالويبمانیبمانیسیریک1763

232982کندالبمانیبمانیسیریک1764

4441,878گردوبمانیبمانیسیریک1765

133511لبنیبمانیبمانیسیریک1766

**مقسانبمانیبمانیسیریک1767
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58234واداشتبمانیبمانیسیریک1768

120425پالورشاهمرديبمانیسیریک1769

142534دودرشاهمرديبمانیسیریک1770

196735روتانشاهمرديبمانیسیریک1771

1559زمین مالشاهمرديبمانیسیریک1772

4291,488شامرديشاهمرديبمانیسیریک1773

230823کرپانشاهمرديبمانیسیریک1774

2781,014کنارجوشاهمرديبمانیسیریک1775

48154گچینه باالشاهمرديبمانیسیریک1776

80281گچینه پائینشاهمرديبمانیسیریک1777

835محملیانشاهمرديبمانیسیریک1778

117491بازگردبیابانمرکزيسیریک1779

32137بصرهبیابانمرکزيسیریک1780

411پاراف باال / فاریاب /بیابانمرکزيسیریک1781

29125پاراف پایینبیابانمرکزيسیریک1782

54201پشت بندبیابانمرکزيسیریک1783

79368پگوبیابانمرکزيسیریک1784

87376جیفريبیابانمرکزيسیریک1785

246959خرکوشی  /کرگوشکی /بیابانمرکزيسیریک1786

2089دديبیابانمرکزيسیریک1787

47148دیودانبیابانمرکزيسیریک1788

51219زرآبادبیابانمرکزيسیریک1789

34146سردرنگبیابانمرکزيسیریک1790

3551,633سرزهبیابانمرکزيسیریک1791

68291سلمه ايبیابانمرکزيسیریک1792

**سورگیبیابانمرکزيسیریک1793

**سول جامکبیابانمرکزيسیریک1794

126486سیکوئیبیابانمرکزيسیریک1795

43183عاشقانبیابانمرکزيسیریک1796
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140638کرتانبیابانمرکزيسیریک1797

62272کلموییبیابانمرکزيسیریک1798

**کهورچالنبیابانمرکزيسیریک1799

32139گاراندوبیابانمرکزيسیریک1800

**گدوباالبیابانمرکزيسیریک1801

62276گدوپایینبیابانمرکزيسیریک1802

72272گرائیکبیابانمرکزيسیریک1803

203751گزبیابانمرکزيسیریک1804

49203گزان بزینبیابانمرکزيسیریک1805

71240گزپیربیابانمرکزيسیریک1806

57288گناريبیابانمرکزيسیریک1807

81385گوجگبیابانمرکزيسیریک1808

49242گوشکیبیابانمرکزيسیریک1809

3051,461گونمرديبیابانمرکزيسیریک1810

2188مستوبیابانمرکزيسیریک1811

1564مغ کناربیابانمرکزيسیریک1812

45182منگلی بریزكبیابانمرکزيسیریک1813

92407مهرگیبیابانمرکزيسیریک1814

178740مهمانیبیابانمرکزيسیریک1815

1247میاندربیابانمرکزيسیریک1816

45206نوشهربیابانمرکزيسیریک1817

1674نوشهر سورگیبیابانمرکزيسیریک1818

164721هرنگان بریزكبیابانمرکزيسیریک1819

188695بندارانسیریکمرکزيسیریک1820

91307بندکرمانسیریکمرکزيسیریک1821

50148تومان راهیسیریکمرکزيسیریک1822

39153دوجمیالنسیریکمرکزيسیریک1823

152589زیارت بزرگسیریکمرکزيسیریک1824

65273زیارت حسن آبادسیریکمرکزيسیریک1825
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141570سراروسیریکمرکزيسیریک1826

75326سرخورطاهروییسیریکمرکزيسیریک1827

88347سیریک کهنهسیریکمرکزيسیریک1828

3331,280شمع جوسیریکمرکزيسیریک1829

102470طاهروییسیریکمرکزيسیریک1830

115470کردرسیریکمرکزيسیریک1831

40141کلنگیسیریکمرکزيسیریک1832

148580کناردانسیریکمرکزيسیریک1833

2271گندمیسیریکمرکزيسیریک1834

3441,261میشیسیریکمرکزيسیریک1835

104426نوشهرسیریکمرکزيسیریک1836

128431نوشهرکلنگیسیریکمرکزيسیریک1837

118308همزانگسیریکمرکزيسیریک1838

5202,228باسعیدودوالبحراقشم1839

59215تم گسدوالبحراقشم1840

2771,053چاهوشرقیدوالبحراقشم1841

143599چاهوغربیدوالبحراقشم1842

153639درکوهدوالبحراقشم1843

170645دوستکودوالبحراقشم1844

4041,453دوالبدوالبحراقشم1845

4431,702سرریگدوالبحراقشم1846

33114عایشه آباددوالبحراقشم1847

74337کانیدوالبحراقشم1848

128363کنارسیاهدوالبحراقشم1849

227872گوريدوالبحراقشم1850

94371مراديدوالبحراقشم1851

89343برکه خلفسوزاشهابقشم1852

**بندچاپیسوزاشهابقشم1853

**پادگان  112ذوالفقارسوزاشهابقشم1854
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5031,764دیرستانسوزاشهابقشم1855

113465ریگوسوزاشهابقشم1856

3231,320زیرانگسوزاشهابقشم1857

141507شیبدرازسوزاشهابقشم1858

1753فرودگاه بین المللی قشمسوزاشهابقشم1859

2062کمال آبادسوزاشهابقشم1860

5842,162مسنسوزاشهابقشم1861

73295نخل گلسوزاشهابقشم1862

**نخلستانهاي سوزاسوزاشهابقشم1863

**پاسگاه انتظامی اسکله کارگهصلخحراقشم1864

**خوزائیصلخحراقشم1865

180739دوربنیصلخحراقشم1866

175659دهخداصلخحراقشم1867

**زیارت امام زین العابدینصلخحراقشم1868

**زیارت سیدمنصورصلخحراقشم1869

4401,899سهیلیصلخحراقشم1870

38118شهرك پروازصلخحراقشم1871

7773,109صلخصلخحراقشم1872

1,0514,069طبلصلخحراقشم1873

**گاچوصلخحراقشم1874

157570گمبرانصلخحراقشم1875

4011,526گورانصلخحراقشم1876

23104معتمدآبادصلخحراقشم1877

61234ملکیصلخحراقشم1878

44143نقاشهصلخحراقشم1879

162699هفترنگوصلخحراقشم1880

115421الرك شهريالركمرکزيقشم1881

**الرك کوهیالركمرکزيقشم1882

**الرك مرونهالركمرکزيقشم1883
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**سایت پرورش میگوي هنگامهنگامشهابقشم1884

**قیلهنگامشهابقشم1885

138496هنگام جدیدهنگامشهابقشم1886

619هنگام قدیمهنگامشهابقشم1887

**تلمبوحومهمرکزيقشم1888

3291,199تمبانحومهمرکزيقشم1889

78280جمال آبادحومهمرکزيقشم1890

2593حمیريحومهمرکزيقشم1891

142544دفاريحومهمرکزيقشم1892

9603,681رمچاحومهمرکزيقشم1893

1,5885,874طوالحومهمرکزيقشم1894

1353کابلیحومهمرکزيقشم1895

1,1914,243کووه ايحومهمرکزيقشم1896

4791,822گورزینحومهمرکزيقشم1897

8413,152گیاهدانحومهمرکزيقشم1898

1,2164,668الفتحومهمرکزيقشم1899

**الفت کهنهحومهمرکزيقشم1900

81283باغ باالرمکانمرکزيقشم1901

**بندجهودرمکانمرکزيقشم1902

26112بنگالیرمکانمرکزيقشم1903

6242,423پی پشترمکانمرکزيقشم1904

74287تم سنتیرمکانمرکزيقشم1905

6252,339توریانرمکانمرکزيقشم1906

198727جی جیانرمکانمرکزيقشم1907

3641,396خالدینرمکانمرکزيقشم1908

1,1354,473رمکانرمکانمرکزيقشم1909

4181,572زینبیرمکانمرکزيقشم1910

**صیدمرمکانمرکزيقشم1911

246952کاروانرمکانمرکزيقشم1912
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5172,193کوشهرمکانمرکزيقشم1913

2721,100گربه دانرمکانمرکزيقشم1914

38163گردوارمکانمرکزيقشم1915

70281منصورآبادرمکانمرکزيقشم1916

1,5315,828هلررمکانمرکزيقشم1917

4131,579اسالم آبادبندزركبندزركمیناب1918

194756باغگالنبندزركبندزركمیناب1919

**بلیلیبندزركبندزركمیناب1920

1,2794,796بندزركبندزركبندزركمیناب1921

84282تم بلوچانبندزركبندزركمیناب1922

30104تم خواجه بهمنیبندزركبندزركمیناب1923

214794تی بی شاهیبندزركبندزركمیناب1924

54201جنگانبندزركبندزركمیناب1925

46188خشک آبادبندزركبندزركمیناب1926

625درباغبندزركبندزركمیناب1927

192696دودوبندزركبندزركمیناب1928

107397رضاعلیچیبندزركبندزركمیناب1929

185739رکن آبادبندزركبندزركمیناب1930

1,1364,451زهوکیبندزركبندزركمیناب1931

71256سلمانیبندزركبندزركمیناب1932

88303سنگکیبندزركبندزركمیناب1933

5281,991سولقانبندزركبندزركمیناب1934

68229سید آبادبندزركبندزركمیناب1935

29113شمجوئیهبندزركبندزركمیناب1936

4141,570فوالد قاسمیبندزركبندزركمیناب1937

5382,029کردربندزركبندزركمیناب1938

5712,136کنارترشبندزركبندزركمیناب1939

6292,324کولغ کاشیبندزركبندزركمیناب1940

148553کشقلمان باالبندزركبندزركمیناب1941
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78322کشقلمان پائینبندزركبندزركمیناب1942

241940کلوتبندزركبندزركمیناب1943

30128کولغ بنیبندزركبندزركمیناب1944

102410کولغ کلمبندزركبندزركمیناب1945

2851,070گرازوئیهبندزركبندزركمیناب1946

227899گودوبندزركبندزركمیناب1947

9693,516گورزانگبندزركبندزركمیناب1948

95324میسکنکبندزركبندزركمیناب1949

**ال مهترانکرگانبندزركمیناب1950

111461جوشکیکرگانبندزركمیناب1951

171655چهکارکرگانبندزركمیناب1952

104404دماغ ریگکرگانبندزركمیناب1953

82341سرشیفکرگانبندزركمیناب1954

3551,454سرمستکرگانبندزركمیناب1955

30124شمیلوکرگانبندزركمیناب1956

86312طالوارکرگانبندزركمیناب1957

176650قادرخانیکرگانبندزركمیناب1958

4421,751کرگان کهنهکرگانبندزركمیناب1959

1,3935,282کرگانکرگانبندزركمیناب1960

92368کمبیل(کمیل)کرگانبندزركمیناب1961

209900کناراسماعیلکرگانبندزركمیناب1962

204815گبرانیکرگانبندزركمیناب1963

50207محموديکرگانبندزركمیناب1964

**مغیريکرگانبندزركمیناب1965

233887انجیركتوکهورتوکهورمیناب1966

156621بندكتوکهورتوکهورمیناب1967

**پاسنگرتوکهورتوکهورمیناب1968

2477تم پریتکتوکهورتوکهورمیناب1969

5451,967توکهورتوکهورتوکهورمیناب1970
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58195چاه حیدرتوکهورتوکهورمیناب1971

94352چاه درازتوکهورتوکهورمیناب1972

98359چاه شریفتوکهورتوکهورمیناب1973

6312,282چاه غربالتوکهورتوکهورمیناب1974

40111راشکتوکهورتوکهورمیناب1975

128479ریگ مولدتوکهورتوکهورمیناب1976

72308سهرانتوکهورتوکهورمیناب1977

301958کهنان سرنیتوکهورتوکهورمیناب1978

**اب شکرچراغ آبادتوکهورمیناب1979

102373احمدآبادچراغ آبادتوکهورمیناب1980

45174امام آبادچراغ آبادتوکهورمیناب1981

125455امیر آبادچراغ آبادتوکهورمیناب1982

114474تم ملنتکیچراغ آبادتوکهورمیناب1983

203845جعفرآبادچراغ آبادتوکهورمیناب1984

191723چراغ آبادچراغ آبادتوکهورمیناب1985

179645چراغ آباد باالچراغ آبادتوکهورمیناب1986

278984چراغ آباد جنوبیچراغ آبادتوکهورمیناب1987

197697چراغ آباد مرکزئچراغ آبادتوکهورمیناب1988

2691,147حجت آبادچراغ آبادتوکهورمیناب1989

58درگزشاهیچراغ آبادتوکهورمیناب1990

82273دهن درچراغ آبادتوکهورمیناب1991

192669ریگ درازچراغ آبادتوکهورمیناب1992

62226ریگ کگچراغ آبادتوکهورمیناب1993

91307کالتکچراغ آبادتوکهورمیناب1994

104429کوئ هجرتچراغ آبادتوکهورمیناب1995

117439کهورتاكچراغ آبادتوکهورمیناب1996

5942,335مجتمع امامچراغ آبادتوکهورمیناب1997

727مرزچراغ آبادتوکهورمیناب1998

196793مزرعه تفضلیچراغ آبادتوکهورمیناب1999
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52176نیل گرئچراغ آبادتوکهورمیناب2000

164627هامینچراغ آبادتوکهورمیناب2001

5482,074هشت بندي دوچراغ آبادتوکهورمیناب2002

84341هیئت آبادچراغ آبادتوکهورمیناب2003

**اب داللیبندرسندركمیناب2004

**اب محنتبندرسندركمیناب2005

**امام آبادبندرسندركمیناب2006

113435اودوئیبندرسندركمیناب2007

**باباحاجیبندرسندركمیناب2008

**بن شهربندرسندركمیناب2009

127492بندربندرسندركمیناب2010

**بنوشکبندرسندركمیناب2011

**بیدرئیسبندرسندركمیناب2012

**پاکوهبندرسندركمیناب2013

89343پشت کالتبندرسندركمیناب2014

**تاللبندرسندركمیناب2015

62198تم بابلبندرسندركمیناب2016

1965تیغ سیاهبندرسندركمیناب2017

**جاشوبندرسندركمیناب2018

**چاه انبابندرسندركمیناب2019

116419چاه حنانبندرسندركمیناب2020

1744چاه خاروبندرسندركمیناب2021

**چاهکبندرسندركمیناب2022

**چاهلکبندرسندركمیناب2023

81298چراك باال / پس گردنه /بندرسندركمیناب2024

**خواجه ریحانبندرسندركمیناب2025

**دراناربندرسندركمیناب2026

100346درجکبندرسندركمیناب2027

**درگ باالبندرسندركمیناب2028
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**درگ پائینبندرسندركمیناب2029

**درگزکلنگانبندرسندركمیناب2030

**دهوكبندرسندركمیناب2031

**ساسانیبندرسندركمیناب2032

**سرگروبندرسندركمیناب2033

**سگرگاهبندرسندركمیناب2034

45172سمسیلیبندرسندركمیناب2035

**سیاه تجگانبندرسندركمیناب2036

**سیاه کهوربندرسندركمیناب2037

106373شیریشبندرسندركمیناب2038

46185صادربندرسندركمیناب2039

57175قایم آبادبندرسندركمیناب2040

**کالت محمکبندرسندركمیناب2041

**کم ترکوبندرسندركمیناب2042

**کهنک چاه خاروبندرسندركمیناب2043

**گلکیبندرسندركمیناب2044

40136گنبدسرخبندرسندركمیناب2045

**گودوبندرسندركمیناب2046

**مشکاالدینبندرسندركمیناب2047

**مغ خاتونبندرسندركمیناب2048

1644هنگربندرسندركمیناب2049

**ازنیزهدرپهنسندركمیناب2050

51190اسفنددرپهنسندركمیناب2051

87317اسالم آباددرپهنسندركمیناب2052

**اشکوتدرپهنسندركمیناب2053

**انرتدرپهنسندركمیناب2054

35158بن کرمدرپهنسندركمیناب2055

52186بنم مانیدرپهنسندركمیناب2056

**پرازندرپهنسندركمیناب2057
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**پرخاشدرپهنسندركمیناب2058

112466تمبو باالدرپهنسندركمیناب2059

40149تمبو پائیندرپهنسندركمیناب2060

**جاسیدرپهنسندركمیناب2061

1447جهاد (دشت هویزه)درپهنسندركمیناب2062

89310داوري باالدرپهنسندركمیناب2063

28113داورئ  پائیندرپهنسندركمیناب2064

237978درپهندرپهنسندركمیناب2065

216982درجادون ( سرسروغ )درپهنسندركمیناب2066

**دشت ازادگاندرپهنسندركمیناب2067

132485دویندرپهنسندركمیناب2068

**ده قلماندرپهنسندركمیناب2069

**دهن دردرپهنسندركمیناب2070

27110دهنودرپهنسندركمیناب2071

80370دهیچدرپهنسندركمیناب2072

90300رپکادرپهنسندركمیناب2073

68275زمین دردرپهنسندركمیناب2074

**زیارت حاجی علیدرپهنسندركمیناب2075

**سرتنگدرپهنسندركمیناب2076

**سرچاهدرپهنسندركمیناب2077

28105سرکهنان درپهندرپهنسندركمیناب2078

1147سرکهنان داورئدرپهنسندركمیناب2079

**سرگجکدرپهنسندركمیناب2080

64236سفید کوهدرپهنسندركمیناب2081

134580شیبکوهدرپهنسندركمیناب2082

**عباس آباددرپهنسندركمیناب2083

**علی آباددرپهنسندركمیناب2084

838قدمگاه حضرت علیدرپهنسندركمیناب2085

**کامچدرپهنسندركمیناب2086
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933کرت زنیدرپهنسندركمیناب2087

48212کش پیريدرپهنسندركمیناب2088

34128کل عالیوندرپهنسندركمیناب2089

**کنی هوتاردرپهنسندركمیناب2090

**کوهیدرپهنسندركمیناب2091

**کویلودرپهنسندركمیناب2092

**گجک احمددرپهنسندركمیناب2093

61287گشیرازدرپهنسندركمیناب2094

**گنسدرپهنسندركمیناب2095

727گوديدرپهنسندركمیناب2096

**السکدرپهنسندركمیناب2097

**نان خورودرپهنسندركمیناب2098

77265نزدرپهنسندركمیناب2099

**ویحیدرپهنسندركمیناب2100

38134هنجدرپهنسندركمیناب2101

**هنجکدرپهنسندركمیناب2102

**هنسیدرپهنسندركمیناب2103

203777ارنگوباالسندركسندركمیناب2104

104352ارنگوپائینسندركسندركمیناب2105

**اره کنسندركسندركمیناب2106

**امباسندركسندركمیناب2107

**انباركسندركسندركمیناب2108

**اوترنگسندركسندركمیناب2109

**آب گرمسندركسندركمیناب2110

**بندگورانسندركسندركمیناب2111

**بنزیرسندركسندركمیناب2112

191711بنهکانسندركسندركمیناب2113

**بونگسندركسندركمیناب2114

**بهانسندركسندركمیناب2115
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**بینگسندركسندركمیناب2116

**پاخونسندركسندركمیناب2117

**پهنابسندركسندركمیناب2118

**پیزکنسندركسندركمیناب2119

163593پیشان لکیسندركسندركمیناب2120

**تمبوسندركسندركمیناب2121

**توسکسندركسندركمیناب2122

200816چراغ سوزسندركسندركمیناب2123

**چشمه کالشونسندركسندركمیناب2124

**چک برسندركسندركمیناب2125

**خورهوئسندركسندركمیناب2126

**دربنکانسندركسندركمیناب2127

**دربیل بانسندركسندركمیناب2128

80286درگلوسندركسندركمیناب2129

**درلیموسندركسندركمیناب2130

**دویريسندركسندركمیناب2131

**ده زیارتانسندركسندركمیناب2132

**زاشسندركسندركمیناب2133

195667سرمازغسندركسندركمیناب2134

**سولسندركسندركمیناب2135

85321سیتسندركسندركمیناب2136

1556شیخ عمرسندركسندركمیناب2137

38116شیوه ايسندركسندركمیناب2138

74287عبداله آبادسندركسندركمیناب2139

67279علی آبادسندركسندركمیناب2140

**قلمان انباركسندركسندركمیناب2141

**قلمان دریدرسندركسندركمیناب2142

**قلمکانسندركسندركمیناب2143

**کاموجسندركسندركمیناب2144
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**کره زنسندركسندركمیناب2145

2173کشهرانسندركسندركمیناب2146

**کهنکسندركسندركمیناب2147

**کهورچائوسندركسندركمیناب2148

**گاوسرخیسندركسندركمیناب2149

5942,336گروسندركسندركمیناب2150

**گناشسندركسندركمیناب2151

**گنانسندركسندركمیناب2152

**گورچاکرسندركسندركمیناب2153

**گورعصمکسندركسندركمیناب2154

36125گونرسندركسندركمیناب2155

153516لورسندركسندركمیناب2156

**لوراشکنجنسندركسندركمیناب2157

112434مازاوئسندركسندركمیناب2158

45167مازغ کوریانسندركسندركمیناب2159

**ورکنسندركسندركمیناب2160

**هنگی اسماعیلسندركسندركمیناب2161

**یامحمکسندركسندركمیناب2162

32129اسپنگونتیابمرکزيمیناب2163

85319باغونیتیابمرکزيمیناب2164

7212,572تیابتیابمرکزيمیناب2165

53172چلوگاومیشیتیابمرکزيمیناب2166

190729حاجی آبادتیابمرکزيمیناب2167

28119داللونتیابمرکزيمیناب2168

1,0233,693دهوتیابمرکزيمیناب2169

**سایت پرورش میگوي تیابتیابمرکزيمیناب2170

185710سبهتیتیابمرکزيمیناب2171

164620سربارانتیابمرکزيمیناب2172

1,3905,686کالهیتیابمرکزيمیناب2173
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**کمیزتیابمرکزيمیناب2174

34121گیشنوتیابمرکزيمیناب2175

3381,254مازغ باالتیابمرکزيمیناب2176

3521,225مازغ پایینتیابمرکزيمیناب2177

63220ماه خاتونیتیابمرکزيمیناب2178

145533ماهشهرانتیابمرکزيمیناب2179

2370محمودشاهیتیابمرکزيمیناب2180

6062,094نخل ابراهیمیتیابمرکزيمیناب2181

60238احمدآبادکلیبیحومهمرکزيمیناب2182

5231,934بازیاريحومهمرکزيمیناب2183

205711بلبلیحومهمرکزيمیناب2184

231804بهمنیحومهمرکزيمیناب2185

116425پازیارتحومهمرکزيمیناب2186

4451,605پشته ازادکانحومهمرکزيمیناب2187

51198تمب ساطحومهمرکزيمیناب2188

144537تمب گوهرحومهمرکزيمیناب2189

236848تمبانوحومهمرکزيمیناب2190

**تمبک باالحومهمرکزيمیناب2191

179687تمبک پائینحومهمرکزيمیناب2192

119422جوزانحومهمرکزيمیناب2193

152567چاه نشینیحومهمرکزيمیناب2194

1,1974,446حکمیحومهمرکزيمیناب2195

29103حنائی سرریگانحومهمرکزيمیناب2196

111394خواجه شمسیحومهمرکزيمیناب2197

113403درخانهحومهمرکزيمیناب2198

245888دهوسطیحومهمرکزيمیناب2199

176670سرریگانحومهمرکزيمیناب2200

141489سرکم بهمنیحومهمرکزيمیناب2201

57202سرکنتکانحومهمرکزيمیناب2202
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96368سنجريحومهمرکزيمیناب2203

167579شاه منصوريحومهمرکزيمیناب2204

3331,233شمجوحومهمرکزيمیناب2205

120421شهمراديحومهمرکزيمیناب2206

3871,429شهوارپالورحومهمرکزيمیناب2207

213824طاالرحومهمرکزيمیناب2208

280981فخرآبادحومهمرکزيمیناب2209

3351,170قاسم جاللیحومهمرکزيمیناب2210

60213قطارانحومهمرکزيمیناب2211

158557کلنتانحومهمرکزيمیناب2212

2780کلوحومهمرکزيمیناب2213

221743کلیبیحومهمرکزيمیناب2214

109417گلشوارحومهمرکزيمیناب2215

162581لرد منجلیحومهمرکزيمیناب2216

55176ماکیانحومهمرکزيمیناب2217

195752محموديحومهمرکزيمیناب2218

135510مالجماتیحومهمرکزيمیناب2219

74249مالحسنیحومهمرکزيمیناب2220

**میرآبادحومهمرکزيمیناب2221

4061,581نصیرائیحومهمرکزيمیناب2222

71280اهاخانی /اهوگانی /کریانمرکزيمیناب2223

**باغککریانمرکزيمیناب2224

1027برنزکیکریانمرکزيمیناب2225

32111برهانکریانمرکزيمیناب2226

30100پابنانکریانمرکزيمیناب2227

63207پامنبرکریانمرکزيمیناب2228

93343پشته تلنگکریانمرکزيمیناب2229

59232پلنگیکریانمرکزيمیناب2230

76278تلنگ انباريکریانمرکزيمیناب2231
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191732تلنگ سراتککریانمرکزيمیناب2232

**تهتانکریانمرکزيمیناب2233

142539جعفرآبادکریانمرکزيمیناب2234

1851چاه شورحلوائی یککریانمرکزيمیناب2235

60211حلوایی دوکریانمرکزيمیناب2236

132470حلوایی سهکریانمرکزيمیناب2237

7532,800راونگکریانمرکزيمیناب2238

4121,613زرتوجیکریانمرکزيمیناب2239

49177زیارت تلنگکریانمرکزيمیناب2240

38158سراتککریانمرکزيمیناب2241

722شهر الهیکریانمرکزيمیناب2242

**قالت رستمکریانمرکزيمیناب2243

98344قلم زنیکریانمرکزيمیناب2244

1455قلمان عبدالهکریانمرکزيمیناب2245

**قلمان مشهدي چراغکریانمرکزيمیناب2246

**کجک قلمانکریانمرکزيمیناب2247

149520کچککریانمرکزيمیناب2248

1,3695,000کریانکریانمرکزيمیناب2249

113420کشتارانکریانمرکزيمیناب2250

30102کوتک رئیسیکریانمرکزيمیناب2251

32113کوتک قالتکریانمرکزيمیناب2252

87327کهتککریانمرکزيمیناب2253

137529کهوردانکریانمرکزيمیناب2254

127524گسمنکریانمرکزيمیناب2255

**گوجک دادعلیکریانمرکزيمیناب2256

127520گهروکریانمرکزيمیناب2257

**میرعمرکریانمرکزيمیناب2258

**نودرکریانمرکزيمیناب2259

**هالئونکریانمرکزيمیناب2260
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**پست نیروگاهگوربندمرکزيمیناب2261

223757پشته گوربندگوربندمرکزيمیناب2262

7162,585چاه اسماعیلگوربندمرکزيمیناب2263

2931,039چاه شیرینگوربندمرکزيمیناب2264

8532,955حاجی خادمیگوربندمرکزيمیناب2265

5771,991دمشهرگوربندمرکزيمیناب2266

64242زیارت موالگوربندمرکزيمیناب2267

**کنارقلکیگوربندمرکزيمیناب2268

**کهن دهلیگوربندمرکزيمیناب2269

8132,692گوربندگوربندمرکزيمیناب2270

**گیوگوربندمرکزيمیناب2271

37127مه رغانگوربندمرکزيمیناب2272

4291,455نوبندجدیدگوربندمرکزيمیناب2273

73244نوبندقدیمگوربندمرکزيمیناب2274
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