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**ده ساالر2دهسردمرکزيارزوئیه231

**ده نظردهسردمرکزيارزوئیه232

28117ده نودهسردمرکزيارزوئیه233

**رازیاندهسردمرکزيارزوئیه234

39141راوناندهسردمرکزيارزوئیه235

933رزدردهسردمرکزيارزوئیه236

424زاغداردهسردمرکزيارزوئیه237

**زرشکدهسردمرکزيارزوئیه238

**سروستاندهسردمرکزيارزوئیه239

42134سفیدخانیدهسردمرکزيارزوئیه240

**سوهاندردهسردمرکزيارزوئیه241

**سیاه اشکفتوییهدهسردمرکزيارزوئیه242

2698سیویندهسردمرکزيارزوئیه243

**شاهماراندهسردمرکزيارزوئیه244

832شمیالندهسردمرکزيارزوئیه245

**شوق آباددهسردمرکزيارزوئیه246

**شهریاريدهسردمرکزيارزوئیه247

**عباس آباددهسردمرکزيارزوئیه248

**علی آباددهسردمرکزيارزوئیه249

**علی آبادنیکخودهسردمرکزيارزوئیه250

2374عمرودوئیهدهسردمرکزيارزوئیه251

**قناتدهسردمرکزيارزوئیه252

**قنات قاضیدهسردمرکزيارزوئیه253

918کلیاندهسردمرکزيارزوئیه254

**گل بیددهسردمرکزيارزوئیه255

2369گلستاندهسردمرکزيارزوئیه256

**گلواناردهسردمرکزيارزوئیه257

**گلوسیاهدهسردمرکزيارزوئیه258

925گلوئیه دهنودهسردمرکزيارزوئیه259
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57191گودحوضدهسردمرکزيارزوئیه260

**گورخسرودهسردمرکزيارزوئیه261

82275گیجوییهدهسردمرکزيارزوئیه262

46154مزار/بزاد/دهسردمرکزيارزوئیه263

**مزرعه سرهنگیدهسردمرکزيارزوئیه264

**منارهدهسردمرکزيارزوئیه265

2090موتور پمپ شهید مرادي _ چاه جمالدهسردمرکزيارزوئیه266

**موتورحمزه سیدالشهدادهسردمرکزيارزوئیه267

**موتورسعداله ده ساالردهسردمرکزيارزوئیه268

**موتورشماره 1مرتع داري شهیدامیرطاهردهسردمرکزيارزوئیه269

41163موتورشماره 2مرتع داري شهیدامیرطاهردهسردمرکزيارزوئیه270

**موتورشماره 3کشت علوفهدهسردمرکزيارزوئیه271

**مورتجتودهسردمرکزيارزوئیه272

**مهدي آباددهسردمرکزيارزوئیه273

**نورآباددهسردمرکزيارزوئیه274

414ابراهیم آباددشت بروکیل آبادمرکزيارزوئیه275

2196ابکارعشایرگروه25وکیل آبادمرکزيارزوئیه276

**ابکرکوییهوکیل آبادمرکزيارزوئیه277

2173اراضی قلعه نووکیل آبادمرکزيارزوئیه278

**ارگوکیل آبادمرکزيارزوئیه279

**اکرم حیدري20وکیل آبادمرکزيارزوئیه280

**تلمبه خوارزمیوکیل آبادمرکزيارزوئیه281

1340تلمبه عشایري احمدملک پوروکیل آبادمرکزيارزوئیه282

**تلمبه محمدعلی وزیريوکیل آبادمرکزيارزوئیه283

**جنجوئیهوکیل آبادمرکزيارزوئیه284

**چاه بغلوکیل آبادمرکزيارزوئیه285

**درباغوکیل آبادمرکزيارزوئیه286

**دستگاه کشت وصنعتوکیل آبادمرکزيارزوئیه287

**دهنووکیل آبادمرکزيارزوئیه288
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**رحیم آبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه289

7042,295سلطان آبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه290

49شرکت تعاونی تولیدروستائی سلطان ابوکیل آبادمرکزيارزوئیه291

**عوض آبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه292

**قدمگاه امیرالمولنینوکیل آبادمرکزيارزوئیه293

174591قلعه نووکیل آبادمرکزيارزوئیه294

929مزرعه شکراب (ناصریه )وکیل آبادمرکزيارزوئیه295

**مزرعه علی آبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه296

1339موتور قربانعلی قاسمیوکیل آبادمرکزيارزوئیه297

**موتور محمدحسین صفی نژادوکیل آبادمرکزيارزوئیه298

**موتوراب سبزوکیل آبادمرکزيارزوئیه299

934موتورپمپیداهللا اکبرئ موتورخلیفه ائ 6وکیل آبادمرکزيارزوئیه300

**موتورعشایري شماره 28 مهدي صادقیوکیل آبادمرکزيارزوئیه301

**موتورعشایرئ شماره یکوکیل آبادمرکزيارزوئیه302

831موتورمهدي اباذريوکیل آبادمرکزيارزوئیه303

**نصیرآباد تلمبه نصیرآبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه304

7122,537وکیل آبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه305

**همت آبادوکیل آبادمرکزيارزوئیه306

1057اسدآباد رهنمابیاضانارانار307

**اشرف آبادبیاضانارانار308

**اکبرآبادامینبیاضانارانار309

**اهللا آبادبیاضانارانار310

**امیدآبادبیاضانارانار311

192631بهشت آبادبیاضانارانار312

1,0903,869بیاضبیاضانارانار313

928تلمبه احمدآبادبیاضانارانار314

**تلمبه اسدآبادبیاضانارانار315

**تلمبه اکبرآبادبیاضانارانار316

**تلمبه امیرآبادبیاضانارانار317
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**تلمبه بهارستانبیاضانارانار318

**تلمبه جوادیهبیاضانارانار319

**تلمبه رسول آبادبیاضانارانار320

**تلمبه علی آبادبیاضانارانار321

**تلمبه علی آبادطالبیبیاضانارانار322

**تلمبه محسن آبادبیاضانارانار323

**تلمبه محمودآبادبیاضانارانار324

838توکل آبادبیاضانارانار325

176581حجتآبادبیاضانارانار326

**حسن آبادبیاضانارانار327

**حسین آباداسالمیبیاضانارانار328

**حمیدآبادبیاضانارانار329

**رحیم آبادبیاضانارانار330

**سبزدشتبیاضانارانار331

3151,003شام آباد/امامیه /بیاضانارانار332

**شفیع آبادبیاضانارانار333

415صفائیه /سرهنگ /بیاضانارانار334

**عباس آباد ژیانبیاضانارانار335

**فخرآبادبیاضانارانار336

**فردوسبیاضانارانار337

**فیروزآبادبیاضانارانار338

60183گیتی آبادبیاضانارانار339

5751,914لطفآبادبیاضانارانار340

**مجیدآبادبیاضانارانار341

**مجیدیهبیاضانارانار342

**محمدآبادبیاضانارانار343

5551,822محمدآبادساقیبیاضانارانار344

**محمدیهبیاضانارانار345

**محمودآبادانقالببیاضانارانار346
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**موتورمسعودآبادخلیلیبیاضانارانار347

**مهدي آبادبیاضانارانار348

54181مهدي آباد امینبیاضانارانار349

2183مهرآبادبیاضانارانار350

**همت آبادبیاضانارانار351

122413احمدآبادحسین آبادانارانار352

**احمدآبادعطائیحسین آبادانارانار353

2172اسدآبادحسین آبادانارانار354

**اهللا آبادحسین آبادانارانار355

624امین آبادحسین آبادانارانار356

**باقرآبادحسین آبادانارانار357

148534ترابحسین آبادانارانار358

721تلمبه اسماعیل آبادحسین آبادانارانار359

**تلمبه باقرآبادشماره 1حسین آبادانارانار360

**تلمبه حاجی آبادحسین آبادانارانار361

**تلمبه حسین آبادفالححسین آبادانارانار362

**تلمبه خدادادحسین آبادانارانار363

**تلمبه رسول آبادحسین آبادانارانار364

**تلمبه صدرآبادحسین آبادانارانار365

81269تلمبه صفاییهحسین آبادانارانار366

**تلمبه فتح آبادحسین آبادانارانار367

**تلمبه مهدويحسین آبادانارانار368

932جاللیه هجريحسین آبادانارانار369

**جنت آبادحسین آبادانارانار370

**حمید آبادحسین آبادانارانار371

937خالق آبادحسین آبادانارانار372

**ده حیدرحسین آبادانارانار373

3841,322ده رییسحسین آبادانارانار374

**رضاآبادحسین آبادانارانار375
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516سعادت آباد1حسین آبادانارانار376

**شریف آبادحسین آبادانارانار377

43138عباس آبادحسین آبادانارانار378

83280علی آبادحسنحسین آبادانارانار379

**فدكحسین آبادانارانار380

517قاسم آبادحسین آبادانارانار381

**قائمیهحسین آبادانارانار382

48146قربان آبادحسین آبادانارانار383

89278گلستانحسین آبادانارانار384

7822,744گلشنحسین آبادانارانار385

722محمدآبادخواجهحسین آبادانارانار386

**مرغداري مجیدخادمیحسین آبادانارانار387

**مزرعه اسحاق آبادحسین آبادانارانار388

**مزرعه رحمت آبادحسین آبادانارانار389

**مزرعه علی آبادحسین آبادانارانار390

**معدن وشر کت اسفالتحسین آبادانارانار391

**موتوربهارآبادحسین آبادانارانار392

**موتوررسول آبادحسین آبادانارانار393

**موتورفتح آبادحسین آبادانارانار394

**موتورفردوسیهحسین آبادانارانار395

**نجف آبادحسین آبادانارانار396

36120نصرت آبادحسین آبادانارانار397

**اب غاموشیهخبرخبربافت398

**آبادي چالهخبرخبربافت399

**آبادي خیرآبادخبرخبربافت400

**اببادپدريخبرخبربافت401

720اببادسیونديخبرخبربافت402

61194اببادقهرمانیخبرخبربافت403

515اببادکلبعلی خانیخبرخبربافت404
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168531احمدخانیخبرخبربافت405

**استخرهاخبرخبربافت406

726باغ ایرینخبرخبربافت407

**باغ بشخبرخبربافت408

175521باغ پیشگاهخبرخبربافت409

**باغ زال زینل خانیخبرخبربافت410

1136باغ زال نقیخبرخبربافت411

**باغ میرخبرخبربافت412

**بنودربندرخبرخبربافت413

**بنودرکرتوئیهخبرخبربافت414

43152بیدشکخبرخبربافت415

513پاکوئیه سفلیخبرخبربافت416

**پاکوئیه علیاخبرخبربافت417

**پودنوئیهخبرخبربافت418

511تلی کوشکخبرخبربافت419

51158جاروبخبرخبربافت420

**چاه بیدخبرخبربافت421

**چاه زارخبرخبربافت422

**چشمه سلطانیخبرخبربافت423

**حصاروئیه باالخبرخبربافت424

**حصاروئیه پائینخبرخبربافت425

**حیدرخانیخبرخبربافت426

1650خاردانخبرخبربافت427

8262,634خبرخبرخبربافت428

**دکل تلویزیونیخبرخبربافت429

244748دیخوییهخبرخبربافت430

70207رچانخبرخبربافت431

**رزدرخبرخبربافت432

1344رودپهنخبرخبربافت433
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1653سارخانیخبرخبربافت434

**سفتهخبرخبربافت435

**شوركخبرخبربافت436

**صولوییهخبرخبربافت437

**طاویقوییهخبرخبربافت438

1023فخرآبادخبرخبربافت439

**فرامرزيخبرخبربافت440

**قاسم آبادشی کلوكخبرخبربافت441

2453قالتوئیهخبرخبربافت442

**قنبريخبرخبربافت443

624کاه دانخبرخبربافت444

**کلدان سفلیخبرخبربافت445

**کلدان علیاخبرخبربافت446

3497کهتخبرخبربافت447

**گردولنگخبرخبربافت448

52179گرگینخبرخبربافت449

47134گزمخبرخبربافت450

**مزرعه عقركخبرخبربافت451

2051معدنخبرخبربافت452

**معدن حاجیانخبرخبربافت453

**معدن دشتاب سعیدئخبرخبربافت454

**معدن سنگ سفیدباغاتخبرخبربافت455

**معدن میالدخزائنخبرخبربافت456

**موتورامیرتهرانیخبرخبربافت457

2578موتورپمپ حسین آباد/قره تپه/خبرخبربافت458

**موتورحسین آبادخبرخبربافت459

61203میدانخبرخبربافت460

**نارکوئیهخبرخبربافت461

**نهرابخبرخبربافت462
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**هودیانخبرخبربافت463

**اب باددشتابخبربافت464

**اب سنجدودشتابخبربافت465

1032ابرسوییهدشتابخبربافت466

**احمدآباددشتابخبربافت467

**استخرهادشتابخبربافت468

**اسالم آبادشماره 3دشتابخبربافت469

3161,106اسالم آباد1دشتابخبربافت470

**اسالم آباد2دشتابخبربافت471

**اسماعیل آباددشتابخبربافت472

**اسماعیل آبادسفلیدشتابخبربافت473

**اسماعیل آبادعلیادشتابخبربافت474

**اغجنگدشتابخبربافت475

48151امامزاده سیدعلی /سیدعلی موسی دشتاب /دشتابخبربافت476

**باغ سربنددشتابخبربافت477

**باغ کرتهدشتابخبربافت478

70245بدرآباددشتابخبربافت479

**برجندشتابخبربافت480

**بره کشدشتابخبربافت481

106361بریدوییهدشتابخبربافت482

**بهارستاندشتابخبربافت483

**پشت کندشتابخبربافت484

**پشته ادوردشتابخبربافت485

129382پیردشتابخبربافت486

**تاج آباددشتابخبربافت487

**تلمبه ایت اله خامنه ايدشتابخبربافت488

**تلمبه ایت اله مشکینیدشتابخبربافت489

**تلمبه ایت اله منتظريدشتابخبربافت490

**تلمبه جوانمرددشتابخبربافت491
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**تلمبه جهاد1دشتابخبربافت492

**تلمبه جهاد3دشتابخبربافت493

**تلمبه رضی آباددشتابخبربافت494

**تلمبه سعداهللادشتابخبربافت495

**تلمبه شهیدبهشتیدشتابخبربافت496

**تلمبه شهیدمطهريدشتابخبربافت497

514تلمبه محمدآبادموسی اکبريدشتابخبربافت498

**تلمبه مهدي آباددشتابخبربافت499

**تم خران باالدشتابخبربافت500

**تم خران پائیندشتابخبربافت501

**جعفرآباددشتابخبربافت502

**جالل آباددشتابخبربافت503

1639جوزوییهدشتابخبربافت504

**چشمه حسیندشتابخبربافت505

**چشمه رزدشتابخبربافت506

**چشمه سفیددشتابخبربافت507

**چشمه عاشقدشتابخبربافت508

**چکچکوئیهدشتابخبربافت509

**حسن آباددشتابخبربافت510

**حسن آبادسفلیدشتابخبربافت511

**حسن آبادعلیادشتابخبربافت512

2066حسین آباددشتابخبربافت513

**حسین آبادپشتکوهدشتابخبربافت514

84275حسین آبادچشمه هادشتابخبربافت515

**حسین آبادشهرداردشتابخبربافت516

**حسین آبادفردوسیدشتابخبربافت517

**حوریدردشتابخبربافت518

**خرائیهدشتابخبربافت519

**خمکاندشتابخبربافت520
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**داش علیادشتابخبربافت521

**دزافکدشتابخبربافت522

63185دمکوهدشتابخبربافت523

**دوبیدودشتابخبربافت524

**دوروديدشتابخبربافت525

**دولت آباددشتابخبربافت526

37109ده الچیندشتابخبربافت527

827ده مارك1دشتابخبربافت528

**ده مارك2دشتابخبربافت529

**ده نودشتابخبربافت530

**دهنودشتابخبربافت531

81238دهوجدشتابخبربافت532

**رحمت آبادسفلیدشتابخبربافت533

**رحمت آبادعلیادشتابخبربافت534

78231رودخانه سلطانیدشتابخبربافت535

**روي سنگدشتابخبربافت536

**رهندشتابخبربافت537

**زارچوبدشتابخبربافت538

**زاردو/زاردوخت /دشتابخبربافت539

47156زرابدشتابخبربافت540

37123زناییدشتابخبربافت541

**ساري جوندشتابخبربافت542

**سدريدشتابخبربافت543

**سلکوئیهدشتابخبربافت544

**سنگ سرمهدشتابخبربافت545

**سوروییهدشتابخبربافت546

**سیاهنجدشتابخبربافت547

**سیفی هادشتابخبربافت548

105303شادیاندشتابخبربافت549
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**شمس آباددشتابخبربافت550

316966طرنگدشتابخبربافت551

**عزیزآباددشتابخبربافت552

**علی آباددشتابخبربافت553

**فتح آباددشتابخبربافت554

1443فیروزآباددشتابخبربافت555

**قاسم آباددشتابخبربافت556

**قائم آباددشتابخبربافت557

**قلعه مانوئیهدشتابخبربافت558

1,0702,760کشکوییهدشتابخبربافت559

**کاسه باالدشتابخبربافت560

**کاسه پائیندشتابخبربافت561

**کاظم آباددشتابخبربافت562

78223کردبستاندشتابخبربافت563

**کل بیددشتابخبربافت564

**کم کالغدشتابخبربافت565

**کمال آباددشتابخبربافت566

**کوراندشتابخبربافت567

3083کوشک سفلیدشتابخبربافت568

165516کوشک علیادشتابخبربافت569

**کهن موردشتابخبربافت570

**گازراندشتابخبربافت571

64203گدارسبزدشتابخبربافت572

**گزبردشتابخبربافت573

**گلوئیهدشتابخبربافت574

59210گلی گوراندشتابخبربافت575

720گنوییهدشتابخبربافت576

**مانوییهدشتابخبربافت577

**محمد آباد1دشتابخبربافت578

صفحه 20



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**محمد آباد2دشتابخبربافت579

**محمدآبادفردوسیدشتابخبربافت580

**محمودآباددشتابخبربافت581

**محمودآبادجدیددشتابخبربافت582

**مختارآباددشتابخبربافت583

**مرادآباددشتابخبربافت584

**مزرعه باغ مالدشتابخبربافت585

3086منصورآباددشتابخبربافت586

**موتور زراعیدشتابخبربافت587

**موتوراتحاددو/ابوذر/دشتابخبربافت588

**موتوراتحادیکدشتابخبربافت589

**موتوربدرآباددشتابخبربافت590

**موتورتلمبه رضی آباددشتابخبربافت591

**موتورجهاد2دشتابخبربافت592

**موتورشهیدمطهريدشتابخبربافت593

**موتورعشایري دهقانیدشتابخبربافت594

**موسی آباددشتابخبربافت595

**میان قناتدشتابخبربافت596

**میخ چشمهدشتابخبربافت597

**میروئیهدشتابخبربافت598

**نراب2دشتابخبربافت599

**نصرت آباددشتابخبربافت600

**نیگوئیه1دشتابخبربافت601

**نیگوئیه2دشتابخبربافت602

**وحدت آباددشتابخبربافت603

170568وکیل آباددشتابخبربافت604

**اب ناروبزنجانمرکزيبافت605

**ابراهیم آبادبزنجانمرکزيبافت606

**احمدآبادبزنجانمرکزيبافت607

صفحه 21



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

825احمدخانیبزنجانمرکزيبافت608

**اردالبزنجانمرکزيبافت609

59208ارن سفلیبزنجانمرکزيبافت610

**ارن علیابزنجانمرکزيبافت611

**اسالم آبادبزنجانمرکزيبافت612

**اسیاجفتهبزنجانمرکزيبافت613

**اغزکوهبزنجانمرکزيبافت614

**اکبرآبادبزنجانمرکزيبافت615

62187امرودوییهبزنجانمرکزيبافت616

**امیر آباد1بزنجانمرکزيبافت617

**امیر آباد2بزنجانمرکزيبافت618

198579انجیركبزنجانمرکزيبافت619

**اورسوییهبزنجانمرکزيبافت620

168505اهوییهبزنجانمرکزيبافت621

**ایستگاه دامپروري /اصالح بزکرکی /بزنجانمرکزيبافت622

148390باغ فخروییهبزنجانمرکزيبافت623

**بدرآبادبزنجانمرکزيبافت624

**بدوییهبزنجانمرکزيبافت625

**براق چارقی /بلندچارقی /بزنجانمرکزيبافت626

134394برکنان سفلیبزنجانمرکزيبافت627

90261برکنان علیابزنجانمرکزيبافت628

**بن گلوئیهبزنجانمرکزيبافت629

3561,113بنگانبزنجانمرکزيبافت630

**بورغانبزنجانمرکزيبافت631

**بهروزوبزنجانمرکزيبافت632

151448بیدانبزنجانمرکزيبافت633

**بیدحاجیبزنجانمرکزيبافت634

**بیدشهروئیهبزنجانمرکزيبافت635

141480تاج آبادبزنجانمرکزيبافت636
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925ترك آبادبزنجانمرکزيبافت637

**تقی آبادبزنجانمرکزيبافت638

**تل برنجیهبزنجانمرکزيبافت639

3678تلخه چاربزنجانمرکزيبافت640

1650تمبوئیهبزنجانمرکزيبافت641

**تونکبزنجانمرکزيبافت642

**تیتوئیه1بزنجانمرکزيبافت643

**تیتوئیه2بزنجانمرکزيبافت644

**تیتوئیه3بزنجانمرکزيبافت645

2872تیرکمانبزنجانمرکزيبافت646

**جملیبزنجانمرکزيبافت647

**جوي نار/جوب نار/بزنجانمرکزيبافت648

148492چغارچوئیهبزنجانمرکزيبافت649

**چمن الخبزنجانمرکزيبافت650

**چنارانبزنجانمرکزيبافت651

1745حاجی آبادبزنجانمرکزيبافت652

**حاجی زاغیهبزنجانمرکزيبافت653

1638حسن آبادبزنجانمرکزيبافت654

**حسین آبادبزنجانمرکزيبافت655

63158خافکوئیهبزنجانمرکزيبافت656

**دارستانبزنجانمرکزيبافت657

**داع جهانشاهیبزنجانمرکزيبافت658

**داالنخوئیبزنجانمرکزيبافت659

938درپهنبزنجانمرکزيبافت660

**دوچشمهبزنجانمرکزيبافت661

**دوچیلی باالبزنجانمرکزيبافت662

**دوچیلی پائینبزنجانمرکزيبافت663

**دوغ آبادبزنجانمرکزيبافت664

**ده ساالربزنجانمرکزيبافت665
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**ده شیخانبزنجانمرکزيبافت666

**ده گنجیبزنجانمرکزيبافت667

**ده گوشهبزنجانمرکزيبافت668

**ده اللهبزنجانمرکزيبافت669

**ده محمودبزنجانمرکزيبافت670

**ده نايبزنجانمرکزيبافت671

**ده یاکیبزنجانمرکزيبافت672

**دهنو1بزنجانمرکزيبافت673

**دهنو2بزنجانمرکزيبافت674

**دیسیکبنبزنجانمرکزيبافت675

1862رزکوییهبزنجانمرکزيبافت676

2385رودخانه سرخبزنجانمرکزيبافت677

**زرجانبزنجانمرکزيبافت678

**زردنوییهبزنجانمرکزيبافت679

84265زمان آبادبزنجانمرکزيبافت680

**زیارت میرعبداهللابزنجانمرکزيبافت681

2578زیدآبادبزنجانمرکزيبافت682

**سالوییهبزنجانمرکزيبافت683

**سرکوارانبزنجانمرکزيبافت684

50161سفتهبزنجانمرکزيبافت685

**سلطان آبادبزنجانمرکزيبافت686

**سلموئیهبزنجانمرکزيبافت687

**سمورآبادبزنجانمرکزيبافت688

**سنگ سفیدبزنجانمرکزيبافت689

**سنگوییهبزنجانمرکزيبافت690

**شریک آبادبزنجانمرکزيبافت691

63177شصت پیچ سفلیبزنجانمرکزيبافت692

96287شصت پیچ علیابزنجانمرکزيبافت693

**شمیلوبزنجانمرکزيبافت694
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**شوربازسفلیبزنجانمرکزيبافت695

101298شوربازعلیابزنجانمرکزيبافت696

2277عباس آبادبزنجانمرکزيبافت697

**غالب آبادبزنجانمرکزيبافت698

**فتح آبادبزنجانمرکزيبافت699

**فرخونبزنجانمرکزيبافت700

**فهیم آبادبزنجانمرکزيبافت701

**قاسم آبادبزنجانمرکزيبافت702

**قربان آبادبزنجانمرکزيبافت703

926قنات بنهبزنجانمرکزيبافت704

**قنات جلیلبزنجانمرکزيبافت705

**قنات چشمهبزنجانمرکزيبافت706

**قنات سرخبزنجانمرکزيبافت707

**قنات کوهبزنجانمرکزيبافت708

113342قنات مروانبزنجانمرکزيبافت709

**کارخانه فروکرم (درحال احداث )بزنجانمرکزيبافت710

**کاسکوئیهبزنجانمرکزيبافت711

2793کاظم آبادبزنجانمرکزيبافت712

**کرتیبزنجانمرکزيبافت713

**کریم آبادبزنجانمرکزيبافت714

**کوچروئیهبزنجانمرکزيبافت715

**کورانبزنجانمرکزيبافت716

**گاوچناربزنجانمرکزيبافت717

55157گرگوئیهبزنجانمرکزيبافت718

1861گرگیشانبزنجانمرکزيبافت719

2172گریغانبزنجانمرکزيبافت720

**گل کنبزنجانمرکزيبافت721

55173گمتوییهبزنجانمرکزيبافت722

58183گودسرخبزنجانمرکزيبافت723
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621گوران دشتبزنجانمرکزيبافت724

**گهینبزنجانمرکزيبافت725

**محمدآبادبزنجانمرکزيبافت726

35111محموديبزنجانمرکزيبافت727

112414مدروانبزنجانمرکزيبافت728

**مزرعه انجیرداريبزنجانمرکزيبافت729

**مشک ختنبزنجانمرکزيبافت730

37106مشکنانبزنجانمرکزيبافت731

**معدن سرببزنجانمرکزيبافت732

**معدن کرمبزنجانمرکزيبافت733

**مورتوتبزنجانمرکزيبافت734

2364مورساروییهبزنجانمرکزيبافت735

**موري کورهبزنجانمرکزيبافت736

**موري گوره باغ فتکبزنجانمرکزيبافت737

718موسی آبادبزنجانمرکزيبافت738

**مهدي آباد1بزنجانمرکزيبافت739

**مهدي آباد2بزنجانمرکزيبافت740

**می گسارانبزنجانمرکزيبافت741

**نجف آبادبزنجانمرکزيبافت742

213681نم زادبزنجانمرکزيبافت743

36106نیمرودبزنجانمرکزيبافت744

**هاشم آبادبزنجانمرکزيبافت745

**هشتادتوییهبزنجانمرکزيبافت746

87217هنگوییهبزنجانمرکزيبافت747

**هنیهبزنجانمرکزيبافت748

**اب بیدوفتح آبادمرکزيبافت749

43120احمدآباد1فتح آبادمرکزيبافت750

**احمدآباد2فتح آبادمرکزيبافت751

**اذرنجانفتح آبادمرکزيبافت752
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**ارداوینفتح آبادمرکزيبافت753

**ارزنجانفتح آبادمرکزيبافت754

64224ارکانفتح آبادمرکزيبافت755

**ازمیجفتح آبادمرکزيبافت756

43140اسالم آبادفتح آبادمرکزيبافت757

2683اشکفتیفتح آبادمرکزيبافت758

**بادخوارانفتح آبادمرکزيبافت759

**بادمشکفتح آبادمرکزيبافت760

**بازدیدفتح آبادمرکزيبافت761

**باغ ملکفتح آبادمرکزيبافت762

2894باغوییهفتح آبادمرکزيبافت763

715بشنانفتح آبادمرکزيبافت764

37120بنه بادفتح آبادمرکزيبافت765

**بوغوفتح آبادمرکزيبافت766

**بهجردسفلیفتح آبادمرکزيبافت767

**بهجردعلیافتح آبادمرکزيبافت768

**بیاض باالفتح آبادمرکزيبافت769

413بیدشیرین1فتح آبادمرکزيبافت770

**بیدشیرین2فتح آبادمرکزيبافت771

154445بیدکردوییهفتح آبادمرکزيبافت772

517بیدگرانفتح آبادمرکزيبافت773

**بیدلنگفتح آبادمرکزيبافت774

3151بیدمهرفتح آبادمرکزيبافت775

1029پالس ابدانفتح آبادمرکزيبافت776

2240پلنگ آبادفتح آبادمرکزيبافت777

1342جمال آبادفتح آبادمرکزيبافت778

128397جمیل آبادفتح آبادمرکزيبافت779

**جوردنفتح آبادمرکزيبافت780

**چالکوئیهفتح آبادمرکزيبافت781
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**چنارابدانفتح آبادمرکزيبافت782

1652چناربیابانفتح آبادمرکزيبافت783

1445چنارتورانفتح آبادمرکزيبافت784

**چنارسوختهفتح آبادمرکزيبافت785

**چهارقوئیهفتح آبادمرکزيبافت786

2468چهارکهنفتح آبادمرکزيبافت787

**حسین آباد1فتح آبادمرکزيبافت788

**حسین آباد2فتح آبادمرکزيبافت789

**حیدريفتح آبادمرکزيبافت790

**خداراهیفتح آبادمرکزيبافت791

1342خرمشاهیفتح آبادمرکزيبافت792

**خمروئیهفتح آبادمرکزيبافت793

**خونگوییهفتح آبادمرکزيبافت794

**درکیلفتح آبادمرکزيبافت795

**دزدوئیهفتح آبادمرکزيبافت796

**دغانفتح آبادمرکزيبافت797

2470دولت آباد1فتح آبادمرکزيبافت798

**دولت آباد2فتح آبادمرکزيبافت799

**دولت آباد3فتح آبادمرکزيبافت800

**ده بیدوییهفتح آبادمرکزيبافت801

**ده درویشفتح آبادمرکزيبافت802

2457ده رضافتح آبادمرکزيبافت803

**ده ظهرابفتح آبادمرکزيبافت804

1030ده نو3فتح آبادمرکزيبافت805

**دهنو1فتح آبادمرکزيبافت806

**دهنو2فتح آبادمرکزيبافت807

**دهنوایلخانیفتح آبادمرکزيبافت808

**دهنوي خواجهفتح آبادمرکزيبافت809

**ذاکريفتح آبادمرکزيبافت810
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**رحمت آباد1فتح آبادمرکزيبافت811

64175رحمت آباد2فتح آبادمرکزيبافت812

**روزآبادفتح آبادمرکزيبافت813

**زردارانفتح آبادمرکزيبافت814

102308زردشتفتح آبادمرکزيبافت815

**زینلیفتح آبادمرکزيبافت816

**سرپهنافتح آبادمرکزيبافت817

**سفتهفتح آبادمرکزيبافت818

54172سنگ پهنفتح آبادمرکزيبافت819

**سیروییهفتح آبادمرکزيبافت820

413شریک آبادفتح آبادمرکزيبافت821

**ششتوییهفتح آبادمرکزيبافت822

**شکرآبادفتح آبادمرکزيبافت823

**شیروییهفتح آبادمرکزيبافت824

52180صالح آبادفتح آبادمرکزيبافت825

56136طاحونه قاضی /اسیاب قاضی /فتح آبادمرکزيبافت826

**طوطیهفتح آبادمرکزيبافت827

**طوطیهفتح آبادمرکزيبافت828

**علم شاهیفتح آبادمرکزيبافت829

**علی آباد1فتح آبادمرکزيبافت830

**علی آباد2فتح آبادمرکزيبافت831

**علی آباد3فتح آبادمرکزيبافت832

**علی آباد4فتح آبادمرکزيبافت833

**علی آباد5فتح آبادمرکزيبافت834

**علی حسینفتح آبادمرکزيبافت835

**علی کوسهفتح آبادمرکزيبافت836

65190فتح آبادفتح آبادمرکزيبافت837

1033قائم آباد /موتورایلخانی /فتح آبادمرکزيبافت838

**قنات سفیدکنفتح آبادمرکزيبافت839
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قندیلوییهفتح آبادمرکزيبافت840

**کرپوییهفتح آبادمرکزيبافت841

**کم الهفتح آبادمرکزيبافت842

410کوشک برجفتح آبادمرکزيبافت843

132407کهک اسفیجفتح آبادمرکزيبافت844

2255کهک زردشتفتح آبادمرکزيبافت845

76194کهک فتح آبادفتح آبادمرکزيبافت846

**کهمرانفتح آبادمرکزيبافت847

**کهن گردفتح آبادمرکزيبافت848

**کهنابفتح آبادمرکزيبافت849

**گاودم ابیدوفتح آبادمرکزيبافت850

**گزمکفتح آبادمرکزيبافت851

**گل سرخوییهفتح آبادمرکزيبافت852

**گل سرخوئیهفتح آبادمرکزيبافت853

**گلوگنجفتح آبادمرکزيبافت854

**گنوییهفتح آبادمرکزيبافت855

**گوانفتح آبادمرکزيبافت856

58172گهوییهفتح آبادمرکزيبافت857

**گیجوئیهفتح آبادمرکزيبافت858

**محمدآباد1فتح آبادمرکزيبافت859

**محمدآباد2فتح آبادمرکزيبافت860

**محمدآبادنایبفتح آبادمرکزيبافت861

**مرنجانفتح آبادمرکزيبافت862

**مشکوییهفتح آبادمرکزيبافت863

**معرکهفتح آبادمرکزيبافت864

2066مگسیفتح آبادمرکزيبافت865

**موتوراحمدآبادفتح آبادمرکزيبافت866

3496موردرانفتح آبادمرکزيبافت867

36107مهرصالحفتح آبادمرکزيبافت868
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**هرموییهفتح آبادمرکزيبافت869

**همت آبادفتح آبادمرکزيبافت870

**هنزاففتح آبادمرکزيبافت871

**هنگوییهفتح آبادمرکزيبافت872

99307اببحريکیسکانمرکزيبافت873

821ابنايکیسکانمرکزيبافت874

**احمدآبادکیسکانمرکزيبافت875

**ال کروئیهکیسکانمرکزيبافت876

**الهیاريکیسکانمرکزيبافت877

**باغ باغوییهکیسکانمرکزيبافت878

58204باغ حسنکیسکانمرکزيبافت879

**باغ مالکیسکانمرکزيبافت880

4089باغ ملککیسکانمرکزيبافت881

**باغوییهکیسکانمرکزيبافت882

**براکروئیه /باغ بغل /کیسکانمرکزيبافت883

58154بنگودکیسکانمرکزيبافت884

**بنهکیسکانمرکزيبافت885

60191بنه پشتکیسکانمرکزيبافت886

59157بوستانکیسکانمرکزيبافت887

58210بیدشککیسکانمرکزيبافت888

**بیدشیرینکیسکانمرکزيبافت889

45141پشتجوییهکیسکانمرکزيبافت890

44136پیروییهکیسکانمرکزيبافت891

2155تبرکنکیسکانمرکزيبافت892

**توکل آبادکیسکانمرکزيبافت893

**جان احمديکیسکانمرکزيبافت894

**جوکارکیسکانمرکزيبافت895

102327جهان نجانکیسکانمرکزيبافت896

**چشمه 1کیسکانمرکزيبافت897
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چشمه 2کیسکانمرکزيبافت898

**چشمه فتح علیکیسکانمرکزيبافت899

**خانوپهنکیسکانمرکزيبافت900

174512خوشکارکیسکانمرکزيبافت901

89293درگلوییهکیسکانمرکزيبافت902

720دروديکیسکانمرکزيبافت903

**دقلوئیهکیسکانمرکزيبافت904

**ده خان سیدعلیکیسکانمرکزيبافت905

53173ده رضاقلیکیسکانمرکزيبافت906

85244ده زارچیکیسکانمرکزيبافت907

40122ده گلوبندکیسکانمرکزيبافت908

79187ده میرزاییکیسکانمرکزيبافت909

**ده نوکیسکانمرکزيبافت910

**دهنوکیسکانمرکزيبافت911

**رحیم داريکیسکانمرکزيبافت912

**سرزهکیسکانمرکزيبافت913

**سفیدارکیسکانمرکزيبافت914

**سمیع آبادکیسکانمرکزيبافت915

924سنگ کرکیسکانمرکزيبافت916

**سنگوییه 2کیسکانمرکزيبافت917

**سنگوئیه /1سنگوئیهباغ حسن /کیسکانمرکزيبافت918

**سوزن سفلیکیسکانمرکزيبافت919

75220سوزن علیاکیسکانمرکزيبافت920

1030شوركکیسکانمرکزيبافت921

**عباس آبادکیسکانمرکزيبافت922

**علی خالقیکیسکانمرکزيبافت923

**عین خاتون سفلیکیسکانمرکزيبافت924

2469عین خاتون علیاکیسکانمرکزيبافت925

129415قاالنکیسکانمرکزيبافت926
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قامشیکیسکانمرکزيبافت927

**قنات قاضیکیسکانمرکزيبافت928

**قنات گاوکیسکانمرکزيبافت929

**قنات یعقوبکیسکانمرکزيبافت930

**کاروانسراي زهوکیکیسکانمرکزيبافت931

**کرم جنهکیسکانمرکزيبافت932

219735کرینکیسکانمرکزيبافت933

76234گنوییهکیسکانمرکزيبافت934

**گودباغکیسکانمرکزيبافت935

**گوزمکیسکانمرکزيبافت936

**محمدآبادکیسکانمرکزيبافت937

**محموديکیسکانمرکزيبافت938

**مرغابکیسکانمرکزيبافت939

123372مشکانکیسکانمرکزيبافت940

215597مغوئیه سفلیکیسکانمرکزيبافت941

**مغوئیه علیاکیسکانمرکزيبافت942

**موراسفانکیسکانمرکزيبافت943

64188میان دهکیسکانمرکزيبافت944

56143میان رودابکیسکانمرکزيبافت945

3294نهرشیرکیسکانمرکزيبافت946

**ابزاغگوغرمرکزيبافت947

**ابلغ آبادگوغرمرکزيبافت948

48ابیدوگوغرمرکزيبافت949

**احمدآبادگوغرمرکزيبافت950

34105ازبندگوغرمرکزيبافت951

1130اسفندرانگوغرمرکزيبافت952

1023اسفیجگوغرمرکزيبافت953

5721,621امیرآبادگوغرمرکزيبافت954

46139امیرآبادگوغرمرکزيبافت955
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

614اندردريگوغرمرکزيبافت956

**انگوري1گوغرمرکزيبافت957

1745اواسکگوغرمرکزيبافت958

**ایمان علی  /جوکارایمان علی /گوغرمرکزيبافت959

**بابکوییهگوغرمرکزيبافت960

**باغ احمدگوغرمرکزيبافت961

414باغ خشک جنگلگوغرمرکزيبافت962

**باغ خشک1گوغرمرکزيبافت963

**باغ خشک2گوغرمرکزيبافت964

**باغ سیبهاگوغرمرکزيبافت965

**باغ شهابگوغرمرکزيبافت966

**باغ شیخگوغرمرکزيبافت967

**باغ فقراگوغرمرکزيبافت968

**باغ گلدانگوغرمرکزيبافت969

**باغ میرگوغرمرکزيبافت970

**باغچهگوغرمرکزيبافت971

**باقرآبادباالگوغرمرکزيبافت972

**باقرآبادپائینگوغرمرکزيبافت973

**بدرالدینیگوغرمرکزيبافت974

2691برسیاهگوغرمرکزيبافت975

**بره کلنگگوغرمرکزيبافت976

40124بزنگ حاجی آبادگوغرمرکزيبافت977

**باللیگوغرمرکزيبافت978

57بندرگوغرمرکزيبافت979

**بهکین باالگوغرمرکزيبافت980

620بهکین پائینگوغرمرکزيبافت981

**بهنگگوغرمرکزيبافت982

1018بیدحسینعلیگوغرمرکزيبافت983

**بیدسوارانگوغرمرکزيبافت984
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بیدشیرین باالگوغرمرکزيبافت985

**بیدشیرین پائینگوغرمرکزيبافت986

**بیدوئیهگوغرمرکزيبافت987

**پاتلگوغرمرکزيبافت988

**پروانگوغرمرکزيبافت989

812پشته1گوغرمرکزيبافت990

**پشته2گوغرمرکزيبافت991

**پیدنو/پودونو/گوغرمرکزيبافت992

2162ترچونگوغرمرکزيبافت993

**جستنگوغرمرکزيبافت994

180550جفریزگوغرمرکزيبافت995

**جمال لکگوغرمرکزيبافت996

**جوکار1گوغرمرکزيبافت997

412جوکار2گوغرمرکزيبافت998

**جوکارشفیعگوغرمرکزيبافت999

**جوکارمهديگوغرمرکزيبافت1000

**جویوئیهگوغرمرکزيبافت1001

**چشموییه 2گوغرمرکزيبافت1002

**چشموئیهگوغرمرکزيبافت1003

**چشموئیه 1گوغرمرکزيبافت1004

**چشموئیه 3گوغرمرکزيبافت1005

305846چشمه سبزگوغرمرکزيبافت1006

**چشمه محمدحسینگوغرمرکزيبافت1007

**چناروییهگوغرمرکزيبافت1008

151417چهارطاقگوغرمرکزيبافت1009

3386چهارکشتگوغرمرکزيبافت1010

512حاج قلندرگوغرمرکزيبافت1011

**حسین آبادبیدوئیهگوغرمرکزيبافت1012

**خادمیگوغرمرکزيبافت1013
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**خال چمن1گوغرمرکزيبافت1014

**خال چمن2گوغرمرکزيبافت1015

**خان تیلکوگوغرمرکزيبافت1016

41137خانکوئیهگوغرمرکزيبافت1017

**خرخستانگوغرمرکزيبافت1018

**خطباگوغرمرکزيبافت1019

725خمرتوگوغرمرکزيبافت1020

**خندقگوغرمرکزيبافت1021

**خواجه ماهیگوغرمرکزيبافت1022

46دربادماهوئیهگوغرمرکزيبافت1023

4198درشنوییهگوغرمرکزيبافت1024

**درکوهئیه /دره کوه /گوغرمرکزيبافت1025

**دره رودگوغرمرکزيبافت1026

**ده احمدگوغرمرکزيبافت1027

**ده انگشتانگوغرمرکزيبافت1028

**ده باالگوغرمرکزيبافت1029

**ده تلگوغرمرکزيبافت1030

**ده جرانگوغرمرکزيبافت1031

**ده دركگوغرمرکزيبافت1032

49138ده ساجرگوغرمرکزيبافت1033

32105ده شولگوغرمرکزيبافت1034

**ده عالالدینگوغرمرکزيبافت1035

**ده فتعلیگوغرمرکزيبافت1036

1427ده قره خانگوغرمرکزيبافت1037

**ده کاکوییهگوغرمرکزيبافت1038

**ده گنجیگوغرمرکزيبافت1039

**ده لنگانگوغرمرکزيبافت1040

**ده مارانگوغرمرکزيبافت1041

**ده ماکیگوغرمرکزيبافت1042
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**ده موشوگوغرمرکزيبافت1043

46ده میانگوغرمرکزيبافت1044

**ده میان سفلیگوغرمرکزيبافت1045

**ده میان علیاگوغرمرکزيبافت1046

**ده نائینگوغرمرکزيبافت1047

**ده نصرانگوغرمرکزيبافت1048

**دهنوگوغرمرکزيبافت1049

**دهنه گردوگوغرمرکزيبافت1050

**دهوییهگوغرمرکزيبافت1051

923دیجوییهگوغرمرکزيبافت1052

74233رستاقگوغرمرکزيبافت1053

**رودبارگوغرمرکزيبافت1054

**ریگ آبادگوغرمرکزيبافت1055

**زنگوییهگوغرمرکزيبافت1056

**زواروییهگوغرمرکزيبافت1057

**زهوییه /زبیوئیه /گوغرمرکزيبافت1058

**زیونگگوغرمرکزيبافت1059

**سرقوچان /دهنجف /گوغرمرکزيبافت1060

1545سغینگوغرمرکزيبافت1061

**سفتهگوغرمرکزيبافت1062

58180سفیدابراهیمگوغرمرکزيبافت1063

**سفیدمرغوییهگوغرمرکزيبافت1064

**سنجدوگوغرمرکزيبافت1065

**سنجدوئیهگوغرمرکزيبافت1066

514سندقوئیهگوغرمرکزيبافت1067

**سنگ سبز/ده ساري /گوغرمرکزيبافت1068

**سنگ سرخگوغرمرکزيبافت1069

**سیخروییهگوغرمرکزيبافت1070

41115سیف الدینگوغرمرکزيبافت1071
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**شغینوئیهگوغرمرکزيبافت1072

**شهربکوگوغرمرکزيبافت1073

**شیخ معروفگوغرمرکزيبافت1074

**علی شیرگوغرمرکزيبافت1075

**قاسم آبادگوغرمرکزيبافت1076

**قتلوبیگیگوغرمرکزيبافت1077

**قطروئیه2گوغرمرکزيبافت1078

73226قالئیگوغرمرکزيبافت1079

**قلقلگوغرمرکزيبافت1080

**قنات حسین آباد چهار کشتگوغرمرکزيبافت1081

**قنات سفیدگوغرمرکزيبافت1082

**قنات فیروزيگوغرمرکزيبافت1083

413کتروئیهگوغرمرکزيبافت1084

**کرمکوئیهگوغرمرکزيبافت1085

**کرن کوئیهگوغرمرکزيبافت1086

46کریکگوغرمرکزيبافت1087

**کشکوئیهگوغرمرکزيبافت1088

**کمرسفیدگوغرمرکزيبافت1089

**کوه عرشگوغرمرکزيبافت1090

**کوهوییهگوغرمرکزيبافت1091

**کهن اویزگوغرمرکزيبافت1092

**کهن زارجیگوغرمرکزيبافت1093

**کهن سیاهگوغرمرکزيبافت1094

**کهن گبريگوغرمرکزيبافت1095

**کهنوجگوغرمرکزيبافت1096

716کهوییه سفلیگوغرمرکزيبافت1097

**کهوییه علیاگوغرمرکزيبافت1098

**کیتوئیه /کوتینوئیه /گوغرمرکزيبافت1099

**گردازگوغرمرکزيبافت1100
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**گریجوئیهگوغرمرکزيبافت1101

**گل سیروییهگوغرمرکزيبافت1102

39126گالبدانگوغرمرکزيبافت1103

59گله باغانگوغرمرکزيبافت1104

32101گنبدانگوغرمرکزيبافت1105

512گنبدماهوییهگوغرمرکزيبافت1106

1739گنبوییه /گموئیه /گوغرمرکزيبافت1107

**گودباغگوغرمرکزيبافت1108

**گورابراهیمگوغرمرکزيبافت1109

**گوران سفلیگوغرمرکزيبافت1110

**گوران علیاگوغرمرکزيبافت1111

3451گوه سلطانیگوغرمرکزيبافت1112

**گوهرینگوغرمرکزيبافت1113

**گوي سانجوگوغرمرکزيبافت1114

**گوي گرگوغرمرکزيبافت1115

142501گوینگوغرمرکزيبافت1116

**گیس بارانگوغرمرکزيبافت1117

47مارنوئیه /مارونی /گوغرمرکزيبافت1118

**محموديگوغرمرکزيبافت1119

**مزارگوغرمرکزيبافت1120

48144منوئیهگوغرمرکزيبافت1121

**مورگوسیهگوغرمرکزيبافت1122

1849مینوئیهگوغرمرکزيبافت1123

**ناصریهگوغرمرکزيبافت1124

**نخودکاريگوغرمرکزيبافت1125

**نهرمیانگوغرمرکزيبافت1126

3283هارموئیهگوغرمرکزيبافت1127

**هفت گردو1گوغرمرکزيبافت1128

57هفت گردو2گوغرمرکزيبافت1129
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**هفت گردو3گوغرمرکزيبافت1130

103330هنکائیگوغرمرکزيبافت1131

**هنگرگوغرمرکزيبافت1132

714اردلگانشیرینکگلزاربردسیر1133

**اکبرآبادشیرینکگلزاربردسیر1134

**امیرآبادشیرینکگلزاربردسیر1135

49171باب بیدوییهشیرینکگلزاربردسیر1136

2581باب چنزوییهشیرینکگلزاربردسیر1137

80241باب شمیلشیرینکگلزاربردسیر1138

1648باب کهنوجشیرینکگلزاربردسیر1139

**باب گنجوئیهشیرینکگلزاربردسیر1140

**بیدگروییهشیرینکگلزاربردسیر1141

411پیکستانشیرینکگلزاربردسیر1142

**توکل آبادهنرمندشیرینکگلزاربردسیر1143

121427چهارطاقشیرینکگلزاربردسیر1144

**حاجی آبادشیرینکگلزاربردسیر1145

**حسن آبادشیرینکگلزاربردسیر1146

**حسین آباد2شیرینکگلزاربردسیر1147

**حسین آباد3شیرینکگلزاربردسیر1148

**درآلوئیهشیرینکگلزاربردسیر1149

**دردناشیرینکگلزاربردسیر1150

**درگاوشیرینکگلزاربردسیر1151

**ده صالحشیرینکگلزاربردسیر1152

2693ده مرتضیشیرینکگلزاربردسیر1153

46161راسکشیرینکگلزاربردسیر1154

**زنبیل درهشیرینکگلزاربردسیر1155

263857شیرینگشیرینکگلزاربردسیر1156

**عظیم آبادشیرینکگلزاربردسیر1157

**علی آبادشیرینکگلزاربردسیر1158
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**قراوئیهشیرینکگلزاربردسیر1159

**کریم آبادشیرینکگلزاربردسیر1160

**گیورجشیرینکگلزاربردسیر1161

**مکی آبادشیرینکگلزاربردسیر1162

**اسماعیل گرجیگلزارگلزاربردسیر1163

**اصفهانوییه اخوندگلزارگلزاربردسیر1164

**ایستگاه تثبیت شن هاي روانگلزارگلزاربردسیر1165

**باب کوشکگلزارگلزاربردسیر1166

2066باغ اصفهانوئیهگلزارگلزاربردسیر1167

1647تقی آبادگلزارگلزاربردسیر1168

411تلمبه خدادادگلزارگلزاربردسیر1169

1442تلمبه شهیداهللا ورديگلزارگلزاربردسیر1170

**تلمبه فاطمیگلزارگلزاربردسیر1171

1030تلمبه گروه کشاورزي ابوالفضلگلزارگلزاربردسیر1172

**جیرفتوگلزارگلزاربردسیر1173

**چشمه حسن رضاگلزارگلزاربردسیر1174

**چناروئیهگلزارگلزاربردسیر1175

**چنزوییهگلزارگلزاربردسیر1176

**حسین آباد4گلزارگلزاربردسیر1177

1241خالصه دیوانیگلزارگلزاربردسیر1178

**خبروییهگلزارگلزاربردسیر1179

**خشک آبادگلزارگلزاربردسیر1180

**خیرآبادگلزارگلزاربردسیر1181

**دري غزنیگلزارگلزاربردسیر1182

**دعوائیگلزارگلزاربردسیر1183

**ده طوسیگلزارگلزاربردسیر1184

**دیوالکگلزارگلزاربردسیر1185

34102زارچوئیهگلزارگلزاربردسیر1186

520سرباالگلزارگلزاربردسیر1187
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**سعید آبادگلزارگلزاربردسیر1188

**سعیدآبادکوه زردوئیهگلزارگلزاربردسیر1189

413سفته حسین خانگلزارگلزاربردسیر1190

**سلطان آبادگلزارگلزاربردسیر1191

**شورا/گورا/گلزارگلزاربردسیر1192

71227صاحب آبادگلزارگلزاربردسیر1193

**صوفیگلزارگلزاربردسیر1194

1566عباس آبادگلزارگلزاربردسیر1195

**عباس آبادچشمه سرخاگلزارگلزاربردسیر1196

**عبدل آبادگلزارگلزاربردسیر1197

**عزیزهگلزارگلزاربردسیر1198

**کله گزگلزارگلزاربردسیر1199

**کهمرزانگلزارگلزاربردسیر1200

**گاودارئ هاشمیگلزارگلزاربردسیر1201

**گودالگلزارگلزاربردسیر1202

**مرغدارئ صدفگلزارگلزاربردسیر1203

**مزرعه 22بهمنگلزارگلزاربردسیر1204

**مغولستانگلزارگلزاربردسیر1205

**مهدي آباد1گلزارگلزاربردسیر1206

**مهدي آباد2گلزارگلزاربردسیر1207

**میرشاديگلزارگلزاربردسیر1208

**نراب گرگابگلزارگلزاربردسیر1209

**نی زارگلزارگلزاربردسیر1210

**هفت کوسکگلزارگلزاربردسیر1211

2350ابخوركقلعه عسگرالله زاربردسیر1212

**ابگرمقلعه عسگرالله زاربردسیر1213

1133اسفورین سفلیقلعه عسگرالله زاربردسیر1214

48129اسفورین علیاقلعه عسگرالله زاربردسیر1215

**اسماعیل آبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1216
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**اغل نذريقلعه عسگرالله زاربردسیر1217

**اغینقلعه عسگرالله زاربردسیر1218

**اکبرآبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1219

1733اهللا آبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1220

37113اهروئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1221

**ایرج آبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1222

**باغ پائینقلعه عسگرالله زاربردسیر1223

91258باغ حاجیقلعه عسگرالله زاربردسیر1224

**باغ سرخقلعه عسگرالله زاربردسیر1225

2483بندرمادونقلعه عسگرالله زاربردسیر1226

**بهاندرانقلعه عسگرالله زاربردسیر1227

**بیدشیرینقلعه عسگرالله زاربردسیر1228

**بیدکاكقلعه عسگرالله زاربردسیر1229

**پشته رنگقلعه عسگرالله زاربردسیر1230

**پلنگ آبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1231

82270جعفرآبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1232

63210جوجنگقلعه عسگرالله زاربردسیر1233

**چاه گرگقلعه عسگرالله زاربردسیر1234

**چشمه شورقلعه عسگرالله زاربردسیر1235

3291چمن رنگقلعه عسگرالله زاربردسیر1236

**چنارانقلعه عسگرالله زاربردسیر1237

1337چنارسوختهقلعه عسگرالله زاربردسیر1238

**چناروقلعه عسگرالله زاربردسیر1239

**چنالوقلعه عسگرالله زاربردسیر1240

**چنالوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1241

**حسین آباد1قلعه عسگرالله زاربردسیر1242

**حسین آباد2قلعه عسگرالله زاربردسیر1243

**حمیدآبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1244

1232خانیقلعه عسگرالله زاربردسیر1245
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266799خرمندهقلعه عسگرالله زاربردسیر1246

1239خطیبقلعه عسگرالله زاربردسیر1247

**خیرآبادباکوقلعه عسگرالله زاربردسیر1248

**درآبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1249

927دره مهرابقلعه عسگرالله زاربردسیر1250

831ده بلبالنقلعه عسگرالله زاربردسیر1251

611ده توکلقلعه عسگرالله زاربردسیر1252

817ده کلهورقلعه عسگرالله زاربردسیر1253

**ده مردانقلعه عسگرالله زاربردسیر1254

64209ده نذريقلعه عسگرالله زاربردسیر1255

**ده نوروزقلعه عسگرالله زاربردسیر1256

**دهنوقلعه عسگرالله زاربردسیر1257

**دهنوعلیاقلعه عسگرالله زاربردسیر1258

**راس کوهقلعه عسگرالله زاربردسیر1259

**زیارت سلطان حمیدقلعه عسگرالله زاربردسیر1260

**سغرچوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1261

**سکوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1262

**سنجدوییهقلعه عسگرالله زاربردسیر1263

2368سنگ چاركقلعه عسگرالله زاربردسیر1264

2992سنگ صیادقلعه عسگرالله زاربردسیر1265

**سوراخ سیخوريقلعه عسگرالله زاربردسیر1266

510شمس الدینقلعه عسگرالله زاربردسیر1267

**عباس آبادقلعه عسگرالله زاربردسیر1268

**عین البغلقلعه عسگرالله زاربردسیر1269

79256فرکانقلعه عسگرالله زاربردسیر1270

**فرهاديقلعه عسگرالله زاربردسیر1271

257786قلعه عسکرقلعه عسگرالله زاربردسیر1272

**قوچونقلعه عسگرالله زاربردسیر1273

**کنارانقلعه عسگرالله زاربردسیر1274
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58106کنتوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1275

**کنتینوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1276

**کهن یعقوبیقلعه عسگرالله زاربردسیر1277

**کهنوجقلعه عسگرالله زاربردسیر1278

**کهوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1279

66223کیخسرويقلعه عسگرالله زاربردسیر1280

**گزوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1281

**گزوئیه چشمه خندلیقلعه عسگرالله زاربردسیر1282

**گلگونقلعه عسگرالله زاربردسیر1283

**گودخونکوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1284

**گودرزانقلعه عسگرالله زاربردسیر1285

80230مادونقلعه عسگرالله زاربردسیر1286

75220مدیم علیاقلعه عسگرالله زاربردسیر1287

43126مدیم گدارقلعه عسگرالله زاربردسیر1288

**مرغابقلعه عسگرالله زاربردسیر1289

**مغشرقلعه عسگرالله زاربردسیر1290

243789هرارانقلعه عسگرالله زاربردسیر1291

**هریزوئیهقلعه عسگرالله زاربردسیر1292

57166هویجقلعه عسگرالله زاربردسیر1293

53161یاس چمنقلعه عسگرالله زاربردسیر1294

**ابراهیم آباد1الله زارالله زاربردسیر1295

**ابراهیم آباد2الله زارالله زاربردسیر1296

**اسنگوئیهالله زارالله زاربردسیر1297

**اکبرآبادالله زارالله زاربردسیر1298

**اله آبادالله زارالله زاربردسیر1299

**ایرجیهالله زارالله زاربردسیر1300

**ایزدآبادالله زارالله زاربردسیر1301

7342,263باغ ابرالله زارالله زاربردسیر1302

2873بنکوییهالله زارالله زاربردسیر1303
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**بیدخشکالله زارالله زاربردسیر1304

**بیدوالله زارالله زاربردسیر1305

**بیدوندرالله زارالله زاربردسیر1306

**بیدوئیهالله زارالله زاربردسیر1307

**پدوم آبادالله زارالله زاربردسیر1308

**پنبه سوزالله زارالله زاربردسیر1309

**تله زردالله زارالله زاربردسیر1310

201659جغدريالله زارالله زاربردسیر1311

**جمکردالله زارالله زاربردسیر1312

**چشمه عقابالله زارالله زاربردسیر1313

**چناريالله زارالله زاربردسیر1314

**حسین آبادالله زارالله زاربردسیر1315

**حسین آبادگندريالله زارالله زاربردسیر1316

**خورموجالله زارالله زاربردسیر1317

**خیرآبادالله زارالله زاربردسیر1318

**درپیچ سراالله زارالله زاربردسیر1319

**ده توکلالله زارالله زاربردسیر1320

**ده جانیالله زارالله زاربردسیر1321

**ده گلوالله زارالله زاربردسیر1322

**ده مردعلیالله زارالله زاربردسیر1323

1030دهنه ارديالله زارالله زاربردسیر1324

**دهنه بیدوندرالله زارالله زاربردسیر1325

**دهنه رابريالله زارالله زاربردسیر1326

**زارداالله زارالله زاربردسیر1327

**سراسیابالله زارالله زاربردسیر1328

**سرخ آبادالله زارالله زاربردسیر1329

57171سرزهالله زارالله زاربردسیر1330

**سرگدارالله زارالله زاربردسیر1331

**سنگبرالله زارالله زاربردسیر1332
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**شمس آبادالله زارالله زاربردسیر1333

926عبدل آبادالله زارالله زاربردسیر1334

**علی منصوريالله زارالله زاربردسیر1335

**کارخانه گالب زهراالله زارالله زاربردسیر1336

**گون درهالله زارالله زاربردسیر1337

**محمدآبادالله زارالله زاربردسیر1338

**مدال آبادالله زارالله زاربردسیر1339

**معدن شن وماسهالله زارالله زاربردسیر1340

**میاندوابالله زارالله زاربردسیر1341

**میلوییهالله زارالله زاربردسیر1342

**نصرت آبادالله زارالله زاربردسیر1343

**هاشم آبادالله زارالله زاربردسیر1344

**یکه خمرودالله زارالله زاربردسیر1345

46142اب ترشکوه پنجمرکزيبردسیر1346

**اب تلخوییهکوه پنجمرکزيبردسیر1347

**ابروديکوه پنجمرکزيبردسیر1348

**ارچنوکوه پنجمرکزيبردسیر1349

**اردیزسفلیکوه پنجمرکزيبردسیر1350

**اردیزعلیاکوه پنجمرکزيبردسیر1351

**اسپندوکوه پنجمرکزيبردسیر1352

416استرموییهکوه پنجمرکزيبردسیر1353

95314اسفککوه پنجمرکزيبردسیر1354

59اسماعیلیکوه پنجمرکزيبردسیر1355

**اش باشکوه پنجمرکزيبردسیر1356

**اشرف آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1357

**اغل کمريکوه پنجمرکزيبردسیر1358

**اکبرآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1359

**اکبرآبادبقائیکوه پنجمرکزيبردسیر1360

**اله آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1361
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**امانیکوه پنجمرکزيبردسیر1362

**امیرآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1363

**باب سرجکوه پنجمرکزيبردسیر1364

**باغ چنارکوه پنجمرکزيبردسیر1365

410باغ خشککوه پنجمرکزيبردسیر1366

**باغ مختارکوه پنجمرکزيبردسیر1367

**برین باالکوه پنجمرکزيبردسیر1368

**برین پائینکوه پنجمرکزيبردسیر1369

**برین وسطیکوه پنجمرکزيبردسیر1370

**بزگشکوه پنجمرکزيبردسیر1371

**بزگشتهکوه پنجمرکزيبردسیر1372

**بندرکوه پنجمرکزيبردسیر1373

927بید عسلیکوه پنجمرکزيبردسیر1374

**بیدبرگکوه پنجمرکزيبردسیر1375

**بیدترشکوه پنجمرکزيبردسیر1376

47بیدخیريکوه پنجمرکزيبردسیر1377

**بیدعایشهکوه پنجمرکزيبردسیر1378

**بیدگرنگکوه پنجمرکزيبردسیر1379

**بیدلوكکوه پنجمرکزيبردسیر1380

**بیدمطلبیکوه پنجمرکزيبردسیر1381

**بیدوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1382

2576پارسانکوه پنجمرکزيبردسیر1383

57170پامزارکوه پنجمرکزيبردسیر1384

48156پامزار/ده رستگار/کوه پنجمرکزيبردسیر1385

**پرچ موئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1386

**پري آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1387

**پلوئیکوه پنجمرکزيبردسیر1388

**پیداشبنیکوه پنجمرکزيبردسیر1389

**پیرغریبکوه پنجمرکزيبردسیر1390
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927پیرمرادکوه پنجمرکزيبردسیر1391

723تاج آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1392

**تختهکوه پنجمرکزيبردسیر1393

32105تراب آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1394

929تغرکوکوه پنجمرکزيبردسیر1395

**تغرکوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1396

**تل سنگکوه پنجمرکزيبردسیر1397

**تلمبه ثمره1کوه پنجمرکزيبردسیر1398

**تلمبه ثمره2کوه پنجمرکزيبردسیر1399

**تلمبه عالمیرکوه پنجمرکزيبردسیر1400

**تلمبه علی آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1401

**تله سفیدکوه پنجمرکزيبردسیر1402

49تله سیخکوه پنجمرکزيبردسیر1403

**تنگ دوجويکوه پنجمرکزيبردسیر1404

**تنگل باالکوه پنجمرکزيبردسیر1405

**تنگل برینکوه پنجمرکزيبردسیر1406

**توکل آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1407

**جالل آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1408

106327جواهرانکوه پنجمرکزيبردسیر1409

1130جوغنوکوه پنجمرکزيبردسیر1410

**جوکارکوه پنجمرکزيبردسیر1411

**جوي سرخکوه پنجمرکزيبردسیر1412

**جهانشاهیکوه پنجمرکزيبردسیر1413

**جیدانکوه پنجمرکزيبردسیر1414

**چارتاقکوه پنجمرکزيبردسیر1415

**چاکوکوه پنجمرکزيبردسیر1416

**چاه چمانکوه پنجمرکزيبردسیر1417

**چاه گزکوه پنجمرکزيبردسیر1418

**چاه مکیکوه پنجمرکزيبردسیر1419
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**چشمه بیدوکوه پنجمرکزيبردسیر1420

**چشمه ترش 1کوه پنجمرکزيبردسیر1421

**چشمه ترش 2کوه پنجمرکزيبردسیر1422

**چشمه چناروئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1423

**چشمه دراز1کوه پنجمرکزيبردسیر1424

**چشمه دراز2کوه پنجمرکزيبردسیر1425

**چشمه سبزباالکوه پنجمرکزيبردسیر1426

3384چشمه سبزپائینکوه پنجمرکزيبردسیر1427

**چشمه سبزسفلیکوه پنجمرکزيبردسیر1428

**چشمه سبزعلیاکوه پنجمرکزيبردسیر1429

**چشمه قطاريکوه پنجمرکزيبردسیر1430

**چنالوکوه پنجمرکزيبردسیر1431

**چهردانکوه پنجمرکزيبردسیر1432

**چهل بیديکوه پنجمرکزيبردسیر1433

60198حاج کاکاکوه پنجمرکزيبردسیر1434

**حاجی آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1435

**حسن آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1436

**حسن اقائیکوه پنجمرکزيبردسیر1437

**حسن بیگیکوه پنجمرکزيبردسیر1438

**حسین آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1439

**حسین آباداکبرافاضاتیکوه پنجمرکزيبردسیر1440

**حسین آبادچاه گزکوه پنجمرکزيبردسیر1441

**حسین آبادکالوکوه پنجمرکزيبردسیر1442

818حسین آبادماهونککوه پنجمرکزيبردسیر1443

**خاردان1کوه پنجمرکزيبردسیر1444

1129خاردان2کوه پنجمرکزيبردسیر1445

**خالق آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1446

**خاویجکوه پنجمرکزيبردسیر1447

**خمروتوکوه پنجمرکزيبردسیر1448
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**خمرودوکوه پنجمرکزيبردسیر1449

1030خواجه ايکوه پنجمرکزيبردسیر1450

**خون سرخکوه پنجمرکزيبردسیر1451

415دارستانکوه پنجمرکزيبردسیر1452

**دخترکشکوه پنجمرکزيبردسیر1453

617درخت گزکوه پنجمرکزيبردسیر1454

92323درغستانکوه پنجمرکزيبردسیر1455

61203دستجردکوه پنجمرکزيبردسیر1456

**دستعلیکوه پنجمرکزيبردسیر1457

**دشت فالتکوه پنجمرکزيبردسیر1458

**دشتکالکوه پنجمرکزيبردسیر1459

**دوتیکوه پنجمرکزيبردسیر1460

**دولت آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1461

**ده باباباغینکوه پنجمرکزيبردسیر1462

**ده باالباباکوه پنجمرکزيبردسیر1463

828ده برزویهکوه پنجمرکزيبردسیر1464

**ده بیرمکوه پنجمرکزيبردسیر1465

**ده پائینکوه پنجمرکزيبردسیر1466

**ده تککوه پنجمرکزيبردسیر1467

1869ده جمعهکوه پنجمرکزيبردسیر1468

**ده سلیمکوه پنجمرکزيبردسیر1469

**ده عیسیکوه پنجمرکزيبردسیر1470

39120ده کمانکوه پنجمرکزيبردسیر1471

414ده کوسهکوه پنجمرکزيبردسیر1472

**ده گنجیکوه پنجمرکزيبردسیر1473

98335ده لرزکوه پنجمرکزيبردسیر1474

**ده مزنگیکوه پنجمرکزيبردسیر1475

**ده ملکیکوه پنجمرکزيبردسیر1476

**ده میان 1کوه پنجمرکزيبردسیر1477
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**ده میان 2کوه پنجمرکزيبردسیر1478

**ده میان 3کوه پنجمرکزيبردسیر1479

**ده میان 4کوه پنجمرکزيبردسیر1480

**ده نظريکوه پنجمرکزيبردسیر1481

**ده نگاريکوه پنجمرکزيبردسیر1482

54168دهکدهکوه پنجمرکزيبردسیر1483

**دهنو پا مزارکوه پنجمرکزيبردسیر1484

**دهنو1کوه پنجمرکزيبردسیر1485

**دهنو2کوه پنجمرکزيبردسیر1486

**دهنوزلف علیکوه پنجمرکزيبردسیر1487

2684دهنوساداتکوه پنجمرکزيبردسیر1488

**دهنوعسگريکوه پنجمرکزيبردسیر1489

**دهنومیرزاحسینکوه پنجمرکزيبردسیر1490

**دهوئیدکوه پنجمرکزيبردسیر1491

**دي زردکوه پنجمرکزيبردسیر1492

**رحمتآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1493

**رستم آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1494

**رشک مینوکوه پنجمرکزيبردسیر1495

**رشیدآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1496

**رکن آباد1کوه پنجمرکزيبردسیر1497

2370رکن آباد2کوه پنجمرکزيبردسیر1498

**ریگوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1499

**رینکوه پنجمرکزيبردسیر1500

**زاغوکوه پنجمرکزيبردسیر1501

**زرابکوه پنجمرکزيبردسیر1502

**زرافشونکوه پنجمرکزيبردسیر1503

2167زندانکوه پنجمرکزيبردسیر1504

**زیرتوکوه پنجمرکزيبردسیر1505

1944سرباغکوه پنجمرکزيبردسیر1506

صفحه 52



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1345سرپلکوه پنجمرکزيبردسیر1507

**سرخوانکوه پنجمرکزيبردسیر1508

**سرخوشهکوه پنجمرکزيبردسیر1509

813سردروییهکوه پنجمرکزيبردسیر1510

**سرزهکوه پنجمرکزيبردسیر1511

**سعیدآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1512

**سفتهکوه پنجمرکزيبردسیر1513

**سفته حاج کاکاکوه پنجمرکزيبردسیر1514

**سلیمان آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1515

**سنجدوسفلیکوه پنجمرکزيبردسیر1516

**سنجدوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1517

**سنجدوئیه علیاکوه پنجمرکزيبردسیر1518

**سندل ملوسکوه پنجمرکزيبردسیر1519

922سنگبرکوه پنجمرکزيبردسیر1520

**سنگروئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1521

**سوريکوه پنجمرکزيبردسیر1522

**شاه آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1523

**شاه حسنکوه پنجمرکزيبردسیر1524

**شاهررديکوه پنجمرکزيبردسیر1525

**شش توکوه پنجمرکزيبردسیر1526

**شغینوکوه پنجمرکزيبردسیر1527

1238شکرآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1528

**شورك1کوه پنجمرکزيبردسیر1529

**شورك2کوه پنجمرکزيبردسیر1530

**شهسواريکوه پنجمرکزيبردسیر1531

**صالحیکوه پنجمرکزيبردسیر1532

52170طاحونه استاد/اسیاب استاد/کوه پنجمرکزيبردسیر1533

**عباس آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1534

**عباس آباد حاج قنبرکوه پنجمرکزيبردسیر1535
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3094عباس آباداسفککوه پنجمرکزيبردسیر1536

414عباس آبادبقائیکوه پنجمرکزيبردسیر1537

1547عباس آبادپامزارکوه پنجمرکزيبردسیر1538

3283عباس آبادحاج بایريکوه پنجمرکزيبردسیر1539

**عباس آبادنودرکوه پنجمرکزيبردسیر1540

**عبدل آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1541

**عرب آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1542

**عشق آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1543

**علی آباد1کوه پنجمرکزيبردسیر1544

**علی آباد2کوه پنجمرکزيبردسیر1545

**عمادآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1546

**غریب آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1547

**فرامرزیه هلکرکوه پنجمرکزيبردسیر1548

**فالکوکوه پنجمرکزيبردسیر1549

**فیروزآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1550

**قاسم آباد1کوه پنجمرکزيبردسیر1551

1344قاسم آباد2کوه پنجمرکزيبردسیر1552

**قلعه منیعکوه پنجمرکزيبردسیر1553

**قلقلوئیه1کوه پنجمرکزيبردسیر1554

**قلقلوئیه2کوه پنجمرکزيبردسیر1555

**قمپزآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1556

**قندترغه ايکوه پنجمرکزيبردسیر1557

**کارخانه اسفالت شهرداريکوه پنجمرکزيبردسیر1558

**کارخانه اسفالت ناودیس راهکوه پنجمرکزيبردسیر1559

**کاسه بندکوه پنجمرکزيبردسیر1560

**کبیريکوه پنجمرکزيبردسیر1561

**کریم آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1562

**کریم آبادده برزوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1563

**کل سنگوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1564
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**کله شورکوه پنجمرکزيبردسیر1565

**کله کوهیکوه پنجمرکزيبردسیر1566

**کله کوهیهکوه پنجمرکزيبردسیر1567

**کم زردوکوه پنجمرکزيبردسیر1568

**کم کاريکوه پنجمرکزيبردسیر1569

**کم کالغکوه پنجمرکزيبردسیر1570

**کمابیزکوه پنجمرکزيبردسیر1571

**کوارانکوه پنجمرکزيبردسیر1572

**کهن باغکوه پنجمرکزيبردسیر1573

623کهن بید2کوه پنجمرکزيبردسیر1574

**کهن دوزکوه پنجمرکزيبردسیر1575

925کهن زارچکوه پنجمرکزيبردسیر1576

**کهن زرد1کوه پنجمرکزيبردسیر1577

**کهن زرد2کوه پنجمرکزيبردسیر1578

**کهن کبیرکوه پنجمرکزيبردسیر1579

**کهنوجکوه پنجمرکزيبردسیر1580

1634گرائیکوه پنجمرکزيبردسیر1581

**گرقیچوکوه پنجمرکزيبردسیر1582

**گرقیچوباالکوه پنجمرکزيبردسیر1583

**گرقیچویهکوه پنجمرکزيبردسیر1584

**گرنجکوه پنجمرکزيبردسیر1585

618گزگردکوه پنجمرکزيبردسیر1586

40114گزوییه /گروییهکوه پنجمرکزيبردسیر1587

**گزوئیه 1کوه پنجمرکزيبردسیر1588

55177گزوئیه 2کوه پنجمرکزيبردسیر1589

**گل شورکوه پنجمرکزيبردسیر1590

50154گلورودکوه پنجمرکزيبردسیر1591

**گلوسآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1592

514گلوسبزکوه پنجمرکزيبردسیر1593
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**گلوسیاهکوه پنجمرکزيبردسیر1594

**گلومککوه پنجمرکزيبردسیر1595

**گله گوشیکوه پنجمرکزيبردسیر1596

**گلی سبزکوه پنجمرکزيبردسیر1597

**گنجککوه پنجمرکزيبردسیر1598

**گودبیدسفلیکوه پنجمرکزيبردسیر1599

**گودبیدعلیاکوه پنجمرکزيبردسیر1600

928گودپرچمیکوه پنجمرکزيبردسیر1601

**گودشهابیکوه پنجمرکزيبردسیر1602

41127گهدیچکوه پنجمرکزيبردسیر1603

**الي زردکوه پنجمرکزيبردسیر1604

**الي کرباسکوه پنجمرکزيبردسیر1605

**لوشککوه پنجمرکزيبردسیر1606

829مارسبزکوه پنجمرکزيبردسیر1607

**ماه خاتونیکوه پنجمرکزيبردسیر1608

61217ماهونککوه پنجمرکزيبردسیر1609

**ماهی آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1610

**مبارکهکوه پنجمرکزيبردسیر1611

**محمدآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1612

**محمدآبادصالحیکوه پنجمرکزيبردسیر1613

**محمدشاهیکوه پنجمرکزيبردسیر1614

62189محمود آباد1کوه پنجمرکزيبردسیر1615

**محمود آباد2کوه پنجمرکزيبردسیر1616

**مرادآبادکوه پنجمرکزيبردسیر1617

3796مرغزاريکوه پنجمرکزيبردسیر1618

**مزدکان سفلیکوه پنجمرکزيبردسیر1619

**مزدکان علیاکوه پنجمرکزيبردسیر1620

**مسجدوسفلیکوه پنجمرکزيبردسیر1621

**مسجدوعلیاکوه پنجمرکزيبردسیر1622

صفحه 56



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2789مقصودكکوه پنجمرکزيبردسیر1623

**منالوییهکوه پنجمرکزيبردسیر1624

**مورپهنکوه پنجمرکزيبردسیر1625

923مورخانیکوه پنجمرکزيبردسیر1626

**مورسرانکوه پنجمرکزيبردسیر1627

**مورگنیوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1628

**مورمتهکوه پنجمرکزيبردسیر1629

75270مومن آبادکوه پنجمرکزيبردسیر1630

**میان تلوکوه پنجمرکزيبردسیر1631

**ناریزکوه پنجمرکزيبردسیر1632

53181نخودانکوه پنجمرکزيبردسیر1633

**نهديکوه پنجمرکزيبردسیر1634

1032نیوکوه پنجمرکزيبردسیر1635

**نیوخانکوه پنجمرکزيبردسیر1636

**وابیکوه پنجمرکزيبردسیر1637

618وهابیکوه پنجمرکزيبردسیر1638

1435هارونوئیهکوه پنجمرکزيبردسیر1639

**یارمشیکوه پنجمرکزيبردسیر1640

**ابرجوئیهمشیزمرکزيبردسیر1641

63214اتشانمشیزمرکزيبردسیر1642

**ارزن دارمشیزمرکزيبردسیر1643

**استخروئیهمشیزمرکزيبردسیر1644

**اسفندگرانمشیزمرکزيبردسیر1645

**اسماعیل آبادمشیزمرکزيبردسیر1646

**امردوئیه1مشیزمرکزيبردسیر1647

**امردوئیه2مشیزمرکزيبردسیر1648

**ان ترابمشیزمرکزيبردسیر1649

44ایزدیهمشیزمرکزيبردسیر1650

**ایستگاه تحقیقاتی بزکرکی بردسیرمشیزمرکزيبردسیر1651
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2051باب زنگوییهمشیزمرکزيبردسیر1652

147380باب زیتونمشیزمرکزيبردسیر1653

175625باب شگفتمشیزمرکزيبردسیر1654

68222باب کهنمشیزمرکزيبردسیر1655

68214باغ بزممشیزمرکزيبردسیر1656

1238باغ سرخمشیزمرکزيبردسیر1657

**باغ عباسمشیزمرکزيبردسیر1658

1034باقرآبادمشیزمرکزيبردسیر1659

**بدانمشیزمرکزيبردسیر1660

**بغل نیامشیزمرکزيبردسیر1661

**بلبلومشیزمرکزيبردسیر1662

**بندرسغناقمشیزمرکزيبردسیر1663

**بیدزالمشیزمرکزيبردسیر1664

**بیدسیروئیهمشیزمرکزيبردسیر1665

411بیدشهابیمشیزمرکزيبردسیر1666

**بیدگشکمشیزمرکزيبردسیر1667

**بیدومشیزمرکزيبردسیر1668

**پتکوهمشیزمرکزيبردسیر1669

**پدامشیزمرکزيبردسیر1670

69پشت رودمشیزمرکزيبردسیر1671

**پیربنهمشیزمرکزيبردسیر1672

**تاج آباد2مشیزمرکزيبردسیر1673

**ترشاب باالمشیزمرکزيبردسیر1674

**تلمبه اسدآبادمشیزمرکزيبردسیر1675

**تلمبه اسالم آباد1مشیزمرکزيبردسیر1676

**تلمبه اسالم آباد3مشیزمرکزيبردسیر1677

**تلمبه افراسیابمشیزمرکزيبردسیر1678

**تلمبه دکترخالقیمشیزمرکزيبردسیر1679

**تلمبه رهندهمشیزمرکزيبردسیر1680
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**تلمبه زافري 2مشیزمرکزيبردسیر1681

**تلمبه زافري1مشیزمرکزيبردسیر1682

414تلمبه سیستانیمشیزمرکزيبردسیر1683

**تلمبه شرف آبادمشیزمرکزيبردسیر1684

**تلمبه کالنتريمشیزمرکزيبردسیر1685

**تلمبه مستضعفینمشیزمرکزيبردسیر1686

**تلمبه نادريمشیزمرکزيبردسیر1687

**توفیق آبادمشیزمرکزيبردسیر1688

**جسرودمشیزمرکزيبردسیر1689

**جالل آباد1مشیزمرکزيبردسیر1690

**جالل آباد2مشیزمرکزيبردسیر1691

**جنت آبادمشیزمرکزيبردسیر1692

**جنت آباد_ نعمت آبادمشیزمرکزيبردسیر1693

2174چشمه شورمشیزمرکزيبردسیر1694

**چناروئیهمشیزمرکزيبردسیر1695

**حاجی آبادمشیزمرکزيبردسیر1696

2853حیدرآبادمشیزمرکزيبردسیر1697

2266خالق آبادمشیزمرکزيبردسیر1698

**خلیل آبادمشیزمرکزيبردسیر1699

46134خواجه سهیلمشیزمرکزيبردسیر1700

**خیر آباد1مشیزمرکزيبردسیر1701

**خیر آباد2مشیزمرکزيبردسیر1702

**دامداري شهیدرضاخسرويمشیزمرکزيبردسیر1703

2690درونوییه علیامشیزمرکزيبردسیر1704

410دولت آبادمشیزمرکزيبردسیر1705

220692ده باالمشیزمرکزيبردسیر1706

**ده گبرمشیزمرکزيبردسیر1707

412ده نوعباس خانمشیزمرکزيبردسیر1708

**ده یعقوبمشیزمرکزيبردسیر1709
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612دهنو1مشیزمرکزيبردسیر1710

**دهنو2مشیزمرکزيبردسیر1711

2987دیشگانمشیزمرکزيبردسیر1712

**رضا آبادمشیزمرکزيبردسیر1713

**رنگ رزومشیزمرکزيبردسیر1714

**زارچوئیهمشیزمرکزيبردسیر1715

**زینگیزومشیزمرکزيبردسیر1716

**سرخ بیديمشیزمرکزيبردسیر1717

182570سرملکمشیزمرکزيبردسیر1718

**سعادت آبادمشیزمرکزيبردسیر1719

**سعیدآباد رضائیمشیزمرکزيبردسیر1720

**سغركمشیزمرکزيبردسیر1721

**سندولمشیزمرکزيبردسیر1722

**شش گاويمشیزمرکزيبردسیر1723

**شغینوئیهمشیزمرکزيبردسیر1724

**شورآباد1مشیزمرکزيبردسیر1725

301986طاهرآبادمشیزمرکزيبردسیر1726

**طویله چمنمشیزمرکزيبردسیر1727

**عبداهللا آباد1مشیزمرکزيبردسیر1728

83254عبداله آباد2مشیزمرکزيبردسیر1729

**علی آبادمشیزمرکزيبردسیر1730

**علی آبادخسرويمشیزمرکزيبردسیر1731

**علی آبادگل کارانمشیزمرکزيبردسیر1732

**غفارآبادمشیزمرکزيبردسیر1733

515فخر آبادمشیزمرکزيبردسیر1734

39136فرخ دشت /مشکین آبادمشیزمرکزيبردسیر1735

**فیروزآبادمشیزمرکزيبردسیر1736

**قاسم آبادمشیزمرکزيبردسیر1737

511قلعه مرشدمشیزمرکزيبردسیر1738
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**کبیريمشیزمرکزيبردسیر1739

**کریگوییهمشیزمرکزيبردسیر1740

44137کلخوارمشیزمرکزيبردسیر1741

275887کمال آبادمشیزمرکزيبردسیر1742

**کمال الدینمشیزمرکزيبردسیر1743

**کهن بیدپائینمشیزمرکزيبردسیر1744

**گزگردمشیزمرکزيبردسیر1745

**گندمیهمشیزمرکزيبردسیر1746

75255مبارکهمشیزمرکزيبردسیر1747

63214محمودآبادمشیزمرکزيبردسیر1748

**محمودآبادبیرممشیزمرکزيبردسیر1749

**محمودآبادسیدجعفرمشیزمرکزيبردسیر1750

**مظفرآبادمشیزمرکزيبردسیر1751

620ناصرآبادمشیزمرکزيبردسیر1752

**نتکوهمشیزمرکزيبردسیر1753

**نصرت آبادمشیزمرکزيبردسیر1754

517نظم آبادمشیزمرکزيبردسیر1755

**نعمت آبادمشیزمرکزيبردسیر1756

**واحدآباد/مزرعه بعثتمشیزمرکزيبردسیر1757

**واحدپرواربندي سیستانیمشیزمرکزيبردسیر1758

1742ولی آبادمشیزمرکزيبردسیر1759

293982هجینمشیزمرکزيبردسیر1760

1657هنجاممشیزمرکزيبردسیر1761

3490هنفیهمشیزمرکزيبردسیر1762

8233,504اردوگاه افاغنهنارپنگاربردسیر1763

**اسد آبادنارپنگاربردسیر1764

1856اسالم آباد21نارپنگاربردسیر1765

**بیژن آبادنارپنگاربردسیر1766

**پروژه خطوط انتقال ابنارپنگاربردسیر1767
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**تلمبه ارجمندي خاتم االنبیانارپنگاربردسیر1768

**تلمبه اسالم آباد2نارپنگاربردسیر1769

**تلمبه اسماعیل آبادنارپنگاربردسیر1770

**تلمبه اغلنارپنگاربردسیر1771

**تلمبه باللنارپنگاربردسیر1772

**تلمبه توکل آبادنارپنگاربردسیر1773

78252تلمبه حجت آبادنارپنگاربردسیر1774

1139تلمبه خونین شهرنارپنگاربردسیر1775

**تلمبه دومحمدخاننارپنگاربردسیر1776

**تلمبه زرندیهانارپنگاربردسیر1777

**تلمبه سجادیهنارپنگاربردسیر1778

**تلمبه سرکاراقا2نارپنگاربردسیر1779

**تلمبه سلطانینارپنگاربردسیر1780

**تلمبه سه محمدخاننارپنگاربردسیر1781

416تلمبه شرکت کشاورزينارپنگاربردسیر1782

**تلمبه شماره سه یزدجردخاننارپنگاربردسیر1783

716تلمبه شهیداحمدسلیمانینارپنگاربردسیر1784

3698تلمبه شهیدبهشتینارپنگاربردسیر1785

**تلمبه شهیدبهشتی2نارپنگاربردسیر1786

**تلمبه شهیددستغیبنارپنگاربردسیر1787

**تلمبه شهیدزنگی آبادينارپنگاربردسیر1788

2678تلمبه شهیدعتیقینارپنگاربردسیر1789

**تلمبه صدودهنارپنگاربردسیر1790

**تلمبه علی زادهنارپنگاربردسیر1791

**تلمبه فالحنارپنگاربردسیر1792

718تلمبه قائمنارپنگاربردسیر1793

**تلمبه کاربخشنارپنگاربردسیر1794

**تلمبه گروه اسالمیهنارپنگاربردسیر1795

828تلمبه گروه کوهستانینارپنگاربردسیر1796
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**تلمبه گروه هجرتنارپنگاربردسیر1797

1542تلمبه محمدآبادمهدينارپنگاربردسیر1798

**تلمبه مزرعه امام حسیننارپنگاربردسیر1799

1143تلمبه مزرعه ایماننارپنگاربردسیر1800

625تلمبه ملک منصورخاننارپنگاربردسیر1801

**تلمبه مهدي آبادسامانجردنارپنگاربردسیر1802

**تلمبه نوخیزنارپنگاربردسیر1803

**تلمبه یک یزدجردخاننارپنگاربردسیر1804

414توکل آبادامیدنارپنگاربردسیر1805

**دامداري ومرغداري جهادنارپنگاربردسیر1806

47128ده ابوذرنارپنگاربردسیر1807

**ده بابک داریوشنارپنگاربردسیر1808

**ذزدوییهنارپنگاربردسیر1809

69209سامانجردنارپنگاربردسیر1810

**شرکت فالحت93نارپنگاربردسیر1811

**شورآباد2نارپنگاربردسیر1812

**علی آبادبهزادينارپنگاربردسیر1813

**علی آبادداریوش خاننارپنگاربردسیر1814

**علی آبادسی نفري بلوچهانارپنگاربردسیر1815

138456قنات سیرنارپنگاربردسیر1816

**کاظم آبادنارپنگاربردسیر1817

82247کهنکنارپنگاربردسیر1818

**مرغدارئ ایثارگران سپاه پاسداراننارپنگاربردسیر1819

**مزرعه گروه کشاورزي اسالمینارپنگاربردسیر1820

227768نارپنارپنگاربردسیر1821

**ابراهیم آبادنگارنگاربردسیر1822

**احمدآبادنگارنگاربردسیر1823

**اسالم آبادنگارنگاربردسیر1824

142485اسماعیل آبادنگارنگاربردسیر1825
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**امین آبادنگارنگاربردسیر1826

**باغ ترابینگارنگاربردسیر1827

**برنجینگارنگاربردسیر1828

**بزقوچ آبادنگارنگاربردسیر1829

151493بهرام جردنگارنگاربردسیر1830

**بیدونگارنگاربردسیر1831

**پرستینگارنگاربردسیر1832

**پرواربندي 1نگارنگاربردسیر1833

**پرواربندي 2نگارنگاربردسیر1834

**تلمبه احمدآبادنگارنگاربردسیر1835

**تلمبه احمدشهباننگارنگاربردسیر1836

**تلمبه ازادينگارنگاربردسیر1837

**تلمبه افالطون بهزادينگارنگاربردسیر1838

**تلمبه اکبر رشید فرخینگارنگاربردسیر1839

**تلمبه اکبرآبادنگارنگاربردسیر1840

**تلمبه اهللا آبادنگارنگاربردسیر1841

**تلمبه اله آبادباالنگارنگاربردسیر1842

**تلمبه امیرآباد1نگارنگاربردسیر1843

**تلمبه امیرآباد2نگارنگاربردسیر1844

**تلمبه امین آبادوزارعیننگارنگاربردسیر1845

**تلمبه امین نگارنگارنگاربردسیر1846

**تلمبه باقرينگارنگاربردسیر1847

**تلمبه باهنرنگارنگاربردسیر1848

**تلمبه بهرامپورنگارنگاربردسیر1849

**تلمبه بیست ودوبهمننگارنگاربردسیر1850

**تلمبه جعفرآبادنگارنگاربردسیر1851

**تلمبه جعفرينگارنگاربردسیر1852

**تلمبه جالل آبادنگارنگاربردسیر1853

**تلمبه جنتنگارنگاربردسیر1854
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**تلمبه حاجی انجم شعاعنگارنگاربردسیر1855

**تلمبه حاجی خاننگارنگاربردسیر1856

**تلمبه حبیب سیستانینگارنگاربردسیر1857

**تلمبه حسن فالحنگارنگاربردسیر1858

**تلمبه حسین بن علینگارنگاربردسیر1859

2368تلمبه دویست وششنگارنگاربردسیر1860

**تلمبه رحمت آبادنگارنگاربردسیر1861

**تلمبه رضاآبادنگارنگاربردسیر1862

**تلمبه رهبرآبادنگارنگاربردسیر1863

**تلمبه زندرفیعنگارنگاربردسیر1864

**تلمبه زنگی آبادينگارنگاربردسیر1865

**تلمبه شجاعی 1نگارنگاربردسیر1866

**تلمبه شجاعی 2نگارنگاربردسیر1867

3390تلمبه شجاعی 3نگارنگاربردسیر1868

**تلمبه شماره دوعشایرينگارنگاربردسیر1869

819تلمبه شماره یک عشایرينگارنگاربردسیر1870

**تلمبه شورونگارنگاربردسیر1871

**تلمبه شهابینگارنگاربردسیر1872

**تلمبه شهیدشاه آبادينگارنگاربردسیر1873

**تلمبه شهیدمحالتینگارنگاربردسیر1874

**تلمبه شهیدیاورينگارنگاربردسیر1875

**تلمبه عباس آبادنگارنگاربردسیر1876

**تلمبه عباس آبادزارعیننگارنگاربردسیر1877

**تلمبه فتحینگارنگاربردسیر1878

**تلمبه فیروزآبادنگارنگاربردسیر1879

**تلمبه کریم آبادنگارنگاربردسیر1880

**تلمبه گروه شهیدچمراننگارنگاربردسیر1881

**تلمبه گوهرينگارنگاربردسیر1882

**تلمبه محمدآبادنگارنگاربردسیر1883
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**تلمبه محمدخان 2نگارنگاربردسیر1884

**تلمبه محمودآبادنگارنگاربردسیر1885

**تلمبه منصورنگارستانینگارنگاربردسیر1886

**تلمبه منصوري 1نگارنگاربردسیر1887

48تلمبه منصوري 2نگارنگاربردسیر1888

**تلمبه ناصریهنگارنگاربردسیر1889

**تلمبه نجفینگارنگاربردسیر1890

**تلمبه نورعلی مومنینگارنگاربردسیر1891

**تلمبه نینوانگارنگاربردسیر1892

**تلمبه وحدت آبادنگارنگاربردسیر1893

**تلمبه ولی عصرنگارنگاربردسیر1894

**تلمبه یاسرنگارنگاربردسیر1895

**تلمبه یامحمدنگارنگاربردسیر1896

**توکل آباد2نگارنگاربردسیر1897

**چاه ساالرينگارنگاربردسیر1898

3478حسن آبادنگارنگاربردسیر1899

**حسین آباددومنگارنگاربردسیر1900

1228حسین آباد1نگارنگاربردسیر1901

**حسین آباد2نگارنگاربردسیر1902

**حمید آبادنگارنگاربردسیر1903

1651خیرآبادنگارنگاربردسیر1904

**دامداري جانبازنگارنگاربردسیر1905

**دکل خنکوهنگارنگاربردسیر1906

78262دولت آبادنگارنگاربردسیر1907

86271ده کبرينگارنگاربردسیر1908

**رحمت آبادنگارنگاربردسیر1909

**رضاآبادنگارنگاربردسیر1910

32105ریگ آبادنگارنگاربردسیر1911

144468سرخ کاننگارنگاربردسیر1912
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**سلطان آبادنگارنگاربردسیر1913

**شرکت تعاونی طیوران سپید پرنگارنگاربردسیر1914

**شرکت فدكنگارنگاربردسیر1915

**شرکت فوالدنگارنگاربردسیر1916

**شرکت کرمان مرصادتولیدشیرنگارنگاربردسیر1917

**شرکت کشاورزي 175نگارنگاربردسیر1918

**عباس آبادخراسانینگارنگاربردسیر1919

**عباس آبادعیش آبادنگارنگاربردسیر1920

**عباس آباد1نگارنگاربردسیر1921

**عباس آباد2نگارنگاربردسیر1922

**عبداهللا آبادنگارنگاربردسیر1923

**علی آباددهنونگارنگاربردسیر1924

**عیش آباد/امیرآباد/نگارنگاربردسیر1925

117434غبیرانگارنگاربردسیر1926

**فتح آبادده نظریاننگارنگاربردسیر1927

**فخرآبادنگارنگاربردسیر1928

30172کوره آجر پزي زر نگارنگارنگاربردسیر1929

**کهنوجنگارنگاربردسیر1930

412گلومکنگارنگاربردسیر1931

30100ماه تونگارنگاربردسیر1932

**محمدآبادنگارنگاربردسیر1933

**محمدآبادگزوئیهنگارنگاربردسیر1934

57195محمود آباد1نگارنگاربردسیر1935

**محمود آباد2نگارنگاربردسیر1936

**محمودیهنگارنگاربردسیر1937

**مزارنگارنگاربردسیر1938

**موسسه تولیدشیرانجم شعاعنگارنگاربردسیر1939

**موسسه تولیدشیریزدي زادهنگارنگاربردسیر1940

**مهدي آبادنگارنگاربردسیر1941
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**نیروگاهنگارنگاربردسیر1942

**وحدت آبادنگارنگاربردسیر1943

**یخنیانگارنگاربردسیر1944

2052اب باریکروداب غربیبرواتبم1945

55225آبادچهل تنروداب غربیبرواتبم1946

46ابگشینروداب غربیبرواتبم1947

1542اسکمبولیروداب غربیبرواتبم1948

**اسالم آبادروداب غربیبرواتبم1949

**اسیاب جرجندروداب غربیبرواتبم1950

2672انجركروداب غربیبرواتبم1951

**اوالالروداب غربیبرواتبم1952

**آبگرمو1روداب غربیبرواتبم1953

**آبگرمو2روداب غربیبرواتبم1954

3371,033باغ باالروداب غربیبرواتبم1955

618بک درازروداب غربیبرواتبم1956

1027بندرباالروداب غربیبرواتبم1957

827بندرسفلیروداب غربیبرواتبم1958

**بنگاه ناصريروداب غربیبرواتبم1959

**پاتلروداب غربیبرواتبم1960

97254پاقیچ بندرروداب غربیبرواتبم1961

**پایگاه ژاندارمري قلعه زنگیروداب غربیبرواتبم1962

**پایگاه شهیدمصطفويروداب غربیبرواتبم1963

**پودوروداب غربیبرواتبم1964

**پورمکروداب غربیبرواتبم1965

6482,054تاج آبادروداب غربیبرواتبم1966

180586تورنجروداب غربیبرواتبم1967

**تیتورنگروداب غربیبرواتبم1968

2977تیدوروداب غربیبرواتبم1969

2865جبرآبادروداب غربیبرواتبم1970
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1651جرجندباالروداب غربیبرواتبم1971

1019جرجندپائینروداب غربیبرواتبم1972

819جعفرآبادروداب غربیبرواتبم1973

**حاجی آبادروداب غربیبرواتبم1974

**حسین آبادروداب غربیبرواتبم1975

54145داجروداب غربیبرواتبم1976

**درطاغونروداب غربیبرواتبم1977

413درم رودروداب غربیبرواتبم1978

1542درنیانروداب غربیبرواتبم1979

820دره مرغونروداب غربیبرواتبم1980

417دست گچانروداب غربیبرواتبم1981

7902,820دولت آبادانصاريروداب غربیبرواتبم1982

**ده نومیچروداب غربیبرواتبم1983

**دهنوبخشعلیروداب غربیبرواتبم1984

1234رکن آبادروداب غربیبرواتبم1985

290852روتکروداب غربیبرواتبم1986

104341رودمشکروداب غربیبرواتبم1987

**زمین زردهروداب غربیبرواتبم1988

**زناغیروداب غربیبرواتبم1989

82272زورانروداب غربیبرواتبم1990

**زیارت پیرغیبروداب غربیبرواتبم1991

**زیارت حضرت امیرروداب غربیبرواتبم1992

43124زیلروداب غربیبرواتبم1993

49سرمکروداب غربیبرواتبم1994

3931,291سرنساروداب غربیبرواتبم1995

1023سرنکوهروداب غربیبرواتبم1996

49سرنیروداب غربیبرواتبم1997

4431,605سروندروداب غربیبرواتبم1998

**سوبنهروداب غربیبرواتبم1999
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511سه تلیروداب غربیبرواتبم2000

**شاه آبادروداب غربیبرواتبم2001

7322,448طرزروداب غربیبرواتبم2002

79265عدیم المثالروداب غربیبرواتبم2003

719علی آبادروداب غربیبرواتبم2004

318981قادرآبادروداب غربیبرواتبم2005

9632,699قطب آبادروداب غربیبرواتبم2006

**کارخانه اسفالت وسنگ شکنروداب غربیبرواتبم2007

7352,257کروكروداب غربیبرواتبم2008

36132کشیتروداب غربیبرواتبم2009

**کسکروداب غربیبرواتبم2010

623کلپوره ايروداب غربیبرواتبم2011

**کم جنديروداب غربیبرواتبم2012

**گراوردروداب غربیبرواتبم2013

33114گزدونکروداب غربیبرواتبم2014

1757گزنوروداب غربیبرواتبم2015

**گل بندانروداب غربیبرواتبم2016

**گناتوروداب غربیبرواتبم2017

414گودركروداب غربیبرواتبم2018

1137گورخريروداب غربیبرواتبم2019

66173لجارودروداب غربیبرواتبم2020

3771,228لطف آبادروداب غربیبرواتبم2021

**محمدآبادسربندروداب غربیبرواتبم2022

**معدن اب باریکروداب غربیبرواتبم2023

97333موردانروداب غربیبرواتبم2024

**میان غالبروداب غربیبرواتبم2025

143357میچروداب غربیبرواتبم2026

79238نارانروداب غربیبرواتبم2027

**نوروداب غربیبرواتبم2028
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623نوبرروداب غربیبرواتبم2029

3491نیستانروداب غربیبرواتبم2030

29102هفت بادامروداب غربیبرواتبم2031

**یال خريروداب غربیبرواتبم2032

1,3714,476اسپیگانکرك ونارتیجبرواتبم2033

1,2004,353پشت رودکرك ونارتیجبرواتبم2034

1229پشتگدارکرك ونارتیجبرواتبم2035

153500تمیککرك ونارتیجبرواتبم2036

222749چهل تخمکرك ونارتیجبرواتبم2037

**حسینیه خواجهکرك ونارتیجبرواتبم2038

437911خودروسازيکرك ونارتیجبرواتبم2039

**دوکیکرك ونارتیجبرواتبم2040

**رحیم آبادکرك ونارتیجبرواتبم2041

133424زیدآبادکرك ونارتیجبرواتبم2042

179522کركکرك ونارتیجبرواتبم2043

**محمدآبادسیدنظامکرك ونارتیجبرواتبم2044

48146محمدآبادکافیکرك ونارتیجبرواتبم2045

237751نارتیچکرك ونارتیجبرواتبم2046

512اب توتحومهمرکزيبم2047

614اب زارچوبحومهمرکزيبم2048

2278اب کموحومهمرکزيبم2049

1,2644,568ابارقحومهمرکزيبم2050

136442ابگرمحومهمرکزيبم2051

1530ابله ايحومهمرکزيبم2052

**ابیدكحومهمرکزيبم2053

134379ادوريحومهمرکزيبم2054

56161اسالم آبادحومهمرکزيبم2055

2757اسالم آباداسیابحومهمرکزيبم2056

517اسماعیل آبادحومهمرکزيبم2057
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102260اغنچهحومهمرکزيبم2058

6892,091امیرآبادحومهمرکزيبم2059

55130انارانحومهمرکزيبم2060

811انارانحومهمرکزيبم2061

**بادامیحومهمرکزيبم2062

1222باغ باالحومهمرکزيبم2063

87263باغ تکحومهمرکزيبم2064

**باغ چاهحومهمرکزيبم2065

75241باغ گلحومهمرکزيبم2066

4551,518باغچمکحومهمرکزيبم2067

**برج دیدبانی دوراهی دارزینحومهمرکزيبم2068

**برج دیده بانیحومهمرکزيبم2069

**برج دیده بانی دوراهیحومهمرکزيبم2070

46برهحومهمرکزيبم2071

**بک بیدحومهمرکزيبم2072

934بن اسفنديحومهمرکزيبم2073

**بنه اي کلحومهمرکزيبم2074

620بنه سوخته چارحومهمرکزيبم2075

**بنه گنبهحومهمرکزيبم2076

**بیجنیحومهمرکزيبم2077

**بیدانحومهمرکزيبم2078

154495بیدران کهنهحومهمرکزيبم2079

151533بیدران نوحومهمرکزيبم2080

1646پابنهحومهمرکزيبم2081

40125پاپدهحومهمرکزيبم2082

**پاسگاه تهرودحومهمرکزيبم2083

**پاقلعهحومهمرکزيبم2084

228802پاکمحومهمرکزيبم2085

2372پدهحومهمرکزيبم2086
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2351پرمنوئیهحومهمرکزيبم2087

118362پشت قلعهحومهمرکزيبم2088

**پشت گدارحومهمرکزيبم2089

56150پوطارحومهمرکزيبم2090

614پیدنگوحومهمرکزيبم2091

**ترابحومهمرکزيبم2092

**تلمبه جهاديحومهمرکزيبم2093

**تلمبه عباس آبادحومهمرکزيبم2094

**تلمبه گبريحومهمرکزيبم2095

**تلمبه مجیداهللاحومهمرکزيبم2096

2282تنگ سبزحومهمرکزيبم2097

50160توکل آبادحومهمرکزيبم2098

56183تیتوبرحومهمرکزيبم2099

622تیزاهنگحومهمرکزيبم2100

140436جزینحومهمرکزيبم2101

**جوچلیمحومهمرکزيبم2102

1319چشمه هاحومهمرکزيبم2103

3789چشمه هاباالحومهمرکزيبم2104

**چشمه هاپائینحومهمرکزيبم2105

3491چناروحومهمرکزيبم2106

1955چوچونحومهمرکزيبم2107

623حسین قلیحومهمرکزيبم2108

91238حمزه ايحومهمرکزيبم2109

4383حمیدحومهمرکزيبم2110

103361خانه خاتونحومهمرکزيبم2111

**خمروت چنگیحومهمرکزيبم2112

6302,042خواجه عسکرحومهمرکزيبم2113

136419خواجه نظام چهاردانگحومهمرکزيبم2114

81274دارزین1حومهمرکزيبم2115
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151415دارزین2حومهمرکزيبم2116

116321درباغحومهمرکزيبم2117

91267دربرحومهمرکزيبم2118

411دربیدانحومهمرکزيبم2119

717درزارحومهمرکزيبم2120

57191درزربحومهمرکزيبم2121

810درگردوحومهمرکزيبم2122

410دره اسپیدحومهمرکزيبم2123

**دره پهنحومهمرکزيبم2124

49دره کلته ايحومهمرکزيبم2125

1734دره کهکموحومهمرکزيبم2126

**درهزارحومهمرکزيبم2127

**درهوریمحومهمرکزيبم2128

283787دریجانحومهمرکزيبم2129

107324دسکحومهمرکزيبم2130

1458دسک باالحومهمرکزيبم2131

218734دكحومهمرکزيبم2132

**دوتختهحومهمرکزيبم2133

416ده خانیحومهمرکزيبم2134

712ده رضاحومهمرکزيبم2135

**ده رودحومهمرکزيبم2136

3061دهنوحومهمرکزيبم2137

69196دهنه سراسیابحومهمرکزيبم2138

2365دهوحومهمرکزيبم2139

**رزكحومهمرکزيبم2140

**رستوران سنتی خیامحومهمرکزيبم2141

818ره دارحومهمرکزيبم2142

2985زناقیحومهمرکزيبم2143

49153زومینحومهمرکزيبم2144
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**زیرگدارحومهمرکزيبم2145

71165زینقویهحومهمرکزيبم2146

4096ساواتحومهمرکزيبم2147

69186سبزوئیهحومهمرکزيبم2148

**سراسیابحومهمرکزيبم2149

**سرپریدهحومهمرکزيبم2150

924سرتشتکحومهمرکزيبم2151

73208سرجنگلحومهمرکزيبم2152

**سرگرحومهمرکزيبم2153

103385سروستانحومهمرکزيبم2154

**سرهرنگحومهمرکزيبم2155

**سعدآبادسفلیحومهمرکزيبم2156

**سعدآبادعلیاحومهمرکزيبم2157

1340سعیدآبادحومهمرکزيبم2158

30108سقدروئیهحومهمرکزيبم2159

3779سنگ سیاهحومهمرکزيبم2160

2449سنگ سیاهحومهمرکزيبم2161

414سنگمیرحومهمرکزيبم2162

**سیاه کم1حومهمرکزيبم2163

1131سیددامنهحومهمرکزيبم2164

**شاه منصوريحومهمرکزيبم2165

**شاه مهروحومهمرکزيبم2166

**شرکت هریسحومهمرکزيبم2167

44151شمس آبادعلیاحومهمرکزيبم2168

824شیوندحومهمرکزيبم2169

45112طاغوكحومهمرکزيبم2170

**عامريحومهمرکزيبم2171

1849علی آباد1حومهمرکزيبم2172

413علی آباد2حومهمرکزيبم2173
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615فتح آبادحومهمرکزيبم2174

2788فدواحومهمرکزيبم2175

**قلعه ارجمندحومهمرکزيبم2176

**قلعه زنگی / پاسگاه بازرسی مرصاد/حومهمرکزيبم2177

139404قلعه عسکرحومهمرکزيبم2178

4094قلعه گبريحومهمرکزيبم2179

113337قلعه نوحومهمرکزيبم2180

**قوچیحومهمرکزيبم2181

**کلکنحومهمرکزيبم2182

**کهن سختکحومهمرکزيبم2183

**کهن یوسفخانحومهمرکزيبم2184

**کهنوجحومهمرکزيبم2185

**کشناحومهمرکزيبم2186

**کلیلیحومهمرکزيبم2187

42110کن کینوحومهمرکزيبم2188

2782کنیگوحومهمرکزيبم2189

1236کوتواحومهمرکزيبم2190

**کورهحومهمرکزيبم2191

36119گاومردهحومهمرکزيبم2192

**گردونه ارچناحومهمرکزيبم2193

2046گروحومهمرکزيبم2194

37121گزتینحومهمرکزيبم2195

89225گزدانحومهمرکزيبم2196

80265گزدرحومهمرکزيبم2197

2354گزوگانحومهمرکزيبم2198

102277گلوپدهحومهمرکزيبم2199

95242گودپدهحومهمرکزيبم2200

**گودسوخته چارحومهمرکزيبم2201

85207گوروحومهمرکزيبم2202
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66182گوكحومهمرکزيبم2203

58مالک آبادحومهمرکزيبم2204

1435محمودآبادحومهمرکزيبم2205

**مریج باغحومهمرکزيبم2206

59مزینحومهمرکزيبم2207

81231مغوئیهحومهمرکزيبم2208

**مهدي آبادحومهمرکزيبم2209

33114مهرآبادحومهمرکزيبم2210

**میان جاویهحومهمرکزيبم2211

1237میان جوبحومهمرکزيبم2212

2254میراحمديحومهمرکزيبم2213

**نائینحومهمرکزيبم2214

**نغورمیحومهمرکزيبم2215

92344نگورحومهمرکزيبم2216

**نمرديحومهمرکزيبم2217

148496هرارونحومهمرکزيبم2218

**اب ترشدهبکريمرکزيبم2219

2171اب شوروییه مرغکدهبکريمرکزيبم2220

**اب قبله بیدخوندهبکريمرکزيبم2221

**اغل خانیدهبکريمرکزيبم2222

**اناراندهبکريمرکزيبم2223

918برزوئیهدهبکريمرکزيبم2224

611بنه مگودهبکريمرکزيبم2225

69224بیدخون مرغکدهبکريمرکزيبم2226

**پشته کوارودهبکريمرکزيبم2227

45جالل آباددهبکريمرکزيبم2228

**چشمه یتیمدهبکريمرکزيبم2229

714چناريدهبکريمرکزيبم2230

**حسن آباددهبکريمرکزيبم2231
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820حسن خنداندهبکريمرکزيبم2232

626حشرآباددهبکريمرکزيبم2233

59خمروتکدهبکريمرکزيبم2234

**دربیداندهبکريمرکزيبم2235

**درگریچدهبکريمرکزيبم2236

1454دره درازدهبکريمرکزيبم2237

29102دوجنگان مرغکدهبکريمرکزيبم2238

**دوکمداندهبکريمرکزيبم2239

**دوگلدهبکريمرکزيبم2240

71167ده ردیندهبکريمرکزيبم2241

59173ده نو1دهبکريمرکزيبم2242

3,38310,726دهبکريدهبکريمرکزيبم2243

86244دهنه مرغکدهبکريمرکزيبم2244

**دهوكدهبکريمرکزيبم2245

822سربگجوزوییهدهبکريمرکزيبم2246

41122سرپشتدهبکريمرکزيبم2247

510سنجدخشکدهبکريمرکزيبم2248

613سه دراندهبکريمرکزيبم2249

46سه گاه شاهیدهبکريمرکزيبم2250

**شرابیدهبکريمرکزيبم2251

**شیرکشدهبکريمرکزيبم2252

**طافیاتدهبکريمرکزيبم2253

**طاقوكدهبکريمرکزيبم2254

**طرح گردوکاري احمدپورطاريدهبکريمرکزيبم2255

715علی آباد1دهبکريمرکزيبم2256

**غیبیدهبکريمرکزيبم2257

**کماهیدهبکريمرکزيبم2258

931کوارودهبکريمرکزيبم2259

**کهن اب بیدخوندهبکريمرکزيبم2260
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**کهنوج دامنهدهبکريمرکزيبم2261

**گاژدشتدهبکريمرکزيبم2262

419گردوسرسفلیدهبکريمرکزيبم2263

**گردوسرعلیادهبکريمرکزيبم2264

**گل آباددهبکريمرکزيبم2265

69گل اندازدهبکريمرکزيبم2266

**گل بیداندهبکريمرکزيبم2267

69228گل ملکدهبکريمرکزيبم2268

**گنه گرگیدهبکريمرکزيبم2269

**محمودآباددهبکريمرکزيبم2270

119380مرغک علیادهبکريمرکزيبم2271

**نابیدهبکريمرکزيبم2272

3998همت آباددهبکريمرکزيبم2273

66هوروئیهدهبکريمرکزيبم2274

**اسماعیل آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2275

7352,355اسماعیلی سفلیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2276

93303اسماعیلی علیااسماعیلیاسماعیلیجیرفت2277

**اکبرآبادبهرامیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2278

**اکبرآبادحمزه اياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2279

518اکبرآبادوزیرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2280

64216اهللا آبادابوسعیدياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2281

2483ایزدآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2282

**جان محمدئاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2283

**جنگل آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2284

**چشمه داروئیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2285

**چیل آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2286

**حجت آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2287

82288حسن آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2288

**حسین آبادعلیااسماعیلیاسماعیلیجیرفت2289
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205736داروییهاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2290

**داروئیه باالاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2291

**دولت آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2292

**رستم آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2293

40114رضاآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2294

79232ساالریهاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2295

129488سعیدآبادسفلیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2296

**سعیدآبادعلیااسماعیلیاسماعیلیجیرفت2297

83293سلطان آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2298

33108سمکاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2299

**سی پارهاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2300

**سیدآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2301

**علی آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2302

179570علی آبادساداتاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2303

44187فتح آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2304

40122فرخ آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2305

**کروییهاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2306

**کل قنبراسماعیلیاسماعیلیجیرفت2307

222786کهناسماعیلیاسماعیلیجیرفت2308

**کهن پنچركاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2309

**گلنآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2310

**محمدآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2311

72224محمدآبادعلیااسماعیلیاسماعیلیجیرفت2312

198675مرادآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2313

**مرسل آباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2314

**مشاع 1حجت خواجه حیدرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2315

**مشاع 1شیخ علی ارمغاناسماعیلیاسماعیلیجیرفت2316

**مشاع 1محمودفالحاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2317

**مشاع 2علی لطفیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2318
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3484مشاع 4عباس امیرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2319

**مشاع رمضان راستااسماعیلیاسماعیلیجیرفت2320

**مشاع سیف اله درياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2321

**مشاع عباس حیدرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2322

**مشاع عباس سوغانیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2323

**مشاع عزیزباراناسماعیلیاسماعیلیجیرفت2324

**مشاع عشایري مختارپورحاجبیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2325

**مشاع علی علی آبادئاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2326

**مشاع موسی خورشیدياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2327

190434مطاعاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2328

1338موتورجهانشاهیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2329

49143موتورشریف دلیرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2330

**موتورعشایري حسن امیرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2331

**موتورعشایري علی امیرياسماعیلیاسماعیلیجیرفت2332

77252موتورعشایري محمددژکاماسماعیلیاسماعیلیجیرفت2333

**موتومحمدسلیمانیاسماعیلیاسماعیلیجیرفت2334

**نورآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2335

85292نورآباداسماعیلیاسماعیلیجیرفت2336

94288اببردهحسین آباداسماعیلیجیرفت2337

87282ابگرمحسین آباداسماعیلیجیرفت2338

180582اکبرآبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2339

107390اله آباددهقانیحسین آباداسماعیلیجیرفت2340

116424اله آبادسفلیحسین آباداسماعیلیجیرفت2341

3481,231اله آبادعلیاحسین آباداسماعیلیجیرفت2342

118494امیرآبادباالحسین آباداسماعیلیجیرفت2343

67202امیرآبادپایینحسین آباداسماعیلیجیرفت2344

59186بیگمانحسین آباداسماعیلیجیرفت2345

**تلمبه شهیدموسی افراسیابیحسین آباداسماعیلیجیرفت2346

2880تلمبه عشایري حسن کریمیحسین آباداسماعیلیجیرفت2347
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**تلمبه عشایري محموديحسین آباداسماعیلیجیرفت2348

2276جنگل گرگیحسین آباداسماعیلیجیرفت2349

52140حسن آبادنظریانحسین آباداسماعیلیجیرفت2350

226773حسین آباد جدیدحسین آباداسماعیلیجیرفت2351

9252,886حسین آباد دهدارحسین آباداسماعیلیجیرفت2352

35118حسین آبادهرنديحسین آباداسماعیلیجیرفت2353

3811,395دهنوشهسوارخانحسین آباداسماعیلیجیرفت2354

514زحمت آبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2355

177662سیدآبادایلخانیحسین آباداسماعیلیجیرفت2356

199717شریف آبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2357

2489علی آبادخزایی  علی آبادمارکیحسین آباداسماعیلیجیرفت2358

65225علی آبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2359

82291فتح آبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2360

104369قائمیهحسین آباداسماعیلیجیرفت2361

**قلعه کوچکحسین آباداسماعیلیجیرفت2362

3601,324کریم آبادسفلیحسین آباداسماعیلیجیرفت2363

220763کریم آبادعلیاحسین آباداسماعیلیجیرفت2364

1033کل آبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2365

3551,536کنارصندلحسین آباداسماعیلیجیرفت2366

**گزآبادمنوچهريحسین آباداسماعیلیجیرفت2367

110380گزصالح سفلیحسین آباداسماعیلیجیرفت2368

215783گزصالح علیاحسین آباداسماعیلیجیرفت2369

125459نورآبادحسین آباداسماعیلیجیرفت2370

70247ورامینحسین آباداسماعیلیجیرفت2371

**ابگرمگنج آباداسماعیلیجیرفت2372

**اتشون علیاگنج آباداسماعیلیجیرفت2373

**اتشون نامجوگنج آباداسماعیلیجیرفت2374

121470احمدآباد اسفندیاريگنج آباداسماعیلیجیرفت2375

32105بلبلوکالنترگنج آباداسماعیلیجیرفت2376
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179620بهرام آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2377

227664تاج آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2378

**تل سیاهگنج آباداسماعیلیجیرفت2379

36108جزفتن سفلیگنج آباداسماعیلیجیرفت2380

247802جزفتن علیاگنج آباداسماعیلیجیرفت2381

102351جهاد آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2382

**جی هلگنج آباداسماعیلیجیرفت2383

**چشمه طرجگنج آباداسماعیلیجیرفت2384

38116حسن آباد1گنج آباداسماعیلیجیرفت2385

123451حسین آبادزین آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2386

**حسین آبادمظفريگنج آباداسماعیلیجیرفت2387

133490حیدرآبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2388

**خلیل آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2389

68216دران آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2390

723ده گودگنج آباداسماعیلیجیرفت2391

196676دهنوفتح المبینگنج آباداسماعیلیجیرفت2392

2791رزق آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2393

120373زاروکیگنج آباداسماعیلیجیرفت2394

515سمسیلوئیهگنج آباداسماعیلیجیرفت2395

4711,874طرجگنج آباداسماعیلیجیرفت2396

**علی آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2397

256822قاسمآبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2398

**قدرت آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2399

**قرقطوگنج آباداسماعیلیجیرفت2400

93334قناتنوگنج آباداسماعیلیجیرفت2401

**کم حصلگنج آباداسماعیلیجیرفت2402

1843کنتکیگنج آباداسماعیلیجیرفت2403

137508کوگوئیهگنج آباداسماعیلیجیرفت2404

**کهنک شیبانیگنج آباداسماعیلیجیرفت2405
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148507کهورآبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2406

84265کهوربگیگنج آباداسماعیلیجیرفت2407

80268گرکوییهگنج آباداسماعیلیجیرفت2408

716گنج آبادسفلیگنج آباداسماعیلیجیرفت2409

110362گنج آبادعلیاگنج آباداسماعیلیجیرفت2410

2075لطفآبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2411

1964محمدآبادعنبريگنج آباداسماعیلیجیرفت2412

54172محمدآبادکالنترگنج آباداسماعیلیجیرفت2413

**محمودآبادطوله گیريگنج آباداسماعیلیجیرفت2414

**محمودآبادمظاهريگنج آباداسماعیلیجیرفت2415

**مشاع 4محمودفالحگنج آباداسماعیلیجیرفت2416

**مشاع درویش شیبانیگنج آباداسماعیلیجیرفت2417

617مشاع رضاشیبانیگنج آباداسماعیلیجیرفت2418

**مشاع سیداکبرفاضلیگنج آباداسماعیلیجیرفت2419

**مشاع عباس ذوالفقاريگنج آباداسماعیلیجیرفت2420

**مشاع علی ابیاريگنج آباداسماعیلیجیرفت2421

**مشاع مویدمهنیگنج آباداسماعیلیجیرفت2422

**موتورحسن شجاع الدینی مشاع خیرآبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2423

**موتوررضاپزشکگنج آباداسماعیلیجیرفت2424

**موردانگنج آباداسماعیلیجیرفت2425

**نصرت آبادگنج آباداسماعیلیجیرفت2426

1964نلینکوهگنج آباداسماعیلیجیرفت2427

**اب سردورضوانجبالبارزجیرفت2428

512ابدانرضوانجبالبارزجیرفت2429

**ابگرینرضوانجبالبارزجیرفت2430

**ادررضوانجبالبارزجیرفت2431

**ارگینرضوانجبالبارزجیرفت2432

**استانهرضوانجبالبارزجیرفت2433

**اسفندانرضوانجبالبارزجیرفت2434
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**اسفندوئیه سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2435

**اهللا آبادرضوانجبالبارزجیرفت2436

**انارستانرضوانجبالبارزجیرفت2437

**اناروییه 2رضوانجبالبارزجیرفت2438

**اناروئیه 1رضوانجبالبارزجیرفت2439

**انجیرمغکرضوانجبالبارزجیرفت2440

**باب لولیانرضوانجبالبارزجیرفت2441

2488باغ کوچکرضوانجبالبارزجیرفت2442

**باغ نقشینرضوانجبالبارزجیرفت2443

**باغ نورضوانجبالبارزجیرفت2444

**بختکیرضوانجبالبارزجیرفت2445

**براورسانرضوانجبالبارزجیرفت2446

**برفه هارضوانجبالبارزجیرفت2447

**بندرپیرشاهیرضوانجبالبارزجیرفت2448

**بندمغرضوانجبالبارزجیرفت2449

1636بنکوه سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2450

3583بنکوه علیارضوانجبالبارزجیرفت2451

**بنه رضوانرضوانجبالبارزجیرفت2452

**بنه صندوقرضوانجبالبارزجیرفت2453

**بیدانگشتلهرضوانجبالبارزجیرفت2454

68175بیدشکرضوانجبالبارزجیرفت2455

41114پاتمهارضوانجبالبارزجیرفت2456

2757پارپاروئیهرضوانجبالبارزجیرفت2457

**پاقلعهرضوانجبالبارزجیرفت2458

**پتکوهرضوانجبالبارزجیرفت2459

**پشت بام سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2460

**پشت بام علیارضوانجبالبارزجیرفت2461

**پشته حصاررضوانجبالبارزجیرفت2462

46184پیدافکرضوانجبالبارزجیرفت2463
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**تمنوییهرضوانجبالبارزجیرفت2464

**تنیروئیهرضوانجبالبارزجیرفت2465

**تودانرضوانجبالبارزجیرفت2466

**جکهارضوانجبالبارزجیرفت2467

2596جگانرضوانجبالبارزجیرفت2468

**جنگورضوانجبالبارزجیرفت2469

**جوادآبادرضوانجبالبارزجیرفت2470

1325جونسکرضوانجبالبارزجیرفت2471

**چاه راهونرضوانجبالبارزجیرفت2472

**چشمه باروتیرضوانجبالبارزجیرفت2473

101309حشین علیارضوانجبالبارزجیرفت2474

3911,860حیشین سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2475

**خاك شاهیرضوانجبالبارزجیرفت2476

53146دربیدانرضوانجبالبارزجیرفت2477

**درچنار(1)رضوانجبالبارزجیرفت2478

**درچنار(2)رضوانجبالبارزجیرفت2479

**درحمزهرضوانجبالبارزجیرفت2480

**دررزرضوانجبالبارزجیرفت2481

**درکوچانرضوانجبالبارزجیرفت2482

**درگرجرضوانجبالبارزجیرفت2483

45152دروجینرضوانجبالبارزجیرفت2484

**دره کبکرضوانجبالبارزجیرفت2485

**دمهرضوانجبالبارزجیرفت2486

**ده بان سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2487

**ده بان علیارضوانجبالبارزجیرفت2488

**ده درزهرضوانجبالبارزجیرفت2489

**دهنوپیزنگورضوانجبالبارزجیرفت2490

**ردکوهرضوانجبالبارزجیرفت2491

**رودابرضوانجبالبارزجیرفت2492
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**ریگ آبادرضوانجبالبارزجیرفت2493

**زارچ رامینرضوانجبالبارزجیرفت2494

63209سراسیابرضوانجبالبارزجیرفت2495

73204سرجنگلرضوانجبالبارزجیرفت2496

**سردربیدرضوانجبالبارزجیرفت2497

**سردرورضوانجبالبارزجیرفت2498

**سرشامرضوانجبالبارزجیرفت2499

43144سرگلوي سراسیابرضوانجبالبارزجیرفت2500

**سنجلدررضوانجبالبارزجیرفت2501

**سنگ اسپیدرضوانجبالبارزجیرفت2502

**سنگ کبوترانرضوانجبالبارزجیرفت2503

**سوریدانرضوانجبالبارزجیرفت2504

**شادابرضوانجبالبارزجیرفت2505

514شش تکرضوانجبالبارزجیرفت2506

**شکم کهوررضوانجبالبارزجیرفت2507

**شلغمچاررضوانجبالبارزجیرفت2508

**شیرین کناررضوانجبالبارزجیرفت2509

**طترضوانجبالبارزجیرفت2510

**طغرکان سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2511

**طغرکان علیارضوانجبالبارزجیرفت2512

**عبداله آبادرضوانجبالبارزجیرفت2513

**علی آبادرضوانجبالبارزجیرفت2514

**قنبريرضوانجبالبارزجیرفت2515

**کبابچاررضوانجبالبارزجیرفت2516

**کت خرسرضوانجبالبارزجیرفت2517

**کرنگرضوانجبالبارزجیرفت2518

**کروگانرضوانجبالبارزجیرفت2519

**کشیترضوانجبالبارزجیرفت2520

**کلوگندهرضوانجبالبارزجیرفت2521
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**کم پلرضوانجبالبارزجیرفت2522

**کنارباغرضوانجبالبارزجیرفت2523

**کندكرضوانجبالبارزجیرفت2524

**کنگرستانرضوانجبالبارزجیرفت2525

1763کواروئیهرضوانجبالبارزجیرفت2526

**کهنگوئیهرضوانجبالبارزجیرفت2527

**کهنوجرضوانجبالبارزجیرفت2528

**گاورسانرضوانجبالبارزجیرفت2529

**گدوکانرضوانجبالبارزجیرفت2530

**گردوچهارشنبهرضوانجبالبارزجیرفت2531

36128گرمشکرضوانجبالبارزجیرفت2532

**گغازرضوانجبالبارزجیرفت2533

**گل سنگرضوانجبالبارزجیرفت2534

105356گلدانرضوانجبالبارزجیرفت2535

**گلوتمرضوانجبالبارزجیرفت2536

**گوذررضوانجبالبارزجیرفت2537

**لجاري سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2538

**لجاري علیارضوانجبالبارزجیرفت2539

**مغنداريرضوانجبالبارزجیرفت2540

110380میجان سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2541

142486میجان علیارضوانجبالبارزجیرفت2542

**میجان میانیرضوانجبالبارزجیرفت2543

**ندوئیه سفلیرضوانجبالبارزجیرفت2544

36112ندوئیه علیارضوانجبالبارزجیرفت2545

**ندوئیه میانیرضوانجبالبارزجیرفت2546

**ابگرمسغدرجبالبارزجیرفت2547

**ابگرموسغدرجبالبارزجیرفت2548

**اسپریگونسغدرجبالبارزجیرفت2549

**استانهسغدرجبالبارزجیرفت2550
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823امیرآبادسغدرجبالبارزجیرفت2551

**امیرآبادسفلیسغدرجبالبارزجیرفت2552

1352اناردخترانسغدرجبالبارزجیرفت2553

**انارسرخ پوستسغدرجبالبارزجیرفت2554

717انجیرسیاه سفلیسغدرجبالبارزجیرفت2555

**انجیرسیاه علیاسغدرجبالبارزجیرفت2556

**انجیرسیکان باالسغدرجبالبارزجیرفت2557

**انجیرسیکان پائینسغدرجبالبارزجیرفت2558

47161اهنگرانسغدرجبالبارزجیرفت2559

87281بادامسغدرجبالبارزجیرفت2560

**بارارهسغدرجبالبارزجیرفت2561

**باغ بیدسغدرجبالبارزجیرفت2562

**باغ خالقیسغدرجبالبارزجیرفت2563

**باغ مزارسغدرجبالبارزجیرفت2564

**باغهاي ملک شاهیسغدرجبالبارزجیرفت2565

**بجگیسغدرجبالبارزجیرفت2566

**بزمیريسغدرجبالبارزجیرفت2567

183493بنستانسغدرجبالبارزجیرفت2568

**بنه سیرون چارسغدرجبالبارزجیرفت2569

**بیدسیاهسغدرجبالبارزجیرفت2570

**بیدلنگسغدرجبالبارزجیرفت2571

**پاکوهکسغدرجبالبارزجیرفت2572

**پاگدارسغدرجبالبارزجیرفت2573

**پتنهاسغدرجبالبارزجیرفت2574

**پس لنگرسغدرجبالبارزجیرفت2575

**پشته پشتسغدرجبالبارزجیرفت2576

**پشموکیسغدرجبالبارزجیرفت2577

**پی گلسغدرجبالبارزجیرفت2578

38102پیدنگوئیهسغدرجبالبارزجیرفت2579

صفحه 89



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تخت سلطانسغدرجبالبارزجیرفت2580

**تنگلیسغدرجبالبارزجیرفت2581

65242جشارسغدرجبالبارزجیرفت2582

**جمینوسغدرجبالبارزجیرفت2583

**جنگل توتسغدرجبالبارزجیرفت2584

46145جوچارسغدرجبالبارزجیرفت2585

**جوزرگاهسغدرجبالبارزجیرفت2586

**جوزوركسغدرجبالبارزجیرفت2587

**جوزوییه 2سغدرجبالبارزجیرفت2588

**جوزوئیه 1سغدرجبالبارزجیرفت2589

**چشمه دزديسغدرجبالبارزجیرفت2590

**چنارسغدرجبالبارزجیرفت2591

**چنارپیدنگوئیهسغدرجبالبارزجیرفت2592

**چهاردیوارسغدرجبالبارزجیرفت2593

513حاجی آبادسغدرجبالبارزجیرفت2594

**حاجی آباد2سغدرجبالبارزجیرفت2595

**حسین آبادسغدرجبالبارزجیرفت2596

2569خون سرخسغدرجبالبارزجیرفت2597

**دربردسغدرجبالبارزجیرفت2598

**دربیدسغدرجبالبارزجیرفت2599

110521دردسکسغدرجبالبارزجیرفت2600

621درشکستهسغدرجبالبارزجیرفت2601

1753درفیزگوئیهسغدرجبالبارزجیرفت2602

**درم رودسغدرجبالبارزجیرفت2603

**درویش آبادسغدرجبالبارزجیرفت2604

413دره زوسغدرجبالبارزجیرفت2605

**دوکدانسغدرجبالبارزجیرفت2606

**دومارسفلیسغدرجبالبارزجیرفت2607

**دومارعلیاسغدرجبالبارزجیرفت2608
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159519دومارمیانیسغدرجبالبارزجیرفت2609

**ده رضاامیرسغدرجبالبارزجیرفت2610

**ده عباسیسغدرجبالبارزجیرفت2611

**ده نو زنگیانسغدرجبالبارزجیرفت2612

**رودخونیسغدرجبالبارزجیرفت2613

**ریگ آبادسغدرجبالبارزجیرفت2614

**ریگوسغدرجبالبارزجیرفت2615

41115زارینسغدرجبالبارزجیرفت2616

**زرین خولسغدرجبالبارزجیرفت2617

**سرجنگلسغدرجبالبارزجیرفت2618

919سردرمهرسغدرجبالبارزجیرفت2619

**سرنومیان پلیسغدرجبالبارزجیرفت2620

123360سروتمینسغدرجبالبارزجیرفت2621

4631,564سغدرسغدرجبالبارزجیرفت2622

**سنگ بريسغدرجبالبارزجیرفت2623

**شرکت تعاونی هلیل2سغدرجبالبارزجیرفت2624

**شغل آبادسغدرجبالبارزجیرفت2625

**شکركسغدرجبالبارزجیرفت2626

2157شه درازسغدرجبالبارزجیرفت2627

515شیب دهسغدرجبالبارزجیرفت2628

**شیخ آبادسغدرجبالبارزجیرفت2629

**شیردرسغدرجبالبارزجیرفت2630

**شیش یکیسغدرجبالبارزجیرفت2631

**صالح آبادسغدرجبالبارزجیرفت2632

**طاویقوسغدرجبالبارزجیرفت2633

**عارف آبادسغدرجبالبارزجیرفت2634

**قاسم آبادسغدرجبالبارزجیرفت2635

**قلعه بیدانسغدرجبالبارزجیرفت2636

**قنات حبیب اهللاسغدرجبالبارزجیرفت2637
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**قنات سرخسغدرجبالبارزجیرفت2638

**قندوییهسغدرجبالبارزجیرفت2639

**قهوه خانه اسالمیسغدرجبالبارزجیرفت2640

**کارگاه بلوك زنی احمدمشایخیسغدرجبالبارزجیرفت2641

**کرجوكسغدرجبالبارزجیرفت2642

416کرچیسکاسغدرجبالبارزجیرفت2643

**کرنگانسغدرجبالبارزجیرفت2644

2460کلکوهیسغدرجبالبارزجیرفت2645

**کلوك احمدآبادسغدرجبالبارزجیرفت2646

**کنزركسغدرجبالبارزجیرفت2647

2370کوشکوئیهسغدرجبالبارزجیرفت2648

**کهورسغدرجبالبارزجیرفت2649

3494گاوتنورسغدرجبالبارزجیرفت2650

**گاورسوئیهسغدرجبالبارزجیرفت2651

**گاوستانسغدرجبالبارزجیرفت2652

**گدارزردسغدرجبالبارزجیرفت2653

79287گراغان تنگانسغدرجبالبارزجیرفت2654

1647گردینسغدرجبالبارزجیرفت2655

35111گرگازسغدرجبالبارزجیرفت2656

**گست پهنسغدرجبالبارزجیرفت2657

**گل گنجکیسغدرجبالبارزجیرفت2658

**گندم دزديسغدرجبالبارزجیرفت2659

48گوریتسغدرجبالبارزجیرفت2660

3399گوهرجسغدرجبالبارزجیرفت2661

412گیشکانسغدرجبالبارزجیرفت2662

**مزرعه 22بهمنسغدرجبالبارزجیرفت2663

**مزرعه علی مراديسغدرجبالبارزجیرفت2664

**ناصرآبادسغدرجبالبارزجیرفت2665

419هوانسغدرجبالبارزجیرفت2666
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**اب بادمسکونجبالبارزجیرفت2667

**ابدنبالمسکونجبالبارزجیرفت2668

**اسالم آبادمسکونجبالبارزجیرفت2669

**اشنیگانمسکونجبالبارزجیرفت2670

68209افرازمسکونجبالبارزجیرفت2671

**الب آبادمسکونجبالبارزجیرفت2672

615امیرآبادمسکونجبالبارزجیرفت2673

**انارشیرین1مسکونجبالبارزجیرفت2674

**انارشیرین2مسکونجبالبارزجیرفت2675

1333انارشیرین3مسکونجبالبارزجیرفت2676

**انجیرستانمسکونجبالبارزجیرفت2677

**آبگرممسکونجبالبارزجیرفت2678

75236آبگرم1مسکونجبالبارزجیرفت2679

813بادام دانمسکونجبالبارزجیرفت2680

**باستهمسکونجبالبارزجیرفت2681

76240باغ انارمسکونجبالبارزجیرفت2682

1054باغ انجیرمسکونجبالبارزجیرفت2683

**باغ باالمسکونجبالبارزجیرفت2684

**باغ بغلمسکونجبالبارزجیرفت2685

**باغ چوب قنديمسکونجبالبارزجیرفت2686

**باغ زهرامسکونجبالبارزجیرفت2687

**باغ کلمیمسکونجبالبارزجیرفت2688
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**بنه کهنمسکونجبالبارزجیرفت2690

**بنه گالنمسکونجبالبارزجیرفت2691
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2047ترشوپائینمسکونجبالبارزجیرفت2696

**تنگدرهمسکونجبالبارزجیرفت2697

2164توت 1مسکونجبالبارزجیرفت2698

**توت 2مسکونجبالبارزجیرفت2699

1456تودركمسکونجبالبارزجیرفت2700

**توکل آبادمسکونجبالبارزجیرفت2701

**تیتوزگريمسکونجبالبارزجیرفت2702

**تیگردمسکونجبالبارزجیرفت2703

**جوزکرمسکونجبالبارزجیرفت2704

**جوزناوانمسکونجبالبارزجیرفت2705

616جوزوییهمسکونجبالبارزجیرفت2706

**جویئوئیهمسکونجبالبارزجیرفت2707

**چشمه بیدومسکونجبالبارزجیرفت2708

**چشمه زارچمسکونجبالبارزجیرفت2709

**چشمه گرممسکونجبالبارزجیرفت2710

**چنارمسکونجبالبارزجیرفت2711

**چنارسوختهمسکونجبالبارزجیرفت2712

**چناريمسکونجبالبارزجیرفت2713

**چنگاريمسکونجبالبارزجیرفت2714

**چنگالیمسکونجبالبارزجیرفت2715

1118حاجی آبادمسکونجبالبارزجیرفت2716

**حسن آبادمسکونجبالبارزجیرفت2717

**حسین آبادمسکونجبالبارزجیرفت2718

**حیدريمسکونجبالبارزجیرفت2719

**خاتون آبادمسکونجبالبارزجیرفت2720

**خرم آبادمسکونجبالبارزجیرفت2721

**خلیل آبادمسکونجبالبارزجیرفت2722

**دربیدانمسکونجبالبارزجیرفت2723

140461درپتکمسکونجبالبارزجیرفت2724
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**درریگانمسکونجبالبارزجیرفت2725

**درزار چوب1مسکونجبالبارزجیرفت2726

**درزار چوب2مسکونجبالبارزجیرفت2727

**درزنگوییهمسکونجبالبارزجیرفت2728

**درکجینمسکونجبالبارزجیرفت2729

57169درودگومسکونجبالبارزجیرفت2730

**دره گلیالمسکونجبالبارزجیرفت2731

**دست گازان /دشت گازران /مسکونجبالبارزجیرفت2732

**دست گردومسکونجبالبارزجیرفت2733

1245دستگردمسکونجبالبارزجیرفت2734

412دشتروانمسکونجبالبارزجیرفت2735

**دشتکارمسکونجبالبارزجیرفت2736

**دولنگ بندمسکونجبالبارزجیرفت2737

**ده بکمسکونجبالبارزجیرفت2738

**ده گدارمسکونجبالبارزجیرفت2739

**ده لولیمسکونجبالبارزجیرفت2740

**دهنو1مسکونجبالبارزجیرفت2741

**دهنو2مسکونجبالبارزجیرفت2742

74233رشتینمسکونجبالبارزجیرفت2743

53150رشنوئیهمسکونجبالبارزجیرفت2744

142455روستاي شهید سعیديمسکونجبالبارزجیرفت2745

3086ریگ آبادمسکونجبالبارزجیرفت2746

**زیارتگاه ابوالفضلمسکونجبالبارزجیرفت2747

85273ساویدانمسکونجبالبارزجیرفت2748

**سرابمسکونجبالبارزجیرفت2749

69199سربندمسکونجبالبارزجیرفت2750

154440سربندکسورمسکونجبالبارزجیرفت2751

**سرپشتهمسکونجبالبارزجیرفت2752

2476سرتنگوییهمسکونجبالبارزجیرفت2753
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**سرچشمهمسکونجبالبارزجیرفت2754

**سردروئیهمسکونجبالبارزجیرفت2755

**سرزهمسکونجبالبارزجیرفت2756

**سرمورانمسکونجبالبارزجیرفت2757

**سرهنگرمسکونجبالبارزجیرفت2758

**سیاه کم2مسکونجبالبارزجیرفت2759

**سیکوريمسکونجبالبارزجیرفت2760

**شیراندرمسکونجبالبارزجیرفت2761

**شیمی زوییهمسکونجبالبارزجیرفت2762

**صالحمسکونجبالبارزجیرفت2763

**طاغوکامسکونجبالبارزجیرفت2764

**علی آبادمسکونجبالبارزجیرفت2765

**قلعه پالسیمسکونجبالبارزجیرفت2766

**قلعه نومسکونجبالبارزجیرفت2767

**قنات زهمسکونجبالبارزجیرفت2768

37108قناتسیاهمسکونجبالبارزجیرفت2769

**کاسه اشکنمسکونجبالبارزجیرفت2770

**کت بادمسکونجبالبارزجیرفت2771

**کت خرسمسکونجبالبارزجیرفت2772

**کرگیشامسکونجبالبارزجیرفت2773

**کشکورانمسکونجبالبارزجیرفت2774

**کل بندانمسکونجبالبارزجیرفت2775

**کل مریدانمسکونجبالبارزجیرفت2776

**کم گردومسکونجبالبارزجیرفت2777

513کمال آبادمسکونجبالبارزجیرفت2778

**کناركمسکونجبالبارزجیرفت2779

**کنگريمسکونجبالبارزجیرفت2780

**کهکومومسکونجبالبارزجیرفت2781

**کهنومسکونجبالبارزجیرفت2782
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**گاوکان باغمسکونجبالبارزجیرفت2783

61199گاوکان گورانمسکونجبالبارزجیرفت2784

**گدارانارانمسکونجبالبارزجیرفت2785

**گدارزردکلپورامسکونجبالبارزجیرفت2786

**گراغان باالمسکونجبالبارزجیرفت2787

52158گروهمسکونجبالبارزجیرفت2788

64205گزماندمسکونجبالبارزجیرفت2789

1635گشوردونمسکونجبالبارزجیرفت2790

3293گمینمسکونجبالبارزجیرفت2791

**گودسرخمسکونجبالبارزجیرفت2792

**گودگلهامسکونجبالبارزجیرفت2793

**گودمغکمسکونجبالبارزجیرفت2794

97286گوربیژنمسکونجبالبارزجیرفت2795

**گوشیندرمسکونجبالبارزجیرفت2796

**گهیوستانمسکونجبالبارزجیرفت2797

**گیشامسکونجبالبارزجیرفت2798

**گیومردمسکونجبالبارزجیرفت2799

**ماري بوجیلمسکونجبالبارزجیرفت2800

**مرغک سیممسکونجبالبارزجیرفت2801

**مزرعه استخرابمسکونجبالبارزجیرفت2802

411مهرگانمسکونجبالبارزجیرفت2803

**می میچمسکونجبالبارزجیرفت2804

**میان دهمسکونجبالبارزجیرفت2805

511نارنج قلعهمسکونجبالبارزجیرفت2806

**ناویلهمسکونجبالبارزجیرفت2807

**نهرخاتونمسکونجبالبارزجیرفت2808

1961یزدکیمسکونجبالبارزجیرفت2809

5085اب انجیردلفاردساردوئیهجیرفت2810

70186اببردهدلفاردساردوئیهجیرفت2811

صفحه 97



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ابگرمدلفاردساردوئیهجیرفت2812

75183ارچنوئیهدلفاردساردوئیهجیرفت2813

**افکنوییهدلفاردساردوئیهجیرفت2814

**اکبرآباددلفاردساردوئیهجیرفت2815

73201انجیربازوییهدلفاردساردوئیهجیرفت2816

**بادام شیریندلفاردساردوئیهجیرفت2817

**باغ احمددلفاردساردوئیهجیرفت2818

516باغ حبیب الهدلفاردساردوئیهجیرفت2819

**باغ زینبدلفاردساردوئیهجیرفت2820

**باغ ساویادلفاردساردوئیهجیرفت2821

**باغ شیخدلفاردساردوئیهجیرفت2822

**باغ شیرودلفاردساردوئیهجیرفت2823

301744باغ علیشیردلفاردساردوئیهجیرفت2824

**باغ کجیکدلفاردساردوئیهجیرفت2825

**باغ کردلفاردساردوئیهجیرفت2826

**باغ کمالدلفاردساردوئیهجیرفت2827

**باغ مرغزاردلفاردساردوئیهجیرفت2828

**باغ میردلفاردساردوئیهجیرفت2829

**باغیندلفاردساردوئیهجیرفت2830

70208بچگیدلفاردساردوئیهجیرفت2831

**بن پوغاندلفاردساردوئیهجیرفت2832

**بنددزددلفاردساردوئیهجیرفت2833

**بندگاندلفاردساردوئیهجیرفت2834

2052بنستاندلفاردساردوئیهجیرفت2835

**بنگوییهدلفاردساردوئیهجیرفت2836

86299بهرامیدلفاردساردوئیهجیرفت2837

2163بیدحسین کشتهدلفاردساردوئیهجیرفت2838

53169پاقلعهدلفاردساردوئیهجیرفت2839

923پاکوه سفیددلفاردساردوئیهجیرفت2840
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**پشت خاندلفاردساردوئیهجیرفت2841

2156پشت سرخدلفاردساردوئیهجیرفت2842

**پشته کهنوجدلفاردساردوئیهجیرفت2843

**پلیشیدلفاردساردوئیهجیرفت2844

**پیرتنوییهدلفاردساردوئیهجیرفت2845

**تاشاردلفاردساردوئیهجیرفت2846

411تطدلفاردساردوئیهجیرفت2847

**تل بوركدلفاردساردوئیهجیرفت2848

**تنگ زرددلفاردساردوئیهجیرفت2849

44118تنیرودلفاردساردوئیهجیرفت2850

**تیتودلفاردساردوئیهجیرفت2851

**جازماندلفاردساردوئیهجیرفت2852

55190جگاهدلفاردساردوئیهجیرفت2853

**جملیدلفاردساردوئیهجیرفت2854

**جیروییهدلفاردساردوئیهجیرفت2855

**چاه صمنگاندلفاردساردوئیهجیرفت2856

**چشمه مورتدلفاردساردوئیهجیرفت2857

520چهاردیواريدلفاردساردوئیهجیرفت2858

**حاجی آباددلفاردساردوئیهجیرفت2859

**حلواجیدلفاردساردوئیهجیرفت2860

**خرمشاهیدلفاردساردوئیهجیرفت2861

**دربابازيدلفاردساردوئیهجیرفت2862

**درطاوقاندلفاردساردوئیهجیرفت2863

1245درکرادلفاردساردوئیهجیرفت2864

63195درمزاردلفاردساردوئیهجیرفت2865

48دروادلفاردساردوئیهجیرفت2866

361817دره ايدلفاردساردوئیهجیرفت2867

**دره تنگدلفاردساردوئیهجیرفت2868

**دره دنزكدلفاردساردوئیهجیرفت2869

صفحه 99



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دره زرددلفاردساردوئیهجیرفت2870

**ده بازوییهدلفاردساردوئیهجیرفت2871

623ده رودموسويدلفاردساردوئیهجیرفت2872

**ده مراددلفاردساردوئیهجیرفت2873

148431دهنه زورك /اسالم آباد/دلفاردساردوئیهجیرفت2874

81298رزشیریندلفاردساردوئیهجیرفت2875

2456رضی آباددلفاردساردوئیهجیرفت2876

**رهگاهدلفاردساردوئیهجیرفت2877

**ریگ آباددلفاردساردوئیهجیرفت2878

**زانورستمدلفاردساردوئیهجیرفت2879

**زریندلفاردساردوئیهجیرفت2880

3097زنگاردلفاردساردوئیهجیرفت2881

41118زوركدلفاردساردوئیهجیرفت2882

**سرچیلدلفاردساردوئیهجیرفت2883

**سرزرددلفاردساردوئیهجیرفت2884

46135سرشنگاندلفاردساردوئیهجیرفت2885

**سرکمدلفاردساردوئیهجیرفت2886

628سرکهناندلفاردساردوئیهجیرفت2887

**سرکیواندلفاردساردوئیهجیرفت2888

**سرگداردلفاردساردوئیهجیرفت2889

35112سفیدبازدلفاردساردوئیهجیرفت2890

412سمودلفاردساردوئیهجیرفت2891

**سوخته ايدلفاردساردوئیهجیرفت2892

44135ششتکدلفاردساردوئیهجیرفت2893

**شکرآباددلفاردساردوئیهجیرفت2894

67160صوالندلفاردساردوئیهجیرفت2895

79218قلعهدلفاردساردوئیهجیرفت2896

50163کت کالغدلفاردساردوئیهجیرفت2897

54182کراهدلفاردساردوئیهجیرفت2898
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**کرچدلفاردساردوئیهجیرفت2899

**کالکیدلفاردساردوئیهجیرفت2900

3283کلداندلفاردساردوئیهجیرفت2901

**کلیسیدلفاردساردوئیهجیرفت2902

**کن لوافاندلفاردساردوئیهجیرفت2903

42128کن مومندلفاردساردوئیهجیرفت2904

48158کنارستان سفلیدلفاردساردوئیهجیرفت2905

1649کنارستان علیادلفاردساردوئیهجیرفت2906

818گدارگندلفاردساردوئیهجیرفت2907

**گدائیدلفاردساردوئیهجیرفت2908

415گربهدلفاردساردوئیهجیرفت2909

**گست مینگوندلفاردساردوئیهجیرفت2910

**گلن کوئیهدلفاردساردوئیهجیرفت2911

**گونه گاچوئیدلفاردساردوئیهجیرفت2912

**گونه گامرودلفاردساردوئیهجیرفت2913

**گوهرستاندلفاردساردوئیهجیرفت2914

2267ماغدلفاردساردوئیهجیرفت2915

**متکیدلفاردساردوئیهجیرفت2916

37158مدیندلفاردساردوئیهجیرفت2917

719مرغزاركدلفاردساردوئیهجیرفت2918

826هاداردلفاردساردوئیهجیرفت2919

**اب کهنساردوئیهساردوئیهجیرفت2920

**ابدانساردوئیهساردوئیهجیرفت2921

55190اخركساردوئیهساردوئیهجیرفت2922

**ارهساردوئیهساردوئیهجیرفت2923

**اسپیدهکانساردوئیهساردوئیهجیرفت2924

**استانساردوئیهساردوئیهجیرفت2925

31131استخرگروكساردوئیهساردوئیهجیرفت2926

**اشکفتوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2927
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**اشوبهساردوئیهساردوئیهجیرفت2928

823االغ کشساردوئیهساردوئیهجیرفت2929

1442امامزاده سیدحسین کرنگساردوئیهساردوئیهجیرفت2930

**اورت قوقچیساردوئیهساردوئیهجیرفت2931

**اورس دوشاخساردوئیهساردوئیهجیرفت2932

**باب خیروییهساردوئیهساردوئیهجیرفت2933

103369باب درازساردوئیهساردوئیهجیرفت2934

817باب سیباساردوئیهساردوئیهجیرفت2935

39144باب سیباساردوئیهساردوئیهجیرفت2936

79224باب کرفسساردوئیهساردوئیهجیرفت2937

37101باب میشانساردوئیهساردوئیهجیرفت2938

**باب میشان باالساردوئیهساردوئیهجیرفت2939

46172باب نمساردوئیهساردوئیهجیرفت2940

1532باباجانساردوئیهساردوئیهجیرفت2941

**بابپایینساردوئیهساردوئیهجیرفت2942

115340بابترشساردوئیهساردوئیهجیرفت2943

65175بابکهنوجساردوئیهساردوئیهجیرفت2944

2046بابکیکیساردوئیهساردوئیهجیرفت2945

74201باغ ابراهیمساردوئیهساردوئیهجیرفت2946

1237باغ حسینیساردوئیهساردوئیهجیرفت2947

**باغ خورشیديساردوئیهساردوئیهجیرفت2948

**باغ دراسیابساردوئیهساردوئیهجیرفت2949

2071باغ دهساردوئیهساردوئیهجیرفت2950

**باغ راهیساردوئیهساردوئیهجیرفت2951

94293باغ علی شیرساردوئیهساردوئیهجیرفت2952

**باغ کریم دادساردوئیهساردوئیهجیرفت2953

**باغ میريساردوئیهساردوئیهجیرفت2954

2872باغاتساردوئیهساردوئیهجیرفت2955

1030باغوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2956

صفحه 102



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بدیجانساردوئیهساردوئیهجیرفت2957

90257براوردشدهساردوئیهساردوئیهجیرفت2958

**بغلساردوئیهساردوئیهجیرفت2959

1014بگمساردوئیهساردوئیهجیرفت2960

1127بلفردي سفلیساردوئیهساردوئیهجیرفت2961

**بلفردي علیاساردوئیهساردوئیهجیرفت2962

**بن رومانساردوئیهساردوئیهجیرفت2963

**بندرساردوئیهساردوئیهجیرفت2964

**بندرشاه رخیساردوئیهساردوئیهجیرفت2965

**بهراسمانساردوئیهساردوئیهجیرفت2966

**بیدسوختهساردوئیهساردوئیهجیرفت2967

**بیدوییهساردوئیهساردوئیهجیرفت2968

**پاي افرازساردوئیهساردوئیهجیرفت2969

**پاي درمساردوئیهساردوئیهجیرفت2970

**پاي سرخساردوئیهساردوئیهجیرفت2971

3999پراندرساردوئیهساردوئیهجیرفت2972

**پرونوییهساردوئیهساردوئیهجیرفت2973

**پشت سفید1ساردوئیهساردوئیهجیرفت2974

3383پشت سفید2ساردوئیهساردوئیهجیرفت2975

**پشته کلساردوئیهساردوئیهجیرفت2976

**پشته کهورساردوئیهساردوئیهجیرفت2977

42123پل پیرانساردوئیهساردوئیهجیرفت2978

**پودنه گرهساردوئیهساردوئیهجیرفت2979

816پیلوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2980

1562تاریکوییهساردوئیهساردوئیهجیرفت2981

**تان انارساردوئیهساردوئیهجیرفت2982

**تپه سفیدساردوئیهساردوئیهجیرفت2983

**تخت قیصرساردوئیهساردوئیهجیرفت2984

**تم گالبساردوئیهساردوئیهجیرفت2985
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**تماستنهساردوئیهساردوئیهجیرفت2986

**تنگ ابرسوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2987

**تنگ انارپاساردوئیهساردوئیهجیرفت2988

**تنگ طاویقساردوئیهساردوئیهجیرفت2989

**تنگ قاضیساردوئیهساردوئیهجیرفت2990

**تیتونیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2991

2260تیرگريساردوئیهساردوئیهجیرفت2992

2060جنازه سفلیساردوئیهساردوئیهجیرفت2993

**جنازه علیاساردوئیهساردوئیهجیرفت2994

**جودوپوالدساردوئیهساردوئیهجیرفت2995

**جوزوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2996

**جوزوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2997

1024جوزوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت2998

**جوکنساردوئیهساردوئیهجیرفت2999

48118جهادآبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3000

1137چشمه خونینساردوئیهساردوئیهجیرفت3001

**چهل تائیساردوئیهساردوئیهجیرفت3002

**حاجاتساردوئیهساردوئیهجیرفت3003

**حسن آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3004

**حسن اقائیساردوئیهساردوئیهجیرفت3005

93301خاردونساردوئیهساردوئیهجیرفت3006

35108خافکوییهساردوئیهساردوئیهجیرفت3007

91320خاك سفیدباالساردوئیهساردوئیهجیرفت3008

**خاك سفیدپائینساردوئیهساردوئیهجیرفت3009

**خاکنرمساردوئیهساردوئیهجیرفت3010

**خانمانساردوئیهساردوئیهجیرفت3011

**خدانگانساردوئیهساردوئیهجیرفت3012

34103خلیجیساردوئیهساردوئیهجیرفت3013

**خمروتونیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3014
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**خوش مورساردوئیهساردوئیهجیرفت3015

**خوشابساردوئیهساردوئیهجیرفت3016

**دازساردوئیهساردوئیهجیرفت3017

**داالن خانیساردوئیهساردوئیهجیرفت3018

126404دامنهساردوئیهساردوئیهجیرفت3019

35145داهلیساردوئیهساردوئیهجیرفت3020

**دراسیابساردوئیهساردوئیهجیرفت3021

**درگلوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3022

**دره اخوندساردوئیهساردوئیهجیرفت3023

**دره تنگساردوئیهساردوئیهجیرفت3024

251792دره رودساردوئیهساردوئیهجیرفت3025

**دره گلساردوئیهساردوئیهجیرفت3026

**دره نیلساردوئیهساردوئیهجیرفت3027

**دودرانساردوئیهساردوئیهجیرفت3028

**دورودخانه ايساردوئیهساردوئیهجیرفت3029

**دورودهساردوئیهساردوئیهجیرفت3030

144453دولتآبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3031

**ده بلوچساردوئیهساردوئیهجیرفت3032

**ده داوديساردوئیهساردوئیهجیرفت3033

99308ده دیوانساردوئیهساردوئیهجیرفت3034

1639ده شیخساردوئیهساردوئیهجیرفت3035

**ده شیخوساردوئیهساردوئیهجیرفت3036

1031ده کناريساردوئیهساردوئیهجیرفت3037

**ده گاهساردوئیهساردوئیهجیرفت3038

**ده گجونساردوئیهساردوئیهجیرفت3039

48163ده گردوییهساردوئیهساردوئیهجیرفت3040

2999ده والیساردوئیهساردوئیهجیرفت3041

55191ده ویرانساردوئیهساردوئیهجیرفت3042

**دهنوساردوئیهساردوئیهجیرفت3043
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76240دهوجساردوئیهساردوئیهجیرفت3044

**رغاساردوئیهساردوئیهجیرفت3045

**رمازيساردوئیهساردوئیهجیرفت3046

43128رودخانه کمالساردوئیهساردوئیهجیرفت3047

**رودسیباساردوئیهساردوئیهجیرفت3048

83258روزکینساردوئیهساردوئیهجیرفت3049

**زارچوییه1ساردوئیهساردوئیهجیرفت3050

44139زارچوئیه2ساردوئیهساردوئیهجیرفت3051

46132زمین حسینساردوئیهساردوئیهجیرفت3052

**زمین طاغوكساردوئیهساردوئیهجیرفت3053

64195زوارحلکهساردوئیهساردوئیهجیرفت3054

**زیرکستانساردوئیهساردوئیهجیرفت3055

**سرتنگساردوئیهساردوئیهجیرفت3056

**سرچوزانساردوئیهساردوئیهجیرفت3057

2263سرخ آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3058

**سرریزان سفلیساردوئیهساردوئیهجیرفت3059

49133سرریزان علیاساردوئیهساردوئیهجیرفت3060

**سرکویرانساردوئیهساردوئیهجیرفت3061

91213سرگدارساردوئیهساردوئیهجیرفت3062

**سروتساردوئیهساردوئیهجیرفت3063

1836سریجنگانساردوئیهساردوئیهجیرفت3064

**سزونساردوئیهساردوئیهجیرفت3065

**سفريساردوئیهساردوئیهجیرفت3066

**سنگ زینساردوئیهساردوئیهجیرفت3067

**سنگ کارتوساردوئیهساردوئیهجیرفت3068

411سوراخ مارساردوئیهساردوئیهجیرفت3069

101318سه چشمهساردوئیهساردوئیهجیرفت3070

134466سه درانساردوئیهساردوئیهجیرفت3071

**سیبستانساردوئیهساردوئیهجیرفت3072
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**سیبستان سفلیساردوئیهساردوئیهجیرفت3073

147470سین آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3074

1142شاه نظريساردوئیهساردوئیهجیرفت3075

**شغینوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3076

40105شیب ناصريساردوئیهساردوئیهجیرفت3077

412شیراغوشساردوئیهساردوئیهجیرفت3078

**شیونساردوئیهساردوئیهجیرفت3079

**ضرابساردوئیهساردوئیهجیرفت3080

**طاویقوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3081

**عباس آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3082

**عباس آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3083

**عبدل عالیساردوئیهساردوئیهجیرفت3084

**علی آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3085

**علی آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3086

**غالمانساردوئیهساردوئیهجیرفت3087

**غویشهساردوئیهساردوئیهجیرفت3088

**فتح آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3089

**قاضی آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3090

**قالبدساردوئیهساردوئیهجیرفت3091

**قل گونساردوئیهساردوئیهجیرفت3092

58190قلعه ریگیساردوئیهساردوئیهجیرفت3093

**قلندري1ساردوئیهساردوئیهجیرفت3094

**قلندري2ساردوئیهساردوئیهجیرفت3095

1948قنات بید1ساردوئیهساردوئیهجیرفت3096

36107قنات بید2ساردوئیهساردوئیهجیرفت3097

**قنات جاللساردوئیهساردوئیهجیرفت3098

**قنات شهابساردوئیهساردوئیهجیرفت3099

49133قنات فرخساردوئیهساردوئیهجیرفت3100

2161قناتاحمدساردوئیهساردوئیهجیرفت3101
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44137قناتخدادادساردوئیهساردوئیهجیرفت3102

40150قناتزنگلساردوئیهساردوئیهجیرفت3103

81229قناتسامانساردوئیهساردوئیهجیرفت3104

**قناتمهديساردوئیهساردوئیهجیرفت3105

89332قناتمیريساردوئیهساردوئیهجیرفت3106

**کاکااحمديساردوئیهساردوئیهجیرفت3107

63197کردانساردوئیهساردوئیهجیرفت3108

56183کشکوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3109

**کل معدنوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3110

927کالبساردوئیهساردوئیهجیرفت3111

**کمشکوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3112

**کمیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3113

44137کنگريساردوئیهساردوئیهجیرفت3114

719کهریزساردوئیهساردوئیهجیرفت3115

83249کهنوج ساداتساردوئیهساردوئیهجیرفت3116

**کهنوج شاهرخیساردوئیهساردوئیهجیرفت3117

104322کهورساردوئیهساردوئیهجیرفت3118

**کیماركساردوئیهساردوئیهجیرفت3119

**گترسکساردوئیهساردوئیهجیرفت3120

3096گردوچوبساردوئیهساردوئیهجیرفت3121

**گردوحسینساردوئیهساردوئیهجیرفت3122

**گردودل گستساردوئیهساردوئیهجیرفت3123

**گردوزارساردوئیهساردوئیهجیرفت3124

**گردوکلوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3125

91288گردینساردوئیهساردوئیهجیرفت3126

**گل تلخونیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3127

**گلوگاهساردوئیهساردوئیهجیرفت3128

**گون آبادساردوئیهساردوئیهجیرفت3129

2467گیجوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3130
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88244ماردوجانساردوئیهساردوئیهجیرفت3131

**ماژدنوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3132

**ماشیساردوئیهساردوئیهجیرفت3133

133416محمدآباد باب سکاکانساردوئیهساردوئیهجیرفت3134

**مزرعه باغ دالخونیساردوئیهساردوئیهجیرفت3135

1228مسجدساردوئیهساردوئیهجیرفت3136

**مورگورانساردوئیهساردوئیهجیرفت3137

1243موروئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3138

2582میجساردوئیهساردوئیهجیرفت3139

**نارانساردوئیهساردوئیهجیرفت3140

**نارانساردوئیهساردوئیهجیرفت3141

71236ناران علیاساردوئیهساردوئیهجیرفت3142

48160نارستانساردوئیهساردوئیهجیرفت3143

99318نرگسیساردوئیهساردوئیهجیرفت3144

1233نقشوییهساردوئیهساردوئیهجیرفت3145

76218نمچساردوئیهساردوئیهجیرفت3146

**نوچوچوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3147

168534نهرکمال  (اسفارچ )ساردوئیهساردوئیهجیرفت3148

**نی شرساردوئیهساردوئیهجیرفت3149

35102هنزاکوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3150

**هنشینساردوئیهساردوئیهجیرفت3151

**هوشوئیهساردوئیهساردوئیهجیرفت3152

**هینگريساردوئیهساردوئیهجیرفت3153

**ابگرمگورساردوئیهجیرفت3154

**احمدآبادسلمانیگورساردوئیهجیرفت3155

829ادورئگورساردوئیهجیرفت3156

**اسپاسویهگورساردوئیهجیرفت3157

**اسپوتگورساردوئیهجیرفت3158

**امردوئیه1گورساردوئیهجیرفت3159
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**امرودوئیه 2گورساردوئیهجیرفت3160

2180انارشیرینگورساردوئیهجیرفت3161

32108اورس مرادگورساردوئیهجیرفت3162

**باب خرسم (درخرسه )گورساردوئیهجیرفت3163

**باب گرگیگورساردوئیهجیرفت3164

1856بابصفحهگورساردوئیهجیرفت3165

3596بابگرگگورساردوئیهجیرفت3166

**بابمارانگورساردوئیهجیرفت3167

33124بابیدانگورساردوئیهجیرفت3168

**باغ باالگورساردوئیهجیرفت3169

**باغگگگورساردوئیهجیرفت3170

1532باغوئیهگورساردوئیهجیرفت3171

510باقله چارگورساردوئیهجیرفت3172

3194بش بیدگورساردوئیهجیرفت3173

**بن شصتگورساردوئیهجیرفت3174

**بنه بزرگگورساردوئیهجیرفت3175

**بنه گونیگورساردوئیهجیرفت3176

**بهابگورساردوئیهجیرفت3177

**بیدترسکگورساردوئیهجیرفت3178

1143بیدزاغگورساردوئیهجیرفت3179

47بیدكگورساردوئیهجیرفت3180

2348بیدورئگورساردوئیهجیرفت3181

1966پایین دربباالگورساردوئیهجیرفت3182

51147پائینگورساردوئیهجیرفت3183

1853پائین درب پائینگورساردوئیهجیرفت3184

1029توکل آبادگورساردوئیهجیرفت3185

**تهنگگورساردوئیهجیرفت3186

**تیتانگورساردوئیهجیرفت3187

3381جنگاهگورساردوئیهجیرفت3188
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**جوشینگورساردوئیهجیرفت3189

**چاهانگورساردوئیهجیرفت3190

**چرخ ابگورساردوئیهجیرفت3191

46156چکرچمنگورساردوئیهجیرفت3192

**چنارترهگورساردوئیهجیرفت3193

1031حاجی آبادگورساردوئیهجیرفت3194

**حسین آباد1گورساردوئیهجیرفت3195

1029حسین آباد2گورساردوئیهجیرفت3196

1459حسین آبادخانه سرخگورساردوئیهجیرفت3197

1017حسین آبادسرگدارگورساردوئیهجیرفت3198

1236حکمت آبادگورساردوئیهجیرفت3199

**حیات قلیگورساردوئیهجیرفت3200

2676خانه مرغزارگورساردوئیهجیرفت3201

**خواجه احمدگورساردوئیهجیرفت3202

**خوکستانگورساردوئیهجیرفت3203

57خیاريگورساردوئیهجیرفت3204

1017درپرنگوهگورساردوئیهجیرفت3205

1123درشکگورساردوئیهجیرفت3206

**دوچارگورساردوئیهجیرفت3207

**دودرانگورساردوئیهجیرفت3208

4280دودلگورساردوئیهجیرفت3209

69199دوکستانگورساردوئیهجیرفت3210

**دولت آبادگورساردوئیهجیرفت3211

**ده خدرگورساردوئیهجیرفت3212

51150ده دومندگورساردوئیهجیرفت3213

2028ده قریهگورساردوئیهجیرفت3214

2264ده نوروزگورساردوئیهجیرفت3215

32113رنگوییهگورساردوئیهجیرفت3216

1545رودخانهگورساردوئیهجیرفت3217
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**ري کورودگنبدگورساردوئیهجیرفت3218

**ریتونگورساردوئیهجیرفت3219

43103ریکورودگورساردوئیهجیرفت3220

**زارجوئیهگورساردوئیهجیرفت3221

75213زرکشتگورساردوئیهجیرفت3222

**زریاگورساردوئیهجیرفت3223

3566زمین سروگورساردوئیهجیرفت3224

1517سبزه بلوچیگورساردوئیهجیرفت3225

2363سرابگورساردوئیهجیرفت3226

1648سربریده ائگورساردوئیهجیرفت3227

**سردرگورساردوئیهجیرفت3228

**سرشصتگورساردوئیهجیرفت3229

**سرکپگورساردوئیهجیرفت3230

2256سروعروقگورساردوئیهجیرفت3231

**سنجدوئیهگورساردوئیهجیرفت3232

**سنگ زردگورساردوئیهجیرفت3233

74272سنگدانگورساردوئیهجیرفت3234

**سنگنوشتگورساردوئیهجیرفت3235

**سوسکانگورساردوئیهجیرفت3236

927سیف آبادموقوفهگورساردوئیهجیرفت3237

89300سیفآبادگورساردوئیهجیرفت3238

1634شاخ چنارگورساردوئیهجیرفت3239

136317صاحبآبادگورساردوئیهجیرفت3240

**علی اکبريگورساردوئیهجیرفت3241

82252علیشاهیگورساردوئیهجیرفت3242

**غریب شاهیگورساردوئیهجیرفت3243

58141فکرآبادگورساردوئیهجیرفت3244

70200قالتوییهگورساردوئیهجیرفت3245

1822قنات بیدگورساردوئیهجیرفت3246
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**قنات بیکنگورساردوئیهجیرفت3247

1748قنات کمانگورساردوئیهجیرفت3248

69211قناتوالیگورساردوئیهجیرفت3249

**قنادگورساردوئیهجیرفت3250

**قنبرآبادگورساردوئیهجیرفت3251

41120کاه گانگورساردوئیهجیرفت3252

**کایینگورساردوئیهجیرفت3253

**کچنگانگورساردوئیهجیرفت3254

77201کدرنگگورساردوئیهجیرفت3255

**کرپاگورساردوئیهجیرفت3256

73276کریگان (گویگان )گورساردوئیهجیرفت3257

**کلیکویهگورساردوئیهجیرفت3258

**کم کاجی سفلیگورساردوئیهجیرفت3259

**کم کاجی علیاگورساردوئیهجیرفت3260

**کنزتهگورساردوئیهجیرفت3261

**کنگرستانگورساردوئیهجیرفت3262

**کوشکینگورساردوئیهجیرفت3263

**کوهینگورساردوئیهجیرفت3264

**کویركگورساردوئیهجیرفت3265

**گازروئیهگورساردوئیهجیرفت3266

**گردچشمهگورساردوئیهجیرفت3267

2581گردوچوبگورساردوئیهجیرفت3268

**گردونگورساردوئیهجیرفت3269

**گركگورساردوئیهجیرفت3270

**گرگاب سفلیگورساردوئیهجیرفت3271

**گرگاب علیاگورساردوئیهجیرفت3272

**گروئیهگورساردوئیهجیرفت3273

**گل مورانگورساردوئیهجیرفت3274

**گلواچنوگورساردوئیهجیرفت3275
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81207گنبدبهرامگورساردوئیهجیرفت3276

105353گورسفلیگورساردوئیهجیرفت3277

117348گورعلیاگورساردوئیهجیرفت3278

**گوشنگرگورساردوئیهجیرفت3279

1019گیلومندگورساردوئیهجیرفت3280

**لشکرگورساردوئیهجیرفت3281

**لکتگورساردوئیهجیرفت3282

**لکت سفلیگورساردوئیهجیرفت3283

411لکت وسطگورساردوئیهجیرفت3284

1527لگوريگورساردوئیهجیرفت3285

45محمدسعیديگورساردوئیهجیرفت3286

**ملکآبادگورساردوئیهجیرفت3287

933مهدي آبادگورساردوئیهجیرفت3288

**ناوي شصتگورساردوئیهجیرفت3289

**نریگ آبادگورساردوئیهجیرفت3290

**نصرت آبادگورساردوئیهجیرفت3291

**هنگرپیازگورساردوئیهجیرفت3292

**هیجوئیهگورساردوئیهجیرفت3293

**یونجه چارگورساردوئیهجیرفت3294

**اب ناروئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3295

**آبادگیشگیاسفندقهمرکزيجیرفت3296

132414ابشوراسفندقهمرکزيجیرفت3297

**ابگرماسفندقهمرکزيجیرفت3298

**اسیاباسفندقهمرکزيجیرفت3299

819اهللا آباداسفندقهمرکزيجیرفت3300

53180انگرچالهاسفندقهمرکزيجیرفت3301

**ایستگاه مخابراتیاسفندقهمرکزيجیرفت3302

**آب بید1اسفندقهمرکزيجیرفت3303

**باغ بیاباناسفندقهمرکزيجیرفت3304

صفحه 114



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**باغ ریکیاسفندقهمرکزيجیرفت3305

2285باغ نایباسفندقهمرکزيجیرفت3306

627باغ نظرياسفندقهمرکزيجیرفت3307

**برعرباسفندقهمرکزيجیرفت3308

42166بغبغوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3309

416بنه زنگاراسفندقهمرکزيجیرفت3310

**بیدواسفندقهمرکزيجیرفت3311

76286تاج آباداسفندقهمرکزيجیرفت3312

612تربیتاسفندقهمرکزيجیرفت3313

**تلمبه استرش وشرکااسفندقهمرکزيجیرفت3314

**تلمبه شمس الدین وشرکااسفندقهمرکزيجیرفت3315

**تلمبه مستضعفاناسفندقهمرکزيجیرفت3316

**تلمبه نظري وشرکااسفندقهمرکزيجیرفت3317

2276تلمبه یارقلی ده وشرکااسفندقهمرکزيجیرفت3318

**تمرياسفندقهمرکزيجیرفت3319

**جعفرآباداسفندقهمرکزيجیرفت3320

28111جنتاسفندقهمرکزيجیرفت3321

26103جورکاناسفندقهمرکزيجیرفت3322

**چاه افغان1اسفندقهمرکزيجیرفت3323

49چلواسفندقهمرکزيجیرفت3324

**چلیتاناسفندقهمرکزيجیرفت3325

81292چمکاسفندقهمرکزيجیرفت3326

62236چناران2اسفندقهمرکزيجیرفت3327

2901,020حسین آباداسفندقهمرکزيجیرفت3328

518خرکشاسفندقهمرکزيجیرفت3329

74224خمروتوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3330

**درقناتاسفندقهمرکزيجیرفت3331

**درگزاسفندقهمرکزيجیرفت3332

**دره بمیاسفندقهمرکزيجیرفت3333
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**دره گرمااسفندقهمرکزيجیرفت3334

38118دوزخ درهاسفندقهمرکزيجیرفت3335

2186دوغ آباداسفندقهمرکزيجیرفت3336

1,3874,930دولتآباداسفندقهمرکزيجیرفت3337

1037ده نظاماسفندقهمرکزيجیرفت3338

**رودهاسفندقهمرکزيجیرفت3339

716روستاي عشایري گاوپراناسفندقهمرکزيجیرفت3340

**زارجوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3341

414زیارت حضرت عباساسفندقهمرکزيجیرفت3342

**ساختمان مخابراتاسفندقهمرکزيجیرفت3343

1965سرخوسفلیاسفندقهمرکزيجیرفت3344

829سرخوعلیااسفندقهمرکزيجیرفت3345

117367سرگزاسفندقهمرکزيجیرفت3346

**سرگز علیااسفندقهمرکزيجیرفت3347

**سرگزپائیناسفندقهمرکزيجیرفت3348

153492سنگوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3349

**شموئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3350

929شورآباداسفندقهمرکزيجیرفت3351

**طابیدراسفندقهمرکزيجیرفت3352

119394عباس آباداسفندقهمرکزيجیرفت3353

1652عشرت آباداسفندقهمرکزيجیرفت3354

**عیش آباداسفندقهمرکزيجیرفت3355

519غزاالناسفندقهمرکزيجیرفت3356

78246فتح آباداسفندقهمرکزيجیرفت3357

262881فردوساسفندقهمرکزيجیرفت3358

**قبر خاکیاسفندقهمرکزيجیرفت3359

54212قرقطوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3360

49192قنات نواسفندقهمرکزيجیرفت3361

**قوچانیاسفندقهمرکزيجیرفت3362
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**کریکوییهاسفندقهمرکزيجیرفت3363

**کنارخونیاسفندقهمرکزيجیرفت3364

60224کوراناسفندقهمرکزيجیرفت3365

**کرمعلیاسفندقهمرکزيجیرفت3366

**کل ابرسواسفندقهمرکزيجیرفت3367

**کل خرگوشیاسفندقهمرکزيجیرفت3368

412کل زنگوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3369

**کل صفاییاسفندقهمرکزيجیرفت3370

**کالغوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3371

1881کناروییهاسفندقهمرکزيجیرفت3372

**گروئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3373

**گزدونوییهاسفندقهمرکزيجیرفت3374

**گک آباداسفندقهمرکزيجیرفت3375

**گلوسیاهاسفندقهمرکزيجیرفت3376

1959گلوییهاسفندقهمرکزيجیرفت3377

**گلی گزاسفندقهمرکزيجیرفت3378

**گلی گزسفلیاسفندقهمرکزيجیرفت3379

44158گودزراناسفندقهمرکزيجیرفت3380

**گیشکیاسفندقهمرکزيجیرفت3381

47محمد آباد1اسفندقهمرکزيجیرفت3382

2478محمد آباد2اسفندقهمرکزيجیرفت3383

**مورتیاسفندقهمرکزيجیرفت3384

**میان دهاسفندقهمرکزيجیرفت3385

29106ناز دشتاسفندقهمرکزيجیرفت3386

**هاشمیاسفندقهمرکزيجیرفت3387

**هوشکوئیهاسفندقهمرکزيجیرفت3388

211829ابوذریهاسالم آبادمرکزيجیرفت3389

82301اسالم آباداسالم آبادمرکزيجیرفت3390

**اشرف آباداسالم آبادمرکزيجیرفت3391
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89318اله آبادرضواناسالم آبادمرکزيجیرفت3392

120419اله آبادسیداسالم آبادمرکزيجیرفت3393

119382بهرامی سفلیاسالم آبادمرکزيجیرفت3394

30105بهرامی علیااسالم آبادمرکزيجیرفت3395

**پرورش ماهیاسالم آبادمرکزيجیرفت3396

1130چاهکاسالم آبادمرکزيجیرفت3397

3401,243چمناسالم آبادمرکزيجیرفت3398

61223چهارگاوبندياسالم آبادمرکزيجیرفت3399

519حسین آبادچکرياسالم آبادمرکزيجیرفت3400

93330حسین آبادزیرکیاسالم آبادمرکزيجیرفت3401

65201خدنگاسالم آبادمرکزيجیرفت3402

3411,298دریاچهاسالم آبادمرکزيجیرفت3403

8333,217دوبنهاسالم آبادمرکزيجیرفت3404

3981,719ده پیش سفلیاسالم آبادمرکزيجیرفت3405

117428ده پیش علیااسالم آبادمرکزيجیرفت3406

99304ده چیلاسالم آبادمرکزيجیرفت3407

92296رومرزسفلیاسالم آبادمرکزيجیرفت3408

4061,471رومرزعلیااسالم آبادمرکزيجیرفت3409

123402سرونی سفلیاسالم آبادمرکزيجیرفت3410

40141سرونی علیااسالم آبادمرکزيجیرفت3411

**شرکت فرتاماسالم آبادمرکزيجیرفت3412

187782عالالدین سفلیاسالم آبادمرکزيجیرفت3413

226854عالالدینی علیااسالم آبادمرکزيجیرفت3414

142508قاسم آباداسالم آبادمرکزيجیرفت3415

**کنارکچاسالم آبادمرکزيجیرفت3416

102350کهورآباداسالم آبادمرکزيجیرفت3417

44145گاشلخیاسالم آبادمرکزيجیرفت3418

621مختارآباداسالم آبادمرکزيجیرفت3419

2588مرادآباداسالم آبادمرکزيجیرفت3420
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**نعل بندياسالم آبادمرکزيجیرفت3421

185573ابراهیمآبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3422

5051,851باغبابوئیهخاتون آبادمرکزيجیرفت3423

**بیژن آبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3424

1033پاتلیخاتون آبادمرکزيجیرفت3425

75234جمتانخاتون آبادمرکزيجیرفت3426

2178جهادآبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3427

149539چینه هوکردخاتون آبادمرکزيجیرفت3428

198831حشرآبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3429

3991,519خاتون آبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3430

272852ده شیخ مرغزيخاتون آبادمرکزيجیرفت3431

30112ده گزيخاتون آبادمرکزيجیرفت3432

219738زنگیانخاتون آبادمرکزيجیرفت3433

87298عشرتآبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3434

6042,316کالب صوفیان سفلیخاتون آبادمرکزيجیرفت3435

77288کالب صوفیان علیاخاتون آبادمرکزيجیرفت3436

131458گزآبادخاتون آبادمرکزيجیرفت3437

78238ماران قلعهخاتون آبادمرکزيجیرفت3438

47مارمردخاتون آبادمرکزيجیرفت3439

6082,016هوکردخاتون آبادمرکزيجیرفت3440

121384باقرآباددولت آبادمرکزيجیرفت3441

2121,225باقرآبادطباطبائیدولت آبادمرکزيجیرفت3442

46135بیدخیريدولت آبادمرکزيجیرفت3443

87316پشت مرزدولت آبادمرکزيجیرفت3444

93322تمگاواندولت آبادمرکزيجیرفت3445

68209جالل آباددولت آبادمرکزيجیرفت3446

107362جنگل آبادباالدولت آبادمرکزيجیرفت3447

137460جنگل آبادپائیندولت آبادمرکزيجیرفت3448

105341دشت کوچ باالدولت آبادمرکزيجیرفت3449
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134430دشتکوچ پائیندولت آبادمرکزيجیرفت3450

9544,196دولت آباددولت آبادمرکزيجیرفت3451

1749ده شیخ سلطان عبدالهدولت آبادمرکزيجیرفت3452

515ده کراندولت آبادمرکزيجیرفت3453

250856دهنوامالكدولت آبادمرکزيجیرفت3454

128428رضی آباددولت آبادمرکزيجیرفت3455

64210روستاي مالويدولت آبادمرکزيجیرفت3456

**زاویهدولت آبادمرکزيجیرفت3457

6812,265ساغريدولت آبادمرکزيجیرفت3458

4641,606طوحاندولت آبادمرکزيجیرفت3459

**عباس آباددولت آبادمرکزيجیرفت3460

1453عبدل آباددولت آبادمرکزيجیرفت3461

2,1746,170علی آباددولت آبادمرکزيجیرفت3462

**قنات کالنتردولت آبادمرکزيجیرفت3463

**کهنکدولت آبادمرکزيجیرفت3464

415کهورکالغدولت آبادمرکزيجیرفت3465

55191گزآباددولت آبادمرکزيجیرفت3466

51149مشاع عشایري شماره 1دولت آبادمرکزيجیرفت3467

932مشاع عشایري شماره 2دولت آبادمرکزيجیرفت3468

3111,004میان دهدولت آبادمرکزيجیرفت3469

**اب بیدهلیلمرکزيجیرفت3470

**ابشورانهلیلمرکزيجیرفت3471

**ابنیانهلیلمرکزيجیرفت3472

**احمدآبادهلیلمرکزيجیرفت3473

**احمدآبادهلیلمرکزيجیرفت3474

147510اکبرآبادهلیلمرکزيجیرفت3475

1023اله آبادولیهلیلمرکزيجیرفت3476

**امیریه سنگ بلندهلیلمرکزيجیرفت3477

49انجیربوغههلیلمرکزيجیرفت3478
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2762اهوگانهلیلمرکزيجیرفت3479

**باغ سیف الههلیلمرکزيجیرفت3480

**بلقیس آبادهلیلمرکزيجیرفت3481

71244بندسراجیهلیلمرکزيجیرفت3482

3081,055بهجرد سفلیهلیلمرکزيجیرفت3483

56173بهجردباالهلیلمرکزيجیرفت3484

49پروندهلیلمرکزيجیرفت3485

4501,552پشتلرهلیلمرکزيجیرفت3486

**پنکانهلیلمرکزيجیرفت3487

**جگاههلیلمرکزيجیرفت3488

**چالههلیلمرکزيجیرفت3489

413چاه مزنگانهلیلمرکزيجیرفت3490

109329حسین آبادهلیلمرکزيجیرفت3491

2971,160خالق آبادهلیلمرکزيجیرفت3492

**دال خوش دانهلیلمرکزيجیرفت3493

**درگزيهلیلمرکزيجیرفت3494

**دماغ کرمهلیلمرکزيجیرفت3495

**دن زكهلیلمرکزيجیرفت3496

716زینل آبادهلیلمرکزيجیرفت3497

**سدهلیلمرکزيجیرفت3498

416سرگزهلیلمرکزيجیرفت3499

43139سرنرابهلیلمرکزيجیرفت3500

2169سلمانیههلیلمرکزيجیرفت3501

**سنگ دانهلیلمرکزيجیرفت3502

**شرکت ایرانیهلیلمرکزيجیرفت3503

**شوروییههلیلمرکزيجیرفت3504

**طرح گلخانه ائ اقائ افتخارئهلیلمرکزيجیرفت3505

**عاشقانهلیلمرکزيجیرفت3506

**عباس آبادهلیلمرکزيجیرفت3507
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1227علی آبادهلیلمرکزيجیرفت3508

201719عنایتآبادهلیلمرکزيجیرفت3509

**فرودگاههلیلمرکزيجیرفت3510

2276قلعه گبريهلیلمرکزيجیرفت3511

132411قلعه نوهلیلمرکزيجیرفت3512

**قیصریههلیلمرکزيجیرفت3513

**کارگاه شرکت ساختمانیهلیلمرکزيجیرفت3514

**کل جودونهلیلمرکزيجیرفت3515

**کل قنبرهلیلمرکزيجیرفت3516

**کم گینوئیههلیلمرکزيجیرفت3517

114359کوه نیمههلیلمرکزيجیرفت3518

2893گالجتوهلیلمرکزيجیرفت3519

**گرمهلیلمرکزيجیرفت3520

**گنابهلیلمرکزيجیرفت3521

**گندرجهلهلیلمرکزيجیرفت3522

39127مارون گلوهلیلمرکزيجیرفت3523

1537محموديهلیلمرکزيجیرفت3524

**مزرعه شهیدبهشتیهلیلمرکزيجیرفت3525

2383مشاع مراد رمضانیهلیلمرکزيجیرفت3526

**مظفرآبادهلیلمرکزيجیرفت3527

**معدن شن وسنگ وماسههلیلمرکزيجیرفت3528

64204مگسیهلیلمرکزيجیرفت3529

128474ملکآبادهلیلمرکزيجیرفت3530

**منصورآبادهلیلمرکزيجیرفت3531

4097مهدي آبادهلیلمرکزيجیرفت3532

4051,552نارجوهلیلمرکزيجیرفت3533

1858نجف آبادهلیلمرکزيجیرفت3534

**نرابیهلیلمرکزيجیرفت3535

**هشمت آبادهلیلمرکزيجیرفت3536
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**هوردانهلیلمرکزيجیرفت3537

120437یاغی بیگیهلیلمرکزيجیرفت3538

1742ارملکرابرمرکزيرابر3539

5921,734اسکررابرمرکزيرابر3540

**اشیرکشرابرمرکزيرابر3541

3498باغ پیرولیرابرمرکزيرابر3542

**براحمدرابرمرکزيرابر3543

49بنگانرابرمرکزيرابر3544

**پشته پارورابرمرکزيرابر3545

**پشم کوئیهرابرمرکزيرابر3546

**پیرچناررابرمرکزيرابر3547

**پیرکهکمرابرمرکزيرابر3548

**تاج آبادرابرمرکزيرابر3549

246740تذرجرابرمرکزيرابر3550

**چشمه ماهرابرمرکزيرابر3551

**چنارگدوئیهرابرمرکزيرابر3552

**حسین آبادرابرمرکزيرابر3553

**خانیانرابرمرکزيرابر3554

**خیدررابرمرکزيرابر3555

**دامنه انجیررابرمرکزيرابر3556

**درب چناررابرمرکزيرابر3557

**دره بیدانرابرمرکزيرابر3558

**دشت ختنرابرمرکزيرابر3559

127332ده دیوانرابرمرکزيرابر3560

**ده صاحبرابرمرکزيرابر3561

**ده صحرارابرمرکزيرابر3562

**ده فیروزرابرمرکزيرابر3563

**رضوئیهرابرمرکزيرابر3564

78209رودبررابرمرکزيرابر3565
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**سمورآبادرابرمرکزيرابر3566

**سندوئیهرابرمرکزيرابر3567

1752سه درهرابرمرکزيرابر3568

**ششتوئیهرابرمرکزيرابر3569

1943شیخ جاللیرابرمرکزيرابر3570

**صفارابرمرکزيرابر3571

**عباس آبادرابرمرکزيرابر3572

1539عشق آبادرابرمرکزيرابر3573

**فیل آبادرابرمرکزيرابر3574

614قنات بیدرابرمرکزيرابر3575

**کارزوئیهرابرمرکزيرابر3576

**کشکان سفلیرابرمرکزيرابر3577

1030کشکان علیارابرمرکزيرابر3578

47154کل مشکرابرمرکزيرابر3579

**کم سفیدرابرمرکزيرابر3580

**کماندروئیهرابرمرکزيرابر3581

43147کوه سفیدرابرمرکزيرابر3582

**گارجورابرمرکزيرابر3583

**گلی آبادرابرمرکزيرابر3584

**گودگزي 1رابرمرکزيرابر3585

**گودگزي 2رابرمرکزيرابر3586

**گودگلکوئیهرابرمرکزيرابر3587

**گودگلوئیهرابرمرکزيرابر3588

**گودهوارابرمرکزيرابر3589

43111گورساروئیهرابرمرکزيرابر3590

**گهکانرابرمرکزيرابر3591

3690لنگررابرمرکزيرابر3592

**مبارکهرابرمرکزيرابر3593

**ملقه زاريرابرمرکزيرابر3594
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611منوکینرابرمرکزيرابر3595

**مورپهنرابرمرکزيرابر3596

52179موسی آبادرابرمرکزيرابر3597

155465ننوكرابرمرکزيرابر3598

**نهربادامرابرمرکزيرابر3599

**هاشم آبادرابرمرکزيرابر3600

**ابدرسیه بنوئیهمرکزيرابر3601

**اسفیجسیه بنوئیهمرکزيرابر3602

821اشکانسیه بنوئیهمرکزيرابر3603

**اشیانه زردسیه بنوئیهمرکزيرابر3604

**ایرجیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3605

**باب بیدانسیه بنوئیهمرکزيرابر3606

**باب کهنسیه بنوئیهمرکزيرابر3607

55141بابگلوییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3608

**باغ بهادرسیه بنوئیهمرکزيرابر3609

**باغستانسیه بنوئیهمرکزيرابر3610

**باقرآبادسیه بنوئیهمرکزيرابر3611

**بندرسیه بنوئیهمرکزيرابر3612

**بیدصحتسیه بنوئیهمرکزيرابر3613

**بیدنوسیه بنوئیهمرکزيرابر3614

64170بیزنوئیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3615

**بیسوییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3616

2681پاي نگینسیه بنوئیهمرکزيرابر3617

**پشته سلیمانسیه بنوئیهمرکزيرابر3618

**تکرکوئیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3619

**تیدرسیه بنوئیهمرکزيرابر3620

**جوي انجیرسیه بنوئیهمرکزيرابر3621

**جوي نوسیه بنوئیهمرکزيرابر3622

**چراغوسیه بنوئیهمرکزيرابر3623
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4294چهرنسیه بنوئیهمرکزيرابر3624

**حضرتیسیه بنوئیهمرکزيرابر3625

1343خمردوئیه /امرودوئیه /سیه بنوئیهمرکزيرابر3626

49147دارنجانسیه بنوئیهمرکزيرابر3627

1946داس آبادسیه بنوئیهمرکزيرابر3628

**دره دیويسیه بنوئیهمرکزيرابر3629

**ده احمدسیه بنوئیهمرکزيرابر3630

**ده ناییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3631

**دیزنگ ماهسیه بنوئیهمرکزيرابر3632

**روسکینسیه بنوئیهمرکزيرابر3633

**زیرجوئیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3634

**سغدینسیه بنوئیهمرکزيرابر3635

**سگ موريسیه بنوئیهمرکزيرابر3636

**سنگ عشقسیه بنوئیهمرکزيرابر3637

**سه گلسیه بنوئیهمرکزيرابر3638

6552,060سیه بنوییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3639

**صعب آبادسیه بنوئیهمرکزيرابر3640

**طومیسیه بنوئیهمرکزيرابر3641

**عباس آبادسیه بنوئیهمرکزيرابر3642

**قاسم آبادسیه بنوئیهمرکزيرابر3643

**قلعه دیلمسیه بنوئیهمرکزيرابر3644

**کاروانسراي شیرزادسیه بنوئیهمرکزيرابر3645

134345کبیرسیه بنوئیهمرکزيرابر3646

44167کجینوئیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3647

**کندغانسیه بنوئیهمرکزيرابر3648

**کوشکینسیه بنوئیهمرکزيرابر3649

**گردوسلوسیه بنوئیهمرکزيرابر3650

3186گرگینسیه بنوئیهمرکزيرابر3651

**گزنوییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3652
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**گلوابدرسیه بنوئیهمرکزيرابر3653

**گلودرهسیه بنوئیهمرکزيرابر3654

**گلومارسیه بنوئیهمرکزيرابر3655

71425گلینوییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3656

4481,262گنجانسیه بنوئیهمرکزيرابر3657

**گودبیدوییهسیه بنوئیهمرکزيرابر3658

614گودقلعهسیه بنوئیهمرکزيرابر3659

**گودکلوکوئیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3660

**مبارکشاهسیه بنوئیهمرکزيرابر3661

**مرغزارسیه بنوئیهمرکزيرابر3662

170526ننیزعلیاسیه بنوئیهمرکزيرابر3663

**نوش آبادسیه بنوئیهمرکزيرابر3664

**نوئیهسیه بنوئیهمرکزيرابر3665

**نهراورسسیه بنوئیهمرکزيرابر3666

56123نینزسفلیسیه بنوئیهمرکزيرابر3667

**هفت دانگسیه بنوئیهمرکزيرابر3668

**هنگرسیه بنوئیهمرکزيرابر3669

48156ابراهیم آبادجوارانهنزارابر3670

1543ادوريجوارانهنزارابر3671

**ادوري سفلیجوارانهنزارابر3672

**ادوري علیاجوارانهنزارابر3673

84248اسالم آباد/میخانه /جوارانهنزارابر3674

**اسماعیل آبادجوارانهنزارابر3675

59امیرآبادجوارانهنزارابر3676

49آباد گیشکیجوارانهنزارابر3677

1654باغ بیدسفلی /باب بیدسفلی /جوارانهنزارابر3678

55112باغ بیدعلیا/باب بیدعلیا/جوارانهنزارابر3679

1845باغ شریعتی /باغ شاه /جوارانهنزارابر3680

**باغ مورجوارانهنزارابر3681
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**باغ والیجوارانهنزارابر3682

**باغوییهجوارانهنزارابر3683

2559بنه رازيجوارانهنزارابر3684

70197بنه سوختهجوارانهنزارابر3685

**بیدوییهجوارانهنزارابر3686

77217پدوم آبادجوارانهنزارابر3687

33101پده بلندعلیاجوارانهنزارابر3688

**پشت پرانجوارانهنزارابر3689

**پلنگیجوارانهنزارابر3690

**پیریکهجوارانهنزارابر3691

**پیلوییهجوارانهنزارابر3692

**پیلوئیهجوارانهنزارابر3693

**تنگ تذرججوارانهنزارابر3694

**تنگل هونیجوارانهنزارابر3695

65195توکل آبادجوارانهنزارابر3696

**تیتوییهجوارانهنزارابر3697

**تیلی نو ئیهجوارانهنزارابر3698

**تیلینوئیهجوارانهنزارابر3699

**جعفرآبادجوارانهنزارابر3700

**جنت آبادجوارانهنزارابر3701

2153جنگل آبادجوارانهنزارابر3702

269652جواران/مرجانجوارانهنزارابر3703

2969جوي بادامجوارانهنزارابر3704

53140چالهجوارانهنزارابر3705

**حسین آباد1جوارانهنزارابر3706

**حسین آباد2جوارانهنزارابر3707

**خاتون آبادجوارانهنزارابر3708

**خرم آبادجوارانهنزارابر3709

55144دختکجوارانهنزارابر3710
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**دراسیابجوارانهنزارابر3711

**دره بافتجوارانهنزارابر3712

**دریاییجوارانهنزارابر3713

46133دزدانجوارانهنزارابر3714

2256ده ملکجوارانهنزارابر3715

**دهنو1جوارانهنزارابر3716

**دهنو2جوارانهنزارابر3717

**رشک آبادجوارانهنزارابر3718

**رضوئیهجوارانهنزارابر3719

2153زردالوئیهجوارانهنزارابر3720

66148زمین انجیرجوارانهنزارابر3721

**زیارتگاهجوارانهنزارابر3722

**زیلدونجوارانهنزارابر3723

**سرخابجوارانهنزارابر3724

3898سرغشکجوارانهنزارابر3725

**سلطان آبادجوارانهنزارابر3726

**سنگوییهجوارانهنزارابر3727

47162سیربنوئیهجوارانهنزارابر3728

**شاه منصورجوارانهنزارابر3729

**ششتوجوارانهنزارابر3730

**شیب تل آبادجوارانهنزارابر3731

**شیب علیجوارانهنزارابر3732

**شیالبجوارانهنزارابر3733

**طاویقوییهجوارانهنزارابر3734

**علی آبادجوارانهنزارابر3735

45127فیروزجوارانهنزارابر3736

722قنات سرخجوارانهنزارابر3737

516قنات گدار/کهنگ گدار/جوارانهنزارابر3738

119441قنات ملکجوارانهنزارابر3739
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**کارخانه سنگ شکنجوارانهنزارابر3740

**کارگاه سد صفا رودجوارانهنزارابر3741

47137کتکجوارانهنزارابر3742

**کرنگجوارانهنزارابر3743

**کالنیجوارانهنزارابر3744

76269کلدانجوارانهنزارابر3745

**کلدانوئیهجوارانهنزارابر3746

**کمونوئیهجوارانهنزارابر3747

64196کهنوججوارانهنزارابر3748

1548کهیروئیهجوارانهنزارابر3749

**گردون سفلیجوارانهنزارابر3750

**گردون علیاجوارانهنزارابر3751

**گریشانجوارانهنزارابر3752

61177گرینوییهجوارانهنزارابر3753

827گزوییه سفلیجوارانهنزارابر3754

2779گزوییه علیاجوارانهنزارابر3755

**گناجان سفلیجوارانهنزارابر3756

**گناجان علیاجوارانهنزارابر3757

**گودرزجوارانهنزارابر3758

**لطف آبادجوارانهنزارابر3759

56135محمدآبادجوارانهنزارابر3760

**محمدآبادجوارانهنزارابر3761

**محمودآبادجوارانهنزارابر3762

**محمودي1جوارانهنزارابر3763

**محمودي2جوارانهنزارابر3764

1137مشک ابدانجوارانهنزارابر3765

**مظفر آباد1جوارانهنزارابر3766

**مظفر آباد2جوارانهنزارابر3767

**مقبلکجوارانهنزارابر3768
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37111میدانجوارانهنزارابر3769

**ناصرآبادجوارانهنزارابر3770

58نرابجوارانهنزارابر3771

**نسیل درجوارانهنزارابر3772

3157نصرت آبادجوارانهنزارابر3773

1029نیمروديجوارانهنزارابر3774

78220هلیل رودجوارانهنزارابر3775

2468هنجانجوارانهنزارابر3776

**هونیجوارانهنزارابر3777

1234یخمرجوارانهنزارابر3778

42150ابکوچهنزاهنزارابر3779

49123ابگرمهنزاهنزارابر3780

1965اسفنا علیاهنزاهنزارابر3781

38127اسفناسفلیهنزاهنزارابر3782

1136اسکفتوئیههنزاهنزارابر3783

**اسیاب محمديهنزاهنزارابر3784

**اشکنوئیه سفلیهنزاهنزارابر3785

43118اشکنوئیه علیاهنزاهنزارابر3786

42126ال غیاثیهنزاهنزارابر3787

**باب زارجهنزاهنزارابر3788

**باب سرخهنزاهنزارابر3789

**باغ بچینهنزاهنزارابر3790

**باغ جاللهنزاهنزارابر3791

**باغ حسینیهنزاهنزارابر3792

**باغ شکفتهنزاهنزارابر3793

**باغ کمالهنزاهنزارابر3794

**باغ ماالنهنزاهنزارابر3795

1742باغ میريهنزاهنزارابر3796

**باغ یوسفهنزاهنزارابر3797
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**باغوئیههنزاهنزارابر3798

**باغوئیه1هنزاهنزارابر3799

73188باغوئیه2هنزاهنزارابر3800

45132بختینهنزاهنزارابر3801

**بدرقههنزاهنزارابر3802

55149برف انبارهنزاهنزارابر3803

**بن بلندهنزاهنزارابر3804

39146بندرسرمشکهنزاهنزارابر3805

**بنوییه جوزهنزاهنزارابر3806

**بنوئیه سرخوییههنزاهنزارابر3807

**بیدشیرین1هنزاهنزارابر3808

3179بیدشیرین2هنزاهنزارابر3809

515بیدلنگهنزاهنزارابر3810

48114پاي زبرهنزاهنزارابر3811

518پاي طاقهنزاهنزارابر3812

**پاي قالهنزاهنزارابر3813

1440پاي گردهنزاهنزارابر3814

**پشته بلندهنزاهنزارابر3815

3097پشته زنگهنزاهنزارابر3816

**تخت قیصرهنزاهنزارابر3817

615ترگوئیههنزاهنزارابر3818

**تینیلوئیه سفلیهنزاهنزارابر3819

**تینیلوئیه علیاهنزاهنزارابر3820

611جالل آبادهنزاهنزارابر3821

52168جوزعلیهنزاهنزارابر3822

**چهاردیواريهنزاهنزارابر3823

**حاجات سفلیهنزاهنزارابر3824

**حاجات علیاهنزاهنزارابر3825

112360خانه رغانهنزاهنزارابر3826
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**خانه گزانهنزاهنزارابر3827

76203خشک رودهنزاهنزارابر3828

45141خمروئیههنزاهنزارابر3829

**خیرآبادهنزاهنزارابر3830

26155درالوهنزاهنزارابر3831

73208دره بیدهنزاهنزارابر3832

419دره کیلهنزاهنزارابر3833

**دودرههنزاهنزارابر3834

**دورودخانههنزاهنزارابر3835

**ده مارانهنزاهنزارابر3836

**ده نوهنزاهنزارابر3837

**رضنوییههنزاهنزارابر3838

**رضوانهنزاهنزارابر3839

**رمودره سفلیهنزاهنزارابر3840

2042رمودره علیاهنزاهنزارابر3841

**روماهنهنزاهنزارابر3842

55159زارچستانهنزاهنزارابر3843

1026زربرانهنزاهنزارابر3844

**زردلوهنزاهنزارابر3845

**زیرگلوئیههنزاهنزارابر3846

1742سرچشمههنزاهنزارابر3847

**سررضلوهنزاهنزارابر3848

73186سرهنگرهنزاهنزارابر3849

**سنگ سبزهنزاهنزارابر3850

**سنگ سیاههنزاهنزارابر3851

**سیاه سورمندهنزاهنزارابر3852

**سیاه گلهنزاهنزارابر3853

50155سیدمرتضیهنزاهنزارابر3854

**ششت مهروهنزاهنزارابر3855
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413شغالهنزاهنزارابر3856

3187صغینهنزاهنزارابر3857

**عشق آبادهنزاهنزارابر3858

**علی آبادهنزاهنزارابر3859

**فتح آبادهنزاهنزارابر3860

512کاووس آبادهنزاهنزارابر3861

**کت جینیهنزاهنزارابر3862

**کتکنوئیههنزاهنزارابر3863

**کشکوییههنزاهنزارابر3864

**کل خانیهنزاهنزارابر3865

**کلدانهنزاهنزارابر3866

**کلومنانهنزاهنزارابر3867

54152کلوییههنزاهنزارابر3868

2780کنگاوهنزاهنزارابر3869

143415کنگريهنزاهنزارابر3870

**کودخشکهنزاهنزارابر3871

**کوره ماستیهنزاهنزارابر3872

**کهن بادامهنزاهنزارابر3873

2998گردوستانهنزاهنزارابر3874

**گل اسپیدوییههنزاهنزارابر3875

1352گلوچارهنزاهنزارابر3876

2579گلوگازرهنزاهنزارابر3877

1028گودگردهنزاهنزارابر3878

**محمدآبادکاووس خانهنزاهنزارابر3879

**محمودآبادهنزاهنزارابر3880

**محمودآبادصغینهنزاهنزارابر3881

**مدینهنزاهنزارابر3882

**مرینهنزاهنزارابر3883

**مزنگانهنزاهنزارابر3884
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**ملکیهنزاهنزارابر3885

**ملنگهنزاهنزارابر3886

2164هست موییههنزاهنزارابر3887

**ادوريحرجندکوهسارانراور3888

75232باداموییهحرجندکوهسارانراور3889

**باغ خان/حسین آبادحرجندکوهسارانراور3890

**تلمبه شهیدحسن خراسانیحرجندکوهسارانراور3891

**تلمبه ملک آبادحرجندکوهسارانراور3892

81269جركحرجندکوهسارانراور3893

**چشمه درشیشحرجندکوهسارانراور3894

**چشمه شیشتاحرجندکوهسارانراور3895

1234چناروییهحرجندکوهسارانراور3896

244784حرجندحرجندکوهسارانراور3897

**حسین آباددرانیحرجندکوهسارانراور3898

410حشمت آبادحرجندکوهسارانراور3899

60183خارکوییهحرجندکوهسارانراور3900

722خدادادحرجندکوهسارانراور3901

2794درب هزارحرجندکوهسارانراور3902

723دشتوئیهحرجندکوهسارانراور3903

**ده قلی شوحرجندکوهسارانراور3904

**دهنوحرجندحرجندکوهسارانراور3905

50169دهنوعلی شهريحرجندکوهسارانراور3906

**دهنوهتکحرجندکوهسارانراور3907

**دیکوئیهحرجندکوهسارانراور3908

**رشکوئیهحرجندکوهسارانراور3909

**رضاآباد/برج قارون /حرجندکوهسارانراور3910

46146رقعه کبیرحرجندکوهسارانراور3911

**رودغدیرحرجندکوهسارانراور3912

**رونیحرجندکوهسارانراور3913
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918سدکوئیهحرجندکوهسارانراور3914

2165سرنگیحرجندکوهسارانراور3915

**ششتوئیهحرجندکوهسارانراور3916

**علی آبادگورکانیحرجندکوهسارانراور3917

833قنات صالححرجندکوهسارانراور3918

**قنات مالکحرجندکوهسارانراور3919

1440کریم آبادحرجندکوهسارانراور3920

80272کهن قاضیحرجندکوهسارانراور3921

3192گچ سفلیحرجندکوهسارانراور3922

63186گچ علیاحرجندکوهسارانراور3923

114355گزكحرجندکوهسارانراور3924

**گودچنارحرجندکوهسارانراور3925

162553گورك 2حرجندکوهسارانراور3926

81295گورکانیحرجندکوهسارانراور3927

**ماضیحرجندکوهسارانراور3928

**مزرعه اب بیدحرجندکوهسارانراور3929

2884نیمکحرجندکوهسارانراور3930

54176هنکحرجندکوهسارانراور3931

32111هیکوئیهحرجندکوهسارانراور3932

**باب گهرهروزکوهسارانراور3933

41101باب نیزوهروزکوهسارانراور3934

1552باغ گهرهروزکوهسارانراور3935

35113بریمهروزکوهسارانراور3936

**بلوچیههروزکوهسارانراور3937

1341بندکهنوجهروزکوهسارانراور3938

**بنگوههروزکوهسارانراور3939

2678بیدوئیه نخعیهروزکوهسارانراور3940

**پاچنارهروزکوهسارانراور3941

**تلمبه حورهروزکوهسارانراور3942
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**تنگلوهروزکوهسارانراور3943

**تنگلوییههروزکوهسارانراور3944

**جلیل آبادهروزکوهسارانراور3945

**چشمه سرخهروزکوهسارانراور3946

56171چناروئیههروزکوهسارانراور3947

**حسن آبادهروزکوهسارانراور3948

53166حسین آباددم دهنههروزکوهسارانراور3949

**حسین آبادمرتضويهروزکوهسارانراور3950

106357حورهروزکوهسارانراور3951

**خیرآبادهروزکوهسارانراور3952

**دراسپیدهروزکوهسارانراور3953

1549درزینهروزکوهسارانراور3954

32104دستجردهروزکوهسارانراور3955

512دوغ کشانهروزکوهسارانراور3956

**ده تقیهروزکوهسارانراور3957

60183ده زنانهروزکوهسارانراور3958

**ده قاضیهروزکوهسارانراور3959

29106ده گبرهروزکوهسارانراور3960

**دهنرحاج اسماعیلهروزکوهسارانراور3961

**دهنوگروكهروزکوهسارانراور3962

1948دهنه تنگلهروزکوهسارانراور3963

**دهنه دیدئهروزکوهسارانراور3964

1641دهوییههروزکوهسارانراور3965

824دیديهروزکوهسارانراور3966

**رستم آبادهروزکوهسارانراور3967

36123رقعه صغیرههروزکوهسارانراور3968

**رودگزوئیههروزکوهسارانراور3969

80254ریگ آبادهروزکوهسارانراور3970

418زارکوئیههروزکوهسارانراور3971
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2959سراشکهروزکوهسارانراور3972

**سردروهروزکوهسارانراور3973

47141سهرجهروزکوهسارانراور3974

2691سهرنگهروزکوهسارانراور3975

86286شاهزاده محمدهروزکوهسارانراور3976

**شیرخانیهروزکوهسارانراور3977

39111عباس آبادهروزکوهسارانراور3978

**عرب آبادهروزکوهسارانراور3979

**علی آبادسرهنگهروزکوهسارانراور3980

**عنبرآبادهروزکوهسارانراور3981

**فردوسوهروزکوهسارانراور3982

49153قنات سههروزکوهسارانراور3983

38131قنات کهن ده شعیبهروزکوهسارانراور3984

70217قنات گرمهروزکوهسارانراور3985

**کاروانسراي اب بیدهروزکوهسارانراور3986

**گداردرب جمهروزکوهسارانراور3987

88272گروكهروزکوهسارانراور3988

57173گریکهروزکوهسارانراور3989

2277گزستانهروزکوهسارانراور3990

43131گساویههروزکوهسارانراور3991

68198گنوئیههروزکوهسارانراور3992

**گودگازروباالهروزکوهسارانراور3993

**گودگازروپائینهروزکوهسارانراور3994

**ماه زمینهروزکوهسارانراور3995

**محمدآبادهروزکوهسارانراور3996

**محمدآباد2هروزکوهسارانراور3997

**معدن اسدآبادهروزکوهسارانراور3998

**معدن اشکلیهروزکوهسارانراور3999

**معدن بزرگهروزکوهسارانراور4000
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**مهدي آبادهروزکوهسارانراور4001

**نصیرآبادهروزکوهسارانراور4002

33108هرگنديهروزکوهسارانراور4003

125416هروزسفلیهروزکوهسارانراور4004

144416هروزعلیاهروزکوهسارانراور4005

**اب انبار2راورمرکزيراور4006

**اب انبارشماره 1راورمرکزيراور4007

**اب انبارشماره 2راورمرکزيراور4008

**اب انجیروراورمرکزيراور4009

**اب کروراورمرکزيراور4010

1959ابدرجهانراورمرکزيراور4011

**ادوروراورمرکزيراور4012

**اسدآبادراورمرکزيراور4013

**اسماعیل آبادراورمرکزيراور4014

**اسماعیلی   /تلمبه ابکوه /راورمرکزيراور4015

**افکوئیهراورمرکزيراور4016

**اهللا آبادراورمرکزيراور4017

**باغ میرئراورمرکزيراور4018

**برافتابراورمرکزيراور4019

**برکت آبادراورمرکزيراور4020

59161بغیجانراورمرکزيراور4021

**بونهراورمرکزيراور4022

**بیدگرونراورمرکزيراور4023

141444تاشکراورمرکزيراور4024

284942تقی آبادراورمرکزيراور4025

**تلمبه اب اشامیدنی شهرداري راورراورمرکزيراور4026

**تلمبه جهادسازندگیراورمرکزيراور4027

**تلمبه شهیدباهنرراورمرکزيراور4028

**تلمبه شهیدرجائیراورمرکزيراور4029
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88273تلمبه صدوقی /گروه کشاورزان مشاع صدوقیراورمرکزيراور4030

**تلمبه علی ابن ابیطالبراورمرکزيراور4031

1035توتکراورمرکزيراور4032

35112تیرانراورمرکزيراور4033

515تیکدرراورمرکزيراور4034

173570جالل آبادراورمرکزيراور4035

**چاهوئیه /چهو/راورمرکزيراور4036

**چشمه دهقانراورمرکزيراور4037

**چکادراورمرکزيراور4038

**چناروییهراورمرکزيراور4039

**چون کوییهراورمرکزيراور4040

128425حجت آبادراورمرکزيراور4041

**حکیم آبادراورمرکزيراور4042

113378خالق آبادراورمرکزيراور4043

1440خودراهیراورمرکزيراور4044

179538خورندراورمرکزيراور4045

2967دارستانراورمرکزيراور4046

**دامداري ماشااله ساتورراورمرکزيراور4047

**درابراورمرکزيراور4048

**درزارچراورمرکزيراور4049

**درشوراب باالراورمرکزيراور4050

928درشوراب پائینراورمرکزيراور4051

**درشوراب وسطیراورمرکزيراور4052

**ده امام جمعه (رحمت آباد)راورمرکزيراور4053

**ده پایینراورمرکزيراور4054

**ده حاجیراورمرکزيراور4055

59195ده شیبراورمرکزيراور4056

**ده صفرراورمرکزيراور4057

**ده طالوئیراورمرکزيراور4058
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3341,012ده علیراورمرکزيراور4059

**ده علی اقاطرزراورمرکزيراور4060

**ده فوزيراورمرکزيراور4061

**ده الالراورمرکزيراور4062

**ده محمدراورمرکزيراور4063

**ده مصطفیراورمرکزيراور4064

**ده مهديراورمرکزيراور4065

**ده میانراورمرکزيراور4066

**دهنوئیهراورمرکزيراور4067

96347دهوجراورمرکزيراور4068

**دیلهراورمرکزيراور4069

3084دیمسکانراورمرکزيراور4070

**دیموئیهراورمرکزيراور4071

**ربع کهنراورمرکزيراور4072

**رضاآبادصفرراورمرکزيراور4073

**روپاسراورمرکزيراور4074

83250ریحانراورمرکزيراور4075

516سرمورراورمرکزيراور4076

**سعید آبادراورمرکزيراور4077

**سیدآبادراورمرکزيراور4078

2375سینه کوییهراورمرکزيراور4079

**شمشیرآبادراورمرکزيراور4080

2787شهر آبادراورمرکزيراور4081

218741طرزراورمرکزيراور4082

1139علی آبادکوه نمکیراورمرکزيراور4083

**علی آباد1راورمرکزيراور4084

**فتح آباد1راورمرکزيراور4085

**فتح آباد2راورمرکزيراور4086

**فرودگاه دربندراورمرکزيراور4087
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4221,415فیض آبادراورمرکزيراور4088

**قدرت آبادراورمرکزيراور4089

59180قطروییهراورمرکزيراور4090

417کشبنوییهراورمرکزيراور4091

**کاروانسراي چاه کوروراورمرکزيراور4092

**کاروانسراي دربندراورمرکزيراور4093

**کروراورمرکزيراور4094

**کموسرگزانراورمرکزيراور4095

**کنگوییهراورمرکزيراور4096

44132کهنراورمرکزيراور4097

133459کهنوجراورمرکزيراور4098

**گاوداري ابکوهراورمرکزيراور4099

**گزوئیهراورمرکزيراور4100

**گواشکراورمرکزيراور4101

208674گوجرراورمرکزيراور4102

**گود حسین عباسراورمرکزيراور4103

**لکرکوهراورمرکزيراور4104

**مجتمع کشاورزي امام رضا(ع)راورمرکزيراور4105

**محمدآبادراورمرکزيراور4106

**مرکزاموزش شهیدمحمدزحمتکش /کاروانراورمرکزيراور4107

**مزرعه اشتردانراورمرکزيراور4108

**معدن جدیدطرزراورمرکزيراور4109

**معدن گوجرراورمرکزيراور4110

**معین آبادراورمرکزيراور4111

**مقیم آبادراورمرکزيراور4112

1859مکیراورمرکزيراور4113

**مهدي آباد2راورمرکزيراور4114

**نجف آبادراورمرکزيراور4115

**ندوراورمرکزيراور4116
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**ندیگانراورمرکزيراور4117

**نصرت آبادراورمرکزيراور4118

**نوروزآبادراورمرکزيراور4119

**همت آبادراورمرکزيراور4120

**همت آباد2راورمرکزيراور4121

59180یوسف آبادراورمرکزيراور4122

37127احمدآبادرضوانفردوسرفسنجان4123

1,2384,201اسماعیل آبادرضوانفردوسرفسنجان4124

**تلمبه اسالمیه 1رضوانفردوسرفسنجان4125

**تلمبه اسیارضوانفردوسرفسنجان4126

**تلمبه اشترآبادرضوانفردوسرفسنجان4127

512تلمبه اکبرجعفريرضوانفردوسرفسنجان4128

**تلمبه اگاهرضوانفردوسرفسنجان4129

918تلمبه امیرآبادرضوانفردوسرفسنجان4130

**تلمبه بزازرضوانفردوسرفسنجان4131

48تلمبه بهمن آبادرضوانفردوسرفسنجان4132

**تلمبه جالل بابائیرضوانفردوسرفسنجان4133

**تلمبه حاجی آبادرضوانفردوسرفسنجان4134

**تلمبه حسن آبادرضوانفردوسرفسنجان4135

**تلمبه خرگوش آبادرضوانفردوسرفسنجان4136

**تلمبه رضاآبادرضوانفردوسرفسنجان4137

**تلمبه رضائیهرضوانفردوسرفسنجان4138

**تلمبه رضوان /رضوان نعمت الهی /رضوانفردوسرفسنجان4139

48تلمبه زیباشهررضوانفردوسرفسنجان4140

**تلمبه سعادت آبادرضوانفردوسرفسنجان4141

**تلمبه شاهرخ آبادرضوانفردوسرفسنجان4142

48تلمبه شمس آباد/حمیدآباد/رضوانفردوسرفسنجان4143

**تلمبه عباس آبادرضوانفردوسرفسنجان4144

**تلمبه عباس حبیبرضوانفردوسرفسنجان4145
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48تلمبه عزیزآبادرضوانفردوسرفسنجان4146

48تلمبه علی کوهیرضوانفردوسرفسنجان4147

**تلمبه فتح آبادرضوانفردوسرفسنجان4148

48تلمبه فیروزآبادرضوانفردوسرفسنجان4149

48تلمبه گلزارجوانانرضوانفردوسرفسنجان4150

**تلمبه گلشهررضوانفردوسرفسنجان4151

**تلمبه محمودآبادرضوانفردوسرفسنجان4152

**تلمبه نازي آبادرضوانفردوسرفسنجان4153

**تلمبه نصیرآبادرضوانفردوسرفسنجان4154

128384جعفرآبادرضوانفردوسرفسنجان4155

161528جهان آبادرضوانفردوسرفسنجان4156

48چشمه سفیدرضوانفردوسرفسنجان4157

254861حسن آبادرضوانفردوسرفسنجان4158

208676حسین آبادرضوانفردوسرفسنجان4159

**حفض آبادهجريرضوانفردوسرفسنجان4160

48درهنگرضوانفردوسرفسنجان4161

2664رحمت آبادرضوانفردوسرفسنجان4162

**زرین دشترضوانفردوسرفسنجان4163

510سیدجالل الدینرضوانفردوسرفسنجان4164

48شجاع آبادباالرضوانفردوسرفسنجان4165

66192شجاع آبادپایینرضوانفردوسرفسنجان4166

3751,153شمس آبادرضوانفردوسرفسنجان4167

**عنایت آبادرضوانفردوسرفسنجان4168

241715فیض آبادرضوانفردوسرفسنجان4169

79240کمال آبادرضوانفردوسرفسنجان4170

612محمدآبادجهانگیررضوانفردوسرفسنجان4171

47158محمودیهرضوانفردوسرفسنجان4172

**مرتضی آبادرضوانفردوسرفسنجان4173

3511,138نعمت آبادرضوانفردوسرفسنجان4174
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**نعیم آبادرضوانفردوسرفسنجان4175

**اهللا آبادفردوسفردوسرفسنجان4176

**تلمبه احمدآبادفردوسفردوسرفسنجان4177

**تلمبه اسدآبادفردوسفردوسرفسنجان4178

**تلمبه اسالمیه2فردوسفردوسرفسنجان4179

**تلمبه الهیهفردوسفردوسرفسنجان4180

**تلمبه امام دادفردوسفردوسرفسنجان4181

**تلمبه امامیهفردوسفردوسرفسنجان4182

**تلمبه باقرآبادفردوسفردوسرفسنجان4183

**تلمبه برخوردارفردوسفردوسرفسنجان4184

**تلمبه بوستانفردوسفردوسرفسنجان4185

**تلمبه تقی آبادفردوسفردوسرفسنجان4186

**تلمبه حسن آبادفردوسفردوسرفسنجان4187

**تلمبه حسن آباد1فردوسفردوسرفسنجان4188

**تلمبه حسین آبادفردوسفردوسرفسنجان4189

**تلمبه حسین آبادفهرجیفردوسفردوسرفسنجان4190

**تلمبه خدادادفردوسفردوسرفسنجان4191

**تلمبه دشت سبزفردوسفردوسرفسنجان4192

**تلمبه رحیم آبادفردوسفردوسرفسنجان4193

**تلمبه رستم آبادفردوسفردوسرفسنجان4194

**تلمبه رضوانفردوسفردوسرفسنجان4195

**تلمبه شاه پسندفردوسفردوسرفسنجان4196

**تلمبه فاطمیهفردوسفردوسرفسنجان4197

**تلمبه فردوسفردوسفردوسرفسنجان4198

**تلمبه کاظم آبادفردوسفردوسرفسنجان4199

**تلمبه گلبهارفردوسفردوسرفسنجان4200

**تلمبه محمدآبادبزازفردوسفردوسرفسنجان4201

**تلمبه محمودیهفردوسفردوسرفسنجان4202

**تلمبه مهدیهفردوسفردوسرفسنجان4203
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**تلمبه وارستهفردوسفردوسرفسنجان4204

**توغريفردوسفردوسرفسنجان4205

42134جنت مرتضويفردوسفردوسرفسنجان4206

149494جوادیه مرتضويفردوسفردوسرفسنجان4207

110329دولت آبادفردوسفردوسرفسنجان4208

**ده محمدمرتضويفردوسفردوسرفسنجان4209

259855رکن آبادفردوسفردوسرفسنجان4210

148499علی آبادفردوسفردوسرفسنجان4211

87257علی آبادهراتیفردوسفردوسرفسنجان4212

49174فتح آبادفردوسفردوسرفسنجان4213

**قادرآبادفردوسفردوسرفسنجان4214

55176قائمیهفردوسفردوسرفسنجان4215

**گلدشتفردوسفردوسرفسنجان4216

121360محمدآبادهراتیفردوسفردوسرفسنجان4217

**موتورحجت آبادفردوسفردوسرفسنجان4218

**موتورحسن آبادحمیدیه جوانانفردوسفردوسرفسنجان4219

4761,590مهدي آبادفردوسفردوسرفسنجان4220

111339ناصح آبادفردوسفردوسرفسنجان4221

157520همت آبادفردوسفردوسرفسنجان4222

**اسپیدارانراویزکشکوئیهرفسنجان4223

2994اسطاهوییهراویزکشکوئیهرفسنجان4224

**اغول گردراویزکشکوئیهرفسنجان4225

**انجیروراویزکشکوئیهرفسنجان4226

**باباکوهراویزکشکوئیهرفسنجان4227

**باداموئیهراویزکشکوئیهرفسنجان4228

**باغ سلیمانراویزکشکوئیهرفسنجان4229

**باهیچراویزکشکوئیهرفسنجان4230

**بلکراویزکشکوئیهرفسنجان4231

68بندوانراویزکشکوئیهرفسنجان4232
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**بهرسراویزکشکوئیهرفسنجان4233

**بیدراویزکشکوئیهرفسنجان4234

621پاکشراویزکشکوئیهرفسنجان4235

616پشتکوهراویزکشکوئیهرفسنجان4236

73212پورکانراویزکشکوئیهرفسنجان4237

**تک زه دره کرديراویزکشکوئیهرفسنجان4238

**تیزهراویزکشکوئیهرفسنجان4239

410جالل آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4240

**چشمه خدیجهراویزکشکوئیهرفسنجان4241

**حاجی آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4242

**حسین آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4243

111330حوم الدینراویزکشکوئیهرفسنجان4244

**خیسوییهراویزکشکوئیهرفسنجان4245

**دام بهاییراویزکشکوئیهرفسنجان4246

42137دره کرديراویزکشکوئیهرفسنجان4247

48دستوییهراویزکشکوئیهرفسنجان4248

**ده اسماعیلراویزکشکوئیهرفسنجان4249

**ده پیرهراویزکشکوئیهرفسنجان4250

**ده حسن موسیراویزکشکوئیهرفسنجان4251

**ده غیاثراویزکشکوئیهرفسنجان4252

**ده محمدغالمعلیراویزکشکوئیهرفسنجان4253

**ده مشکونراویزکشکوئیهرفسنجان4254

**دهنوراویزکشکوئیهرفسنجان4255

**دهوئیهراویزکشکوئیهرفسنجان4256

**راویزراویزکشکوئیهرفسنجان4257

414رشوانراویزکشکوئیهرفسنجان4258

**رودوباالراویزکشکوئیهرفسنجان4259

**رودوپشت باغاراویزکشکوئیهرفسنجان4260

**رودوپشتکندرراویزکشکوئیهرفسنجان4261
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98270رودینراویزکشکوئیهرفسنجان4262

410زهروییهراویزکشکوئیهرفسنجان4263

**زهروییهراویزکشکوئیهرفسنجان4264

**سوراخ جنیراویزکشکوئیهرفسنجان4265

**سهم آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4266

**سهم بیدوراویزکشکوئیهرفسنجان4267

**سیرابراویزکشکوئیهرفسنجان4268

**شادي آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4269

**شورزارراویزکشکوئیهرفسنجان4270

**شهابیه مرعشراویزکشکوئیهرفسنجان4271

**صالحیراویزکشکوئیهرفسنجان4272

616صدرآبادراویزکشکوئیهرفسنجان4273

**عبداله آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4274

**فتح آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4275

515فدیجراویزکشکوئیهرفسنجان4276

**قاسم آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4277

**قیهراویزکشکوئیهرفسنجان4278

**کت سیخورراویزکشکوئیهرفسنجان4279

**کریم آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4280

514کم زرديراویزکشکوئیهرفسنجان4281

1022کهن رزانراویزکشکوئیهرفسنجان4282

414گله مستیراویزکشکوئیهرفسنجان4283

**گودگزراویزکشکوئیهرفسنجان4284

417الشاديراویزکشکوئیهرفسنجان4285

**القیچیراویزکشکوئیهرفسنجان4286

**الکالغراویزکشکوئیهرفسنجان4287

**مارزآبادراویزکشکوئیهرفسنجان4288

921مزرعه جودیهاراویزکشکوئیهرفسنجان4289

**معدن کت حسنوراویزکشکوئیهرفسنجان4290
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**مقل آبادراویزکشکوئیهرفسنجان4291

**ملکیراویزکشکوئیهرفسنجان4292

614منصورآبادراویزکشکوئیهرفسنجان4293

**مهاجريراویزکشکوئیهرفسنجان4294

**مهجردراویزکشکوئیهرفسنجان4295

**نصیرآبادراویزکشکوئیهرفسنجان4296

35110نیمجردوییهراویزکشکوئیهرفسنجان4297

53164احمدآبادهرنديشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4298

**اسماعیل آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4299

49بهمن آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4300

**پیرمرادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4301

3911,397تقی آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4302

**تلمبه احمدآبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4303

**تلمبه احمدآبادهرنديشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4304

**تلمبه اسماعیل آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4305

**تلمبه الهیهشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4306

**تلمبه امامشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4307

**تلمبه پیشکاراصغرنظريشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4308

**تلمبه پیشکاربهشت آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4309

**تلمبه پیشکارحجت آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4310

**تلمبه پیشکارعلی آبادشهیدشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4311

**تلمبه پیشکارنوري پورشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4312

**تلمبه توکل آبادشرکاشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4313

**تلمبه توکل آبادومحمودآبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4314

**تلمبه جعفريشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4315

**تلمبه حاجی آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4316

**تلمبه حجت آباد2شریف آبادکشکوئیهرفسنجان4317

**تلمبه حسین آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4318

**تلمبه حسین آبادجدیدشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4319
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**تلمبه رضاآبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4320

**تلمبه عباس آبادشرکاشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4321

**تلمبه عمیق گیتی آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4322

**تلمبه فتح آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4323

**تلمبه فردوسیشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4324

**تلمبه قدرت آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4325

**تلمبه محمدآبادشرکاشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4326

**تلمبه موسی آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4327

**تلمبه مهدي آبادامینشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4328

**تلمبه هائ حسین اقا امینشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4329

**تلمبه همت آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4330

**تلمبه همت آباد(امیرئ کمال آبادئ )شریف آبادکشکوئیهرفسنجان4331

**تلمبه یوسف آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4332

3211,085حسین آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4333

7832,799شریف آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4334

**عباس آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4335

270899علی آبادشهیدشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4336

**فتح آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4337

**قدرت آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4338

**مجتمع رفاهی صاحب الزمانشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4339

194703محمودآبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4340

**مرغداري حاج هاشمیشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4341

**مرغداري سیدشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4342

**مرغداري عبدلیشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4343

**مزرعه ونکشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4344

510وکیل آبادشریف آبادکشکوئیهرفسنجان4345

**ابراهیم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4346

**احسان آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4347

5191,862احمدآباددیفه خشککشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4348
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55169احمدآبادعباسخانکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4349

**اسالمیهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4350

**اسالمیه سرجنگلکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4351

**اکبرآبادالپیدارکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4352

**امیرآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4353

**امیرآبادکشاورزانکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4354

**ایستگاه راه اهن احمدآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4355

219749بهجت آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4356

**تلمبه احمدآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4357

**تلمبه اکبرآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4358

**تلمبه اکبرآباد1کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4359

**تلمبه اکبرآباد2کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4360

**تلمبه اکبرآبادزنديکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4361

**تلمبه اکبرعلی زینلکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4362

**تلمبه امیرآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4363

**تلمبه امینکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4364

**تلمبه امینکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4365

**تلمبه باقرآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4366

**تلمبه پیشکاررحمت آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4367

**تلمبه پیشکارعزت آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4368

**تلمبه پیشکارفتح آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4369

**تلمبه پیشکارکشکوئیهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4370

**تلمبه پیشکارمحمودآبادمروجکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4371

**تلمبه پیشکاریوسف آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4372

**تلمبه توکل آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4373

**تلمبه چمرانکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4374

**تلمبه حجتیهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4375

**تلمبه حسین آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4376

**تلمبه حسین آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4377
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**تلمبه حسین اقا1کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4378

**تلمبه حسین اقا2کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4379

**تلمبه حسین فتحیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4380

**تلمبه دورکیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4381

**تلمبه ده شیخکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4382

**تلمبه رحیم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4383

**تلمبه زندي 2کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4384

**تلمبه زندي 3کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4385

**تلمبه شیله جرکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4386

**تلمبه صالحیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4387

**تلمبه عباس آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4388

**تلمبه عباس آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4389

**تلمبه عباس آبادشرکاکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4390

**تلمبه عباس ساالريکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4391

**تلمبه علی آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4392

**تلمبه علی آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4393

**تلمبه علی آبادشرکاکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4394

**تلمبه علی اسديکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4395

**تلمبه علی کریمیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4396

**تلمبه کاظم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4397

**تلمبه گلستان سرجنگلکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4398

**تلمبه گلشنکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4399

**تلمبه محمدآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4400

**تلمبه محمدآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4401

**تلمبه محمدآبادنوري پورکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4402

**تلمبه محمداسديکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4403

**تلمبه منظریهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4404

**تلمبه موسی آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4405

**تلمبه مومن آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4406
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**تلمبه مهدي آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4407

**تلمبه مهدي آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4408

**تلمبه نصرآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4409

**تلمبه همتیهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4410

**توکل آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4411

**توکل آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4412

**جعفرآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4413

**جنت المواکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4414

**حاجی آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4415

**حاجی آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4416

**حافظآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4417

**حسن آباددیفهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4418

69237حسن آبادزنديکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4419

54189حسن آبادنوابکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4420

**حسین آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4421

**حسین آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4422

**حسین آباداسالمیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4423

724خالق آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4424

**دولت آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4425

**ده علیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4426

**دهنه درکالکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4427

159564دیفه اقاکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4428

43130رحمت آبادمعین زادهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4429

**رحیم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4430

**رستم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4431

**رضاآبادزنديکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4432

**رضاآبادنوابکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4433

133444روستاي عباس اباکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4434

**زندیهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4435
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**صادق آباد1کشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4436

72254عباس آبادامینکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4437

**عباس آبادعابدینیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4438

129441علی آبادساداتکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4439

**فیض آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4440

636قاسم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4441

**کوره اجر پزي بهجت آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4442

**کریم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4443

**گل اذرکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4444

**گلدشتکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4445

416گلشنکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4446

**مجتمع خدماتی رفاهی ورودي کشکوییهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4447

**محمدآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4448

**محمدآبادزنديکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4449

514محمدآبادمحمدنوقیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4450

**مرغداري رنجبرکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4451

**مزرعه تاکلیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4452

**مزرعه ساداتکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4453

**مزرعه عظیم آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4454

**منبع آب شرب کشکوییهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4455

**موتورصفائیهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4456

**موتورقلعه کهنهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4457

**مهدي آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4458

**مهدي آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4459

**مهدي آبادشرکاکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4460

**نعمت آبادزیرکوهکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4461

63205نورآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4462

**وکیل آباددیانتیکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4463

**یزدان آبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4464
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116397یوسفآبادکشکوئیهکشکوئیهرفسنجان4465

4101,372احمدآبادرضوياسالمیهمرکزيرفسنجان4466

**اسدآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4467

1,6545,662اسالم آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4468

306823اسماعیل آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4469

**امامزاده رضااسالمیهمرکزيرفسنجان4470

**بهارستاناسالمیهمرکزيرفسنجان4471

**بهشت زهرااسالمیهمرکزيرفسنجان4472

**پایانه بار رفسنجاناسالمیهمرکزيرفسنجان4473

**تقی آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4474

**تلمبه ابوالفضلاسالمیهمرکزيرفسنجان4475

**تلمبه استقاللاسالمیهمرکزيرفسنجان4476

**تلمبه اسالم آبادکارگراناسالمیهمرکزيرفسنجان4477

**تلمبه اکبرآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4478

**تلمبه اکبرآباداسالمیاسالمیهمرکزيرفسنجان4479

**تلمبه جاللیاسالمیهمرکزيرفسنجان4480

**تلمبه حسن آبادگلدشتاسالمیهمرکزيرفسنجان4481

**تلمبه خاندانیاسالمیهمرکزيرفسنجان4482

**تلمبه سعادتاسالمیهمرکزيرفسنجان4483

**تلمبه سنگ آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4484

**تلمبه شمساسالمیهمرکزيرفسنجان4485

**تلمبه علی آبادشمساسالمیهمرکزيرفسنجان4486

**تلمبه علی آبادنهضتاسالمیهمرکزيرفسنجان4487

**تلمبه محمدآبادکشاورزاناسالمیهمرکزيرفسنجان4488

**تلمبه محمدیهاسالمیهمرکزيرفسنجان4489

**تلمبه موسی آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4490

**تلمبه مهدي هرندياسالمیهمرکزيرفسنجان4491

**تلمبه وکیل آباددیانتیاسالمیهمرکزيرفسنجان4492

98329جنت آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4493
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**چاه رستماسالمیهمرکزيرفسنجان4494

**حسن آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4495

3561,266حسن آبادنوش آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4496

**حسین آباد نراوياسالمیهمرکزيرفسنجان4497

**حسین آبادنژادياسالمیهمرکزيرفسنجان4498

**خالق آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4499

81264دولت آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4500

**ده افرازاسالمیهمرکزيرفسنجان4501

**ده ظهیراسالمیهمرکزيرفسنجان4502

**ده نواسالمیهمرکزيرفسنجان4503

**راداربیسیماسالمیهمرکزيرفسنجان4504

66210رحیم آباداگاهاسالمیهمرکزيرفسنجان4505

**رستم آبادهرندياسالمیهمرکزيرفسنجان4506

**رییس آباد/مرتضی آباد/اسالمیهمرکزيرفسنجان4507

**زین آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4508

6642,172سعادت آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4509

**شان اقامحمدعلیاسالمیهمرکزيرفسنجان4510

**شان رشتیاسالمیهمرکزيرفسنجان4511

**شرکت اجرخوشرنگاسالمیهمرکزيرفسنجان4512

**شرکت اجرسفیداسالمیهمرکزيرفسنجان4513

**شرکت اسفالتاسالمیهمرکزيرفسنجان4514

**شرکت اسفالت شهردارياسالمیهمرکزيرفسنجان4515

**شرکت ماسه وشن نجارپوراسالمیهمرکزيرفسنجان4516

34110شهرآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4517

68223شهرك مسکونی نفتاسالمیهمرکزيرفسنجان4518

69281صفی آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4519

**عباس آبادمعیناسالمیهمرکزيرفسنجان4520

**عشق آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4521

**فتح آبادمعیناسالمیهمرکزيرفسنجان4522
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**کارخانه اجرسفال دهه فجراسالمیهمرکزيرفسنجان4523

**کارخانه اسفالت زیربنائیاسالمیهمرکزيرفسنجان4524

167574کاظم آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4525

4351,553کوثرریزاسالمیهمرکزيرفسنجان4526

**کوره هاي اجرپزياسالمیهمرکزيرفسنجان4527

**کوره هائ آجرپزئ (جاده امام زاده غریب )اسالمیهمرکزيرفسنجان4528

26100مجتمع ایثارگراناسالمیهمرکزيرفسنجان4529

**مجتمع کشاورزي صنعتی شاهداسالمیهمرکزيرفسنجان4530

**مجتمع کشت وصنعتاسالمیهمرکزيرفسنجان4531

**محمودآبادسفلیاسالمیهمرکزيرفسنجان4532

**مرغدارئ مهدئ زادهاسالمیهمرکزيرفسنجان4533

**مزرعه رضوياسالمیهمرکزيرفسنجان4534

**منصورآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4535

**موتوراب قائم شهراسالمیهمرکزيرفسنجان4536

**موتوراکبرآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4537

**موتورتاکسیداراناسالمیهمرکزيرفسنجان4538

**موتورمخابراتاسالمیهمرکزيرفسنجان4539

**موسسه آموزش عالی کاراسالمیهمرکزيرفسنجان4540

**میدان اسب دوانیاسالمیهمرکزيرفسنجان4541

**نجفآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4542

**نیروگاهاسالمیهمرکزيرفسنجان4543

**وکیل آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4544

7842,665هرمزآباداسالمیهمرکزيرفسنجان4545

6622,256همت آباداگاهاسالمیهمرکزيرفسنجان4546

74244یوسف آباداسالمیهمرکزيرفسنجان4547

2260ابراهیم آباد شورآزادگانمرکزيرفسنجان4548

239784ابراهیم آبادحاجیآزادگانمرکزيرفسنجان4549

160529اسالمیهآزادگانمرکزيرفسنجان4550

103338اکبر آباد باالآزادگانمرکزيرفسنجان4551
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122419اکبرآباد هجريآزادگانمرکزيرفسنجان4552

71227اکبرآبادبرخوردارآزادگانمرکزيرفسنجان4553

**بهروزیهآزادگانمرکزيرفسنجان4554

49153تاج آباد/کفائیه /آزادگانمرکزيرفسنجان4555

3911,323تاج آبادکهنهآزادگانمرکزيرفسنجان4556

**تلمبه اب گلشن /موتوراباشامیدنی /آزادگانمرکزيرفسنجان4557

**تلمبه احمدآباد1آزادگانمرکزيرفسنجان4558

**تلمبه احمدآباد2آزادگانمرکزيرفسنجان4559

**تلمبه اسالم آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4560

**تلمبه اکبرآبادآزادگانمرکزيرفسنجان4561

**تلمبه بیست ودوبهمنآزادگانمرکزيرفسنجان4562

**تلمبه جالل آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4563

**تلمبه حجت آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4564

**تلمبه رضاآبادآزادگانمرکزيرفسنجان4565

**تلمبه رضویهآزادگانمرکزيرفسنجان4566

**تلمبه سرجنگلداريآزادگانمرکزيرفسنجان4567

**تلمبه سعیدآبادآزادگانمرکزيرفسنجان4568

**تلمبه صفائیه زارعینآزادگانمرکزيرفسنجان4569

**تلمبه عباس آبادازاديآزادگانمرکزيرفسنجان4570

**تلمبه عربیآزادگانمرکزيرفسنجان4571

**تلمبه غفوريآزادگانمرکزيرفسنجان4572

**تلمبه کشاورزان وحدتآزادگانمرکزيرفسنجان4573

**تلمبه گلشنآزادگانمرکزيرفسنجان4574

**تلمبه محمدآبادآزادگانمرکزيرفسنجان4575

**تلمبه نهضتآزادگانمرکزيرفسنجان4576

6622,222جعفرآبادآزادگانمرکزيرفسنجان4577

**جالل آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4578

**چاه دریاآزادگانمرکزيرفسنجان4579

**حسن آبادچاه جعفرآزادگانمرکزيرفسنجان4580
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**حسین آبادروح اهللاآزادگانمرکزيرفسنجان4581

40159حسین آبادعلی اکبرخانآزادگانمرکزيرفسنجان4582

512دهنوجهانگیرخانآزادگانمرکزيرفسنجان4583

3381,093رضاآبادآزادگانمرکزيرفسنجان4584

**رکن آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4585

**شورابآزادگانمرکزيرفسنجان4586

4651,560عباس آباد آ غفورآزادگانمرکزيرفسنجان4587

**عسکریهآزادگانمرکزيرفسنجان4588

**علی آباداسالمیهآزادگانمرکزيرفسنجان4589

**علی آبادشورآزادگانمرکزيرفسنجان4590

3981,316عیش آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4591

**فدكآزادگانمرکزيرفسنجان4592

6171,907فردوسیهآزادگانمرکزيرفسنجان4593

77232قایمیه 2آزادگانمرکزيرفسنجان4594

**قائمیه 1آزادگانمرکزيرفسنجان4595

235772لطف آبادشورآزادگانمرکزيرفسنجان4596

53168محمدآباد مختار1آزادگانمرکزيرفسنجان4597

**محمدآبادرسولآزادگانمرکزيرفسنجان4598

93328محمودیه بهرامیآزادگانمرکزيرفسنجان4599

93287محی آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4600

77258موسی آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4601

59228مهدي آبادمعاونآزادگانمرکزيرفسنجان4602

**مهدیهآزادگانمرکزيرفسنجان4603

**هاشم آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4604

**یحیی آبادآزادگانمرکزيرفسنجان4605

**ابترشخنامانمرکزيرفسنجان4606

**احمدآبادخنامانمرکزيرفسنجان4607

**احمدآباد2خنامانمرکزيرفسنجان4608

68199ارجاسخنامانمرکزيرفسنجان4609
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**اکبرآبادخنامانمرکزيرفسنجان4610

**امیر آبادخنامانمرکزيرفسنجان4611

**باب کهکینخنامانمرکزيرفسنجان4612

**توکل آبادخنامانمرکزيرفسنجان4613

58202چاري /چاروك /خنامانمرکزيرفسنجان4614

**چاه گزخنامانمرکزيرفسنجان4615

**حاجی آبادخنامانمرکزيرفسنجان4616

59حسین آبادخنامانمرکزيرفسنجان4617

**حسین آباددهنو (حسین آباد)خنامانمرکزيرفسنجان4618

**حسین آبادگلوساالرخنامانمرکزيرفسنجان4619

47خالق آبادخنامانمرکزيرفسنجان4620

823خمرودوئیهخنامانمرکزيرفسنجان4621

144431خنامانخنامانمرکزيرفسنجان4622

86280دوازده امامخنامانمرکزيرفسنجان4623

1831ده باالخنامانمرکزيرفسنجان4624

511ده سارديخنامانمرکزيرفسنجان4625

515ده شهالخنامانمرکزيرفسنجان4626

711ده کربالئی رضاخنامانمرکزيرفسنجان4627

**دهنوخنامانمرکزيرفسنجان4628

**دهنوسلطانخنامانمرکزيرفسنجان4629

**رضاآبادخنامانمرکزيرفسنجان4630

2573روکردخنامانمرکزيرفسنجان4631

**ریزوخنامانمرکزيرفسنجان4632

77243رییس آبادخنامانمرکزيرفسنجان4633

1030سعیدآبادخنامانمرکزيرفسنجان4634

**صادق آبادخنامانمرکزيرفسنجان4635

44ظهرکوهخنامانمرکزيرفسنجان4636

**عباس آباد/ده ابل /خنامانمرکزيرفسنجان4637

1433علی آبادخنامانمرکزيرفسنجان4638
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68185کاخخنامانمرکزيرفسنجان4639

**کریم آبادخنامانمرکزيرفسنجان4640

**کوکوئیهخنامانمرکزيرفسنجان4641

**گلورودخنامانمرکزيرفسنجان4642

57158گلوساالرخنامانمرکزيرفسنجان4643

**معدن گچ چاووكخنامانمرکزيرفسنجان4644

**مهدي آبادخنامانمرکزيرفسنجان4645

**نورآبادخنامانمرکزيرفسنجان4646

412ولی آبادخنامانمرکزيرفسنجان4647

**هنزافخنامانمرکزيرفسنجان4648

**اهللا آباددره درانمرکزيرفسنجان4649

209690اودرجدره درانمرکزيرفسنجان4650

**بی بی زینبدره درانمرکزيرفسنجان4651

**تلمبه احمدآبادافضلیدره درانمرکزيرفسنجان4652

**تلمبه اهللا یاردره درانمرکزيرفسنجان4653

**تلمبه امیرآباداودرجی هادره درانمرکزيرفسنجان4654

**تلمبه حاجی گرامدره درانمرکزيرفسنجان4655

**تلمبه حجت آباددره درانمرکزيرفسنجان4656

**تلمبه حجت آباد عسکري  /اودرجی /دره درانمرکزيرفسنجان4657

**تلمبه دره دریها1دره درانمرکزيرفسنجان4658

**تلمبه سقاخانه ابوالفضلدره درانمرکزيرفسنجان4659

**تلمبه گلدشتدره درانمرکزيرفسنجان4660

**تلمبه مومن آباددره درانمرکزيرفسنجان4661

**تلمبه همت آباددره درانمرکزيرفسنجان4662

**جاه بیدوئیه دره جوزدره درانمرکزيرفسنجان4663

**چاه اهللادره درانمرکزيرفسنجان4664

**چاه بیدوئیه دره رنجدره درانمرکزيرفسنجان4665

**چریسکاندره درانمرکزيرفسنجان4666

**حسن آباددره درانمرکزيرفسنجان4667
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**حسین آباداودرجدره درانمرکزيرفسنجان4668

7562,631داوراندره درانمرکزيرفسنجان4669

133476دره جوزدره درانمرکزيرفسنجان4670

121377دره دوردره درانمرکزيرفسنجان4671

51193دره رنجدره درانمرکزيرفسنجان4672

**ده بلوچیدره درانمرکزيرفسنجان4673

2477ده تکدره درانمرکزيرفسنجان4674

**رحمتآباددره درانمرکزيرفسنجان4675

**رضواندره درانمرکزيرفسنجان4676

**زارچوئیهدره درانمرکزيرفسنجان4677

**زیارتگاه/سقاخانه ابولفضل/دره درانمرکزيرفسنجان4678

**سنجدوییهدره درانمرکزيرفسنجان4679

510علی آباددره دوردره درانمرکزيرفسنجان4680

**قول آباددره درانمرکزيرفسنجان4681

**کریم آباددره درانمرکزيرفسنجان4682

**گزرشتدره درانمرکزيرفسنجان4683

**محمدآباددره دوردره درانمرکزيرفسنجان4684

**مسجدگلدشتدره درانمرکزيرفسنجان4685

**معدن سنگ سلیسدره درانمرکزيرفسنجان4686

**معدن گچ لندرودره درانمرکزيرفسنجان4687

**بنکه سیداحمدخانرزم آورانمرکزيرفسنجان4688

**ترکان آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4689

**تلمبه رکن آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4690

**تلمبه زارعینرزم آورانمرکزيرفسنجان4691

**تلمبه زارعین کورگهرزم آورانمرکزيرفسنجان4692

**تلمبه سعیدآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4693

**تلمبه عشرت آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4694

**تلمبه فخرآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4695

**تلمبه گلشنرزم آورانمرکزيرفسنجان4696
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**تلمبه ماشااله حسنیرزم آورانمرکزيرفسنجان4697

**تلمبه ملک آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4698

**حسن آبادشوررزم آورانمرکزيرفسنجان4699

34117خرم آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4700

137488دهن آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4701

**زین آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4702

213733سجادیهرزم آورانمرکزيرفسنجان4703

182581سعیدآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4704

**سلطان آبادپیرغیبرزم آورانمرکزيرفسنجان4705

**عشرت آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4706

110372علم آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4707

3461,160فخرآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4708

730قدرتآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4709

193660قوام آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4710

184569کورگهرزم آورانمرکزيرفسنجان4711

8232,838الهیجانرزم آورانمرکزيرفسنجان4712

284988محمدآبادده نو دهنورزم آورانمرکزيرفسنجان4713

715محمدآبادسفلیرزم آورانمرکزيرفسنجان4714

920محمودیهرزم آورانمرکزيرفسنجان4715

**مزرعه محمدآبادسفلیرزم آورانمرکزيرفسنجان4716

**مظفرآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4717

**ملکآبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4718

52172نظم آبادرزم آورانمرکزيرفسنجان4719

**ابریجوسرچشمهمرکزيرفسنجان4720

**احمد آباد شرکاڈسرچشمهمرکزيرفسنجان4721

**احمدآبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4722

**اردسیرانسرچشمهمرکزيرفسنجان4723

930اسدآبادکنتوتسرچشمهمرکزيرفسنجان4724

**اسیراسرچشمهمرکزيرفسنجان4725
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2158اغلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4726

**اکبرآبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4727

38132اورافسرچشمهمرکزيرفسنجان4728

**آالچیقسرچشمهمرکزيرفسنجان4729

**باب حیاتسرچشمهمرکزيرفسنجان4730

**باغ خشکسرچشمهمرکزيرفسنجان4731

**باغو1سرچشمهمرکزيرفسنجان4732

**باغو2سرچشمهمرکزيرفسنجان4733

**بدرسرچشمهمرکزيرفسنجان4734

**برزگرمردهسرچشمهمرکزيرفسنجان4735

**بن ابشاهسرچشمهمرکزيرفسنجان4736

**بنابسرچشمهمرکزيرفسنجان4737

**بندراله بخشسرچشمهمرکزيرفسنجان4738

**بنوحسین خواجهسرچشمهمرکزيرفسنجان4739

**بنوخواجهسرچشمهمرکزيرفسنجان4740

**بنه توتسرچشمهمرکزيرفسنجان4741

**بیدزرین سفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4742

**بیدزرین علیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4743

**بیدگرمسرچشمهمرکزيرفسنجان4744

**بیدلنگسرچشمهمرکزيرفسنجان4745

1026پاقلعهسرچشمهمرکزيرفسنجان4746

**پتکوییهسرچشمهمرکزيرفسنجان4747

**پشتوییهسرچشمهمرکزيرفسنجان4748

**ترشاب خانم وکیلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4749

**ترشاب دهنوسرچشمهمرکزيرفسنجان4750

**ترشاب فردوسیسرچشمهمرکزيرفسنجان4751

**ترشاب ولی جانسرچشمهمرکزيرفسنجان4752

**تل بامسرچشمهمرکزيرفسنجان4753

**تالتوئیهسرچشمهمرکزيرفسنجان4754
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**تنگلهسرچشمهمرکزيرفسنجان4755

**تنگله سفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4756

**توکل آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4757

**تیربیدسرچشمهمرکزيرفسنجان4758

**جودعوائیسرچشمهمرکزيرفسنجان4759

**جودلونسرچشمهمرکزيرفسنجان4760

**چاه علیخان/ ده کل فرج اهللا /سرچشمهمرکزيرفسنجان4761

**چراغ مردهسرچشمهمرکزيرفسنجان4762

**چشمه بغلسرچشمهمرکزيرفسنجان4763

**چشمه درازسرچشمهمرکزيرفسنجان4764

**چشمه زردسرچشمهمرکزيرفسنجان4765

**چشمه سرخ (چشمه قرمز)سرچشمهمرکزيرفسنجان4766

**چشمه کبکسرچشمهمرکزيرفسنجان4767

**حسن آبادخانم وکیلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4768

**حسین آباد1سرچشمهمرکزيرفسنجان4769

**حسین آباد2سرچشمهمرکزيرفسنجان4770

**حیران آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4771

**خاتون مردهسرچشمهمرکزيرفسنجان4772

1328خمبروتوئیهسرچشمهمرکزيرفسنجان4773

1437خوريسرچشمهمرکزيرفسنجان4774

**درملکیسرچشمهمرکزيرفسنجان4775

**دره گرمسرچشمهمرکزيرفسنجان4776

**دورودخانهسرچشمهمرکزيرفسنجان4777

**دورودخانه ايسرچشمهمرکزيرفسنجان4778

**ده اخوندسرچشمهمرکزيرفسنجان4779

2369ده پشتهسرچشمهمرکزيرفسنجان4780

**ده زهراسرچشمهمرکزيرفسنجان4781

1442ده سیاهان سفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4782

**ده سیاهان علیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4783
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**ده شورسرچشمهمرکزيرفسنجان4784

**ده عباس پیلورسرچشمهمرکزيرفسنجان4785

**ده غالمی 1سرچشمهمرکزيرفسنجان4786

**ده قنبريسرچشمهمرکزيرفسنجان4787

**ده کهرهسرچشمهمرکزيرفسنجان4788

**دهکدهسرچشمهمرکزيرفسنجان4789

**دهنورودینسرچشمهمرکزيرفسنجان4790

**دهنه شمالهسرچشمهمرکزيرفسنجان4791

66244دهوییهسرچشمهمرکزيرفسنجان4792

413رضوئیهسرچشمهمرکزيرفسنجان4793

39118رودینسرچشمهمرکزيرفسنجان4794

**روغنوسرچشمهمرکزيرفسنجان4795

**زاغ آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4796

**زنگالوسرچشمهمرکزيرفسنجان4797

**سارديسرچشمهمرکزيرفسنجان4798

**سرتلسرچشمهمرکزيرفسنجان4799

**سنجدوییهسرچشمهمرکزيرفسنجان4800

**سنگ شکن زیربنایی /سعیدآبادوثوق /سرچشمهمرکزيرفسنجان4801

**سیدي باالسرچشمهمرکزيرفسنجان4802

**سیدي پایینسرچشمهمرکزيرفسنجان4803

**شاه حمزهسرچشمهمرکزيرفسنجان4804

**شرکت مدوارسرچشمهمرکزيرفسنجان4805

410شمالهسرچشمهمرکزيرفسنجان4806

**شورابسرچشمهمرکزيرفسنجان4807

**شهاب الدین سفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4808

**شهاب الدین علیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4809

**شیرسوختهسرچشمهمرکزيرفسنجان4810

**عاشقانسرچشمهمرکزيرفسنجان4811

**عباس آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4812
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**عباس آباد /ده شاهرخی /سرچشمهمرکزيرفسنجان4813

**عباس آبادسفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4814

**عباس آبادعلیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4815

**علی آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4816

**علی آباد1سرچشمهمرکزيرفسنجان4817

515فیروزيسرچشمهمرکزيرفسنجان4818

514قلعه گنبديسرچشمهمرکزيرفسنجان4819

**کارخانجات مجتمع مس سرچشمهسرچشمهمرکزيرفسنجان4820

**کبیروسرچشمهمرکزيرفسنجان4821

**کت موشسرچشمهمرکزيرفسنجان4822

**کدي بیدسرچشمهمرکزيرفسنجان4823

**کریکوسرچشمهمرکزيرفسنجان4824

**کم دالونسرچشمهمرکزيرفسنجان4825

**کم زردسرچشمهمرکزيرفسنجان4826

**کم سلفکسرچشمهمرکزيرفسنجان4827

**کم کادیجسرچشمهمرکزيرفسنجان4828

**کمريسرچشمهمرکزيرفسنجان4829

**کوثرریزسرچشمهمرکزيرفسنجان4830

**کویرآبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4831

41136کهن ترشسرچشمهمرکزيرفسنجان4832

**کهن سبزسرچشمهمرکزيرفسنجان4833

**کهن نارنجسرچشمهمرکزيرفسنجان4834

**گاومردهسرچشمهمرکزيرفسنجان4835

**گروئیه باالسرچشمهمرکزيرفسنجان4836

**گروئیه پائینسرچشمهمرکزيرفسنجان4837

**گل نمکیسرچشمهمرکزيرفسنجان4838

**گلوسرخسرچشمهمرکزيرفسنجان4839

1117گلیلونسرچشمهمرکزيرفسنجان4840

**گوداحمرسفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4841
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**گوداحمرعلیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4842

**گوداحمروسطیسرچشمهمرکزيرفسنجان4843

**گودبلوچیسرچشمهمرکزيرفسنجان4844

**گودکیلسرچشمهمرکزيرفسنجان4845

**گودگرازسرچشمهمرکزيرفسنجان4846

**گورچوپانسرچشمهمرکزيرفسنجان4847

**الانجیروسرچشمهمرکزيرفسنجان4848

1240البیدسفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4849

1543البیدعلیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4850

**الپاریزعلیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4851

**الس شاخسرچشمهمرکزيرفسنجان4852

**النسارسفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4853

**النسارعلیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4854

**لنگرسرچشمهمرکزيرفسنجان4855

53156مانی سفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4856

**مانی علیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4857

**محمدآباد1سرچشمهمرکزيرفسنجان4858

**محمدآباد2سرچشمهمرکزيرفسنجان4859

**محمدآبادده حیدريسرچشمهمرکزيرفسنجان4860

41122محمدآبادهنسیج علیاسرچشمهمرکزيرفسنجان4861

**محمدیهسرچشمهمرکزيرفسنجان4862

**مزرعه ده نوسرچشمهمرکزيرفسنجان4863

**مزرعه شهیدمظلوم بهشتیسرچشمهمرکزيرفسنجان4864

**مزرعه قاسم آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4865

**مزرعه محمدآبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4866

**مشیركسرچشمهمرکزيرفسنجان4867

73230مغوئیهسرچشمهمرکزيرفسنجان4868

**مگسیسرچشمهمرکزيرفسنجان4869

**ملک صدريسرچشمهمرکزيرفسنجان4870
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**ممسارسرچشمهمرکزيرفسنجان4871

**مورپهنسرچشمهمرکزيرفسنجان4872

**مهرزردسرچشمهمرکزيرفسنجان4873

**میرزاییسرچشمهمرکزيرفسنجان4874

615نی زارسرچشمهمرکزيرفسنجان4875

**هدمه باالسرچشمهمرکزيرفسنجان4876

**هدمه پائینسرچشمهمرکزيرفسنجان4877

**هنسیج سفلیسرچشمهمرکزيرفسنجان4878

2282یوسف آبادسرچشمهمرکزيرفسنجان4879

534بهارستانقاسم آبادمرکزيرفسنجان4880

621تلمبه احمدیه انقالبقاسم آبادمرکزيرفسنجان4881

**تلمبه اکبرآبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4882

**تلمبه جنت حمیدآبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4883

520تلمبه حجت آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4884

**تلمبه حسین آبادشفیعقاسم آبادمرکزيرفسنجان4885

**تلمبه زین آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4886

520تلمبه فاطمیهقاسم آبادمرکزيرفسنجان4887

**تلمبه قنات حمیدآبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4888

727تلمبه قنات مهدي آبادسردارقاسم آبادمرکزيرفسنجان4889

**تلمبه قوام آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4890

**تلمبه گلشن سفیدرودقاسم آبادمرکزيرفسنجان4891

**تلمبه محمدیهقاسم آبادمرکزيرفسنجان4892

**تلمبه ملک آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4893

**تلمبه موسی آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4894

**تلمبه مهدي آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4895

**تلمبه هالل احمرقاسم آبادمرکزيرفسنجان4896

86283حسین آبادشفیعیقاسم آبادمرکزيرفسنجان4897

8692,937حمیدآبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4898

82284زین آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4899
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9793,131عباس آبادحاجیقاسم آبادمرکزيرفسنجان4900

3511,149عرب آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4901

7432,582علی آبادانقالبقاسم آبادمرکزيرفسنجان4902

79271علی آبادمفت آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4903

1,2123,960فاسم آباد حاجیقاسم آبادمرکزيرفسنجان4904

204647فتح آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4905

33115فرخ آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4906

85286محمدیهقاسم آبادمرکزيرفسنجان4907

282968ملک آبادقاسم آبادمرکزيرفسنجان4908

622مهدي آبادامینیانقاسم آبادمرکزيرفسنجان4909

5221,752مهدي آبادسردارقاسم آبادمرکزيرفسنجان4910

9523,433مهدي آبادواحدقاسم آبادمرکزيرفسنجان4911

824نوبهارقاسم آبادمرکزيرفسنجان4912

5631,844همت آبادعلیاقاسم آبادمرکزيرفسنجان4913

**اسالم آباددقکبوترخانمرکزيرفسنجان4914

**اعظم آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4915

**اکبرآبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4916

**انبارشرکت تعاونی گاودارانکبوترخانمرکزيرفسنجان4917

**ایستگاه کشاورزيکبوترخانمرکزيرفسنجان4918

**باغ محمودکبوترخانمرکزيرفسنجان4919

**پایگاه توپخانه سپاهکبوترخانمرکزيرفسنجان4920

**تکنوبخت رفسنجانکبوترخانمرکزيرفسنجان4921

**تلمبه احمدسلطانیکبوترخانمرکزيرفسنجان4922

936تلمبه ارسطوایرانیکبوترخانمرکزيرفسنجان4923

**تلمبه افرازکبوترخانمرکزيرفسنجان4924

**تلمبه امام دادکبوترخانمرکزيرفسنجان4925

513تلمبه برادران ناصریهکبوترخانمرکزيرفسنجان4926

**تلمبه حاج اکبررنجبرکبوترخانمرکزيرفسنجان4927

**تلمبه حسن علی محمدکبوترخانمرکزيرفسنجان4928
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2855تلمبه حسین غفورکبوترخانمرکزيرفسنجان4929

**تلمبه حق ابکبوترخانمرکزيرفسنجان4930

43125تلمبه دانشجوکبوترخانمرکزيرفسنجان4931

41150تلمبه ده پناهکبوترخانمرکزيرفسنجان4932

**تلمبه سلطانیکبوترخانمرکزيرفسنجان4933

733تلمبه سیدآباددق کبوترخانکبوترخانمرکزيرفسنجان4934

**تلمبه سیدآبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4935

**تلمبه سیدرضاعلويکبوترخانمرکزيرفسنجان4936

419تلمبه شهرداري شماره 11کبوترخانمرکزيرفسنجان4937

**تلمبه صبوريکبوترخانمرکزيرفسنجان4938

**تلمبه عباس آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4939

**تلمبه عباس آباد1کبوترخانمرکزيرفسنجان4940

2683تلمبه عباس صالحیکبوترخانمرکزيرفسنجان4941

**تلمبه علی عسکريکبوترخانمرکزيرفسنجان4942

2034تلمبه فتح آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4943

**تلمبه قنات فتح آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4944

**تلمبه کیخسروکبوترخانمرکزيرفسنجان4945

522تلمبه محمد آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4946

**تلمبه مرتضوي  /تلمبه طالیی /کبوترخانمرکزيرفسنجان4947

**تلمبه مهدیه دق کبوترخانکبوترخانمرکزيرفسنجان4948

**تلمبه هرمزکبوترخانمرکزيرفسنجان4949

414تلمبه همت آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4950

723تلمبه همدانیکبوترخانمرکزيرفسنجان4951

**توکل آبادرنجبرکبوترخانمرکزيرفسنجان4952

99361حاجی آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4953

**حاجی آبادریگکبوترخانمرکزيرفسنجان4954

**دامدارئ فردوسیکبوترخانمرکزيرفسنجان4955

32116سعیدآبادشفیع پورکبوترخانمرکزيرفسنجان4956

**شرکت اجرپختکبوترخانمرکزيرفسنجان4957
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**شرکت پرژیران شمساییکبوترخانمرکزيرفسنجان4958

**شرکت کاشی الماس کویررفسنجانکبوترخانمرکزيرفسنجان4959

**عباس آبادکبوترخانکبوترخانمرکزيرفسنجان4960

5601,805عبداهللا آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4961

**فرودگاهکبوترخانمرکزيرفسنجان4962

38218قاسم آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4963

**کارخانه سیمان رفسنجانکبوترخانمرکزيرفسنجان4964

9413,282کبوترخانکبوترخانمرکزيرفسنجان4965

6352,171کریم آبادعلیاکبوترخانمرکزيرفسنجان4966

**مجتمع اب اشامیدنی حومه شرقیکبوترخانمرکزيرفسنجان4967

**مجتمع اب شیرین چهارقریهکبوترخانمرکزيرفسنجان4968

**مجتمع ضنعتی رفسنجانکبوترخانمرکزيرفسنجان4969

1464محمدآبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4970

6332,208محمدآبادمیثمکبوترخانمرکزيرفسنجان4971

**مرغدارئ عباس صادقیکبوترخانمرکزيرفسنجان4972

**مزرعه جواداالئمهکبوترخانمرکزيرفسنجان4973

**مزرعه کیوئکبوترخانمرکزيرفسنجان4974

**نازي آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4975

2911,001ناصریه باالکبوترخانمرکزيرفسنجان4976

**وارث آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4977

2276وسیل آبادکبوترخانمرکزيرفسنجان4978

56204احمدآبادفالحبهرماننوقرفسنجان4979

2891,046احمدیهبهرماننوقرفسنجان4980

**اسماعیل آبادشوربهرماننوقرفسنجان4981

**اکبرآبادبهرماننوقرفسنجان4982

**اکبرآبادبهرماننوقرفسنجان4983

927امیرآبادبهرماننوقرفسنجان4984

**بادمشکیبهرماننوقرفسنجان4985

94325باقرآبادبهرماننوقرفسنجان4986
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**تلمبه آبادانبهرماننوقرفسنجان4987

**تلمبه احمدیهبهرماننوقرفسنجان4988

**تلمبه احمدیهبهرماننوقرفسنجان4989

**تلمبه جوادیه 1بهرماننوقرفسنجان4990

**تلمبه جوادیه 2بهرماننوقرفسنجان4991

**تلمبه جهرمبهرماننوقرفسنجان4992

**تلمبه حجت آبادبهرماننوقرفسنجان4993

**تلمبه حسن آبادبهرماننوقرفسنجان4994

**تلمبه حسین آبادبهرماننوقرفسنجان4995

**تلمبه حشمتیهبهرماننوقرفسنجان4996

**تلمبه حیدرآبادبهرماننوقرفسنجان4997

**تلمبه دماوندبهرماننوقرفسنجان4998

**تلمبه روامهرانبهرماننوقرفسنجان4999

**تلمبه روزکوه رو /تلمبه اسالمیه/1بهرماننوقرفسنجان5000

**تلمبه زرین دشتبهرماننوقرفسنجان5001

**تلمبه سرخسبهرماننوقرفسنجان5002

**تلمبه سمیعیبهرماننوقرفسنجان5003

**تلمبه صدرآبادبهرماننوقرفسنجان5004

**تلمبه صفائیهبهرماننوقرفسنجان5005

**تلمبه عباس آبادبهرماننوقرفسنجان5006

**تلمبه عباس آباد1بهرماننوقرفسنجان5007

**تلمبه عباس آباد2بهرماننوقرفسنجان5008

**تلمبه فرح آبادبهرماننوقرفسنجان5009

**تلمبه فردوسبهرماننوقرفسنجان5010

**تلمبه فالحیهبهرماننوقرفسنجان5011

**تلمبه قاسم آبادبهرماننوقرفسنجان5012

**تلمبه قطب آبادبهرماننوقرفسنجان5013

**تلمبه محمدآبادبهرماننوقرفسنجان5014

**تلمبه محمدآبادبهرماننوقرفسنجان5015
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**تلمبه محمدیهبهرماننوقرفسنجان5016

**تلمبه محمودآبادبهرماننوقرفسنجان5017

**تلمبه محمودآبادزینلیبهرماننوقرفسنجان5018

**تلمبه ملت پرستبهرماننوقرفسنجان5019

**تلمبه مهدي آبادبهرماننوقرفسنجان5020

**تلمبه همت آبادبهرماننوقرفسنجان5021

**تلمبه یحیی آبادبهرماننوقرفسنجان5022

**جنت آبادبهرماننوقرفسنجان5023

1,1214,132جوادیه الهیهبهرماننوقرفسنجان5024

**حاجی آبادبهرماننوقرفسنجان5025

**حاجی آبادبهرماننوقرفسنجان5026

**حسن آبادبهرماننوقرفسنجان5027

**حسن آبادبهرماننوقرفسنجان5028

526حسین آبادامامیبهرماننوقرفسنجان5029

**خالق آبادبهرماننوقرفسنجان5030

275983دقوق آبادبهرماننوقرفسنجان5031

**ده خواجهبهرماننوقرفسنجان5032

**دهنوبهرماننوقرفسنجان5033

**رضاآبادبهرماننوقرفسنجان5034

3201,074روامهرانبهرماننوقرفسنجان5035

63223زانوق آبادبهرماننوقرفسنجان5036

**شاهرخ آبادبهرماننوقرفسنجان5037

**صدرآبادبهرماننوقرفسنجان5038

**عباس آبادبهرماننوقرفسنجان5039

**عباس آبادفالحبهرماننوقرفسنجان5040

48167علی آبادبهرماننوقرفسنجان5041

**فرح آبادبهرماننوقرفسنجان5042

**فیروزآبادبهرماننوقرفسنجان5043

**فیض آبادبهرماننوقرفسنجان5044
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**کریم آبادبهرماننوقرفسنجان5045

**مجکوئیهبهرماننوقرفسنجان5046

33117محمدآبادبرخورداربهرماننوقرفسنجان5047

**محمدآبادسیدجاللبهرماننوقرفسنجان5048

**محمودآبادفالحبهرماننوقرفسنجان5049

**موتورجنگلبانیبهرماننوقرفسنجان5050

**مهرآبادبهرماننوقرفسنجان5051

80297نجم آبادبهرماننوقرفسنجان5052

**یحیی آبادبهرماننوقرفسنجان5053

**یداهللا آبادبهرماننوقرفسنجان5054

**ابگرمجازموریانجازموریانرودبارجنوب5055

109422اسالم آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5056

98403اهللا آباد ریگکجازموریانجازموریانرودبارجنوب5057

**بن تنگجازموریانجازموریانرودبارجنوب5058

**بندنهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5059

4611,757بوهنگجازموریانجازموریانرودبارجنوب5060

4131,725پنگجازموریانجازموریانرودبارجنوب5061

3374تحتالیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5062

88417تکل حسن 2جازموریانجازموریانرودبارجنوب5063

35137تکل آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5064

127526تکل حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5065

**تالرانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5066

**توکل آباد زهکلوتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5067

**جازکالتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5068

**جنگل آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5069

108468چاه ابراهیمجازموریانجازموریانرودبارجنوب5070

114443چاه بهمنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5071

**چاه جهانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5072

43173چاه حسن احمديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5073
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**چاه خدامرادرویدلجازموریانجازموریانرودبارجنوب5074

**چاه دادخداجازموریانجازموریانرودبارجنوب5075

2791,197چاه دشت بوهنگجازموریانجازموریانرودبارجنوب5076

**چاه راهیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5077

**چاه عباس غالمیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5078

1979چاه عزیززهکلوتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5079

50210چاه علمجازموریانجازموریانرودبارجنوب5080

1248چاه علم میاندرانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5081

**چاه علی غضوي 4جازموریانجازموریانرودبارجنوب5082

61236چاه علی کپريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5083

4481,937چاه علیشاهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5084

90348چاه کم شادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5085

58211چاه کوهیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5086

**چاه کركجازموریانجازموریانرودبارجنوب5087

145586چاه گوجیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5088

**چزگوجازموریانجازموریانرودبارجنوب5089

174739چه بیدجازموریانجازموریانرودبارجنوب5090

210821چهارچاهیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5091

201859حیدرآبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5092

121489خرمشهرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5093

**درحمزهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5094

3497درراسجازموریانجازموریانرودبارجنوب5095

**درکمانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5096

**درگیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5097

**دم گیرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5098

**دمیرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5099

**دونلیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5100

180732ده گودجازموریانجازموریانرودبارجنوب5101

96377رحمت آبادکتکیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5102
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2491,004رحمت آبادمیان درانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5103

6212,304روستاي چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5104

110385ریگکجازموریانجازموریانرودبارجنوب5105

54208زیارت ملنگجازموریانجازموریانرودبارجنوب5106

2941,180زیارت میرمقدادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5107

31138زیرانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5108

**ساده میتونجازموریانجازموریانرودبارجنوب5109

21104سبز دشتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5110

**سرخ گزینجازموریانجازموریانرودبارجنوب5111

42193سعید آباد ریگکجازموریانجازموریانرودبارجنوب5112

81338سه چاهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5113

**شتالوجازموریانجازموریانرودبارجنوب5114

**شرکت کشت وصنعتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5115

**شوروجازموریانجازموریانرودبارجنوب5116

104420شهید آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5117

150558شهید آباد گلدشتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5118

41149علی آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5119

120412کپريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5120

**کریم آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5121

**کزکنارجازموریانجازموریانرودبارجنوب5122

**کل گوجازموریانجازموریانرودبارجنوب5123

**کم سرتاپجازموریانجازموریانرودبارجنوب5124

49کم سفیدجازموریانجازموریانرودبارجنوب5125

76309کمال آبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5126

**گارگارینجازموریانجازموریانرودبارجنوب5127

42176گاوچهارانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5128

**گراز آباد پنگجازموریانجازموریانرودبارجنوب5129

2376گرسورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5130

**گرگ اندازجازموریانجازموریانرودبارجنوب5131
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82286گروچانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5132

**گز آباد(گزهک)جازموریانجازموریانرودبارجنوب5133

**گز آباد1جازموریانجازموریانرودبارجنوب5134

**گز آباد2جازموریانجازموریانرودبارجنوب5135

**گزن گیابانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5136

2861,268گلدشتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5137

**گوالمانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5138

**لگوجازموریانجازموریانرودبارجنوب5139

**مجتمع کشاورزي دشت رودباراستاندارجازموریانجازموریانرودبارجنوب5140

**مجموعه موتورهاي امیرمهیمی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5141

**مجموعه موتورهاي چاه ریحانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5142

**مجموعه موتورهاي کشت وصنعت رفسنجانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5143

33128محمدآبادچاه دشتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5144

3631,548محمدآبادکتکیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5145

82311محمودآبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5146

137653مختارآبادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5147

626موتور جهانگیرپور آزاد1جازموریانجازموریانرودبارجنوب5148

**موتور جهانگیرپور آزاد2جازموریانجازموریانرودبارجنوب5149

**موتور حسن قنبري1جازموریانجازموریانرودبارجنوب5150

**موتور حسن قنبري2جازموریانجازموریانرودبارجنوب5151

47217موتور287گسترش مسعودجازموریانجازموریانرودبارجنوب5152

**موتور297گسترش مجیدعربجازموریانجازموریانرودبارجنوب5153

**موتورابراهیم ازادي  چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5154

**موتورابراهیم خالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5155

**موتوراحمدمیرجانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5156

**موتورارزوجمال زادهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5157

**موتورارزورحیمی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5158

**موتورالمان منحی زادهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5159

**موتورامین ابراهیم زادهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5160
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**موتوربختیارگل ملیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5161

**موتوربدل خالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5162

**موتوربلبل پردلجازموریانجازموریانرودبارجنوب5163

**موتوربهرام خالق پورچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5164

75385موتوربهرام رئیسی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5165

**موتورپورازادچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5166

**موتورجان محمدناروئیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5167

**موتورجالل احسانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5168

**موتورچراغ دوستی زادهجازموریانجازموریانرودبارجنوب5169

**موتورچراغ قلندري چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5170

**موتورحاج حسن زنديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5171

**موتورحاجی قنبري چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5172

**موتورحبیب اله غداديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5173

**موتورحسن هشتوگانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5174

**موتورحسین ازادچهرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5175

**موتورحسین باغبان1جازموریانجازموریانرودبارجنوب5176

**موتورحسین بخرد2جازموریانجازموریانرودبارجنوب5177

35117موتورحسین خورشیديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5178

**موتورخالق خالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5179

**موتورخان محمدناروئیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5180

**موتورخدامرادخالق پورچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5181

**موتورخدامرادخالقی پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5182

**موتوردادعباس هشتوگانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5183

523موتوردادعلی بامري نسب چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5184

**موتوردادمحمدهشتوگانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5185

**موتوردادمراددرویشی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5186

**موتوردرویش بیرمیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5187

**موتوررحمان خالق پورچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5188

131611موتوررستم زین آباديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5189
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**موتوررضابامريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5190

**موتوررضاحاجبی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5191

**موتوررمضان هشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5192

**موتورسهراب قنبريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5193

**موتورسیدهشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5194

940موتورش 290گسترشجازموریانجازموریانرودبارجنوب5195

**موتورش 294جازموریانجازموریانرودبارجنوب5196

**موتورش 302جازموریانجازموریانرودبارجنوب5197

**موتورشکرخالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5198

**موتورشکرسابقیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5199

**موتورشماره 288شماره 1گسترشجازموریانجازموریانرودبارجنوب5200

**موتورشماره 294حسن دهمیريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5201

**موتورعباس بهروزي چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5202

**موتورعباس چترپیماچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5203

**موتورعباس خالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5204

**موتورعبدالحمیدازادچهرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5205

**موتورعبداهللا درویش منش چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5206

**موتورعلی احمدخالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5207

**موتورعلی بامريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5208

**موتورعلی پورابولی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5209

**موتورعلی خالق پورچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5210

**موتورعلی زندانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5211

**موتورعلی سابقیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5212

**موتورعلی قنبري چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5213

**موتورعلی ناروئی محمدرضاعبدي چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5214

**موتورعلی هشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5215

41179موتورعلیمرادخالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5216

**موتورعیسی سهرابیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5217

**موتورغالمحسین کوهستانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5218

صفحه 180



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**موتورفتح اله مینکی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5219

**موتورکل محمدقنبريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5220

**موتورکل محمدقنبري چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5221

**موتورگل زارهشتوگانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5222

**موتورگلزارهشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5223

**موتورمحمداحمديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5224

**موتورمحمدازادچهرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5225

**موتورمحمدامین ازادچهرجازموریانجازموریانرودبارجنوب5226

**موتورمحمدخالق پورجازموریانجازموریانرودبارجنوب5227

**موتورمحمدکریمی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5228

**موتورمحمدنعیمی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5229

**موتورمحمدنمدادي فرچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5230

**موتورمحمدهشتوگانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5231

**موتورمحمودشاه بخشجازموریانجازموریانرودبارجنوب5232

**موتورمختارپورازادجازموریانجازموریانرودبارجنوب5233

**موتورمختارخالق پورچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5234

**موتورمرادخادمیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5235

**موتورمرادهشترگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5236

**موتورمرادهشتوگانی چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5237

933موتورمزارفتحیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5238

**موتورمزارهشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5239

**موتورموسی بادیارجازموریانجازموریانرودبارجنوب5240

518موتورموسی حقیقیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5241

**موتورموسی حقیقی 2جازموریانجازموریانرودبارجنوب5242

**موتورمهردل زارعجازموریانجازموریانرودبارجنوب5243

**موتورمهردل هشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5244

**موتورنادردرویش منشجازموریانجازموریانرودبارجنوب5245

**موتورنواب درویش منشجازموریانجازموریانرودبارجنوب5246

**موتورنورمحمدبامريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5247
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**موتورنورمحمدپنداربخشجازموریانجازموریانرودبارجنوب5248

104429موتورنورمحمدقنبري چاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5249

**موتورولی هشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5250

**موتوریداله خالق پورچاه حسنجازموریانجازموریانرودبارجنوب5251

**میان ابجازموریانجازموریانرودبارجنوب5252

2461,032میان درانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5253

1241میل سعیديجازموریانجازموریانرودبارجنوب5254

**نادعلی هشتوگانیجازموریانجازموریانرودبارجنوب5255

137565نازدشتجازموریانجازموریانرودبارجنوب5256

827نقصان کپريجازموریانجازموریانرودبارجنوب5257

**هشتوگانجازموریانجازموریانرودبارجنوب5258

**ابکهوركکوهستانجازموریانرودبارجنوب5259

**ابگرموکوهستانجازموریانرودبارجنوب5260

105350برج عباس آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5261

**بهورکوهستانجازموریانرودبارجنوب5262

24102پتکیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5263

620پرواز1کوهستانجازموریانرودبارجنوب5264

46158پرواز2کوهستانجازموریانرودبارجنوب5265

**پشته زیارتکوهستانجازموریانرودبارجنوب5266

47173پنج انگشتکوهستانجازموریانرودبارجنوب5267

1751تنبورکوهستانجازموریانرودبارجنوب5268

**تنگ جدائیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5269

418جريکوهستانجازموریانرودبارجنوب5270

**جعفرآبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5271

**جمجمهکوهستانجازموریانرودبارجنوب5272

**جنت آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5273

411جنگل شورکوهستانجازموریانرودبارجنوب5274

2677جوغنکوهستانجازموریانرودبارجنوب5275

**چاه انقالبکوهستانجازموریانرودبارجنوب5276
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**چاه دادعلیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5277

1663چاهکیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5278

**چشمه رجبکوهستانجازموریانرودبارجنوب5279

72254چشمه هاکوهستانجازموریانرودبارجنوب5280

**چکريکوهستانجازموریانرودبارجنوب5281

31106چنتکیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5282

**حاجی آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5283

**حشرآبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5284

**حیدرآبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5285

103469دازانکوهستانجازموریانرودبارجنوب5286

49194دال آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5287

**درکلنکوهستانجازموریانرودبارجنوب5288

23100دریانیلکوهستانجازموریانرودبارجنوب5289

78238دندسکیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5290

29105دوغ آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5291

2146ده اشرفکوهستانجازموریانرودبارجنوب5292

1141ده باالکوهستانجازموریانرودبارجنوب5293

**ده زردکوهستانجازموریانرودبارجنوب5294

**ده سرگلکوهستانجازموریانرودبارجنوب5295

**ده عاشورباالکوهستانجازموریانرودبارجنوب5296

**ده عاشورپائینکوهستانجازموریانرودبارجنوب5297

2382ده میرکوهستانجازموریانرودبارجنوب5298

421دهنوجريکوهستانجازموریانرودبارجنوب5299

130512دهنوکوهستانکوهستانجازموریانرودبارجنوب5300

3282روشن آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5301

926زین آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5302

1562سبزپوشانکوهستانجازموریانرودبارجنوب5303

**سبزگزيکوهستانجازموریانرودبارجنوب5304

1671سنگ کتکوهستانجازموریانرودبارجنوب5305
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**سورگاهکوهستانجازموریانرودبارجنوب5306

1348شریک آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5307

2082شورابکوهستانجازموریانرودبارجنوب5308

68209شه باباکوهستانجازموریانرودبارجنوب5309

80390طبقکوهستانجازموریانرودبارجنوب5310

**عباس آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5311

**عزیز آباد1کوهستانجازموریانرودبارجنوب5312

**عزیز آباد2کوهستانجازموریانرودبارجنوب5313

**فارغانکوهستانجازموریانرودبارجنوب5314

26101فتح آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5315

**قنات نبات خانمکوهستانجازموریانرودبارجنوب5316

**قندهارکوهستانجازموریانرودبارجنوب5317

**کلشک آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5318

**کلیتوکوهستانجازموریانرودبارجنوب5319

36115کناردنگکوهستانجازموریانرودبارجنوب5320

86301کنت آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5321

824کوهستانکوهستانجازموریانرودبارجنوب5322

420کهن رودکوهستانجازموریانرودبارجنوب5323

928کهن سعیديکوهستانجازموریانرودبارجنوب5324

**کهورزردکوهستانجازموریانرودبارجنوب5325

**گازبرکوهستانجازموریانرودبارجنوب5326

413گجگکوهستانجازموریانرودبارجنوب5327

**گل کنديکوهستانجازموریانرودبارجنوب5328

**گلوکوهستانجازموریانرودبارجنوب5329

623گنارستانکوهستانجازموریانرودبارجنوب5330

37125گنج کسورکوهستانجازموریانرودبارجنوب5331

**گیکوکوهستانجازموریانرودبارجنوب5332

724التی کشتهکوهستانجازموریانرودبارجنوب5333

419مشتینکوهستانجازموریانرودبارجنوب5334
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520منی گزکوهستانجازموریانرودبارجنوب5335

**میان دهکوهستانجازموریانرودبارجنوب5336

2896میر فرهادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5337

**نروكکوهستانجازموریانرودبارجنوب5338

**نصرت آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5339

2298نظم آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5340

1768نوماهیکوهستانجازموریانرودبارجنوب5341

47106نهضت آبادکوهستانجازموریانرودبارجنوب5342

**نی بریمکوهستانجازموریانرودبارجنوب5343

**هوشفتکوهستانجازموریانرودبارجنوب5344

60210اب سگونرودبارمرکزيرودبارجنوب5345

3111,086ابسردوییهرودبارمرکزيرودبارجنوب5346

1554ابوذریهرودبارمرکزيرودبارجنوب5347

96356اله آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5348

**امیرآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5349

67252بندوكرودبارمرکزيرودبارجنوب5350

**بهادرآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5351

**بهرام آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5352

162535بیژن آباد قربانیرودبارمرکزيرودبارجنوب5353

3121,140بیژن آباد1رودبارمرکزيرودبارجنوب5354

143540بیژن آباد2رودبارمرکزيرودبارجنوب5355

**پورکیرودبارمرکزيرودبارجنوب5356

722تاج آباد علیارودبارمرکزيرودبارجنوب5357

74332تاج آبادعلیارودبارمرکزيرودبارجنوب5358

**تاج آباد خانمرودبارمرکزيرودبارجنوب5359

56201تاج محلرودبارمرکزيرودبارجنوب5360

138493توکل آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5361

412توکل آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5362

151585تومیريرودبارمرکزيرودبارجنوب5363
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32111جمال آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5364

124457چاه دادعلی شماره یکرودبارمرکزيرودبارجنوب5365

**چاه طاهررودبارمرکزيرودبارجنوب5366

3381,227حیدرآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5367

76254خیرآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5368

2721,010دشت مهرانرودبارمرکزيرودبارجنوب5369

**دلمشانرودبارمرکزيرودبارجنوب5370

40169دهدشت آبسگورودبارمرکزيرودبارجنوب5371

**رستم آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5372

151536رضاآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5373

3351,199روستاي سلمانیهرودبارمرکزيرودبارجنوب5374

147428روستاي مستضعفانرودبارمرکزيرودبارجنوب5375

616ریگ آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5376

42171سرجنگلرودبارمرکزيرودبارجنوب5377

**سرخ گزيرودبارمرکزيرودبارجنوب5378

60190سعید آباد زبر دسترودبارمرکزيرودبارجنوب5379

65273سعید آباد مکثاییرودبارمرکزيرودبارجنوب5380

3421,318سعیدآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5381

3341,070سولوییهرودبارمرکزيرودبارجنوب5382

89309سیاه کهوررودبارمرکزيرودبارجنوب5383

44176شه بابارودبارمرکزيرودبارجنوب5384

107376شهرك جدید علی آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5385

**طرادهرودبارمرکزيرودبارجنوب5386

**عباس آبادکروغیرودبارمرکزيرودبارجنوب5387

119469عبداله آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5388

62182عشایر طیاريرودبارمرکزيرودبارجنوب5389

40138علی آبادسفلیرودبارمرکزيرودبارجنوب5390

186647علی آبادعلیارودبارمرکزيرودبارجنوب5391

3921,359فیروزآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5392
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4411,625قاسم آباد (تاج آباد)رودبارمرکزيرودبارجنوب5393

39159قلعه اسالم آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5394

35120قلعه کنتکرودبارمرکزيرودبارجنوب5395

**کفتاريرودبارمرکزيرودبارجنوب5396

173747کل کرمیرودبارمرکزيرودبارجنوب5397

**کوجکرودبارمرکزيرودبارجنوب5398

122425کهن چراغرودبارمرکزيرودبارجنوب5399

**کهن چراغ نعیمیرودبارمرکزيرودبارجنوب5400

**کهن غالمرودبارمرکزيرودبارجنوب5401

148571گل شهر امام رضارودبارمرکزيرودبارجنوب5402

141480لچ آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5403

95368مجتمع چاه مالرودبارمرکزيرودبارجنوب5404

132552مجموعه موتورهاي عشایر مختار آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5405

3431,221مختارآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5406

57196مشاع 1رضاآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5407

**مشاع 2رضاآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5408

**مشاع 3رضاآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5409

**مشاع 4رضاآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5410

195716مظفرآبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5411

**موتورعشایري 1علی آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5412

**موتورعشایري 2علی آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5413

105446مهن آبادرودبارمرکزيرودبارجنوب5414

62290هزار کهوررودبارمرکزيرودبارجنوب5415

133488اب حیاتنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5416

47148امین آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5417

36171بحریننهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5418

80285جدول نونهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5419

2811,056جمولینهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5420

32111جیکالکشتهنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5421
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125444چاه احمدنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5422

54234چاه بلوچنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5423

**چاه شورنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5424

137545چاه شولیاننهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5425

4051,735چاه علینهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5426

62229چاه علی سردينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5427

**چاه فالح پورنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5428

**چراغ ریگی نژادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5429

2901,177حاجی آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5430

114440حجت آبادسردينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5431

57206حسین آبادمرادخاننهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5432

**حسین آبادیاراحمدينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5433

**دران آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5434

134531دوگارينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5435

129523ده نویاراحمدينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5436

**رضوانیهنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5437

**ریگ آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5438

52211سردي شاه آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5439

40134سورگان سفلینهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5440

**سورگان علیانهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5441

149587شاه آباد/نهضت آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5442

**شریک آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5443

78330شمس گزنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5444

**شمس گز2نهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5445

179744طرادهنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5446

96418طرح احرارعباس آباد مالرضانهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5447

3141,173عباس آباد مالرضانهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5448

**عزیزآبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5449

62215قادرآبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5450
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3331,326کولگاننهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5451

**گرازآبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5452

**گرکابنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5453

188697گزسردي شاه آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5454

**مجتمع کشت وصنعت اب حیاتنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5455

180666محمدآباددوزیارتینهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5456

137482مراد آباد1نهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5457

156575مراد آباد2نهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5458

44174مسخرهنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5459

**مشاع میري خانینهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5460

27107من دوست کشتهنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5461

**موتورتوکل بنی اسدينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5462

**موتوردل مرادبنی اسدينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5463

247969موتورشماره 1شاه آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5464

165644موتورشماره 2شاه آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5465

184755موتورشماره 3شاه آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5466

**موتورمحمدآبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5467

**موتورمحمدبنی اسدينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5468

**میان دهنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5469

67288میري صبوري2نهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5470

134549میریخانی1نهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5471

**میریخانی2نهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5472

82333ناصر آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5473

221965نهضت آباد خاورينهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5474

110451هیرشاه آبادنهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5475

100403هیرگلونهضت آبادمرکزيرودبارجنوب5476

52134احمدیهگنبکیگنبکیریگان5477

211676اکبرآبادگنبکیگنبکیریگان5478

**تاسیسات شن و ماسه -جهاد نصرگنبکیگنبکیریگان5479
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**تلمبه نونهاالنگنبکیگنبکیریگان5480

194725حجت آبادگنبکیگنبکیریگان5481

**داوودیهگنبکیگنبکیریگان5482

197600دهنوگنبکیگنبکیگنبکیریگان5483

56زیارتگاه پیرالماسگنبکیگنبکیریگان5484

**سعیدآباد حوتان رخشانیگنبکیگنبکیریگان5485

46143سلمان آبادگنبکیگنبکیریگان5486

3181,004شلتوك آبادگنبکیگنبکیریگان5487

83234فتحیهگنبکیگنبکیریگان5488

78283فردوسگنبکیگنبکیریگان5489

206648قاسم آبادپیرالماسگنبکیگنبکیریگان5490

**قدمگاه ابوالفضلگنبکیگنبکیریگان5491

**قلندرآبادگنبکیگنبکیریگان5492

**کشت وزراعت طرح مالچگنبکیگنبکیریگان5493

**مجتمع خدمات رفاهی امینیانگنبکیگنبکیریگان5494

36117محمودیهگنبکیگنبکیریگان5495

**همت آبادواهبگنبکیگنبکیریگان5496

4999ابراهیم آبادناصریهگنبکیریگان5497

1345احمدآبادناصریهگنبکیریگان5498

124348اسالم آباد کهور خشکناصریهگنبکیریگان5499

828اسالم آبادناصریهگنبکیریگان5500

66236اکرم آباد چه گواريناصریهگنبکیریگان5501

36113انارك باالناصریهگنبکیریگان5502

56158انارك پایینناصریهگنبکیریگان5503

**باغ ستارهناصریهگنبکیریگان5504

1567باقرآبادچه گواريناصریهگنبکیریگان5505

40132بدرآبادچه گواريناصریهگنبکیریگان5506

2585بگ سگیالنناصریهگنبکیریگان5507

**بگ گرازيناصریهگنبکیریگان5508
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**بگ لولیانناصریهگنبکیریگان5509

47118بندندرکشناصریهگنبکیریگان5510

**پاي تمناصریهگنبکیریگان5511

2796پاي سرخناصریهگنبکیریگان5512

**پست برق132/ 20ناصریهگنبکیریگان5513

**پشموککناصریهگنبکیریگان5514

2058پنج ستارهناصریهگنبکیریگان5515

218772تقی آبادناصریهگنبکیریگان5516

**تلمبه باقرآبادناصریهگنبکیریگان5517

75207تلمبه برقی علی هدایتیناصریهگنبکیریگان5518

151458تلمبه حسین آبادحیدر (سرافراز)ناصریهگنبکیریگان5519

66231تلمبه دادعباسناصریهگنبکیریگان5520

419تلمبه سجاديناصریهگنبکیریگان5521

**تلمبه سرحديناصریهگنبکیریگان5522

**تلمبه شماره 2پشه خانهناصریهگنبکیریگان5523

**تلمبه شماره4 پشه خانهناصریهگنبکیریگان5524

35147تلمبه عباس حسینناصریهگنبکیریگان5525

66209تلمبه علی چراغناصریهگنبکیریگان5526

96229تلمبه موسی پیشکارناصریهگنبکیریگان5527

141425تلمبه ناصریهناصریهگنبکیریگان5528

2377تله پاسگاهناصریهگنبکیریگان5529

718تیک خالناصریهگنبکیریگان5530

**چشمه ریگیناصریهگنبکیریگان5531

1484چفتی گود ماهیناصریهگنبکیریگان5532

86257حاجی آباد حاج علی محمدناصریهگنبکیریگان5533

84323حسین آبادابشورناصریهگنبکیریگان5534

3185حلیله ايناصریهگنبکیریگان5535

**درابزار/درابزار/ناصریهگنبکیریگان5536

4195دوروديناصریهگنبکیریگان5537
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49دوزخ درهناصریهگنبکیریگان5538

**دوکوهکناصریهگنبکیریگان5539

**ده بیدناصریهگنبکیریگان5540

33118ده رستمناصریهگنبکیریگان5541

1125ده رئیناصریهگنبکیریگان5542

**ده عالیناصریهگنبکیریگان5543

47134دهکنناصریهگنبکیریگان5544

99337دهنوصالح آبادناصریهگنبکیریگان5545

417دهنوکسوركناصریهگنبکیریگان5546

42102دهنه باغناصریهگنبکیریگان5547

**دهنه بکلیناصریهگنبکیریگان5548

38123رزدرناصریهگنبکیریگان5549

179705رضوانیهناصریهگنبکیریگان5550

**رودخانه جويناصریهگنبکیریگان5551

**زمین کنارناصریهگنبکیریگان5552

**زمین مورتناصریهگنبکیریگان5553

**زیارت بنه (زناغی )ناصریهگنبکیریگان5554

126425زیارت شاهناصریهگنبکیریگان5555

75202زینب کشتهناصریهگنبکیریگان5556

**سرگدارناصریهگنبکیریگان5557

3772سرگريناصریهگنبکیریگان5558

1565سنگ گیالنناصریهگنبکیریگان5559

1032سیرکیناصریهگنبکیریگان5560

944صالح آبادناصریهگنبکیریگان5561

**طاللیناصریهگنبکیریگان5562

50148عباس آباد بهادريناصریهگنبکیریگان5563

**عبدل آبادناصریهگنبکیریگان5564

416عزیزآبادناصریهگنبکیریگان5565

2911,196علی آبادمحمدقاسم خانناصریهگنبکیریگان5566
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1433قاسم آبادناصریهگنبکیریگان5567

87349کماهیناصریهگنبکیریگان5568

**کاتاگريناصریهگنبکیریگان5569

210780کریم آبادطبسیناصریهگنبکیریگان5570

1963کالشهناصریهگنبکیریگان5571

1242کنارتجگیناصریهگنبکیریگان5572

**کهن طاقناصریهگنبکیریگان5573

55165گاوکشناصریهگنبکیریگان5574

**گلو زاغیناصریهگنبکیریگان5575

2782گودپایینناصریهگنبکیریگان5576

**گوددرازناصریهگنبکیریگان5577

**گودماهیناصریهگنبکیریگان5578

**محمدآباد جرناصریهگنبکیریگان5579

152519مرادآباد چه گواريناصریهگنبکیریگان5580

**مشاع امام حسینناصریهگنبکیریگان5581

411موتور تحقیقات کشاورزيناصریهگنبکیریگان5582

**موتورسرجنگلداري طرح مالچناصریهگنبکیریگان5583

3391مولوي باالناصریهگنبکیریگان5584

**مولوي پایینناصریهگنبکیریگان5585

46150میان زمین /انجیرزیرکی /ناصریهگنبکیریگان5586

274922میرآبادامامقلیناصریهگنبکیریگان5587

47169ناصرآبادناصریهگنبکیریگان5588

262989ناصرآباد چه گواريناصریهگنبکیریگان5589

164588ناصریهناصریهگنبکیریگان5590

**نگیونناصریهگنبکیریگان5591

415نه ايناصریهگنبکیریگان5592

722وکیل آبادناصریهگنبکیریگان5593

415ولی آبادناصریهگنبکیریگان5594

96443ابراهیم آباد جدید_ پشت ریگریگانمرکزيریگان5595
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512اسدآبادریگانمرکزيریگان5596

**اسالم آبادریگانمرکزيریگان5597

936اکبرآبادریگانمرکزيریگان5598

2286اهللا آباد چاه ملکریگانمرکزيریگان5599

1329باقرآبادسجاديریگانمرکزيریگان5600

2521,104بمبویانریگانمرکزيریگان5601

102270بهرام آبادریگانمرکزيریگان5602

30128بهشتیریگانمرکزيریگان5603

33103تاج آبادریگانمرکزيریگان5604

62255تلمبه  هجرت3ریگانمرکزيریگان5605

**تلمبه ابراهیم آبادریگانمرکزيریگان5606

**تلمبه پیروزي شماره2ریگانمرکزيریگان5607

**تلمبه جنگلداري 1ریگانمرکزيریگان5608

**تلمبه جنگلداري 2ریگانمرکزيریگان5609

515تلمبه حیدرآبادریگانمرکزيریگان5610

518تلمبه سلمانریگانمرکزيریگان5611

41169تلمبه شهید افريریگانمرکزيریگان5612

**تلمبه شهیدچمرانریگانمرکزيریگان5613

**تلمبه شهیدصدوقیریگانمرکزيریگان5614

**تلمبه عشایري درویش رشیدي 2ریگانمرکزيریگان5615

**تلمبه عشایري درویش رشیدي1ریگانمرکزيریگان5616

110381تلمبه عشایري ده گودریگانمرکزيریگان5617

**تلمبه عشایري همت آبادریگانمرکزيریگان5618

**تلمبه عیسی خانریگانمرکزيریگان5619

**تلمبه قدسریگانمرکزيریگان5620

**تلمبه مهدي آبادریگانمرکزيریگان5621

**تلمبه هجرتریگانمرکزيریگان5622

931تلمبه هجرت 1ریگانمرکزيریگان5623

**تلمبه هجرت 2ریگانمرکزيریگان5624
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72243تلمبه هجرت 4ریگانمرکزيریگان5625

**تلمبه15 خردادریگانمرکزيریگان5626

47177توکل آباد1ریگانمرکزيریگان5627

49140توکل آباد2ریگانمرکزيریگان5628

3141,068تهرودریگانمرکزيریگان5629

1138جعفرآبادریگانمرکزيریگان5630

**جنگل آبادریگانمرکزيریگان5631

3481,231جهان آبادریگانمرکزيریگان5632

**جهان آبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5633

73219حاجی آبادریگانمرکزيریگان5634

2885حجتیریگانمرکزيریگان5635

**حسن آبادریگانمرکزيریگان5636

48132حسن آبادجهان آبادریگانمرکزيریگان5637

41140حسین آباد رود شورریگانمرکزيریگان5638

38121حسین آبادسرهنگریگانمرکزيریگان5639

411حسین آبادشهکلریگانمرکزيریگان5640

48183حسین آبادالت آبادریگانمرکزيریگان5641

87265حشرآبادریگانمرکزيریگان5642

2584حمیدآبادریگانمرکزيریگان5643

**حمیدآباد ده رضاریگانمرکزيریگان5644

151530حیدرآبادریگانمرکزيریگان5645

835خالق آبادریگانمرکزيریگان5646

121279ده رضاریگانمرکزيریگان5647

**ده سهرابریگانمرکزيریگان5648

2169ده شیهکریگانمرکزيریگان5649

1759ده نظرریگانمرکزيریگان5650

1,3075,055رحمت آبادریگانمرکزيریگان5651

163582رستم آبادریگانمرکزيریگان5652

**رضاآبادریگانمرکزيریگان5653
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**رضوانریگانمرکزيریگان5654

164614روستاي چاه ملکریگانمرکزيریگان5655

5021,643سعدآبادریگانمرکزيریگان5656

197608سلطان آبادریگانمرکزيریگان5657

110464سنگ آبادریگانمرکزيریگان5658

187682شریک آبادریگانمرکزيریگان5659

80299شوق آبادریگانمرکزيریگان5660

**شهدادشهیکیریگانمرکزيریگان5661

120449شیرآبادریگانمرکزيریگان5662

515عباس آبادریگانمرکزيریگان5663

172645عباس آبادبهرامیریگانمرکزيریگان5664

1,5465,125عباس آبادسردارریگانمرکزيریگان5665

2189عباس آباد جهان آبادریگانمرکزيریگان5666

**علی آبادریگانمرکزيریگان5667

3591,379علی آبادپشت ریگریگانمرکزيریگان5668

**غالم شهیکیریگانمرکزيریگان5669

**فضل آبادریگانمرکزيریگان5670

47164فلفل آبادریگانمرکزيریگان5671

85262قدرت آبادریگانمرکزيریگان5672

85307کارگاه جهادریگانمرکزيریگان5673

1241کریم آبادریگانمرکزيریگان5674

4290کریم آبادپشت دیگریگانمرکزيریگان5675

121409گزان خواستریگانمرکزيریگان5676

**گل آبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5677

**محمد آبادریگانمرکزيریگان5678

120402محمدآباد رودشورریگانمرکزيریگان5679

3501,146محمدآباداصغرخانریگانمرکزيریگان5680

71270محمدآبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5681

158604محمدآبادسرحديریگانمرکزيریگان5682
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50183مراد آباد پشت ریگریگانمرکزيریگان5683

27100مرادآباد چاه ملکریگانمرکزيریگان5684

824مزرعه سیدآبادریگانمرکزيریگان5685

2679مزرعه علی آبادریگانمرکزيریگان5686

24111مشاع قدسریگانمرکزيریگان5687

147618ملک آبادریگانمرکزيریگان5688

**ملک آبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5689

63238موسی آبادریگانمرکزيریگان5690

721مومن آبادریگانمرکزيریگان5691

2791,136مهدي آبادریگانمرکزيریگان5692

43126میرآبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5693

5201,805میرآبادریگانریگانمرکزيریگان5694

**نادرآبادریگانمرکزيریگان5695

181565ناصرآبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5696

176668نعمت آبادریگانریگانمرکزيریگان5697

728نوریهریگانمرکزيریگان5698

135563وکیل آبادریگانمرکزيریگان5699

518هجرت5ریگانمرکزيریگان5700

3289هدایت آباد ده رضاریگانمرکزيریگان5701

69254همت آبادچاه ملکریگانمرکزيریگان5702

2489همت آبادگل محمدریگانمرکزيریگان5703

**همت آباد رودشورریگانمرکزيریگان5704

139516یزدان پناهریگانمرکزيریگان5705

831یوسف آبادریگانمرکزيریگان5706

412اب رییسگاوکانمرکزيریگان5707

2570ابگرمگاوکانمرکزيریگان5708

49اکبرآبادگاوکانمرکزيریگان5709

1338بادامک /گوهریه/گاوکانمرکزيریگان5710

722بچوگانگاوکانمرکزيریگان5711
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**بردستوگاوکانمرکزيریگان5712

**بن کلگاوکانمرکزيریگان5713

**پایگاه شهیدشهدوستیگاوکانمرکزيریگان5714

53196پچیگاوکانمرکزيریگان5715

46164پدموکیگاوکانمرکزيریگان5716

**پوزپلکگاوکانمرکزيریگان5717

1956پیرکهنگاوکانمرکزيریگان5718

**تشوكگاوکانمرکزيریگان5719

102503تگ فرهادگاوکانمرکزيریگان5720

**تلمبه علی نژادمقدم 4گاوکانمرکزيریگان5721

**تلمبه نژاد سابقی ژند 2گاوکانمرکزيریگان5722

**جبرآبادگاوکانمرکزيریگان5723

**چاه پودهگاوکانمرکزيریگان5724

**چاه چراغگاوکانمرکزيریگان5725

**چاه قنبرگاوکانمرکزيریگان5726

**چاه کندولگاوکانمرکزيریگان5727

**چاه نباتگاوکانمرکزيریگان5728

**چشمه گدارگاوکانمرکزيریگان5729

**چه گل شیرخانگاوکانمرکزيریگان5730

69317درون دهگاوکانمرکزيریگان5731

**دره پهنگاوکانمرکزيریگان5732

2170دره کهوريگاوکانمرکزيریگان5733

**دوازابگاوکانمرکزيریگان5734

44134ده پاكگاوکانمرکزيریگان5735

**ده جاللگاوکانمرکزيریگان5736

**ده حسنگاوکانمرکزيریگان5737

**ده ناب خوشگاوکانمرکزيریگان5738

521دهنه پچیگاوکانمرکزيریگان5739

120539دهنه عباسعلیگاوکانمرکزيریگان5740

صفحه 198



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

47156زفتک سرگدارگاوکانمرکزيریگان5741

**سبزکانگاوکانمرکزيریگان5742

**سربگیگاوکانمرکزيریگان5743

**سرخکانگاوکانمرکزيریگان5744

95286سرزهگاوکانمرکزيریگان5745

**سرنران /سرخکان/گاوکانمرکزيریگان5746

**سرومهگاوکانمرکزيریگان5747

36122سیف الدینگاوکانمرکزيریگان5748

26114شاشکانگاوکانمرکزيریگان5749

**شمس آبادگاوکانمرکزيریگان5750

1153شنوئیهگاوکانمرکزيریگان5751

1030شورابگاوکانمرکزيریگان5752

**شورآباد /گرویه/گاوکانمرکزيریگان5753

**صوفی آبادگاوکانمرکزيریگان5754

**عباس آبادگاوکانمرکزيریگان5755

73282علی آباد هشتصد متريگاوکانمرکزيریگان5756

**علی آباد1گاوکانمرکزيریگان5757

**علی آباد2گاوکانمرکزيریگان5758

**قدرت آبادگاوکانمرکزيریگان5759

2052کچ کهورگاوکانمرکزيریگان5760

**کاسگوگاوکانمرکزيریگان5761

46172کشنلگاوکانمرکزيریگان5762

**کل اردنگاوکانمرکزيریگان5763

**کناركگاوکانمرکزيریگان5764

38114کنارناییگاوکانمرکزيریگان5765

59246کناروگاوکانمرکزيریگان5766

**کوتورگاوکانمرکزيریگان5767

**کهنگگاوکانمرکزيریگان5768

2376گارینگاوکانمرکزيریگان5769
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**گرانکگاوکانمرکزيریگان5770

2174گریچگاوکانمرکزيریگان5771

415گزوحسنگاوکانمرکزيریگان5772

**گل آبادگاوکانمرکزيریگان5773

421گل سرخگاوکانمرکزيریگان5774

725گل گران ریگگاوکانمرکزيریگان5775

**گوردهانگاوکانمرکزيریگان5776

60281گوره ائگاوکانمرکزيریگان5777

**گیرگاوکانمرکزيریگان5778

**مزرعه پوزه درهگاوکانمرکزيریگان5779

524مزرعه تالل زردگاوکانمرکزيریگان5780

**مزرعه حسین آبادگاوکانمرکزيریگان5781

60259مزرعه ده مرادگاوکانمرکزيریگان5782

**مکیگاوکانمرکزيریگان5783

**مگوگاوکانمرکزيریگان5784

**ممیگاوکانمرکزيریگان5785

**میلکیگاوکانمرکزيریگان5786

**نوك آبادگاوکانمرکزيریگان5787

**اکبرآباداسالم آبادمرکزيزرند5788

**باداموییهاسالم آبادمرکزيزرند5789

**پاگدارواسالم آبادمرکزيزرند5790

**چنالواسالم آبادمرکزيزرند5791

**خرم آباداسالم آبادمرکزيزرند5792

3321,060داهوییهاسالم آبادمرکزيزرند5793

**درادمیاسالم آبادمرکزيزرند5794

2270دربیدخوناسالم آبادمرکزيزرند5795

**درجماسالم آبادمرکزيزرند5796

**دهنواسالم آبادمرکزيزرند5797

**دهنوشفیعاسالم آبادمرکزيزرند5798
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**سنگ شکن ذوب اهناسالم آبادمرکزيزرند5799

**شرکت معدن جواسالم آبادمرکزيزرند5800

**علی آبادمهدویاناسالم آبادمرکزيزرند5801

**کوره شکاره 2 معدن گچاسالم آبادمرکزيزرند5802

**کوره معدن گچ شماره1اسالم آبادمرکزيزرند5803

**کوه خونواسالم آبادمرکزيزرند5804

**گودبادیزياسالم آبادمرکزيزرند5805

**گودحماماسالم آبادمرکزيزرند5806

**گودسوزواسالم آبادمرکزيزرند5807

**محمدآباداسالم آبادمرکزيزرند5808

**محمدعلی آباداسالم آبادمرکزيزرند5809

**معدن گچاسالم آبادمرکزيزرند5810

**مهدي آبادسفلیاسالم آبادمرکزيزرند5811

**مهدي آبادعلیااسالم آبادمرکزيزرند5812

**نگهبانی ذوب اهناسالم آبادمرکزيزرند5813

**اب تکوجرجافکمرکزيزرند5814

**اب شوروجرجافکمرکزيزرند5815

**ابراهیم آبادجرجافکمرکزيزرند5816

**احمدآبادماه ترسونجرجافکمرکزيزرند5817

**اسفندجرجافکمرکزيزرند5818

**اسفنوئیهجرجافکمرکزيزرند5819

**اکبرآبادجرجافکمرکزيزرند5820

**باب بیدوئیهجرجافکمرکزيزرند5821

**باب تنگلجرجافکمرکزيزرند5822

**باب کرججرجافکمرکزيزرند5823

1756باب ندانجرجافکمرکزيزرند5824

**باب نگوئیهجرجافکمرکزيزرند5825

**باب هنگروئیهجرجافکمرکزيزرند5826

1438بادیزجرجافکمرکزيزرند5827
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**باقرآباد/دهنو/جرجافکمرکزيزرند5828

43122بناوندجرجافکمرکزيزرند5829

**بیدوحسیناجرجافکمرکزيزرند5830

**بیدوییهجرجافکمرکزيزرند5831

**بیدوئیهجرجافکمرکزيزرند5832

**پتکوئیهجرجافکمرکزيزرند5833

820پیشکشجرجافکمرکزيزرند5834

1435تزرججرجافکمرکزيزرند5835

**توکل آبادجرجافکمرکزيزرند5836

**تیتوئیهجرجافکمرکزيزرند5837

3391,093جرجافکجرجافکمرکزيزرند5838

119354چاهکینجرجافکمرکزيزرند5839

46چاهوییهجرجافکمرکزيزرند5840

**چناروییهجرجافکمرکزيزرند5841

**حاجی آبادجرجافکمرکزيزرند5842

**حجتیهجرجافکمرکزيزرند5843

3177حسین آبادجرجافکمرکزيزرند5844

2239حسین آباد(شاه آباد سابق)جرجافکمرکزيزرند5845

**حسین آباد1جرجافکمرکزيزرند5846

48حسین آبادجدیدجرجافکمرکزيزرند5847

58حشیشجرجافکمرکزيزرند5848

2041حصینجرجافکمرکزيزرند5849

1857داورونوئیهجرجافکمرکزيزرند5850

**درابجرجافکمرکزيزرند5851

**دربادیانجرجافکمرکزيزرند5852

**درجودونجرجافکمرکزيزرند5853

2465درخیزجرجافکمرکزيزرند5854

**درزوئیهجرجافکمرکزيزرند5855

**دوئیهجرجافکمرکزيزرند5856
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**ده اهللا قلیجرجافکمرکزيزرند5857

**ده حق ورديجرجافکمرکزيزرند5858

**ده زارچ چوبجرجافکمرکزيزرند5859

**ده ساالرجرجافکمرکزيزرند5860

**ده سرتیپجرجافکمرکزيزرند5861

**ده شعیب1جرجافکمرکزيزرند5862

616ده شعیب2جرجافکمرکزيزرند5863

**ده شیخجرجافکمرکزيزرند5864

2048ده عباسجرجافکمرکزيزرند5865

**ده علیجرجافکمرکزيزرند5866

**ده غالمعلیجرجافکمرکزيزرند5867

**ده میانجرجافکمرکزيزرند5868

**ده میروئیهجرجافکمرکزيزرند5869

**ده یداهللاجرجافکمرکزيزرند5870

**ده یعقوبجرجافکمرکزيزرند5871

**دهنو/باقرآباد/جرجافکمرکزيزرند5872

**دهنوهرزنگجرجافکمرکزيزرند5873

**رانیوئیهجرجافکمرکزيزرند5874

**رحمت آبادجرجافکمرکزيزرند5875

**روشنوجرجافکمرکزيزرند5876

**ریزوئیهجرجافکمرکزيزرند5877

1233زارکوییهجرجافکمرکزيزرند5878

3095سبلوییهجرجافکمرکزيزرند5879

**سربندجرجافکمرکزيزرند5880

1648سرتختجرجافکمرکزيزرند5881

**سرخونیجرجافکمرکزيزرند5882

511سرمورجرجافکمرکزيزرند5883

**شغزاجرجافکمرکزيزرند5884

412شهردانجرجافکمرکزيزرند5885
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**طاقدرجرجافکمرکزيزرند5886

**طوس آبادجرجافکمرکزيزرند5887

**عبدل آبادجرجافکمرکزيزرند5888

1645عبدل آبادجدید /بیل آباد/جرجافکمرکزيزرند5889

**عزیزآبادجرجافکمرکزيزرند5890

**علی آبادجرجافکمرکزيزرند5891

**قلعه مومنجرجافکمرکزيزرند5892

**کرچکوجرجافکمرکزيزرند5893

**کریم آبادجرجافکمرکزيزرند5894

**کشکوییهجرجافکمرکزيزرند5895

**کهنوججرجافکمرکزيزرند5896

**کیشیجرجافکمرکزيزرند5897

**گاوداري هاشمیجرجافکمرکزيزرند5898

**گنادیشجرجافکمرکزيزرند5899

**گودهزارمیشجرجافکمرکزيزرند5900

**محمدآبادجرجافکمرکزيزرند5901

**محمدآبادشورابجرجافکمرکزيزرند5902

**محمدآبادگودچیلجرجافکمرکزيزرند5903

**مزرعه محمدآبادشورآبادجرجافکمرکزيزرند5904

**منصورآبادجرجافکمرکزيزرند5905

**مهدآبادجرجافکمرکزيزرند5906

**مهدي آبادجرجافکمرکزيزرند5907

**مهدي آبادباب ندانجرجافکمرکزيزرند5908

**ندانموییهجرجافکمرکزيزرند5909

**نمونوییهجرجافکمرکزيزرند5910

**هرزنگجرجافکمرکزيزرند5911

**هرمزآبادجرجافکمرکزيزرند5912

**هشتادانجرجافکمرکزيزرند5913

**هشتادزیارجرجافکمرکزيزرند5914
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**همت آبادجرجافکمرکزيزرند5915

**هنزافجرجافکمرکزيزرند5916

512هنگوئیهجرجافکمرکزيزرند5917

**اسفندزارحتکنمرکزيزرند5918

**انجیردرحتکنمرکزيزرند5919

**اولنگ درازحتکنمرکزيزرند5920

**ایوب آبادحتکنمرکزيزرند5921

**باب ماکیحتکنمرکزيزرند5922

**بن گوداسپیدارحتکنمرکزيزرند5923

**پشته موروحتکنمرکزيزرند5924

**پلنگوحتکنمرکزيزرند5925

**پنج چاريحتکنمرکزيزرند5926

**پوزتیرحتکنمرکزيزرند5927

**ترانکستانحتکنمرکزيزرند5928

**تنگل سرگدارحتکنمرکزيزرند5929

**تنگوئیهحتکنمرکزيزرند5930

**چشمه باغوئیهحتکنمرکزيزرند5931

**چشمه سرگدارحتکنمرکزيزرند5932

**چشمه شکرالهحتکنمرکزيزرند5933

**چک چک آبادحتکنمرکزيزرند5934

**چنگوئیهحتکنمرکزيزرند5935

87253حتکنحتکنمرکزيزرند5936

**حسین آبادحتکنمرکزيزرند5937

**حوریکحتکنمرکزيزرند5938

1125حیکان باالحتکنمرکزيزرند5939

**حیکان پائین /اسماعیل آباد/حتکنمرکزيزرند5940

**خمرودوئیه /امروئیه /حتکنمرکزيزرند5941

**خوش کافحتکنمرکزيزرند5942

1017درابحتکنمرکزيزرند5943
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50133درگر باب گهرحتکنمرکزيزرند5944

**درگرساحتکنمرکزيزرند5945

**دروتیحتکنمرکزيزرند5946

**ده حسن کوچکحتکنمرکزيزرند5947

**ده حسینحتکنمرکزيزرند5948

816ده قاضیحتکنمرکزيزرند5949

2262ده میالنحتکنمرکزيزرند5950

**دهنوحتکنمرکزيزرند5951

**رودخونیحتکنمرکزيزرند5952

**رئیسیحتکنمرکزيزرند5953

33127سرباغحتکنمرکزيزرند5954

**سرتختیحتکنمرکزيزرند5955

**سرخالیحتکنمرکزيزرند5956

**سرگدارحتکنمرکزيزرند5957

**سرودانحتکنمرکزيزرند5958

2366سکوکانحتکنمرکزيزرند5959

**سنجدوحتکنمرکزيزرند5960

414سوسفیدحتکنمرکزيزرند5961

**سونائیهحتکنمرکزيزرند5962

822سیالبخورباالحتکنمرکزيزرند5963

714سیالبخورپائینحتکنمرکزيزرند5964

**شاه محمديحتکنمرکزيزرند5965

**شورآبادحتکنمرکزيزرند5966

**علی آبادحتکنمرکزيزرند5967

**فردوسحتکنمرکزيزرند5968

**قطروییهحتکنمرکزيزرند5969

723کریکستانحتکنمرکزيزرند5970

**کلی کوئیهحتکنمرکزيزرند5971

**کهنوجحتکنمرکزيزرند5972
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**گریکوباالحتکنمرکزيزرند5973

**گریکوپائینحتکنمرکزيزرند5974

**گزانی باالحتکنمرکزيزرند5975

**گزانی پائینحتکنمرکزيزرند5976

**گم تنگحتکنمرکزيزرند5977

**گنبدوحتکنمرکزيزرند5978

**گوداسپیدارحتکنمرکزيزرند5979

415گودالنگوحتکنمرکزيزرند5980

**گودبغل جنگلحتکنمرکزيزرند5981

**گوددرگنجحتکنمرکزيزرند5982

**گودسیبحتکنمرکزيزرند5983

**گودفیروزحتکنمرکزيزرند5984

**گودکیمیهحتکنمرکزيزرند5985

**گودگردوحتکنمرکزيزرند5986

**گودنخوديحتکنمرکزيزرند5987

**گودیوسفحتکنمرکزيزرند5988

**گوش دردانحتکنمرکزيزرند5989

**محمدآبادحتکنمرکزيزرند5990

2887مدبونحتکنمرکزيزرند5991

**معدن باب گهرحتکنمرکزيزرند5992

**هنگرحتکنمرکزيزرند5993

**هنگرباالحتکنمرکزيزرند5994

**هنگرپائینحتکنمرکزيزرند5995

**ابراهیم آبادخانوكمرکزيزرند5996

1456حسن آبادخانوكمرکزيزرند5997

2831,068حمیدیه  /ملک آباد/خانوكمرکزيزرند5998

**درابدوئیه سفلیخانوكمرکزيزرند5999

**درابدوئیه علیاخانوكمرکزيزرند6000

**عفت آبادخانوكمرکزيزرند6001
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**گلیکونخانوكمرکزيزرند6002

**ابخیزوییهدشت خاكمرکزيزرند6003

**اشکفتدشت خاكمرکزيزرند6004

**اکبرآباددشت خاكمرکزيزرند6005

**السوییهدشت خاكمرکزيزرند6006

**النگ درازدشت خاكمرکزيزرند6007

56176باب دوريدشت خاكمرکزيزرند6008

1751باب عبداندشت خاكمرکزيزرند6009

1028باب هوتکدشت خاكمرکزيزرند6010

48141بشروئیهدشت خاكمرکزيزرند6011

**بگشتوئیهدشت خاكمرکزيزرند6012

**بیدکجدشت خاكمرکزيزرند6013

**بیدگرمدشت خاكمرکزيزرند6014

**بیدوبناندشت خاكمرکزيزرند6015

**بیدوئیهدشت خاكمرکزيزرند6016

**پیرعلیدشت خاكمرکزيزرند6017

**پیوال دشتیدشت خاكمرکزيزرند6018

**تلمبه احمدي باالدشت خاكمرکزيزرند6019

**تلمبه اسالمیدشت خاكمرکزيزرند6020

**تلمبه باب دوريدشت خاكمرکزيزرند6021

**تلمبه بردهدشت خاكمرکزيزرند6022

**تلمبه بلوچهادشت خاكمرکزيزرند6023

**تلمبه تی توجاللدشت خاكمرکزيزرند6024

**تلمبه چهل تائیدشت خاكمرکزيزرند6025

**تلمبه حاج ماشاالهدشت خاكمرکزيزرند6026

**تلمبه حاجی آباددشت خاكمرکزيزرند6027

**تلمبه حجت آباددشت خاكمرکزيزرند6028

**تلمبه ریگودشت خاكمرکزيزرند6029

**تلمبه سرسیاهدشت خاكمرکزيزرند6030
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**تلمبه سیدموسیدشت خاكمرکزيزرند6031

**تلمبه عباس آباددشت خاكمرکزيزرند6032

**تلمبه علی آباد1دشت خاكمرکزيزرند6033

**تلمبه علی آباد2دشت خاكمرکزيزرند6034

**تلمبه محمدآباددشت خاكمرکزيزرند6035

**تلمبه وهاب زادهدشت خاكمرکزيزرند6036

**تلمبه همت آباد/تلمبه کربالئی فرج اهللادشت خاكمرکزيزرند6037

**تنگلودشت خاكمرکزيزرند6038

**ته سوختهدشت خاكمرکزيزرند6039

**تیت بیدوئیهدشت خاكمرکزيزرند6040

**چاه خمروددشت خاكمرکزيزرند6041

**چشمه تراوادشت خاكمرکزيزرند6042

**چشمه سفیدودشت خاكمرکزيزرند6043

**چشمه عباس محمددشت خاكمرکزيزرند6044

**چشمه منصوريدشت خاكمرکزيزرند6045

**حسن آباددشت خاكمرکزيزرند6046

**حسین آبادسعیديدشت خاكمرکزيزرند6047

**حسین آبادهادي منصوريدشت خاكمرکزيزرند6048

**خمروددشت خاكمرکزيزرند6049

1,0233,404دشت خاكدشت خاكمرکزيزرند6050

**ده بابودشت خاكمرکزيزرند6051

**ده باالدشت خاكمرکزيزرند6052

1640ده بنان باالدشت خاكمرکزيزرند6053

**ده بنان پائیندشت خاكمرکزيزرند6054

**ده چنارودشت خاكمرکزيزرند6055

**ده چنارودشت خاكمرکزيزرند6056

**ده حسین کامساريدشت خاكمرکزيزرند6057

**ده حسین کل محمددشت خاكمرکزيزرند6058

**ده زنگودشت خاكمرکزيزرند6059

صفحه 209



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ده کل محمدنوابدشت خاكمرکزيزرند6060

**ده محمدرجبدشت خاكمرکزيزرند6061

**ده محمدغالمرضادشت خاكمرکزيزرند6062

**ده معمیدشت خاكمرکزيزرند6063

**دهنو1دشت خاكمرکزيزرند6064

**دهنو2دشت خاكمرکزيزرند6065

**دهنوحسین اصغردشت خاكمرکزيزرند6066

**دهنوسفلیدشت خاكمرکزيزرند6067

**دهنوعلیادشت خاكمرکزيزرند6068

**دهنه گودودشت خاكمرکزيزرند6069

**دهومحمدمومندشت خاكمرکزيزرند6070

3383رشک علیادشت خاكمرکزيزرند6071

58178رشک وسطیدشت خاكمرکزيزرند6072

**زارچوئیهدشت خاكمرکزيزرند6073

**زهدرسفلیدشت خاكمرکزيزرند6074

**سرخ بیدباالدشت خاكمرکزيزرند6075

**سرخ بیدپائیندشت خاكمرکزيزرند6076

**سرسیاهدشت خاكمرکزيزرند6077

**سیدآباددشت خاكمرکزيزرند6078

**شرکت گلدشتدشت خاكمرکزيزرند6079

**شرمیدشت خاكمرکزيزرند6080

**عباس آباد1دشت خاكمرکزيزرند6081

**عباس آباد2دشت خاكمرکزيزرند6082

**عباس آباد3دشت خاكمرکزيزرند6083

**کاشکوئیهدشت خاكمرکزيزرند6084

**کریکوباالدشت خاكمرکزيزرند6085

**کریکوپائیندشت خاكمرکزيزرند6086

**کریکومیاندشت خاكمرکزيزرند6087

**گردونوییهدشت خاكمرکزيزرند6088
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**گل توتدشت خاكمرکزيزرند6089

**گلی آباددشت خاكمرکزيزرند6090

**گلیودشت خاكمرکزيزرند6091

**گودپتنیدشت خاكمرکزيزرند6092

**گودچیل باالدشت خاكمرکزيزرند6093

**گودچیل پائیندشت خاكمرکزيزرند6094

**گودچیل وسطدشت خاكمرکزيزرند6095

**گودزارچوئیهدشت خاكمرکزيزرند6096

**گودگزدشت خاكمرکزيزرند6097

**گودوئیه میرزاعلیدشت خاكمرکزيزرند6098

1451گوراب جمعهدشت خاكمرکزيزرند6099

**گوراب شیخ الرئیسدشت خاكمرکزيزرند6100

**گوراب گنجیدشت خاكمرکزيزرند6101

**گوردون پائیندشت خاكمرکزيزرند6102

**گیرآباددشت خاكمرکزيزرند6103

**محمدآباد2دشت خاكمرکزيزرند6104

**محمدآبادشوردشت خاكمرکزيزرند6105

**مورثیدشت خاكمرکزيزرند6106

1229هنجروییهدشت خاكمرکزيزرند6107

621اب ریگوسربنانمرکزيزرند6108

124378احمديسربنانمرکزيزرند6109

**احمقان پائینسربنانمرکزيزرند6110

**باب بیدنان /ده بیدنن /سربنانمرکزيزرند6111

**باب خوشابسربنانمرکزيزرند6112

515باب سوختگانسربنانمرکزيزرند6113

**باب گودیانسربنانمرکزيزرند6114

**باندروئیهسربنانمرکزيزرند6115

66219برفوییهسربنانمرکزيزرند6116

**بن شوريسربنانمرکزيزرند6117
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**بنداصغرسربنانمرکزيزرند6118

**بندبرجیسربنانمرکزيزرند6119

**بندحاج حسینسربنانمرکزيزرند6120

**بندروییه سفلیسربنانمرکزيزرند6121

**بندروییه علیاسربنانمرکزيزرند6122

**بندزاروئیهسربنانمرکزيزرند6123

**بونوییهسربنانمرکزيزرند6124

616بیدانسربنانمرکزيزرند6125

830بیدبندرسربنانمرکزيزرند6126

**بیدحسینسربنانمرکزيزرند6127

**بیدنصريسربنانمرکزيزرند6128

**پاگدارسربنانمرکزيزرند6129

**پاگداروسربنانمرکزيزرند6130

**پتکوئیهسربنانمرکزيزرند6131

1126تزرجسربنانمرکزيزرند6132

**تلمبه سرخ بیدسربنانمرکزيزرند6133

**تنگ انجیرسربنانمرکزيزرند6134

**تی توسربنانمرکزيزرند6135

**جنگلوسربنانمرکزيزرند6136

**جوزوییهسربنانمرکزيزرند6137

**چشمه جعفرسربنانمرکزيزرند6138

**چشمه دعوائیسربنانمرکزيزرند6139

**چشمه ساردوئیهسربنانمرکزيزرند6140

**چشمه کندرسربنانمرکزيزرند6141

**چشمه یحییسربنانمرکزيزرند6142

100348ختم آبادسربنانمرکزيزرند6143

49خونگسربنانمرکزيزرند6144

**دارخونیسربنانمرکزيزرند6145

**دراستونسربنانمرکزيزرند6146
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**درپتکوسربنانمرکزيزرند6147

**درچنارو1سربنانمرکزيزرند6148

**درچنارو2سربنانمرکزيزرند6149

**درچیریونسربنانمرکزيزرند6150

510درسنجدوسربنانمرکزيزرند6151

**درسیفانسربنانمرکزيزرند6152

**درشکوکانسربنانمرکزيزرند6153

**درکورتوسربنانمرکزيزرند6154

**درگزسربنانمرکزيزرند6155

931درندونسربنانمرکزيزرند6156

**درنریانسربنانمرکزيزرند6157

**ده اهنگرسربنانمرکزيزرند6158

**ده برجیسربنانمرکزيزرند6159

**ده حسینعلیسربنانمرکزيزرند6160

2451ده زوییهسربنانمرکزيزرند6161

41135ده شیخسربنانمرکزيزرند6162

**ده علیرضاسربنانمرکزيزرند6163

2369دهنوئیهسربنانمرکزيزرند6164

**دهنه گوددربندسربنانمرکزيزرند6165

**زنگوییه سفلیسربنانمرکزيزرند6166

48زنگوییه علیاسربنانمرکزيزرند6167

**زین آبادسربنانمرکزيزرند6168

2062سراپردهسربنانمرکزيزرند6169

**سرتنگلسربنانمرکزيزرند6170

1641سرخ بیدسربنانمرکزيزرند6171

2174سرزه سفلیسربنانمرکزيزرند6172

**سرزه علیاسربنانمرکزيزرند6173

**سرزه وسطیسربنانمرکزيزرند6174

**سنجدوئیهسربنانمرکزيزرند6175
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**سینوئیهسربنانمرکزيزرند6176

**شاهرخ آبادسربنانمرکزيزرند6177

**شرکت آسفالت راه وصحراسربنانمرکزيزرند6178

**شرکت نوپلسربنانمرکزيزرند6179

**شمس آباد /دهنوباال/سربنانمرکزيزرند6180

**شورآبادسربنانمرکزيزرند6181

**شوروسربنانمرکزيزرند6182

**شهرسازي درگرسربنانمرکزيزرند6183

**عباس آبادسربنانمرکزيزرند6184

**عشق آبادسربنانمرکزيزرند6185

196665عیسی آبادسربنانمرکزيزرند6186

**غیاث آبادسربنانمرکزيزرند6187

2575فتح آبادسربنانمرکزيزرند6188

3693قناتالبشرسربنانمرکزيزرند6189

**کریکوسربنانمرکزيزرند6190

75261کهنوجسربنانمرکزيزرند6191

**کیش باب شگونسربنانمرکزيزرند6192

**گلبانکسربنانمرکزيزرند6193

**گلی تابهسربنانمرکزيزرند6194

**گنج آبادسربنانمرکزيزرند6195

48گنجشکوئیهسربنانمرکزيزرند6196

**گودانارسربنانمرکزيزرند6197

**گودباغسربنانمرکزيزرند6198

**گودباقرسربنانمرکزيزرند6199

**گودبیدسربنانمرکزيزرند6200

**گودبیدوسربنانمرکزيزرند6201

**گودتنگوییهسربنانمرکزيزرند6202

**گوددربندسربنانمرکزيزرند6203

**گوددرپهنسربنانمرکزيزرند6204
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**گودریگسربنانمرکزيزرند6205

**گودعلیرضاسربنانمرکزيزرند6206

**گودقوچسربنانمرکزيزرند6207

**گودکمالسربنانمرکزيزرند6208

**گودگردوسربنانمرکزيزرند6209

**گودمارزسربنانمرکزيزرند6210

**گورانسربنانمرکزيزرند6211

**گیشوئیهسربنانمرکزيزرند6212

**لیلی بندسربنانمرکزيزرند6213

**مرغداري منصوري /مرغداري حبیبی /سربنانمرکزيزرند6214

**معدن شن وماسهسربنانمرکزيزرند6215

**مهروسربنانمرکزيزرند6216

1138ناصرآبادملک /دهنوخان /سربنانمرکزيزرند6217

**واحدتولیدي گچ شوره زرندسربنانمرکزيزرند6218

3601,268اسماعیل آبادمحمدآبادمرکزيزرند6219

**پروژه گاوداریهامحمدآبادمرکزيزرند6220

200710تقی آبادمحمدآبادمرکزيزرند6221

**تلمبه ابراهیم خان سیف الدینیمحمدآبادمرکزيزرند6222

**تلمبه ارجمند1محمدآبادمرکزيزرند6223

**تلمبه پرویزدبستانیمحمدآبادمرکزيزرند6224

**تلمبه عباس یزدانیمحمدآبادمرکزيزرند6225

**تلمبه هائ هوشنگ ارجمند (ارجمندیه )محمدآبادمرکزيزرند6226

**حسن آبادمحمدآبادمرکزيزرند6227

187623حسین آباداخوندمحمدآبادمرکزيزرند6228

241852خیرآبادمحمدآبادمرکزيزرند6229

251871دولت آبادمحمدآبادمرکزيزرند6230

249921ده ایرجمحمدآبادمرکزيزرند6231

5732,045ده چنارمحمدآبادمرکزيزرند6232

85327ده شیخمحمدآبادمرکزيزرند6233
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3811,404سلیمان آبادمحمدآبادمرکزيزرند6234

1,5665,708شاه جهان آباد/روح آباد/محمدآبادمرکزيزرند6235

4601,640علی آبادسفلیمحمدآبادمرکزيزرند6236

**علی آبادشورمحمدآبادمرکزيزرند6237

114361کریم آبادمحمدآبادمرکزيزرند6238

**مجموعه تلمبه هائ روح آبادمحمدآبادمرکزيزرند6239

6062,039محمدآبادمحمدآبادمرکزيزرند6240

2698مهدي آبادشورمحمدآبادمرکزيزرند6241

3231,139نعیم آبادمحمدآبادمرکزيزرند6242

279992واسطمحمدآبادمرکزيزرند6243

142442همت آبادمحمدآبادمرکزيزرند6244

47138اب پنگوییهوحدتمرکزيزرند6245

2951,145ابراهیم آبادوحدتمرکزيزرند6246

3991,298احمدآبادیلمقانیوحدتمرکزيزرند6247

149506ارجمندیهوحدتمرکزيزرند6248

**اسیاب 10وحدتمرکزيزرند6249

35124اکبرآبادوحدتمرکزيزرند6250

**ایستگاه ذخیره برق /ایستگاه تقویت برقوحدتمرکزيزرند6251

5962,098باب تنگل  /درتنگل/وحدتمرکزيزرند6252

**بنستانوحدتمرکزيزرند6253

8532,965بهاآبادوحدتمرکزيزرند6254

1565بهارستانوحدتمرکزيزرند6255

**تلمبه اصفهانیوحدتمرکزيزرند6256

**تلمبه رستمیوحدتمرکزيزرند6257

**تلمبه ریگ آباد2وحدتمرکزيزرند6258

**تلمبه قدرت آبادوحدتمرکزيزرند6259

816تلمبه کشاورزان علی آباد /حجت آباد/وحدتمرکزيزرند6260

**تلمبه محمدصالحیوحدتمرکزيزرند6261

**جامگونوحدتمرکزيزرند6262
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**خداافرینوحدتمرکزيزرند6263

1337ده احمدوحدتمرکزيزرند6264

2059ده اقاییوحدتمرکزيزرند6265

199744روستاي شهید بهشتیوحدتمرکزيزرند6266

5731,827روستاي طالقانیوحدتمرکزيزرند6267

**زرخیزوحدتمرکزيزرند6268

194688سرباغ شاهرمزدوحدتمرکزيزرند6269

3581,293عباس آبادوحدتمرکزيزرند6270

123423عبداله آبادوحدتمرکزيزرند6271

93366عریزآبادوحدتمرکزيزرند6272

4761,619علی آبادوحدتمرکزيزرند6273

278976فتح آبادوحدتمرکزيزرند6274

134518فیروزآبادوحدتمرکزيزرند6275

**کشتارگاه زرندوحدتمرکزيزرند6276

160566گتکوئیهوحدتمرکزيزرند6277

29102گزوییهوحدتمرکزيزرند6278

**گلخانه مهندس سلطانیوحدتمرکزيزرند6279

**گودووحدتمرکزيزرند6280

**گیرمونوحدتمرکزيزرند6281

**مجتمع کشاورزي فجر1وحدتمرکزيزرند6282

6412,141مطهرآباد تاج آبادوحدتمرکزيزرند6283

**اب بادسیریزیزدان آبادزرند6284

**ابرونسیریزیزدان آبادزرند6285

**احمدآبادسیریزیزدان آبادزرند6286

**اسپندسیریزیزدان آبادزرند6287

**اسالم آبادانقالبسیریزیزدان آبادزرند6288

**اکبر آباد1سیریزیزدان آبادزرند6289

**اکبر آباد2سیریزیزدان آبادزرند6290

**اناروییهسیریزیزدان آبادزرند6291
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**ایستگاه راه اهن سنگسیریزیزدان آبادزرند6292

**ایستگاه سیریزسیریزیزدان آبادزرند6293

**ایستگاه مانی (قطار)سیریزیزدان آبادزرند6294

**ایستگاه مورد (قطار)سیریزیزدان آبادزرند6295

**بستان آبادسیریزیزدان آبادزرند6296

**تلمبه ابراهیمیسیریزیزدان آبادزرند6297

**تلمبه اصغرایرانی /اصغرجوادي /سیریزیزدان آبادزرند6298

**تلمبه اکبرآبادسیریزیزدان آبادزرند6299

**تلمبه بحرئسیریزیزدان آبادزرند6300

**تلمبه بیکاران دهنوسیریزیزدان آبادزرند6301

**تلمبه بیکاران موروئیهسیریزیزدان آبادزرند6302

**تلمبه جعفرئسیریزیزدان آبادزرند6303

**تلمبه جغنوسیریزیزدان آبادزرند6304

**تلمبه جوادیهسیریزیزدان آبادزرند6305

**تلمبه حاج حسین خانسیریزیزدان آبادزرند6306

**تلمبه حاج منوچهرسیریزیزدان آبادزرند6307

**تلمبه حسن آبادسیریزیزدان آبادزرند6308

**تلمبه رضویهسیریزیزدان آبادزرند6309

**تلمبه زرندیهائ سربنانسیریزیزدان آبادزرند6310

**تلمبه شاه میرزا(بلوچی فتح آبادیها)سیریزیزدان آبادزرند6311

**تلمبه شلمچهسیریزیزدان آبادزرند6312

**تلمبه علی رحمانی  /علی رهنما/سیریزیزدان آبادزرند6313

**تلمبه قاسم آبادسیریزیزدان آبادزرند6314

**تلمبه لشگرسیریزیزدان آبادزرند6315

**تلمبه محمدآبادسیریزیزدان آبادزرند6316

**تلمبه محمودآباد /جعفري /سیریزیزدان آبادزرند6317

**تلمبه محمودعسگريسیریزیزدان آبادزرند6318

**تلمبه مندل آبادسیریزیزدان آبادزرند6319

**تلمبه هاشم آبادسیریزیزدان آبادزرند6320
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**تلمبه همت آبادبوستانسیریزیزدان آبادزرند6321

**تلمبه یداله دانائیسیریزیزدان آبادزرند6322

**جوادیهسیریزیزدان آبادزرند6323

**چاه بنهسیریزیزدان آبادزرند6324

**چشمه تقیسیریزیزدان آبادزرند6325

**چکابسیریزیزدان آبادزرند6326

**حسین آباد2سیریزیزدان آبادزرند6327

**درباغسیریزیزدان آبادزرند6328

71257ده باالسیریزیزدان آبادزرند6329

**ده پشتوسیریزیزدان آبادزرند6330

196570ده خواجهسیریزیزدان آبادزرند6331

283962دهنوسیریزیزدان آبادزرند6332

163528دهنوسنگسیریزیزدان آبادزرند6333

**رحمت آبادسیریزیزدان آبادزرند6334

2380رحمت آبادده اقائیسیریزیزدان آبادزرند6335

**زارونوئیهسیریزیزدان آبادزرند6336

145483سنگسیریزیزدان آبادزرند6337

130401سیریزسیریزیزدان آبادزرند6338

**عباس آبادسیریزیزدان آبادزرند6339

**علی آبادسیریزیزدان آبادزرند6340

276944فتح آبادسیریزیزدان آبادزرند6341

**فرح آبادسیریزیزدان آبادزرند6342

**فیروزآبادسیریزیزدان آبادزرند6343

**کرچکانسیریزیزدان آبادزرند6344

**گلستانسیریزیزدان آبادزرند6345

**گلیسیریزیزدان آبادزرند6346

**محمد آباد تلمبه شهید علیزادهسیریزیزدان آبادزرند6347

**محمدآبادسیریزیزدان آبادزرند6348

**محمودآبادسیریزیزدان آبادزرند6349
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**مزرعه حجت آبادسیریزیزدان آبادزرند6350

**مزرعه حیدرآبادسیریزیزدان آبادزرند6351

**مزرعه داشوسیریزیزدان آبادزرند6352

**مزرعه هاشم آبادسیریزیزدان آبادزرند6353

**مسجد ابوالفضلسیریزیزدان آبادزرند6354

**منبع اب اشامیدنی اکبرآبادسیریزیزدان آبادزرند6355

**منبع اب اشامیدنی سنگسیریزیزدان آبادزرند6356

**منبع اب اشامیدنی سیریزسیریزیزدان آبادزرند6357

162537موروییهسیریزیزدان آبادزرند6358

**ناچوسیریزیزدان آبادزرند6359

**هروسیریزیزدان آبادزرند6360

**هسومندسیریزیزدان آبادزرند6361

1445هم سیجسیریزیزدان آبادزرند6362

**همکارسیریزیزدان آبادزرند6363

**احمدآبادشعبجرهیزدان آبادزرند6364

49احمديشعبجرهیزدان آبادزرند6365

**جعفرآبادشعبجرهیزدان آبادزرند6366

**چاه گزشتشعبجرهیزدان آبادزرند6367

**حسن آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6368

**خرم آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6369

**رشید آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6370

**رمضانیشعبجرهیزدان آبادزرند6371

1448ریزوئیهشعبجرهیزدان آبادزرند6372

**زینل آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6373

618سلطان آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6374

**شاه جهان آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6375

**شریف آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6376

5941,883شعب جرهشعبجرهیزدان آبادزرند6377

**کهنوجشعبجرهیزدان آبادزرند6378
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**گیورانشعبجرهیزدان آبادزرند6379

128417محمدآبادشعبجرهیزدان آبادزرند6380

**مزرعه جواداالئمه عباس آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6381

**مغیث آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6382

**موتوراب رسانی شعبجرهشعبجرهیزدان آبادزرند6383

**نبی آبادشعبجرهیزدان آبادزرند6384

**ایستگاه راه اهن گل زردیزدان آبادیزدان آبادزرند6385

**بیل آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6386

**تلخابیزدان آبادیزدان آبادزرند6387

2069تلمبه چاه غالمعلییزدان آبادیزدان آبادزرند6388

**تلمبه حاج محمدشریفییزدان آبادیزدان آبادزرند6389

**تلمبه حسن آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6390

**تلمبه خالق آبادیهایزدان آبادیزدان آبادزرند6391

**تلمبه دامداريیزدان آبادیزدان آبادزرند6392

**تلمبه دهقانییزدان آبادیزدان آبادزرند6393

**تلمبه علی آبادلخرویزدان آبادیزدان آبادزرند6394

**تلمبه عیسی آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6395

**تلمبه غالمحسین ایزديیزدان آبادیزدان آبادزرند6396

**تلمبه کویریزدان آبادیزدان آبادزرند6397

**تلمبه کهنوجیهایزدان آبادیزدان آبادزرند6398

**تلمبه وحدتیزدان آبادیزدان آبادزرند6399

**تلمبه هنکوییهیزدان آبادیزدان آبادزرند6400

**تلمبه یزدان آبادیهایزدان آبادیزدان آبادزرند6401

**توکل آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6402

6362,177جالل آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6403

**حجت آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6404

**حسین آبادجهانگیرخان1یزدان آبادیزدان آبادزرند6405

1024حصن آبادباالیزدان آبادیزدان آبادزرند6406

186623حصن آبادپائینیزدان آبادیزدان آبادزرند6407
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**خسروآبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6408

**دهنوهمت آبادشوریزدان آبادیزدان آبادزرند6409

**رحمت آبادشوریزدان آبادیزدان آبادزرند6410

**رضاآبادشوریزدان آبادیزدان آبادزرند6411

**سعیدآبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6412

**سلطان آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6413

**شاهرخ آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6414

32112شریف آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6415

**عباس آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6416

**عیش آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6417

**فتح آباد شوریزدان آبادیزدان آبادزرند6418

2851,037فتح آبادیزدان آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6419

**فقیرآبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6420

**فیض آبادشوریزدان آبادیزدان آبادزرند6421

718محمدآبادگلشنیزدان آبادیزدان آبادزرند6422

**مرغداري زارعییزدان آبادیزدان آبادزرند6423

**معدن سنگیزدان آبادیزدان آبادزرند6424

**موتوراب اشامیدنییزدان آبادیزدان آبادزرند6425

**موتوراب اشامیدنی روستاي حسن آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6426

517نصرآبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6427

**نوش آبادیزدان آبادیزدان آبادزرند6428

**اب بندئبلوردبلوردسیرجان6429

**اردابلوردبلوردسیرجان6430

106327اسطوربلوردبلوردسیرجان6431

40148اکبرآبادراه نیزبلوردبلوردسیرجان6432

**امیرآبادامیرقلیبلوردبلوردسیرجان6433

**آبنیک گهردبلوردبلوردسیرجان6434

412باب حصاربلوردبلوردسیرجان6435

46141باش ابدانبلوردبلوردسیرجان6436
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518باکالن باالبلوردبلوردسیرجان6437

**باکالن پائینبلوردبلوردسیرجان6438

**بلبلیبلوردبلوردسیرجان6439

**بن اببلوردبلوردسیرجان6440

**بن آبادبلوردبلوردسیرجان6441

**بن کوهبلوردبلوردسیرجان6442

83239بوجانبلوردبلوردسیرجان6443

2270بید کارونیبلوردبلوردسیرجان6444

**بیدابوالقاسمبلوردبلوردسیرجان6445

**بیدچنزيبلوردبلوردسیرجان6446

**بیدشیرینبلوردبلوردسیرجان6447

**بیدگجبلوردبلوردسیرجان6448

921بیدلوكبلوردبلوردسیرجان6449

**بیدمغونبلوردبلوردسیرجان6450

1030بیدوئیهبلوردبلوردسیرجان6451

**پرت لکابلوردبلوردسیرجان6452

**پشت کوهبلوردبلوردسیرجان6453

**تذرجبلوردبلوردسیرجان6454

**تل پهنبلوردبلوردسیرجان6455

412جاللیبلوردبلوردسیرجان6456

**چاه بی برتبلوردبلوردسیرجان6457

**چشمه اویهبلوردبلوردسیرجان6458

48چشمه بغلبلوردبلوردسیرجان6459

**چشمه سفلیبلوردبلوردسیرجان6460

78270چشمه سیف الهیبلوردبلوردسیرجان6461

**چشمه علیابلوردبلوردسیرجان6462

**چشمه نعمتبلوردبلوردسیرجان6463

722چناربلوردبلوردسیرجان6464

**چناروییهبلوردبلوردسیرجان6465
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**حسین آبادسفلیبلوردبلوردسیرجان6466

1760حسین آبادسوچبلوردبلوردسیرجان6467

**خیرآبادبلوردبلوردسیرجان6468

**دارپابلوردبلوردسیرجان6469

1238درگیرابلوردبلوردسیرجان6470

**ده بداغبلوردبلوردسیرجان6471

**ده خینوبلوردبلوردسیرجان6472

**ده شیخبلوردبلوردسیرجان6473

**ده علی اقابلوردبلوردسیرجان6474

**ده علیجانبلوردبلوردسیرجان6475

1036ده عیسیبلوردبلوردسیرجان6476

**ده مریمبلوردبلوردسیرجان6477

**دهنواسطوربلوردبلوردسیرجان6478

**دهنوتذرجبلوردبلوردسیرجان6479

**دین یاريبلوردبلوردسیرجان6480

42143راه نیزبلوردبلوردسیرجان6481

511رمجونبلوردبلوردسیرجان6482

**زارجوئیهبلوردبلوردسیرجان6483

48164زمزرجبلوردبلوردسیرجان6484

1347زنجیراویزبلوردبلوردسیرجان6485

**زیارت باالبلوردبلوردسیرجان6486

**زیارت پائینبلوردبلوردسیرجان6487

**سمتهبلوردبلوردسیرجان6488

**سنجدوئیهبلوردبلوردسیرجان6489

828سوچ باالبلوردبلوردسیرجان6490

1038سوچ پایینبلوردبلوردسیرجان6491

1552شلدان باالبلوردبلوردسیرجان6492

933شلدان پائینبلوردبلوردسیرجان6493

**شهرآبادبلوردبلوردسیرجان6494
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**شهسواريبلوردبلوردسیرجان6495

**شیخ جمالبلوردبلوردسیرجان6496

**طاهريبلوردبلوردسیرجان6497

**عشق آبادبلوردبلوردسیرجان6498

**علی آبادتیلکوبلوردبلوردسیرجان6499

**علی آبادده شکنانبلوردبلوردسیرجان6500

**علی آبادقیچیبلوردبلوردسیرجان6501

**علی آبادگهردبلوردبلوردسیرجان6502

**علی مراديبلوردبلوردسیرجان6503

46150عیش آبادبلوردبلوردسیرجان6504

**فیروزآبادبلوردبلوردسیرجان6505

1123فیروزآبادبلوردبلوردسیرجان6506

1543قاسم آبادبلوردبلوردسیرجان6507

**قلیچخانیبلوردبلوردسیرجان6508

**قندبام دهانبلوردبلوردسیرجان6509

**قهقرائیهبلوردبلوردسیرجان6510

**کت گزلوئیهبلوردبلوردسیرجان6511

**کدوکاربلوردبلوردسیرجان6512

97322کشگوئیهبلوردبلوردسیرجان6513

**کالهیبلوردبلوردسیرجان6514

**کم کالغبلوردبلوردسیرجان6515

**کمرسفیدبلوردبلوردسیرجان6516

**کنگردانبلوردبلوردسیرجان6517

97328کهن سیاهبلوردبلوردسیرجان6518

**کهن گردبلوردبلوردسیرجان6519

40115کهن موربلوردبلوردسیرجان6520

**کهن میانبلوردبلوردسیرجان6521

**کهن میانبلوردبلوردسیرجان6522

**گاریچبلوردبلوردسیرجان6523
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**گلزاربلوردبلوردسیرجان6524

1228گلواونگ اسطوربلوردبلوردسیرجان6525

**گلوسیاهبلوردبلوردسیرجان6526

**گودباغبلوردبلوردسیرجان6527

**گودگرازبلوردبلوردسیرجان6528
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512اردیزعلیاپاریزپاریزسیرجان6794

**استخرخشکپاریزپاریزسیرجان6795

**اسدآبادپاریزپاریزسیرجان6796

56185اسفندپاریزپاریزسیرجان6797

**النگ بیدزنجیرهپاریزپاریزسیرجان6798

**ایستگاه راه اهنپاریزپاریزسیرجان6799

**باداموئیهپاریزپاریزسیرجان6800

**بادموپاریزپاریزسیرجان6801

**باغ عبدل آبادپاریزپاریزسیرجان6802

**باغ فتیلهپاریزپاریزسیرجان6803

**بش الله باالپاریزپاریزسیرجان6804

**بندرحسین آبادپاریزپاریزسیرجان6805

48بیدانپاریزپاریزسیرجان6806

**بیدسیرانپاریزپاریزسیرجان6807

181564پسوجبانپاریزپاریزسیرجان6808

34117تکزهپاریزپاریزسیرجان6809

**تل کالهیپاریزپاریزسیرجان6810

**تلباغچهپاریزپاریزسیرجان6811

**تلمبه اسداله روچوئیپاریزپاریزسیرجان6812

510تلمبه اسالم آبادپاریزپاریزسیرجان6813

صفحه 235



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تلمبه اکبرفتحیپاریزپاریزسیرجان6814

**تلمبه امیرآبادرضاپورامیناییپاریزپاریزسیرجان6815

**تلمبه امین آبادپاریزپاریزسیرجان6816

**تلمبه بنیادمستضعفانپاریزپاریزسیرجان6817

72241تلمبه جوادامیريپاریزپاریزسیرجان6818

512تلمبه جهادي پاریزيپاریزپاریزسیرجان6819

517تلمبه چاه قندفتحیپاریزپاریزسیرجان6820

**تلمبه خطاهنپاریزپاریزسیرجان6821

**تلمبه دپیلمه هاپاریزپاریزسیرجان6822

2471تلمبه رضاپورامینائیپاریزپاریزسیرجان6823

1032تلمبه شمشادچاه جاللیپاریزپاریزسیرجان6824

**تلمبه صالحی هاپاریزپاریزسیرجان6825

**تلمبه عزیزاله امیريپاریزپاریزسیرجان6826

620تلمبه علی پورامیناییپاریزپاریزسیرجان6827

**تلمبه مجتمع کشاورزي 63پاریزپاریزسیرجان6828

**تلمبه مجتمع کشاورزي شماره 2پاریزپاریزسیرجان6829

**تلمبه محمدخدابخشیپاریزپاریزسیرجان6830

42122تلمبه محموديپاریزپاریزسیرجان6831

414تلمبه مصطفی پورامینائیپاریزپاریزسیرجان6832

**تلمبه منصورامیريپاریزپاریزسیرجان6833

66179توتوئیهپاریزپاریزسیرجان6834

**توگزانپاریزپاریزسیرجان6835

**تیچنگوئیهپاریزپاریزسیرجان6836

**جعفرآبادپاریزپاریزسیرجان6837

**جمال آبادباالپاریزپاریزسیرجان6838

142441جیرستانپاریزپاریزسیرجان6839

**چاه جاللپاریزپاریزسیرجان6840

**چاه خشکپاریزپاریزسیرجان6841

**چاه قادروپاریزپاریزسیرجان6842
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**چشمه بوركپاریزپاریزسیرجان6843

**چشمه گدا/چشمه ده گدا/پاریزپاریزسیرجان6844

**چشمه الالسوزپاریزپاریزسیرجان6845

**چگوپاریزپاریزسیرجان6846

**حاجی آباد1پاریزپاریزسیرجان6847

**حاجی آباد2پاریزپاریزسیرجان6848

**حسن آباد 4پاریزپاریزسیرجان6849

**حسن آباد1پاریزپاریزسیرجان6850

**حسن آباد2پاریزپاریزسیرجان6851

833حسن آبادسفلیپاریزپاریزسیرجان6852

**حسن آبادعلیاپاریزپاریزسیرجان6853

**حسن آباد1پاریزپاریزسیرجان6854

**حسن آباد2پاریزپاریزسیرجان6855

**حسین آباد 3پاریزپاریزسیرجان6856

**حسین آباد1پاریزپاریزسیرجان6857

2895حسین آباد2پاریزپاریزسیرجان6858

**حسین آبادپائینپاریزپاریزسیرجان6859

**حسین آبادخواجه عبدالهپاریزپاریزسیرجان6860

**حسین آباد3پاریزپاریزسیرجان6861

**حسین آباد5پاریزپاریزسیرجان6862

**حیران آبادپاریزپاریزسیرجان6863

**خمبروتوتیه2پاریزپاریزسیرجان6864

**خمبروتوئیه1پاریزپاریزسیرجان6865

**خیرآبادپاریزپاریزسیرجان6866

**درتیريپاریزپاریزسیرجان6867

**درقپاریزپاریزسیرجان6868

**درندوپاریزپاریزسیرجان6869

**دره زارپاریزپاریزسیرجان6870

**دلنگانپاریزپاریزسیرجان6871
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**دویدوپاریزپاریزسیرجان6872

**ده اکبرپاریزپاریزسیرجان6873

**ده انبروپاریزپاریزسیرجان6874

**ده اهنگرپاریزپاریزسیرجان6875

**ده بهاالدینپاریزپاریزسیرجان6876

**ده پالسیپاریزپاریزسیرجان6877

**ده حبیب اهللاپاریزپاریزسیرجان6878

**ده حسن علیپاریزپاریزسیرجان6879

**ده حسن کرم علیپاریزپاریزسیرجان6880

**ده حیدرعلیپاریزپاریزسیرجان6881

**ده درویش1پاریزپاریزسیرجان6882

**ده درویش2پاریزپاریزسیرجان6883

**ده سعديپاریزپاریزسیرجان6884

**ده سنگ تراشپاریزپاریزسیرجان6885

**ده سیدپاریزپاریزسیرجان6886

**ده شورپاریزپاریزسیرجان6887

90279ده شیركپاریزپاریزسیرجان6888

**ده عاقلیپاریزپاریزسیرجان6889

**ده علی مالحسینپاریزپاریزسیرجان6890

**ده قربانیپاریزپاریزسیرجان6891

**ده قربونیاسفلیپاریزپاریزسیرجان6892

**ده قربونیاعلیاپاریزپاریزسیرجان6893

**ده قلیپاریزپاریزسیرجان6894

**ده قلی خروسپاریزپاریزسیرجان6895

**ده کلیجهپاریزپاریزسیرجان6896

**ده گنجیپاریزپاریزسیرجان6897

**ده گنديپاریزپاریزسیرجان6898

**ده لولیپاریزپاریزسیرجان6899

**ده مسلمپاریزپاریزسیرجان6900
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**ده میانی 1پاریزپاریزسیرجان6901

**ده میانی 2پاریزپاریزسیرجان6902

**ده میانی سفلیپاریزپاریزسیرجان6903

**ده میانی علیاپاریزپاریزسیرجان6904

**ده میانی علیا2پاریزپاریزسیرجان6905

40130ده نعمت الهپاریزپاریزسیرجان6906

**ده نونارنجیپاریزپاریزسیرجان6907

**ده یوسف علیپاریزپاریزسیرجان6908

**دهنوپاریزپاریزسیرجان6909

**دهنو1پاریزپاریزسیرجان6910

**دهنو2پاریزپاریزسیرجان6911

**دهنوعبدالرحیمپاریزپاریزسیرجان6912

**دهنومحمدسلمانیپاریزپاریزسیرجان6913

**دهنه حسین آبادپاریزپاریزسیرجان6914

1542دهنه ناچوپاریزپاریزسیرجان6915

**دهوپائینپاریزپاریزسیرجان6916

**رحمت آبادپاریزپاریزسیرجان6917

96266رحمت آبادصالحی هاپاریزپاریزسیرجان6918

929رضاآبادپاریزپاریزسیرجان6919

920روچون سفلیپاریزپاریزسیرجان6920

63188روچون علیاپاریزپاریزسیرجان6921

**زارچو1پاریزپاریزسیرجان6922

**زارچو2پاریزپاریزسیرجان6923

**زارونپاریزپاریزسیرجان6924

**زنده بگورپاریزپاریزسیرجان6925

**زنگالوپاریزپاریزسیرجان6926

**زه کوئیهپاریزپاریزسیرجان6927

**زیارت شاه غریبپاریزپاریزسیرجان6928

**سفیدالوپاریزپاریزسیرجان6929
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**سنگ کتوپاریزپاریزسیرجان6930

40119سه گلوپاریزپاریزسیرجان6931

**سه گلونسارپاریزپاریزسیرجان6932

**سیاه درهپاریزپاریزسیرجان6933

**شاهرودپاریزپاریزسیرجان6934

**شقینوسفلیپاریزپاریزسیرجان6935

**شقینوعلیاپاریزپاریزسیرجان6936

**شمس آبادپاریزپاریزسیرجان6937

**شمس پورپاریزپاریزسیرجان6938

618شوروییه علیاپاریزپاریزسیرجان6939

**شوروئیه سفلیپاریزپاریزسیرجان6940

62170شوق سفلیپاریزپاریزسیرجان6941

2352شوق علیاپاریزپاریزسیرجان6942

**شول آبادپاریزپاریزسیرجان6943

**صادق آبادپاریزپاریزسیرجان6944

**عباس آبادپاریزپاریزسیرجان6945

**عبدل آبادپاریزپاریزسیرجان6946

**عظیم آبادپاریزپاریزسیرجان6947

**علی آبادخواجه سعیديپاریزپاریزسیرجان6948

**علی آباد1پاریزپاریزسیرجان6949

**علی آباد2پاریزپاریزسیرجان6950

**علی آباد3پاریزپاریزسیرجان6951

**عیش آبادپاریزپاریزسیرجان6952

**فتح آبادپاریزپاریزسیرجان6953

**فرستنده تلویزیونی الشکارپاریزپاریزسیرجان6954

**فیض آبادپاریزپاریزسیرجان6955

**قادرآبادپاریزپاریزسیرجان6956

**قاسم آبادپاریزپاریزسیرجان6957

**قطاربنهپاریزپاریزسیرجان6958

صفحه 240



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قیاسیپاریزپاریزسیرجان6959

69218کهن چنارپاریزپاریزسیرجان6960

**کاه مرغانپاریزپاریزسیرجان6961

**کبگوئیهپاریزپاریزسیرجان6962

**کت گرگپاریزپاریزسیرجان6963

**کت گرگ باالپاریزپاریزسیرجان6964

**کت گرگ پائینپاریزپاریزسیرجان6965

**کرنگوپاریزپاریزسیرجان6966

**کل الهپاریزپاریزسیرجان6967

**کلیکوپاریزپاریزسیرجان6968

**کنتوتپاریزپاریزسیرجان6969

**کنجینپاریزپاریزسیرجان6970

**کهن زردپاریزپاریزسیرجان6971

**کهن سرپاریزپاریزسیرجان6972

135433کهوییهپاریزپاریزسیرجان6973

**گداروپاریزپاریزسیرجان6974

**گراشکپاریزپاریزسیرجان6975

**گردکوهپاریزپاریزسیرجان6976

**گرمه کنپاریزپاریزسیرجان6977

5311,593گستوییهپاریزپاریزسیرجان6978

**گلیگهپاریزپاریزسیرجان6979

**گودتل سیاهپاریزپاریزسیرجان6980

**گودحاج محمديپاریزپاریزسیرجان6981

**گودزارچوئیهپاریزپاریزسیرجان6982

**گودکناركپاریزپاریزسیرجان6983

**گودکنارك باالپاریزپاریزسیرجان6984

**گودگردوپاریزپاریزسیرجان6985

**الفوئیهپاریزپاریزسیرجان6986

**محمداسماعیلپاریزپاریزسیرجان6987
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**محمدیه باالپاریزپاریزسیرجان6988

**محمدیه پائینپاریزپاریزسیرجان6989

**محمودآبادپاریزپاریزسیرجان6990

**موروپاریزپاریزسیرجان6991

**مهدي آبادپاریزپاریزسیرجان6992

**مهدي آباد1پاریزپاریزسیرجان6993

**مهکیپاریزپاریزسیرجان6994

**میده سفلیپاریزپاریزسیرجان6995

**میده علیاپاریزپاریزسیرجان6996

**میده وسطیپاریزپاریزسیرجان6997

**میرزامحموديپاریزپاریزسیرجان6998

**نبات آبادپاریزپاریزسیرجان6999

**نوچونپاریزپاریزسیرجان7000

69208نوقندپاریزپاریزسیرجان7001

**هجوییه سفلیپاریزپاریزسیرجان7002

**هجوییه علیاپاریزپاریزسیرجان7003

**هفت کندپاریزپاریزسیرجان7004

1854هفده چنارپاریزپاریزسیرجان7005

**همت آبادپاریزپاریزسیرجان7006

2782هندیزپاریزپاریزسیرجان7007

1950هنگوییهپاریزپاریزسیرجان7008

**هودوپاریزپاریزسیرجان7009

**یاسرگوپاریزپاریزسیرجان7010

**اب بندباغسعادت آبادپاریزسیرجان7011

**اب مسکهسعادت آبادپاریزسیرجان7012

1850ابقلیسعادت آبادپاریزسیرجان7013

138443اسحق آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7014

**اسیاب قالئیسعادت آبادپاریزسیرجان7015

**اهللا آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7016
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99313امیرآبادسوخکسعادت آبادپاریزسیرجان7017

**باغ جهانگیرسعادت آبادپاریزسیرجان7018

81251باغ خشکسعادت آبادپاریزسیرجان7019

**باغ شاعرسعادت آبادپاریزسیرجان7020

**باغکوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7021

**بروئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7022

58192بیدخوابسعادت آبادپاریزسیرجان7023

**بیدعلیسعادت آبادپاریزسیرجان7024

**جوب جرسعادت آبادپاریزسیرجان7025

**چاچاهوسعادت آبادپاریزسیرجان7026

1119چناربرینسعادت آبادپاریزسیرجان7027

**حاجی آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7028

55188حسن آباد 1سعادت آبادپاریزسیرجان7029

**حسن آباد2سعادت آبادپاریزسیرجان7030

**حیدرآبادسعادت آبادپاریزسیرجان7031

**خرشکنسعادت آبادپاریزسیرجان7032

**خمبروتوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7033

**خوردانسعادت آبادپاریزسیرجان7034

**درقالتوسعادت آبادپاریزسیرجان7035

1029درکارسعادت آبادپاریزسیرجان7036

**دره جستیسعادت آبادپاریزسیرجان7037

**دودرونسعادت آبادپاریزسیرجان7038

**ده تکسعادت آبادپاریزسیرجان7039

2688ده چینسعادت آبادپاریزسیرجان7040

33100ده خواجهسعادت آبادپاریزسیرجان7041

3890ده دعواییسعادت آبادپاریزسیرجان7042

141443ده سراجسعادت آبادپاریزسیرجان7043

65177ده قاضیسعادت آبادپاریزسیرجان7044

70208ده مرغیسعادت آبادپاریزسیرجان7045
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**ده مزارسعادت آبادپاریزسیرجان7046

**ده میانسعادت آبادپاریزسیرجان7047

**دهنو2سعادت آبادپاریزسیرجان7048

**رحمت آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7049

2579زرگوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7050

**سبزگجینسعادت آبادپاریزسیرجان7051

**سد تنگوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7052

**سرتختسعادت آبادپاریزسیرجان7053

**سروستانسعادت آبادپاریزسیرجان7054

1027سلطانمراديسعادت آبادپاریزسیرجان7055

**سه گدارکردهاسعادت آبادپاریزسیرجان7056

**سینه بنهسعادت آبادپاریزسیرجان7057

1538شاه قوچسعادت آبادپاریزسیرجان7058

**شرکت سی بی جیسعادت آبادپاریزسیرجان7059

**شرکت محمدیانسعادت آبادپاریزسیرجان7060

1757شریف آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7061

1339شوق علیاسعادت آبادپاریزسیرجان7062

**عباس آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7063

1758عرب آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7064

**عزیزآبادسعادت آبادپاریزسیرجان7065

**فتح آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7066

2353فریدونسعادت آبادپاریزسیرجان7067

66195فیروزآبادسعادت آبادپاریزسیرجان7068

45133قنات توتسعادت آبادپاریزسیرجان7069

**کارگاه شن وماسه سازي مستقیمی کارگاهسعادت آبادپاریزسیرجان7070

183533کرانسعادت آبادپاریزسیرجان7071

**کرکوئیه سفلیسعادت آبادپاریزسیرجان7072

**کرکوئیه علیاسعادت آبادپاریزسیرجان7073

2780کسمونسعادت آبادپاریزسیرجان7074
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**کله چاهسعادت آبادپاریزسیرجان7075

85270کورگاهسعادت آبادپاریزسیرجان7076

**کهنوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7077

**گدارهسعادت آبادپاریزسیرجان7078

**گرگینسعادت آبادپاریزسیرجان7079

**گود گریکی (ده محمد عبدا له )سعادت آبادپاریزسیرجان7080

**گودوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7081

68219گوش ترکیسعادت آبادپاریزسیرجان7082

2987گویینسعادت آبادپاریزسیرجان7083

**المورسعادت آبادپاریزسیرجان7084

**الي سیبسعادت آبادپاریزسیرجان7085

1548الي شکالسعادت آبادپاریزسیرجان7086

**الي شیرهسعادت آبادپاریزسیرجان7087

**الي کودكسعادت آبادپاریزسیرجان7088

**الي محشورسفلیسعادت آبادپاریزسیرجان7089

413الي نیگوسعادت آبادپاریزسیرجان7090

50161مزرعه اسالم آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7091

**موتور سوخته چالسعادت آبادپاریزسیرجان7092

**موتوراب اشامیدنی پاریزسعادت آبادپاریزسیرجان7093

**موتوراب اشامیدنی سعادت آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7094

2264موتورمجتمع کشاورزي شهیدعتیقیسعادت آبادپاریزسیرجان7095

2683موردینسعادت آبادپاریزسیرجان7096

**مهدي آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7097

1846مهکوئیهسعادت آبادپاریزسیرجان7098

1239نصیرآبادسعادت آبادپاریزسیرجان7099

**وکیل آبادسعادت آبادپاریزسیرجان7100

825هم گلوسعادت آبادپاریزسیرجان7101

**همسریشسعادت آبادپاریزسیرجان7102

**همشینهسعادت آبادپاریزسیرجان7103
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2687هندیمسعادت آبادپاریزسیرجان7104

191649ابراهیم آبادزردوئیهزیدآبادزیدآبادسیرجان7105

58212اسالم آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7106

**اسالم آباد 1زیدآبادزیدآبادسیرجان7107

1446اسالم آباد2زیدآبادزیدآبادسیرجان7108

186620اکبرآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7109

**اله آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7110

**امیرآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7111

41134باباحاجیزیدآبادزیدآبادسیرجان7112

**باغ حیدريزیدآبادزیدآبادسیرجان7113

**تلمبه 24نفره کاظم آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7114

**تلمبه احمديزیدآبادزیدآبادسیرجان7115

**تلمبه احمدیزديزیدآبادزیدآبادسیرجان7116

**تلمبه اکبرروحانیزیدآبادزیدآبادسیرجان7117

**تلمبه امرالهزیدآبادزیدآبادسیرجان7118

**تلمبه بدرآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7119

**تلمبه جعفرآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7120

**تلمبه جنگلداري شماره2زیدآبادزیدآبادسیرجان7121

**تلمبه حاج حسین شهابیزیدآبادزیدآبادسیرجان7122

2792تلمبه حاج عزت کوئینیزیدآبادزیدآبادسیرجان7123

**تلمبه حاجی هازیدآبادزیدآبادسیرجان7124

**تلمبه حسن صالحی 1زیدآبادزیدآبادسیرجان7125

**تلمبه حسین مهديزیدآبادزیدآبادسیرجان7126

**تلمبه درویش عباسزیدآبادزیدآبادسیرجان7127

**تلمبه دیپلمه هازیدآبادزیدآبادسیرجان7128

**تلمبه سرگرداحمديزیدآبادزیدآبادسیرجان7129

**تلمبه سرهنگ وحیدزیدآبادزیدآبادسیرجان7130

**تلمبه سلطانی 2زیدآبادزیدآبادسیرجان7131

**تلمبه سلطانی شماره1زیدآبادزیدآبادسیرجان7132
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**تلمبه سیدرضا2زیدآبادزیدآبادسیرجان7133

**تلمبه سیدرضا3زیدآبادزیدآبادسیرجان7134

**تلمبه سیدعلیزیدآبادزیدآبادسیرجان7135

**تلمبه شماره یک مشکینیزیدآبادزیدآبادسیرجان7136

**تلمبه شهیدرجائیزیدآبادزیدآبادسیرجان7137

**تلمبه شهیدزندي نیازیدآبادزیدآبادسیرجان7138

**تلمبه صدرزادهزیدآبادزیدآبادسیرجان7139

**تلمبه غالمحسین صالحیزیدآبادزیدآبادسیرجان7140

**تلمبه فقیهیزیدآبادزیدآبادسیرجان7141

**تلمبه قتلوئیهزیدآبادزیدآبادسیرجان7142

**تلمبه محمودفقیهزیدآبادزیدآبادسیرجان7143

**تلمبه منتظري 1زیدآبادزیدآبادسیرجان7144

88297جعفرآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7145

**چورانزیدآبادزیدآبادسیرجان7146

91293حافظآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7147

**حبیب آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7148

52161حسن آبادمهرابجانزیدآبادزیدآبادسیرجان7149

**حسین آباداب باریکوزیدآبادزیدآبادسیرجان7150

62182حسین آبادباالزیدآبادزیدآبادسیرجان7151

143472دارینوئیهزیدآبادزیدآبادسیرجان7152

42123دراب آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7153

**دشت زرزیدآبادزیدآبادسیرجان7154

**ده میرزیدآبادزیدآبادسیرجان7155

110348دهنوقلعه علیازیدآبادزیدآبادسیرجان7156

**رحیم آبادخواجهزیدآبادزیدآبادسیرجان7157

**رکن آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7158

**سلطان آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7159

**سنگ بري کوثرزیدآبادزیدآبادسیرجان7160

**شرکت ساویرزیدآبادزیدآبادسیرجان7161
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**شرکت کشت وصنعت اتکازیدآبادزیدآبادسیرجان7162

**شرکت کشت وصنعت رفسنجانیهازیدآبادزیدآبادسیرجان7163

81266عباس آبادپیشتزیدآبادزیدآبادسیرجان7164

**فیروزه ايزیدآبادزیدآبادسیرجان7165

**قاسم آباد1زیدآبادزیدآبادسیرجان7166

98320کاظم آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7167

**محمدآباددرویشزیدآبادزیدآبادسیرجان7168

156649محمدیهزیدآبادزیدآبادسیرجان7169

**محمودآبادبیابانیزیدآبادزیدآبادسیرجان7170

**محمودآبادقلیزیدآبادزیدآبادسیرجان7171

**مزرعه پدرطالقانیزیدآبادزیدآبادسیرجان7172

1975مزرعه توحیدزیدآبادزیدآبادسیرجان7173

**مزرعه جمارانزیدآبادزیدآبادسیرجان7174

**مزرعه شهیدرجائیزیدآبادزیدآبادسیرجان7175

**مزرعه عربزیدآبادزیدآبادسیرجان7176

**مزرعه منتظري2زیدآبادزیدآبادسیرجان7177

112375مالحاجیزیدآبادزیدآبادسیرجان7178

34112منصورآبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7179

**مهدي آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7180

82298نجمی آبادزیدآبادزیدآبادسیرجان7181

**نصرآباد/تلمبه قطبها/زیدآبادزیدآبادسیرجان7182

71232نعمت آباددخترانزیدآبادزیدآبادسیرجان7183

2260اسماعیل آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7184

**انباراتان گازمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7185

**بهاآبادسفلیمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7186

**بهاآبادعلیامحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7187

2894تلمبه اصغرهندیزيمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7188

**تلمبه تاج آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7189

**تلمبه جالل اروندمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7190
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**تلمبه حشمت رضويمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7191

**تلمبه رحمت اله محمودآباديمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7192

**تلمبه شرکت کشاورزئ 93(مقتدرئ )محمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7193

2684تلمبه شریف آبادیهامحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7194

**تلمبه صادقیمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7195

70279تلمبه کوئینیهامحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7196

**تلمبه محمدعلی غیاثیمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7197

**تلمبه محمدعلی یوسفی پورمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7198

827تلمبه محمدناچوئیمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7199

**جمال آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7200

51170حسن آبادشاهزادهمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7201

220783حسین آبادعبدالهمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7202

171575خلیل آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7203

83366خیرآبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7204

**شرکت سیرجان هدفمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7205

32116عباس آبادچهارده معصوممحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7206

3221,022عمادآبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7207

1456عیش آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7208

**کارخانه نمکمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7209

**کارگاه زرکشیمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7210

**کوره هوفمن 43محمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7211

133463مبارکهمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7212

51247محمدآبادمیرزامحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7213

1,3594,822محمودآبادسیدمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7214

51175منطقه تجاري سیرجانمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7215

**موتورحاج غالمعلی عمادآبادئمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7216

**موتورحافظآبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7217

**موتورمحمدآبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7218

9143,347نصرت آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7219
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**همت آبادمحمودآبادسیدزیدآبادسیرجان7220

**احمدآبادبرادرانگلستانگلستانسیرجان7221

**احمدآبادبرادران غربیگلستانگلستانسیرجان7222

**احمدآبادنیازمرديگلستانگلستانسیرجان7223

**اکبر آباد نوکنگلستانگلستانسیرجان7224

**باغ جاللگلستانگلستانسیرجان7225

**باغ نصرگلستانگلستانسیرجان7226

**باندپروازمتروكگلستانگلستانسیرجان7227

2175بگسی1گلستانگلستانسیرجان7228

1020بیدسراگلستانگلستانسیرجان7229

**تاج آبادگلستانگلستانسیرجان7230

**تلمبه ابراهیم خانگلستانگلستانسیرجان7231

**تلمبه ابوالحسن شهیدي شماره 1گلستانگلستانسیرجان7232

1045تلمبه ابولحسن شهیدي شماره 2گلستانگلستانسیرجان7233

**تلمبه احمدارشلوگلستانگلستانسیرجان7234

**تلمبه احمددیدارگلستانگلستانسیرجان7235

**تلمبه احمدعباسلوگلستانگلستانسیرجان7236

**تلمبه استقالل شماره 1گلستانگلستانسیرجان7237

**تلمبه استقالل شماره 2گلستانگلستانسیرجان7238

619تلمبه اسفندیار شجاع پورگلستانگلستانسیرجان7239

**تلمبه اسماعیلگلستانگلستانسیرجان7240

**تلمبه اصطهباناتیگلستانگلستانسیرجان7241

613تلمبه اکبرآبادگلستانگلستانسیرجان7242

724تلمبه امانیگلستانگلستانسیرجان7243

**تلمبه انوشیروانگلستانگلستانسیرجان7244

**تلمبه ایثارگلستانگلستانسیرجان7245

1031تلمبه ایل پورگلستانگلستانسیرجان7246

**تلمبه ایلپورگلستانگلستانسیرجان7247

2366تلمبه بیگلريگلستانگلستانسیرجان7248
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2484تلمبه بیگلري وشرکاگلستانگلستانسیرجان7249

923تلمبه تاجعلیخانگلستانگلستانسیرجان7250

38132تلمبه تل بور  /2مراداسالم پناه /گلستانگلستانسیرجان7251

36108تلمبه تل بور /1عبدالحسن اسالملو/گلستانگلستانسیرجان7252

2269تلمبه تل بور /3کرامت /گلستانگلستانسیرجان7253

**تلمبه جالل سلطانیگلستانگلستانسیرجان7254

**تلمبه جالل سلطانی صدرزادهگلستانگلستانسیرجان7255

1233تلمبه جوادیه نیک نفسگلستانگلستانسیرجان7256

2067تلمبه جهادي حجتگلستانگلستانسیرجان7257

**تلمبه جهادي شماره /1تلمبه 12بهمن /گلستانگلستانسیرجان7258

**تلمبه جهادي شماره /2تلمبه 22بهمن /گلستانگلستانسیرجان7259

511تلمبه جهادي هجرتگلستانگلستانسیرجان7260

1645تلمبه چاه چغوكگلستانگلستانسیرجان7261

**تلمبه چاه دراز/5طرح عشایر زواروئیه /گلستانگلستانسیرجان7262

**تلمبه چاه دراز3گلستانگلستانسیرجان7263

1547تلمبه چاه درازشماره /1خیراله بیگلري /گلستانگلستانسیرجان7264

1222تلمبه چاه درازشماره /2ناصرخان امانی /گلستانگلستانسیرجان7265

928تلمبه چاه زهراگلستانگلستانسیرجان7266

514تلمبه چاه قبريگلستانگلستانسیرجان7267

**تلمبه حاج محمدتقی یزدانیگلستانگلستانسیرجان7268

**تلمبه حاج یداله عباسلووشرکاگلستانگلستانسیرجان7269

**تلمبه حاج یداله غرباگلستانگلستانسیرجان7270

59تلمبه داوداسفندیارپورگلستانگلستانسیرجان7271

3097تلمبه دل مرگلستانگلستانسیرجان7272

618تلمبه رحیمیگلستانگلستانسیرجان7273

518تلمبه رحیمی وشرکاگلستانگلستانسیرجان7274

**تلمبه روشن دختگلستانگلستانسیرجان7275

521تلمبه ساالرگلستانگلستانسیرجان7276

**تلمبه ستودهگلستانگلستانسیرجان7277
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**تلمبه سرهنگ شهسواريگلستانگلستانسیرجان7278

**تلمبه سلطانیگلستانگلستانسیرجان7279

**تلمبه سلطانی سیداحمديگلستانگلستانسیرجان7280

**تلمبه سیدعبدالمعصومگلستانگلستانسیرجان7281

620تلمبه سیدمحمودشهیديگلستانگلستانسیرجان7282

**تلمبه شاهینگلستانگلستانسیرجان7283

**تلمبه شورصدرزادهگلستانگلستانسیرجان7284

**تلمبه صدرزادهگلستانگلستانسیرجان7285

**تلمبه صفاري 1گلستانگلستانسیرجان7286

**تلمبه صفاري 2گلستانگلستانسیرجان7287

**تلمبه صفاري 3گلستانگلستانسیرجان7288

1142تلمبه عباسلوگلستانگلستانسیرجان7289

**تلمبه عبداله اسفندیارپورگلستانگلستانسیرجان7290

**تلمبه عشایري چاه دراز4گلستانگلستانسیرجان7291

2471تلمبه عشایري حسن حاجیگلستانگلستانسیرجان7292

1656تلمبه علی اسفندیارپورگلستانگلستانسیرجان7293

511تلمبه عمیق سلطانیگلستانگلستانسیرجان7294

**تلمبه غالمعباس شیبانیگلستانگلستانسیرجان7295

34116تلمبه فتح آبادشیبانیگلستانگلستانسیرجان7296

**تلمبه قطارگزگلستانگلستانسیرجان7297

**تلمبه کریمیگلستانگلستانسیرجان7298

84311تلمبه کوه خواجوئیگلستانگلستانسیرجان7299

2992تلمبه کوه زادگلستانگلستانسیرجان7300

**تلمبه محمداسديگلستانگلستانسیرجان7301

415تلمبه محمدرضامیرزادهگلستانگلستانسیرجان7302

**تلمبه محمدرفسنجانیگلستانگلستانسیرجان7303

**تلمبه محمدرفیع عباسلوگلستانگلستانسیرجان7304

**تلمبه محمدسهرابیگلستانگلستانسیرجان7305

**تلمبه محمدغرباگلستانگلستانسیرجان7306
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**تلمبه محمودآبادبنی اسديگلستانگلستانسیرجان7307

**تلمبه مختارگلستانگلستانسیرجان7308

1543تلمبه مظفرعباسلوگلستانگلستانسیرجان7309

**تلمبه معینیگلستانگلستانسیرجان7310

**تلمبه مهدي آبادگلستانگلستانسیرجان7311

**تلمبه میرحسینیگلستانگلستانسیرجان7312

**تلمبه نبوي محمدآبادگلستانگلستانسیرجان7313

**تلمبه نظريگلستانگلستانسیرجان7314

**تلمبه نورئ زاده وشرکاگلستانگلستانسیرجان7315

1539تلمبه یداله شیبانیگلستانگلستانسیرجان7316

**تلمبه یداله غرباپورگلستانگلستانسیرجان7317

**تنگ قوچان /تنگ سفید/گلستانگلستانسیرجان7318

**جاه دیوکنگلستانگلستانسیرجان7319

**جالل آبادگلستانگلستانسیرجان7320

24205جنت آباد1گلستانگلستانسیرجان7321

1657چاه ادوريگلستانگلستانسیرجان7322

612چاه انجیرگلستانگلستانسیرجان7323

2270چاه بادامگلستانگلستانسیرجان7324

520چاه بادامگلستانگلستانسیرجان7325

**چاه باغ بهشگلستانگلستانسیرجان7326

**چاه برزگلستانگلستانسیرجان7327

48چاه بنهگلستانگلستانسیرجان7328

44157چاه بهرامگلستانگلستانسیرجان7329

**چاه بهمنگلستانگلستانسیرجان7330

49چاه بهمن شماره 2گلستانگلستانسیرجان7331

612چاه بیگیگلستانگلستانسیرجان7332

**چاه پالسیگلستانگلستانسیرجان7333

**چاه پیروزئگلستانگلستانسیرجان7334

2157چاه تلخگلستانگلستانسیرجان7335

صفحه 253



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه تلخ 1جدیدگلستانگلستانسیرجان7336

619چاه تمرگلستانگلستانسیرجان7337

**چاه جنگلبانی شماره 1گلستانگلستانسیرجان7338

**چاه جنگلبانی شماره 2گلستانگلستانسیرجان7339

615چاه چنارگلستانگلستانسیرجان7340

**چاه حسن خانیگلستانگلستانسیرجان7341

**چاه دانشگاه شماره 1گلستانگلستانسیرجان7342

**چاه دانشگاه شماره 2گلستانگلستانسیرجان7343

**چاه ریگوگلستانگلستانسیرجان7344

58188چاه زردشماره 1گلستانگلستانسیرجان7345

**چاه سبزگلستانگلستانسیرجان7346

1122چاه سعیداگلستانگلستانسیرجان7347

30122چاه سنگريگلستانگلستانسیرجان7348

616چاه سوريگلستانگلستانسیرجان7349

**چاه طالگلستانگلستانسیرجان7350

2998چاه قبريگلستانگلستانسیرجان7351

618چاه قبري جدیدگلستانگلستانسیرجان7352

67چاه قدرتگلستانگلستانسیرجان7353

78261چاه قلعهگلستانگلستانسیرجان7354

**چاه قلیدي 2گلستانگلستانسیرجان7355

3192چاه قلیدي1گلستانگلستانسیرجان7356

716چاه کاریزگلستانگلستانسیرجان7357

516چاه کاسه 1گلستانگلستانسیرجان7358

**چاه کاسه2گلستانگلستانسیرجان7359

826چاه کفتهگلستانگلستانسیرجان7360

**چاه گزامانیگلستانگلستانسیرجان7361

35122چاه مردگلستانگلستانسیرجان7362

1028چاه میشگلستانگلستانسیرجان7363

411چاه نائی خضريگلستانگلستانسیرجان7364
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412چاه نظريگلستانگلستانسیرجان7365

**چاه نوگلستانگلستانسیرجان7366

**چاه نیوگلستانگلستانسیرجان7367

2786چاه هفتادتومانی /2حاج عباس شهابداینگلستانگلستانسیرجان7368

33106چاه هفتادتومانی/1 عبدالحسین اسالملوگلستانگلستانسیرجان7369

57180چاه یوسف علیگلستانگلستانسیرجان7370

**چشمه سفیدگلستانگلستانسیرجان7371

**حبیب اله قاسمی نژادگلستانگلستانسیرجان7372

**حسین آبادقلیديگلستانگلستانسیرجان7373

615داربست 1گلستانگلستانسیرجان7374

413داربست 2گلستانگلستانسیرجان7375

1237درویش سلطانیگلستانگلستانسیرجان7376

63212دشت زرگلستانگلستانسیرجان7377

**رحمت آبادگلستانگلستانسیرجان7378

1758رضوان آبادگلستانگلستانسیرجان7379

**سعیدیهگلستانگلستانسیرجان7380

80275سنگ بهرامگلستانگلستانسیرجان7381

**شرکت جنرال مکانیکگلستانگلستانسیرجان7382

**شرکت رهنوردگلستانگلستانسیرجان7383

**شرکت ريگلستانگلستانسیرجان7384

1134شریک آبادگلستانگلستانسیرجان7385

63213شریک آبادمختارعباسلوگلستانگلستانسیرجان7386

**شمس آبادگلستانگلستانسیرجان7387

**عباس آبادگلستانگلستانسیرجان7388

716عشایري شماره /1چاه بهمن /گلستانگلستانسیرجان7389

**فائیزيگلستانگلستانسیرجان7390

411قره تپه جدید1گلستانگلستانسیرجان7391

**قره تپه عشایري 2گلستانگلستانسیرجان7392

1655قطارگزگلستانگلستانسیرجان7393
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**قطارگزگدعلیگلستانگلستانسیرجان7394

**کاظم آبادگلستانگلستانسیرجان7395

60196کریم آبادگلستانگلستانسیرجان7396

**کمپنگهبانی تونلگلستانگلستانسیرجان7397

49گردابگلستانگلستانسیرجان7398

**گرگابگلستانگلستانسیرجان7399

2466گلستانگلستانگلستانسیرجان7400

**مجتمع کشت وزراعت ومرتع داري تمرگلستانگلستانسیرجان7401

**محمدآبادطاقیگلستانگلستانسیرجان7402

**محمدرفیع رفسنجانیگلستانگلستانسیرجان7403

**محمدیه حکیم پورگلستانگلستانسیرجان7404

**مزرعه سبزدشت سیروسگلستانگلستانسیرجان7405

**معدن رز3گلستانگلستانسیرجان7406

**معدن سنگ جهانشاهیگلستانگلستانسیرجان7407

**معدن سنگ خواجوي يگلستانگلستانسیرجان7408

**موتورابرسانی راه اهن (پمپخانه چاه )گلستانگلستانسیرجان7409

1137مهدي آبادطاقیگلستانگلستانسیرجان7410

413ناتیزآبادگلستانگلستانسیرجان7411

**نورآبادگلستانگلستانسیرجان7412

44151نوکنگلستانگلستانسیرجان7413

**همت آبادچاه زهراباالگلستانگلستانسیرجان7414

**همت آبادچاه زهراپائینگلستانگلستانسیرجان7415

241773ابراهیم آبادملک آبادگلستانسیرجان7416

**اسالم آباد دارستانملک آبادگلستانسیرجان7417

**اصغرآبادارجمندملک آبادگلستانسیرجان7418

**اله آبادملک آبادگلستانسیرجان7419

4671,703امیرآبادشولملک آبادگلستانسیرجان7420

**انورآبادمحمودزینلیملک آبادگلستانسیرجان7421

3831,452ایزدآبادملک آبادگلستانسیرجان7422
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**بهجت آبادملک آبادگلستانسیرجان7423

1744پشت اسبی /تلمبه فتح آباد/ملک آبادگلستانسیرجان7424

**تاج آبادقلعه سنگملک آبادگلستانسیرجان7425

**تفضل آبادملک آبادگلستانسیرجان7426

**تلمبه ابوالقاسم داودي ومهدي زادهملک آبادگلستانسیرجان7427

**تلمبه احمدشولملک آبادگلستانسیرجان7428

**تلمبه اسالم آبادملک آبادگلستانسیرجان7429

**تلمبه اسماعیل شولملک آبادگلستانسیرجان7430

**تلمبه افشارملک آبادگلستانسیرجان7431

517تلمبه افشاروشیبانیملک آبادگلستانسیرجان7432

1025تلمبه انورآبادرضائیملک آبادگلستانسیرجان7433

724تلمبه بارانیملک آبادگلستانسیرجان7434

**تلمبه حاج علی خواجوئیملک آبادگلستانسیرجان7435

622تلمبه خاتون آبادملک آبادگلستانسیرجان7436

**تلمبه خانواده شهداملک آبادگلستانسیرجان7437

**تلمبه دانشگرملک آبادگلستانسیرجان7438

**تلمبه دپیلمه هاملک آبادگلستانسیرجان7439

**تلمبه رفسنجانی هاملک آبادگلستانسیرجان7440

**تلمبه سیدمحمدحسینملک آبادگلستانسیرجان7441

**تلمبه شهسوارملک آبادگلستانسیرجان7442

1953تلمبه شهیدنصیريملک آبادگلستانسیرجان7443

**تلمبه عباس آبادملک آبادگلستانسیرجان7444

**تلمبه غالمحسین طیاريملک آبادگلستانسیرجان7445

**تلمبه غالمرضاشیبانیملک آبادگلستانسیرجان7446

727تلمبه غالمعباس موسیملک آبادگلستانسیرجان7447

**تلمبه فرامرزملک آبادگلستانسیرجان7448

**تلمبه کفریزملک آبادگلستانسیرجان7449

**تلمبه گاوداري جهادملک آبادگلستانسیرجان7450

**تلمبه محمدخانملک آبادگلستانسیرجان7451
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**تلمبه محمدقرائی اسالم آبادملک آبادگلستانسیرجان7452

**تلمبه محمودشیبانی وقدسملک آبادگلستانسیرجان7453

**تلمبه محمودصدرزادهملک آبادگلستانسیرجان7454

**تلمبه نظام شریفملک آبادگلستانسیرجان7455

**تلمبه هوشنگ طیاريملک آبادگلستانسیرجان7456

**تلمبه24 نفرهملک آبادگلستانسیرجان7457

**حسن آبادملک آبادگلستانسیرجان7458

**حسین آبادحاج رشیدملک آبادگلستانسیرجان7459

**حسین آباددرمجردملک آبادگلستانسیرجان7460

**حسین آبادنظامملک آبادگلستانسیرجان7461

**حمیدیهملک آبادگلستانسیرجان7462

4611,574خسروانیملک آبادگلستانسیرجان7463

4931,810دارستانملک آبادگلستانسیرجان7464

**ده قاضیملک آبادگلستانسیرجان7465

**رضاآبادملک آبادگلستانسیرجان7466

**رضوان آبادملک آبادگلستانسیرجان7467

**رمجردملک آبادگلستانسیرجان7468

**شریف آبادملک آبادگلستانسیرجان7469

410شریف آبادملک آبادگلستانسیرجان7470

**صالح آبادملک آبادگلستانسیرجان7471

**صیف آباد/سیف آباد/ملک آبادگلستانسیرجان7472

**عبدل آبادملک آبادگلستانسیرجان7473

**علی آبادخشکملک آبادگلستانسیرجان7474

**فخرآبادملک آبادگلستانسیرجان7475

**قادرآبادملک آبادگلستانسیرجان7476

149498قاسم آبادملک آبادگلستانسیرجان7477

211717کفریزملک آبادگلستانسیرجان7478

**کمال آبادملک آبادگلستانسیرجان7479

3199کوره اهکیملک آبادگلستانسیرجان7480
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**گاودارئ نادرئملک آبادگلستانسیرجان7481

**مافونملک آبادگلستانسیرجان7482

**ماهی آبادملک آبادگلستانسیرجان7483

**مجتمع کشاورزي شهیدعتیقیملک آبادگلستانسیرجان7484

**محمدآبادانوريملک آبادگلستانسیرجان7485

**محمودآبادملک آبادگلستانسیرجان7486

**مرغدارئ جهادملک آبادگلستانسیرجان7487

**مزرعه احمدیهملک آبادگلستانسیرجان7488

**مزرعه شهیداسماعیل خاکسارملک آبادگلستانسیرجان7489

**مزرعه عسکرآبادملک آبادگلستانسیرجان7490

**مهدیه مسلمیملک آبادگلستانسیرجان7491

829امیریه (چاه کله باال)شریف آبادمرکزيسیرجان7492

**امین آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7493

**انبارشرکت کشاورزي عمرانشریف آبادمرکزيسیرجان7494

3190ایزدآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7495

7652,759باسفرجانشریف آبادمرکزيسیرجان7496

**بزگروشریف آبادمرکزيسیرجان7497

**پاسگاه خیرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7498

**پرپاشریف آبادمرکزيسیرجان7499

**تاج آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7500

**تلمبه ارگشریف آبادمرکزيسیرجان7501

2893تلمبه اسالم آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7502

**تلمبه باغ چوبی /حسین آباد/شریف آبادمرکزيسیرجان7503

**تلمبه چاه شور /چاه مهندس طیب /شریف آبادمرکزيسیرجان7504

56172تلمبه چاه گزشریف آبادمرکزيسیرجان7505

**تلمبه رضويشریف آبادمرکزيسیرجان7506

**تلمبه عمیق چاه گلهشریف آبادمرکزيسیرجان7507

50173تلمبه عمیق طرح عشایريشریف آبادمرکزيسیرجان7508

**تلمبه وحدت 1شریف آبادمرکزيسیرجان7509
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**تلمبه وحدت 2شریف آبادمرکزيسیرجان7510

86279جعفرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7511

155474جالل آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7512

**جلیل آباد (رضوان )شریف آبادمرکزيسیرجان7513

**چارراهشریف آبادمرکزيسیرجان7514

**چاه بادام 1شریف آبادمرکزيسیرجان7515

**چاه بادام 2شریف آبادمرکزيسیرجان7516

2587چاه باغ حسنشریف آبادمرکزيسیرجان7517

**چاه برهشریف آبادمرکزيسیرجان7518

**چاه بنهشریف آبادمرکزيسیرجان7519

**چاه بی بی خونیشریف آبادمرکزيسیرجان7520

**چاه بید1شریف آبادمرکزيسیرجان7521

**چاه بید2شریف آبادمرکزيسیرجان7522

**چاه بید3شریف آبادمرکزيسیرجان7523

1234چاه پیرانارشریف آبادمرکزيسیرجان7524

414چاه تکیوشریف آبادمرکزيسیرجان7525

27107چاه تلخچاه نوشریف آبادمرکزيسیرجان7526

2279چاه خرگوشیشریف آبادمرکزيسیرجان7527

1760چاه خشتوشریف آبادمرکزيسیرجان7528

**چاه درازشریف آبادمرکزيسیرجان7529

**چاه رستمشریف آبادمرکزيسیرجان7530

**چاه سبزشریف آبادمرکزيسیرجان7531

**چاه شور1شریف آبادمرکزيسیرجان7532

**چاه شور2شریف آبادمرکزيسیرجان7533

411چاه شیرینشریف آبادمرکزيسیرجان7534

**چاه شیل آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7535

**چاه عباس2شریف آبادمرکزيسیرجان7536

**چاه قبريشریف آبادمرکزيسیرجان7537

**چاه قلیديشریف آبادمرکزيسیرجان7538
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**چاه قندشریف آبادمرکزيسیرجان7539

**چاه گاويشریف آبادمرکزيسیرجان7540

42130چاه گبارشریف آبادمرکزيسیرجان7541

**چاه گزپایینشریف آبادمرکزيسیرجان7542

54190چاه گلهشریف آبادمرکزيسیرجان7543

**چاه مختارشریف آبادمرکزيسیرجان7544

66222چاه مزراعشریف آبادمرکزيسیرجان7545

**چاه مهديشریف آبادمرکزيسیرجان7546

1553چاه میلشریف آبادمرکزيسیرجان7547

1972چاه نره چاعباسیشریف آبادمرکزيسیرجان7548

514چاه نوشریف آبادمرکزيسیرجان7549

9463,350حجت آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7550

**حسن آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7551

**حسن آبادبلوكشریف آبادمرکزيسیرجان7552

**حسن آبادکالنتريشریف آبادمرکزيسیرجان7553

72221حسن آباد شیخ هاشریف آبادمرکزيسیرجان7554

**حسین آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7555

1229حسین آبادباقريشریف آبادمرکزيسیرجان7556

**حسین آبادخانیشریف آبادمرکزيسیرجان7557

**حسین آبادشماره 1شریف آبادمرکزيسیرجان7558

417حسین آبادشماره 2شریف آبادمرکزيسیرجان7559

**حسین آبادشماره 3شریف آبادمرکزيسیرجان7560

**حسین آبادشیخشریف آبادمرکزيسیرجان7561

411خانمیشریف آبادمرکزيسیرجان7562

3271,008خیرآبادکفهشریف آبادمرکزيسیرجان7563

**دان سازي تعاونی مرغدارانشریف آبادمرکزيسیرجان7564

51172دولت آبادکفهشریف آبادمرکزيسیرجان7565

**ده برزشریف آبادمرکزيسیرجان7566

3095ده ترکانشریف آبادمرکزيسیرجان7567

صفحه 261



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2149ده قطب الدینشریف آبادمرکزيسیرجان7568

**دهنو1شریف آبادمرکزيسیرجان7569

**دهنو2شریف آبادمرکزيسیرجان7570

**دهنو2شریف آبادمرکزيسیرجان7571

**دهنومیانیشریف آبادمرکزيسیرجان7572

**رزوآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7573

**ریگ آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7574

**سلطانیشریف آبادمرکزيسیرجان7575

**سه چاه ثانیشریف آبادمرکزيسیرجان7576

**سیدانیشریف آبادمرکزيسیرجان7577

**شرکت نهربتونشریف آبادمرکزيسیرجان7578

6692,406شریف آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7579

**شریک آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7580

**شکارگهشریف آبادمرکزيسیرجان7581

**شهرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7582

**صالح آباد2شریف آبادمرکزيسیرجان7583

**صالح آبادشماره1شریف آبادمرکزيسیرجان7584

**عباس آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7585

**علی آبادسیدرضاشریف آبادمرکزيسیرجان7586

**علی آبادشماره 1شریف آبادمرکزيسیرجان7587

**علی آبادقطاربنهشریف آبادمرکزيسیرجان7588

**علی علی بیگیشریف آبادمرکزيسیرجان7589

47عیش آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7590

53169عین البقرشریف آبادمرکزيسیرجان7591

5001,826فخرآباد1شریف آبادمرکزيسیرجان7592

2047فخرآباد2شریف آبادمرکزيسیرجان7593

**فردوس آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7594

201649فیروزهشریف آبادمرکزيسیرجان7595

**فیض آباد1شریف آبادمرکزيسیرجان7596
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**فیض آباد2شریف آبادمرکزيسیرجان7597

34115قادرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7598

**قائم آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7599

**قطاربنهشریف آبادمرکزيسیرجان7600

**کارگاه بلوك زنیشریف آبادمرکزيسیرجان7601

**کارگاه حاج محمديشریف آبادمرکزيسیرجان7602

**کارگاه قیرگلستانشریف آبادمرکزيسیرجان7603

**کریم آبادصالحشریف آبادمرکزيسیرجان7604

2364کریم آبادکفهشریف آبادمرکزيسیرجان7605

**گاوداري باقرقنبريشریف آبادمرکزيسیرجان7606

**گاوداري فخرآباديشریف آبادمرکزيسیرجان7607

**گاوداري نادريشریف آبادمرکزيسیرجان7608

**گل چشمهشریف آبادمرکزيسیرجان7609

**گلی کوشریف آبادمرکزيسیرجان7610

**الي گزشریف آبادمرکزيسیرجان7611

**مجتمع کوره هاي اهکشریف آبادمرکزيسیرجان7612

**مجتمع وکشاورزي ودامداريشریف آبادمرکزيسیرجان7613

524مجیدیه مراد آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7614

517محشرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7615

**محمدآباداخونديشریف آبادمرکزيسیرجان7616

**محمدآبادامینیشریف آبادمرکزيسیرجان7617

**محمدآبادمیل دوسرشریف آبادمرکزيسیرجان7618

108340محمدآبادباغ چوبیشریف آبادمرکزيسیرجان7619

1771محمودآبادحسین صفرشریف آبادمرکزيسیرجان7620

**محمودآبادنظريشریف آبادمرکزيسیرجان7621

**مرادآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7622

**مرغداري احمدارجمندشریف آبادمرکزيسیرجان7623

**مرغداري احمدفخرآباديشریف آبادمرکزيسیرجان7624

**مرغداري عباس ارزگرشریف آبادمرکزيسیرجان7625
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**مرغداري عباس قشمیشریف آبادمرکزيسیرجان7626

**مرغداري محمودآباديشریف آبادمرکزيسیرجان7627

**مرغداري میرزائیشریف آبادمرکزيسیرجان7628

**مرغداري نصراله اورازشریف آبادمرکزيسیرجان7629

**مرغداري نصرت آباديشریف آبادمرکزيسیرجان7630

**مظفرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7631

79251معدن رز (1)شریف آبادمرکزيسیرجان7632

1338معدن رز (2)شریف آبادمرکزيسیرجان7633

**معدن سنگ چینی 1شریف آبادمرکزيسیرجان7634

**معدن سنگ چینی 2شریف آبادمرکزيسیرجان7635

96397معدن گل گهرشریف آبادمرکزيسیرجان7636

**منبع اب اشامیدنی جهادشریف آبادمرکزيسیرجان7637

**موتورادشریف آبادمرکزيسیرجان7638

**موتورایزدآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7639

**موتورپمپحمیدآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7640

**موتورکلنگ 1شریف آبادمرکزيسیرجان7641

**موتورکلنگ 2شریف آبادمرکزيسیرجان7642

**موتورنعمت آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7643

**مهدي آباد2شریف آبادمرکزيسیرجان7644

925مهدي آباد3شریف آبادمرکزيسیرجان7645

**مهراوران 3شریف آبادمرکزيسیرجان7646

**میانکوزیارتشریف آبادمرکزيسیرجان7647

**ناروشریف آبادمرکزيسیرجان7648

37109ناصریهشریف آبادمرکزيسیرجان7649

**نصرآبادشریف آبادمرکزيسیرجان7650

1691یحیی آبادشریف آبادمرکزيسیرجان7651

**احمدآبادخواجهنجف آبادمرکزيسیرجان7652

**احمدآبادسیدمیرزانجف آبادمرکزيسیرجان7653

**ازادگان 1نجف آبادمرکزيسیرجان7654
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**ازادگان 2نجف آبادمرکزيسیرجان7655

522اسماعیل آبادسیوندرومینجف آبادمرکزيسیرجان7656

2971,039اکبرآبادنجف آبادمرکزيسیرجان7657

**امامزاده علینجف آبادمرکزيسیرجان7658

144542ایستگاه راه اهننجف آبادمرکزيسیرجان7659

**ایستگاه راه اهننجف آبادمرکزيسیرجان7660

2067برج آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7661

**بهجت آبادکفهنجف آبادمرکزيسیرجان7662

**پادگان قدسنجف آبادمرکزيسیرجان7663

**تاسیسات آب و فاضالب سیرجاننجف آبادمرکزيسیرجان7664

**تلمبه ابراهیمنجف آبادمرکزيسیرجان7665

**تلمبه احمدنجف آبادمرکزيسیرجان7666

**تلمبه استادمحمدعلی ناوکینجف آبادمرکزيسیرجان7667

65213تلمبه اسالم آبادتنبورنجف آبادمرکزيسیرجان7668

**تلمبه امیرئنجف آبادمرکزيسیرجان7669

**تلمبه جمشیدسلیمانی پورنجف آبادمرکزيسیرجان7670

**تلمبه حاج حسین خوبیارينجف آبادمرکزيسیرجان7671

**تلمبه حبیب  عزت آبادينجف آبادمرکزيسیرجان7672

**تلمبه خشکنجف آبادمرکزيسیرجان7673

**تلمبه زارعین علی آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7674

**تلمبه زارعین مظفرآبادنجف آبادمرکزيسیرجان7675

**تلمبه شهیدحسین نادرينجف آبادمرکزيسیرجان7676

515تلمبه عباس آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7677

**تلمبه عشایري چاه مینشنجف آبادمرکزيسیرجان7678

**تلمبه علی رضاصحبتینجف آبادمرکزيسیرجان7679

829تلمبه قلی رضایینجف آبادمرکزيسیرجان7680

**تلمبه محمدحمزهنجف آبادمرکزيسیرجان7681

**تلمبه محمدیهنجف آبادمرکزيسیرجان7682

**تلمبه موسینجف آبادمرکزيسیرجان7683
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1756تلمبه یعقوبینجف آبادمرکزيسیرجان7684

**توانیرنجف آبادمرکزيسیرجان7685

**جالل آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7686

**جنت آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7687

**چاه منوتنبورنجف آبادمرکزيسیرجان7688

**چشمه کلیتهنجف آبادمرکزيسیرجان7689

**حجت آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7690

**حسین آبادمحمدرضاخانینجف آبادمرکزيسیرجان7691

**حسین آبادهنرخواهنجف آبادمرکزيسیرجان7692

**دامداري بازعلینجف آبادمرکزيسیرجان7693

**دامدارئ اکبرنجف آبادمرکزيسیرجان7694

**دامدارئ سیف اهللانجف آبادمرکزيسیرجان7695

65196دشت سبزنجف آبادمرکزيسیرجان7696

**دهنوشاه حسین خانینجف آبادمرکزيسیرجان7697

**دهنوقلعه سنگنجف آبادمرکزيسیرجان7698

**رحمت آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7699

**رحیم آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7700

**رحیم آبادسفلینجف آبادمرکزيسیرجان7701

**سعادت آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7702

3141,094سلیمانیهنجف آبادمرکزيسیرجان7703

**سنگ شکن (معدن )نجف آبادمرکزيسیرجان7704

**شاه آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7705

516صفت آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7706

**عباس آبادقلعه سنگنجف آبادمرکزيسیرجان7707

5982,085عزتآبادنجف آبادمرکزيسیرجان7708

**عشایرحوض انبار2نجف آبادمرکزيسیرجان7709

**عشایرئ حاج عباس قشمینجف آبادمرکزيسیرجان7710

410علی آبادخواجهنجف آبادمرکزيسیرجان7711

**علی آبادشیخنجف آبادمرکزيسیرجان7712
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**فرح آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7713

**فرودگاهنجف آبادمرکزيسیرجان7714

1154قطبیهنجف آبادمرکزيسیرجان7715

**کارخانه اسفالتنجف آبادمرکزيسیرجان7716

**کارخانه پودرسنگ 200تنی کوه تنبورنجف آبادمرکزيسیرجان7717

**کارخانه تراورس بتنی سی بی جینجف آبادمرکزيسیرجان7718

**کارخانه شن و ماسه ساردوئینجف آبادمرکزيسیرجان7719

**کارگاه بتن لعلنجف آبادمرکزيسیرجان7720

**کارگاه شرکت گازمایعنجف آبادمرکزيسیرجان7721

**کارگاه شن وماسه بنیادخیریهنجف آبادمرکزيسیرجان7722

**کریم آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7723

100345کهن شهرسفلینجف آبادمرکزيسیرجان7724

205684کهن شهرعلیانجف آبادمرکزيسیرجان7725

2164محمدآبادمقدسینجف آبادمرکزيسیرجان7726

1547محمودآبادشیخنجف آبادمرکزيسیرجان7727

87268محمودآباد چاه انجیرنجف آبادمرکزيسیرجان7728

**مرادآبادنجف آبادمرکزيسیرجان7729

**مرغداري ده شیرئنجف آبادمرکزيسیرجان7730

**مسجدصاحب الزماننجف آبادمرکزيسیرجان7731

**مظفرآبادنجف آبادمرکزيسیرجان7732

**معدن سنگ بهرام حیدرينجف آبادمرکزيسیرجان7733

**معدن سنگ بهروز حیدرينجف آبادمرکزيسیرجان7734

**منصورآبادنجف آبادمرکزيسیرجان7735

**موتور شهردارئنجف آبادمرکزيسیرجان7736

**موتوربرق شهردارينجف آبادمرکزيسیرجان7737

**موتوربرق شهردارينجف آبادمرکزيسیرجان7738

**موتورشهرداري 20نجف آبادمرکزيسیرجان7739

**موتورشهرداري 21نجف آبادمرکزيسیرجان7740

**موتورشهرداري 22نجف آبادمرکزيسیرجان7741
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**مهدي آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7742

**میادین تیرنیروي دریائینجف آبادمرکزيسیرجان7743

**ندامتگاه سیرجاننجف آبادمرکزيسیرجان7744

134439وحدت آبادنجف آبادمرکزيسیرجان7745

**ابراهیم آبادجوزمدهجشهربابک7746

**احمدآبادپشت کنجوزمدهجشهربابک7747

**ارغوانجوزمدهجشهربابک7748

922اسحق آبادجوزمدهجشهربابک7749

3594امردوئیهجوزمدهجشهربابک7750

**بادومیهجوزمدهجشهربابک7751

**باغ نانواجوزمدهجشهربابک7752

**برج دم دهنهجوزمدهجشهربابک7753

41140بن توتجوزمدهجشهربابک7754

929بهزادانجوزمدهجشهربابک7755

**بهنواباالجوزمدهجشهربابک7756

44149بهنواپائینجوزمدهجشهربابک7757

**بیدسوختهجوزمدهجشهربابک7758

**پارسکوه سفلیجوزمدهجشهربابک7759

**پارسکوه علیاجوزمدهجشهربابک7760

**پداجوزمدهجشهربابک7761

**ترشکوهجوزمدهجشهربابک7762

**تنگ گریبانجوزمدهجشهربابک7763

622تنگاله باالجوزمدهجشهربابک7764

**تنگاله پائینجوزمدهجشهربابک7765

**تیدوئیه باالجوزمدهجشهربابک7766

**تیدوئیه پایینجوزمدهجشهربابک7767

**جنت آبادجوزمدهجشهربابک7768

**جوبنوجوزمدهجشهربابک7769

**جهادآبادجوزمدهجشهربابک7770
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72191چاورچیجوزمدهجشهربابک7771

**چلوکبابی باباکوهیجوزمدهجشهربابک7772

**حسین آباد1جوزمدهجشهربابک7773

32101حوریانجوزمدهجشهربابک7774

29101دربیدوییهجوزمدهجشهربابک7775

**دولت آبادجوزمدهجشهربابک7776

**ده بیدجوزمدهجشهربابک7777

**ده چالقیجوزمدهجشهربابک7778

**ده حاجیجوزمدهجشهربابک7779

**ده دیوانهجوزمدهجشهربابک7780

**ده قاسمجوزمدهجشهربابک7781

**ده قاضیجوزمدهجشهربابک7782

**ده کالنترجوزمدهجشهربابک7783

164460دهشادوییهجوزمدهجشهربابک7784

**دهنو1جوزمدهجشهربابک7785

517دهنو2جوزمدهجشهربابک7786

**دهنوبن توتجوزمدهجشهربابک7787

**دهنوعلی قربانجوزمدهجشهربابک7788

**دیگ آبادجوزمدهجشهربابک7789

**رزوئیهجوزمدهجشهربابک7790

**رضاآبادجوزمدهجشهربابک7791

**رمجردباالجوزمدهجشهربابک7792

**رمجردپائینجوزمدهجشهربابک7793

43135روگوشوئیه سفلیجوزمدهجشهربابک7794

43135روگوشوئیه علیاجوزمدهجشهربابک7795

**زاروییه سفلیجوزمدهجشهربابک7796

1946زاروییه علیاجوزمدهجشهربابک7797

**زري بندوجوزمدهجشهربابک7798

614زمان سفلیجوزمدهجشهربابک7799
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**زمان علیاجوزمدهجشهربابک7800

50179سرتختجوزمدهجشهربابک7801

**سرخوییهجوزمدهجشهربابک7802

**سغینوئیهجوزمدهجشهربابک7803

**سنجدآبادجوزمدهجشهربابک7804

**سنجدوجوزمدهجشهربابک7805

**شنگلوئیه باالجوزمدهجشهربابک7806

**شنگوئیه پائینجوزمدهجشهربابک7807

611طرفهجوزمدهجشهربابک7808

4090طزرججوزمدهجشهربابک7809

**علی آبادروگوشوئیهجوزمدهجشهربابک7810

**قطب آبادجوزمدهجشهربابک7811

**قهوه خانه ثارالهجوزمدهجشهربابک7812

**کافه حقیقتجوزمدهجشهربابک7813

**کافه گلستانجوزمدهجشهربابک7814

**کبودانجوزمدهجشهربابک7815

**کرنگوجوزمدهجشهربابک7816

410کم سفیدسفلیجوزمدهجشهربابک7817

40135کم سفیدعلیاجوزمدهجشهربابک7818

**کمکوییهجوزمدهجشهربابک7819

**کهت نوجوزمدهجشهربابک7820

59214کهتوییهجوزمدهجشهربابک7821

614گدنهجوزمدهجشهربابک7822

1761گرماجوزمدهجشهربابک7823

**گودسرخجوزمدهجشهربابک7824

**الریسیجوزمدهجشهربابک7825

36103الطالجوزمدهجشهربابک7826

**لقمه گیروجوزمدهجشهربابک7827

**ماهی آبادجوزمدهجشهربابک7828
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**محمدآبادروگوشوئیهجوزمدهجشهربابک7829

**مزرعه دربیدوجوزمدهجشهربابک7830

**مزرعه شمس آبادجوزمدهجشهربابک7831

**معصوم آبادجوزمدهجشهربابک7832

1646مورپهن باالجوزمدهجشهربابک7833

3080مورگورجوزمدهجشهربابک7834

**مهرپائینجوزمدهجشهربابک7835

**نیسانکجوزمدهجشهربابک7836

**هنیجوزمدهجشهربابک7837

**اب درخبردهجشهربابک7838

4384احمدآبادخبردهجشهربابک7839

**اسالم آبادخبردهجشهربابک7840

**اکبرآبادخبردهجشهربابک7841

**باشکخبردهجشهربابک7842

70226باغ زردالوخبردهجشهربابک7843

**برسونخبردهجشهربابک7844

**بروجالخبردهجشهربابک7845

**بیدزردخبردهجشهربابک7846

45166بیدستانخبردهجشهربابک7847

35105پامبائیهخبردهجشهربابک7848

**پیر مارالخبردهجشهربابک7849

**تلخستانخبردهجشهربابک7850

**تم تاروئیهخبردهجشهربابک7851

62198تورانخبردهجشهربابک7852

4091جعفرآبادخبردهجشهربابک7853

**جعفرآبادسالوئیهخبردهجشهربابک7854

**چاه بنهخبردهجشهربابک7855

**حاجی آبادخبردهجشهربابک7856

**حاجی آبادسرخان گونیخبردهجشهربابک7857
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**حسن آبادخبردهجشهربابک7858

**حسن آبادپیرکرخبردهجشهربابک7859

**حسین آبادخبردهجشهربابک7860

**حسین آباد/حسن آبادابکوییه /خبردهجشهربابک7861

**خادوئیهخبردهجشهربابک7862

275791خبرخبردهجشهربابک7863

62174خوربندخبردهجشهربابک7864

**خیرآبادخبردهجشهربابک7865

**دره تنگخبردهجشهربابک7866

**دره دهوخبردهجشهربابک7867

1027دره کیوانخبردهجشهربابک7868

**دولت آبادخبردهجشهربابک7869

216804ده پایینخبردهجشهربابک7870

**ده طهماسبخبردهجشهربابک7871

**ده علی خانخبردهجشهربابک7872

**دهنو کندرخبردهجشهربابک7873

**دهنوپائینخبردهجشهربابک7874

934دهوییهخبردهجشهربابک7875

**رستم آبادخبردهجشهربابک7876

78230روح آبادخبردهجشهربابک7877

**زنگوئیهخبردهجشهربابک7878

**سالوییهخبردهجشهربابک7879

196624سراسیابخبردهجشهربابک7880

**سنجدوئیهخبردهجشهربابک7881

**سه چاهخبردهجشهربابک7882

**سه کلمبهخبردهجشهربابک7883

**سیاهوئیهخبردهجشهربابک7884

**شاهینوخبردهجشهربابک7885

**شمس آبادخبردهجشهربابک7886
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1029صفی آبادخبردهجشهربابک7887

1019علی آباد غیاثیخبردهجشهربابک7888

**علی آباد1خبردهجشهربابک7889

**علی آبادملخیخبردهجشهربابک7890

56فرح آبادخبردهجشهربابک7891

**فیض آبادخبردهجشهربابک7892

33121کدرخبردهجشهربابک7893

**کم پیازوخبردهجشهربابک7894

**کم کوییهخبردهجشهربابک7895

110370کندرخبردهجشهربابک7896

**کهتوخبردهجشهربابک7897

**کهتوئیهخبردهجشهربابک7898

**گریوخبردهجشهربابک7899

**گزدانخبردهجشهربابک7900

**گزوییهخبردهجشهربابک7901

**گلنارخبردهجشهربابک7902

52158گودگوهرخبردهجشهربابک7903

**الورخبردهجشهربابک7904

114409محمدآبادخبردهجشهربابک7905

**محمدآبادسرخوئیهخبردهجشهربابک7906

**محمودآبادخبردهجشهربابک7907

45148مراعخبردهجشهربابک7908

**مزرعه چمرانخبردهجشهربابک7909

**مزرعه مرانخبردهجشهربابک7910

1244مورخورمدوخبردهجشهربابک7911

**مهرآبادخبردهجشهربابک7912

**میرنالخبردهجشهربابک7913

**ناروخبردهجشهربابک7914

**نازوییهخبردهجشهربابک7915
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**ولی آبادخبردهجشهربابک7916

**هنجرك باالخبردهجشهربابک7917

**هنجرك پائینخبردهجشهربابک7918

516اب تروئییه /باغنوري علیا/دهجدهجشهربابک7919

3995احمدآبادخیاريدهجدهجشهربابک7920

1537احمدآبادگوددهجدهجشهربابک7921

**اسب گیردهجدهجشهربابک7922

**اسپاروئیهدهجدهجشهربابک7923

**اسالم آباددهجدهجشهربابک7924

**النگ پودوئیهدهجدهجشهربابک7925

**بادوییه علیادهجدهجشهربابک7926

61160بادوئیه سفلیدهجدهجشهربابک7927

**باغ نوري سفلیدهجدهجشهربابک7928

**باغ نوري وسطدهجدهجشهربابک7929

**پوشادوئیهدهجدهجشهربابک7930

3686ترکاندهجدهجشهربابک7931

**تقی آباددهجدهجشهربابک7932

**توتادهجدهجشهربابک7933

**جعفرآباددهجدهجشهربابک7934

2460چاه برشکدهجدهجشهربابک7935

46چغوتوییهدهجدهجشهربابک7936

**چهارخادوئیهدهجدهجشهربابک7937

**حاجی آباددهجدهجشهربابک7938

**حاجی آباددهجدهجشهربابک7939

**حسین آباد/ده پایین /دهجدهجشهربابک7940

**خاتون آباددهجدهجشهربابک7941

61219خادمیه /خان نسا/دهجدهجشهربابک7942

**خان مهران علیادهجدهجشهربابک7943

**خیاري سفلیدهجدهجشهربابک7944
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3461خیاري علیادهجدهجشهربابک7945

**خیاري وسطیدهجدهجشهربابک7946

**خیرآبادسفلیدهجدهجشهربابک7947

**خیرآبادعلیادهجدهجشهربابک7948

**درب حمزهدهجدهجشهربابک7949

58175درب کهتدهجدهجشهربابک7950

1737درختستاندهجدهجشهربابک7951

**درگزوندهجدهجشهربابک7952

412درودمنددهجدهجشهربابک7953

**دره ذرب سفلیدهجدهجشهربابک7954

**دره ذرب علیادهجدهجشهربابک7955

**دهنودهجدهجشهربابک7956

2984دهنوجمعهدهجدهجشهربابک7957

**دهنوخیاريدهجدهجشهربابک7958

**دهنونجف آباددهجدهجشهربابک7959

3478رکن آبادعلیا/رکن آباد/دهجدهجشهربابک7960

2160زاردوییهدهجدهجشهربابک7961

**سرخ آباددهجدهجشهربابک7962

**سلیمان آباددهجدهجشهربابک7963

**سیاهوئیهدهجدهجشهربابک7964

67147سینه غاز/سینه خوار/دهجدهجشهربابک7965

**شورآبادسفلیدهجدهجشهربابک7966

**شورآبادعلیادهجدهجشهربابک7967

46126عباس آباددهجدهجشهربابک7968

**عزت آباددهجدهجشهربابک7969

**علی آباد1دهجدهجشهربابک7970

**علی آباد2دهجدهجشهربابک7971

**عمرآباددهجدهجشهربابک7972

**فتح آباددهجدهجشهربابک7973
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**فیض آباددهجدهجشهربابک7974

2059قاضی آباددهجدهجشهربابک7975

**قنات نودهجدهجشهربابک7976

44120کجوییهدهجدهجشهربابک7977

**کوهسارباال/آسرخ کهسوباال/دهجدهجشهربابک7978

58کوهسارپائین /سرخ کهسوپائین /دهجدهجشهربابک7979

621کهتوبکدهجدهجشهربابک7980

55147کهن سبز/کهن گیجه /دهجدهجشهربابک7981

**گزبلنددهجدهجشهربابک7982

**المسهدهجدهجشهربابک7983

**الي درزاردوییه/دهجدهجشهربابک7984

59167لوگرددهجدهجشهربابک7985

613ماواي سفلیدهجدهجشهربابک7986

**ماواي علیادهجدهجشهربابک7987

**ماواي وسطدهجدهجشهربابک7988

**مجتمع گاوداري دهجی ها (دشت سرتخت )دهجدهجشهربابک7989

1632محمدآباددهجدهجشهربابک7990

**مدواردهجدهجشهربابک7991

1027مدوارارجنودهجدهجشهربابک7992

**مزرعه جنگلدهجدهجشهربابک7993

**مزرعه رفیعیدهجدهجشهربابک7994

616مهدي آباددهجدهجشهربابک7995

**مهدئ آباد / خان مهران سفلی/دهجدهجشهربابک7996

**نظام آباددهجدهجشهربابک7997

815هاشم آباددهجدهجشهربابک7998

**هیجوییه باال (علیا)دهجدهجشهربابک7999

**هیچوئیهدهجدهجشهربابک8000

**اب باداستبرقمرکزيشهربابک8001

**احمدآبادوطناستبرقمرکزيشهربابک8002
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8203,129استبرقاستبرقمرکزيشهربابک8003

**اسکندریهاستبرقمرکزيشهربابک8004

126393اشکوراستبرقمرکزيشهربابک8005

**بوذرجمهرياستبرقمرکزيشهربابک8006

617بهمن آباداستبرقمرکزيشهربابک8007

**بیدکوئیهاستبرقمرکزيشهربابک8008

**پس اباستبرقمرکزيشهربابک8009

**تلمبه ابراهیم احمدپوراستبرقمرکزيشهربابک8010

**تلمبه احمداسالمیاستبرقمرکزيشهربابک8011

**تلمبه اسالم آباداستبرقمرکزيشهربابک8012

**تلمبه اسماعیلیاستبرقمرکزيشهربابک8013

**تلمبه اکبرمرشدياستبرقمرکزيشهربابک8014

**تلمبه امیرآباداستبرقمرکزيشهربابک8015

**تلمبه امیرکوره پزاستبرقمرکزيشهربابک8016

**تلمبه برفه اياستبرقمرکزيشهربابک8017

**تلمبه تل گیرياستبرقمرکزيشهربابک8018

**تلمبه جهاداستبرقمرکزيشهربابک8019

**تلمبه چراغ علی رستمیاستبرقمرکزيشهربابک8020

**تلمبه حسن مرادیاناستبرقمرکزيشهربابک8021

**تلمبه حسن ولی زادهاستبرقمرکزيشهربابک8022

**تلمبه حسین آباداستبرقمرکزيشهربابک8023

**تلمبه حسین جمالیاستبرقمرکزيشهربابک8024

**تلمبه حسین دادالهیاستبرقمرکزيشهربابک8025

**تلمبه حمیداستبرقیاستبرقمرکزيشهربابک8026

**تلمبه حیدرآباداستبرقمرکزيشهربابک8027

**تلمبه خدایاررئیسیاستبرقمرکزيشهربابک8028

**تلمبه خیراله چنارياستبرقمرکزيشهربابک8029

**تلمبه دادالهیاستبرقمرکزيشهربابک8030

**تلمبه درویش استبرقیاستبرقمرکزيشهربابک8031
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**تلمبه راویزياستبرقمرکزيشهربابک8032

**تلمبه رضااسالمیاستبرقمرکزيشهربابک8033

**تلمبه رضاجمالیاستبرقمرکزيشهربابک8034

**تلمبه سرافرازاسالمیاستبرقمرکزيشهربابک8035

**تلمبه سیدنعمت اهللاستبرقمرکزيشهربابک8036

**تلمبه سیدهااستبرقمرکزيشهربابک8037

**تلمبه شکریاناستبرقمرکزيشهربابک8038

**تلمبه شوروئیهاستبرقمرکزيشهربابک8039

**تلمبه شهیدبهشتیاستبرقمرکزيشهربابک8040

**تلمبه صفراسدياستبرقمرکزيشهربابک8041

**تلمبه صفراسالمیاستبرقمرکزيشهربابک8042

**تلمبه صفرمهرجردياستبرقمرکزيشهربابک8043

**تلمبه عباس اسماعیلیاستبرقمرکزيشهربابک8044

**تلمبه عباس نعمتاستبرقمرکزيشهربابک8045

**تلمبه عباسعلی یوسفاستبرقمرکزيشهربابک8046

**تلمبه عبداهللا محمودئاستبرقمرکزيشهربابک8047

**تلمبه عبداله رزاقیاستبرقمرکزيشهربابک8048

**تلمبه عبداله عزیزياستبرقمرکزيشهربابک8049

**تلمبه عطاالهیاستبرقمرکزيشهربابک8050

**تلمبه علی آباداستبرقمرکزيشهربابک8051

**تلمبه علی استبرقیاستبرقمرکزيشهربابک8052

**تلمبه علی اسالمیاستبرقمرکزيشهربابک8053

**تلمبه غالمعباس پاریزياستبرقمرکزيشهربابک8054

**تلمبه غالمعلیاستبرقمرکزيشهربابک8055

**تلمبه فتح آباداستبرقمرکزيشهربابک8056

**تلمبه قاسمیاناستبرقمرکزيشهربابک8057

**تلمبه مجیدگلوزردابیاستبرقمرکزيشهربابک8058

1641تلمبه مجیدمحمودياستبرقمرکزيشهربابک8059

**تلمبه محمداسدياستبرقمرکزيشهربابک8060

صفحه 278



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تلمبه محمدپورمحمودي موسیاستبرقمرکزيشهربابک8061

**تلمبه مهدي برفه اياستبرقمرکزيشهربابک8062

**تلمبه مهدي پاریزياستبرقمرکزيشهربابک8063

**تلمبه میرتختیاستبرقمرکزيشهربابک8064

**تیدوئیهاستبرقمرکزيشهربابک8065

**چارياستبرقمرکزيشهربابک8066

**چاه پتاستبرقمرکزيشهربابک8067

32110حسین آباداستبرقمرکزيشهربابک8068

**حسین آبادتل سیاهاستبرقمرکزيشهربابک8069

27102حسین آبادرومنیاستبرقمرکزيشهربابک8070

616حیدرآباداستبرقمرکزيشهربابک8071

72223حیدرآبادسهراباستبرقمرکزيشهربابک8072

**خلیل آباداستبرقمرکزيشهربابک8073

**خیرآباداستبرقمرکزيشهربابک8074

**ده بغلاستبرقمرکزيشهربابک8075

**ده بهروزاستبرقمرکزيشهربابک8076

**ده حاجیاستبرقمرکزيشهربابک8077

**ده شجاعاستبرقمرکزيشهربابک8078

**ده مراداستبرقمرکزيشهربابک8079

**ده نواستبرقمرکزيشهربابک8080

1778دهنگرهاستبرقمرکزيشهربابک8081

38132روزبه آباداستبرقمرکزيشهربابک8082

**زرمهاستبرقمرکزيشهربابک8083

35122زنگی آباداستبرقمرکزيشهربابک8084

208619سهراباستبرقمرکزيشهربابک8085

**شرکت سیلیس /شرکت بابک سیلس /استبرقمرکزيشهربابک8086

**شفاییهاستبرقمرکزيشهربابک8087

2998شمشیرگرداستبرقمرکزيشهربابک8088

**عزیزآبادده مراداستبرقمرکزيشهربابک8089
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43113علی آباداستبرقمرکزيشهربابک8090

**فرآباداستبرقمرکزيشهربابک8091

**قاسم آباد/احمداسالمی /استبرقمرکزيشهربابک8092

**کاظم آبادشریف پوراستبرقمرکزيشهربابک8093

**کلیناستبرقمرکزيشهربابک8094

**کمال آباداستبرقمرکزيشهربابک8095

**کوشک برزياستبرقمرکزيشهربابک8096

515کوشک مرداناستبرقمرکزيشهربابک8097

**کویرياستبرقمرکزيشهربابک8098

**کیشوئیهاستبرقمرکزيشهربابک8099

**گاوداري عباس میرزاپوراستبرقمرکزيشهربابک8100

75269گلوزرداباستبرقمرکزيشهربابک8101

156572محمدآبادشکوراستبرقمرکزيشهربابک8102

**مرغداري رمضانیاستبرقمرکزيشهربابک8103

**مزرعه چاه مهدياستبرقمرکزيشهربابک8104

42110مزرفه شهیداسماعیلیاستبرقمرکزيشهربابک8105

**مهدي آباد شیوانیاستبرقمرکزيشهربابک8106

142488مهرآباداستبرقمرکزيشهربابک8107

**مهرجرداستبرقمرکزيشهربابک8108

2778نصرت آباداستبرقمرکزيشهربابک8109

**ابدون انجیرپاقلعهمرکزيشهربابک8110

517ابرستانپاقلعهمرکزيشهربابک8111

**ادورستانپاقلعهمرکزيشهربابک8112

827باب هیهپاقلعهمرکزيشهربابک8113

721باغ سوختهپاقلعهمرکزيشهربابک8114

511باغهاي تیرهپاقلعهمرکزيشهربابک8115

**برزنجانپاقلعهمرکزيشهربابک8116

169545پاقلعهپاقلعهمرکزيشهربابک8117

**پاگدارپاقلعهمرکزيشهربابک8118
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**پاللوپاقلعهمرکزيشهربابک8119

**پیدونوپاقلعهمرکزيشهربابک8120

78246پیش استاپاقلعهمرکزيشهربابک8121

**تتکوهپاقلعهمرکزيشهربابک8122

**توکلیپاقلعهمرکزيشهربابک8123

**تیدوپاقلعهمرکزيشهربابک8124

**چاه بندانپاقلعهمرکزيشهربابک8125

**چاهوئیهپاقلعهمرکزيشهربابک8126

**چشمه خضرپاقلعهمرکزيشهربابک8127

**چشمه قربانپاقلعهمرکزيشهربابک8128

**درتکپاقلعهمرکزيشهربابک8129

**ده شولیاپاقلعهمرکزيشهربابک8130

**ده گردوپاقلعهمرکزيشهربابک8131

120353ریسهپاقلعهمرکزيشهربابک8132

**زرقستانپاقلعهمرکزيشهربابک8133

71226سرخانپاقلعهمرکزيشهربابک8134

**شمس آبادپاقلعهمرکزيشهربابک8135

**صدرآبادپاقلعهمرکزيشهربابک8136

**فیض آبادپاقلعهمرکزيشهربابک8137

**قلندريپاقلعهمرکزيشهربابک8138

**کم سیاهپاقلعهمرکزيشهربابک8139

51165کهنوجپاقلعهمرکزيشهربابک8140

926گزبلندپاقلعهمرکزيشهربابک8141

**گل آبادپاقلعهمرکزيشهربابک8142

47155گیشهپاقلعهمرکزيشهربابک8143

**السیاهپاقلعهمرکزيشهربابک8144

**الي بنودرپاقلعهمرکزيشهربابک8145

**الي خونگیپاقلعهمرکزيشهربابک8146

411الي شیردرپاقلعهمرکزيشهربابک8147
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**الئ بندروییهپاقلعهمرکزيشهربابک8148

**الئ در کوئیهپاقلعهمرکزيشهربابک8149

1556محمدآبادپاقلعهمرکزيشهربابک8150

171554مرجپاقلعهمرکزيشهربابک8151

**مزرعه معدن بادامستانپاقلعهمرکزيشهربابک8152

**مهرگیاهپاقلعهمرکزيشهربابک8153

1132مهرنغوذئیهپاقلعهمرکزيشهربابک8154

**نیکوپاقلعهمرکزيشهربابک8155

**ابراهیم آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8156

**اسالم آباد /1سفائوییه اسالمی /خاتون آبادمرکزيشهربابک8157

**ایستگاه راه اهن خاتون آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8158

169530برفهخاتون آبادمرکزيشهربابک8159

**بهشت زهراخاتون آبادمرکزيشهربابک8160

**پزدآبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8161

**تلمبه اسالم آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8162

**تلمبه اسالم آبادخداداديخاتون آبادمرکزيشهربابک8163

**تلمبه اکبرحاجیخاتون آبادمرکزيشهربابک8164

**تلمبه اموراب وفاضالبخاتون آبادمرکزيشهربابک8165

**تلمبه بپگهاخاتون آبادمرکزيشهربابک8166

**تلمبه بچه هاي محمدیوسفخاتون آبادمرکزيشهربابک8167

**تلمبه پاقلعیاخاتون آبادمرکزيشهربابک8168

**تلمبه تل ساربانیخاتون آبادمرکزيشهربابک8169

**تلمبه جوادهجريخاتون آبادمرکزيشهربابک8170

**تلمبه حاج حسین محموديخاتون آبادمرکزيشهربابک8171

**تلمبه حیدراسديخاتون آبادمرکزيشهربابک8172

**تلمبه رضامحموديخاتون آبادمرکزيشهربابک8173

**تلمبه سعدآبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8174

1130تلمبه شهیدرجائیخاتون آبادمرکزيشهربابک8175

**تلمبه عبدل آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8176
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**تلمبه عظیم ورضافارسیخاتون آبادمرکزيشهربابک8177

**تلمبه علی محموديخاتون آبادمرکزيشهربابک8178

**تلمبه فلک نازخاتون آبادمرکزيشهربابک8179

**تلمبه محمدخانیخاتون آبادمرکزيشهربابک8180

**تلمبه محمودابراهیمخاتون آبادمرکزيشهربابک8181

**تلمبه مومن آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8182

**تلمبه مهدي اقاخاتون آبادمرکزيشهربابک8183

**تلمبه نظامخاتون آبادمرکزيشهربابک8184

**تلمبه هدائیخاتون آبادمرکزيشهربابک8185

614توکل آباد/اتفاق آباد/خاتون آبادمرکزيشهربابک8186

**جویانخاتون آبادمرکزيشهربابک8187

2898حسین آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8188

**حسین آبادحصاروئیهخاتون آبادمرکزيشهربابک8189

52156حصاروییهخاتون آبادمرکزيشهربابک8190

**ده دباغخاتون آبادمرکزيشهربابک8191

615ده زین الدینخاتون آبادمرکزيشهربابک8192

**دهنوخاتون آبادمرکزيشهربابک8193

511دهنوفرخ زادخاتون آبادمرکزيشهربابک8194

**رستوران برادران قربانیخاتون آبادمرکزيشهربابک8195

**سلیمانیخاتون آبادمرکزيشهربابک8196

**شرکت پاالیش تصفیه روغن شتابخاتون آبادمرکزيشهربابک8197

**شرکت فسانخاتون آبادمرکزيشهربابک8198

**عباس آبادعلینقیخاتون آبادمرکزيشهربابک8199

1855عبدل آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8200

**علی آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8201

**فتح آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8202

**فرخ زادخاتون آبادمرکزيشهربابک8203

**فیروزآبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8204

**کارخانه پنیرخاتون آبادمرکزيشهربابک8205
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**کارخانه ذوب خاتون آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8206

**کارخانه کود باغیخاتون آبادمرکزيشهربابک8207

**کارگاه راه اهن خاتون آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8208

**کافه اذربایجانخاتون آبادمرکزيشهربابک8209

**کهنویهخاتون آبادمرکزيشهربابک8210

**گاوداري عبداهللا باقرپورخاتون آبادمرکزيشهربابک8211

99268گهرتخاتون آبادمرکزيشهربابک8212

**محمدآبادبرفهخاتون آبادمرکزيشهربابک8213

**محمدآبادسیدهاخاتون آبادمرکزيشهربابک8214

**محمدآبادمرتضیخاتون آبادمرکزيشهربابک8215

**مرغداري جهادسازندگیخاتون آبادمرکزيشهربابک8216

**مزرعه کریم خان زندخاتون آبادمرکزيشهربابک8217

**مزرعه کم 1 پخاتون آباد/باغ گمان /خاتون آبادمرکزيشهربابک8218

**مزرعه موسائیخاتون آبادمرکزيشهربابک8219

**موتورشماره 8مسخاتون آبادمرکزيشهربابک8220

**یوسف آبادخاتون آبادمرکزيشهربابک8221

62210آبادان حسینیخورسندمرکزيشهربابک8222

**ادراه زندان شهربابکخورسندمرکزيشهربابک8223

**امیرآبادقنات روباهخورسندمرکزيشهربابک8224

**تاسیسات اسفالت جهادخورسندمرکزيشهربابک8225

1440تلمبه اسالم آبادخورسندمرکزيشهربابک8226

**تلمبه امیرآبادخورسندمرکزيشهربابک8227

2364تلمبه ثبت اسنادخورسندمرکزيشهربابک8228

**تلمبه جهادخورسندمرکزيشهربابک8229

**تلمبه حسین اناريخورسندمرکزيشهربابک8230

**تلمبه خاکساریانخورسندمرکزيشهربابک8231

**تلمبه خبریهاخورسندمرکزيشهربابک8232

923تلمبه دادگسترئخورسندمرکزيشهربابک8233

**تلمبه دولت آبادپائینخورسندمرکزيشهربابک8234
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**تلمبه ده عربخورسندمرکزيشهربابک8235

**تلمبه دهجیهاشماره 4خورسندمرکزيشهربابک8236

**تلمبه سعادت آباد رباطخورسندمرکزيشهربابک8237

**تلمبه سیدعلی حسینیخورسندمرکزيشهربابک8238

**تلمبه شماره 10خورسندمرکزيشهربابک8239

**تلمبه شماره 11خورسندمرکزيشهربابک8240

**تلمبه شماره 12خورسندمرکزيشهربابک8241

**تلمبه شماره 6خورسندمرکزيشهربابک8242

1131تلمبه شماره 60شهربابک /تلمبه 22بهمنخورسندمرکزيشهربابک8243

**تلمبه شماره 7خورسندمرکزيشهربابک8244

**تلمبه شماره 8خورسندمرکزيشهربابک8245

**تلمبه شماره 9خورسندمرکزيشهربابک8246

**تلمبه شماره یک شهیدامیرنژادخورسندمرکزيشهربابک8247

44126تلمبه شهداي هفت تیر /تلمبه جوزنی /خورسندمرکزيشهربابک8248

49133تلمبه شهیدامیرکافی /شرکت زراعی 7تیرخورسندمرکزيشهربابک8249

**تلمبه شهیدباهنرخورسندمرکزيشهربابک8250

**تلمبه شهیدبهشتیخورسندمرکزيشهربابک8251

**تلمبه شهیدخرسنديخورسندمرکزيشهربابک8252

47تلمبه شهیدرجائیخورسندمرکزيشهربابک8253

1328تلمبه شهیدریاحیخورسندمرکزيشهربابک8254

47139تلمبه شهیدساالرئخورسندمرکزيشهربابک8255

931تلمبه شهیدغالمعباس مالئیخورسندمرکزيشهربابک8256

3796تلمبه شهیدمطهريخورسندمرکزيشهربابک8257

28102تلمبه صاحب الزمانخورسندمرکزيشهربابک8258

**تلمبه عباس آبادخورسندمرکزيشهربابک8259

**تلمبه عباس آبادکهنوجخورسندمرکزيشهربابک8260

**تلمبه عباس کشاورزخورسندمرکزيشهربابک8261

**تلمبه علی عابدینیخورسندمرکزيشهربابک8262

**تلمبه غضنفرپورامینیخورسندمرکزيشهربابک8263
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**تلمبه فرماندارئخورسندمرکزيشهربابک8264

**تلمبه کشاورزئ بدهخورسندمرکزيشهربابک8265

**تلمبه کمیته امدادامام خمینی شماره 2خورسندمرکزيشهربابک8266

**تلمبه گرگ آبادعلی کشاورزخورسندمرکزيشهربابک8267

**تلمبه گروه سجاد/تلمبه  22بهمن /خورسندمرکزيشهربابک8268

56170تلمبه محمدرباطیخورسندمرکزيشهربابک8269

**تلمبه محمدسبزعلیانخورسندمرکزيشهربابک8270

**تلمبه مرادآبادخورسندمرکزيشهربابک8271

**تلمبه مهدي آبادخورسندمرکزيشهربابک8272

**تلمبه مهدي آبادرباط شماره 5خورسندمرکزيشهربابک8273

2250تلمبه ندیکیهاحسین زاده /شکاریان /خورسندمرکزيشهربابک8274

1025تلمبه وحدت محمدکافیخورسندمرکزيشهربابک8275

**تلمبه وحیدنصیريخورسندمرکزيشهربابک8276

**تلمبه ولی عصر136خورسندمرکزيشهربابک8277

**تلمبه ولی عصر2خورسندمرکزيشهربابک8278

1032تلمبه ومزرعه منتظريخورسندمرکزيشهربابک8279

**تلمبه هنرستان کشاورزي وشبانه روزي شهخورسندمرکزيشهربابک8280

619توکل آبادخورسندمرکزيشهربابک8281

**جعفرآبادخورسندمرکزيشهربابک8282

**چاجانیخورسندمرکزيشهربابک8283

**چاه باغخورسندمرکزيشهربابک8284

**چاه تلمبه ازادگانخورسندمرکزيشهربابک8285

**چاه تلمبه ازادگانخورسندمرکزيشهربابک8286

**چاه تلمبه رزمندگان پیرجلخورسندمرکزيشهربابک8287

**چاه کل موشاخورسندمرکزيشهربابک8288

**چاه موتورشماره 2جانبازانخورسندمرکزيشهربابک8289

1241حسین آبادرباطخورسندمرکزيشهربابک8290

**حسین آبادمدوارخورسندمرکزيشهربابک8291

**دقمانیخورسندمرکزيشهربابک8292
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**ده حسبخورسندمرکزيشهربابک8293

3221,337رباطخورسندمرکزيشهربابک8294

**ساریجخورسندمرکزيشهربابک8295

**سراسیابخورسندمرکزيشهربابک8296

41135شرکت زراعی شهیدبهشتیخورسندمرکزيشهربابک8297

**شوربزنخورسندمرکزيشهربابک8298

**طرح پسته کاري شماره 3خورسندمرکزيشهربابک8299

**علی آبادرباطخورسندمرکزيشهربابک8300

618علی آبادکافیخورسندمرکزيشهربابک8301

**کارخانه چرم شهربابکخورسندمرکزيشهربابک8302

**کارگاه شن وماسه حسین عبدئخورسندمرکزيشهربابک8303

**کشتارگاه شهرداريخورسندمرکزيشهربابک8304

**کهنوجخورسندمرکزيشهربابک8305

**مدوارخورسندمرکزيشهربابک8306

**مزرعه امیرآبادخورسندمرکزيشهربابک8307

**مزرعه شهیدحسین زادهخورسندمرکزيشهربابک8308

**مزرعه شهیدقاسمیخورسندمرکزيشهربابک8309

55191مزرعه وتلمبه شهیددکترچمرانخورسندمرکزيشهربابک8310

**معدن سنگ مرمرخورسندمرکزيشهربابک8311

**معدن سنگ مرمریتخورسندمرکزيشهربابک8312

103456منزل آبادخورسندمرکزيشهربابک8313

**منطقه شوربزنخورسندمرکزيشهربابک8314

**منطقه مهدي آبادخورسندمرکزيشهربابک8315

**موتورپم پمشروب میدوكخورسندمرکزيشهربابک8316

4061,469موروئیهخورسندمرکزيشهربابک8317

**میدان تیرخورسندمرکزيشهربابک8318

**نصرت آبادخورسندمرکزيشهربابک8319

1860هاشم آبادخورسندمرکزيشهربابک8320

**اب گندمانمدواراتمرکزيشهربابک8321
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**احمدآبادمدواراتمرکزيشهربابک8322

**ادرباغمدواراتمرکزيشهربابک8323

**ادوريمدواراتمرکزيشهربابک8324

**اشوب سفلیمدواراتمرکزيشهربابک8325

**اشوب علیامدواراتمرکزيشهربابک8326

**اشوب وسطیمدواراتمرکزيشهربابک8327

**اکبرآبادمدواراتمرکزيشهربابک8328

**اندراسفلیمدواراتمرکزيشهربابک8329

1235اندراعلیامدواراتمرکزيشهربابک8330

**اندراوسطیمدواراتمرکزيشهربابک8331

57183بادامستان باالمدواراتمرکزيشهربابک8332

**بادامستان پایینمدواراتمرکزيشهربابک8333

**بادمجونیمدواراتمرکزيشهربابک8334

59باغ بنهمدواراتمرکزيشهربابک8335

**باغ المدواراتمرکزيشهربابک8336

**باالخونیمدواراتمرکزيشهربابک8337

**بریکومدواراتمرکزيشهربابک8338

**بریکوئیهمدواراتمرکزيشهربابک8339

**بشتهمدواراتمرکزيشهربابک8340

**بندوانمدواراتمرکزيشهربابک8341

**بونومدواراتمرکزيشهربابک8342

**بهرام آبادمدواراتمرکزيشهربابک8343

43123بهنوییهمدواراتمرکزيشهربابک8344

**بیداخوندمدواراتمرکزيشهربابک8345

**بیدارستان /بیدارسیالن /مدواراتمرکزيشهربابک8346

**بیدملکیمدواراتمرکزيشهربابک8347

43122بیدوندرمدواراتمرکزيشهربابک8348

1847بیدوئیهمدواراتمرکزيشهربابک8349

**پاچنارانمدواراتمرکزيشهربابک8350
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**پاسگاه میدوكمدواراتمرکزيشهربابک8351

**پدنستان معدنمدواراتمرکزيشهربابک8352

**پونستانمدواراتمرکزيشهربابک8353

2263ترنگمدواراتمرکزيشهربابک8354

1133تل قدیرمدواراتمرکزيشهربابک8355

**تنگوکاریکمدواراتمرکزيشهربابک8356

**چاه کاهیمدواراتمرکزيشهربابک8357

**چپیمدواراتمرکزيشهربابک8358

**چشمه بیدومدواراتمرکزيشهربابک8359

**چهارجزسفلیمدواراتمرکزيشهربابک8360

**چهارجزعلیامدواراتمرکزيشهربابک8361

**حسن آبادجنگومدواراتمرکزيشهربابک8362

48خالنگمدواراتمرکزيشهربابک8363

59177خرمدرهمدواراتمرکزيشهربابک8364

**خون خالدینمدواراتمرکزيشهربابک8365

41115درباغمدواراتمرکزيشهربابک8366

**درشیخانمدواراتمرکزيشهربابک8367

**درگريمدواراتمرکزيشهربابک8368

**درنیدوئیدپایینمدواراتمرکزيشهربابک8369

**درئیدوئیهمدواراتمرکزيشهربابک8370

54157دغندرمدواراتمرکزيشهربابک8371

2064دوزریومدواراتمرکزيشهربابک8372

**ده بابومدواراتمرکزيشهربابک8373

**ده برهمدواراتمرکزيشهربابک8374

**ده رامسرمدواراتمرکزيشهربابک8375

2892ده قاضی1مدواراتمرکزيشهربابک8376

1025ده قاضی2مدواراتمرکزيشهربابک8377

**ده السلمانی (علیاوسفلی )مدواراتمرکزيشهربابک8378

**دهکدهمدواراتمرکزيشهربابک8379
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**دهنو1مدواراتمرکزيشهربابک8380

**دهنو2مدواراتمرکزيشهربابک8381

**دهنو3مدواراتمرکزيشهربابک8382

**دینکومدواراتمرکزيشهربابک8383

823رشکانمدواراتمرکزيشهربابک8384

**رندانمدواراتمرکزيشهربابک8385

2778رورزمدواراتمرکزيشهربابک8386

**سر بهاره1مدواراتمرکزيشهربابک8387

**سر بهاره2مدواراتمرکزيشهربابک8388

**سرچینوباالمدواراتمرکزيشهربابک8389

1030سرچینوپایینمدواراتمرکزيشهربابک8390

**سردرودخانهمدواراتمرکزيشهربابک8391

1437سروشکمدواراتمرکزيشهربابک8392

**سلطان مظفرمدواراتمرکزيشهربابک8393

**سنجدکوهمدواراتمرکزيشهربابک8394

**سنجدو1مدواراتمرکزيشهربابک8395

**سنجدو2مدواراتمرکزيشهربابک8396

**شبزهمدواراتمرکزيشهربابک8397

**شرکت فلز رنگینمدواراتمرکزيشهربابک8398

**شرکت مهدیه قم   میدوكمدواراتمرکزيشهربابک8399

**شوره االقلیمدواراتمرکزيشهربابک8400

**شوره یزديمدواراتمرکزيشهربابک8401

**شیبزهمدواراتمرکزيشهربابک8402

**شیخ عبدالهیمدواراتمرکزيشهربابک8403

**عبداله آبادمدواراتمرکزيشهربابک8404

**علی آبادمدواراتمرکزيشهربابک8405

**غزالمدواراتمرکزيشهربابک8406

35111فتح آبادمدواراتمرکزيشهربابک8407

**قوچونمدواراتمرکزيشهربابک8408
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**کارگاه شن وماسه شریف پورمدواراتمرکزيشهربابک8409

**کارگاه شن و ماسه باقريمدواراتمرکزيشهربابک8410

**کاریگمدواراتمرکزيشهربابک8411

**کسکوئیهمدواراتمرکزيشهربابک8412

4398کم سرخمدواراتمرکزيشهربابک8413

**کم عروسک باالمدواراتمرکزيشهربابک8414

832کم عروسک پایینمدواراتمرکزيشهربابک8415

**کمپساختمانی میدوكمدواراتمرکزيشهربابک8416

**کمريمدواراتمرکزيشهربابک8417

**کمشکومدواراتمرکزيشهربابک8418

**کن عبدالهمدواراتمرکزيشهربابک8419

**کن گزمدواراتمرکزيشهربابک8420

58186کنگمدواراتمرکزيشهربابک8421

**کواروباالمدواراتمرکزيشهربابک8422

**کواروپائینمدواراتمرکزيشهربابک8423

**کوه سنجانمدواراتمرکزيشهربابک8424

**کهترودمدواراتمرکزيشهربابک8425

41125کهتوکرهامدواراتمرکزيشهربابک8426

**کیماركمدواراتمرکزيشهربابک8427

**گازرونمدواراتمرکزيشهربابک8428

**گرگوش باالمدواراتمرکزيشهربابک8429

**گرگوش پائینمدواراتمرکزيشهربابک8430

2370گري باالمدواراتمرکزيشهربابک8431

71195گري پائینمدواراتمرکزيشهربابک8432

**گریومدواراتمرکزيشهربابک8433

**گریومدواراتمرکزيشهربابک8434

**گزگستانمدواراتمرکزيشهربابک8435

**گزومدواراتمرکزيشهربابک8436

66217گشنیزوییهمدواراتمرکزيشهربابک8437
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**گل بیدومدواراتمرکزيشهربابک8438

**گلخوارمدواراتمرکزيشهربابک8439

**گمبکومدواراتمرکزيشهربابک8440

**گودکنومدواراتمرکزيشهربابک8441

**گودنانواسفلیمدواراتمرکزيشهربابک8442

**گودنانواعلیامدواراتمرکزيشهربابک8443

**الارزقیمدواراتمرکزيشهربابک8444

**البرکنمدواراتمرکزيشهربابک8445

**البیدومدواراتمرکزيشهربابک8446

**الپیازي التیقیامدواراتمرکزيشهربابک8447

**الپیازي امیریامدواراتمرکزيشهربابک8448

**التاج آبادمدواراتمرکزيشهربابک8449

**التیرکوهمدواراتمرکزيشهربابک8450

**الدربیدومدواراتمرکزيشهربابک8451

**الدرمیانمدواراتمرکزيشهربابک8452

**الدینومدواراتمرکزيشهربابک8453

**الرسیمدواراتمرکزيشهربابک8454

**الریزومدواراتمرکزيشهربابک8455

**الریسیمدواراتمرکزيشهربابک8456

**السفیدارمدواراتمرکزيشهربابک8457

**الشورهمدواراتمرکزيشهربابک8458

**الکمراسپیدمدواراتمرکزيشهربابک8459

2584الکومه صدامدواراتمرکزيشهربابک8460

2991الگردومدواراتمرکزيشهربابک8461

**الگزبیدمدواراتمرکزيشهربابک8462

**الگلرمدواراتمرکزيشهربابک8463

**المرزهمدواراتمرکزيشهربابک8464

**الموريمدواراتمرکزيشهربابک8465

**لولیمدواراتمرکزيشهربابک8466
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**مالیهمدواراتمرکزيشهربابک8467

**محمدآبادمدواراتمرکزيشهربابک8468

**مزارعمدواراتمرکزيشهربابک8469

**مزرعه باالمدواراتمرکزيشهربابک8470

**مزرعه پائینمدواراتمرکزيشهربابک8471

83257مسینانمدواراتمرکزيشهربابک8472

**معدن الچاه مسیحمدواراتمرکزيشهربابک8473

**ملخیمدواراتمرکزيشهربابک8474

**منگوییمدواراتمرکزيشهربابک8475

**مهرانمدواراتمرکزيشهربابک8476

**مهنیمدواراتمرکزيشهربابک8477

52169میدوكمدواراتمرکزيشهربابک8478

**ندومدواراتمرکزيشهربابک8479

57153ندیکمدواراتمرکزيشهربابک8480

**هامنگومدواراتمرکزيشهربابک8481

3098هرناشکمدواراتمرکزيشهربابک8482

**یارسوختهمدواراتمرکزيشهربابک8483

926یوسف آبادمدواراتمرکزيشهربابک8484

**اب باد1میمندمرکزيشهربابک8485

**اب باد2میمندمرکزيشهربابک8486

**اب جدكمیمندمرکزيشهربابک8487

83291ابدرمیانمیمندمرکزيشهربابک8488

**ادورستانمیمندمرکزيشهربابک8489

**اکبرآبادمیمندمرکزيشهربابک8490

81244امردوییهمیمندمرکزيشهربابک8491

**انجیرهمیمندمرکزيشهربابک8492

**اهرن درمیمندمرکزيشهربابک8493

**باغ پائینمیمندمرکزيشهربابک8494

**باغ مرادمیمندمرکزيشهربابک8495
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**بن المیمندمرکزيشهربابک8496

**بندرمیمندمرکزيشهربابک8497

**بی جومیمندمرکزيشهربابک8498

**پاي دژمیمندمرکزيشهربابک8499

**پدومیمندمرکزيشهربابک8500

**پدوئیهمیمندمرکزيشهربابک8501

**پشت گرمیمندمرکزيشهربابک8502

**پورازمیمندمرکزيشهربابک8503

**تائیمیمندمرکزيشهربابک8504

**تلخستانمیمندمرکزيشهربابک8505

**تیالمیمندمرکزيشهربابک8506

**چشمه سفیدمیمندمرکزيشهربابک8507

73226چنارمیمندمرکزيشهربابک8508

**حدکنوئیهمیمندمرکزيشهربابک8509

**حسین آبادسفلیمیمندمرکزيشهربابک8510

**حسین آبادعلیا/پیش رودخانه /میمندمرکزيشهربابک8511

**حومهمیمندمرکزيشهربابک8512

**خینومیمندمرکزيشهربابک8513

**دربنهمیمندمرکزيشهربابک8514

**دربیدمیمندمرکزيشهربابک8515

**درخونیمیمندمرکزيشهربابک8516

**دردزديمیمندمرکزيشهربابک8517

**درکوئیهمیمندمرکزيشهربابک8518

**درگازرومیمندمرکزيشهربابک8519

1857دنبه علیامیمندمرکزيشهربابک8520

**دنبه نصرالهمیمندمرکزيشهربابک8521

**ده اخوندمیمندمرکزيشهربابک8522

**ده باالمیمندمرکزيشهربابک8523

**ده مرادمیمندمرکزيشهربابک8524

صفحه 294



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ده نجممیمندمرکزيشهربابک8525

2070دهنه ابدرمیمندمرکزيشهربابک8526

**رزرمیمندمرکزيشهربابک8527

39117رزگلهمیمندمرکزيشهربابک8528

**رزملکمیمندمرکزيشهربابک8529

**سبلوییهمیمندمرکزيشهربابک8530

**سردابمیمندمرکزيشهربابک8531

**سرقناتمیمندمرکزيشهربابک8532

**سرگدار1میمندمرکزيشهربابک8533

**سرگلهمیمندمرکزيشهربابک8534

**سنجدسفلیمیمندمرکزيشهربابک8535

**سنجدعلیامیمندمرکزيشهربابک8536

**سنگ آبادمیمندمرکزيشهربابک8537

**شیخ جمالمیمندمرکزيشهربابک8538

**عولنگیمیمندمرکزيشهربابک8539

**عین الدینیمیمندمرکزيشهربابک8540

**غیاسیمیمندمرکزيشهربابک8541

**کارگاه راه اهن  شرکت ديمیمندمرکزيشهربابک8542

72261کرممیمندمرکزيشهربابک8543

**کل حسین آبادمیمندمرکزيشهربابک8544

**کل مندوئیهمیمندمرکزيشهربابک8545

**کلیالنمیمندمرکزيشهربابک8546

**کمرسفیدمیمندمرکزيشهربابک8547

**کموچکمیمندمرکزيشهربابک8548

**کوکوئیهمیمندمرکزيشهربابک8549

**کهن زرانمیمندمرکزيشهربابک8550

**کهن سفلی علیامیمندمرکزيشهربابک8551

**کهن مورمیمندمرکزيشهربابک8552

**کهنومیمندمرکزيشهربابک8553
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**گردکوئیهمیمندمرکزيشهربابک8554

69221گالبمیمندمرکزيشهربابک8555

**گوزکستانمیمندمرکزيشهربابک8556

**الزردمیمندمرکزيشهربابک8557

**المورمیمندمرکزيشهربابک8558

**الي خورینمیمندمرکزيشهربابک8559

**الي خیسمیمندمرکزيشهربابک8560

**الي ریشه کوهمیمندمرکزيشهربابک8561

**الي شکرکوئیهمیمندمرکزيشهربابک8562

**الي گردومیمندمرکزيشهربابک8563

**الي گوگیرمیمندمرکزيشهربابک8564

**الي نیمیمندمرکزيشهربابک8565

**له لنمیمندمرکزيشهربابک8566

**مشکانمیمندمرکزيشهربابک8567

**مورنگ 1میمندمرکزيشهربابک8568

**مورنگ 2میمندمرکزيشهربابک8569

44105میمندمیمندمرکزيشهربابک8570

**نازي آبادمیمندمرکزيشهربابک8571

**نوکن سفلیمیمندمرکزيشهربابک8572

**نوکن علیامیمندمرکزيشهربابک8573

**نیکومیمندمرکزيشهربابک8574

**هنگرمیمندمرکزيشهربابک8575

**اب پدهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8576

36105ابرخانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8577

**ابشارگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8578

**ابنازگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8579

2896اشکم کوهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8580

**اشکن کوهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8581

**امجدیه باالگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8582
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**امجدیه پائینگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8583

**انارستانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8584

**اناركگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8585

165582باردهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8586

162559باغ اهنیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8587

**برفگینگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8588

**بگودلیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8589

**بندرگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8590

3087بندرگاوسینگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8591

932بنه چهارگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8592

**پشت قلعهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8593

**پنوئیهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8594

**پیرکنارگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8595

**توتانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8596

**جوغنیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8597

**حجت آبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8598

**خاتون مردهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8599

**خرابگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8600

**خرمريگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8601

**درانجیروئیهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8602

**درب زیارت چشمهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8603

**درجگانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8604

48154درچشمهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8605

45150درکمگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8606

**درکولگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8607

**درمورتیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8608

2179دورودخانهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8609

**ده پشتهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8610

**ده تنبوگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8611
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**ده کاسه کرهاگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8612

**ده گوئیهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8613

521ده منصورگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8614

86280دهنه بیدگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8615

67265دیدركگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8616

**رشته دوگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8617

80343روداب باالگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8618

71241روداب سفلیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8619

95349روداب وسطیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8620

172693رودفرقگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8621

**ري زیالگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8622

**زمین درازگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8623

**سرتالنگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8624

**سرخکانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8625

**سرخکهرهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8626

**سردرکولگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8627

**سرزهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8628

**شه درازگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8629

**شهرزاده ايگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8630

**شیخ آبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8631

2779صولهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8632

80247غیک شیخهاگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8633

**غیک هریدانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8634

**فاطی مردهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8635

**فتح لنصر/مجتمع کشت وصنعت کمیته امامگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8636

**فهادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8637

**کرورگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8638

**کلوكگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8639

**کنارزاغانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8640
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**کنارسبزگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8641

**کنارمیريگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8642

**کویرانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8643

**گردنه اشترگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8644

134427گرم زیرگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8645

217802گرم ساالررضاگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8646

155815گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8647

**گلوکندهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8648

**گوردراسبیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8649

**گیوگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8650

**مبزرایگان علیاگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8651

36105مردارگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8652

2362مزرعه دامنه رود فرقگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8653

**مشاع 10گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8654

**مشاع 11گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8655

**مشاع 1گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8656

**مشاع 2گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8657

**مشاع 3گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8658

216774مشاع 4گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8659

**مشاع 5گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8660

**مشاع 6ب گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8661

**مشاع 6پشت کوه دوساريگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8662

**مشاع 6گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8663

**مشاع 7پشت کوه دوساريگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8664

**مشاع 7گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8665

**مشاع 8گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8666

**مشاع 9گزآبادگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8667

**مشاع پنج پشتکوه دوساريگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8668

**مشاع حسین مشایخی وشرکائ(مشاع  8)گرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8669
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**مشاع عشایري مراداحمدي وشرکائگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8670

**مکان گرگانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8671

**موتوربنیادخیریه والفجرگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8672

**موتورعشایرخلیل توکلیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8673

1754مورچینگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8674

**موردانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8675

**مهاريگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8676

**مهروئیهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8677

**میزرایگان سفلیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8678

**نلولیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8679

58202نمازجاگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8680

**وروارسفلیگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8681

**وروارعلیاگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8682

**وودگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8683

**هادي نمردهگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8684

**هریدانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8685

**هنگرانگرمسارجبالبارزجنوبیعنبرآباد8686

1969ابسردوییهمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8687

**بلوکومردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8688

**بوالفتحمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8689

**پتکوهمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8690

2287تل سمندمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8691

**توکل آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8692

**تهرودمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8693

37142جاه حیدربالمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8694

46141جوزنانمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8695

**چاه حیدرپائینمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8696

30106چاهکمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8697

7052,356حاجی آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8698
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**حسن آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8699

**حسین آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8700

**خوشکدان کهورمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8701

**دایمکمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8702

**دهنومردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8703

56209زاختمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8704

**زهراییمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8705

217814سعدآبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8706

54230سگینمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8707

**سمسیلیمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8708

119557سوختگانمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8709

**سورومردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8710

**کاوارومردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8711

116529کغارکیمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8712

35191کنارستانمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8713

3141,030کوشک مورمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8714

62193کویزسفلیمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8715

75250کویزعلیامردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8716

**گازمحلتمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8717

**گزراهمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8718

36157گلوحنامردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8719

**لولی آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8720

**مگینهمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8721

100340ملک آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8722

154541موتوروطن خواهمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8723

**مهدي آبادمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8724

50170نووركمردهکجبالبارزجنوبیعنبرآباد8725

**ابگرمنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8726

67229استارمنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8727
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60164اسفندنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8728

93363اغیننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8729

**انجیركنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8730

**باب عیسینرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8731

**بارمشکنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8732

**باغ دینارنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8733

91431بن گلونرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8734

**بن نویزاننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8735

**بندرتوركنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8736

**بندرخضرنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8737

**بندرذوالفقارنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8738

52225بندرریزنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8739

**بوسه هاگنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8740

1221بهبودنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8741

**پدهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8742

**پشت رودنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8743

**پی دل دلنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8744

37121پیدن کوهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8745

98390تنگ شاهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8746

**تنگ معدننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8747

73299تیدراننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8748

3011,034تیغ سیاهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8749

**تیک پیشنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8750

617جشمه بنهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8751

**جموداننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8752

1341چاه گرگنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8753

104501حاجی آبادنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8754

**درب زیارتنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8755

**درحمزهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8756
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**درسروران  /رزدران /نرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8757

**درم شوکینرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8758

**دره روباهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8759

**دریننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8760

**زمین سیبنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8761

76290سرجنگلنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8762

**سرسگداننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8763

54200سنتهنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8764

**سنگ حسادينرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8765

72300سوروئیه چربزاننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8766

**شیرکشینرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8767

**طاویقنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8768

**غالم آبادنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8769

**قلعه زنگیاننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8770

**کل ابدوغینرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8771

74248کلجکنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8772

**کنارجوالههنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8773

925کنارونرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8774

**کنجیدچارنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8775

**کوشکنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8776

44168کوشک کلجکنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8777

**گزلنگنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8778

2573گنج آباد بن گلونرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8779

52165لجارابنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8780

**مارگاننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8781

**میان رودنرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8782

95328نرگساننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8783

**نري بوستاننرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8784

**هبرونرگسانجبالبارزجنوبیعنبرآباد8785
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45اب میسامجزمرکزيعنبرآباد8786

**ابداغوئیهامجزمرکزيعنبرآباد8787

1751استانهامجزمرکزيعنبرآباد8788

**اسفیچارامجزمرکزيعنبرآباد8789

75236اسیاب علیخانامجزمرکزيعنبرآباد8790

**اسیاب میرناصرامجزمرکزيعنبرآباد8791

189649امجزامجزمرکزيعنبرآباد8792

**انارو ئیهامجزمرکزيعنبرآباد8793

2783انتاركامجزمرکزيعنبرآباد8794

**باغ االدهامجزمرکزيعنبرآباد8795

**باغ سرخهامجزمرکزيعنبرآباد8796

**باغ کوهامجزمرکزيعنبرآباد8797

411باغ نوامجزمرکزيعنبرآباد8798

**بگ زردالوامجزمرکزيعنبرآباد8799

**بن بهکینامجزمرکزيعنبرآباد8800

**بن طاقینامجزمرکزيعنبرآباد8801

625بندرامجزامجزمرکزيعنبرآباد8802

**بندرزوامجزمرکزيعنبرآباد8803

87277بندرگشکینامجزمرکزيعنبرآباد8804

**بندنعل کنامجزمرکزيعنبرآباد8805

415بنه سیبامجزمرکزيعنبرآباد8806

**بنه هرنگامجزمرکزيعنبرآباد8807

**بیدوامجزمرکزيعنبرآباد8808

415پاگدارامجزمرکزيعنبرآباد8809

**پاگدارامجزامجزمرکزيعنبرآباد8810

49پاي تلامجزمرکزيعنبرآباد8811

**پشت خونیامجزمرکزيعنبرآباد8812

**پشته بارجانامجزمرکزيعنبرآباد8813

**پشته شاهانامجزمرکزيعنبرآباد8814
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2993پشته کارونامجزمرکزيعنبرآباد8815

**پشته نخوديامجزمرکزيعنبرآباد8816

**ترکوامجزمرکزيعنبرآباد8817

**تمبورکیامجزمرکزيعنبرآباد8818

**تنگ لجاريامجزمرکزيعنبرآباد8819

**جمامجزمرکزيعنبرآباد8820

**جمهورامجزمرکزيعنبرآباد8821

**جوونامجزمرکزيعنبرآباد8822

**چنوگانامجزمرکزيعنبرآباد8823

**خررودامجزمرکزيعنبرآباد8824

**خرمنی درناامجزمرکزيعنبرآباد8825

**خروشامجزمرکزيعنبرآباد8826

**خومنی گدارانامجزمرکزيعنبرآباد8827

**خونساامجزمرکزيعنبرآباد8828

**دچارامجزمرکزيعنبرآباد8829

**درباغامجزمرکزيعنبرآباد8830

**دربیدانامجزمرکزيعنبرآباد8831

84312دررودامجزمرکزيعنبرآباد8832

**درزرونامجزمرکزيعنبرآباد8833

**دره احمديامجزمرکزيعنبرآباد8834

**دره چییامجزمرکزيعنبرآباد8835

**دره فوالديامجزمرکزيعنبرآباد8836

**دره کهکمونامجزمرکزيعنبرآباد8837

41123درینامجزمرکزيعنبرآباد8838

107362دسکامجزمرکزيعنبرآباد8839

**دودرانامجزمرکزيعنبرآباد8840

**دورودخانهامجزمرکزيعنبرآباد8841

**ده بنهامجزمرکزيعنبرآباد8842

**ده خانامجزمرکزيعنبرآباد8843
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**ده کوهنامجزمرکزيعنبرآباد8844

**ده محمدمیررضاامجزمرکزيعنبرآباد8845

**ده مالهاامجزمرکزيعنبرآباد8846

68254دهنه گمرکانامجزمرکزيعنبرآباد8847

**رایکامجزمرکزيعنبرآباد8848

911رجوگانامجزمرکزيعنبرآباد8849

**رزم هواامجزمرکزيعنبرآباد8850

2490رودمدانامجزمرکزيعنبرآباد8851

**ریگیامجزمرکزيعنبرآباد8852

**زریبامجزمرکزيعنبرآباد8853

**زمین بوستانامجزمرکزيعنبرآباد8854

**زیواريامجزمرکزيعنبرآباد8855

**سراگوامجزمرکزيعنبرآباد8856

70207سربگامجزمرکزيعنبرآباد8857

**سربهکینامجزمرکزيعنبرآباد8858

**سرتوامجزمرکزيعنبرآباد8859

**سردر1امجزمرکزيعنبرآباد8860

**سردر2امجزمرکزيعنبرآباد8861

**سردرزارچوئیهامجزمرکزيعنبرآباد8862

**سرزهامجزمرکزيعنبرآباد8863

**سرطاقینامجزمرکزيعنبرآباد8864

**سرگنبهامجزمرکزيعنبرآباد8865

**سرمورامجزمرکزيعنبرآباد8866

**سرورآبادامجزمرکزيعنبرآباد8867

**سلطانیامجزمرکزيعنبرآباد8868

**سم پوامجزمرکزيعنبرآباد8869

**سنگ آبادامجزمرکزيعنبرآباد8870

**سنگ اندازامجزمرکزيعنبرآباد8871

**سنگ ستانامجزمرکزيعنبرآباد8872
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33102سنگ ملیدهامجزمرکزيعنبرآباد8873

**سنگراهامجزمرکزيعنبرآباد8874

**سوچنارانامجزمرکزيعنبرآباد8875

**سه چنارانامجزمرکزيعنبرآباد8876

**سیاه چشمامجزمرکزيعنبرآباد8877

**سیاه معدنامجزمرکزيعنبرآباد8878

**طاقوكامجزمرکزيعنبرآباد8879

**قصبهامجزمرکزيعنبرآباد8880

**قطاریانامجزمرکزيعنبرآباد8881

**قلعه سنگامجزمرکزيعنبرآباد8882

**قهابامجزمرکزيعنبرآباد8883

**کرهامجزمرکزيعنبرآباد8884

**کلپوره ايامجزمرکزيعنبرآباد8885

**کله بندانامجزمرکزيعنبرآباد8886

**کمال الدینامجزمرکزيعنبرآباد8887

**کمشامجزمرکزيعنبرآباد8888

**کهکم آبادامجزمرکزيعنبرآباد8889

**کهکمستانامجزمرکزيعنبرآباد8890

**گاوکانامجزمرکزيعنبرآباد8891

**گردنه گورانامجزمرکزيعنبرآباد8892

**گردوپهنامجزمرکزيعنبرآباد8893

**گردوفاطیامجزمرکزيعنبرآباد8894

**گردوهاي بلندامجزمرکزيعنبرآباد8895

**گزوئیهامجزمرکزيعنبرآباد8896

**گستگزامجزمرکزيعنبرآباد8897

**گل مرگیامجزمرکزيعنبرآباد8898

410گنائیتامجزمرکزيعنبرآباد8899

**گوربنگوئیهامجزمرکزيعنبرآباد8900

**گوریکامجزمرکزيعنبرآباد8901
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**گوهرامجزمرکزيعنبرآباد8902

**لچارآبادامجزمرکزيعنبرآباد8903

**لچردوئیامجزمرکزيعنبرآباد8904

**ماریانامجزمرکزيعنبرآباد8905

**نارستان امجزامجزمرکزيعنبرآباد8906

**هورانیامجزمرکزيعنبرآباد8907

2472احمدآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8908

**اختیارآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8909

5261,820امیرآبادنظریانجهادآبادمرکزيعنبرآباد8910

2476بهار کهورجهادآبادمرکزيعنبرآباد8911

129470پاتلیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8912

**تلمبه احمدجرگهجهادآبادمرکزيعنبرآباد8913

**تلمبه بامريجهادآبادمرکزيعنبرآباد8914

**تلمبه جلیل مشیري2جهادآبادمرکزيعنبرآباد8915

**تلمبه ساسان مهیمیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8916

**تلمبه سیدمحمدموسويجهادآبادمرکزيعنبرآباد8917

**تلمبه صاحب دادناروئیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8918

**تلمبه عشایري چاه ریگانجهادآبادمرکزيعنبرآباد8919

**تلمبه نعمت اله دبیريجهادآبادمرکزيعنبرآباد8920

**جمال آبادقدیريجهادآبادمرکزيعنبرآباد8921

1971چهل منیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8922

**خاتون آبادمهیمیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8923

157589خیرآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8924

2841,049رحمت آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8925

281928روستاي تل شیرازجهادآبادمرکزيعنبرآباد8926

**روستاي دهدشتجهادآبادمرکزيعنبرآباد8927

3311,048روستاي شهید بهشتیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8928

173599روستاي شهید دهقان پورجهادآبادمرکزيعنبرآباد8929

5822,097روستاي شهید ساالريجهادآبادمرکزيعنبرآباد8930
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**ریگ آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8931

147468سبزگزيجهادآبادمرکزيعنبرآباد8932

124449سلمان آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8933

**عباس آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8934

226735عبداله آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8935

57199عدالت اصغر آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8936

33106فرخ آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8937

31106قناتنوجهادآبادمرکزيعنبرآباد8938

58214لردمیدانجهادآبادمرکزيعنبرآباد8939

**مرادآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8940

**مزرعه مشاع شوکت آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8941

62188مشاع 30جهادآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8942

**مشاع 32جهادآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8943

**مشاع 33جهادآبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8944

**مشاع 3تل شیرازجهادآبادمرکزيعنبرآباد8945

415مشاع 5تل شیرازجهادآبادمرکزيعنبرآباد8946

46154مشاع 6تل شیرازجهادآبادمرکزيعنبرآباد8947

95345مشاع هاي مهتابیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8948

**موتوردکترلطفیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8949

97427موتورعیسی ایزديجهادآبادمرکزيعنبرآباد8950

2701,056مهتاري زیارتجهادآبادمرکزيعنبرآباد8951

5351,692میثم آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8952

**میرآبادعبديجهادآبادمرکزيعنبرآباد8953

221765نظم آبادجهادآبادمرکزيعنبرآباد8954

138518نوبنیجهادآبادمرکزيعنبرآباد8955

110410اهللا آباد جهانگیر خانعلی آبادمرکزيعنبرآباد8956

120411پشتکوهعلی آبادمرکزيعنبرآباد8957

410تلمبه حاجی انصارئعلی آبادمرکزيعنبرآباد8958

146539توکل آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8959
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164629حاجی آبادمیرحسینیعلی آبادمرکزيعنبرآباد8960

3151,152حجت آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8961

1250حمیدآبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8962

230882خاتون آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8963

187658دهنواله ورديعلی آبادمرکزيعنبرآباد8964

3141,137روستاي ده رضاعلی آبادمرکزيعنبرآباد8965

94343سعیدآبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8966

**سلمان آبادجهانگیرخانعلی آبادمرکزيعنبرآباد8967

136476شوکت آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8968

70226عزیزآبادشیبانیعلی آبادمرکزيعنبرآباد8969

5462,041علی آبادقدیريعلی آبادمرکزيعنبرآباد8970

**کریم آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8971

**گرگ آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8972

**مشاع 1سلیمان آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8973

2587مشاع 1سلیمان آبادشهرك بلوچعلی آبادمرکزيعنبرآباد8974

**منصوریهعلی آبادمرکزيعنبرآباد8975

**موتوراستانداريعلی آبادمرکزيعنبرآباد8976

38121هیئت آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8977

4151,463یوسف آبادعلی آبادمرکزيعنبرآباد8978

**ابیاري قطره اي کشت وصنعتمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8979

**اکبرآبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8980

62188امیرآبادکت گرگمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8981

515تلمبه احمدتوکلیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8982

**تلمبه امیدپرندهمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8983

**تلمبه بنی اسديمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8984

**تلمبه جوادقریه میرزائیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8985

**تلمبه دادمرادتوکلیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8986

**تلمبه سرحدي هامحمدآبادمرکزيعنبرآباد8987

**تلمبه عشایري دامداريمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8988
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**تلمبه کرامت پورحق درديمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8989

620تلمبه منصور توکلیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8990

**تلمبه یداله خیامیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8991

261984حسین آبادلولیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8992

4041,442خضرآبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8993

275934روستاي آزادگانمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8994

31109روستاي شهدامحمدآبادمرکزيعنبرآباد8995

43152ریگ آبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8996

201445زیارت کت گرگمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8997

2385شرکت اسفالتمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8998

83270شمس آبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد8999

1040عباس آبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9000

77250قنات کلنترمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9001

**لردخرانمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9002

**مجتمع کشاورزي دانشگاه ازاداسالمیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9003

153565محطوط آبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9004

57186محمودآبادبرومندمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9005

**مزارشهدامحمدآبادمرکزيعنبرآباد9006

**مزرعه 15خردادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9007

516مزرعه قبادعمرانیمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9008

**مزرعه کشاورزي شهرداري عنبرآبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9009

**موتورحاجی قدیريمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9010

**ناصرآبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9011

104331هادي آبادمحمدآبادمرکزيعنبرآباد9012

3731,577اسالم آبادچاه نارنجحورحورفاریاب9013

69248اکبر آبادحورحورفاریاب9014

75252باغ ملی حورحورحورفاریاب9015

112362پاریگ سهرابیحورحورفاریاب9016

37127پاریگ طریقیحورحورفاریاب9017
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201673پاسفیدحورحورفاریاب9018

95297تلمبه جاودانیحورحورفاریاب9019

**تلمبه حسین سهرابیحورحورفاریاب9020

35143تلمبه رحمت اله شریفیحورحورفاریاب9021

33118تلمبه زاغی ارزینیحورحورفاریاب9022

**تلمبه شاهپوريحورحورفاریاب9023

**تلمبه کرامت دانشیحورحورفاریاب9024

37126تلمبه ملک دلداريحورحورفاریاب9025

75252چاه دکانحورحورفاریاب9026

104363چاه زیارتحورحورفاریاب9027

102342چاه نارنجحورحورفاریاب9028

91284حجازيحورحورفاریاب9029

258987حیدرآبادچاه نارنجحورحورفاریاب9030

37126رستم آبادحورحورفاریاب9031

64232ساردوئیه/بلوچستانیحورحورفاریاب9032

64219مرادآبادحورحورفاریاب9033

**موتورارزنی حورحورحورفاریاب9034

54176موتوراسفندي حورحورحورفاریاب9035

92407موتورچاه بگی حورحورحورفاریاب9036

36123موتورچاه دوکهورحورحورفاریاب9037

49موتوررسول آبادحورحورحورفاریاب9038

**موتوررئیسی قلندري حورحورحورفاریاب9039

3631,299موتورسرکندري حورحورحورفاریاب9040

**موتورسهرابی حورحورحورفاریاب9041

**موتورعباس آبادحورحورفاریاب9042

76274موتورعباس آبادباالحورحورحورفاریاب9043

39136موتورعلی آبادحورحورحورفاریاب9044

153556موتورهاي اسالم آبادحورحورحورفاریاب9045

**موتورهاي بهزادي گودري حیدرآبادحورحورفاریاب9046
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166602موتورهاي پاریک امیريحورحورفاریاب9047

98311موتورهاي جمال آبادحورحورحورفاریاب9048

**موتورهاي چاه خشک حورحورحورفاریاب9049

**موتورهاي چاه شورحورحورحورفاریاب9050

48146موتورهاي حسین آبادحورحورحورفاریاب9051

115379موتورهاي حورعلیاحورحورفاریاب9052

48163موتورهاي خشک اوري حورحورحورفاریاب9053

218758موتورهاي زنجیري حورحورحورفاریاب9054

38126موتورهاي سلیمان آبادحورحورحورفاریاب9055

**موتورهاي لردآبادحورحورحورفاریاب9056

30110موتورهاي مستضعفین حورحورحورفاریاب9057

**موتورهاي منتل آبادحورحورفاریاب9058

204759موتورهزاربوته حورحورحورفاریاب9059

101407اب بادزهمکانحورفاریاب9060

**اصتاغانزهمکانحورفاریاب9061

35100بق کرتهزهمکانحورفاریاب9062

2880پشته مازجزهمکانحورفاریاب9063

**چالهزهمکانحورفاریاب9064

**ده الهیارزهمکانحورفاریاب9065

81274دهنه ابشوییهزهمکانحورفاریاب9066

190631زهمکانزهمکانحورفاریاب9067

**سرتنگ دره ايزهمکانحورفاریاب9068

**سرگرزهمکانحورفاریاب9069

58164سرگز دهنوزهمکانحورفاریاب9070

214685سرنی اشوبزهمکانحورفاریاب9071

3378سوزوئیهزهمکانحورفاریاب9072

61174علی ظهورانزهمکانحورفاریاب9073

1644گیشوزهمکانحورفاریاب9074

2469گیودخترزهمکانحورفاریاب9075
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**الیی سرانزهمکانحورفاریاب9076

57195مارانزهمکانحورفاریاب9077

**مغنرزهمکانحورفاریاب9078

300990موردانزهمکانحورفاریاب9079

3195نارمندزهمکانحورفاریاب9080

**اسالم آباددرویش خانکاکالشگردمرکزيفاریاب9081

**آدورئکالشگردمرکزيفاریاب9082

**پاچیلکالشگردمرکزيفاریاب9083

69203پاگدارکالشگردمرکزيفاریاب9084

**پشته خراسانکالشگردمرکزيفاریاب9085

53167پشته قلعهکالشگردمرکزيفاریاب9086

**تلمبه 22بهمن دره شورکالشگردمرکزيفاریاب9087

53175تلمبه اب برخشوئیهکالشگردمرکزيفاریاب9088

**تلمبه ابراهیم گداريکالشگردمرکزيفاریاب9089

**تلمبه اسالم آباددره شورکالشگردمرکزيفاریاب9090

**تلمبه امیري دره شورکالشگردمرکزيفاریاب9091

**تلمبه باقرمحمدي فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9092

**تلمبه پنجشنبه تاجیککالشگردمرکزيفاریاب9093

**تلمبه جالل براهوئی فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9094

**تلمبه چنگیزمالکی فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9095

**تلمبه چیل خشککالشگردمرکزيفاریاب9096

**تلمبه حسن کوهیکالشگردمرکزيفاریاب9097

**تلمبه حسین تاجیک فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9098

**تلمبه حسین شکوهیکالشگردمرکزيفاریاب9099

**تلمبه حسین شوراکالشگردمرکزيفاریاب9100

**تلمبه حسین نظري ویوسفکالشگردمرکزيفاریاب9101

41149تلمبه دادمرادروي دل فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9102

**تلمبه دکترپالشی فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9103

30109تلمبه رمضان چوپانزادهکالشگردمرکزيفاریاب9104
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**تلمبه رومانیکالشگردمرکزيفاریاب9105

86321تلمبه عشایري امان اله یزدانیانکالشگردمرکزيفاریاب9106

2189تلمبه عشایري شمشیرسالجقهکالشگردمرکزيفاریاب9107

**تلمبه علی پنجشنبه گروکیکالشگردمرکزيفاریاب9108

**تلمبه علی دلخوشیکالشگردمرکزيفاریاب9109

**تلمبه غالمرضامحمديکالشگردمرکزيفاریاب9110

**تلمبه قاسم تاجیک قنبرآبادکالشگردمرکزيفاریاب9111

**تلمبه کهنک فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9112

**تلمبه مالکی پاتم فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9113

38123تلمبه مالکی رامسرفاریابکالشگردمرکزيفاریاب9114

**تلمبه مالکی شاهدخت فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9115

**تلمبه مالکی شیله فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9116

**تلمبه مرادمیرزادهکالشگردمرکزيفاریاب9117

**تلمبه مرادي دره شورکالشگردمرکزيفاریاب9118

**تلمبه مرتضی اصغريکالشگردمرکزيفاریاب9119

**تلمبه مالموسکالشگردمرکزيفاریاب9120

63185تلمبه هاي پاریک فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9121

**تلمبه هاي کوره گزي فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9122

**تلمبه هشت عامريکالشگردمرکزيفاریاب9123

41141تلمبه یداله تاجیک ریحان آبادکالشگردمرکزيفاریاب9124

**تلمبه یعقوب علی تاجیککالشگردمرکزيفاریاب9125

58چاه بیدبزرگکالشگردمرکزيفاریاب9126

**چاه بیدکوچککالشگردمرکزيفاریاب9127

47139چاه زیارت دانیالکالشگردمرکزيفاریاب9128

64191چاه عبدل فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9129

**چاه کهورکالشگردمرکزيفاریاب9130

**حاجی آبادکالشگردمرکزيفاریاب9131

1529حرمه بزرگکالشگردمرکزيفاریاب9132

**حرمه کوچککالشگردمرکزيفاریاب9133
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**حسن آبادکالشگردمرکزيفاریاب9134

1847حسین آبادحرمهکالشگردمرکزيفاریاب9135

74234حسین آبادسرگلکالشگردمرکزيفاریاب9136

**حورچاه گزحومهکالشگردمرکزيفاریاب9137

103337خشکارکالشگردمرکزيفاریاب9138

2487دادالهیکالشگردمرکزيفاریاب9139

132388دره شورکالشگردمرکزيفاریاب9140

**دهنوکالشگردمرکزيفاریاب9141

1647زنگاروییهکالشگردمرکزيفاریاب9142

1543سرشککالشگردمرکزيفاریاب9143

**سرگلکالشگردمرکزيفاریاب9144

**سنگ سفیدکالشگردمرکزيفاریاب9145

1937سوهتالکالشگردمرکزيفاریاب9146

57173شارب ماءکالشگردمرکزيفاریاب9147

1140شریک آبادکالشگردمرکزيفاریاب9148

51161شریک آبادمیلوییهکالشگردمرکزيفاریاب9149

**شقلمیکالشگردمرکزيفاریاب9150

52145شورانیکالشگردمرکزيفاریاب9151

**عباس آبادکالشگردمرکزيفاریاب9152

**عزیزآبادکالشگردمرکزيفاریاب9153

**قوچان حرمهکالشگردمرکزيفاریاب9154

35121کهور درازکالشگردمرکزيفاریاب9155

**کم زردکالشگردمرکزيفاریاب9156

**گلوفردحرمهکالشگردمرکزيفاریاب9157

1127الچ آبادکالشگردمرکزيفاریاب9158

**الورانکالشگردمرکزيفاریاب9159

190661مزرعه امامکالشگردمرکزيفاریاب9160

2480موتورپمپ عشایري پورامیريکالشگردمرکزيفاریاب9161

**موتورحسن تاجیککالشگردمرکزيفاریاب9162
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45161موتوررمضان تاجیک گاوچاهکالشگردمرکزيفاریاب9163

422موتورعلیرضاهاشمی فاریابکالشگردمرکزيفاریاب9164

131342موتورمشاع یک ریحان آبادکالشگردمرکزيفاریاب9165

**موسسه کشاورزي ودام داري حمیدآبادکالشگردمرکزيفاریاب9166

**موسسه کشاورزي ودامداري گارمکالشگردمرکزيفاریاب9167

130496باغ پشمرکیمهروئیهمرکزيفاریاب9168

71246بلوچ آبادسرگریچمهروئیهمرکزيفاریاب9169

44149تلمبه ابراهیم آبادساالريمهروئیهمرکزيفاریاب9170

101350تلمبه احمدآبادسرگریچمهروئیهمرکزيفاریاب9171

**تلمبه رضامظفري سرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9172

161562تلمبه عشایري محمدي سردكمهروئیهمرکزيفاریاب9173

46178تلمبه عشایري مرادیاسرسرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9174

2376تلمبه قلندريمهروئیهمرکزيفاریاب9175

1134تلمبه مختارکهورآباديمهروئیهمرکزيفاریاب9176

**تلمبه میرزاخان سرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9177

119462چاه شهم سرگریچمهروئیهمرکزيفاریاب9178

2383چاه نی سرگریچمهروئیهمرکزيفاریاب9179

**چپرمهروئیهمرکزيفاریاب9180

129460حسن آبادمهروئیهمرکزيفاریاب9181

45158حسین آبادسرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9182

47166درش نمومهروئیهمرکزيفاریاب9183

73236سبزانمهروئیهمرکزيفاریاب9184

1852سه چاهمهروئیهمرکزيفاریاب9185

46165عباس آبادسرگریچمهروئیهمرکزيفاریاب9186

**کریم آبادسرگریچمهروئیهمرکزيفاریاب9187

**کنارمهروئیهمرکزيفاریاب9188

87311کناررشکیمهروئیهمرکزيفاریاب9189

170599گلدستهمهروئیهمرکزيفاریاب9190

105337مقربمهروئیهمرکزيفاریاب9191
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**موتورهاي چاه زیارت شیخ مختارسرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9192

45157موتورهاي سردگ سرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9193

123438موتورهاي شهیدآبادشورسرگریجمهروئیهمرکزيفاریاب9194

125442مهروییه باالمهروئیهمرکزيفاریاب9195

216727مهروییه پایینمهروئیهمرکزيفاریاب9196

615اشک رضوانبرج اکرممرکزيفهرج9197

925اکبرآبادبرج اکرممرکزيفهرج9198

113382اکبرآبادمستوفیبرج اکرممرکزيفهرج9199

175623اهللا آبادمستوفیبرج اکرممرکزيفهرج9200

165598باقریه باالبرج اکرممرکزيفهرج9201

9184,281برج اکرمبرج اکرممرکزيفهرج9202

1338تلمبه خیریه جواد االئمهبرج اکرممرکزيفهرج9203

813تلمبه غالم رضا تردستبرج اکرممرکزيفهرج9204

**تلمبه مالک اشتربرج اکرممرکزيفهرج9205

66227جعفرآبادبرج اکرممرکزيفهرج9206

**حسین آبادبهزاديبرج اکرممرکزيفهرج9207

1033داودیهبرج اکرممرکزيفهرج9208

3021,220دشتوییهبرج اکرممرکزيفهرج9209

9193,737دهنوبهزاديبرج اکرممرکزيفهرج9210

71298دهنومیرزازاده  سجاديبرج اکرممرکزيفهرج9211

3491,281رحمت آبادبرج اکرممرکزيفهرج9212

931ریگآبادبرج اکرممرکزيفهرج9213

414زمان آبادبرج اکرممرکزيفهرج9214

201610زیدآبادبرج اکرممرکزيفهرج9215

1440سرنگبرج اکرممرکزيفهرج9216

3451,234عامریه باالبرج اکرممرکزيفهرج9217

**عامریه پایینبرج اکرممرکزيفهرج9218

**عباس آبادرفعتهبرج اکرممرکزيفهرج9219

1233عباسیهبرج اکرممرکزيفهرج9220
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**عبدل آبادبهزاديبرج اکرممرکزيفهرج9221

131533علی آبادوزیريبرج اکرممرکزيفهرج9222

66221علی کلیبرج اکرممرکزيفهرج9223

254953فتح آبادبرج اکرممرکزيفهرج9224

**قدمگاه ابوالفضلبرج اکرممرکزيفهرج9225

81325قدمگاه مرتضی علیبرج اکرممرکزيفهرج9226

819قنات سهاویه جهاد/قنات جهاد/برج اکرممرکزيفهرج9227

65197مبارکآبادبرج اکرممرکزيفهرج9228

**مزرعه حسین آبادجهادبرج اکرممرکزيفهرج9229

**موتورسرجنگلداري 1برج اکرممرکزيفهرج9230

**موتورسرجنگلداري 2برج اکرممرکزيفهرج9231

**موتورسرجنگلداري 3برج اکرممرکزيفهرج9232

**موتورسرجنگلداري 4برج اکرممرکزيفهرج9233

**موتورسرجنگلداري طرح مالچبرج اکرممرکزيفهرج9234

**موتورمعین وزریرئبرج اکرممرکزيفهرج9235

**مهدي آبادزیرافرازبرج اکرممرکزيفهرج9236

73214نعمتآبادبرج اکرممرکزيفهرج9237

69242وحیدآبادبرج اکرممرکزيفهرج9238

84292هاشم آبادبرج اکرممرکزيفهرج9239

2981,268یوسفآبادپایینبرج اکرممرکزيفهرج9240

48151یوسفآبادساالربرج اکرممرکزيفهرج9241

**ابراهیم آباد (حاجی آباد)فهرجمرکزيفهرج9242

79262امامیه 1فهرجمرکزيفهرج9243

**امامیه 2فهرجمرکزيفهرج9244

**امیرآبادفهرجمرکزيفهرج9245

68214امیریهفهرجمرکزيفهرج9246

63199امین آبادفهرجمرکزيفهرج9247

7603,095برج معاذفهرجمرکزيفهرج9248

1457برزنگفهرجمرکزيفهرج9249
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**بیژنیهفهرجمرکزيفهرج9250

**پاسگاه ژاندارمري شورگزفهرجمرکزيفهرج9251

**پایگاه مرصادفهرجمرکزيفهرج9252

1132تلمبه اسالم آبادفهرجمرکزيفهرج9253

**تلمبه پرورش ماهیفهرجمرکزيفهرج9254

**تلمبه زید آباد سه کهورفهرجمرکزيفهرج9255

48تلمبه شهمراديفهرجمرکزيفهرج9256

**تلمبه ناصردادخداییفهرجمرکزيفهرج9257

46144ثانی آبادفهرجمرکزيفهرج9258

3211,201جهان آبادباالفهرجمرکزيفهرج9259

172580جهان آبادپائینفهرجمرکزيفهرج9260

621حسن آبادفهرجمرکزيفهرج9261

4652,237حسین آباد علم خانفهرجمرکزيفهرج9262

1033حسین آبادسرافرازفهرجمرکزيفهرج9263

34121حسین آبادوکیلفهرجمرکزيفهرج9264

57حسینیهفهرجمرکزيفهرج9265

1845دشت آبادتدینفهرجمرکزيفهرج9266

1658دشتآبادفهرجمرکزيفهرج9267

35106دولتآبادفهرجمرکزيفهرج9268

82288ده سلطان آبادفهرجمرکزيفهرج9269

82260ده نوشیخ علیخانفهرجمرکزيفهرج9270

156606دهنوانصاريفهرجمرکزيفهرج9271

**دهنومنصوريفهرجمرکزيفهرج9272

**سلمان آبادفهرجمرکزيفهرج9273

**سنگ آبادفهرجمرکزيفهرج9274

**سورهنجامفهرجمرکزيفهرج9275

618شاهرخ آبادفهرجمرکزيفهرج9276

1751شریکآبادفهرجمرکزيفهرج9277

2459شورآبادمهراب خانفهرجمرکزيفهرج9278
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244789شورآبادنورمحمدفهرجمرکزيفهرج9279

**عباس آبادفهرجمرکزيفهرج9280

36104عصمتآبادفهرجمرکزيفهرج9281

53198غلورآبادفهرجمرکزيفهرج9282

**فرستنده پرقدرت تلویزیونی فهرجفهرجمرکزيفهرج9283

36137فیروزآبادفهرجمرکزيفهرج9284

2884قادرآبادفهرجمرکزيفهرج9285

**قلعه مندلی خانفهرجمرکزيفهرج9286

**کریم آبادفهرجمرکزيفهرج9287

124409کریم آبادانصاريفهرجمرکزيفهرج9288

**کوره اجرپزي محمودمنحنیفهرجمرکزيفهرج9289

1239گروه کشاورزي شهید رجاییفهرجمرکزيفهرج9290

118408ماهی دشتفهرجمرکزيفهرج9291

**موزي آبادفهرجمرکزيفهرج9292

223749میرآبادانصاريفهرجمرکزيفهرج9293

**میل نادرفهرجمرکزيفهرج9294

96357نظرآبادفهرجمرکزيفهرج9295

160482نعیمآبادفهرجمرکزيفهرج9296

74278نوریهفهرجمرکزيفهرج9297

1756ابراهیم آباد2چاهدگالنگین کویرفهرج9298

34137اهللا آباد2چاهدگالنگین کویرفهرج9299

**تلمبه مجتمع عشایريچاهدگالنگین کویرفهرج9300

34121تلمبه وحدت 1چاهدگالنگین کویرفهرج9301

**تلمبه وحدت 2چاهدگالنگین کویرفهرج9302

32136تلمبه وحدت 3چاهدگالنگین کویرفهرج9303

52199توکل آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9304

69238جالل آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9305

**جهان آبادده نظرچاهدگالنگین کویرفهرج9306

827حاجی آباد2چاهدگالنگین کویرفهرج9307
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1653حسن آبادچاه دگانچاهدگالنگین کویرفهرج9308

45136ده اسماعیلچاهدگالنگین کویرفهرج9309

419ده شهدوستچاهدگالنگین کویرفهرج9310

935ده شهیکچاهدگالنگین کویرفهرج9311

**ده میرشیرچاهدگالنگین کویرفهرج9312

53198دهنوچاهدگانچاهدگالنگین کویرفهرج9313

1335رحمت آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9314

1357رستم آبادچاهدگانچاهدگالنگین کویرفهرج9315

**شمس آبادچاهدگالچاهدگالنگین کویرفهرج9316

2166شمس آباد2چاهدگالنگین کویرفهرج9317

**علی آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9318

116450علی آبادچاهدگانچاهدگالنگین کویرفهرج9319

49155قدرت آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9320

517کاظم آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9321

**کریم آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9322

76255محمدآبادچاهدگالنگین کویرفهرج9323

1857محمودآبادچاهدگالنگین کویرفهرج9324

2471مرادآبادچاهدگالنگین کویرفهرج9325

**مزرعه گل آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9326

**مهدي آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9327

**میرآبادچاهدگانچاهدگالنگین کویرفهرج9328

99312یوسف آبادچاهدگالنگین کویرفهرج9329

3491,413ابراهیم آبادجدیدنگین کویرنگین کویرفهرج9330

**ابراهیم آباد1نگین کویرنگین کویرفهرج9331

7063,317اسدآبادانگورينگین کویرنگین کویرفهرج9332

1,0554,769اسماعیل آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9333

2301,028اهللا آباد1نگین کویرنگین کویرفهرج9334

**اله آباد حاجی آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9335

826اله آبادچاه ریگاننگین کویرنگین کویرفهرج9336
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944امیرآباد چاه ریگاننگین کویرنگین کویرفهرج9337

162623پیروزآبادنگین کویرنگین کویرفهرج9338

**تلمبه افالطونینگین کویرنگین کویرفهرج9339

**تلمبه بهشتیهنگین کویرنگین کویرفهرج9340

**تلمبه جانبازاننگین کویرنگین کویرفهرج9341

**تلمبه حاج امین شهنوازينگین کویرنگین کویرفهرج9342

**تلمبه حاج خدابخش ایازينگین کویرنگین کویرفهرج9343

**تلمبه حاج رحمت شه بخشنگین کویرنگین کویرفهرج9344

**تلمبه حاج مراد شه بخشینگین کویرنگین کویرفهرج9345

**تلمبه حمزهنگین کویرنگین کویرفهرج9346

**تلمبه رحمت ابراهیمینگین کویرنگین کویرفهرج9347

**تلمبه زنگی آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9348

**تلمبه سیدمحمدنگین کویرنگین کویرفهرج9349

**تلمبه شهید برزنگنگین کویرنگین کویرفهرج9350

**تلمبه شهیدبهشتینگین کویرنگین کویرفهرج9351

**تلمبه شهیدتکتازنگین کویرنگین کویرفهرج9352

**تلمبه عوض رشیدينگین کویرنگین کویرفهرج9353

**تلمبه مراد آباد سه کهورنگین کویرنگین کویرفهرج9354

**تلمبه ناصر شه بخشنگین کویرنگین کویرفهرج9355

**جبر آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9356

3395حسن آباددهگاوينگین کویرنگین کویرفهرج9357

124474حسین آبادخدابندهنگین کویرنگین کویرفهرج9358

102346حسین آبادسرجنگلنگین کویرنگین کویرفهرج9359

88332حسین آبادمالامیرنگین کویرنگین کویرفهرج9360

**حسین آبادولی محمدنگین کویرنگین کویرفهرج9361

76254خیرآبادنگین کویرنگین کویرفهرج9362

8883,367دهنواسالم آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9363

195776روستاي امام علینگین کویرنگین کویرفهرج9364

1668ریگ آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9365
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8633,843سه کهورنگین کویرنگین کویرفهرج9366

**شمس آباد1نگین کویرنگین کویرفهرج9367

192670شورآبادنگین کویرنگین کویرفهرج9368

46150شهاب آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9369

**عباس آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9370

2801,065علی آبادولی شهنوازينگین کویرنگین کویرفهرج9371

67243عمار (1)نگین کویرنگین کویرفهرج9372

29108عمار (2)نگین کویرنگین کویرفهرج9373

29117عمار (3)نگین کویرنگین کویرفهرج9374

2382عمار (4)نگین کویرنگین کویرفهرج9375

33101قادرآبادنگین کویرنگین کویرفهرج9376

54205گل آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9377

157516محمدآباددهگاوينگین کویرنگین کویرفهرج9378

**محمودآبادچاه ریگاننگین کویرنگین کویرفهرج9379

412ملک آبادچاه ریگاننگین کویرنگین کویرفهرج9380

**مهدي آباداولیانگین کویرنگین کویرفهرج9381

**مهرآباد چاه ریگاننگین کویرنگین کویرفهرج9382

**ولی آبادنگین کویرنگین کویرفهرج9383

146626اسالم آبادچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9384

63270اصغرآبادچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9385

80282باغکچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9386

42146بن چاهچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9387

36147پاکالتچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9388

27141پشت شکچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9389

2698توریگ(1)چاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9390

60275توریگ(2)چاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9391

96378توریگ(3)چاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9392

49159جنگلیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9393

46178جهادآبادچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9394
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57242چاه ال مدینچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9395

52244چاه بنان وسطچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9396

91325چاه بهمنچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9397

**چاه جمیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9398

121487چاه حسینعلیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9399

3061,275چاه دادخداچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9400

942چاه دادكچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9401

127446چاه رضاچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9402

62273چاه زردانچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9403

1882چاه شورکیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9404

**چاه عبدالنبیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9405

**چاه علیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9406

86312چاه غالمحسینچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9407

30113چاه گمشادچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9408

34140چاه مهرعلیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9409

**چاه نوروزچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9410

2282چهار تاییچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9411

**چیل کنارچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9412

1355دازوكچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9413

55193داورانچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9414

**درگزيچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9415

826دشت امامچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9416

3311,340روستاي چادرنشین اورتینچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9417

2060زادآبادچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9418

34127زگشکچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9419

54194زهانچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9420

91337زیارت پیر کرکانچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9421

**سردازچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9422

168648سلمانیهچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9423
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**سنجوكچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9424

24102سوروچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9425

**شمس آبادچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9426

84324صوالنچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9427

88357صوالن علیا / احشام شهبازچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9428

**کل جاكچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9429

219836کالت مالکچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9430

**کلپوره ايچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9431

**گرکمینچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9432

**گزکانچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9433

28113گلدشتچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9434

254968مزرعه شهیدبهشتیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9435

**مستضعفانچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9436

127523مندوستیچاه دادخداچاه دادخداقلعه گنج9437

**ابگکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9438

**اسالم آبادرمشکچاه دادخداقلعه گنج9439

42181اسالم آبادسرمیدانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9440

73273اسالم آبادکهن چنگررمشکچاه دادخداقلعه گنج9441

52191اشکوتورمشکچاه دادخداقلعه گنج9442

421اناركرمشکچاه دادخداقلعه گنج9443

39134برجکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9444

26109بن سوررمشکچاه دادخداقلعه گنج9445

**بن گداررمشکچاه دادخداقلعه گنج9446

**بن گردانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9447

**پتگانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9448

**پرجورمشکچاه دادخداقلعه گنج9449

**پوچین کیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9450

66265پیزکیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9451

729پیلومرمشکچاه دادخداقلعه گنج9452
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34133تایکانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9453

**تم جنگیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9454

**تنگ شمسونرمشکچاه دادخداقلعه گنج9455

**توتکانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9456

**جگانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9457

**جگونورمشکچاه دادخداقلعه گنج9458

**جنگجارمشکچاه دادخداقلعه گنج9459

43147چاهانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9460

48چاهکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9461

**حسین آبادرمشکچاه دادخداقلعه گنج9462

1753حوررمشکچاه دادخداقلعه گنج9463

**خروس اوندرمشکچاه دادخداقلعه گنج9464

**دادي مردهرمشکچاه دادخداقلعه گنج9465

**دازولینرمشکچاه دادخداقلعه گنج9466

**درخوارمشکچاه دادخداقلعه گنج9467

60249درزهرمشکچاه دادخداقلعه گنج9468

**دست پی حاجیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9469

**دگسرمشکچاه دادخداقلعه گنج9470

133533ده باالرمشکچاه دادخداقلعه گنج9471

**ده تنگرمشکچاه دادخداقلعه گنج9472

1449ده درانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9473

**ده غالمعلیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9474

67290ده کولکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9475

63237راسکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9476

8693,589رمشکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9477

410زمین محمدرمشکچاه دادخداقلعه گنج9478

165609زیارترمشکچاه دادخداقلعه گنج9479

2185زیرآباد زیرابرمشکچاه دادخداقلعه گنج9480

52170سوردررمشکچاه دادخداقلعه گنج9481
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91359سورگاهرمشکچاه دادخداقلعه گنج9482

**سورگیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9483

1766سهرانیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9484

**شهرحیدررمشکچاه دادخداقلعه گنج9485

**شهريرمشکچاه دادخداقلعه گنج9486

2373کرککرمشکچاه دادخداقلعه گنج9487

**کریم دركرمشکچاه دادخداقلعه گنج9488

**کالبشکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9489

**کالتکانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9490

**کله گانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9491

32127کنارجمالرمشکچاه دادخداقلعه گنج9492

825کنارگاوانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9493

158632کنگرورمشکچاه دادخداقلعه گنج9494

**کوچ ماريرمشکچاه دادخداقلعه گنج9495

1767کهن صفررمشکچاه دادخداقلعه گنج9496

1779کهن نوروزرمشکچاه دادخداقلعه گنج9497

1655کهنکرمشکچاه دادخداقلعه گنج9498

**کهوران برزيرمشکچاه دادخداقلعه گنج9499

153580گارورمشکچاه دادخداقلعه گنج9500

25107گاوبندانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9501

**گراشرمشکچاه دادخداقلعه گنج9502

**گري چربانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9503

**گزماهورمشکچاه دادخداقلعه گنج9504

**گنج کناررمشکچاه دادخداقلعه گنج9505

**گوراناررمشکچاه دادخداقلعه گنج9506

**گورچیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9507

40157گوهنچانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9508

1361گیاهانرمشکچاه دادخداقلعه گنج9509

**لدورمشکچاه دادخداقلعه گنج9510
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**مچونرمشکچاه دادخداقلعه گنج9511

**مگاهرمشکچاه دادخداقلعه گنج9512

65274ناگرمشکچاه دادخداقلعه گنج9513

**هلنجیرمشکچاه دادخداقلعه گنج9514

**ارکرنمارزچاه دادخداقلعه گنج9515

**اشکی سنگیمارزچاه دادخداقلعه گنج9516

37153اورتینمارزچاه دادخداقلعه گنج9517

52175بردیالمارزچاه دادخداقلعه گنج9518

**بن تممارزچاه دادخداقلعه گنج9519

**بن زردمارزچاه دادخداقلعه گنج9520

**بن کنمارزچاه دادخداقلعه گنج9521

**بندگرگیمارزچاه دادخداقلعه گنج9522

**بندمحمودمارزچاه دادخداقلعه گنج9523

**بنگرومارزچاه دادخداقلعه گنج9524

1245بنگرونمارزچاه دادخداقلعه گنج9525

**پشت گرومارزچاه دادخداقلعه گنج9526

**پی مجانمارزچاه دادخداقلعه گنج9527

**پیچ گردمارزچاه دادخداقلعه گنج9528

**تخت شاهوكمارزچاه دادخداقلعه گنج9529

**تنگ کالنمارزچاه دادخداقلعه گنج9530

**توهمون جمالمارزچاه دادخداقلعه گنج9531

44197ته گکمارزچاه دادخداقلعه گنج9532

723جتومارزچاه دادخداقلعه گنج9533

**جنوكمارزچاه دادخداقلعه گنج9534

**چاه کرمارزچاه دادخداقلعه گنج9535

**چگانمارزچاه دادخداقلعه گنج9536

37139دردریچهمارزچاه دادخداقلعه گنج9537

95338درکالتمارزچاه دادخداقلعه گنج9538

46122دوشنمارزچاه دادخداقلعه گنج9539
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**ده اسالممارزچاه دادخداقلعه گنج9540

**دهن درانمارزچاه دادخداقلعه گنج9541

134565رائین قلعهمارزچاه دادخداقلعه گنج9542

**رنمارزچاه دادخداقلعه گنج9543

**زحمت آبادمارزچاه دادخداقلعه گنج9544

**سرکلگمارزچاه دادخداقلعه گنج9545

**سرنمارزچاه دادخداقلعه گنج9546

**سره ککمارزچاه دادخداقلعه گنج9547

734سنسل چهارمارزچاه دادخداقلعه گنج9548

30109سیکمارزچاه دادخداقلعه گنج9549

57177شه کهانمارزچاه دادخداقلعه گنج9550

**شیب کوهمارزچاه دادخداقلعه گنج9551

**کاردونکمارزچاه دادخداقلعه گنج9552

35138کرچکانمارزچاه دادخداقلعه گنج9553

**کرنمارزچاه دادخداقلعه گنج9554

**کالبوسیمارزچاه دادخداقلعه گنج9555

1034کالهون باالمارزچاه دادخداقلعه گنج9556

**کالهون پایینمارزچاه دادخداقلعه گنج9557

**کنارگردمارزچاه دادخداقلعه گنج9558

**کندازومارزچاه دادخداقلعه گنج9559

**کنکلمارزچاه دادخداقلعه گنج9560

**کهنانمارزچاه دادخداقلعه گنج9561

**کهورعباسمارزچاه دادخداقلعه گنج9562

**گاچنمارزچاه دادخداقلعه گنج9563

**گروزمارزچاه دادخداقلعه گنج9564

**گروکاردونمارزچاه دادخداقلعه گنج9565

**گالمانمارزچاه دادخداقلعه گنج9566

**گنج آبادمارزچاه دادخداقلعه گنج9567

**گوچگمارزچاه دادخداقلعه گنج9568
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**گورکنمارزچاه دادخداقلعه گنج9569

**گورکیمارزچاه دادخداقلعه گنج9570

**گیرانمارزچاه دادخداقلعه گنج9571

**ماه مانکمارزچاه دادخداقلعه گنج9572

**محبانمارزچاه دادخداقلعه گنج9573

**مردووارمارزچاه دادخداقلعه گنج9574

**میسکنمارزچاه دادخداقلعه گنج9575

517ناهوگانمارزچاه دادخداقلعه گنج9576

77214نمگازمارزچاه دادخداقلعه گنج9577

**واگلوگیارانمارزچاه دادخداقلعه گنج9578

**یوخوشینمارزچاه دادخداقلعه گنج9579

57234امیرالمومنینسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9580

69265اهوان دادعباسسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9581

153561اهوان سفلیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9582

3351,219اهوگانسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9583

134477برجک حسنسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9584

28101برجک سیف الهسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9585

**برگ ماهیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9586

58222بندبريسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9587

185776بندبريسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9588

115417بندوك اسالم آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9589

50204پیرحاجیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9590

**تامرسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9591

72275ترك آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9592

97351تلمبه حسین نصره وشرکاسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9593

57228تلمبه ریگ چمرانسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9594

75302تم بت باالسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9595

73284تم بت پایینسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9596

41164تم سرخسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9597
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**چاه چملیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9598

39111چاه سیاهیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9599

161602چاه مازگیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9600

69291چاه نصیرسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9601

**چاهکسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9602

3131,162چهل منیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9603

105413حسین آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9604

**خرگوشکیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9605

**درپتکانسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9606

**درك آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9607

821دشت گنج آباد عشایر علیداديسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9608

1441ده گودسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9609

54225دهنوحاج علی محمدسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9610

147526رزدوکیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9611

138488روستاي پلگیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9612

157609روستاي وکیل آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9613

100355روستائ کرمتسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9614

**ریگ بهرامسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9615

165658ریگ سلیمیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9616

118453ریگ متینسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9617

518ریگ نباتکسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9618

216734زیارت بچهسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9619

223776سرخ قلعهسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9620

**سرکوهسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9621

**سلطان آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9622

**سوراكسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9623

156641سورگ آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9624

82337شریک آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9625

71256شمس آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9626
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419شنردرسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9627

192709شومهريسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9628

106384شهرك صاحب الزمانسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9629

117410شهرك صدوقیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9630

38120شهیدآبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9631

50186شیب زرديسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9632

206852عباس آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9633

**قاضگیسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9634

**قلعه دخترسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9635

47164کالتکسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9636

3294کهوردرازسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9637

231825گجگسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9638

53200گز آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9639

**گلمندسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9640

263981گلوسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9641

230875گنج آباد1سرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9642

81320گنج آباد2سرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9643

105382مسجد فاطمه زهرا_هزار شاهسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9644

**مسندانسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9645

63268میان جواحمدآبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9646

**وکیل آبادسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9647

58193ولیعصرسرخ قلعهمرکزيقلعه گنج9648

121396احمدآبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9649

**اسفیدکوهقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9650

1442اکبر آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9651

166646اکبر آباد کشاورزقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9652

73252امیر آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9653

43153امیرآبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9654

120391بلبل آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9655
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71251بنی تراتمقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9656

**پاگداروقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9657

43142پامیخقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9658

414پلنگیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9659

721پیشیزانقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9660

166664تاریک ماهقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9661

153511تم گرانقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9662

**تنب قنبريقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9663

75283جم شاهیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9664

65199جنگل آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9665

142472چاه باغقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9666

3282چاه درازقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9667

51165چاه زنگیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9668

82302چاه زهیدقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9669

255931چاه سنگیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9670

176635چاه شاهیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9671

**چاه صادققلعه گنجمرکزيقلعه گنج9672

56191چاه عیدقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9673

44158چاه لکقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9674

45178چاه میرزاقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9675

65220چاه نوروزقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9676

147494چراغ آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9677

47161حاجی آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9678

**حاجی آبادپایابیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9679

**خیر آباد سفلیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9680

63224خیر آباد علیاقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9681

**دراقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9682

**دراشوبقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9683

**دربالیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9684
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**دربکاقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9685

**درجنانقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9686

**دستجردسفلیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9687

59دستجردعلیاقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9688

3571,253دوالبقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9689

71230رستم آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9690

95315رودباهیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9691

**سرخ درهقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9692

2671,005سورگ آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9693

**شرکت تولیداجرهوفمان هومنقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9694

**شکريقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9695

253888شمزان جهادیهقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9696

121431شمزان هیئتقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9697

162553شمزون چاه باغقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9698

3211,151شمس آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9699

93336شهید داد محمد خواستگاريقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9700

50167شهید رضا چاه نصیريقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9701

97321عباس آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9702

52173کشیتقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9703

**کالتوقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9704

**گورکورشقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9705

726مرادآبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9706

**مالعباسیقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9707

124447میان شهرقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9708

118423ناصر آبادقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9709

2272نورودبارقلعه گنجمرکزيقلعه گنج9710

**اب دشتوکویراتچترودکرمان9711

**اب نیلکویراتچترودکرمان9712

731ابزردوکویراتچترودکرمان9713
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413احمدآباد1کویراتچترودکرمان9714

**اکبرآبادکویراتچترودکرمان9715

**امیرآبادکویراتچترودکرمان9716

**باغ بی بیکویراتچترودکرمان9717

415باقر آباد1کویراتچترودکرمان9718

**باقر آباد2کویراتچترودکرمان9719

114352بی بی حیاتکویراتچترودکرمان9720

**پاگدارباالکویراتچترودکرمان9721

**پاگدارسفلیکویراتچترودکرمان9722

**پدنوئیهکویراتچترودکرمان9723

**پلیس راه سه راهی راورکویراتچترودکرمان9724

**تلمبه ابوذرکویراتچترودکرمان9725

528تلمبه ارجمنديکویراتچترودکرمان9726

**تلمبه اسدآبادسرگرداسديکویراتچترودکرمان9727

**تلمبه اسیاآبادکویراتچترودکرمان9728

**تلمبه اکبرکویراتچترودکرمان9729

745تلمبه برقکویراتچترودکرمان9730

**تلمبه بهشتکویراتچترودکرمان9731

943تلمبه چترودیهاکویراتچترودکرمان9732

**تلمبه حاج محمودطاهريکویراتچترودکرمان9733

632تلمبه حاج ملککویراتچترودکرمان9734

**تلمبه حاجی رضائی رحیم آبادکویراتچترودکرمان9735

3192تلمبه حجت آبادتیکدرکویراتچترودکرمان9736

426تلمبه خانوکیهاکویراتچترودکرمان9737

**تلمبه دریاکویراتچترودکرمان9738

30119تلمبه ده زیارکویراتچترودکرمان9739

**تلمبه رحمت آبادکویراتچترودکرمان9740

844تلمبه سرهنگ مهدويکویراتچترودکرمان9741

**تلمبه سفیدروئیکویراتچترودکرمان9742
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523تلمبه سیدجوادوزیريکویراتچترودکرمان9743

2996تلمبه سیدرضاامینائی (سعیدآباد)کویراتچترودکرمان9744

**تلمبه شاه مردانکویراتچترودکرمان9745

**تلمبه شوروامیرآبادکویراتچترودکرمان9746

418تلمبه صالحی ده خانکویراتچترودکرمان9747

**تلمبه طاهرآبادکویراتچترودکرمان9748

**تلمبه عباس غیاثی (توکل آباد)کویراتچترودکرمان9749

535تلمبه علی آبادکویراتچترودکرمان9750

**تلمبه علی اسدکویراتچترودکرمان9751

**تلمبه علی نورنیارحیم آبادکویراتچترودکرمان9752

**تلمبه غفوريکویراتچترودکرمان9753

411تلمبه قاسم آبادکویراتچترودکرمان9754

**تلمبه قاسم زنگی آبادي 1کویراتچترودکرمان9755

**تلمبه قاسم زنگی آبادي 2کویراتچترودکرمان9756

**تلمبه گلدشتکویراتچترودکرمان9757

**تلمبه گلی کمراسالم آبادکویراتچترودکرمان9758

532تلمبه لیالنداب نیلکویراتچترودکرمان9759

**تلمبه محمدحسین مهدويکویراتچترودکرمان9760

**تلمبه مومنائیکویراتچترودکرمان9761

2090تلمبه مهدي آبادکویراتچترودکرمان9762

**تلمبه مهندس رضويکویراتچترودکرمان9763

**تلمبه نوتیکدرکویراتچترودکرمان9764

**تلمبه وهابزادهکویراتچترودکرمان9765

185591تیکدرکویراتچترودکرمان9766

**جنت آباد/مقبره سیدها/کویراتچترودکرمان9767

**چاه قاسمکویراتچترودکرمان9768

521چناروکویراتچترودکرمان9769

**حسن آبادکویراتچترودکرمان9770

**حسین آبادکویراتچترودکرمان9771
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**حسین آباد1کویراتچترودکرمان9772

**حسین آباد2کویراتچترودکرمان9773

**حسین آبادصفرکویراتچترودکرمان9774

**حضرت آبادکویراتچترودکرمان9775

5382,533دشت زحمتکشانکویراتچترودکرمان9776

**ده اکبرکویراتچترودکرمان9777

**ده جانکویراتچترودکرمان9778

**ده حسین رجبکویراتچترودکرمان9779

**ده خانکویراتچترودکرمان9780

**ده خمرودوئیهکویراتچترودکرمان9781

7792,527ده زیارکویراتچترودکرمان9782

**ده زیرکویراتچترودکرمان9783

**ده سیدکویراتچترودکرمان9784

**ده شیخ زینلکویراتچترودکرمان9785

514ده عبداهللاکویراتچترودکرمان9786

**ده مرغوکویراتچترودکرمان9787

**ده مهديکویراتچترودکرمان9788

**ده یحییکویراتچترودکرمان9789

**دهنو1کویراتچترودکرمان9790

**رحمتآبادکویراتچترودکرمان9791

9663,365رحیم آبادکویراتچترودکرمان9792

**رشقاوندکویراتچترودکرمان9793

**رضاآبادکویراتچترودکرمان9794

**ششتوئیهکویراتچترودکرمان9795

**عباس آبادکویراتچترودکرمان9796

**عبدل آبادکویراتچترودکرمان9797

**فیض آبادکویراتچترودکرمان9798

3571,374قوام آبادکویراتچترودکرمان9799

**قهوه خانه سه راهی تیکدرکویراتچترودکرمان9800
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**قهوه خانه سه راهی راورکویراتچترودکرمان9801

**کرشککویراتچترودکرمان9802

186647کریم آباداب نیلکویراتچترودکرمان9803

1347کریم آبادگاوخانهکویراتچترودکرمان9804

**کم سفیدکویراتچترودکرمان9805

**کمونوئیه شیخ الرئیسکویراتچترودکرمان9806

720کهنکویراتچترودکرمان9807

**گاودارئ محمدرضامدرسکویراتچترودکرمان9808

823گودالسیاهکویراتچترودکرمان9809

202713گورچوییهکویراتچترودکرمان9810

**لنجانکویراتچترودکرمان9811

923ماهرینوکویراتچترودکرمان9812

**متکستانکویراتچترودکرمان9813

**مختارآبادکویراتچترودکرمان9814

**مرغداري عسکري یداهللاکویراتچترودکرمان9815

**مرغداریهاي گودنظرالهیکویراتچترودکرمان9816

**مزرعه رضوانکویراتچترودکرمان9817

**مزرعه قاسم آبادکویراتچترودکرمان9818

**منبع اب زرندکویراتچترودکرمان9819

**موتورجهادسازندگیکویراتچترودکرمان9820

**موتورسیدحاجی اسديکویراتچترودکرمان9821

**موتورعبدالحسین اسدي /مدیر/کویراتچترودکرمان9822

**موتورعلی اکبرحسن رضااسديکویراتچترودکرمان9823

**ناصریهکویراتچترودکرمان9824

**نجف آباد1کویراتچترودکرمان9825

**نجف آباد2کویراتچترودکرمان9826

413ندنوکویراتچترودکرمان9827

**هجگوئیه /اجگوئیه /کویراتچترودکرمان9828

**استخروئیهمعزیهچترودکرمان9829
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**اسمان سیاهمعزیهچترودکرمان9830

32109بندرمعزیهچترودکرمان9831

**بنه ده زرگرمعزیهچترودکرمان9832

**بیدوئیهمعزیهچترودکرمان9833

39115پاسیبمعزیهچترودکرمان9834

631تلمبه ابراهیم آبادهدایتمعزیهچترودکرمان9835

**تلمبه اردولکیمعزیهچترودکرمان9836

**تلمبه تل اتشمعزیهچترودکرمان9837

**تلمبه جوادوزیريمعزیهچترودکرمان9838

**تلمبه حاجی رمضانیمعزیهچترودکرمان9839

519تلمبه سردامنهمعزیهچترودکرمان9840

**تلمبه سفیداکبررمضانیمعزیهچترودکرمان9841

957تلمبه سیدحسین حسینی نسبمعزیهچترودکرمان9842

**تلمبه شاه سنجرمعزیهچترودکرمان9843

**تلمبه عارفیمعزیهچترودکرمان9844

**تلمبه قاسم آبادمعزیهچترودکرمان9845

822تلمبه قنبرمعزیهچترودکرمان9846

**تلمبه کربالئی ماشااله رضائیمعزیهچترودکرمان9847

420تلمبه کیخسرومعزیهچترودکرمان9848

**تلمبه گلستانمعزیهچترودکرمان9849

**تلمبه محمدرضاتوکلیمعزیهچترودکرمان9850

**تلمبه محمدشرکتیمعزیهچترودکرمان9851

525تلمبه منصوريمعزیهچترودکرمان9852

**تلمبه نعمت آبادمعزیهچترودکرمان9853

**تلمبه نو(عباس کهنوجی )معزیهچترودکرمان9854

**تلمبه نورآبادمعزیهچترودکرمان9855

**تلمبه هائ فریدون خانمعزیهچترودکرمان9856

**چنارپلمعزیهچترودکرمان9857

**دراسپیدباالمعزیهچترودکرمان9858
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**ده اهنگرمعزیهچترودکرمان9859

**ده طالئی صافی زادهمعزیهچترودکرمان9860

**ده عبداهللا آبادمعزیهچترودکرمان9861

**ده فردوسمعزیهچترودکرمان9862

**ده مسعودمعزیهچترودکرمان9863

**دهنورحمت آبادمعزیهچترودکرمان9864

**زمان آبادمعزیهچترودکرمان9865

**زنگی آبادمعزیهچترودکرمان9866

7072,340سراسیاب ششمعزیهچترودکرمان9867

122351سردرمعزیهچترودکرمان9868

**عباس آبادمعزیهچترودکرمان9869

**علی آباد1معزیهچترودکرمان9870

**علی آباد2معزیهچترودکرمان9871

46145فخر آباد1معزیهچترودکرمان9872

**فخر آباد2معزیهچترودکرمان9873

**قیاس آبادمعزیهچترودکرمان9874

**کتک کالغمعزیهچترودکرمان9875

**کاسومعزیهچترودکرمان9876

**کردآبادمعزیهچترودکرمان9877

**کریکی میرزامعزیهچترودکرمان9878

**کشیکمعزیهچترودکرمان9879

**کمونوییهمعزیهچترودکرمان9880

**کنج ریگمعزیهچترودکرمان9881

**کوثرآبادمعزیهچترودکرمان9882

**کوره اهک گلوگاهمعزیهچترودکرمان9883

50169کهنوج معزآبادمعزیهچترودکرمان9884

**گچ پزي محمديمعزیهچترودکرمان9885

**گلوگاهمعزیهچترودکرمان9886

**الغیمعزیهچترودکرمان9887
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**مزرعه صاحب الزمانمعزیهچترودکرمان9888

320970معزآبادمعزیهچترودکرمان9889

**نکرکوهمعزیهچترودکرمان9890

51168همقاوندمعزیهچترودکرمان9891

1,0873,415هوتکمعزیهچترودکرمان9892

66212احمدآبادحسین آباد و گروهراینکرمان9893

**باب بیدوییهحسین آباد و گروهراینکرمان9894

618باب خیدوییه علیاحسین آباد و گروهراینکرمان9895

**باب خیدوئیه سفلیحسین آباد و گروهراینکرمان9896

2369باب زنگیحسین آباد و گروهراینکرمان9897

2980باب طاهونهحسین آباد و گروهراینکرمان9898

**باب گروییهحسین آباد و گروهراینکرمان9899

**باب گوركحسین آباد و گروهراینکرمان9900

**باب مادوییهحسین آباد و گروهراینکرمان9901

**باغ رمضانحسین آباد و گروهراینکرمان9902

719برسوزحسین آباد و گروهراینکرمان9903

**بندرزیارتگاهحسین آباد و گروهراینکرمان9904

**پترکیحسین آباد و گروهراینکرمان9905

**پدوحسین آباد و گروهراینکرمان9906

**پریوازحسین آباد و گروهراینکرمان9907

**پشتالنحسین آباد و گروهراینکرمان9908

37113پلحسین آباد و گروهراینکرمان9909

**توتک سفلیحسین آباد و گروهراینکرمان9910

515توتک علیاحسین آباد و گروهراینکرمان9911

517جهادآبادحسین آباد و گروهراینکرمان9912

**چهل محرابحسین آباد و گروهراینکرمان9913

**حسین آباد1حسین آباد و گروهراینکرمان9914

**حسین آباد2حسین آباد و گروهراینکرمان9915

825خوروئیهحسین آباد و گروهراینکرمان9916
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**دشت شقینحسین آباد و گروهراینکرمان9917

**دودانگهحسین آباد و گروهراینکرمان9918

47142دودرانحسین آباد و گروهراینکرمان9919

28103دوزدوئیهحسین آباد و گروهراینکرمان9920

724ده شاهوردي سفلیحسین آباد و گروهراینکرمان9921

**ده شاهوردي علیاحسین آباد و گروهراینکرمان9922

**ده صفرحسین آباد و گروهراینکرمان9923

**دهنوحسین آباد و گروهراینکرمان9924

**دهنو2حسین آباد و گروهراینکرمان9925

**رابندحسین آباد و گروهراینکرمان9926

61217زیارتگاهحسین آباد و گروهراینکرمان9927

**سرخه ايحسین آباد و گروهراینکرمان9928

**سعیدآبادحسین آباد و گروهراینکرمان9929

1963سنجدبلندباال علیاحسین آباد و گروهراینکرمان9930

**سنگ زخمحسین آباد و گروهراینکرمان9931

**سنگزردحسین آباد و گروهراینکرمان9932

513سوراخ مارحسین آباد و گروهراینکرمان9933

**شورهحسین آباد و گروهراینکرمان9934

**صرفهحسین آباد و گروهراینکرمان9935

722علی آبادحسین آباد و گروهراینکرمان9936

54179عنبروتکحسین آباد و گروهراینکرمان9937

**فتح آبادحسین آباد و گروهراینکرمان9938

**قتلیحسین آباد و گروهراینکرمان9939

1245قلعه چهحسین آباد و گروهراینکرمان9940

**قلعه حسین علیحسین آباد و گروهراینکرمان9941

**قلعه حیدرحسین آباد و گروهراینکرمان9942

**قنات احمدیهحسین آباد و گروهراینکرمان9943

52158کدبکحسین آباد و گروهراینکرمان9944

2793کمسرخحسین آباد و گروهراینکرمان9945
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**کندرخون الوحسین آباد و گروهراینکرمان9946

**کندرصفحه ايحسین آباد و گروهراینکرمان9947

**کوره گزحسین آباد و گروهراینکرمان9948

513کهن دودرانحسین آباد و گروهراینکرمان9949

**کهن زاکوحسین آباد و گروهراینکرمان9950

822گارچیدانحسین آباد و گروهراینکرمان9951

184580گروهحسین آباد و گروهراینکرمان9952

63161گشیگانحسین آباد و گروهراینکرمان9953

2156گهوییهحسین آباد و گروهراینکرمان9954

2253گیشگان باالحسین آباد و گروهراینکرمان9955

**مرغزاري پهنحسین آباد و گروهراینکرمان9956

**نیابحسین آباد و گروهراینکرمان9957

**هنگرگزيحسین آباد و گروهراینکرمان9958

**یوسفچیحسین آباد و گروهراینکرمان9959

**احمد آباد1راینراینکرمان9960

**احمد آباد2راینراینکرمان9961

**احمدیهراینراینکرمان9962

**ادوريراینراینکرمان9963

**اسدآبادراینراینکرمان9964

**اسالم آبادراینراینکرمان9965

**اصغرآبادراینراینکرمان9966

**افضل آبادراینراینکرمان9967

**افغانیراینراینکرمان9968

**اورسالراینراینکرمان9969

136421باب بینیراینراینکرمان9970

**باب مردوئیهراینراینکرمان9971

**باغ عباس آبادراینراینکرمان9972

**برج دیده بانی شماره 4راینراینکرمان9973

**بندرگودرراینراینکرمان9974
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**بهرامجردراینراینکرمان9975

**تلخه ايراینراینکرمان9976

**تلمبه 390اصغرآبادراینراینکرمان9977

**تلمبه 407بختیاررضاییراینراینکرمان9978

**تلمبه 6 گزكراینراینکرمان9979

**تلمبه 7تیر ((عن اهللا قطب الدینی )راینراینکرمان9980

**تلمبه اربابهاراینراینکرمان9981

**تلمبه ارشامراینراینکرمان9982

**تلمبه امان اله خانراینراینکرمان9983

**تلمبه بچه هاي جعفرراینراینکرمان9984

**تلمبه توکل آبادراینراینکرمان9985

1858تلمبه تهرودیهاراینراینکرمان9986

**تلمبه حجت آبادراینراینکرمان9987

**تلمبه حمیدیهراینراینکرمان9988

**تلمبه ده میرزا1راینراینکرمان9989

**تلمبه ده میرزا2راینراینکرمان9990

**تلمبه رضوانیه (نعمت اهللا میرزائی )راینراینکرمان9991

**تلمبه سعیدآبادقعرملکیراینراینکرمان9992

**تلمبه عامریهراینراینکرمان9993

**تلمبه عباس آبادراینراینکرمان9994

714تلمبه علی عباسیراینراینکرمان9995

**تلمبه فتح المبینراینراینکرمان9996

**تلمبه فخرآبادراینراینکرمان9997

**تلمبه فیض آباد1راینراینکرمان9998

**تلمبه فیض آباد2راینراینکرمان9999

**تلمبه قادریهاراینراینکرمان10000

**تلمبه کارگرهاراینراینکرمان10001

**تلمبه کشاورزي احمدزمانیراینراینکرمان10002

1138تلمبه کشاورزي اکبرآبادراینراینکرمان10003
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1032تلمبه کشاورزي چهارغدیري عشایريراینراینکرمان10004

**تلمبه کشاورزي حسین سلیمانزادراینراینکرمان10005

**تلمبه کشاورزي محمودرضاییراینراینکرمان10006

**تلمبه کشاورزي والفجر1راینراینکرمان10007

**تلمبه کشاورزي والفجر2راینراینکرمان10008

**تلمبه کشاورزي والفجر5راینراینکرمان10009

**تلمبه گسکراینراینکرمان10010

**تلمبه لنگریهاراینراینکرمان10011

**تلمبه ماشااله عزیزراینراینکرمان10012

**تلمبه محسنی هاراینراینکرمان10013

**تلمبه محمدآبادراینراینکرمان10014

**تلمبه مرتضی قصابزادهراینراینکرمان10015

**تلمبه هاشم آباد1راینراینکرمان10016

1142تلمبه هاشم آباد2راینراینکرمان10017

**تلمبه13 ابانراینراینکرمان10018

**توتک پیربادامراینراینکرمان10019

**توکل آبادراینراینکرمان10020

**توکل آبادراینراینکرمان10021

**جالل آبادراینراینکرمان10022

**جهادیهراینراینکرمان10023

**چاه رستمراینراینکرمان10024

**چشمه ستونراینراینکرمان10025

**چشمه گزوئیهراینراینکرمان10026

**چشمه هاراینراینکرمان10027

**حجت آبادراینراینکرمان10028

**حجت آبادراینراینکرمان10029

**حسین آبادراینراینکرمان10030

512حکمت آبادباالراینراینکرمان10031

516حکمت آبادپائینراینراینکرمان10032
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**حمیدیهراینراینکرمان10033

**خالق آبادراینراینکرمان10034

**خضرآبادراینراینکرمان10035

1644خیچراینراینکرمان10036

2177خیرآبادراینراینکرمان10037

**دالیراینراینکرمان10038

3281دشت بزنجونراینراینکرمان10039

**دولت آبادراینراینکرمان10040

**ده اکبرآبادراینراینکرمان10041

67233ده ملکراینراینکرمان10042

43143ده میرزاراینراینکرمان10043

**زمان آبادراینراینکرمان10044

**ستوده توراینراینکرمان10045

**سرگدارراینراینکرمان10046

**سنبلراینراینکرمان10047

**شاه بروئیهراینراینکرمان10048

**شرکت سانیجراینراینکرمان10049

**شرکت شماره322 محمدقاضی زادهراینراینکرمان10050

**شیشوئیهراینراینکرمان10051

**صولت آبادراینراینکرمان10052

625ظهرودباالراینراینکرمان10053

35101ظهرودپائینراینراینکرمان10054

**عامریهراینراینکرمان10055

1449عباس آباد1راینراینکرمان10056

1446عباس آباد2راینراینکرمان10057

**عسکروراینراینکرمان10058

**علی آباد1راینراینکرمان10059

**علی آباد2راینراینکرمان10060

**فخرآبادراینراینکرمان10061
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**فیروزآبادراینراینکرمان10062

831فیض آبادراینراینکرمان10063

2883قصرفلنجراینراینکرمان10064

2167قصرمیانراینراینکرمان10065

**قنات سفیدراینراینکرمان10066

**قهوه خانه علی فرامرزپورراینراینکرمان10067

**قیاس آباد بهرامجردراینراینکرمان10068

**کرچراینراینکرمان10069

**کریم آبادراینراینکرمان10070

**گاوداري امیدراینراینکرمان10071

**گراغانراینراینکرمان10072

**گروه مشاع شهیداسفندیارمحموديراینراینکرمان10073

217745گزكراینراینکرمان10074

**گودابیراینراینکرمان10075

**گودال 1راینراینکرمان10076

**گودال 2راینراینکرمان10077

**گودال 3راینراینکرمان10078

**گودال 4راینراینکرمان10079

**گودبرافتابراینراینکرمان10080

41145گودرراینراینکرمان10081

**گهورئیهراینراینکرمان10082

**محمدآبادراینراینکرمان10083

**مزرعه شهید باهنرراینراینکرمان10084

36160مظفرآبادراینراینکرمان10085

**معدن سنگراینراینکرمان10086

**ملوسوراینراینکرمان10087

**مومنیراینراینکرمان10088

**مهدي آبادراینراینکرمان10089

**نجم آبادراینراینکرمان10090
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**نرابراینراینکرمان10091

**نصرآبادراینراینکرمان10092

**نظام آبادراینراینکرمان10093

513نی بیدراینراینکرمان10094

**والی آبادراینراینکرمان10095

**هاشم آبادراینراینکرمان10096

**باباگلاندوهجردشهدادکرمان10097

33115پشوییهاندوهجردشهدادکرمان10098

51156پیرغیب باالاندوهجردشهدادکرمان10099

**تلمبه ازادياندوهجردشهدادکرمان10100

**تلمبه استقاللاندوهجردشهدادکرمان10101

**تلمبه پور شیخ علیاندوهجردشهدادکرمان10102

**تلمبه زواریهااندوهجردشهدادکرمان10103

163529جهراندوهجردشهدادکرمان10104

**دشتوئیهاندوهجردشهدادکرمان10105

**دهنواندوهجردشهدادکرمان10106

**رودخیزاندوهجردشهدادکرمان10107

41125زواراندوهجردشهدادکرمان10108

**سانتوئیهاندوهجردشهدادکرمان10109

**سوموناندوهجردشهدادکرمان10110

**شرکت فتح المبیناندوهجردشهدادکرمان10111

37132کدرود1اندوهجردشهدادکرمان10112

**کهنوج شاهاندوهجردشهدادکرمان10113

**کهنوج علی میرزااندوهجردشهدادکرمان10114

**مزرعه امیرگودیزياندوهجردشهدادکرمان10115

**مزرعه مهدي محمدياندوهجردشهدادکرمان10116

68244هنزااندوهجردشهدادکرمان10117

92297ابراهیم آبادتکابشهدادکرمان10118

157556استحکامتکابشهدادکرمان10119
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**اسالم آباد1تکابشهدادکرمان10120

**اسالم آباد2تکابشهدادکرمان10121

37119اکبرآباد بحريتکابشهدادکرمان10122

**اکبرآبادرشیدفرخیتکابشهدادکرمان10123

30107امیرآبادتکابشهدادکرمان10124

**ایستگاه تثبیت شن استحکامتکابشهدادکرمان10125

**ایستگاه تثبیت شن دهنوتکابشهدادکرمان10126

**پیرندیدیگانتکابشهدادکرمان10127

**تلمبه حاج ملکتکابشهدادکرمان10128

**تلمبه زندوکیلیتکابشهدادکرمان10129

**تلمبه شماره 1دادگاه انقالب /موسسه کشتتکابشهدادکرمان10130

**تلمبه شماره 1مظفريتکابشهدادکرمان10131

**تلمبه شماره 2دادگاه انقالبتکابشهدادکرمان10132

**تلمبه شماره 3دادگاه انقالبتکابشهدادکرمان10133

**تلمبه شماره 5دادگاه انقالبتکابشهدادکرمان10134

36130تلمبه شهید طالبیتکابشهدادکرمان10135

**تلمبه شهیددستغیبتکابشهدادکرمان10136

**تلمبه شهیدزمانیتکابشهدادکرمان10137

44151حجتآبادتکابشهدادکرمان10138

1138حسین آبادغفوريتکابشهدادکرمان10139

3299دولتآبادتکابشهدادکرمان10140

51185ده خانتکابشهدادکرمان10141

31106ده سیفتکابشهدادکرمان10142

95375ده نو ساالرتکابشهدادکرمان10143

38120رشیدآبادتکابشهدادکرمان10144

144477رودخانهتکابشهدادکرمان10145

44143زیارتگاهتکابشهدادکرمان10146

120421ساالرآبادتکابشهدادکرمان10147

**شاه آباد/ده دادبخش /تکابشهدادکرمان10148
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43165شجاع آبادتکابشهدادکرمان10149

40143شجاع آبادمحمدعلیتکابشهدادکرمان10150

35131شفیع آبادتکابشهدادکرمان10151

68227شورآبادتکابشهدادکرمان10152

**شیخ آبادتکابشهدادکرمان10153

**شیرین آبادتکابشهدادکرمان10154

85299علی آبادتکابشهدادکرمان10155

44145علی آبادحجتتکابشهدادکرمان10156

**کمپ کویريتکابشهدادکرمان10157

731کریم آبادتکابشهدادکرمان10158

2791مختارآبادتکابشهدادکرمان10159

**مشاع شهیدبهشتیتکابشهدادکرمان10160

**مشاع شهیدچمرانتکابشهدادکرمان10161

**مشاع شهیدمطهريتکابشهدادکرمان10162

41112ملکآبادتکابشهدادکرمان10163

**مهدي آبادتکابشهدادکرمان10164

70244ولی آبادتکابشهدادکرمان10165

1654هاشم آبادتکابشهدادکرمان10166

94307همت آبادسفلیتکابشهدادکرمان10167

169606همت آبادعلیاتکابشهدادکرمان10168

**احمدآباد دهنه دروديسیرچشهدادکرمان10169

**انجیراسپیدهسیرچشهدادکرمان10170

**باغ ملکسیرچشهدادکرمان10171

3075باغ هوتکسیرچشهدادکرمان10172

**بن سوزسیرچشهدادکرمان10173

**بندگیلیونسیرچشهدادکرمان10174

**پاتل بادامیسیرچشهدادکرمان10175

**پامزارسیرچشهدادکرمان10176

**پشت گلیسیرچشهدادکرمان10177
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**پشتهسیرچشهدادکرمان10178

58پوزه کوهسیرچشهدادکرمان10179

**جالل آبادسیرچشهدادکرمان10180

**جنت آبادسیرچشهدادکرمان10181

**جودگردوسیرچشهدادکرمان10182

**چنارسرگزونسیرچشهدادکرمان10183

**چنارسوختهسیرچشهدادکرمان10184

**حمایتیسیرچشهدادکرمان10185

**خاك سفیديسیرچشهدادکرمان10186

**خرم آبادسیرچشهدادکرمان10187

**درابسیرچشهدادکرمان10188

**دربرافتابسیرچشهدادکرمان10189

**درچنارسیرچشهدادکرمان10190

**درزوئیهسیرچشهدادکرمان10191

**دره مالشاهیسیرچشهدادکرمان10192

**رجنوسیرچشهدادکرمان10193

**رنگ رزوسیرچشهدادکرمان10194

**ریزه هزارسیرچشهدادکرمان10195

**زارچوییهسیرچشهدادکرمان10196

**سربندسیرچشهدادکرمان10197

**سنگ زرد1سیرچشهدادکرمان10198

**سنگ زرد2سیرچشهدادکرمان10199

**سنگه ساسیرچشهدادکرمان10200

5111,550سیرچسیرچشهدادکرمان10201

**شکروسیرچشهدادکرمان10202

**فردوسسیرچشهدادکرمان10203

91294فیض آبادسیرچشهدادکرمان10204

**کاروانسرا1سیرچشهدادکرمان10205

**کاروانسرا2سیرچشهدادکرمان10206
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42112کاظم آبادسیرچشهدادکرمان10207

2263کشتوئیهسیرچشهدادکرمان10208

**کل کوهیسیرچشهدادکرمان10209

**کنارانسیرچشهدادکرمان10210

**گريسیرچشهدادکرمان10211

**گودال انجیروسیرچشهدادکرمان10212

**گودبیدوسیرچشهدادکرمان10213

**مارگیريسیرچشهدادکرمان10214

**محمودآبادسیرچشهدادکرمان10215

**مزرعه حسین اکبرسیرچشهدادکرمان10216

**مشهدشهداغدیرسیرچشهدادکرمان10217

**موهوبسیرچشهدادکرمان10218

**مهرآبادسیرچشهدادکرمان10219

2573ناصرآبادسیرچشهدادکرمان10220

**اب اشامیدنی جوشانجوشانگلبافکرمان10221

**ابگرمجوشانگلبافکرمان10222

**احمدیهجوشانگلبافکرمان10223

**بندرجوشانجوشانگلبافکرمان10224

**بندرچاكجوشانگلبافکرمان10225

**بندنوجوشانگلبافکرمان10226

**پشیشکوئیهجوشانگلبافکرمان10227

**تلمبه دوئ ركجوشانگلبافکرمان10228

**تلمبه شهیدمطهريجوشانگلبافکرمان10229

**تیرکانجوشانگلبافکرمان10230

4511,444جوشانجوشانگلبافکرمان10231

35113حسن آبادجوشانگلبافکرمان10232

**دامن کوهجوشانگلبافکرمان10233

**درگلوجوشانگلبافکرمان10234

**دکل تلویزیونیجوشانگلبافکرمان10235
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**ده قلیجوشانگلبافکرمان10236

64218دهوییهجوشانگلبافکرمان10237

**زاینده رودجوشانگلبافکرمان10238

40129زمان آبادجوشانگلبافکرمان10239

**زمین نائیجوشانگلبافکرمان10240

47150سعدآبادجوشانگلبافکرمان10241

**شهرك ده ملک ( روستاي ده ملک)جوشانگلبافکرمان10242

**علی آبادمرگونجوشانگلبافکرمان10243

64187فندقاعجوشانگلبافکرمان10244

**کارخانه اسفالت شهرداريجوشانگلبافکرمان10245

**کارخانه برزنتجوشانگلبافکرمان10246

**کنگريجوشانگلبافکرمان10247

**کوکونجوشانگلبافکرمان10248

**کهنوجوشانگلبافکرمان10249

**گلچینجوشانگلبافکرمان10250

**مادنگجوشانگلبافکرمان10251

43175محسن آبادجوشانگلبافکرمان10252

**مزرعه امیرحسین کالنتريجوشانگلبافکرمان10253

**ناصرآبادجوشانگلبافکرمان10254

161513هشتادانجوشانگلبافکرمان10255

**ابگرموکشیتگلبافکرمان10256

235781حرمککشیتگلبافکرمان10257

**ده حسنعلیکشیتگلبافکرمان10258

**علی آبادکشیتگلبافکرمان10259

3301,249کشیتکشیتگلبافکرمان10260

88282نسککشیتگلبافکرمان10261

215723اسماعیل آبادقناتغستانماهانکرمان10262

1129امیرآبادقناتغستانماهانکرمان10263

**ایستگاه تولیدبذرونهال منابع طبیعقناتغستانماهانکرمان10264
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**باغ سرکاراقاقناتغستانماهانکرمان10265

**بلوك زنی جمشیدئقناتغستانماهانکرمان10266

**تلمبه اصغرعبدالعلیقناتغستانماهانکرمان10267

**تلمبه حاجی گرگیقناتغستانماهانکرمان10268

**تلمبه حسین ولیقناتغستانماهانکرمان10269

**تلمبه دباغهاقناتغستانماهانکرمان10270

**تلمبه رضاخدادادقناتغستانماهانکرمان10271

**تلمبه زنگی آباديقناتغستانماهانکرمان10272

**تلمبه شمسقناتغستانماهانکرمان10273

قناتغستانماهانکرمان10274
تلمبه کشاورزي و دامپروري دانشجویان ریگ 

**جوپار

**تلمبه کوثرخیزقناتغستانماهانکرمان10275

**تلمبه مستضعفین1قناتغستانماهانکرمان10276

**تلمبه مستضعفین2قناتغستانماهانکرمان10277

**تلمبه مهدي سفیدکارقناتغستانماهانکرمان10278

**تلمبه هاي بنیاد زندانقناتغستانماهانکرمان10279

**جوادآبادقناتغستانماهانکرمان10280

**حاجی آبادقناتغستانماهانکرمان10281

167585حجت آبادقناتغستانماهانکرمان10282

**ده اقارضیقناتغستانماهانکرمان10283

**دهنه گلومک بندباغینقناتغستانماهانکرمان10284

**شرکت تعاونی مرغ تخمی 111قناتغستانماهانکرمان10285

**شرکت صنایع الستیک سازي کرمانقناتغستانماهانکرمان10286

**صمدانیقناتغستانماهانکرمان10287

**عباس آباد/عباس گاوي/قناتغستانماهانکرمان10288

**عبداله آبادقناتغستانماهانکرمان10289

3381,147قناتغستانقناتغستانماهانکرمان10290

**کارخانه آسفالت طالییقناتغستانماهانکرمان10291

**کارخانه آسفالت میرزاییقناتغستانماهانکرمان10292

**کارخانه شیر پیشروفرامینقناتغستانماهانکرمان10293
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**کریم آبادقناتغستانماهانکرمان10294

**کارخانه روغن نباتی گلنازقناتغستانماهانکرمان10295

**کارگاه شرکت زم زمقناتغستانماهانکرمان10296

**گاوداري حمیدفرحبخشقناتغستانماهانکرمان10297

**گاوداري سیه کوهقناتغستانماهانکرمان10298

**گاوداري شمسقناتغستانماهانکرمان10299

**گاوداري علی شفیعیقناتغستانماهانکرمان10300

**گاوداري فرح بخشقناتغستانماهانکرمان10301

**گاودارئ امین زادهقناتغستانماهانکرمان10302

**گاودارئ محمدولیعهدئقناتغستانماهانکرمان10303

**مجتمع گوشت صنعتی کرمانقناتغستانماهانکرمان10304

**مرغدارئ اجدادقناتغستانماهانکرمان10305

**مرکزاصالح نژادگاوقناتغستانماهانکرمان10306

**مزرعه حجت آبادبرقراريقناتغستانماهانکرمان10307

**معدن شن بنیادمسکن بنیادبتنقناتغستانماهانکرمان10308

**معدن شن گلومکقناتغستانماهانکرمان10309

**معدن شن ماشااهللا هماییقناتغستانماهانکرمان10310

**معدن شن نقیب زادهقناتغستانماهانکرمان10311

**معدن شن وماسه پرستارقناتغستانماهانکرمان10312

**معدن شن وماسه شماره 2شهردارئقناتغستانماهانکرمان10313

**معدن شن وماسه طالئیقناتغستانماهانکرمان10314

**معدن شن وماسه فضل آبادقناتغستانماهانکرمان10315

**معدن شن وماسه موالئی وزنگی آبادئقناتغستانماهانکرمان10316

**موتوراب شماره 1شهردارئ جوپارقناتغستانماهانکرمان10317

**موتوراب شماره 2شهردارئ جوپارقناتغستانماهانکرمان10318

**موتوردانشجوهاقناتغستانماهانکرمان10319

**نهالستان هفت باغقناتغستانماهانکرمان10320

**ابگرموماهانماهانکرمان10321

1844احمدآبادکهنوجماهانماهانکرمان10322
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**ادوريماهانماهانکرمان10323

620امیرآبادماهانماهانکرمان10324

**بهارستانماهانماهانکرمان10325

**بی بی گرامیهماهانماهانکرمان10326

**پاسگاه انتظامی انجم شعاعماهانماهانکرمان10327

**پاسگاه پلیس راهماهانماهانکرمان10328

**پیچوئیهماهانماهانکرمان10329

**ترجگانماهانماهانکرمان10330

**تلمبه احمديماهانماهانکرمان10331

610تلمبه بلبلوییه (جمال آباد)ماهانماهانکرمان10332

**تلمبه حاج حبیبماهانماهانکرمان10333

**تلمبه کارآموزیانماهانماهانکرمان10334

1551تلمبه نجارزادهماهانماهانکرمان10335

**تلمبه نواب زادهماهانماهانکرمان10336

**جوجه کشی مرغ مادرماهانماهانکرمان10337

**چشمه سرخماهانماهانکرمان10338

**چشمه شقینماهانماهانکرمان10339

**چشمه کوشکماهانماهانکرمان10340

**چهارطقاريماهانماهانکرمان10341

**حجت آبادکهنوجماهانماهانکرمان10342

1645حسن آباد1ماهانماهانکرمان10343

**حسن آباد2ماهانماهانکرمان10344

415حسین آبادماهانماهانکرمان10345

**حسین آبادمهدیقلیماهانماهانکرمان10346

**خلیل آبادماهانماهانکرمان10347

**خنگستانماهانماهانکرمان10348

**دارستانماهانماهانکرمان10349

**درسوسیماهانماهانکرمان10350

**درگرماهانماهانکرمان10351
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**دره برماهانماهانکرمان10352

**دره جاماهانماهانکرمان10353

**دره گزماهانماهانکرمان10354

**دستجردپایینماهانماهانکرمان10355

**ده حسنیماهانماهانکرمان10356

**ده یاورماهانماهانکرمان10357

**رحیم آبادماهانماهانکرمان10358

1540رزکوهماهانماهانکرمان10359

**روغنوئیهماهانماهانکرمان10360

**زهرودماهانماهانکرمان10361

519زینل آباد سفلیماهانماهانکرمان10362

1443زینل آباددامداري سلمانماهانماهانکرمان10363

**ساختمان بی سیمماهانماهانکرمان10364

**سعیدآبادماهانماهانکرمان10365

3311,045سکنجماهانماهانکرمان10366

**سلطان آبادماهانماهانکرمان10367

**شقینماهانماهانکرمان10368

**شوردرماهانماهانکرمان10369

**شوروماهانماهانکرمان10370

514عباس آبادماهانماهانکرمان10371

166507عرب آبادماهانماهانکرمان10372

**علی آبادماهانماهانکرمان10373

**قدرت آبادماهانماهانکرمان10374

**قالتوئیهماهانماهانکرمان10375

**قلندريماهانماهانکرمان10376

**کاظم آبادماهانماهانکرمان10377

**کرکوماهانماهانکرمان10378

**کریم آبادماهانماهانکرمان10379

2390کریم آبادحاج علیماهانماهانکرمان10380
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**کریم آبادسردارماهانماهانکرمان10381

**کشکوهماهانماهانکرمان10382

**کوپنگماهانماهانکرمان10383

60170کهنوجماهانماهانکرمان10384

5321,818لنگرماهانماهانکرمان10385

**ماروماهانماهانکرمان10386

**محمدآبادماهانماهانکرمان10387

**مزرعه جهادآبادماهانماهانکرمان10388

**مزرعه مرغ مادرماهانماهانکرمان10389

**معدن پائینماهانماهانکرمان10390

**مهدچهارماهانماهانکرمان10391

**مهدي آبادماهانماهانکرمان10392

49مهدي آباد لنگرماهانماهانکرمان10393

**نائیماهانماهانکرمان10394

**نرمگانماهانماهانکرمان10395

**نعمت آباد1ماهانماهانکرمان10396

**نعمت آباد2ماهانماهانکرمان10397

**هنگ باالماهانماهانکرمان10398

**هنگ پایینماهانماهانکرمان10399

**اتحادیه تعاونیهاي امکاناختیارآبادمرکزيکرمان10400

1023اکبرآباداختیارآبادمرکزيکرمان10401

**اکبرآبادده باقراختیارآبادمرکزيکرمان10402

**ایستگاه راه اهناختیارآبادمرکزيکرمان10403

71182باداموئیهاختیارآبادمرکزيکرمان10404

226620باقرآبادریگاختیارآبادمرکزيکرمان10405

44130بوجاختیارآبادمرکزيکرمان10406

**بهشت زهرااختیارآبادمرکزيکرمان10407

**بیدکجاختیارآبادمرکزيکرمان10408

**بیدوئیهاختیارآبادمرکزيکرمان10409
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**پادگان باهنراختیارآبادمرکزيکرمان10410

**پست 132/20کیلوواتی باغیناختیارآبادمرکزيکرمان10411

**تاسیسات فرگازاختیارآبادمرکزيکرمان10412

**تلمبه ابراهیم (درویش رضا)اختیارآبادمرکزيکرمان10413

**تلمبه احمد روحی وشرکااختیارآبادمرکزيکرمان10414

**تلمبه احمدآبادارجمنداختیارآبادمرکزيکرمان10415

**تلمبه اصغربیجاري 2اختیارآبادمرکزيکرمان10416

**تلمبه اصغرجالل کمالی 2اختیارآبادمرکزيکرمان10417

**تلمبه اصغردانشوراختیارآبادمرکزيکرمان10418

**تلمبه اصغردرعلی/اصغرجالل کمالی 1اختیارآبادمرکزيکرمان10419

**تلمبه اکبرنظریاناختیارآبادمرکزيکرمان10420

**تلمبه ایرانمنشاختیارآبادمرکزيکرمان10421

**تلمبه ایرج صمدياختیارآبادمرکزيکرمان10422

**تلمبه بهرام آباداختیارآبادمرکزيکرمان10423

**تلمبه جمال کوبازادهاختیارآبادمرکزيکرمان10424

**تلمبه جنگلبانیاختیارآبادمرکزيکرمان10425

**تلمبه جواد کوپاه زادهاختیارآبادمرکزيکرمان10426

418تلمبه جوادرشیدفرخیاختیارآبادمرکزيکرمان10427

**تلمبه چاوشیاناختیارآبادمرکزيکرمان10428

**تلمبه چشمه سنگیاختیارآبادمرکزيکرمان10429

**تلمبه حاج احمد جعفرياختیارآبادمرکزيکرمان10430

**تلمبه حاج علیجاناختیارآبادمرکزيکرمان10431

**تلمبه حسن عربزادهاختیارآبادمرکزيکرمان10432

**تلمبه دانائیاختیارآبادمرکزيکرمان10433

**تلمبه رشکمیاختیارآبادمرکزيکرمان10434

37104تلمبه رضاآبادساالرياختیارآبادمرکزيکرمان10435

**تلمبه رمضان اکبراختیارآبادمرکزيکرمان10436

**تلمبه زارعین باداموئیهاختیارآبادمرکزيکرمان10437

**تلمبه زارعین رستم آباداختیارآبادمرکزيکرمان10438
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916تلمبه زارعین مومن آباداختیارآبادمرکزيکرمان10439

**تلمبه سرجنگلداري (پاسگاه حفاظتی 1)اختیارآبادمرکزيکرمان10440

**تلمبه سیدموسوياختیارآبادمرکزيکرمان10441

**تلمبه سیستانی/حسن زاده وشرکا/اختیارآبادمرکزيکرمان10442

38125تلمبه شیشه گراختیارآبادمرکزيکرمان10443

**تلمبه صاحب الزماناختیارآبادمرکزيکرمان10444

**تلمبه عربزاده 1اختیارآبادمرکزيکرمان10445

**تلمبه قاسم گرگیاختیارآبادمرکزيکرمان10446

**تلمبه قائم ال محمداختیارآبادمرکزيکرمان10447

**تلمبه قنادزادهاختیارآبادمرکزيکرمان10448

**تلمبه کارنمااختیارآبادمرکزيکرمان10449

**تلمبه کربالئی رمضان 1اختیارآبادمرکزيکرمان10450

**تلمبه کربالئی رمضان دواختیارآبادمرکزيکرمان10451

**تلمبه کفشگراختیارآبادمرکزيکرمان10452

**تلمبه گلرساناختیارآبادمرکزيکرمان10453

**تلمبه محمدانجم شعاعاختیارآبادمرکزيکرمان10454

**تلمبه محمدحسن نظریاناختیارآبادمرکزيکرمان10455

**تلمبه محمودشیخ شعاعیاختیارآبادمرکزيکرمان10456

**تلمبه مختارایرانمنش (تلمبه رانیها)اختیارآبادمرکزيکرمان10457

**تلمبه مشک زادهاختیارآبادمرکزيکرمان10458

**تلمبه مهاجري/جواداالئمه/اختیارآبادمرکزيکرمان10459

**تلمبه مهدي نکوییاختیارآبادمرکزيکرمان10460

**تلمبه مهرابی(تلمبه جاهد)اختیارآبادمرکزيکرمان10461

**تلمبه نخجیرواناختیارآبادمرکزيکرمان10462

**تلمبه نعمت زاده/مختارایرانمنشاختیارآبادمرکزيکرمان10463

28129تلمبه نوذرياختیارآبادمرکزيکرمان10464

**تلمبه وحدت/حاکم آباد/اختیارآبادمرکزيکرمان10465

**تلمبه هوشمنداختیارآبادمرکزيکرمان10466

731تلمبه یزدان آباداختیارآبادمرکزيکرمان10467
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**تلمبه یوسف اللهیاختیارآبادمرکزيکرمان10468

**تلمبه یوسفیاناختیارآبادمرکزيکرمان10469

3396چاه کهنوئیهاختیارآبادمرکزيکرمان10470

**چاه میراختیارآبادمرکزيکرمان10471

**چشمه سرگداراختیارآبادمرکزيکرمان10472

137380چشمه گزاختیارآبادمرکزيکرمان10473

1,1563,939حاجی آبادنظري /شهرك شهیدباهنر/اختیارآبادمرکزيکرمان10474

**حجت آبادیزدیهااختیارآبادمرکزيکرمان10475

**حسین آبادچشمه سنگیاختیارآبادمرکزيکرمان10476

830حسین آبادخاناختیارآبادمرکزيکرمان10477

**حسین آباددهنهاختیارآبادمرکزيکرمان10478

414دره سفیداختیارآبادمرکزيکرمان10479

**ده امیراختیارآبادمرکزيکرمان10480

**ده خضرياختیارآبادمرکزيکرمان10481

**ده ذکااختیارآبادمرکزيکرمان10482

**ده قاب چیاختیارآبادمرکزيکرمان10483

**ده محمدحسناختیارآبادمرکزيکرمان10484

**ده محمدعلیاختیارآبادمرکزيکرمان10485

**ده نظاماختیارآبادمرکزيکرمان10486

3398ده نوئیهاختیارآبادمرکزيکرمان10487

**ده هوشنگاختیارآبادمرکزيکرمان10488

**رعبهاختیارآبادمرکزيکرمان10489

2,8639,954روستاي چهارده معصوم/اهللا آباداختیارآبادمرکزيکرمان10490

3051,002سعادت آباداختیارآبادمرکزيکرمان10491

**سنگبري سهنداختیارآبادمرکزيکرمان10492

**شرکت امکاناختیارآبادمرکزيکرمان10493

**شرکت پشم بافی اسیااختیارآبادمرکزيکرمان10494

**شرکت تقطیراختیارآبادمرکزيکرمان10495

**شرکت حمل و نقل مکران باراختیارآبادمرکزيکرمان10496
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**شرکت عادلیاناختیارآبادمرکزيکرمان10497

**شرکت کرمانیتاختیارآبادمرکزيکرمان10498

**شرکت کیمیامساختیارآبادمرکزيکرمان10499

**شرکت ملنتیاختیارآبادمرکزيکرمان10500

29102شمس آباداختیارآبادمرکزيکرمان10501

**شورآباد(چشمه شورو )اختیارآبادمرکزيکرمان10502

**شهرك صنعتیاختیارآبادمرکزيکرمان10503

**شیوخاختیارآبادمرکزيکرمان10504

**عباس آباداختیارآبادمرکزيکرمان10505

**علی آباداختیارآبادمرکزيکرمان10506

**فتح آباداختیارآبادمرکزيکرمان10507

**فردوسیاختیارآبادمرکزيکرمان10508

**قاسم آباداختیارآبادمرکزيکرمان10509

1,2084,462قائم آباداختیارآبادمرکزيکرمان10510

**کارخانه پودرگوشت شهیدفرهادشجاعیاختیارآبادمرکزيکرمان10511

**کارخانه زیتاختیارآبادمرکزيکرمان10512

**کارخانه سیمان کرماناختیارآبادمرکزيکرمان10513

**کارخانه موکت ترمهاختیارآبادمرکزيکرمان10514

**کارگاه بلوك زنی شیخ شعاعیاختیارآبادمرکزيکرمان10515

**کاظمیهاختیارآبادمرکزيکرمان10516

**کریم دادياختیارآبادمرکزيکرمان10517

**کوره ایالقیاختیارآبادمرکزيکرمان10518

517کوره مهندس پدراختیارآبادمرکزيکرمان10519

**کهنواختیارآبادمرکزيکرمان10520

**گنجعلیاختیارآبادمرکزيکرمان10521

**گهنوئیهاختیارآبادمرکزيکرمان10522

**محمدآباداختیارآبادمرکزيکرمان10523

**مرغداري بحرینی هااختیارآبادمرکزيکرمان10524

**مرغداري بمانعلی شیخ محمدياختیارآبادمرکزيکرمان10525

صفحه 363



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مرغداري حسین حاج محمدي 2اختیارآبادمرکزيکرمان10526

**مرغداري حسین دوست محمدي 1اختیارآبادمرکزيکرمان10527

**مرغداري دوست محمدي 2اختیارآبادمرکزيکرمان10528

**مرغداري رجبعلی پوراختیارآبادمرکزيکرمان10529

**مرغداري رضاعبداله حسن زادهاختیارآبادمرکزيکرمان10530

**مرغداري عامرياختیارآبادمرکزيکرمان10531

**مرغداري عباس عبدالعلی زادهاختیارآبادمرکزيکرمان10532

**مرغداري عبداله عامرياختیارآبادمرکزيکرمان10533

**مرغداري علی بحرینیاختیارآبادمرکزيکرمان10534

**مرغداري علی جعفرياختیارآبادمرکزيکرمان10535

**مرغداري غالمرضارضائیاختیارآبادمرکزيکرمان10536

**مرغداري نظرالهیاختیارآبادمرکزيکرمان10537

**مزرعه علی آباداختیارآبادمرکزيکرمان10538

**مزرعه محمود آباداختیارآبادمرکزيکرمان10539

**مزرعه مرغ مادراختیارآبادمرکزيکرمان10540

**معدن شن عادلیاناختیارآبادمرکزيکرمان10541

**موتور1سازمان اباختیارآبادمرکزيکرمان10542

**موتورحسین دانشجواختیارآبادمرکزيکرمان10543

**مهدي آباد/تلمبه حسن نفتاختیارآبادمرکزيکرمان10544

**مهدي آباداسدياختیارآبادمرکزيکرمان10545

**مهدي آباد1اختیارآبادمرکزيکرمان10546

**مهرآبادژنداختیارآبادمرکزيکرمان10547

**هادي آباداختیارآبادمرکزيکرمان10548

3892هنوجاختیارآبادمرکزيکرمان10549

1,2303,741هوانیروزاختیارآبادمرکزيکرمان10550

**اب بیدوباغینمرکزيکرمان10551

1043ابراهیم آبادباغینمرکزيکرمان10552

**احمد آباد1باغینمرکزيکرمان10553

1880احمد آباد2باغینمرکزيکرمان10554
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61177استخروییهباغینمرکزيکرمان10555

1863اسالم آباددولت آبادباغینمرکزيکرمان10556

**اسالم آبادگزدرهباغینمرکزيکرمان10557

**اسالم آبادنامجوباغینمرکزيکرمان10558

**اسماعیل آبادباغینمرکزيکرمان10559

**اغل عباس شجاعیباغینمرکزيکرمان10560

**اکبرآبادباغینمرکزيکرمان10561

**اهللا آبادچاروكباغینمرکزيکرمان10562

**اله آبادباغینمرکزيکرمان10563

**امادگاه باغینباغینمرکزيکرمان10564

**امیرآبادباغینمرکزيکرمان10565

**پتکوئیهباغینمرکزيکرمان10566

526تلمبه 17شهریورباغینمرکزيکرمان10567

2181تلمبه ارتیس (مهدیه )باغینمرکزيکرمان10568

**تلمبه ارجمندباغینمرکزيکرمان10569

**تلمبه ارگاسیاباغینمرکزيکرمان10570

**تلمبه ازاديباغینمرکزيکرمان10571

**تلمبه اسالم آبادخالصهباغینمرکزيکرمان10572

**تلمبه اسالمیباغینمرکزيکرمان10573

**تلمبه امان اله خان عامريباغینمرکزيکرمان10574

**تلمبه امیرآبادباغینمرکزيکرمان10575

**تلمبه امینیانباغینمرکزيکرمان10576

**تلمبه انقالبباغینمرکزيکرمان10577

1765تلمبه حاجی آبادباغینمرکزيکرمان10578

521تلمبه حیدريباغینمرکزيکرمان10579

**تلمبه رحمت آبادباغینمرکزيکرمان10580

**تلمبه رشیدفرخیباغینمرکزيکرمان10581

**تلمبه زمان آبادباغینمرکزيکرمان10582

**تلمبه شهیدبهشتی /تلمبه شهیدبهشتی رباباغینمرکزيکرمان10583
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**تلمبه طالقانی 1باغینمرکزيکرمان10584

**تلمبه عادل خوشحالیباغینمرکزيکرمان10585

413تلمبه عباس آبادباغینمرکزيکرمان10586

619تلمبه قائم آبادباغینمرکزيکرمان10587

830تلمبه قدسباغینمرکزيکرمان10588

**تلمبه گدآبادباغینمرکزيکرمان10589

**تلمبه محمودآبادسعديباغینمرکزيکرمان10590

**تلمبه مصیبباغینمرکزيکرمان10591

**تلمبه مظفرآبادباغینمرکزيکرمان10592

624تلمبه مهدي آبادسعديباغینمرکزيکرمان10593

**تلمبه هوانیروزباغینمرکزيکرمان10594

**توکل آبادباغینمرکزيکرمان10595

**توکل آبادباغینمرکزيکرمان10596

**توکل آبادازاديباغینمرکزيکرمان10597

47144چناروییهباغینمرکزيکرمان10598

**حجت آبادباغینمرکزيکرمان10599

**حجت آباددقباغینمرکزيکرمان10600

612حجت آبادرباطباغینمرکزيکرمان10601

**حسین آبادباغینمرکزيکرمان10602

**حسین آبادرباطباغینمرکزيکرمان10603

**حسین آبادسعديباغینمرکزيکرمان10604

**خیرآبادباغینمرکزيکرمان10605

**درکروباغینمرکزيکرمان10606

**دکل مخابراتیباغینمرکزيکرمان10607

2070دولت آبادباغینمرکزيکرمان10608

**ده پناهباغینمرکزيکرمان10609

**ده خونیباغینمرکزيکرمان10610

**ده علی عباسباغینمرکزيکرمان10611

**دهوییهباغینمرکزيکرمان10612
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4261,597رباطباغینمرکزيکرمان10613

**رضاآبادباغینمرکزيکرمان10614

3941,286سعديباغینمرکزيکرمان10615

2796شهرك صنعتی شماره2 کرمانباغینمرکزيکرمان10616

**عباس آبادرباطباغینمرکزيکرمان10617

**علی آبادباغینمرکزيکرمان10618

**علی آبادرباطباغینمرکزيکرمان10619

**قندآبادباغینمرکزيکرمان10620

**کارخانه روغنباغینمرکزيکرمان10621

520کریم آبادرباطباغینمرکزيکرمان10622

**گزدرهباغینمرکزيکرمان10623

**مبارکهباغینمرکزيکرمان10624

**مجتمع داروییباغینمرکزيکرمان10625

**مجتمع شهیدکریمیباغینمرکزيکرمان10626

**مجتمع صنایع جنبی مس شهیدباهنرباغینمرکزيکرمان10627

**محمدآبادباغینمرکزيکرمان10628

**مهدي آبادباغینمرکزيکرمان10629

**ارامگاهدرختنگانمرکزيکرمان10630

1332اسحاق آباددرختنگانمرکزيکرمان10631

52106اسالم آباددرختنگانمرکزيکرمان10632

**اصغرآباددرختنگانمرکزيکرمان10633

**اکبرآباد2درختنگانمرکزيکرمان10634

31109انارستاندرختنگانمرکزيکرمان10635

**باغ بادامیدرختنگانمرکزيکرمان10636

**باغ باالدرختنگانمرکزيکرمان10637

1847باغ برزوئیهدرختنگانمرکزيکرمان10638

**باغ پورزنددرختنگانمرکزيکرمان10639

**باغ چشمه گودرختنگانمرکزيکرمان10640

**باغ حسین بکدرختنگانمرکزيکرمان10641
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1849برسرخدرختنگانمرکزيکرمان10642

**بندروئیه سیمکدرختنگانمرکزيکرمان10643

61145بیدوییه 1درختنگانمرکزيکرمان10644

**بیدوییه 2درختنگانمرکزيکرمان10645

**پادگان ربذهدرختنگانمرکزيکرمان10646

3072پشت شیراندرختنگانمرکزيکرمان10647

**پشتهدرختنگانمرکزيکرمان10648

**تقی آباددرختنگانمرکزيکرمان10649

**تلمبه پشته اهویی (پشته شیرانیها)درختنگانمرکزيکرمان10650

**تلمبه درانیدرختنگانمرکزيکرمان10651

**تلمبه شهید رجایی (پشته شیرانیها)درختنگانمرکزيکرمان10652

**تلمبه طالبیدرختنگانمرکزيکرمان10653

**توکل آبادحاج علیدرختنگانمرکزيکرمان10654

2238تیزنگدرختنگانمرکزيکرمان10655

**تی تودرختنگانمرکزيکرمان10656

411تی جنگدرختنگانمرکزيکرمان10657

**تیدردرختنگانمرکزيکرمان10658

2472تیکدرپاي سنگدرختنگانمرکزيکرمان10659

1350تینوندرختنگانمرکزيکرمان10660

619جریسخاندرختنگانمرکزيکرمان10661

**چشمه احمديدرختنگانمرکزيکرمان10662

**چشمه تکدرختنگانمرکزيکرمان10663

1545حجت آباددرختنگانمرکزيکرمان10664

**حسن آباددرختنگانمرکزيکرمان10665

**حسین آباددرختنگانمرکزيکرمان10666

**حمکماندرختنگانمرکزيکرمان10667

**خالی باغدرختنگانمرکزيکرمان10668

512خیرآباددرختنگانمرکزيکرمان10669

53176دارسینوییهدرختنگانمرکزيکرمان10670
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3386دانگ نیمدرختنگانمرکزيکرمان10671

54172دراندرختنگانمرکزيکرمان10672

113339درب اسیابدرختنگانمرکزيکرمان10673

59163درب انارستاندرختنگانمرکزيکرمان10674

**دوغ ناندرختنگانمرکزيکرمان10675

**ده شعاردرختنگانمرکزيکرمان10676

513ده شیب سفلیدرختنگانمرکزيکرمان10677

38134ده شیب علیادرختنگانمرکزيکرمان10678

510ده شیخ 2درختنگانمرکزيکرمان10679

1940ده صالحیدرختنگانمرکزيکرمان10680

42133ده قاضیدرختنگانمرکزيکرمان10681

2051ده کافیدرختنگانمرکزيکرمان10682

89281ده لولودرختنگانمرکزيکرمان10683

38112ده مالدرختنگانمرکزيکرمان10684

**ده نوپرویزدرختنگانمرکزيکرمان10685

**دهنودرختنگانمرکزيکرمان10686

**دهنوشوردرختنگانمرکزيکرمان10687

620دهودرختنگانمرکزيکرمان10688

**دهوسفلیدرختنگانمرکزيکرمان10689

**دهوعلیادرختنگانمرکزيکرمان10690

**رضاآباددرختنگانمرکزيکرمان10691

**روحی آباددرختنگانمرکزيکرمان10692

**رودگزدرختنگانمرکزيکرمان10693

**زربیشهدرختنگانمرکزيکرمان10694

**ساروج /ساواج /درختنگانمرکزيکرمان10695

1143سراسیاب باالدرختنگانمرکزيکرمان10696

413سراسیاب پاییندرختنگانمرکزيکرمان10697

**سرچوهدرختنگانمرکزيکرمان10698

**سرچیت باالدرختنگانمرکزيکرمان10699
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712سرچیت پائیندرختنگانمرکزيکرمان10700

**سردهوندرختنگانمرکزيکرمان10701

**سرطاعونهدرختنگانمرکزيکرمان10702

2,3338,626سعیديدرختنگانمرکزيکرمان10703

**سلطان آباددرختنگانمرکزيکرمان10704

**سنگستاندرختنگانمرکزيکرمان10705

98318سیمکدرختنگانمرکزيکرمان10706

822شانگستاندرختنگانمرکزيکرمان10707

**شرکت تعاونی معدن سنگ گستردرختنگانمرکزيکرمان10708

**شریف آباددرختنگانمرکزيکرمان10709

**عباس آباددرختنگانمرکزيکرمان10710

62187عبدل آباددرختنگانمرکزيکرمان10711

3577علی آباددرختنگانمرکزيکرمان10712

**علی آبادابشوردرختنگانمرکزيکرمان10713

**علی آبادایرانمنشدرختنگانمرکزيکرمان10714

**علی آبادرشیدفرخیدرختنگانمرکزيکرمان10715

**فساروددرختنگانمرکزيکرمان10716

46151فوسکدرختنگانمرکزيکرمان10717

**قدمگاهدرختنگانمرکزيکرمان10718

**قطاردرختنگانمرکزيکرمان10719

**کارخانه گچ پاکتیدرختنگانمرکزيکرمان10720

715کجهدرختنگانمرکزيکرمان10721

1136کرمانیدرختنگانمرکزيکرمان10722

**گززارخضريدرختنگانمرکزيکرمان10723

**گزوئیهدرختنگانمرکزيکرمان10724

**گودخشودرختنگانمرکزيکرمان10725

**گهرگزدرختنگانمرکزيکرمان10726

3296گیشیندرختنگانمرکزيکرمان10727

**مجتمع پرورش مرغ گوشتیدرختنگانمرکزيکرمان10728
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**محمودآباددرختنگانمرکزيکرمان10729

**مزارشاه ابراهیمدرختنگانمرکزيکرمان10730

**معدن چشمه شیردوشدرختنگانمرکزيکرمان10731

2377میان نهردرختنگانمرکزيکرمان10732

48نصرآباددرختنگانمرکزيکرمان10733

3695نهضت آباددرختنگانمرکزيکرمان10734

70194وامق آباددرختنگانمرکزيکرمان10735

**هفتادمیشدرختنگانمرکزيکرمان10736

2979هینماندرختنگانمرکزيکرمان10737

**احمدآبادزنگی آبادمرکزيکرمان10738

**امیرآبادزنگی آبادمرکزيکرمان10739

**ایستگاه تحقیقات پسته کرمانزنگی آبادمرکزيکرمان10740

**بازرگانزنگی آبادمرکزيکرمان10741

**بهشت آبادهرنديزنگی آبادمرکزيکرمان10742

**پادگان شهید بهشتیزنگی آبادمرکزيکرمان10743

**تلمبه 1ارجمندزنگی آبادمرکزيکرمان10744

**تلمبه اخگرزنگی آبادمرکزيکرمان10745

**تلمبه امانیزنگی آبادمرکزيکرمان10746

**تلمبه امینایی وشرکا /تل طوفان /زنگی آبادمرکزيکرمان10747

**تلمبه ایران نژادزنگی آبادمرکزيکرمان10748

**تلمبه ترابیزنگی آبادمرکزيکرمان10749

**تلمبه جهانزنگی آبادمرکزيکرمان10750

**تلمبه حاج اصغرنخعیزنگی آبادمرکزيکرمان10751

**تلمبه حاج محموديزنگی آبادمرکزيکرمان10752

**تلمبه حبیب اله اشرفیزنگی آبادمرکزيکرمان10753

**تلمبه حسن اشپززنگی آبادمرکزيکرمان10754

**تلمبه حسین آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10755

**تلمبه حسین خدائیزنگی آبادمرکزيکرمان10756

**تلمبه خضريزنگی آبادمرکزيکرمان10757
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**تلمبه دکترضیاابراهیمیزنگی آبادمرکزيکرمان10758

**تلمبه دهشزنگی آبادمرکزيکرمان10759

**تلمبه رفعت خانمزنگی آبادمرکزيکرمان10760

**تلمبه زنگی آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10761

**تلمبه ساعديزنگی آبادمرکزيکرمان10762

**تلمبه سبزعلیزنگی آبادمرکزيکرمان10763

**تلمبه ستوده 2زنگی آبادمرکزيکرمان10764

**تلمبه سروشیانزنگی آبادمرکزيکرمان10765

**تلمبه سرهنگ بهرمندزنگی آبادمرکزيکرمان10766

**تلمبه سیدحسین ترابیزنگی آبادمرکزيکرمان10767

**تلمبه سیدکمرسیاهزنگی آبادمرکزيکرمان10768

**تلمبه سیدمحمدفاطمیزنگی آبادمرکزيکرمان10769

**تلمبه سیدمهدي مهدوي 2زنگی آبادمرکزيکرمان10770

**تلمبه صمديزنگی آبادمرکزيکرمان10771

**تلمبه عباس آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10772

35105تلمبه عباس اژدري وچیت ساززنگی آبادمرکزيکرمان10773

510تلمبه عباس مظفريزنگی آبادمرکزيکرمان10774

**تلمبه عطارپورزنگی آبادمرکزيکرمان10775

**تلمبه علی اسماعیلیزنگی آبادمرکزيکرمان10776

**تلمبه علی رستمیزنگی آبادمرکزيکرمان10777

**تلمبه فاطمیزنگی آبادمرکزيکرمان10778

**تلمبه فتح آبادمهرابیزنگی آبادمرکزيکرمان10779

**تلمبه کیانیان2زنگی آبادمرکزيکرمان10780

**تلمبه گلشنزنگی آبادمرکزيکرمان10781

**تلمبه لبیبیزنگی آبادمرکزيکرمان10782

**تلمبه مختارخدائیزنگی آبادمرکزيکرمان10783

**تلمبه مختومیزنگی آبادمرکزيکرمان10784

**تلمبه مظهريزنگی آبادمرکزيکرمان10785

**تلمبه هاي ایرانمنشزنگی آبادمرکزيکرمان10786
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**تلمبه یاسائی وشرکازنگی آبادمرکزيکرمان10787

7822,664حجت آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10788

**حسن آباد2زنگی آبادمرکزيکرمان10789

**خسروآبادزنگی آبادمرکزيکرمان10790

**دوالب آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10791

**دولت آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10792

**زین آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10793

**سلطان آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10794

**سنگ کوبی باقريزنگی آبادمرکزيکرمان10795

4831,650شاهرخ آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10796

2,2678,570شرف آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10797

**شرکت پستهزنگی آبادمرکزيکرمان10798

**شرکت پولی اتیلنزنگی آبادمرکزيکرمان10799

**شرکت مصالح ساختمانی مساكزنگی آبادمرکزيکرمان10800

**شهرك برق در حال احداثزنگی آبادمرکزيکرمان10801

**صفی آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10802

727علی آبادجهرزنگی آبادمرکزيکرمان10803

**قارچ جوانهزنگی آبادمرکزيکرمان10804

**کارخانه ایزوگامزنگی آبادمرکزيکرمان10805

**کارخانه سنگبريزنگی آبادمرکزيکرمان10806

**کارخانه کرمان طیورزنگی آبادمرکزيکرمان10807

**کرمان تابلوزنگی آبادمرکزيکرمان10808

**کرمان تالشزنگی آبادمرکزيکرمان10809

3851,296کهنوح مدیمزنگی آبادمرکزيکرمان10810

**کارخانه آسفالت ماشاڈاهللا زنگی آبادئزنگی آبادمرکزيکرمان10811

**کرمان اهکزنگی آبادمرکزيکرمان10812

**گاوداري امیدزنگی آبادمرکزيکرمان10813

**محمدآباد زنگی آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10814

**مرغداري ساعديزنگی آبادمرکزيکرمان10815
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**مرکزاموزش کشاورزيزنگی آبادمرکزيکرمان10816

**میان دوکوهزنگی آبادمرکزيکرمان10817

**نصرت آبادزنگی آبادمرکزيکرمان10818

**احمدآبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10819

**استخروییهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10820

**اسمالیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10821

**اسیاب یحییسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10822

928اله آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10823

**انباردفتراموراتباع مهاجرین خارجیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10824

**باغوهاسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10825

**بلبلوییهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10826

**بندرحسین آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10827

**بیدمحمدبیدسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10828

**پتکوئیهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10829

1139پشته امام جمعهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10830

**پشته کربالئی حسنسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10831

**تلمبه اهللا آباد ده میلوسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10832

**تلمبه بابائیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10833

**تلمبه دکترساالرسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10834

**تلمبه صادقیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10835

**تلمبه عقابیانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10836

**تلمبه قائمیه هوشنگ پرنده افشارسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10837

**تلمبه کاشی سازيسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10838

**تلمبه ماشااله خانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10839

72225تلمبه مهاجريسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10840

**تلمبه هاي سازمان ابسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10841

**توکل آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10842

**جمال آبادسفلیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10843

**جمال آبادعلیاسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10844
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**حسین آباد1سرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10845

**حسین آباد2سرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10846

68219حسین آباداخوندسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10847

174619حسین آبادخانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10848

**درچوهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10849

**دستجردسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10850

126374ده باالسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10851

1453ده خشکسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10852

**ده سیدسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10853

**ده شهابسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10854

**ده فارسیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10855

**ده قاسم خانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10856

**ده کبکوسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10857

**ده کمالیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10858

**ده گلشنسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10859

58ده لبیبیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10860

**ده مهندس خالوئیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10861

**ده یاريسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10862

**ده یزديسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10863

**رستم آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10864

**رستوران صحراسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10865

**ساختمان سیلوسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10866

**شرکت نیرومانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10867

**شن شوئیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10868

**شن شوئی جهادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10869

**شیشوئیهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10870

**عباس آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10871

**عشق آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10872

**علی آباد(زراشگو-گزوشک )سرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10873
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**کارخانه خانه سازي کرمانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10874

**کارخانه اسفالتسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10875

**کارخانه دان طیورسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10876

**کافه حسین آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10877

**کهن یاورسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10878

62198کینگانسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10879

55152گجگینسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10880

**گرازوئیهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10881

**محمدآبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10882

**مرغداريسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10883

**مرگینسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10884

**مزرعه سیمرغسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10885

**مسجدامام رضاسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10886

**معدن سنگ وشنسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10887

**معدن شن ایرانمنشسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10888

**معدن شن و ماسه پورچراغیسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10889

**معدن شن وماسهسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10890

**هاشم آبادسرآسیاب فرسنگیمرکزيکرمان10891

**اب لیشوطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10892

**اب نهروباالطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10893

**اب نهروپائینطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10894

825باب بلوچیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10895

**باب خوبانطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10896

**باب ذکورطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10897

**باغ پونهطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10898

**باغ قدرت آبادطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10899

**بیدخواجهطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10900

**پابداناباالطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10901

**پابداناپائینطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10902
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1243تلمبه پویندگان جاویدطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10903

**چشمه بالوطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10904

**چشمه پودنه ايطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10905

**چشمه قلقلیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10906

**چماییطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10907

**چهارچمزوطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10908

**حجت آبادطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10909

**حسین آبادباال/عیسی آبادطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10910

**حسین آباد1طغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10911

**حوض خانه پنجطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10912

129454خانمکان /جنت مکان /طغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10913

**در هفت کوهطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10914

**درابطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10915

**درپورسینطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10916

**درچاهطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10917

**درزردطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10918

**درزردالوطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10919

**درزنگالنطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10920

**درسادگیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10921

**درسنجدوطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10922

**درگاوانطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10923

**دونگرطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10924

**ده احمدحاجیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10925

**ده اقاخانطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10926

**ده حسینطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10927

**ده سیوباالطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10928

**ده سیوپائینطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10929

414ده کروطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10930

**ده یزدي هاطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10931
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**دهنوباالطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10932

49160رشک سفلیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10933

414رودشورطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10934

**رومورطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10935

97338سبتکطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10936

**سفیدارطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10937

**عباس آباد1طغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10938

**عباس آباد2طغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10939

**کریم آبادطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10940

**گزگونوطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10941

**گمسارطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10942

**گودشیروطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10943

**لک شورطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10944

**مزرعه حسین مظلومطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10945

**معدن زغالسنگطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10946

**معدن گچطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10947

**معدن ماسه شوئیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10948

**معدن هشونیطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10949

43164نجف آبادطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10950

933هزارگزطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10951

**هشونی باالطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10952

513هشونی پائینطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10953

1454همت آبادطغرل الجردطغرل الجردکوهبنان10954

511ابکریکجورمرکزيکوهبنان10955

413استاججورمرکزيکوهبنان10956

84228افزارجورمرکزيکوهبنان10957

**امیرآبادجورمرکزيکوهبنان10958

**باب زنگوئیه بزرگجورمرکزيکوهبنان10959

**باب زنگوئیه کوچکجورمرکزيکوهبنان10960
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819باب گسکجورمرکزيکوهبنان10961

**باب نزوانجورمرکزيکوهبنان10962

**باغ پهنجورمرکزيکوهبنان10963

**باغ درولیجورمرکزيکوهبنان10964

**باغ سیاهجورمرکزيکوهبنان10965

**باغ فکريجورمرکزيکوهبنان10966

**بستانجورمرکزيکوهبنان10967

1130بندرجورمرکزيکوهبنان10968

**بیدبرجورمرکزيکوهبنان10969

**پاچینو/پاچینه /جورمرکزيکوهبنان10970

**پاسگاه شهید صدر الدینجورمرکزيکوهبنان10971

**پشت دام استاججورمرکزيکوهبنان10972

**پوزه لخرجورمرکزيکوهبنان10973

**تره چیجورمرکزيکوهبنان10974

**تیتوباالجورمرکزيکوهبنان10975

**تیتوپائینجورمرکزيکوهبنان10976

**چاه ابراهیمیجورمرکزيکوهبنان10977

**چاه بنهجورمرکزيکوهبنان10978

**چاه رمضانجورمرکزيکوهبنان10979

**چاه فکريجورمرکزيکوهبنان10980

**چشمه ده کرنگجورمرکزيکوهبنان10981

**چشمه سردجورمرکزيکوهبنان10982

**چشمه محمديجورمرکزيکوهبنان10983

**حجت آبادجورمرکزيکوهبنان10984

**حسن آبادجورمرکزيکوهبنان10985

**حسین آباد2جورمرکزيکوهبنان10986

**حسین آباد4جورمرکزيکوهبنان10987

**درابجورمرکزيکوهبنان10988

**دراب شکانجورمرکزيکوهبنان10989
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**درتیتوجورمرکزيکوهبنان10990

**درجزمیجورمرکزيکوهبنان10991

**درچنارجورمرکزيکوهبنان10992

**درزردوجورمرکزيکوهبنان10993

**درزگونجورمرکزيکوهبنان10994

**درمورین 3جورمرکزيکوهبنان10995

**درمورین2جورمرکزيکوهبنان10996

2579دره هودجورمرکزيکوهبنان10997

**دریاسوجورمرکزيکوهبنان10998

**دولت آبادجورمرکزيکوهبنان10999

**ده احمدآبادجورمرکزيکوهبنان11000

**ده اقارضاجورمرکزيکوهبنان11001

**ده باباجورمرکزيکوهبنان11002

**ده باالجورمرکزيکوهبنان11003

**ده تقیجورمرکزيکوهبنان11004

**ده جوريجورمرکزيکوهبنان11005

**ده حاجی جبارجورمرکزيکوهبنان11006

36116ده خواجهجورمرکزيکوهبنان11007

**ده ساالرجورمرکزيکوهبنان11008

**ده سیدهاجورمرکزيکوهبنان11009

410ده شوراخوندجورمرکزيکوهبنان11010

**ده شورسفلیجورمرکزيکوهبنان11011

**ده شیخجورمرکزيکوهبنان11012

**ده عباس اذر ائینجورمرکزيکوهبنان11013

**ده علیجورمرکزيکوهبنان11014

**ده قطبیجورمرکزيکوهبنان11015

**ده کرنگجورمرکزيکوهبنان11016

**دهنوخانجورمرکزيکوهبنان11017

**دهنوقلندرجورمرکزيکوهبنان11018
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**دهنه دودرجورمرکزيکوهبنان11019

**رحمت آبادجورمرکزيکوهبنان11020

**رشیدآبادجورمرکزيکوهبنان11021

**زعفرانیهجورمرکزيکوهبنان11022

**زمین هاي سدجورمرکزيکوهبنان11023

**زندگانیجورمرکزيکوهبنان11024

**زه گاوگیتريجورمرکزيکوهبنان11025

**ساوندجورمرکزيکوهبنان11026

**سلطان آبادجورمرکزيکوهبنان11027

**سلمابجورمرکزيکوهبنان11028

**شریف آبادغیاثی وسیدعباس توکلیجورمرکزيکوهبنان11029

**شورك سفلیجورمرکزيکوهبنان11030

**شورك علیاجورمرکزيکوهبنان11031

825شورك وسطیجورمرکزيکوهبنان11032

**شهرآبادجورمرکزيکوهبنان11033

**شیخجورمرکزيکوهبنان11034

1138عباس آبادجورمرکزيکوهبنان11035

**علی آبادجورمرکزيکوهبنان11036

**فردوسیهجورمرکزيکوهبنان11037

**کلک سنجدوئیهجورمرکزيکوهبنان11038

**کاروانگاهجورمرکزيکوهبنان11039

**کتی شورجورمرکزيکوهبنان11040

515کموترجورمرکزيکوهبنان11041

413کموخشکجورمرکزيکوهبنان11042

411گازکهنجورمرکزيکوهبنان11043

414گردوکججورمرکزيکوهبنان11044

**گزمانجورمرکزيکوهبنان11045

**گنجشگانجورمرکزيکوهبنان11046

928گندابجورمرکزيکوهبنان11047
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**گودتموروجورمرکزيکوهبنان11048

**گودشورجورمرکزيکوهبنان11049

4741,508گورجورمرکزيکوهبنان11050

2898گیتريجورمرکزيکوهبنان11051

**لک میشانجورمرکزيکوهبنان11052

**محمدآباد/ده علی نوريجورمرکزيکوهبنان11053

**مرغداري قنبرتقی زادهجورمرکزيکوهبنان11054

**مزرعه باقرآبادجورمرکزيکوهبنان11055

**مزرعه ده غفارجورمرکزيکوهبنان11056

**مزرعه ماتلیجورمرکزيکوهبنان11057

**معدن همکارجورمرکزيکوهبنان11058

**مقیم آبادجورمرکزيکوهبنان11059

721مهدي آبادجورمرکزيکوهبنان11060

**نجگوئیهجورمرکزيکوهبنان11061

**ندیدگانجورمرکزيکوهبنان11062

**واسطجورمرکزيکوهبنان11063

**هادي آبادجورمرکزيکوهبنان11064

**همت آبادغیاثیجورمرکزيکوهبنان11065

**همکارجورمرکزيکوهبنان11066

**هورکیجورمرکزيکوهبنان11067

**اسکابوییهخرم دشتمرکزيکوهبنان11068

**اسماعیل آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11069

37126بیدان خواجهخرم دشتمرکزيکوهبنان11070

**پسندوئیهخرم دشتمرکزيکوهبنان11071

**تکنوخرم دشتمرکزيکوهبنان11072

**جرجروخرم دشتمرکزيکوهبنان11073

**چشمه خیريخرم دشتمرکزيکوهبنان11074

**چشمه غالمخرم دشتمرکزيکوهبنان11075

**حسن آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11076
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619حسین آباد1خرم دشتمرکزيکوهبنان11077

**حسین آباد2خرم دشتمرکزيکوهبنان11078

**خرم آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11079

1030دارستانخرم دشتمرکزيکوهبنان11080

**درابخرم دشتمرکزيکوهبنان11081

829درخمخرم دشتمرکزيکوهبنان11082

**درندیوخرم دشتمرکزيکوهبنان11083

**درنکوئیهخرم دشتمرکزيکوهبنان11084

**ده باالخرم دشتمرکزيکوهبنان11085

**ده شیبخرم دشتمرکزيکوهبنان11086

**ده عباس مصیبخرم دشتمرکزيکوهبنان11087

**ده عبدالرحیمخرم دشتمرکزيکوهبنان11088

**ده کنارخرم دشتمرکزيکوهبنان11089

**ده میانخرم دشتمرکزيکوهبنان11090

**ده نوروزخرم دشتمرکزيکوهبنان11091

**دهنوحاجی آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11092

**دهنوده علیخرم دشتمرکزيکوهبنان11093

1443دهنوکهنخرم دشتمرکزيکوهبنان11094

4190رتکخرم دشتمرکزيکوهبنان11095

**رحمت آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11096

**زنگی آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11097

**ساردوئیهخرم دشتمرکزيکوهبنان11098

**سبالخرم دشتمرکزيکوهبنان11099

927سبلوییهخرم دشتمرکزيکوهبنان11100

**سیدباقرخرم دشتمرکزيکوهبنان11101

**شرکت دامپرورئ مکاخرم دشتمرکزيکوهبنان11102

3480شکرآبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11103

**شوروئیهخرم دشتمرکزيکوهبنان11104

**شهرآبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11105
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**عبدل آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11106

48135فتح آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11107

**فکرآبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11108

2252فیدکوئیهخرم دشتمرکزيکوهبنان11109

321902قریه علیخرم دشتمرکزيکوهبنان11110

116496کهنخرم دشتمرکزيکوهبنان11111

**گازروییهخرم دشتمرکزيکوهبنان11112

1136گراکوییهخرم دشتمرکزيکوهبنان11113

**گزدرخرم دشتمرکزيکوهبنان11114

**گزدونخرم دشتمرکزيکوهبنان11115

**مرغداري شکرآبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11116

**مزرعه کوه قلعهخرم دشتمرکزيکوهبنان11117

**مگسوخرم دشتمرکزيکوهبنان11118

**منصورآبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11119

**مهدي آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11120

**مهدي آبادمرتضاییخرم دشتمرکزيکوهبنان11121

**نظام آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11122

**هندگوخرم دشتمرکزيکوهبنان11123

**یزدان آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11124

**یوسف آبادخرم دشتمرکزيکوهبنان11125

**باغ گالنچاه ریگانچاه مریدکهنوج11126

**بلورچاه ریگانچاه مریدکهنوج11127

33107بن گودچاه ریگانچاه مریدکهنوج11128

2480بن گودشماره 2چاه ریگانچاه مریدکهنوج11129

**پاکدوارچاه ریگانچاه مریدکهنوج11130

**پاي کوه سفیدچاه ریگانچاه مریدکهنوج11131

**پست توانیر230چاه ریگانچاه مریدکهنوج11132

**پودنانچاه ریگانچاه مریدکهنوج11133

75271تلمبه عشایرسلیمانیچاه ریگانچاه مریدکهنوج11134
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33114تلمبه عشایري کرامت وشرکاچاه ریگانچاه مریدکهنوج11135

410تلمبه کریم وشرکاچاه ریگانچاه مریدکهنوج11136

69282تلمبه مستضعفین چاه ریگانچاه ریگانچاه مریدکهنوج11137

170663چاه ریگان لورکهاچاه ریگانچاه مریدکهنوج11138

102326چاه ریگان وزیريچاه ریگانچاه مریدکهنوج11139

41150چاه ریگان وزیري 1چاه ریگانچاه مریدکهنوج11140

178647چاه زیارت 1چاه ریگانچاه مریدکهنوج11141

88310چاه زیارت 2چاه ریگانچاه مریدکهنوج11142

165606چاه گزچاه ریگانچاه مریدکهنوج11143

3741,362چاه مریدچاه ریگانچاه مریدکهنوج11144

**حسین آبادامیريچاه ریگانچاه مریدکهنوج11145

**دره رودچاه ریگانچاه مریدکهنوج11146

**زرچینچاه ریگانچاه مریدکهنوج11147

213850سفیدمرادچاه ریگانچاه مریدکهنوج11148

**کارگاه راهسازيچاه ریگانچاه مریدکهنوج11149

**کنارکجچاه ریگانچاه مریدکهنوج11150

**گل کسوركچاه ریگانچاه مریدکهنوج11151

70235موتور چاه غافلچاه ریگانچاه مریدکهنوج11152

**اسپیتکحومهچاه مریدکهنوج11153

**تاج آبادحومهچاه مریدکهنوج11154

**تاج آباد1حومهچاه مریدکهنوج11155

75262تاج آباد2حومهچاه مریدکهنوج11156

1949تلمبه عشایرمنظري توکلیحومهچاه مریدکهنوج11157

212692چاه حاجیحومهچاه مریدکهنوج11158

46170حورابحومهچاه مریدکهنوج11159

75256دوچاهیحومهچاه مریدکهنوج11160

3041,198ده حوتحومهچاه مریدکهنوج11161

525ده حوت شماره 1حومهچاه مریدکهنوج11162

120465ده زردحومهچاه مریدکهنوج11163
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**دیوان مرادسفلیحومهچاه مریدکهنوج11164

37131دیوان مرادعلیاحومهچاه مریدکهنوج11165

**سمسیلوحومهچاه مریدکهنوج11166

**سندانحومهچاه مریدکهنوج11167

**سهروئیهحومهچاه مریدکهنوج11168

**شب گريحومهچاه مریدکهنوج11169

106398شیخ آبادچاه حاجیحومهچاه مریدکهنوج11170

118412کهورآباد چاه چوپان 1حومهچاه مریدکهنوج11171

**کلمرزحومهچاه مریدکهنوج11172

**کوارانحومهچاه مریدکهنوج11173

85273کهورآبادچاه چوپان 2حومهچاه مریدکهنوج11174

149597کهورآبادسهرابیحومهچاه مریدکهنوج11175

76295کهورمیريحومهچاه مریدکهنوج11176

30106اب باریکده کهانمرکزيکهنوج11177

125453بارگاه سفلیده کهانمرکزيکهنوج11178

108355بارگاه علیاده کهانمرکزيکهنوج11179

218763بندکوهده کهانمرکزيکهنوج11180

**پاگداردهگهانده کهانمرکزيکهنوج11181

**تلمبه چراغ آبادده کهانمرکزيکهنوج11182

87318تلمبه عشایري یداله وشرکاده کهانمرکزيکهنوج11183

**خرمندهده کهانمرکزيکهنوج11184

**درگیرده کهانمرکزيکهنوج11185

**دره مورتده کهانمرکزيکهنوج11186

30117دوالبده کهانمرکزيکهنوج11187

**ده سگیده کهانمرکزيکهنوج11188

1,1053,787ده کهانده کهانمرکزيکهنوج11189

**ده گزده کهانمرکزيکهنوج11190

**دهارانده کهانمرکزيکهنوج11191

100392دهاران زمین بندده کهانمرکزيکهنوج11192
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**روستاي بندکوده کهانمرکزيکهنوج11193

128471زمین بندآبادباریکده کهانمرکزيکهنوج11194

**سم سیلوده کهانمرکزيکهنوج11195

**سی ديده کهانمرکزيکهنوج11196

**کوه سرخان شماره 1ده کهانمرکزيکهنوج11197

**کهن حسینده کهانمرکزيکهنوج11198

**مرزاقده کهانمرکزيکهنوج11199

**مزرعه اب باریکده کهانمرکزيکهنوج11200

**مغ احمديده کهانمرکزيکهنوج11201

27128موتورسرحديده کهانمرکزيکهنوج11202

**موتورمیرشکاريده کهانمرکزيکهنوج11203

721میجانده کهانمرکزيکهنوج11204

142486نامحرمده کهانمرکزيکهنوج11205

**اب رزکوتکمرکزيکهنوج11206

**آبادخرمندهکوتکمرکزيکهنوج11207

**ابگرمککوتکمرکزيکهنوج11208

81295احمد آباد سهل آورکوتکمرکزيکهنوج11209

1024انجیركکوتکمرکزيکهنوج11210

**پاشمیکوتکمرکزيکهنوج11211

42158پلکیکوتکمرکزيکهنوج11212

**پیش ریچکوتکمرکزيکهنوج11213

**تلمبه احمدحیدريکوتکمرکزيکهنوج11214

**تلمبه احمدحیدري رشگوردکوتکمرکزيکهنوج11215

1755تلمبه رضامیرانیکوتکمرکزيکهنوج11216

53170تلمبه گلشنکوتکمرکزيکهنوج11217

41173تهمینهکوتکمرکزيکهنوج11218

**چاهوکوتکمرکزيکهنوج11219

**چراغ آباددمیلککوتکمرکزيکهنوج11220

**چهل پریزانکوتکمرکزيکهنوج11221
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**درگزکوتکمرکزيکهنوج11222

**دمیلککوتکمرکزيکهنوج11223

72264دول آبادکوتکمرکزيکهنوج11224

**ده کرکانکوتکمرکزيکهنوج11225

**رانوکوتکمرکزيکهنوج11226

**رزانکوتکمرکزيکهنوج11227

174661رشگوردکوتکمرکزيکهنوج11228

165606رضاآباد1کوتکمرکزيکهنوج11229

37132روستاي شهیدکیوان میرشکاريکوتکمرکزيکهنوج11230

145614ریگ زردانکوتکمرکزيکهنوج11231

**زردانکوتکمرکزيکهنوج11232

110433زیريکوتکمرکزيکهنوج11233

100345سرریگکوتکمرکزيکهنوج11234

**سلیمانیکوتکمرکزيکهنوج11235

**سم سیلوکوتکمرکزيکهنوج11236

**سوراك باالکوتکمرکزيکهنوج11237

**سوراك پایینکوتکمرکزيکهنوج11238

169626سهل اورکوتکمرکزيکهنوج11239

93329شریک آبادکوتکمرکزيکهنوج11240

**شعبه شرکت نفت کهنوجکوتکمرکزيکهنوج11241

60243غدیردرازکوتکمرکزيکهنوج11242

928غدیرزیرکوتکمرکزيکهنوج11243

250921کوتک باالشماره 1کوتکمرکزيکهنوج11244

**کارگاه راهسازيکوتکمرکزيکهنوج11245

**کنارگچککوتکمرکزيکهنوج11246

3201,180کوتک پایینکوتکمرکزيکهنوج11247

2811,041کوتک وسطکوتکمرکزيکهنوج11248

**کولقانکوتکمرکزيکهنوج11249

**گردیالوکوتکمرکزيکهنوج11250
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**گرمپگیکوتکمرکزيکهنوج11251

**گروكکوتکمرکزيکهنوج11252

**گش کندرکوتکمرکزيکهنوج11253

**گش کندر1کوتکمرکزيکهنوج11254

**گش کندر2کوتکمرکزيکهنوج11255

**گل نمیريکوتکمرکزيکهنوج11256

613لوك پاکوتکمرکزيکهنوج11257

**مزرعه دخترمردهکوتکمرکزيکهنوج11258

**مزرعه لنگ آبادکوتکمرکزيکهنوج11259

**معدن کوه سرخ کرمکوتکمرکزيکهنوج11260

**موزاكکوتکمرکزيکهنوج11261

55204آبادي شهید کرمیزهمرکزيکهنوج11262

1851احمد آبادزهمرکزيکهنوج11263

2484اختیارآباددوزیارتیزهمرکزيکهنوج11264

**بردیالوزهمرکزيکهنوج11265

**بردیالوش شماره 1زهمرکزيکهنوج11266

69257بلوچ آبادزهمرکزيکهنوج11267

1772بیرآبادزهمرکزيکهنوج11268

52200پایگاه عشایريزهمرکزيکهنوج11269

69242پشته دول آبادزهمرکزيکهنوج11270

**پلک آبادزهمرکزيکهنوج11271

196734پونانزهمرکزيکهنوج11272

**تلمبه حسن رامشکیزهمرکزيکهنوج11273

**تلمبه حسین کریمی وشرکازهمرکزيکهنوج11274

**تلمبه عباس خان چه وشرکازهمرکزيکهنوج11275

94347تلمبه عشایري محمدرضاخانیزهمرکزيکهنوج11276

513تلمبه عشایري مرادعلی دادي وشرکائزهمرکزيکهنوج11277

47154تلمبه کریم آبادزهمرکزيکهنوج11278

**تلمبه محمدوشرکازهمرکزيکهنوج11279
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1244تلمبه مشاع شماره 3زهمرکزيکهنوج11280

36116تلمبه یوسف میرانی و شرکازهمرکزيکهنوج11281

202788تم گورانزهمرکزيکهنوج11282

155536توکل آبادزهمرکزيکهنوج11283

**چشمه گندهزهمرکزيکهنوج11284

139504چکريزهمرکزيکهنوج11285

1129چنارانزهمرکزيکهنوج11286

206738حجت آبادزهمرکزيکهنوج11287

**حسین آبادداديزهمرکزيکهنوج11288

92293خشم شنبهزهمرکزيکهنوج11289

139490ده پیش سفلیزهمرکزيکهنوج11290

235859ده پیش علیازهمرکزيکهنوج11291

**دهنومحمدخانزهمرکزيکهنوج11292

42150روستاي اختیارآباد سرکهنزهمرکزيکهنوج11293

**زواردراززهمرکزيکهنوج11294

200711زهزهمرکزيکهنوج11295

119406سعیدآبادزهمرکزيکهنوج11296

69239سهران سفلی  سهرون پایینزهمرکزيکهنوج11297

119406سهران علیا سهرون باالزهمرکزيکهنوج11298

207727سهران وسطیزهمرکزيکهنوج11299

98351شادابزهمرکزيکهنوج11300

**شریک آبادسفلیزهمرکزيکهنوج11301

**شریک آبادعلیازهمرکزيکهنوج11302

1241شه گزكزهمرکزيکهنوج11303

35105شهرك صنعتی کهنوجزهمرکزيکهنوج11304

62231عوض آبادزهمرکزيکهنوج11305

**قوچ آبادلورگهازهمرکزيکهنوج11306

81318قوچ آبادمحمدخانزهمرکزيکهنوج11307

**کلوك امام حسینزهمرکزيکهنوج11308
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172617کهورنارنجکزهمرکزيکهنوج11309

3111,221گلستانزهمرکزيکهنوج11310

83314گهركزهمرکزيکهنوج11311

2911,008لنگ آبادزهمرکزيکهنوج11312

232912لوك پاجدیدزهمرکزيکهنوج11313

1864محمود آباد ازلیزهمرکزيکهنوج11314

91323مرادآبادزهمرکزيکهنوج11315

1266مقدارآبادزهمرکزيکهنوج11316

**موتورمحمدآباداطمینانیزهمرکزيکهنوج11317

35124نصرت آبادزهمرکزيکهنوج11318

2981,149نور آباد1زهمرکزيکهنوج11319

824نور آباد2زهمرکزيکهنوج11320

**ابراهیم آبادبجگانآسمینونمنوجان11321

5741,897بجگانبجگانآسمینونمنوجان11322

**بیدانبجگانآسمینونمنوجان11323

257889پاتک بجگانبجگانآسمینونمنوجان11324

51177پاگداربجگانآسمینونمنوجان11325

**پرکوهبجگانآسمینونمنوجان11326

**پشت کمبجگانآسمینونمنوجان11327

**پیلوريبجگانآسمینونمنوجان11328

**تهمانبجگانآسمینونمنوجان11329

**چاه خدابجگانآسمینونمنوجان11330

**چاه عباسبجگانآسمینونمنوجان11331

**چاه ناصربجگانآسمینونمنوجان11332

**چاه نربجگانآسمینونمنوجان11333

**حسین آبادبجگانآسمینونمنوجان11334

**خراويبجگانآسمینونمنوجان11335

**دودهنه ايبجگانآسمینونمنوجان11336

**ده دمیلبجگانآسمینونمنوجان11337
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**ده مهدوبجگانآسمینونمنوجان11338

51157ده میانبجگانآسمینونمنوجان11339

**دهنه بن جاريبجگانآسمینونمنوجان11340

149491روستاي ابولفضل بن مغبجگانآسمینونمنوجان11341

**زهره ايبجگانآسمینونمنوجان11342

**سرگردنهبجگانآسمینونمنوجان11343

2791سکنانبجگانآسمینونمنوجان11344

**سگدرباالبجگانآسمینونمنوجان11345

**سمیل آبادبجگانآسمینونمنوجان11346

**سندي باالبجگانآسمینونمنوجان11347

**سوپریانبجگانآسمینونمنوجان11348

**سیلکیبجگانآسمینونمنوجان11349

**شاه گاوردبجگانآسمینونمنوجان11350

**شاهانیانبجگانآسمینونمنوجان11351

218739شهرك امام حسین بجگانبجگانآسمینونمنوجان11352

2263شهیدآبادبجگانآسمینونمنوجان11353

213703عباس آبادبجگانآسمینونمنوجان11354

55152غریب آبادبجگانآسمینونمنوجان11355

**فوالديبجگانآسمینونمنوجان11356

**کرگانبجگانآسمینونمنوجان11357

55186کوهپایهبجگانآسمینونمنوجان11358

35111کرماهیبجگانآسمینونمنوجان11359

**کرهودیکبجگانآسمینونمنوجان11360

**کسورنقصانبجگانآسمینونمنوجان11361

**کلوتوبجگانآسمینونمنوجان11362

49142کنگهبجگانآسمینونمنوجان11363

**کوچنگروبجگانآسمینونمنوجان11364

**کهموئیبجگانآسمینونمنوجان11365

**کهنانبجگانآسمینونمنوجان11366
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**کیگینبجگانآسمینونمنوجان11367

3799کینانبجگانآسمینونمنوجان11368

**گدارکركبجگانآسمینونمنوجان11369

**گدارکربجگانآسمینونمنوجان11370

**گرویانبجگانآسمینونمنوجان11371

**گمبروبجگانآسمینونمنوجان11372

**گودوبجگانآسمینونمنوجان11373

**گورنگبجگانآسمینونمنوجان11374

**گیتجکانبجگانآسمینونمنوجان11375

40144گیرکنبجگانآسمینونمنوجان11376

**محمدیانبجگانآسمینونمنوجان11377

126411میان دهبجگانآسمینونمنوجان11378

**استخرانبهنودژآسمینونمنوجان11379

2157اسمینوننودژآسمینونمنوجان11380

**بردیاالننودژآسمینونمنوجان11381

**پاسفید پاسفیداننودژآسمینونمنوجان11382

**پاکالتاننودژآسمینونمنوجان11383

**پلیس راهنودژآسمینونمنوجان11384

**جمع زرونودژآسمینونمنوجان11385

**حاجی چینودژآسمینونمنوجان11386

**حرربندونودژآسمینونمنوجان11387

2168حوروئیهنودژآسمینونمنوجان11388

222765خالق آبادنودژآسمینونمنوجان11389

**دراشکوهنودژآسمینونمنوجان11390

**ده حجرنودژآسمینونمنوجان11391

**دهنه نائیزنودژآسمینونمنوجان11392

116377دهنه نودژنودژآسمینونمنوجان11393

**روباهاننودژآسمینونمنوجان11394

2564روستاي هوروئیهنودژآسمینونمنوجان11395
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145466ساالرآبادنودژآسمینونمنوجان11396

**سربجگاننودژآسمینونمنوجان11397

**سهرابینودژآسمینونمنوجان11398

**شاه برهاننودژآسمینونمنوجان11399

94295شهرك الریاننودژآسمینونمنوجان11400

**کازوکینودژآسمینونمنوجان11401

**کمنیگاهنودژآسمینونمنوجان11402

**کوچندرنودژآسمینونمنوجان11403

**گزان /گندان /نودژآسمینونمنوجان11404

3451,237الریاننودژآسمینونمنوجان11405

**مجتمع پاالیشگاه فروکرمنودژآسمینونمنوجان11406

57207موتورپیردادخودستاننودژآسمینونمنوجان11407

2060موتورحسین ساالرينودژآسمینونمنوجان11408

177616موتوریارالهینودژآسمینونمنوجان11409

826نودژنودژآسمینونمنوجان11410

521اب دمیلقلعهمرکزيمنوجان11411

45164اسالم آباد  (2)قلعهمرکزيمنوجان11412

46137اسالم آباد (1)قلعهمرکزيمنوجان11413

58199اسالم آباد شیب کوهقلعهمرکزيمنوجان11414

**اناروقلعهمرکزيمنوجان11415

2064بازگیرقلعهمرکزيمنوجان11416

**باغ شهابیقلعهمرکزيمنوجان11417

**بک هوقلعهمرکزيمنوجان11418

1141بن هورقلعهمرکزيمنوجان11419

1040بنکرمقلعهمرکزيمنوجان11420

**بوركقلعهمرکزيمنوجان11421

**بیدانقلعهمرکزيمنوجان11422

**پتکانقلعهمرکزيمنوجان11423

24100پشته برمیانقلعهمرکزيمنوجان11424
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**تاك پهنقلعهمرکزيمنوجان11425

62226تلمبه عشایري لورگقلعهمرکزيمنوجان11426

**تلهزقلعهمرکزيمنوجان11427

79326تم زردانقلعهمرکزيمنوجان11428

102345توحید آباد_رضا آبادقلعهمرکزيمنوجان11429

46205تیابقلعهمرکزيمنوجان11430

622تیاب/زیارتقلعهمرکزيمنوجان11431

**تیپوزكقلعهمرکزيمنوجان11432

**جگستانقلعهمرکزيمنوجان11433

114384جالل آبادقلعهمرکزيمنوجان11434

65226جنت آبادقلعهمرکزيمنوجان11435

1769جنگل آبادقلعهمرکزيمنوجان11436

**جوغنوقلعهمرکزيمنوجان11437

200662جهادآبادقلعهمرکزيمنوجان11438

4641,759چاه اموزيقلعهمرکزيمنوجان11439

236872چاه حسنقلعهمرکزيمنوجان11440

212833چاه حسن علیا/چاه حسن عشایريقلعهمرکزيمنوجان11441

106362چاه حسن/دشت عباس/قلعهمرکزيمنوجان11442

47175چاه شور علیاقلعهمرکزيمنوجان11443

58225چاه شورسفلیقلعهمرکزيمنوجان11444

43175چاه غالمحسینقلعهمرکزيمنوجان11445

78303چاه نارنجقلعهمرکزيمنوجان11446

**چاه ناصرقلعهمرکزيمنوجان11447

28114چاهکقلعهمرکزيمنوجان11448

**چرمیل (2)قلعهمرکزيمنوجان11449

2641,112چغوکی علیاقلعهمرکزيمنوجان11450

146536چیل دهنوقلعهمرکزيمنوجان11451

2175حاتم آبادقلعهمرکزيمنوجان11452

1976حافظ آبادقلعهمرکزيمنوجان11453
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5141,875حسین آبادقلعهمرکزيمنوجان11454

107368خسروآبادقلعهمرکزيمنوجان11455

423دراشکوتقلعهمرکزيمنوجان11456

**درانارقلعهمرکزيمنوجان11457

**دردازقلعهمرکزيمنوجان11458

**درگزقلعهمرکزيمنوجان11459

**درمیدانقلعهمرکزيمنوجان11460

**درودانقلعهمرکزيمنوجان11461

**دوك چوپان (اسالم آباد)قلعهمرکزيمنوجان11462

**ده شهريقلعهمرکزيمنوجان11463

108306دهندرقلعهمرکزيمنوجان11464

211736دهنوقلعهمرکزيمنوجان11465

**دهنه خارگانقلعهمرکزيمنوجان11466

2671,151روستاي چغوکیقلعهمرکزيمنوجان11467

**ریگ آبادقلعهمرکزيمنوجان11468

**ریگ پرکیقلعهمرکزيمنوجان11469

273956ریگ زرریزقلعهمرکزيمنوجان11470

29112زنبور آبادقلعهمرکزيمنوجان11471

**زیارت علیقلعهمرکزيمنوجان11472

1343سرخشکقلعهمرکزيمنوجان11473

6492,350سرراسقلعهمرکزيمنوجان11474

**سرزهقلعهمرکزيمنوجان11475

**سرکوهقلعهمرکزيمنوجان11476

42151سرگروقلعهمرکزيمنوجان11477

**سرگودقلعهمرکزيمنوجان11478

138490سنگ شکنقلعهمرکزيمنوجان11479

2780سورگ چرمیلقلعهمرکزيمنوجان11480

623سونگانقلعهمرکزيمنوجان11481

175631شاهمردانقلعهمرکزيمنوجان11482
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**شریک آبادقلعهمرکزيمنوجان11483

134459شکرآبادقلعهمرکزيمنوجان11484

196711شهرك امام خمینیقلعهمرکزيمنوجان11485

36125شهلکانقلعهمرکزيمنوجان11486

3401,226طالقانقلعهمرکزيمنوجان11487

168739عباس آباد2قلعهمرکزيمنوجان11488

**قادرآبادقلعهمرکزيمنوجان11489

**قاسم آبادقلعهمرکزيمنوجان11490

**قدمگاه حضرت امیر عقلعهمرکزيمنوجان11491

**قدمگاه مرتضی علیقلعهمرکزيمنوجان11492

184693قدیرپورقلعهمرکزيمنوجان11493

**کبرکینقلعهمرکزيمنوجان11494

**ککستانقلعهمرکزيمنوجان11495

**کالتونقلعهمرکزيمنوجان11496

**کنارسلیمانقلعهمرکزيمنوجان11497

**کنارنرقلعهمرکزيمنوجان11498

**کورنگوقلعهمرکزيمنوجان11499

**کهن داوديقلعهمرکزيمنوجان11500

47164کهنکقلعهمرکزيمنوجان11501

**کهورپاريقلعهمرکزيمنوجان11502

**گچکركقلعهمرکزيمنوجان11503

109385گزهکقلعهمرکزيمنوجان11504

**گل مندانقلعهمرکزيمنوجان11505

122433گنج آبادقلعهمرکزيمنوجان11506

**گورفرجقلعهمرکزيمنوجان11507

1664گیمردقلعهمرکزيمنوجان11508

**ماهکیقلعهمرکزيمنوجان11509

3211,150محمدآبادقلعهمرکزيمنوجان11510

**محمدآبادکاووسیقلعهمرکزيمنوجان11511
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208794مراد آبادقلعهمرکزيمنوجان11512

3896مغ محمدقلعهمرکزيمنوجان11513

**موتورابراهیم حیدريقلعهمرکزيمنوجان11514

**موتورابراهیم رئیسیقلعهمرکزيمنوجان11515

**موتورابراهیم ساالريقلعهمرکزيمنوجان11516

30112موتوراحمدحافظیقلعهمرکزيمنوجان11517

**موتورچراغ خودستانقلعهمرکزيمنوجان11518

**موتورحاجی جداويقلعهمرکزيمنوجان11519

**موتورحسن خورستانقلعهمرکزيمنوجان11520

**موتوردادشاهقلعهمرکزيمنوجان11521

**موتوردوراندیشقلعهمرکزيمنوجان11522

**موتوردوشنبه زارعیقلعهمرکزيمنوجان11523

1148موتوررضابراندیشقلعهمرکزيمنوجان11524

131560موتورشعبان بهمن نژادقلعهمرکزيمنوجان11525

744موتورشنبه راهی زادهقلعهمرکزيمنوجان11526

161576موتورشیرعلی ابراهیمیقلعهمرکزيمنوجان11527

**موتورعبداله شجاعیقلعهمرکزيمنوجان11528

**موتورعلی امیريقلعهمرکزيمنوجان11529

**موتورعلی میرشکاريقلعهمرکزيمنوجان11530

**موتورغالمحسین جداويقلعهمرکزيمنوجان11531

1142موتورغالمرضاازاديقلعهمرکزيمنوجان11532

**موتورقنبرمحموديقلعهمرکزيمنوجان11533

**موتورکمیته امدادامام خمینیقلعهمرکزيمنوجان11534

**موتورگل محمدصفرزادهقلعهمرکزيمنوجان11535

**موتورنازي ضرغامیقلعهمرکزيمنوجان11536

70250موتورنصريقلعهمرکزيمنوجان11537

420مهاجران بنه هورقلعهمرکزيمنوجان11538

30138مهاجرین استیجقلعهمرکزيمنوجان11539

**مهاجرین تیابقلعهمرکزيمنوجان11540

صفحه 398



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

56205مهرآبادقلعهمرکزيمنوجان11541

**میجان تیابقلعهمرکزيمنوجان11542

**میرعمريقلعهمرکزيمنوجان11543

37151نازي آبادقلعهمرکزيمنوجان11544

**نودزوقلعهمرکزيمنوجان11545

**نوهنیقلعهمرکزيمنوجان11546

132528نهضت آبادقلعهمرکزيمنوجان11547

145456یوسف آبادقلعهمرکزيمنوجان11548

**اب شکرکشمیرانمرکزيمنوجان11549

1965ابگلکشمیرانمرکزيمنوجان11550

1548ابنماکشمیرانمرکزيمنوجان11551

**استیجکشمیرانمرکزيمنوجان11552

**اسالم آبادگشولگکشمیرانمرکزيمنوجان11553

69240بنککشمیرانمرکزيمنوجان11554

**بوهجانکشمیرانمرکزيمنوجان11555

49188پشت سرکشمیرانمرکزيمنوجان11556

**پشم برونکشمیرانمرکزيمنوجان11557

**تاکالهکشمیرانمرکزيمنوجان11558

**تب توکشمیرانمرکزيمنوجان11559

**چاه حسینکشمیرانمرکزيمنوجان11560

**درچلیتیکشمیرانمرکزيمنوجان11561

**درکزبلوكکشمیرانمرکزيمنوجان11562

**درناروکشمیرانمرکزيمنوجان11563

**دورکان باالکشمیرانمرکزيمنوجان11564

**دورکان پائینکشمیرانمرکزيمنوجان11565

**دهندرمیگکشمیرانمرکزيمنوجان11566

**زمین دعوائیکشمیرانمرکزيمنوجان11567

**سربنکشمیرانمرکزيمنوجان11568

2363سکوکانکشمیرانمرکزيمنوجان11569

صفحه 399



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کرموکشمیرانمرکزيمنوجان11570

**کم سفیدکشمیرانمرکزيمنوجان11571

933کهورلوتکشمیرانمرکزيمنوجان11572

**گچیلوکشمیرانمرکزيمنوجان11573

139526گشمیرانکشمیرانمرکزيمنوجان11574

**گیلکیکشمیرانمرکزيمنوجان11575

**مرزکشمیرانمرکزيمنوجان11576

46مریچکشمیرانمرکزيمنوجان11577

**مسککشمیرانمرکزيمنوجان11578

55213نورآبادکشمیرانمرکزيمنوجان11579

**نورالهکشمیرانمرکزيمنوجان11580

60202نیزنکشمیرانمرکزيمنوجان11581

100411آبادبی بینورآبادمرکزيمنوجان11582

**باغ زیبانورآبادمرکزيمنوجان11583

**بن گجگنورآبادمرکزيمنوجان11584

3321,110تجدانونورآبادمرکزيمنوجان11585

259957چاه شاهینورآبادمرکزيمنوجان11586

68244روضه ارمنورآبادمرکزيمنوجان11587

29104گدارتختنورآبادمرکزيمنوجان11588

**ملک آبادنورآبادمرکزيمنوجان11589

**موتوراحمدنظرينورآبادمرکزيمنوجان11590

1342موتورتعاونی بخشدارينورآبادمرکزيمنوجان11591

**موتورحسن جداوينورآبادمرکزيمنوجان11592

**موتورحسین سهرابینورآبادمرکزيمنوجان11593

**موتورحسین غالم صادقینورآبادمرکزيمنوجان11594

**موتورشنبه اخگریاننورآبادمرکزيمنوجان11595

**موتورشنبه رمضاننورآبادمرکزيمنوجان11596

**موتورشنبه صادقینورآبادمرکزيمنوجان11597

**موتورعلی راستینورآبادمرکزيمنوجان11598
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**موتورغالم عزیزئنورآبادمرکزيمنوجان11599

**موتورقنبرساالرينورآبادمرکزيمنوجان11600

**موتورگل محمدعباس صادقینورآبادمرکزيمنوجان11601

**موتورمحمدساالرينورآبادمرکزيمنوجان11602

**موتورموسی یوسف رئیسینورآبادمرکزيمنوجان11603

**موتورمهیاصادقینورآبادمرکزيمنوجان11604

**وي راكنورآبادمرکزيمنوجان11605

**اسماعیل آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11606

79257برزرفیع آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11607

4521,359جالل آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11608

**دهنوانصاريروداب شرقیرودابنرماشیر11609

123398رفیع آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11610

**روستاي نظام آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11611

208682زرین آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11612

**زیارت پیرسبزروداب شرقیرودابنرماشیر11613

**زیارتگاه امام رضاروداب شرقیرودابنرماشیر11614

121407سیف آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11615

188639عنایت آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11616

195709قنادروداب شرقیرودابنرماشیر11617

91274کاله آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11618

132483کهن محله باالروداب شرقیرودابنرماشیر11619

**کهن محله پایینروداب شرقیرودابنرماشیر11620

102323محمدآبادمشکروداب شرقیرودابنرماشیر11621

286956ملک آبادروداب شرقیرودابنرماشیر11622

91311ابراهیم آبادمومن آبادرودابنرماشیر11623

75277باقرآبادمومن آبادرودابنرماشیر11624

2579برون آبادمومن آبادرودابنرماشیر11625

115366حجت آبادمومن آبادرودابنرماشیر11626

2157فضل آبادمومن آبادرودابنرماشیر11627
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143493فقیرآبادمومن آبادرودابنرماشیر11628

3131,039محمدآبادشیخمومن آبادرودابنرماشیر11629

5031,711مومن آبادمومن آبادرودابنرماشیر11630

98328مهدي آبادمومن آبادرودابنرماشیر11631

103354ناصرآبادمومن آبادرودابنرماشیر11632

70210همت آبادمومن آبادرودابنرماشیر11633

**هوشنگیهمومن آبادرودابنرماشیر11634

182545اسدآبادپشت رودمرکزينرماشیر11635

**اسدیه باالپشت رودمرکزينرماشیر11636

113361اسدیه پایینپشت رودمرکزينرماشیر11637

**اکبرآبادپشت رودمرکزينرماشیر11638

416اله آبادپشت رودمرکزينرماشیر11639

104332اله آبادطباطباییپشت رودمرکزينرماشیر11640

**باقرآبادپشت رودمرکزينرماشیر11641

30102باالرودخانهپشت رودمرکزينرماشیر11642

**پاسگاه وکیل آبادپشت رودمرکزينرماشیر11643

620پمپ شهید سیستانی 2 _ محمد آبادپشت رودمرکزينرماشیر11644

197640ترکآبادپشت رودمرکزينرماشیر11645

54194تلمبه ابوذرپشت رودمرکزينرماشیر11646

**تلمبه احمدآباددارستانپشت رودمرکزينرماشیر11647

**تلمبه احمدپورحاتمیپشت رودمرکزينرماشیر11648

**تلمبه اکبرآباددارستانپشت رودمرکزينرماشیر11649

**تلمبه اکبريپشت رودمرکزينرماشیر11650

**تلمبه امیرآباددارستانپشت رودمرکزينرماشیر11651

**تلمبه تازه تاسیس عشایري واگذاري فرپشت رودمرکزينرماشیر11652

**تلمبه حسن آباددارستانپشت رودمرکزينرماشیر11653

**تلمبه حسین غفرانیپشت رودمرکزينرماشیر11654

831تلمبه رحمان آبادپشت رودمرکزينرماشیر11655

**تلمبه رضاگورئ ( موتورجلگه )پشت رودمرکزينرماشیر11656
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**تلمبه سجاديپشت رودمرکزينرماشیر11657

**تلمبه سلیمانپشت رودمرکزينرماشیر11658

**تلمبه شماره 4مشاعپشت رودمرکزينرماشیر11659

410تلمبه شهیداتحادي دارستانپشت رودمرکزينرماشیر11660

59تلمبه شهیداتحادئ دارستان 2پشت رودمرکزينرماشیر11661

**تلمبه شهیداحمدقدمعلیپشت رودمرکزينرماشیر11662

**تلمبه شهیداشرفی اصفهانیپشت رودمرکزينرماشیر11663

**تلمبه شهیدبهشتیپشت رودمرکزينرماشیر11664

**تلمبه شهیدچمرانپشت رودمرکزينرماشیر11665

**تلمبه شهیدطبسیپشت رودمرکزينرماشیر11666

**تلمبه شهیدمطهريپشت رودمرکزينرماشیر11667

**تلمبه عباس عامرئپشت رودمرکزينرماشیر11668

**تلمبه عباس غفرانیپشت رودمرکزينرماشیر11669

**تلمبه عبدالرضاخان فتامیپشت رودمرکزينرماشیر11670

**تلمبه علی حسین زادهپشت رودمرکزينرماشیر11671

520تلمبه علی رهبرپشت رودمرکزينرماشیر11672

**تلمبه فاطمیپشت رودمرکزينرماشیر11673

**تلمبه قلعه شهیديپشت رودمرکزينرماشیر11674

**تلمبه لوت آباد (میالد1)پشت رودمرکزينرماشیر11675

820تلمبه محمد دهقانپشت رودمرکزينرماشیر11676

**تلمبه محمدآبادپشت رودمرکزينرماشیر11677

**تلمبه محمدرسول الهپشت رودمرکزينرماشیر11678

**تلمبه مهندس جعفرئپشت رودمرکزينرماشیر11679

**جعفرآبادپشت رودمرکزينرماشیر11680

208633چهل تخمپشت رودمرکزينرماشیر11681

**حسن آبادباالدارستانپشت رودمرکزينرماشیر11682

**حسن آبادخشکپشت رودمرکزينرماشیر11683

55206حسن آباددبیرنظامپشت رودمرکزينرماشیر11684

3641,185حسین آبادپشت رودپشت رودمرکزينرماشیر11685
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1554حسین آبادخانپشت رودمرکزينرماشیر11686

89297حسین آباددرختیپشت رودمرکزينرماشیر11687

**خروسک آبادپشت رودمرکزينرماشیر11688

4581,681خیرآبادپشت رودمرکزينرماشیر11689

153476دشت آبادپشت رودمرکزينرماشیر11690

**دولت آبادرضويپشت رودمرکزينرماشیر11691

**ده باالپشت رودمرکزينرماشیر11692

**ده سرهنگپشت رودمرکزينرماشیر11693

**ده میرزاپشت رودمرکزينرماشیر11694

**ده نودرختیپشت رودمرکزينرماشیر11695

48133دهنواسحاق آبادپشت رودمرکزينرماشیر11696

2899رحمن آبادپشت رودمرکزينرماشیر11697

**رستوران کویرجنوبپشت رودمرکزينرماشیر11698

86294زعیم آبادپشت رودمرکزينرماشیر11699

**زندانپشت رودمرکزينرماشیر11700

**زیاردتگاه امام زاده حسینپشت رودمرکزينرماشیر11701

232740سید آبادپشت رودمرکزينرماشیر11702

**شرکت تعاونی کارکنان برنامه وبودجهپشت رودمرکزينرماشیر11703

222767ضیاآبادپشت رودمرکزينرماشیر11704

1652طاهرآباددرختیپشت رودمرکزينرماشیر11705

**عباس آباددارستانپشت رودمرکزينرماشیر11706

73237عبدل آبادپشت رودمرکزينرماشیر11707

**علی آبادپشت رودمرکزينرماشیر11708

207761علی آبادضیاآبادپشت رودمرکزينرماشیر11709

**علی آباد زینبیهپشت رودمرکزينرماشیر11710

3871,194قاسم آبادپشت رودمرکزينرماشیر11711

238735قائم آبادپشت رودمرکزينرماشیر11712

**قدرت آبادباالپشت رودمرکزينرماشیر11713

**قدرتآبادپایینپشت رودمرکزينرماشیر11714
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**قدمگاه ابوالفضل1پشت رودمرکزينرماشیر11715

**قدمگاه ابوالفضل2پشت رودمرکزينرماشیر11716

**قدمگاه حضرت امیرپشت رودمرکزينرماشیر11717

**قلعه باالپشت رودمرکزينرماشیر11718

5791,923قلعه شهیدپشت رودمرکزينرماشیر11719

**کریم آبادسعدالدولهپشت رودمرکزينرماشیر11720

**محمدآبادپشت رودمرکزينرماشیر11721

**محمدآبادقلعه شهیدپشت رودمرکزينرماشیر11722

176560محمدآبادگلوسکیپشت رودمرکزينرماشیر11723

**مزرعه شهیدرجاییپشت رودمرکزينرماشیر11724

**ناصرآبادپشت رودپشت رودمرکزينرماشیر11725

73229وکیل آبادپشت رودمرکزينرماشیر11726

**همت آبادپشت رودمرکزينرماشیر11727

1540یزدان آبادپشت رودمرکزينرماشیر11728

247921ابراهیم آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11729

1748اکبرآبادارجمندعزیزآبادمرکزينرماشیر11730

**امین آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11731

**ایستگاه کشاورزيعزیزآبادمرکزينرماشیر11732

3601,252بدرآبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11733

203764جنت آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11734

4791,683چغوك آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11735

3681,291حسن آبادده کرهعزیزآبادمرکزينرماشیر11736

95359خواجه آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11737

233793دولت آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11738

188605ده ارجمندعزیزآبادمرکزينرماشیر11739

7272,261ده نوعزیزآبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11740

4351,508ده وسطعزیزآبادمرکزينرماشیر11741

**رضاآباد /لشکوئیه /عزیزآبادمرکزينرماشیر11742

183583سعادت آبادگلشنعزیزآبادمرکزينرماشیر11743
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**سیاهک صدرآبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11744

**شمس آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11745

**شیله درویش مرادعزیزآبادمرکزينرماشیر11746

**علی آباداعالعزیزآبادمرکزينرماشیر11747

5001,697علی آبادتدینعزیزآبادمرکزينرماشیر11748

256891فردوسیهعزیزآبادمرکزينرماشیر11749

190686قدرت آبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11750

178635قصرعزیزآبادمرکزينرماشیر11751

67196قلعه عزیزآبادعزیزآبادمرکزينرماشیر11752

91301کامرانیه باالعزیزآبادمرکزينرماشیر11753

75280کامرانیه پائینعزیزآبادمرکزينرماشیر11754

112382کدورباالعزیزآبادمرکزينرماشیر11755

80267کدورپائینعزیزآبادمرکزينرماشیر11756

**کمپوري اولعزیزآبادمرکزينرماشیر11757

**کمپوري دومعزیزآبادمرکزينرماشیر11758

3291,123محمدآباداب شیرینعزیزآبادمرکزينرماشیر11759

212766محمدآبادسیدعزیزآبادمرکزينرماشیر11760

**موتورابوذرعزیزآبادمرکزينرماشیر11761

**موتورپالکستون تاجیکانعزیزآبادمرکزينرماشیر11762

**موتورپالکستون حسن خانیعزیزآبادمرکزينرماشیر11763

**موتورنخعی 1عزیزآبادمرکزينرماشیر11764

**موتورنخعی2عزیزآبادمرکزينرماشیر11765

44138مهدي آباد داراییعزیزآبادمرکزينرماشیر11766

228789میرآبادارجمندعزیزآبادمرکزينرماشیر11767
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