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2687سفیدابماکوانباینگانپاوه230
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1865سیمانماکوانباینگانپاوه231

**شرولهماکوانباینگانپاوه232

**گوریگورماکوانباینگانپاوه233

**النوانماکوانباینگانپاوه234

31120لشگرگاهماکوانباینگانپاوه235

**مره خیلماکوانباینگانپاوه236

**مره مارانماکوانباینگانپاوه237

**مزرعه ترگارانماکوانباینگانپاوه238

**مزرعه حوض کوچ هوارگهماکوانباینگانپاوه239

**مزرعه رشکه پاماکوانباینگانپاوه240

**مزرعه کیله کونماکوانباینگانپاوه241

**مزرعه موستانماکوانباینگانپاوه242

**مزرعه وزرهماکوانباینگانپاوه243

**ورامچهماکوانباینگانپاوه244

**هرتاماکوانباینگانپاوه245

50161بندرهشمشیرمرکزيپاوه246

1967تازه آبادمرکزيشمشیرمرکزيپاوه247

8332,717چوریژيشمشیرمرکزيپاوه248

205703دره بیانشمشیرمرکزيپاوه249

1,0423,500دوریسانشمشیرمرکزيپاوه250

70238سرکرانشمشیرمرکزيپاوه251

6392,222شمشیرشمشیرمرکزيپاوه252

186626نسمهشمشیرمرکزيپاوه253

**بله بزانهولیمرکزيپاوه254

4241,305خانقاههولیمرکزيپاوه255

168541داریانهولیمرکزيپاوه256

410درمورهولیمرکزيپاوه257

**دریوههولیمرکزيپاوه258

4761,549دشههولیمرکزيپاوه259
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1343کمادرههولیمرکزيپاوه260

176619گاللهولیمرکزيپاوه261

**مزرعه طلوکیهولیمرکزيپاوه262

419مالندرهولیمرکزيپاوه263

52161نجارهولیمرکزيپاوه264

4341,447نوریابهولیمرکزيپاوه265

91423وراهولیمرکزيپاوه266

1954هیرويهولیمرکزيپاوه267

42123بیدروازسیرواننوسودپاوه268

106306تشارسیرواننوسودپاوه269

106321حجیج بزرگسیرواننوسودپاوه270

**حجیج کوچکسیرواننوسودپاوه271

**حنان کرسیرواننوسودپاوه272

**خانه درهسیرواننوسودپاوه273

100289دزاورسیرواننوسودپاوه274

**دکل تلویزیونی مخابراتیسیرواننوسودپاوه275

411زبارسیرواننوسودپاوه276

**زلتهسیرواننوسودپاوه277

84236شرکانسیرواننوسودپاوه278

**شوشمی سفلیسیرواننوسودپاوه279

446شوشمی علیاسیرواننوسودپاوه280

**شیخانسیرواننوسودپاوه281

**شینهسیرواننوسودپاوه282

37127کیمنهسیرواننوسودپاوه283

**مزرعه بنروسیرواننوسودپاوه284

**مزرعه دوابسیرواننوسودپاوه285

**مزرعه کوکین دشتسیرواننوسودپاوه286

**مزرعه گیلدانسیرواننوسودپاوه287

**مزرعه هانی دشتسیرواننوسودپاوه288
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**مزرعه هانی دوانهسیرواننوسودپاوه289

**میویهسیرواننوسودپاوه290

137424نرويسیرواننوسودپاوه291

78229نیسانهسیرواننوسودپاوه292

42115وزلیسیرواننوسودپاوه293

288869هانی گرملهسیرواننوسودپاوه294

**هانی وزسیرواننوسودپاوه295

1134اسپر مصطفی خان (بر اسپر)ازگلهازگلهثالث باباجانی296

**اسپربارانیازگلهازگلهثالث باباجانی297

**بارنگارعزیزازگلهازگلهثالث باباجانی298

**بان اخ ویس امام حسنازگلهازگلهثالث باباجانی299

417بان آخ ویس براخاصازگلهازگلهثالث باباجانی300

1453بانگار سفلیازگلهازگلهثالث باباجانی301

2592بانگار علیاازگلهازگلهثالث باباجانی302

**پشت پله ژاله امینازگلهازگلهثالث باباجانی303

1992پشت تنگ گاريازگلهازگلهثالث باباجانی304

**پلک مله کرمینهازگلهازگلهثالث باباجانی305

**پوکه عباسازگلهازگلهثالث باباجانی306

**تازه آبادگاري خان محمدازگلهازگلهثالث باباجانی307

**تازه آبادگردل گاريازگلهازگلهثالث باباجانی308

1659تپه کبود حسنازگلهازگلهثالث باباجانی309

1454تپه کبودسفلی عبدلمحمدازگلهازگلهثالث باباجانی310

**تق تق علی آقاییازگلهازگلهثالث باباجانی311

415خور نوکیانازگلهازگلهثالث باباجانی312

**دارنیله اسکندرازگلهازگلهثالث باباجانی313

**دارنیله عزیزازگلهازگلهثالث باباجانی314

726داره الر علی جانازگلهازگلهثالث باباجانی315

**داره الرعبدالکریمازگلهازگلهثالث باباجانی316

2169داري زنگنه سفلیازگلهازگلهثالث باباجانی317
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**داري زنگنه شیخ حسنازگلهازگلهثالث باباجانی318

1866دربنددهلازگلهازگلهثالث باباجانی319

534دره اسیاب رشیدازگلهازگلهثالث باباجانی320

63196دره ژاله سفلیازگلهازگلهثالث باباجانی321

**دره ژاله علیاازگلهازگلهثالث باباجانی322

834دوله خشک عزیزازگلهازگلهثالث باباجانی323

**زالنیازگلهازگلهثالث باباجانی324

23100ژاالن تپه کاکه عزیزازگلهازگلهثالث باباجانی325

2193ژاالن شاهگل فرهادازگلهازگلهثالث باباجانی326

1661ژاله کوسهازگلهازگلهثالث باباجانی327

**سورمرازگلهازگلهثالث باباجانی328

727سیوانه دارچکازگلهازگلهثالث باباجانی329

**سیوانه سه تیانازگلهازگلهثالث باباجانی330

**سیوانه علیاامینازگلهازگلهثالث باباجانی331

23100عبدالن میرکیازگلهازگلهثالث باباجانی332

**علی اقایی باالیی بانی چنورازگلهازگلهثالث باباجانی333

**غازان دول عبدالهازگلهازگلهثالث باباجانی334

**غازان دول علیمرادازگلهازگلهثالث باباجانی335

**قره ژاله مهرعلیازگلهازگلهثالث باباجانی336

**قالنیه سفلیازگلهازگلهثالث باباجانی337

**قالنیه علیاازگلهازگلهثالث باباجانی338

**قیطولازگلهازگلهثالث باباجانی339

417کاك میرکیازگلهازگلهثالث باباجانی340

521کانی دزانه حاجی حسینازگلهازگلهثالث باباجانی341

533کالوه گاريازگلهازگلهثالث باباجانی342

**کالوه میرکیازگلهازگلهثالث باباجانی343

**کوريازگلهازگلهثالث باباجانی344

1140گردل گاري علی اقاازگلهازگلهثالث باباجانی345

2695مجتمع امام علیازگلهازگلهثالث باباجانی346
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1044مزرعه کانی کریم یار ولیازگلهازگلهثالث باباجانی347

938مله کرمینه شاهمرادازگلهازگلهثالث باباجانی348

415نقده سفلیازگلهازگلهثالث باباجانی349

**نقده علیاازگلهازگلهثالث باباجانی350

942هوش گوه سید محمد ورضا علیازگلهازگلهثالث باباجانی351

627اشکیخانه شورمرکزيثالث باباجانی352

524آب سرخخانه شورمرکزيثالث باباجانی353

27102بانی پاریابخانه شورمرکزيثالث باباجانی354

50210بانی نارخانه شورمرکزيثالث باباجانی355

1037بانی هوخانه شورمرکزيثالث باباجانی356

30128بخش نوخاصخانه شورمرکزيثالث باباجانی357

56201پشتگور چقامارانخانه شورمرکزيثالث باباجانی358

724تاکانهخانه شورمرکزيثالث باباجانی359

421تله توتخانه شورمرکزيثالث باباجانی360

79308تیره عالیخانه شورمرکزيثالث باباجانی361

728جاسوسکهخانه شورمرکزيثالث باباجانی362

521جیورخانه شورمرکزيثالث باباجانی363

1249چقاماران برگورخانه شورمرکزيثالث باباجانی364

**چوپانکارهخانه شورمرکزيثالث باباجانی365

632حرمیان سفلیخانه شورمرکزيثالث باباجانی366

2891حرمیان علیاخانه شورمرکزيثالث باباجانی367

134459خازنکخانه شورمرکزيثالث باباجانی368

842خدامروتخانه شورمرکزيثالث باباجانی369

939خسروباشهخانه شورمرکزيثالث باباجانی370

**درمی سفلیخانه شورمرکزيثالث باباجانی371

**درمی علیاخانه شورمرکزيثالث باباجانی372

**دستگرديخانه شورمرکزيثالث باباجانی373

**ده شیخخانه شورمرکزيثالث باباجانی374

1973ده هوله سفلیخانه شورمرکزيثالث باباجانی375
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42145ده هوله علیاخانه شورمرکزيثالث باباجانی376

**رویلهخانه شورمرکزيثالث باباجانی377

2380سرخه دهخانه شورمرکزيثالث باباجانی378

1886سردسیر فرامرزخانه شورمرکزيثالث باباجانی379

**سرطاویرهخانه شورمرکزيثالث باباجانی380

**سرگورازخانه شورمرکزيثالث باباجانی381

522سه تپانخانه شورمرکزيثالث باباجانی382

46190سیاناب پرآبخانه شورمرکزيثالث باباجانی383

3931,425شیخ سلهخانه شورمرکزيثالث باباجانی384

2474ظلم سورخانه شورمرکزيثالث باباجانی385

25109علی خانیخانه شورمرکزيثالث باباجانی386

109478قالیچهخانه شورمرکزيثالث باباجانی387

41152کانی خنجرخانه شورمرکزيثالث باباجانی388

61237کانی رشخانه شورمرکزيثالث باباجانی389

2363کتکهخانه شورمرکزيثالث باباجانی390

**کزه اي مالسبحانخانه شورمرکزيثالث باباجانی391

28106کاله سیاهخانه شورمرکزيثالث باباجانی392

414کولی هورخانه شورمرکزيثالث باباجانی393

35111کیسلهخانه شورمرکزيثالث باباجانی394

94341گردي قاسم خانی (نیمه کاره)خانه شورمرکزيثالث باباجانی395

25123گزنهخانه شورمرکزيثالث باباجانی396

**مارگیرخانه شورمرکزيثالث باباجانی397

64265مجتمع میدان نمکخانه شورمرکزيثالث باباجانی398

**مزرعه هوله قوچالیخانه شورمرکزيثالث باباجانی399

**میدان نمک سفلیخانه شورمرکزيثالث باباجانی400

**میدان نمک علیاخانه شورمرکزيثالث باباجانی401

**نگهخانه شورمرکزيثالث باباجانی402

50189نهنگخانه شورمرکزيثالث باباجانی403

42134وانی سرخانه شورمرکزيثالث باباجانی404
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418هفت کانیخانه شورمرکزيثالث باباجانی405

64252هماجگهخانه شورمرکزيثالث باباجانی406

**اناردشت حرمرکزيثالث باباجانی407

**انجیر بوس باالدشت حرمرکزيثالث باباجانی408

1349انجیر بوس پاییندشت حرمرکزيثالث باباجانی409

1357ایینه ونددشت حرمرکزيثالث باباجانی410

**بان لوریان رحیمدشت حرمرکزيثالث باباجانی411

30130بستان آباددشت حرمرکزيثالث باباجانی412

42193پاالن سفلیدشت حرمرکزيثالث باباجانی413

64238پاالن علیادشت حرمرکزيثالث باباجانی414

27123پاالن نرگسدشت حرمرکزيثالث باباجانی415

1471پل علی اکبرخاندشت حرمرکزيثالث باباجانی416

52179تازه آبادامیندشت حرمرکزيثالث باباجانی417

723تله توتدشت حرمرکزيثالث باباجانی418

**تنگه ویشهدشت حرمرکزيثالث باباجانی419

**جنگله سفلیدشت حرمرکزيثالث باباجانی420

1034جنگله علیادشت حرمرکزيثالث باباجانی421

36141جوجار دشتی حردشت حرمرکزيثالث باباجانی422

57222چم زرشک اسپريدشت حرمرکزيثالث باباجانی423

1974چم زرشک چقاویاندشت حرمرکزيثالث باباجانی424

1773چم زرشک سفلیدشت حرمرکزيثالث باباجانی425

251988چم زرشک علیادشت حرمرکزيثالث باباجانی426

44190چم لمه عثماندشت حرمرکزيثالث باباجانی427

622چهاردیواردشت حرمرکزيثالث باباجانی428

**حسن گاویاردشت حرمرکزيثالث باباجانی429

**خورنیندشت حرمرکزيثالث باباجانی430

**درنهدشت حرمرکزيثالث باباجانی431

**دوابدشت حرمرکزيثالث باباجانی432

**دواب چم خرطالدشت حرمرکزيثالث باباجانی433
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842ده عباسدشت حرمرکزيثالث باباجانی434

193767زیارت تمرخاندشت حرمرکزيثالث باباجانی435

**سهراب عزیزيدشت حرمرکزيثالث باباجانی436

225839قلقلهدشت حرمرکزيثالث باباجانی437

417قمان خدا نظردشت حرمرکزيثالث باباجانی438

49207قوله رش والی سبزهدشت حرمرکزيثالث باباجانی439

1755کانی بی خیردشت حرمرکزيثالث باباجانی440

34149کانی دانیالدشت حرمرکزيثالث باباجانی441

32106کانی مصطفی بیگدشت حرمرکزيثالث باباجانی442

**کریشه سفلیدشت حرمرکزيثالث باباجانی443

**گرم درهدشت حرمرکزيثالث باباجانی444

1865گوگاهدشت حرمرکزيثالث باباجانی445

30109مرزالن محمدمراددشت حرمرکزيثالث باباجانی446

**مزرعه تازه آباد عبدالقادردشت حرمرکزيثالث باباجانی447

**مزرعه ده مجنوندشت حرمرکزيثالث باباجانی448

**مزرعه سفره بانودشت حرمرکزيثالث باباجانی449

518مزرعه قجردشت حرمرکزيثالث باباجانی450

**مزرعه قلقله سفلیدشت حرمرکزيثالث باباجانی451

**مزرعه کریشه علیادشت حرمرکزيثالث باباجانی452

631مزرعه گره کبود مالک اشتردشت حرمرکزيثالث باباجانی453

28111مزرعه گوگرددشت حرمرکزيثالث باباجانی454

2387میدان طفلیدشت حرمرکزيثالث باباجانی455

**میدانهدشت حرمرکزيثالث باباجانی456

**هاله سیاهدشت حرمرکزيثالث باباجانی457

**آلوینه گرزمکانمرکزيثالث باباجانی458

30120بناوچزمکانمرکزيثالث باباجانی459

1554پشت گله ماده زارانزمکانمرکزيثالث باباجانی460

67270تپانزمکانمرکزيثالث باباجانی461

48210تپه خرگوشانزمکانمرکزيثالث باباجانی462
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1656تپه کبودزمکانمرکزيثالث باباجانی463

38140تمر خانزمکانمرکزيثالث باباجانی464

1761چم رودزمکانمرکزيثالث باباجانی465

83318حشمرزمکانمرکزيثالث باباجانی466

102430حلولزمکانمرکزيثالث باباجانی467

1667حوض شیخ زمکانزمکانمرکزيثالث باباجانی468

29108خمگرانزمکانمرکزيثالث باباجانی469

45160دشتی لیل حسین آبادزمکانمرکزيثالث باباجانی470

2594دنگیزمکانمرکزيثالث باباجانی471

32114دواله بان میريزمکانمرکزيثالث باباجانی472

**دواله برگلهزمکانمرکزيثالث باباجانی473

1348دواله پایینزمکانمرکزيثالث باباجانی474

109414زمکان علیازمکانمرکزيثالث باباجانی475

**سکوي تله توتزمکانمرکزيثالث باباجانی476

1454شاه گدارزمکانزمکانمرکزيثالث باباجانی477

2187عبداله خاکی سفلیزمکانمرکزيثالث باباجانی478

1969عبداله خاکی علیازمکانمرکزيثالث باباجانی479

27135عزیزآبادبناوجزمکانمرکزيثالث باباجانی480

43152قاپ قلیزمکانمرکزيثالث باباجانی481

412کالوینزمکانمرکزيثالث باباجانی482

1155کچل آبادزمکانمرکزيثالث باباجانی483

1860کزهزمکانمرکزيثالث باباجانی484

1451السوارزمکانمرکزيثالث باباجانی485

**مزرعه دشتی لهزمکانمرکزيثالث باباجانی486

**مزرعه کزيزمکانمرکزيثالث باباجانی487

**مزرعه ولینزمکانمرکزيثالث باباجانی488

1048مله اوارهزمکانمرکزيثالث باباجانی489

**مله توتزمکانمرکزيثالث باباجانی490

1664مله کبودزمکانمرکزيثالث باباجانی491

صفحه 17



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

260966میرآبادزمکانمرکزيثالث باباجانی492

48209نیرژسفلیزمکانمرکزيثالث باباجانی493

35138نیرژعلیازمکانمرکزيثالث باباجانی494

68279نیمه کارهزمکانمرکزيثالث باباجانی495

**ورگرساروندزمکانمرکزيثالث باباجانی496

515ویله مله رشزمکانمرکزيثالث باباجانی497

97370بیولهشروینهکالشیجوانرود498

133489بیوندسفلیشروینهکالشیجوانرود499

37157بیوندعلیاشروینهکالشیجوانرود500

**پوینهشروینهکالشیجوانرود501

**چاقوکلشروینهکالشیجوانرود502

2996حوض سیدمرادشروینهکالشیجوانرود503

80300ده توت سفلیشروینهکالشیجوانرود504

28107ده سرخشروینهکالشیجوانرود505

**دهتوت علیاشروینهکالشیجوانرود506

141535زیرانشروینهکالشیجوانرود507

59235سرخ بان سفلیشروینهکالشیجوانرود508

1346سرخ بان علیاشروینهکالشیجوانرود509

117446سفیدبرگشروینهکالشیجوانرود510

172599شروینهشروینهکالشیجوانرود511

74259علی آبادساسلشروینهکالشیجوانرود512

1557گردكشروینهکالشیجوانرود513

29121گل باغیشروینهکالشیجوانرود514

729گلیشروینهکالشیجوانرود515

69272گنداب وسطیشروینهکالشیجوانرود516

**مزرعه باالخانیشروینهکالشیجوانرود517

**مزرعه حوض علیشروینهکالشیجوانرود518

**مزرعه رشک ابیشروینهکالشیجوانرود519

**مزرعه ساسلشروینهکالشیجوانرود520
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**مزرعه قالچنانشروینهکالشیجوانرود521

**مزرعه الاششروینهکالشیجوانرود522

416نویلشروینهکالشیجوانرود523

2184هانوالنشروینهکالشیجوانرود524

**هشت پشتولهشروینهکالشیجوانرود525

**امام زاده چم ژالهکالشیکالشیجوانرود526

510ایمانکالشیکالشیجوانرود527

209906بانی لوانکالشیکالشیجوانرود528

**بایلکالشیکالشیجوانرود529

2587پاونارانکالشیکالشیجوانرود530

**پسه خورکالشیکالشیجوانرود531

2288دره یابکالشیکالشیجوانرود532

821دوروله باالکالشیکالشیجوانرود533

1123دوروله پایینکالشیکالشیجوانرود534

79309دولتاکالشیکالشیجوانرود535

**زاغهکالشیکالشیجوانرود536

148592قالجیکالشیکالشیجوانرود537

**قلعه گاهکالشیکالشیجوانرود538

415قین سختکالشیکالشیجوانرود539

1123کانی ساالرکالشیکالشیجوانرود540

53219کالش قوهکالشیکالشیجوانرود541

119488کالش هوشکالشیکالشیجوانرود542

3096کلورکالشیکالشیجوانرود543

1128کلهکالشیکالشیجوانرود544

**کولسه امینکالشیکالشیجوانرود545

**گوزهکالشیکالشیجوانرود546

34141گویلهکالشیکالشیجوانرود547

2191القالکالشیکالشیجوانرود548

840لمهکالشیکالشیجوانرود549
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149570لولمکالشیکالشیجوانرود550

1768مره تاکالشیکالشیجوانرود551

**مره میرکالشیکالشیجوانرود552

78308مزرانکالشیکالشیجوانرود553

**مزرعه ده کهنکالشیکالشیجوانرود554

**مله دشتیکالشیکالشیجوانرود555

52199مله رشکالشیکالشیجوانرود556

1870میرعبدلی سفلیکالشیکالشیجوانرود557

1147میرعبدلی علیاکالشیکالشیجوانرود558

2279بانی گالنبازانمرکزيجوانرود559

1551بانی گمکان / کانی سواران /بازانمرکزيجوانرود560

31129بانی میرانبازانمرکزيجوانرود561

1451تازه آباد بانی عزیزبازانمرکزيجوانرود562

1550تازه آباد الباغبازانمرکزيجوانرود563

26109تازه آبادمیرکیبازانمرکزيجوانرود564

2171چشمه بلوركبازانمرکزيجوانرود565

75270چشمه زیالنبازانمرکزيجوانرود566

50170چمن زار علیابازانمرکزيجوانرود567

54178چمن زارسفلیبازانمرکزيجوانرود568

**چمن زاروسطیبازانمرکزيجوانرود569

1559چوگل آبادبازانمرکزيجوانرود570

727حشارگه برگوربازانمرکزيجوانرود571

2081خیل فاتکی کنبازانمرکزيجوانرود572

**خیل نقدهبازانمرکزيجوانرود573

**ده خلیفهبازانمرکزيجوانرود574

622ده رش بازانبازانمرکزيجوانرود575

**زالنیبازانمرکزيجوانرود576

4391,557زیالنبازانمرکزيجوانرود577

31116سراب برده زنجیرسفلیبازانمرکزيجوانرود578
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82299سراب برده زنجیرعلیابازانمرکزيجوانرود579

150539سرابسبازانمرکزيجوانرود580

416سورواش اعظمبازانمرکزيجوانرود581

**سورواش اعظم سفلیبازانمرکزيجوانرود582

**سول آبادبازانمرکزيجوانرود583

40166سیاران نهراببازانمرکزيجوانرود584

728علی آقاییبازانمرکزيجوانرود585

45177فوالدي سفلیبازانمرکزيجوانرود586

2598فوالدي علیابازانمرکزيجوانرود587

**کانی سوارانبازانمرکزيجوانرود588

2063گنانیبازانمرکزيجوانرود589

944مزرعه برده رش علیابازانمرکزيجوانرود590

47183نهراب ده رشبازانمرکزيجوانرود591

1233بادکانپلنگانهمرکزيجوانرود592

247916بیاشوشپلنگانهمرکزيجوانرود593

523تپه بورپلنگانهمرکزيجوانرود594

33132ترکه پانپلنگانهمرکزيجوانرود595

**ترکه تازه آبادپلنگانهمرکزيجوانرود596

1557ترکه سفلیپلنگانهمرکزيجوانرود597

1347ترکه علیاپلنگانهمرکزيجوانرود598

1868چشمه سفیدپلنگانهمرکزيجوانرود599

83305چشمه میرانپلنگانهمرکزيجوانرود600

2279حوض خلهپلنگانهمرکزيجوانرود601

61240خانم آبادپلنگانهمرکزيجوانرود602

40122خوري آبادپلنگانهمرکزيجوانرود603

**خوش مکان سفلیپلنگانهمرکزيجوانرود604

417خوش مکان علیاپلنگانهمرکزيجوانرود605

35135ساروخانپلنگانهمرکزيجوانرود606

64234سررودسفلیپلنگانهمرکزيجوانرود607
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80313سررودعلیاپلنگانهمرکزيجوانرود608

828شیخ الکرمپلنگانهمرکزيجوانرود609

6772,402صفی آبادپلنگانهمرکزيجوانرود610

1553عایشه دولپلنگانهمرکزيجوانرود611

2792عزیزآبادپلنگانهمرکزيجوانرود612

67255علی آبادکهنهپلنگانهمرکزيجوانرود613

623علی یعقوبپلنگانهمرکزيجوانرود614

**قلیجانپلنگانهمرکزيجوانرود615

1559کانی ساتیارپلنگانهمرکزيجوانرود616

41169کانی گل سفلیپلنگانهمرکزيجوانرود617

41168کانی گل علیاپلنگانهمرکزيجوانرود618

2695کانی گوهرپلنگانهمرکزيجوانرود619

40142کلیپلنگانهمرکزيجوانرود620

68243کوريپلنگانهمرکزيجوانرود621

73256کولسهپلنگانهمرکزيجوانرود622

613ماسندرپلنگانهمرکزيجوانرود623

**مزرعه بانی توان بزرگپلنگانهمرکزيجوانرود624

**مزرعه بانی توان کوچکپلنگانهمرکزيجوانرود625

**مزرعه بانی مالعلیپلنگانهمرکزيجوانرود626

**مزرعه بنیهپلنگانهمرکزيجوانرود627

**مزرعه بولینیپلنگانهمرکزيجوانرود628

33106مزرعه بیله ايپلنگانهمرکزيجوانرود629

**مزرعه تاریکهپلنگانهمرکزيجوانرود630

**مزرعه دریدولپلنگانهمرکزيجوانرود631

**مزرعه شیربدرپلنگانهمرکزيجوانرود632

**مزرعه قادرآبادپلنگانهمرکزيجوانرود633

73261مزرعه کچل آبادپلنگانهمرکزيجوانرود634

104395یاريپلنگانهمرکزيجوانرود635

**یوسف خانی سفلیپلنگانهمرکزيجوانرود636
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**یوسف خانی علیاپلنگانهمرکزيجوانرود637

40136بان سوالب حاتمقلخانیگهوارهداالهو638

1846بان سوالب شیرمحمدقلخانیگهوارهداالهو639

33100بان سوالب کلب علیقلخانیگهوارهداالهو640

49بان سوالب ناوخاصقلخانیگهوارهداالهو641

1036بان شیروان تفنگچیقلخانیگهوارهداالهو642

2578بان یاران تیمورقلخانیگهوارهداالهو643

1436بان یاران میرزاحسینقلخانیگهوارهداالهو644

58211بانی بیدقلخانیگهوارهداالهو645

60220بروندسفلیقلخانیگهوارهداالهو646

1970بروندعلیاقلخانیگهوارهداالهو647

1858بریشاه بیگ مرادقلخانیگهوارهداالهو648

68243بریشاه خوبیارقلخانیگهوارهداالهو649

3097بی نهرسفلیقلخانیگهوارهداالهو650

59198بی نهرعلیاقلخانیگهوارهداالهو651

107359بیامه سفلیقلخانیگهوارهداالهو652

44144بیامه علیاقلخانیگهوارهداالهو653

105380بیرقوندقلخانیگهوارهداالهو654

1142بیله هوسفلیقلخانیگهوارهداالهو655

1652بیله هوعلیاقلخانیگهوارهداالهو656

**تازه آباد شاهگدارقلخانیگهوارهداالهو657

**تازه آباد شایگانقلخانیگهوارهداالهو658

514چاالب قتکه بارسقلخانیگهوارهداالهو659

**خیل سبزهقلخانیگهوارهداالهو660

1880خیل موالی نجفقلخانیگهوارهداالهو661

51219داره رش محمدسلطانقلخانیگهوارهداالهو662

37148درمران سفلیقلخانیگهوارهداالهو663

1350درمران علیاقلخانیگهوارهداالهو664

67235درویتقلخانیگهوارهداالهو665
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841دره نیجهقلخانیگهوارهداالهو666

29131دشت مورت سفلیقلخانیگهوارهداالهو667

1251دشت مورت علیاقلخانیگهوارهداالهو668

942دنگه خدایارقلخانیگهوارهداالهو669

144578دوشمیانقلخانیگهوارهداالهو670

1347دومی زرقلخانیگهوارهداالهو671

44200دیوگه بی بیانقلخانیگهوارهداالهو672

1867زاغه دشت مورتقلخانیگهوارهداالهو673

35125زاوله سفلیقلخانیگهوارهداالهو674

44159زاوله علیاقلخانیگهوارهداالهو675

30120شویل صادق خانقلخانیگهوارهداالهو676

**عبدالکریم بارسقلخانیگهوارهداالهو677

55214علی بارانیقلخانیگهوارهداالهو678

529قلعه زنجیرسفلیقلخانیگهوارهداالهو679

98412قلعه زنجیرعلیاقلخانیگهوارهداالهو680

163633کارخانه ایل رستمقلخانیگهوارهداالهو681

52169کامران بیگ رضاقلخانیگهوارهداالهو682

2176کامران رحمانقلخانیگهوارهداالهو683

827کامران موالییقلخانیگهوارهداالهو684

77331گردکان کوره شهبازقلخانیگهوارهداالهو685

1558گزنقلخانیگهوارهداالهو686

40145گورگاورزقلخانیگهوارهداالهو687

**مزرعه تمبرقلخانیگهوارهداالهو688

**مزرعه کوهالیقلخانیگهوارهداالهو689

1233مله یعقوبقلخانیگهوارهداالهو690

**میرهواریاريقلخانیگهوارهداالهو691

22100باباشاه احمدگورانیگهوارهداالهو692

1140بان زالنی سفلیگورانیگهوارهداالهو693

38133بان زالنی علیاگورانیگهوارهداالهو694
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515بان سوله شیرزادگورانیگهوارهداالهو695

1358بان نخودگورانیگهوارهداالهو696

2275بان یاران امیرحق مرادگورانیگهوارهداالهو697

1551بان یاران عزیزمرادگورانیگهوارهداالهو698

36141بریه خانیگورانیگهوارهداالهو699

62206بیموشگورانیگهوارهداالهو700

**تازه آبادپشت تنگ شاهمارگورانیگهوارهداالهو701

55168تختگاه جهانبخشگورانیگهوارهداالهو702

56179تختگاه حسین سلطانگورانیگهوارهداالهو703

1673تختگاه صفی سلطانگورانیگهوارهداالهو704

2063تختگاه صورت خانمگورانیگهوارهداالهو705

412ترکه سفلیگورانیگهوارهداالهو706

85312توتشامیگورانیگهوارهداالهو707

1961توکانگورانیگهوارهداالهو708

512جاماسبگورانیگهوارهداالهو709

1435چشمه سفیدگورانیگهوارهداالهو710

2875چغا بور دارابیگورانیگهوارهداالهو711

2276چغابوررحمانگورانیگهوارهداالهو712

516چغابورعیسیگورانیگهوارهداالهو713

1961چغابورکاکیگورانیگهوارهداالهو714

50180چقاچوبینگورانیگهوارهداالهو715

**خله کوش سفلیگورانیگهوارهداالهو716

413خله کوش علیاگورانیگهوارهداالهو717

930خلیفه هاگورانیگهوارهداالهو718

42161درگهگورانیگهوارهداالهو719

826روکوانگورانیگهوارهداالهو720

515زولهگورانیگهوارهداالهو721

830سراب سید یعقوبگورانیگهوارهداالهو722

516سراسیابگورانیگهوارهداالهو723
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45140سرتختکاگورانیگهوارهداالهو724

2077شاه ماربابامرادگورانیگهوارهداالهو725

76277شاه مارمیرزامرادگورانیگهوارهداالهو726

65205صفرشاهگورانیگهوارهداالهو727

1243علیکهگورانیگهوارهداالهو728

2188قلعه قاضی پشت بندگورانیگهوارهداالهو729

29121قلعه قاضی سفلیگورانیگهوارهداالهو730

**قلعه قاضی علیاگورانیگهوارهداالهو731

**کبودجوب علیاگورانیگهوارهداالهو732

2173کچکبل سفلیگورانیگهوارهداالهو733

45140کچکبل علیاگورانیگهوارهداالهو734

32106کلینهگورانیگهوارهداالهو735

1249کنه رشید الگهگورانیگهوارهداالهو736

1029کنه رشیدباباخانگورانیگهوارهداالهو737

**کنه رشیدذغال دانگورانیگهوارهداالهو738

1546کنه رشیدعربگورانیگهوارهداالهو739

1545کنه رشیدگل مرادگورانیگهوارهداالهو740

2076گل انجیرگورانیگهوارهداالهو741

2171گوراجوب باباکرمگورانیگهوارهداالهو742

1030گوراجوب زیدعلیگورانیگهوارهداالهو743

1957گوراجوب قشالقگورانیگهوارهداالهو744

**گوراجوب مرادبیگگورانیگهوارهداالهو745

**مجتمع گاو شیري گهوارهگورانیگهوارهداالهو746

**مزرعه ترکه علیاگورانیگهوارهداالهو747

28109مله کبودگورانیگهوارهداالهو748

1355نرژيگورانیگهوارهداالهو749

53190نیلکگورانیگهوارهداالهو750

1871ویلهگورانیگهوارهداالهو751

**همه ایازگورانیگهوارهداالهو752
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2153هیورودگورانیگهوارهداالهو753

**امامزاده بابایادگاربان زردهمرکزيداالهو754

**امامزاده داودبان زردهمرکزيداالهو755

196764داراببان زردهمرکزيداالهو756

**دره لرز ریجاببان زردهمرکزيداالهو757

3181,087زردهبان زردهمرکزيداالهو758

57203ژالگه حسینبان زردهمرکزيداالهو759

47178سیدمحمدبان زردهمرکزيداالهو760

48172قلقلهبان زردهمرکزيداالهو761

165626کوشکريبان زردهمرکزيداالهو762

45179یارانبان زردهمرکزيداالهو763

**اجاق قلیبیونیجمرکزيداالهو764

36106اسیاب تنورهبیونیجمرکزيداالهو765

825بیامهبیونیجمرکزيداالهو766

**پادگان امام خمینیبیونیجمرکزيداالهو767

**چاالب یارقلیبیونیجمرکزيداالهو768

**چقامیرگهبیونیجمرکزيداالهو769

58209ده جامیبیونیجمرکزيداالهو770

41135ده کهنهبیونیجمرکزيداالهو771

**ده لطیفهبیونیجمرکزيداالهو772

1743ریسانیبیونیجمرکزيداالهو773

48157سرتنگبیونیجمرکزيداالهو774

727سیدباقربیونیجمرکزيداالهو775

729شیخ حسنبیونیجمرکزيداالهو776

**قوشچی باشیبیونیجمرکزيداالهو777

60194کنه هربیونیجمرکزيداالهو778

**مزرعه رستم علیبیونیجمرکزيداالهو779

**مزرعه رضاعلیبیونیجمرکزيداالهو780

**مزرعه گرگه چقابیونیجمرکزيداالهو781
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**مملی کالشیبیونیجمرکزيداالهو782

33106ویلهبیونیجمرکزيداالهو783

**ایستگاه تقویت تلویزیونحومه کرندمرکزيداالهو784

**ایستگاه مخابرات سرخه دیزهحومه کرندمرکزيداالهو785

**ایستگاه مخابراتی کرندحومه کرندمرکزيداالهو786

**آواره هاي بلوانحومه کرندمرکزيداالهو787

**پاسگاه نیروي انتظامی باالطاقحومه کرندمرکزيداالهو788

**پشت تنگ اسماعیل بیگحومه کرندمرکزيداالهو789

**پمپاژنفتحومه کرندمرکزيداالهو790

**جسرحومه کرندمرکزيداالهو791

108374چشمه سفیدحومه کرندمرکزيداالهو792

**چقاکوچکینهحومه کرندمرکزيداالهو793

193713حریرحومه کرندمرکزيداالهو794

**حصیل قنبرهحومه کرندمرکزيداالهو795

103409خسروآبادحومه کرندمرکزيداالهو796

**زرد آبادحومه کرندمرکزيداالهو797

76280سرچقاحومه کرندمرکزيداالهو798

47146سرخه دیزهحومه کرندمرکزيداالهو799

29109سرمیلحومه کرندمرکزيداالهو800

55184سلیمان آبادحومه کرندمرکزيداالهو801

92279شهرك هلتهحومه کرندمرکزيداالهو802

2688شیره چقاحومه کرندمرکزيداالهو803

53188طلسمحومه کرندمرکزيداالهو804

**علی آباد بابا جانیحومه کرندمرکزيداالهو805

99391گاودانه خورحومه کرندمرکزيداالهو806

196768گاوسورحومه کرندمرکزيداالهو807

**مزرعه چهل گزيحومه کرندمرکزيداالهو808

**مزرعه کپنگ سفیدحومه کرندمرکزيداالهو809

**مزرعه کوکابحومه کرندمرکزيداالهو810
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**مزرعه میشلهحومه کرندمرکزيداالهو811

1132میان تنگحومه کرندمرکزيداالهو812

1039ورگنبدحومه کرندمرکزيداالهو813

36104هلتهحومه کرندمرکزيداالهو814

930هوکانی سفلیحومه کرندمرکزيداالهو815

2586هوکانی علیاحومه کرندمرکزيداالهو816

49161بزگورهقوري قلعهشاهوروانسر817

164568بنچلهقوري قلعهشاهوروانسر818

89344ده لیلیقوري قلعهشاهوروانسر819

111375شبان کارهقوري قلعهشاهوروانسر820

254891قوري قلعهقوري قلعهشاهوروانسر821

**لورابیقوري قلعهشاهوروانسر822

**مزرعه هدگهقوري قلعهشاهوروانسر823

413نوخانقوري قلعهشاهوروانسر824

195685تازه آبادسریاسمنصورآقاییشاهوروانسر825

**چالنه سفلیمنصورآقاییشاهوروانسر826

53206چالنه علیامنصورآقاییشاهوروانسر827

31121قلعه گاهمنصورآقاییشاهوروانسر828

**مزرعه تبرگزینمنصورآقاییشاهوروانسر829

52178باباعزیزبدرمرکزيروانسر830

**بانشلهبدرمرکزيروانسر831

106338بدرآبادبدرمرکزيروانسر832

63193برهان الدینبدرمرکزيروانسر833

830بله زین سفلیبدرمرکزيروانسر834

**بله زین علیابدرمرکزيروانسر835

24103بناوچبدرمرکزيروانسر836

2688خانم آبادبدرمرکزيروانسر837

147564خراجیانبدرمرکزيروانسر838

**دکل مخابراتبدرمرکزيروانسر839
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**دکل مخابراتیبدرمرکزيروانسر840

2079ده باوگهبدرمرکزيروانسر841

39135زیرجوبیبدرمرکزيروانسر842

88341سردمبدرمرکزيروانسر843

3095سلکانبدرمرکزيروانسر844

**شرکت پالستیک سازي اورامان غرببدرمرکزيروانسر845

**شهرك کارگاه هاي صنعتیبدرمرکزيروانسر846

42143صادق آبادبدرمرکزيروانسر847

2164علی آبادبدرمرکزيروانسر848

129427قالنجهبدرمرکزيروانسر849

44175قالینبدرمرکزيروانسر850

25102کانی خضرانبدرمرکزيروانسر851

1662کانی کبودبدرمرکزيروانسر852

723کانی کچکینهبدرمرکزيروانسر853

31113کالوهبدرمرکزيروانسر854

62221گرگیدربدرمرکزيروانسر855

64225مرادآبادبدرمرکزيروانسر856

**مزرعه برودارهبدرمرکزيروانسر857

**مزرعه جابريبدرمرکزيروانسر858

**مزرعه چشمه سفیدبدرمرکزيروانسر859

**مزرعه ده صفکبدرمرکزيروانسر860

**مزرعه روانسربدرمرکزيروانسر861

**مزرعه کانی چرموبدرمرکزيروانسر862

**مسکین آبادسفلیبدرمرکزيروانسر863

2789مسکین آبادعلیابدرمرکزيروانسر864

42183مهرگانبدرمرکزيروانسر865

2074اسماعیل کلحسن آبادمرکزيروانسر866

2384اهنگرانحسن آبادمرکزيروانسر867

828باباحیرانحسن آبادمرکزيروانسر868
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**بزاولیحسن آبادمرکزيروانسر869

726بیر دادحسن آبادمرکزيروانسر870

35110تپه رشحسن آبادمرکزيروانسر871

33108تپه زردحسن آبادمرکزيروانسر872

66220تپه کوییکحسن آبادمرکزيروانسر873

65215تپه لريحسن آبادمرکزيروانسر874

39132تم تمحسن آبادمرکزيروانسر875

2077جانجانحسن آبادمرکزيروانسر876

1669چشمه پنبهحسن آبادمرکزيروانسر877

2188حاجی آبادحسن آبادمرکزيروانسر878

257924حسن آبادحسن آبادمرکزيروانسر879

621حسین آبادحسن آبادمرکزيروانسر880

126458خرم آبادسفلیحسن آبادمرکزيروانسر881

58220خرم آبادعلیاحسن آبادمرکزيروانسر882

**دامداري قلعه ذکریاحسن آبادمرکزيروانسر883

42155دوابحسن آبادمرکزيروانسر884

1236ده باغحسن آبادمرکزيروانسر885

2479ده سادهحسن آبادمرکزيروانسر886

58223زرین چقاحسن آبادمرکزيروانسر887

2276سمنگانحسن آبادمرکزيروانسر888

1751شالی آبادحسن آبادمرکزيروانسر889

54189شرکت کشاورزي و دامپروري حسن آبادحسن آبادمرکزيروانسر890

46165شوربالغحسن آبادمرکزيروانسر891

723شهرك صنعتی روانسرحسن آبادمرکزيروانسر892

2378عمرآبادحسن آبادمرکزيروانسر893

**غالمعلی بیگحسن آبادمرکزيروانسر894

63217قلعه ذکریاحسن آبادمرکزيروانسر895

1338قلعه رضاحسن آبادمرکزيروانسر896

53196کانی شریفحسن آبادمرکزيروانسر897
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3098کریم آبادحسن آبادمرکزيروانسر898

60228کاله کبودحسن آبادمرکزيروانسر899

48146گرازآبادحسن آبادمرکزيروانسر900

**گرگابی مصطفیحسن آبادمرکزيروانسر901

2264گرگابی میرزاعلیحسن آبادمرکزيروانسر902

2682گوریان گوراحسن آبادمرکزيروانسر903

2064گیجحسن آبادمرکزيروانسر904

**مجتمع شیمیایی بیستونحسن آبادمرکزيروانسر905

**مرکز خدمات قلعه ذکریاحسن آبادمرکزيروانسر906

**مزرعه حالج آبادحسن آبادمرکزيروانسر907

**مزرعه خانی آبادحسن آبادمرکزيروانسر908

**مزرعه ده رشحسن آبادمرکزيروانسر909

**مزرعه ده سرخحسن آبادمرکزيروانسر910

**مزرعه شریفحسن آبادمرکزيروانسر911

**مزرعه کاله آبادحسن آبادمرکزيروانسر912

2686میرعزیزيحسن آبادمرکزيروانسر913

35128بناوچکودولت ابادمرکزيروانسر914

37123پشت تنگ چشمه قلی جاندولت ابادمرکزيروانسر915

936پشت تنگ شاینگاندولت ابادمرکزيروانسر916

418تازه آبادمله ترشیدولت ابادمرکزيروانسر917

523چراغستاندولت ابادمرکزيروانسر918

35108چشمه سفیدشبانکارهدولت ابادمرکزيروانسر919

35143چناران  /کناگرگ/دولت ابادمرکزيروانسر920

54180حسن آبادکرهدولت ابادمرکزيروانسر921

**خانیلهدولت ابادمرکزيروانسر922

1853درگهدولت ابادمرکزيروانسر923

103326دولتآباددولت ابادمرکزيروانسر924

29118ده سرخدولت ابادمرکزيروانسر925

34109رییسدولت ابادمرکزيروانسر926
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1861سراب گرم گرابدولت ابادمرکزيروانسر927

28111سرابیاندولت ابادمرکزيروانسر928

3088شان رش حاجی آباددولت ابادمرکزيروانسر929

48165شاینگاندولت ابادمرکزيروانسر930

1345شش بیدسفلیدولت ابادمرکزيروانسر931

35120شش بیدعلیادولت ابادمرکزيروانسر932

84287فیروزهدولت ابادمرکزيروانسر933

2591کانی پاشادولت ابادمرکزيروانسر934

28103کره قلعه سفیددولت ابادمرکزيروانسر935

3096کره قلعه کهنهدولت ابادمرکزيروانسر936

935کزازيدولت ابادمرکزيروانسر937

1039کیالنبر سفلیدولت ابادمرکزيروانسر938

**کیالنبر علیادولت ابادمرکزيروانسر939

40137گراب علیادولت ابادمرکزيروانسر940

**گمشترسفلیدولت ابادمرکزيروانسر941

68234ماخوشیندولت ابادمرکزيروانسر942

45141مامنان سفلیدولت ابادمرکزيروانسر943

41146مامنان علیادولت ابادمرکزيروانسر944

724مزرعه بانچیا سفلیدولت ابادمرکزيروانسر945

**مزرعه بانچیاعلیادولت ابادمرکزيروانسر946

**مزرعه بانگالندولت ابادمرکزيروانسر947

1440الیاسیزالوآبمرکزيروانسر948

38129باکالنیزالوآبمرکزيروانسر949

924پیروزهزالوآبمرکزيروانسر950

107318تپه کلزالوآبمرکزيروانسر951

2990جان جانزالوآبمرکزيروانسر952

2693جبر آبادزالوآبمرکزيروانسر953

31108چقاشکرزالوآبمرکزيروانسر954

39123خیبرزالوآبمرکزيروانسر955
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37144ده چراغزالوآبمرکزيروانسر956

33112ده میراحمدزالوآبمرکزيروانسر957

1853روتوندزالوآبمرکزيروانسر958

202659زالوابزالوآبمرکزيروانسر959

39134سبزبالغزالوآبمرکزيروانسر960

**سیاه سیاهزالوآبمرکزيروانسر961

57181شلهزالوآبمرکزيروانسر962

31105قلعه خدا مروت خانزالوآبمرکزيروانسر963

825قلعه فرج اهللا بیگزالوآبمرکزيروانسر964

1759کچکینهزالوآبمرکزيروانسر965

**کردوندزالوآبمرکزيروانسر966

45154کالوه حیدر خانزالوآبمرکزيروانسر967

518کلمت آبادزالوآبمرکزيروانسر968

48170کندولهزالوآبمرکزيروانسر969

35130گمشترعلیازالوآبمرکزيروانسر970

517الچینزالوآبمرکزيروانسر971

28106لمینیزالوآبمرکزيروانسر972

**مزرعه سیاه سیاه جمیل پناهزالوآبمرکزيروانسر973

**مزرعه کانی باغزالوآبمرکزيروانسر974

1140ملکشاهزالوآبمرکزيروانسر975

827نوروله سفلیزالوآبمرکزيروانسر976

58224نوروله علیازالوآبمرکزيروانسر977

123395نهرابیزالوآبمرکزيروانسر978

725ولی آبادزالوآبمرکزيروانسر979

225732امامیه سفلیسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب980

136569امامیه علیاسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب981

3196بر افتاب گلینسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب982

2941,076پادگان ابوذرسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب983

**تنگ کوشکسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب984
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626چمنسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب985

207664سراب قلعه شاهینسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب986

4301,397سرباغ گلینسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب987

118406کالوهسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب988

141518گنجورهسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب989

**مزرعه امالك تالشسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب990

**مزرعه امالك تالش گنجورهسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب991

**مزرعه بان میرانسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب992

**مزرعه تالش امامیه سفلیسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب993

**مزرعه تالش امامیه علیاسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب994

**مزرعه چقاکدوسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب995

**مزرعه شوگه امامیه علیاسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب996

**مزرعه یک شبه بان سفرهسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب997

**نجارگلینسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب998

131490نرامان نقاره کوبسراب قلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب999

49144اسیاب قرمزقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1000

75260انزلقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1001

49166تپه عظیمهقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1002

80252ترك ویسقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1003

85292تنگ اسماعیلقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1004

104359داربلوطقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1005

172563دارتوتقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1006

211767دوازده امامقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1007

93310دولنگان سفلیقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1008

97308دولنگان علیاقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1009

1654طایفه مصطفیقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1010

43158عثمانقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1011

47148قلعه سفید سفلیقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1012

41140قلعه سفیدعلیاقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1013
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64215قلعه شیخ حسنقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1014

89292قیطکقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1015

2380کل داودقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1016

821کنارقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1017

56180لواسانیقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1018

99339مشکنارقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1019

80243نودهقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1020

**نهالستان انزلقلعه شاهینقلعه شاهینسرپل ذهاب1021

158564ایینهبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1022

2791برزلکبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1023

60202بلوانبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1024

**پاسگاه راهنمایی و رانندگیبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1025

84221پاطاقبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1026

85286پل ماهیتبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1027

1855پله بیدسفلیبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1028

**تلمبه خانه پاطاقبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1029

68207جاللوندسفلیبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1030

71225جاللوندعلیابشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1031

79256چالکهبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1032

220785حبیب وندبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1033

39129داروندبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1034

52167رضالکبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1035

116439رفیعبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1036

43133ریزوندعلی اکبربشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1037

58201ریزوندنجفبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1038

**شرکت زراعی داالهوبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1039

103361فوالديبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1040

82296کاله مالبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1041

80242کوچانیبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1042
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35126کوسه هابشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1043

49218کوهالیبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1044

822محمد علی قره گهبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1045

**مزرعه پله بیدعلیابشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1046

1036مهکی امین بیگبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1047

50159مهکی مهرماتبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1048

2259میان کبودقاسمبشیوه پاطاقمرکزيسرپل ذهاب1049

112498الیاس احمدپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1050

33126الیاسی صالح مطاعیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1051

625انجیربان اواره علیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1052

2821,111بزمیرآبادپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1053

1043پیرمیکاییلپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1054

632تل خلوتی قادررحمانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1055

937جنانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1056

97456جوانمیريپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1057

**چناره کاکه حسنپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1058

**چناره مصطفیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1059

534دار زرد طهماسبپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1060

167706دنکی رمضانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1061

1563دنگی عباس داره زردپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1062

2282دنگی علی بیگپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1063

30128دنگی کاك عبداهللاپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1064

**دول درازمرادپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1065

420ده سفیدپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1066

32109سراواره والی نجفیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1067

1768سرآواره والی نظريپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1068

41219طلسم شهبازپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1069

2494فرج امامپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1070

43195فرمایشه اله نظرپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1071
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1461قالودرهپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1072

950قلعه کوه خسروپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1073

**قلعه گل علی اقاپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1074

**کرکوله مرادعلیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1075

1899کفروباوکهپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1076

41172کفروسلمانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1077

**گورجوي رشیدپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1078

417گوري زردالهیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1079

150624مجتمع بانی هوانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1080

822مرشاعرپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1081

**مزرعه داره زردیارعلیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1082

**مزرعه کلیله کاچیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1083

34141مله روالنپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1084

**مله کرمینهپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1085

**میولی دارابخانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1086

58224میولی سفلیپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1087

28113میولی شیرخانپشت تنگمرکزيسرپل ذهاب1088

**امام عباس سفلیجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1089

29129امام عباس علیاجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1090

1665اینه وندداره رشتهجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1091

1876آیینه وند عبدالهجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1092

35146تپه کبودجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1093

26111تپه کبود سفلیجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1094

732توه خشکهجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1095

2193چناره علی مددجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1096

1773چناره لطیفجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1097

21109چناره مجیدجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1098

2485دارتوت موالیجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1099

29101داره الر اسدجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1100
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**داره الرشریفجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1101

27123سراییجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1102

630سفیدسوارجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1103

**سه تپان حبیبجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1104

521سه تپان سلیمجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1105

22103سه تپان عزیزجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1106

**کانی شیرینهجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1107

1759کیله سفیدجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1108

31127گرده نوجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1109

21118الیزکریمجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1110

2297مرادخانی سیاره جگیرانجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1111

2485میش رنگین حاجی قادرجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1112

**میش رنگین سلمانجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1113

29113میل قادرسفلیجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1114

31110میل قادرعلیاجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1115

520نعل بندگرجیجگیرانمرکزيسرپل ذهاب1116

73246اب باریکحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1117

70254بابااسکندرحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1118

86308بازگیرقلعه پرورحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1119

77261بریموندحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1120

64238پس پسحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1121

107349پیرانحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1122

157594تپه رش کالشیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1123

**تپه نادريحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1124

2385تینیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1125

47170خاتونهحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1126

**خزانه دولحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1127

1342دستک سفلیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1128

51161دستک علیاحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1129
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31107دماغ سفیدحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1130

39125دول الیاسحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1131

58186رشیدعباسحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1132

2158ریخک سفلیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1133

937ریخک علیاحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1134

2271زرین جوحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1135

110379زرین جوبحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1136

1236زیلوبسطامحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1137

2072سراب گرم سفلیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1138

41163سراب گرم علیاحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1139

127435سرابلهحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1140

2686سلمان تپهحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1141

48203شمشیرداره رشیدحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1142

**شهركحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1143

**شهرك بانگرحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1144

167681شهرك زراعی قره بالغحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1145

1539ظله رشحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1146

54183عسگرخانیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1147

134453قراویزحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1148

203803قره بالغ اعظمحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1149

41155قره بالغ شیخ مرادحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1150

62203قلعه رشیداقاحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1151

39154قورچی باشیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1152

2799کانی عزیزحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1153

31108کلینهحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1154

**گلخاطرحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1155

2070گلم کبودسفلیحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1156

47190گلم کبودعلیاحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1157

1244مجیدقلعه پرورحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1158
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1657مله کبودحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1159

3599میان میلحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1160

49181ناوه فرهحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1161

**ورکوركحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1162

624هنیدر تعویضحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1163

42137هنیدرمفروضهحومه سرپلمرکزيسرپل ذهاب1164

**اکبرآباددشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1165

**اکبرآبادالیاسیدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1166

40159الیاس محموددشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1167

36157الیاسی خلیفه حسیندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1168

2185برق بارانی سفلیدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1169

412برق بارانی علیادشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1170

61227بی بیاندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1171

1451بیشگاندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1172

129548تپانیدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1173

32144تپه داراب خاندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1174

115518تپه ماراندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1175

**تنگ حمامدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1176

34136جابريدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1177

73336سراب ذهابدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1178

1455صالح کوچريدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1179

98392طایشه محمود نظريدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1180

2391قلخانچک شاه طوطیادشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1181

129527قلعه بهادريدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1182

73264قلعه ذهابدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1183

54209قلعه واريدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1184

1776کالره ژالهدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1185

**کالره سه تپاندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1186

736کالره مهرابیدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1187

صفحه 41



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

50220کالشی عبدالقادردشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1188

30110کوشکري نامداردشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1189

152598کوییک حسندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1190

195701کوییک عزیزيدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1191

61233کوییک مجیددشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1192

56222کوییک محموددشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1193

**گراهنگراندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1194

**ماسه شویی تعاونی شماره 879دشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1195

**ماسه شویی شهرداريدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1196

1666مجري الندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1197

2283مله دیزگهدشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1198

2172میرمیرودشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1199

35124نوشیرواندشت ذهابمرکزيسرپل ذهاب1200

**باویسی سیدمحمدسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1201

629باویسی ماشیانسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1202

**پشت هیلکهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1203

**پله فیروزهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1204

**تازه آبادباویسیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1205

**تازه آبادسلمانهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1206

**تپه درویشسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1207

1658تپه رشسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1208

25106تپه کنعانسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1209

**تپه نوروزسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1210

**توه خشکهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1211

1149تیله کوهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1212

**تیله کوه میانیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1213

**چفته سفلیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1214

**چفته علیاسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1215

1149دربندزردسفلیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1216
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828دربندزردعلیاسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1217

**درویشیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1218

**رویلهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1219

**رویله حسنسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1220

**رویله سفلیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1221

**سلمانهسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1222

2076سیورهوارسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1223

**شیخ روزین سفلیسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1224

**شیخ روزین علیاسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1225

**قلقله تازه آبادسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1226

1757کوزه رودسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1227

**مزرعه میان قپی ترشابسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1228

1036هوانسرقلعهمرکزيسرپل ذهاب1229

**اسدیهآگاهانکلیاییسنقر1230

1349اسیاب جوبآگاهانکلیاییسنقر1231

102320اگاه علیاآگاهانکلیاییسنقر1232

525المادینآگاهانکلیاییسنقر1233

31101الیاسان امیريآگاهانکلیاییسنقر1234

75265امیرعمرانآگاهانکلیاییسنقر1235

1740ایینه جوبآگاهانکلیاییسنقر1236

1645بورکهآگاهانکلیاییسنقر1237

1648جانعلیآگاهانکلیاییسنقر1238

52173چشمه سفیدآگاهانکلیاییسنقر1239

49159چفدرآگاهانکلیاییسنقر1240

46حسن آبادگویجهآگاهانکلیاییسنقر1241

2160حیدرآبادآگاهانکلیاییسنقر1242

53155خسروآبادامجديآگاهانکلیاییسنقر1243

2063خلیفه باپیرآگاهانکلیاییسنقر1244

44144ده خدادادآگاهانکلیاییسنقر1245
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1756ریگ جوبآگاهانکلیاییسنقر1246

71236زاغان سفلیآگاهانکلیاییسنقر1247

69225زاغان علیاآگاهانکلیاییسنقر1248

63181سایه کرسفلیآگاهانکلیاییسنقر1249

54159سایه کرعلیاآگاهانکلیاییسنقر1250

1237سفیدزنگولآگاهانکلیاییسنقر1251

824سلطانیه حاجی آبادآگاهانکلیاییسنقر1252

1341قلعه جبرییلآگاهانکلیاییسنقر1253

2685کله پاآگاهانکلیاییسنقر1254

**گل تپهآگاهانکلیاییسنقر1255

80257گل سرخهآگاهانکلیاییسنقر1256

**گویجهآگاهانکلیاییسنقر1257

2383نصرت آبادآگاهانکلیاییسنقر1258

721وردارانآگاهانکلیاییسنقر1259

106361هفت اشیانآگاهانکلیاییسنقر1260

1437اسماندولسطرکلیاییسنقر1261

2269الیاسانسطرکلیاییسنقر1262

**امجدآبادچشمه بريسطرکلیاییسنقر1263

50153باباشیخ علیسطرکلیاییسنقر1264

32119بورك آبادسطرکلیاییسنقر1265

1743تلخستانسطرکلیاییسنقر1266

44177جوب کبودسفلیسطرکلیاییسنقر1267

44147جوب کبودعلیاسطرکلیاییسنقر1268

**چرخالنسطرکلیاییسنقر1269

49170چشمه بهاالدینسطرکلیاییسنقر1270

38142چشمه تورانسطرکلیاییسنقر1271

2578چشمه قطسطرکلیاییسنقر1272

1031چشمه قلعهسطرکلیاییسنقر1273

**چشمه کبودسطرکلیاییسنقر1274

صفحه 44



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

41140چشمه گیالنسطرکلیاییسنقر1275

2485چقور چايسطرکلیاییسنقر1276

**چوب سازسطرکلیاییسنقر1277

2273چهارمالنسطرکلیاییسنقر1278

1963خلیفهسطرکلیاییسنقر1279

99311داشتی بالغسطرکلیاییسنقر1280

25100دربندسطرکلیاییسنقر1281

2688دوگل بندهسطرکلیاییسنقر1282

49173ده شیخسطرکلیاییسنقر1283

3095سیردولهسطرکلیاییسنقر1284

60200سیرکوهسطرکلیاییسنقر1285

148500شورآبادسطرکلیاییسنقر1286

2064علی آبادسطرکلیاییسنقر1287

127389قلعه حاج امینسطرکلیاییسنقر1288

49155کل سفیدسطرکلیاییسنقر1289

722کنده سرخسطرکلیاییسنقر1290

2585مزرالهسطرکلیاییسنقر1291

1037موالن آبادسطرکلیاییسنقر1292

57177اکبرآبادکیوناناتکلیاییسنقر1293

2584اگاه سفلیکیوناناتکلیاییسنقر1294

2680باقر آبادکیوناناتکلیاییسنقر1295

2680باقله سفلیکیوناناتکلیاییسنقر1296

2788باقله علیاکیوناناتکلیاییسنقر1297

1957پشت دربندکیوناناتکلیاییسنقر1298

**پنبه دولکیوناناتکلیاییسنقر1299

1652پیرمحمدکیوناناتکلیاییسنقر1300

36108تپه اسماعیلکیوناناتکلیاییسنقر1301

1957چشمه بادکیوناناتکلیاییسنقر1302

2590چشمه خسروکیوناناتکلیاییسنقر1303
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29118چشمه زنگیکیوناناتکلیاییسنقر1304

53154چنگیزهکیوناناتکلیاییسنقر1305

38103خانقاه سفلیکیوناناتکلیاییسنقر1306

32109خانقاه علیاکیوناناتکلیاییسنقر1307

35114خانقاه وسطیکیوناناتکلیاییسنقر1308

66225ساملهکیوناناتکلیاییسنقر1309

2368سرخمکیوناناتکلیاییسنقر1310

2282سرکشکمیرکیوناناتکلیاییسنقر1311

62213سمن بانکیوناناتکلیاییسنقر1312

719سه قوالنکیوناناتکلیاییسنقر1313

2168قشالق سرداراشرفکیوناناتکلیاییسنقر1314

33113قول درهکیوناناتکلیاییسنقر1315

1340کاهل آبادکیوناناتکلیاییسنقر1316

2163کشکمیرکیوناناتکلیاییسنقر1317

2172کهریز حاج خانمرادکیوناناتکلیاییسنقر1318

82238کیونانکیوناناتکلیاییسنقر1319

43327لنجابکیوناناتکلیاییسنقر1320

**مزرعه تازه آبادکیوناناتکلیاییسنقر1321

**مزرعه کانی باباپیرکیوناناتکلیاییسنقر1322

1032ورجکیوناناتکلیاییسنقر1323

3199ویژهکیوناناتکلیاییسنقر1324

58189اب باریک علیاآب باریکمرکزيسنقر1325

**اب باریک وسطیآب باریکمرکزيسنقر1326

**اردوگاه شهیدرجاییآب باریکمرکزيسنقر1327

1437افریانجآب باریکمرکزيسنقر1328

2071پلنگینآب باریکمرکزيسنقر1329

39120تپه رشآب باریکمرکزيسنقر1330

**تقویت رادیووتلویزیونآب باریکمرکزيسنقر1331

821جان احمدآب باریکمرکزيسنقر1332
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37134ده الیاسآب باریکمرکزيسنقر1333

2383ده حمزهآب باریکمرکزيسنقر1334

2792ده نوآب باریکمرکزيسنقر1335

87285سرسگازآب باریکمرکزيسنقر1336

3771,224سهنلهآب باریکمرکزيسنقر1337

42128علی آبادیوسفیآب باریکمرکزيسنقر1338

94295قره تپهآب باریکمرکزيسنقر1339

135432قلعه فرهادخانآب باریکمرکزيسنقر1340

64166کلبی آبادآب باریکمرکزيسنقر1341

**کمرآبادآب باریکمرکزيسنقر1342

84247کوچکینهآب باریکمرکزيسنقر1343

223704مارانگازآب باریکمرکزيسنقر1344

2689یارگلهآب باریکمرکزيسنقر1345

1455اب باریک سفلیباولهمرکزيسنقر1346

55166ارانلهباولهمرکزيسنقر1347

2811,080باولهباولهمرکزيسنقر1348

56175تازه آبادکرسوانباولهمرکزيسنقر1349

**جوب آسیابباولهمرکزيسنقر1350

**چاقرباولهمرکزيسنقر1351

201656چرمله سفلیباولهمرکزيسنقر1352

98361چرمله علیاباولهمرکزيسنقر1353

1973چشمه قرهباولهمرکزيسنقر1354

73257چوگانباولهمرکزيسنقر1355

33111حاجی آبادباولهمرکزيسنقر1356

37126حسین آبادده بنهباولهمرکزيسنقر1357

50165خاتم آبادباولهمرکزيسنقر1358

48177خانجمال پناهیباولهمرکزيسنقر1359

55170خانجمال زمانیباولهمرکزيسنقر1360

40133خسروآبادفعله گريباولهمرکزيسنقر1361

صفحه 47



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1761خلجانباولهمرکزيسنقر1362

2690دارحیدرباولهمرکزيسنقر1363

1246دره وزمباولهمرکزيسنقر1364

1755ده خزلباولهمرکزيسنقر1365

**ده کهنهباولهمرکزيسنقر1366

1559شریف آبادباولهمرکزيسنقر1367

513عرب آبادباولهمرکزيسنقر1368

1337علی بالغباولهمرکزيسنقر1369

2573کرسوانباولهمرکزيسنقر1370

241809کلگاه زمانباولهمرکزيسنقر1371

**مزرعه داربیدباولهمرکزيسنقر1372

**مزرعه دره باغباولهمرکزيسنقر1373

55153منصورعربباولهمرکزيسنقر1374

47208میخواران پیرعلیخانباولهمرکزيسنقر1375

**میخواران ساداتباولهمرکزيسنقر1376

58207میخواران محمداقاباولهمرکزيسنقر1377

58188میخواران محمدصادقباولهمرکزيسنقر1378

2485نورآبادباولهمرکزيسنقر1379

46170ورمقانباولهمرکزيسنقر1380

82299هزارخانی سفلیباولهمرکزيسنقر1381

129428هزارخانی علیاباولهمرکزيسنقر1382

139422یوسف جردباولهمرکزيسنقر1383

**آقبالغپارسینهمرکزيسنقر1384

**تپه شاركپارسینهمرکزيسنقر1385

91290جعفرآبادپارسینهمرکزيسنقر1386

1541چشمه سنگیپارسینهمرکزيسنقر1387

53148چغا باال سفلیپارسینهمرکزيسنقر1388

**چغا باال علیاپارسینهمرکزيسنقر1389

82231چم چمپارسینهمرکزيسنقر1390
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54157چماق تپهپارسینهمرکزيسنقر1391

40116ده اسیابپارسینهمرکزيسنقر1392

1855زیوهپارسینهمرکزيسنقر1393

51148سرخلیجهپارسینهمرکزيسنقر1394

**شریف آبادپارسینهمرکزيسنقر1395

177561طاهرآبادپارسینهمرکزيسنقر1396

2785عظیم آبادپارسینهمرکزيسنقر1397

6392,004فارسینج جدیدپارسینهمرکزيسنقر1398

141420قشالقپارسینهمرکزيسنقر1399

2473کهترپارسینهمرکزيسنقر1400

**کهریزپارسینهمرکزيسنقر1401

1035ملک آبادپارسینهمرکزيسنقر1402

55163ایینلهسرابمرکزيسنقر1403

197623آقبالغسرابمرکزيسنقر1404

723بلوطستانسرابمرکزيسنقر1405

2362پیر سلیمانسرابمرکزيسنقر1406

2585تازه آبادسرابسرابمرکزيسنقر1407

56177جامیشان علیاسرابمرکزيسنقر1408

2376حسین آباد قوري چايسرابمرکزيسنقر1409

28108خنجرآبادسرابمرکزيسنقر1410

78269خیارانسرابمرکزيسنقر1411

**دروازهسرابمرکزيسنقر1412

45141زنگنهسرابمرکزيسنقر1413

32103سردره بیگلربیگیسرابمرکزيسنقر1414

**سلطان آبادسرابمرکزيسنقر1415

2064شمسکسرابمرکزيسنقر1416

83281صفاییهسرابمرکزيسنقر1417

44143عباس آبادسرابمرکزيسنقر1418

33108غیاث آبادسرابمرکزيسنقر1419
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2791غیب الهسرابمرکزيسنقر1420

45134قروهسرابمرکزيسنقر1421

46157قوري چايسرابمرکزيسنقر1422

**کارخانه اسفالت شهرداري سنقرسرابمرکزيسنقر1423

176527گزنهلهسرابمرکزيسنقر1424

45119گلویجسرابمرکزيسنقر1425

191603لیلمانجسرابمرکزيسنقر1426

41143نجف آبادسرابمرکزيسنقر1427

57252نخودتپهسرابمرکزيسنقر1428

26101اسالمیهگاورودمرکزيسنقر1429

1758اسیاب جوب فرمانفرماگاورودمرکزيسنقر1430

100315بشیرآبادگاورودمرکزيسنقر1431

89291پاییزآبادگاورودمرکزيسنقر1432

**تاسیسات سد سلیمانشاهگاورودمرکزيسنقر1433

1132چرکسگاورودمرکزيسنقر1434

927چشمه چراغگاورودمرکزيسنقر1435

2776چشمه کرهگاورودمرکزيسنقر1436

100325چم کبودگاورودمرکزيسنقر1437

617چنگرهگاورودمرکزيسنقر1438

44148چهارگاهگاورودمرکزيسنقر1439

49140حبشیگاورودمرکزيسنقر1440

615حسن آبادگاورودمرکزيسنقر1441

63208حسین آبادامجديگاورودمرکزيسنقر1442

59180خوشیارگاورودمرکزيسنقر1443

61207ده رضوانگاورودمرکزيسنقر1444

81222ده سلیمانگاورودمرکزيسنقر1445

2689ده عباسگاورودمرکزيسنقر1446

105327ساالرآبادگاورودمرکزيسنقر1447

1541سراب سورن آبادگاورودمرکزيسنقر1448
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39120سردره قباديگاورودمرکزيسنقر1449

72207سورن آبادگاورودمرکزيسنقر1450

3099فیروزآبادگاورودمرکزيسنقر1451

**قلعه جوقگاورودمرکزيسنقر1452

518قمامگاورودمرکزيسنقر1453

**کاظم آبادگاورودمرکزيسنقر1454

50156کل کلگاورودمرکزيسنقر1455

146436کلک امجديگاورودمرکزيسنقر1456

944کوزه گرانگاورودمرکزيسنقر1457

**کیسلهگاورودمرکزيسنقر1458

118337گرجی بیانگاورودمرکزيسنقر1459

96264گردکانه سفلیگاورودمرکزيسنقر1460

259752گردکانه علیاگاورودمرکزيسنقر1461

2060گرگین درگاورودمرکزيسنقر1462

38118مرزبانگاورودمرکزيسنقر1463

**مزرعه بیگلرآبادگاورودمرکزيسنقر1464

**مزرعه مسلمانانگاورودمرکزيسنقر1465

54173میدانگاورودمرکزيسنقر1466

50165هیبت الهگاورودمرکزيسنقر1467

615اشرف آبادحردینورصحنه1468

**امام زاده شاه محمدحردینورصحنه1469

69222بلشتحردینورصحنه1470

2996پشت کالنحردینورصحنه1471

3197پویانحردینورصحنه1472

44119جامیشان سفلیحردینورصحنه1473

2684جامیشان علیاحردینورصحنه1474

74221چوبینهحردینورصحنه1475

49124حرینحردینورصحنه1476

62153دره خلیلحردینورصحنه1477
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48183زحمانیحردینورصحنه1478

3394سادولحردینورصحنه1479

35118سربرزهحردینورصحنه1480

135434سرتختحردینورصحنه1481

1227سلطان آبادحردینورصحنه1482

73231سنگ سفیدحردینورصحنه1483

2571سیاه درهحردینورصحنه1484

42127شاه ویس آبادحردینورصحنه1485

92275شاهپورآبادحردینورصحنه1486

2276شوربالغحردینورصحنه1487

41121عبدل محمدحردینورصحنه1488

75223قره قاجحردینورصحنه1489

1237قزل درهحردینورصحنه1490

**قلعه سبزيحردینورصحنه1491

2058قنداب سفلیحردینورصحنه1492

38131قنداب علیاحردینورصحنه1493

2469کلکان افتابروحردینورصحنه1494

2063کلکان نسارحردینورصحنه1495

1860کورهحردینورصحنه1496

715کیجی درهحردینورصحنه1497

1343محمدآبادحردینورصحنه1498

**مزرعه چاالبحردینورصحنه1499

**مزرعه چشمه نظرحردینورصحنه1500

**مزرعه فتح اله بیگیحردینورصحنه1501

**مزرعه کانی کبودحردینورصحنه1502

**مزرعه گزنه ترحردینورصحنه1503

2987مله بیدحردینورصحنه1504

95324مویینهحردینورصحنه1505

2585احمد آباد مله ماسدینوردینورصحنه1506
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73222احمدآباددینوردینورصحنه1507

156516ارمنی جاندینوردینورصحنه1508

**امام زاده الهدینوردینورصحنه1509

2669امیرآباددینوردینورصحنه1510

50158امین آباددینوردینورصحنه1511

50168بابا کمالدینوردینورصحنه1512

1137بابا کمال علیادینوردینورصحنه1513

111379باالجوبدینوردینورصحنه1514

619پیرقاسمدینوردینورصحنه1515

**تعاونی 46دینوردینورصحنه1516

36133تینموسفلیدینوردینورصحنه1517

2871تینموعلیادینوردینورصحنه1518

3196جبارآباددینوردینورصحنه1519

301872جیحون آباددینوردینورصحنه1520

**چاالب قجردینوردینورصحنه1521

36105چراغ آباددینوردینورصحنه1522

161535چمهدینوردینورصحنه1523

81278حسن آبادسفلیدینوردینورصحنه1524

3195حسن آبادعلیادینوردینورصحنه1525

34107خدرآباددینوردینورصحنه1526

114383دستجرده سفلیدینوردینورصحنه1527

2786دستجرده علیادینوردینورصحنه1528

**دوآباندینوردینورصحنه1529

2978ده اسیابدینوردینورصحنه1530

2067ده خانجاندینوردینورصحنه1531

2576رشیدآباددینوردینورصحنه1532

94316زیباجوبدینوردینورصحنه1533

1344سفیدخانیدینوردینورصحنه1534

2580سیدشهابدینوردینورصحنه1535
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42137شاهماردینوردینورصحنه1536

51145شیرخاندینوردینورصحنه1537

154540طاهرآباددینوردینورصحنه1538

51172عزیزآباددینوردینورصحنه1539

2271قلعه دهخانجاندینوردینورصحنه1540

73236قیطاس آباددینوردینورصحنه1541

**کارخانه دانه بندي شندینوردینورصحنه1542

**کاکاونددینوردینورصحنه1543

63195کرجدینوردینورصحنه1544

61253کرکساردینوردینورصحنه1545

51154کله جوب درتنگدینوردینورصحنه1546

2782کله جوب علیادینوردینورصحنه1547

36130گونباندینوردینورصحنه1548

77223گیالنهدینوردینورصحنه1549

616محمدآبادبانملهدینوردینورصحنه1550

1633محمودآباددینوردینورصحنه1551

**مرزعه عزیز آباددینوردینورصحنه1552

2673مریمنگاردینوردینورصحنه1553

**مزرعه دولت آباددینوردینورصحنه1554

**مزرعه عالی سیاهدینوردینورصحنه1555

**مزرعه نظرآباددینوردینورصحنه1556

2994میرطاهردینوردینورصحنه1557

1763هریلهدینوردینورصحنه1558

66216ینگیجهدینوردینورصحنه1559

929ازناب سفلیکندولهدینورصحنه1560

1553ازناب علیاکندولهدینورصحنه1561

1338اسالم آباد بزه رودکندولهدینورصحنه1562

**امام زاده پیریافتهکندولهدینورصحنه1563

516امیرآبادکندولهدینورصحنه1564
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**پایگاه جنگلبانیکندولهدینورصحنه1565

36112پریانکندولهدینورصحنه1566

3294تازه آبادکندولهدینورصحنه1567

53157ترازوبرهکندولهدینورصحنه1568

67229چشمه الوچهکندولهدینورصحنه1569

1549چشمه بیگلرکندولهدینورصحنه1570

62189چشمه غالم ویسکندولهدینورصحنه1571

2885چشمه قنبرکندولهدینورصحنه1572

96316حجت آبادکندولهدینورصحنه1573

826خلیل الهکندولهدینورصحنه1574

**سرچمنکندولهدینورصحنه1575

39123سیاه خانیکندولهدینورصحنه1576

51145شریف آبادکندولهدینورصحنه1577

38129علی آبادکندولهدینورصحنه1578

1038قروجنگکندولهدینورصحنه1579

58161قلعه بزه رودکندولهدینورصحنه1580

47155کرتویج سفلیکندولهدینورصحنه1581

89288کرتویج علیاکندولهدینورصحنه1582

43182کري زاغهکندولهدینورصحنه1583

161522کندولهکندولهدینورصحنه1584

117388کنگکندولهدینورصحنه1585

2780کهریزکندولهدینورصحنه1586

2280گرمابکندولهدینورصحنه1587

**مزرعه عثمان درهکندولهدینورصحنه1588

1443ملحانهکندولهدینورصحنه1589

134419اسالم آبادسفلیخدابنده لومرکزيصحنه1590

46136اسالم آبادعلیاخدابنده لومرکزيصحنه1591

2559بکترسفلیخدابنده لومرکزيصحنه1592

2473بکترعلیاخدابنده لومرکزيصحنه1593
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1225پیرسرابخدابنده لومرکزيصحنه1594

26100حسین آبادخدابنده لومرکزيصحنه1595

619دوابخدابنده لومرکزيصحنه1596

100326دهلقینخدابنده لومرکزيصحنه1597

33108سردهلقخدابنده لومرکزيصحنه1598

**سماقستان سفلیخدابنده لومرکزيصحنه1599

**سماقستان علیاخدابنده لومرکزيصحنه1600

1663عزیزآبادخدابنده لومرکزيصحنه1601

32128قشالق علیاخدابنده لومرکزيصحنه1602

**کپرگهخدابنده لومرکزيصحنه1603

1450کریم آبادخدابنده لومرکزيصحنه1604

1351کل گدارخدابنده لومرکزيصحنه1605

42140گرگالنخدابنده لومرکزيصحنه1606

1442گرگه بیشه سفلیخدابنده لومرکزيصحنه1607

1664گرگه بیشه علیاخدابنده لومرکزيصحنه1608

1033گلم کبودخدابنده لومرکزيصحنه1609

**مزرعه دهلق باالخدابنده لومرکزيصحنه1610

**مزرعه قشالق سفلیخدابنده لومرکزيصحنه1611

**مزرعه قشالق وسطیخدابنده لومرکزيصحنه1612

2161منجق تپهخدابنده لومرکزيصحنه1613

60207هاالنخدابنده لومرکزيصحنه1614

1462همت آبادخدابنده لومرکزيصحنه1615

230705بیدسرخصحنهمرکزيصحنه1616

1655چم سرخصحنهمرکزيصحنه1617

**چنار شوهصحنهمرکزيصحنه1618

301956درکهصحنهمرکزيصحنه1619

67205درویشانصحنهمرکزيصحنه1620

**دره مرانصحنهمرکزيصحنه1621

199602دهمرادخانصحنهمرکزيصحنه1622
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**راهدارخانهصحنهمرکزيصحنه1623

66201سرابصحنهمرکزيصحنه1624

53162سراسیابصحنهمرکزيصحنه1625

194622سیاه چقاصحنهمرکزيصحنه1626

75230عاملهصحنهمرکزيصحنه1627

**علی آبادصحنهمرکزيصحنه1628

2780علی آبادگروسصحنهمرکزيصحنه1629

59183عین القاصصحنهمرکزيصحنه1630

48147قشالق حمامدرهصحنهمرکزيصحنه1631

45156قشالق کلیددرهصحنهمرکزيصحنه1632

32111گروس سفلیصحنهمرکزيصحنه1633

2388گروس علیاصحنهمرکزيصحنه1634

**لوالنصحنهمرکزيصحنه1635

**مزرعه دره نظرصحنهمرکزيصحنه1636

167514ارگنه سفلیگاماسیابمرکزيصحنه1637

83275ارگنه علیاگاماسیابمرکزيصحنه1638

81274ایلخانی آبادگاماسیابمرکزيصحنه1639

30116بابان آبادگاماسیابمرکزيصحنه1640

58200تخت شیرینگاماسیابمرکزيصحنه1641

44142چرخابگاماسیابمرکزيصحنه1642

**چشمه حیدرگاماسیابمرکزيصحنه1643

2263چشمه قادرگاماسیابمرکزيصحنه1644

130459چقاجانعلیگاماسیابمرکزيصحنه1645

71223سرخه میريگاماسیابمرکزيصحنه1646

116375علی گرزان سفلیگاماسیابمرکزيصحنه1647

164559علی گرزان علیاگاماسیابمرکزيصحنه1648

2267عمارتگاماسیابمرکزيصحنه1649

67193گاودانه گدارگاماسیابمرکزيصحنه1650

99359گاوکل علیاگاماسیابمرکزيصحنه1651
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57190گاوکل قلعهگاماسیابمرکزيصحنه1652

2490لرخانیگاماسیابمرکزيصحنه1653

98336مال امیري سفلیگاماسیابمرکزيصحنه1654

67191مال امیري علیاگاماسیابمرکزيصحنه1655

94301محمود آبادگاماسیابمرکزيصحنه1656

**مزرعه اسدآبادگاماسیابمرکزيصحنه1657

3095یک جفتیگاماسیابمرکزيصحنه1658

63206یکدانگیگاماسیابمرکزيصحنه1659

99344اب باریک جنوبیهجرمرکزيصحنه1660

116412اب باریک شمالیهجرمرکزيصحنه1661

4561,541الهیههجرمرکزيصحنه1662

513امامزاده عباسهجرمرکزيصحنه1663

41127اهنگرانهجرمرکزيصحنه1664

104347بدربانهجرمرکزيصحنه1665

46177پاقلعههجرمرکزيصحنه1666

**پست برق منطقه اي غرب 63 کیلوولت صحنههجرمرکزيصحنه1667

28102چقاگالنهجرمرکزيصحنه1668

2388حسین آبادهجرمرکزيصحنه1669

64239دولتآبادهجرمرکزيصحنه1670

84326سردارآبادهجرمرکزيصحنه1671

35131سفیدچقاهجرمرکزيصحنه1672

50181سمنگان سفلیهجرمرکزيصحنه1673

148481سمنگان علیاهجرمرکزيصحنه1674

45152سنگچینهجرمرکزيصحنه1675

58190شاهسونهجرمرکزيصحنه1676

69247شریفآبادهجرمرکزيصحنه1677

**شهرك صنعتی بیستونهجرمرکزيصحنه1678

89332شیخی آبادسفلیهجرمرکزيصحنه1679

45175شیخی آباد علیاهجرمرکزيصحنه1680
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69222عباس آبادهجرمرکزيصحنه1681

**قشالقهجرمرکزيصحنه1682

30106قشالق صید ناصرهجرمرکزيصحنه1683

**کاوسهجرمرکزيصحنه1684

91329محمودآبادزردابهجرمرکزيصحنه1685

78292میرعزیزيهجرمرکزيصحنه1686

**نصرت آبادهجرمرکزيصحنه1687

64212هاشم آبادهجرمرکزيصحنه1688

**پاسگاه انتظامی چقا حمامسومارسومارقصرشیرین1689

**پاسگاه انتظامی چقا شیرگهسومارسومارقصرشیرین1690

**پاسگاه انتظامی حیدر آبادسومارسومارقصرشیرین1691

**پاسگاه انتظامی خسرو آبادسومارسومارقصرشیرین1692

**پاسگاه انتظامی رضا آبادسومارسومارقصرشیرین1693

**پاسگاه انتظامی سان و پاسومارسومارقصرشیرین1694

**پاسگاه انتظامی سلمان کشتهسومارسومارقصرشیرین1695

**پاسگاه انتظامی سه تپانسومارسومارقصرشیرین1696

**پاسگاه انتظامی گمرك نوسومارسومارقصرشیرین1697

**پاسگاه تپه شیروسومارسومارقصرشیرین1698

**پاسگاه چم نفتسومارسومارقصرشیرین1699

**پاسگاه ژاله پناهسومارسومارقصرشیرین1700

**پاسگاه مرزي سومارسومارسومارقصرشیرین1701

**پاسگاه نیروي انتظامی تپه گلسومارسومارقصرشیرین1702

**پاسگاه نیروي انتظامی خان لیلیسومارسومارقصرشیرین1703

**پاسگاه نیروي انتظامی قلعه جوقسومارسومارقصرشیرین1704

**چشمه مکی تاریوندسومارسومارقصرشیرین1705

**چقاامانسومارسومارقصرشیرین1706

**دارویس علیسومارسومارقصرشیرین1707

**دواب سومارسومارسومارقصرشیرین1708

**شترانسومارسومارقصرشیرین1709
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**کارخانه شن وماسه بوستان راهسومارسومارقصرشیرین1710

**کله جوبسومارسومارقصرشیرین1711

**گزینسومارسومارقصرشیرین1712

**مالجعفرسومارسومارقصرشیرین1713

**ممردوسومارسومارقصرشیرین1714

613ممرسهسومارسومارقصرشیرین1715

**ممریکسومارسومارقصرشیرین1716

6184نفت شهرسومارسومارقصرشیرین1717

**نی پهنسومارسومارقصرشیرین1718

**انجیركالوندمرکزيقصرشیرین1719

**برج احمديالوندمرکزيقصرشیرین1720

**بیمارستانالوندمرکزيقصرشیرین1721

**تازه آبادالوندمرکزيقصرشیرین1722

**تازه آبادسفلیالوندمرکزيقصرشیرین1723

**تپه سفید بیگ خورالوندمرکزيقصرشیرین1724

**تپه سفیدیکیشانالوندمرکزيقصرشیرین1725

**تنکاب نوالوندمرکزيقصرشیرین1726

**خراطهاالوندمرکزيقصرشیرین1727

1152خسرويالوندمرکزيقصرشیرین1728

**خیل ناصرخانالوندمرکزيقصرشیرین1729

**دربندجوقالوندمرکزيقصرشیرین1730

49سیدداودالوندمرکزيقصرشیرین1731

**فتح اله آبادالوندمرکزيقصرشیرین1732

**قلعه سبزي سفلیالوندمرکزيقصرشیرین1733

**قلعه شاه ملوكالوندمرکزيقصرشیرین1734

**کریم آبادالوندمرکزيقصرشیرین1735

**گرصدف عزیزبیگالوندمرکزيقصرشیرین1736

**ولدکشتهالوندمرکزيقصرشیرین1737

**اغ داغ شهسوارفتح آبادمرکزيقصرشیرین1738
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103313اقابرارفتح آبادمرکزيقصرشیرین1739

42124امین فتاح بگفتح آبادمرکزيقصرشیرین1740

**باباهاديفتح آبادمرکزيقصرشیرین1741

**برارعزیزفتح آبادمرکزيقصرشیرین1742

59226برفی کوشکريفتح آبادمرکزيقصرشیرین1743

**پاسگاه انتظامی اقابرارفتح آبادمرکزيقصرشیرین1744

**پاسگاه نیروي انتظامی پرویزخانفتح آبادمرکزيقصرشیرین1745

1650تازه آبادشیرعلیفتح آبادمرکزيقصرشیرین1746

**حسین آبادفتح آبادمرکزيقصرشیرین1747

31103داربلوطفتح آبادمرکزيقصرشیرین1748

**دارخورفتح آبادمرکزيقصرشیرین1749

130406سیدایازفتح آبادمرکزيقصرشیرین1750

فتح آبادمرکزيقصرشیرین1751
شرکت تعاونی 2296 آرمین گستر محصوالت 

گلخانه اي
**

**شرکت تعاونی شماره 408پرواربندي گوسالفتح آبادمرکزيقصرشیرین1752

**شکر احمد آبادفتح آبادمرکزيقصرشیرین1753

69224شیرین ابفتح آبادمرکزيقصرشیرین1754

35114طهماسبفتح آبادمرکزيقصرشیرین1755

**قلعه سفیدفتح آبادمرکزيقصرشیرین1756

**کارخانه اسفالت شهرداري قصرشیرینفتح آبادمرکزيقصرشیرین1757

**کارخانه آجرماشینی آق داغ غربفتح آبادمرکزيقصرشیرین1758

3184کالنترفتح آبادمرکزيقصرشیرین1759

**کوره هاي گچ پزي قصرشیرینفتح آبادمرکزيقصرشیرین1760

**گمرککهنهفتح آبادمرکزيقصرشیرین1761

56200نصرآباد سیدحاتمفتح آبادمرکزيقصرشیرین1762

87263نصرآباد سیدخلیلفتح آبادمرکزيقصرشیرین1763

2289نصرآبادپاشافتح آبادمرکزيقصرشیرین1764

86273نصرآبادسیداحمدفتح آبادمرکزيقصرشیرین1765

**هدایتفتح آبادمرکزيقصرشیرین1766

2898امام حسن سفلینصرآبادمرکزيقصرشیرین1767

صفحه 61



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1963امام حسن علیانصرآبادمرکزيقصرشیرین1768

32103امام حسن وسطینصرآبادمرکزيقصرشیرین1769

**ایستگاه گام کوهنصرآبادمرکزيقصرشیرین1770

**بان کنارجهانگیرنصرآبادمرکزيقصرشیرین1771

1140بره بورانجیرباننصرآبادمرکزيقصرشیرین1772

**تازه آباد گراوه نمره 3نصرآبادمرکزيقصرشیرین1773

2995تازه آبادگراوهنصرآبادمرکزيقصرشیرین1774

**تلمبه خانه شماره 2 نفتنصرآبادمرکزيقصرشیرین1775

**تنگ آب خورشید بگنصرآبادمرکزيقصرشیرین1776

463تنگاب کهنه عباسنصرآبادمرکزيقصرشیرین1777

**تنگاب نصرآبادنصرآبادمرکزيقصرشیرین1778

**تنگابموسی گچینصرآبادمرکزيقصرشیرین1779

85262سید سعیدنصرآبادمرکزيقصرشیرین1780

2783سیدسهرابنصرآبادمرکزيقصرشیرین1781

**کارخانه اجرماشینی قوره تونصرآبادمرکزيقصرشیرین1782

103317کرکهركنصرآبادمرکزيقصرشیرین1783

45155گراوه اسماعیلنصرآبادمرکزيقصرشیرین1784

**مزرعه بان قبرستاننصرآبادمرکزيقصرشیرین1785

**نی پهن سیفالهنصرآبادمرکزيقصرشیرین1786

21212نی پهن عبدالهنصرآبادمرکزيقصرشیرین1787

1136باقرآبادمیان رودپشت دربندبیلوارکرمانشاه1788

50176بوالنپشت دربندبیلوارکرمانشاه1789

42148پیرکاشانپشت دربندبیلوارکرمانشاه1790

2493تملهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1791

47148جبارآبادسفلیپشت دربندبیلوارکرمانشاه1792

60195جبارآبادعلیاپشت دربندبیلوارکرمانشاه1793

39150جذرپشت دربندبیلوارکرمانشاه1794

1553حسن آبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1795

**حیدرآبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1796
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69264درابپشت دربندبیلوارکرمانشاه1797

99313ده خرانپشت دربندبیلوارکرمانشاه1798

46138دیزگرانپشت دربندبیلوارکرمانشاه1799

50189رزالنسرپشت دربندبیلوارکرمانشاه1800

277952رزینپشت دربندبیلوارکرمانشاه1801

937روح الهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1802

74298زاملهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1803

95288زین الدینپشت دربندبیلوارکرمانشاه1804

47192سازپشت دربندبیلوارکرمانشاه1805

34130سراب شاه حسینپشت دربندبیلوارکرمانشاه1806

830سرزاملهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1807

37136سرینجگهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1808

162454سماقپشت دربندبیلوارکرمانشاه1809

**علی آبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1810

97347قره حسنپشت دربندبیلوارکرمانشاه1811

3079قزلپشت دربندبیلوارکرمانشاه1812

2992قشالق امیر محترمپشت دربندبیلوارکرمانشاه1813

**قلعه فیروزآبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1814

54148قلعه النپشت دربندبیلوارکرمانشاه1815

33101کالیان سفلیپشت دربندبیلوارکرمانشاه1816

58205کالیان علیاپشت دربندبیلوارکرمانشاه1817

93353کالیان وسطیپشت دربندبیلوارکرمانشاه1818

138408کرم بستپشت دربندبیلوارکرمانشاه1819

2895کمال آبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1820

84268کمشورپشت دربندبیلوارکرمانشاه1821

60186کوالنپشت دربندبیلوارکرمانشاه1822

136483کهریزپشت دربندبیلوارکرمانشاه1823

1959گروران سفلیپشت دربندبیلوارکرمانشاه1824

34114گروران علیاپشت دربندبیلوارکرمانشاه1825
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109364گندآبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1826

136432مرزبانیپشت دربندبیلوارکرمانشاه1827

**مزرعه مرادآبادپشت دربندبیلوارکرمانشاه1828

51174مله شیخپشت دربندبیلوارکرمانشاه1829

57215موشاخانپشت دربندبیلوارکرمانشاه1830

49177میانرودپشت دربندبیلوارکرمانشاه1831

2281وزملهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1832

1644هنیاندرپشت دربندبیلوارکرمانشاه1833

47152هورتکهپشت دربندبیلوارکرمانشاه1834

2483هوکرپشت دربندبیلوارکرمانشاه1835

141456باتمانرازآوربیلوارکرمانشاه1836

74250بهرام آبادرازآوربیلوارکرمانشاه1837

1859پیرمزدرازآوربیلوارکرمانشاه1838

188644چشمه کبودرازآوربیلوارکرمانشاه1839

49168چوب تاشانرازآوربیلوارکرمانشاه1840

103385دارشادمانرازآوربیلوارکرمانشاه1841

54159دولتیاررازآوربیلوارکرمانشاه1842

37128ده خرانیرازآوربیلوارکرمانشاه1843

179635رازیانرازآوربیلوارکرمانشاه1844

148497ساالرآبادرازآوربیلوارکرمانشاه1845

2794سلطانقلیرازآوربیلوارکرمانشاه1846

76275سورنی سفلیرازآوربیلوارکرمانشاه1847

112370سورنی علیارازآوربیلوارکرمانشاه1848

1655عبدالملکیرازآوربیلوارکرمانشاه1849

**قره ویسرازآوربیلوارکرمانشاه1850

3151,130قلعهرازآوربیلوارکرمانشاه1851

33124قلوزرازآوربیلوارکرمانشاه1852

615قلوزجدیدرازآوربیلوارکرمانشاه1853

142528قیسوندرازآوربیلوارکرمانشاه1854
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119437کلوچهرازآوربیلوارکرمانشاه1855

186674کمره گرهرازآوربیلوارکرمانشاه1856

130456گرگانرازآوربیلوارکرمانشاه1857

71259گندابرازآوربیلوارکرمانشاه1858

**مزرعه خورمگسانرازآوربیلوارکرمانشاه1859

53179هجوم آبادرازآوربیلوارکرمانشاه1860

2790انجیركجالل وندفیروزابادکرمانشاه1861

2182بان رمضانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1862

1555بربلوطستان پلکانهجالل وندفیروزابادکرمانشاه1863

927پرگلی سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1864

1876پرگلی علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1865

**تازه آبادخلیفهجالل وندفیروزابادکرمانشاه1866

2382تازه آبادسراییالنجالل وندفیروزابادکرمانشاه1867

45167تللجالل وندفیروزابادکرمانشاه1868

1130توه خشکهجالل وندفیروزابادکرمانشاه1869

1044چشمه سرخ قبرباباجالل وندفیروزابادکرمانشاه1870

2581چشمه کبودچنارجالل وندفیروزابادکرمانشاه1871

632چشمه کبودسفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1872

933چشمه کبودعلیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1873

131477چشمه گچجالل وندفیروزابادکرمانشاه1874

1137چنارسفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1875

1245چنارعلیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1876

2587چناروسطیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1877

1563خوبیاران سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1878

64239خوبیاران علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1879

516دارونهجالل وندفیروزابادکرمانشاه1880

720دره بادام سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1881

735دره بادام علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1882

60188دوردشتجالل وندفیروزابادکرمانشاه1883
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1554دول معصومجالل وندفیروزابادکرمانشاه1884

2773ده عباسیانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1885

45146ده موسیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1886

2799زنیالن سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1887

28104زنیالن علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1888

2683سراب کریانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1889

26108سراییالن سرقلعهجالل وندفیروزابادکرمانشاه1890

60230سرجوبجالل وندفیروزابادکرمانشاه1891

28116سرزلجالل وندفیروزابادکرمانشاه1892

**سگريجالل وندفیروزابادکرمانشاه1893

**سوالبجالل وندفیروزابادکرمانشاه1894

65238سه چکان مله شاهیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1895

**شاه ولیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1896

418شجاعجالل وندفیروزابادکرمانشاه1897

**طویله سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1898

622طویله علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1899

515فریادرسجالل وندفیروزابادکرمانشاه1900

78289قاپقويجالل وندفیروزابادکرمانشاه1901

1253قلعه سرخجالل وندفیروزابادکرمانشاه1902

2072کریانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1903

**کلک سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1904

**کلک علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1905

2998گاومرهجالل وندفیروزابادکرمانشاه1906

**گرابجالل وندفیروزابادکرمانشاه1907

**گالنجالل وندفیروزابادکرمانشاه1908

44148گلستانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1909

411گله زردجالل وندفیروزابادکرمانشاه1910

78288گلیانه علی باقرجالل وندفیروزابادکرمانشاه1911

518الله بگجالل وندفیروزابادکرمانشاه1912
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418مارخورجالل وندفیروزابادکرمانشاه1913

**مزرعه دهرانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1914

1134ملک حسن یاریجانجالل وندفیروزابادکرمانشاه1915

**ملک زید قلعه چهرجالل وندفیروزابادکرمانشاه1916

**می میجالل وندفیروزابادکرمانشاه1917

728میانرودجالل وندفیروزابادکرمانشاه1918

33116میرحسنجالل وندفیروزابادکرمانشاه1919

418نورازجالل وندفیروزابادکرمانشاه1920

**ورگچگه زید علیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1921

933یاریجان سفلیجالل وندفیروزابادکرمانشاه1922

2992یاریجان علیاجالل وندفیروزابادکرمانشاه1923

29108ابطافسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1924

728احمدآبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1925

1771اخونديسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1926

512اسدآبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1927

1351باغ بیگلريسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1928

86310باغ طیغونسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1929

56228باغ کرم بیگسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1930

**باغ یاسمسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1931

1038بان ریوندسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1932

**پاسگاه میدان تیرسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1933

1455پشته ریزه سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1934

**پشته ریزه علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1935

1668پشته ریزه وسطیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1936

26112تاالندشتسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1937

1036تق تقسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1938

26111تکیه سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1939

626تنورهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1940

**توه روییله حاجی محمدسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1941
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**توه روییله علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1942

55201جلوسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1943

46251جیرانبالغسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1944

2381چاالب پایینسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1945

1037چراغ آبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1946

927چروریشسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1947

**چشمه پونهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1948

1247چشمه سفیدسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1949

**چشمه کبودسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1950

725چشمه کبودسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1951

2277چشمه ماکانسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1952

**چله سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1953

50174چله علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1954

**چم نوزدهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1955

1040چمنوزدهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1956

725چنارسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1957

1235حسن آباد رویین تنسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1958

**خرگ اب سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1959

3499خرگ اب علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1960

**خرگ اب وسطیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1961

**خلیالن سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1962

2388خلیالن علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1963

32124دارامرودسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1964

31118دارامرودعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1965

2690داربدرهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1966

**داربیدسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1967

1241دربندزردسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1968

1667دوبرجیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1969

30117دیالنچی سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1970
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1654دیالنچی علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1971

725ریخلسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1972

26102زمان آبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1973

2163زنگیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1974

53194سامله سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1975

34143سامله علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1976

1859سخرسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1977

59219سخرعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1978

144525سرابسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1979

1765سرپوزلسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1980

1552سرتپه زنگنهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1981

**سرچمسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1982

64261سردارسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1983

190694سرونوسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1984

172582سرونوعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1985

45197سیاه گلسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1986

1463سید علی قاسمیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1987

1956سیدشکرسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1988

2187شاه بداغسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1989

2897طاویران سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1990

100372طاویران علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1991

44177طهنه سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1992

2078طهنه علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1993

518طهنه نورالهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1994

25104طهنه وسطیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1995

521ظالن سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1996

1547ظالن علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1997

418علی آبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1998

57186فیروز آبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه1999
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27113قمشسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2000

2487کاروانه علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2001

25107کالگه امید علیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2002

2183کرگانسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2003

**کره جوبسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2004

61272کژكسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2005

77292کله جوبسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2006

32128کنارمرگسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2007

**کوچک دانهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2008

1552کوره خسرويسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2009

**کولسهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2010

32124کهریزسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2011

**کهریزعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2012

**گامیزج سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2013

46176گامیزج علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2014

**گامیزج وسطیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2015

47192گدارپیرسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2016

630گدارپیرعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2017

612گردکاندارسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2018

1138گردکاندارعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2019

2181گزاف سفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2020

417گزاف علیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2021

34115گلدرهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2022

1142گلم کبودسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2023

58گلم کبودعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2024

**گلم کبودوسطیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2025

33132گونیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2026

**مزرعه سرتپه سلطانعلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2027

**مزرعه غریبهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2028
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**مزرعه قلعه پوق وپاقسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2029

**مزرعه میانه مفروضهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2030

**معدن سنگ جلوسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2031

**معدن سنگ دربند زردسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2032

**معدن سنگ سرفیروزآبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2033

2276موسی نارنجسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2034

58225مهدي آبادسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2035

29106مهدي آبادعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2036

2098میان سراوانسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2037

2176میانهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2038

106398نجف آبادسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2039

**نظرگاهسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2040

59229نوجوبسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2041

33115نورسفلیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2042

43158نورعلیاسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2043

2481ولیخانیسرفیروزآبادفیروزابادکرمانشاه2044

141471اشباخعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2045

1036اناركعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2046

1152انارك سفلیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2047

29111انارك علیاعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2048

65275انجاب بوژانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2049

**بزه رشستان گل زردعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2050

1040پاقلعه خشکه رودعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2051

1448پشت تنگ شاه میرزاعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2052

50209پشت کبودجهانگیروندعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2053

621پشتالهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2054

520پلسک تپهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2055

26126پلکانهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2056

30132توه امن شینهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2057
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421جوجارعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2058

78296جهانگیروندعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2059

**چشمه خیره فیروزانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2060

2087چشمه سرخعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2061

2288چشمه شاهرخ مسگرهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2062

844خرونانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2063

**خشکه رودحسینعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2064

2595دره دوزخعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2065

728زردشیخ حسنعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2066

**زیرچقاموسیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2067

1562زینالن سفلیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2068

730زینالن علیاعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2069

57221سراب سرینعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2070

**سراییالن توه خاکیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2071

32126سرجوب عثمانوندعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2072

42160سرجوب قلعه مسگرهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2073

730سرخه درهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2074

2085سالطینعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2075

**سید حسنعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2076

1245سید یلعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2077

417شیر خانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2078

1445شینهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2079

835قادرمرزعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2080

1243کل کوشکعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2081

**کالك بایهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2082

**کمرآبادعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2083

2597گرگاوانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2084

635گل جیرانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2085

36147گلیلعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2086
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1150گیه درعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2087

**مزرعه تلخستانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2088

**مزرعه خرونانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2089

**مزرعه دورگینعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2090

29127مزرعه دیونعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2091

**مزرعه سرگولعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2092

**مزرعه سالطینعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2093

**مزرعه گلیلعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2094

**مزرعه گیه درعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2095

**مزرعه مسگره باالعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2096

**مزرعه میدان حاجی محمدخانعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2097

26108مزرعه میدان حیاسوندعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2098

**مزرعه ورداران طالسهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2099

726مستعلی سفلیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2100

67279مستعلی علیاعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2101

26100مسگرهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2102

1358مولیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2103

**میدان حاجی محمد خانیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2104

1038نامدارعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2105

**ورداران طالسهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2106

1032وزم خشکه رودعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2107

36151وینهعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2108

627هزارخانیعثمانوندفیروزابادکرمانشاه2109

1137ازره محمدخانسنجابیکوزرانکرمانشاه2110

1449ازره مکرمیسنجابیکوزرانکرمانشاه2111

2687باباکوسه سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2112

2782باباکوسه علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2113

74250بابان سردارقاسم خانسنجابیکوزرانکرمانشاه2114

140490بابان یاورعزیزيسنجابیکوزرانکرمانشاه2115
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2479باباهاسنجابیکوزرانکرمانشاه2116

61189بندارسنجابیکوزرانکرمانشاه2117

69261بوربورسنجابیکوزرانکرمانشاه2118

2397پل هواسسنجابیکوزرانکرمانشاه2119

2896تازه آبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2120

28101تازه آبادسراب تیرانسنجابیکوزرانکرمانشاه2121

29101تپه حسینخانسنجابیکوزرانکرمانشاه2122

1969تپه هللاسنجابیکوزرانکرمانشاه2123

33119جعفرآبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2124

2374چقا رضاسنجابیکوزرانکرمانشاه2125

38127چقاالهیسنجابیکوزرانکرمانشاه2126

64235چقاخزانسنجابیکوزرانکرمانشاه2127

2799چقاکبودسفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2128

31126چقاکبودعلیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2129

46166چقاگنوژسنجابیکوزرانکرمانشاه2130

37136چگنی سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2131

36124چگنی علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2132

514چلبیسنجابیکوزرانکرمانشاه2133

**حاجی آباد نیالورهسنجابیکوزرانکرمانشاه2134

30107حسین آبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2135

1757خالوانسنجابیکوزرانکرمانشاه2136

50179خورنه سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2137

78290خورنه علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2138

1147خوره زرديسنجابیکوزرانکرمانشاه2139

2269دایاراسدخانسنجابیکوزرانکرمانشاه2140

1766درویش بیگهسنجابیکوزرانکرمانشاه2141

**دو کنعانسنجابیکوزرانکرمانشاه2142

**ده ابراهیمسنجابیکوزرانکرمانشاه2143

**ده اعظمسنجابیکوزرانکرمانشاه2144
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617ده باغسنجابیکوزرانکرمانشاه2145

519ده نمامسنجابیکوزرانکرمانشاه2146

2582ساالرآبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2147

**سایه وندسنجابیکوزرانکرمانشاه2148

31107سبزعلی خانسنجابیکوزرانکرمانشاه2149

47162سراب تیرانسنجابیکوزرانکرمانشاه2150

2794سربرسنجابیکوزرانکرمانشاه2151

1033سربرجدیدسنجابیکوزرانکرمانشاه2152

**سرخه بانسنجابیکوزرانکرمانشاه2153

32111سیاه سیاه دایارسنجابیکوزرانکرمانشاه2154

53216شرفوندسنجابیکوزرانکرمانشاه2155

2494شورآبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2156

2563شیخ مصطفیسنجابیکوزرانکرمانشاه2157

1242صفرآبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2158

47194عباس آبادکل کلسنجابیکوزرانکرمانشاه2159

**علی حسن سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2160

1459علی حسن علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2161

1028علی حسن وسطیسنجابیکوزرانکرمانشاه2162

64220فخري آبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2163

38124قباق تپهسنجابیکوزرانکرمانشاه2164

411قلعه اصغرخانسنجابیکوزرانکرمانشاه2165

34109قلعه سلیمان خانسنجابیکوزرانکرمانشاه2166

53167قلعه گلینه سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2167

2680قلعه گلینه علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2168

**قلعه گلینه وسطیسنجابیکوزرانکرمانشاه2169

62227قلیج خانیسنجابیکوزرانکرمانشاه2170

33132قیسوندسنجابیکوزرانکرمانشاه2171

1225کاکیهاسنجابیکوزرانکرمانشاه2172

2493کرکرهسنجابیکوزرانکرمانشاه2173
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**کره السنجابیکوزرانکرمانشاه2174

**کمرهسنجابیکوزرانکرمانشاه2175

828کورپهسنجابیکوزرانکرمانشاه2176

34125گاولسنجابیکوزرانکرمانشاه2177

1037گلدره سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2178

521گلدره علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2179

40141گلودرهسنجابیکوزرانکرمانشاه2180

828گندمبان سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2181

518گندمبان علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2182

**لردستجهسنجابیکوزرانکرمانشاه2183

34111مریوانی کاکیهاسنجابیکوزرانکرمانشاه2184

**مزرعه سراب تیرانسنجابیکوزرانکرمانشاه2185

**مزرعه صفر آباد ملوك خانمسنجابیکوزرانکرمانشاه2186

**مزرعه گاللیسنجابیکوزرانکرمانشاه2187

32109مله بگلرسنجابیکوزرانکرمانشاه2188

733مله صیفورسنجابیکوزرانکرمانشاه2189

53186میرعزیزي قدیمسنجابیکوزرانکرمانشاه2190

1778نظرگاهسنجابیکوزرانکرمانشاه2191

1671نوروزآبادسنجابیکوزرانکرمانشاه2192

37112نیالوره سفلیسنجابیکوزرانکرمانشاه2193

1552نیالوره علیاسنجابیکوزرانکرمانشاه2194

1445نیم دانگیسنجابیکوزرانکرمانشاه2195

**ولی آباد مخروبهسنجابیکوزرانکرمانشاه2196

35129ونه رنگینهسنجابیکوزرانکرمانشاه2197

72288هفتچشمهسنجابیکوزرانکرمانشاه2198

2269یاوري دایارسنجابیکوزرانکرمانشاه2199

1052امیرآبادهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2200

1858بازیانیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2201

31110بیدگلهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2202
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619تازه آبادبیدگلیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2203

**تازه آبادخسروهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2204

416تازه آبادمریوانیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2205

516چشمه سفیداقابیگیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2206

616چشمه سفیدشاهمرادهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2207

**چشمه سفیدصفرهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2208

1955چشمه سیاههفت آشیانکوزرانکرمانشاه2209

2686دارخوراقارضاهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2210

2583دارگل تیمزهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2211

1346دارگل سیدحسنهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2212

719دارگل سیدسلیمهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2213

30100رشیدعلیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2214

2277زندهرهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2215

930شیرزادآبادهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2216

2264صوفی وندهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2217

1136علی آبادگل بانوهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2218

37110گاللیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2219

26100مریوانی بید گلهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2220

**مزرعه بیدگل سفلیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2221

**مزرعه جمشیدآبادهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2222

**مزرعه سیدفریدونهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2223

3498میرکه قلعه قاضیهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2224

826میلکه باقرهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2225

1754میلکه بوچانهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2226

1238میلکه شیرخانهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2227

36113هفت اشیانهفت آشیانکوزرانکرمانشاه2228

67236بان گنجابچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2229

1449بندبلوطچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2230

829بندرآبادچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2231
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**پادگان شهیدرجاییچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2232

35116پتی آبادچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2233

2687تازه آبادنامیوندچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2234

34119جورهچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2235

61230چقابلک علیرضاچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2236

35122چقابهارچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2237

2788چقاحسینچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2238

1447چقازردباغیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2239

43136چقاکبودچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2240

169592چقانرگسچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2241

38126چقانقدعلیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2242

1451حسین آبادچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2243

1339خانه بیگیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2244

3099دوچقايچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2245

3197ده پیرچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2246

34114ده سفیدچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2247

**ربعچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2248

39127رحیم آباد سفلیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2249

44157رحیم آباد علیاچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2250

1865سرتپهچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2251

80294سنگتراشچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2252

2485سه تپهچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2253

95330سه چقاچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2254

2073شرفچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2255

51159عباس آبادسه چقاچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2256

**عزیزآبادچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2257

1758علی آبادسفلیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2258

145494قلعه داراب خانچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2259

**قوچمیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2260
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42161کاشنبه چهاردانگیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2261

56194کاشنبه سفلیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2262

41130کاشنبه لکچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2263

2386کله سواريچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2264

63221کنگربان سفلیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2265

46146کنگربان علیاچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2266

1753کنگربان وسطیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2267

68265گوهرآبادچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2268

53179مالزمانچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2269

35124نامیوندسفلیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2270

93306نامیوندعلیاچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2271

**نامیوندوسطیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2272

**والی آبادچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2273

**یکدانگیچقانرگسماهیدشتکرمانشاه2274

**ایستگاه تحقیقات ماهیدشتماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2275

43163بانلرینیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2276

2795بلمانه رفیق آباد سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2277

34125بلمانه موقوفه علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2278

**پست 63کیلووات شهید اکبريماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2279

**پلیس راه کرمانشاه اسالم آبادماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2280

48148پیرحیاتی سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2281

**پیرحیاتی علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2282

2897پیرحیاتی وسطیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2283

73252توه لطیفماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2284

79235جامه شورانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2285

112322جامه شوران علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2286

41136چاالبه سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2287

48158چاالبه علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2288

36121چاوشانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2289
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300933چشمه سفیدماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2290

56175چقابلک خواجه باشیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2291

1757چقابلک کوچکماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2292

28102چقابلک محمدزمانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2293

97340چقازردماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2294

45146چقاصفرماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2295

73267چقاکلب علیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2296

70240چقاگینوماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2297

81271چهارزبرسفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2298

47153چهارزبرعلیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2299

44126حاجی آباد نصیر السلطانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2300

**حاجی آبادسفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2301

**حاجی آبادسهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2302

**حاجی آبادعلیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2303

**حاجی آبادیکماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2304

91287حاجی عزیز چشمه سفیدماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2305

1869خرخرسفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2306

2473خزلماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2307

1341درگه چشمه سعیدماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2308

**درگه حسن خانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2309

1128درگه خلیفه قلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2310

3195درگه غالمعلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2311

**درگه محمدعلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2312

2994درگه مالعلی کرمماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2313

**دم شمشهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2314

821دوکوشکان حسینخانیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2315

2876دوکوشکان رضاخانیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2316

2987دولتآبادسفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2317

27104دولتآبادعلیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2318
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**دیزگران سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2319

**دیزگران علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2320

2273ذالکه حاج عباسقلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2321

2268ذالکه وزیريماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2322

1556ذالگه حاج فرج منتظريماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2323

43128رشبوگرماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2324

**ریزوند لعل آبادماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2325

116381ریزه وندماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2326

2898سامره سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2327

54183سامره علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2328

723سیاکمرعلیامعروفماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2329

1546سیاه چقاي سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2330

617سیاه چقاي علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2331

37107سیاه کمرسفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2332

616سیاه کمرشیخهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2333

1551سیاه کمرعلیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2334

2176سید نقی رفیق آبادماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2335

67222سیمینه سفلیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2336

75270سیمینه علیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2337

517عالی برماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2338

1033علی آبادعلیاماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2339

83282قلعه نجفعلی خانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2340

67198قلندرلکیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2341

1773قمشه باباکرم خانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2342

91338قمشه تپهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2343

622قمشه سیدامینماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2344

139494قمشه سیدقاسمماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2345

112351قمشه سیدیعقوبماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2346

55197قمشه لرزنگنهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2347
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3191قیماسماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2348

72245کلیاییماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2349

722گرمیان پشت راهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2350

92330لعل آبادحسینقلی خانیماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2351

74238لعل آبادسیدجعفريماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2352

40144لعل آبادسیدصادقماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2353

2581لعل آبادکل کل دوماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2354

2585لعل آبادکل کل یکماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2355

**مجتمع قدس کمیته امدادامامماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2356

**مرکزاموزش کشاورزيماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2357

412مزرعه بنیادامور جنگزدگانماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2358

**مزرعه پشتوهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2359

**مزرعه عبدالحمیدتمريماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2360

**مزرعه گرمیان زیرراهماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2361

**مزرعه گلین لعل آبادماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2362

35125میرگماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2363

47151میمزماهیدشتماهیدشتکرمانشاه2364

123407باباجان پالیزيباالدربندمرکزيکرمانشاه2365

152,229پادگان شهید رجاییباالدربندمرکزيکرمانشاه2366

1246پتی آبادباالدربندمرکزيکرمانشاه2367

2575تازه آبادمورچیباالدربندمرکزيکرمانشاه2368

**تپه کبودباالدربندمرکزيکرمانشاه2369

64219تنوردولباالدربندمرکزيکرمانشاه2370

71231چقازردباالدربندمرکزيکرمانشاه2371

1145چقاسفیدباالدربندمرکزيکرمانشاه2372

39129چقاقاسمباالدربندمرکزيکرمانشاه2373

2796چقاکبودباالدربندمرکزيکرمانشاه2374

71246حسین آبادباالدربندمرکزيکرمانشاه2375

2375خرس آباد آقا جعفريباالدربندمرکزيکرمانشاه2376
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28110خرس آبادبزرگباالدربندمرکزيکرمانشاه2377

**خرس آبادکوچکباالدربندمرکزيکرمانشاه2378

2380داردرفش ابراهیم بیگیباالدربندمرکزيکرمانشاه2379

1553داردرفش خانم آبادباالدربندمرکزيکرمانشاه2380

2273داردرفش سیدکریمباالدربندمرکزيکرمانشاه2381

630داردرفش فرج اله بیگیباالدربندمرکزيکرمانشاه2382

47147داردرفش قلعهباالدربندمرکزيکرمانشاه2383

59212داردرفش محمدامین میرزاباالدربندمرکزيکرمانشاه2384

47155دایی چیباالدربندمرکزيکرمانشاه2385

77265دوستوندباالدربندمرکزيکرمانشاه2386

2589ده قاسمباالدربندمرکزيکرمانشاه2387

38121ریزوندباالدربندمرکزيکرمانشاه2388

2376سراب خشکه سفلیباالدربندمرکزيکرمانشاه2389

30103سراب خشکه علیاباالدربندمرکزيکرمانشاه2390

112378سراب نیلوفرباالدربندمرکزيکرمانشاه2391

1750سرکنباالدربندمرکزيکرمانشاه2392

55188سفیدچقاباالدربندمرکزيکرمانشاه2393

**سفیدچقاسرکنباالدربندمرکزيکرمانشاه2394

241959سیاه کمرباالدربندمرکزيکرمانشاه2395

97344شاهینیباالدربندمرکزيکرمانشاه2396

271919شهرك سراب نیلوفرباالدربندمرکزيکرمانشاه2397

81290عمرملباالدربندمرکزيکرمانشاه2398

2589قره تپهباالدربندمرکزيکرمانشاه2399

2180قزقبري ابراهیمباالدربندمرکزيکرمانشاه2400

926قزقبري بهادرباالدربندمرکزيکرمانشاه2401

930قزقبري جهان بخشباالدربندمرکزيکرمانشاه2402

2372قزقبري دکترحبیبباالدربندمرکزيکرمانشاه2403

1234قزقنبري رشید علیباالدربندمرکزيکرمانشاه2404

**قلعه کهنهباالدربندمرکزيکرمانشاه2405
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28104کوربالغ دوباالدربندمرکزيکرمانشاه2406

3099کوربالغ یکباالدربندمرکزيکرمانشاه2407

47127کوسه وندباالدربندمرکزيکرمانشاه2408

123432کهریزباالدربندمرکزيکرمانشاه2409

2799کهریزکوربالغباالدربندمرکزيکرمانشاه2410

116401گراوندباالدربندمرکزيکرمانشاه2411

618گرگه چقاباالدربندمرکزيکرمانشاه2412

48169گاللیباالدربندمرکزيکرمانشاه2413

1656گاللی جدیدباالدربندمرکزيکرمانشاه2414

**مزرعه حسن آبادباالدربندمرکزيکرمانشاه2415

**مزرعه ده زکیباالدربندمرکزيکرمانشاه2416

1870مزرعه قلعه کهنه کهریزباالدربندمرکزيکرمانشاه2417

**مزرعه کتیراییباالدربندمرکزيکرمانشاه2418

77261ملک خطابیباالدربندمرکزيکرمانشاه2419

418مورچیباالدربندمرکزيکرمانشاه2420

833مهدي پورباالدربندمرکزيکرمانشاه2421

415نظر آبادباالدربندمرکزيکرمانشاه2422

**نظرآبادسفلیباالدربندمرکزيکرمانشاه2423

38140ویس احمدباالدربندمرکزيکرمانشاه2424

1550یلوه سفلیباالدربندمرکزيکرمانشاه2425

1857یلوه علیاباالدربندمرکزيکرمانشاه2426

2390استدآباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2427

**ایستگاه تقویت موبایلدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2428

1344باغ فلکدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2429

41152بزگدارسفلیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2430

129530بزگدارعلیادورودفرامانمرکزيکرمانشاه2431

198714بیجانهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2432

**پادگان امامتدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2433

**پادگان توحیددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2434
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**پادگان شهید بروجرديدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2435

12144پادگان شهید معطريدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2436

**پادگان نبوتدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2437

**پادگان نبی اکرمدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2438

**پادگان نظامیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2439

281,230پادگان نظامی حاجی آباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2440

5562,403پادگان هوانیروزدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2441

523پایروندتکیهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2442

45162تپه شعباندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2443

110422توبره ریزدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2444

88782چال آباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2445

**چال قنبردورودفرامانمرکزيکرمانشاه2446

101375حاجی آباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2447

59220حصارسفیددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2448

197674خانه هاي سازمانی پادگاندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2449

2387خلخالدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2450

1,8876,548ده پهندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2451

114384ده کبوددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2452

144479رحیم آباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2453

44148زنگی چقادورودفرامانمرکزيکرمانشاه2454

143466سرارودسفلیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2455

939سرارودعلیادورودفرامانمرکزيکرمانشاه2456

268921سلیمانیهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2457

120417سه چکدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2458

2841,062سیاه بیدسفلیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2459

261921سیاه بیدعلیادورودفرامانمرکزيکرمانشاه2460

2164سیمان غربدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2461

119403شاه ملکیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2462

58167شهرك صنعتی فراماندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2463
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68233علی اکبردورودفرامانمرکزيکرمانشاه2464

45187فراماندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2465

34119قلعه قباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2466

107397قمشهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2467

106389کاورلواندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2468

128417کرانی سفلیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2469

44149کرانی علیادورودفرامانمرکزيکرمانشاه2470

2368کرانی هاشم سلطاندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2471

144477گاکیهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2472

106366گاو پناهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2473

50197گله جاردورودفرامانمرکزيکرمانشاه2474

1238مزرعه برافتابدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2475

152593منوچهرآباددورودفرامانمرکزيکرمانشاه2476

43156موریاندورودفرامانمرکزيکرمانشاه2477

1043میرزاکوسهدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2478

837نیمدانگیدورودفرامانمرکزيکرمانشاه2479

**اشرف آبادقره سومرکزيکرمانشاه2480

29117انگزقره سومرکزيکرمانشاه2481

727انگزبانقره سومرکزيکرمانشاه2482

41154باقلهقره سومرکزيکرمانشاه2483

1959باالگبريقره سومرکزيکرمانشاه2484

86318بریموندقره سومرکزيکرمانشاه2485

1566بلینقره سومرکزيکرمانشاه2486

106368پشته کشقره سومرکزيکرمانشاه2487

85338تیشه کنقره سومرکزيکرمانشاه2488

39185جامه شوران سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2489

1036جامه شوران علیاقره سومرکزيکرمانشاه2490

80371چوبدرازقره سومرکزيکرمانشاه2491

54230حاجی علیانقره سومرکزيکرمانشاه2492
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**حسین آبادقره سومرکزيکرمانشاه2493

2597دشتله سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2494

2074دشتله علیاقره سومرکزيکرمانشاه2495

28119دوکانهقره سومرکزيکرمانشاه2496

1997زنگی وندقره سومرکزيکرمانشاه2497

42160زنگیشهقره سومرکزيکرمانشاه2498

942سرجامه شورانقره سومرکزيکرمانشاه2499

824سردشتلهقره سومرکزيکرمانشاه2500

1572سردوکانهقره سومرکزيکرمانشاه2501

**سنبل تازه آبادقره سومرکزيکرمانشاه2502

**سنبل سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2503

2063سنگسفیدقره سومرکزيکرمانشاه2504

39139سیابانقره سومرکزيکرمانشاه2505

**سیل گبريقره سومرکزيکرمانشاه2506

39146شادمانقره سومرکزيکرمانشاه2507

2683شالنقره سومرکزيکرمانشاه2508

**شورابهقره سومرکزيکرمانشاه2509

**شیرازي بوريقره سومرکزيکرمانشاه2510

1263شیرازي سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2511

838شیرازي علیاقره سومرکزيکرمانشاه2512

**شیرازي میرزابگقره سومرکزيکرمانشاه2513

**شیرازي وسطیقره سومرکزيکرمانشاه2514

67268عمهقره سومرکزيکرمانشاه2515

90342قورباغستان سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2516

37166قورباغستان علیاقره سومرکزيکرمانشاه2517

2381کبوده سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2518

2383کبوده علیاقره سومرکزيکرمانشاه2519

69323کله هوقره سومرکزيکرمانشاه2520

47183کمرابقره سومرکزيکرمانشاه2521
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80296کنجورسفلیقره سومرکزيکرمانشاه2522

33115کنجورعلیاقره سومرکزيکرمانشاه2523

31107کهرار دجگهقره سومرکزيکرمانشاه2524

93361کهرارسفلیقره سومرکزيکرمانشاه2525

67267کهرارعلیاقره سومرکزيکرمانشاه2526

40153کهرارموقوفهقره سومرکزيکرمانشاه2527

33135گاوشان سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2528

41147گاوشان علیاقره سومرکزيکرمانشاه2529

35134گوشبرانقره سومرکزيکرمانشاه2530

35157ماواي سفلیقره سومرکزيکرمانشاه2531

1455ماواي علیاقره سومرکزيکرمانشاه2532

**مزرعه سراب قنبرقره سومرکزيکرمانشاه2533

**مزرعه سنبلهقره سومرکزيکرمانشاه2534

1038نیروندقره سومرکزيکرمانشاه2535

29131ورواقره سومرکزيکرمانشاه2536

832هفتچشمهقره سومرکزيکرمانشاه2537

36136هوالنقره سومرکزيکرمانشاه2538

1554احمدآبادسفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2539

32107احمدآبادعلیامیان دربندمرکزيکرمانشاه2540

108415احمدوندمیان دربندمرکزيکرمانشاه2541

36113اکبرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2542

37145اکبرآبادخالصه تپه گینومیان دربندمرکزيکرمانشاه2543

**امام زاده ویس قرنیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2544

46172امیرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2545

**ایستگاه مخابرات خورینمیان دربندمرکزيکرمانشاه2546

1041باقرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2547

46168برنجانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2548

53187بریموندمیان دربندمرکزيکرمانشاه2549

58195بکتاش آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2550
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1968بله کبودمیان دربندمرکزيکرمانشاه2551

173580بی ابرچقامارانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2552

825پااماممیان دربندمرکزيکرمانشاه2553

**پادگان شهیدمنتظريمیان دربندمرکزيکرمانشاه2554

**پادگان نظامیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2555

80240پیرحیاتیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2556

70236تازه آبادعملهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2557

48153تاسوره جانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2558

2687تبرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2559

82293تپه افشارمیان دربندمرکزيکرمانشاه2560

28109تپه سبزمیان دربندمرکزيکرمانشاه2561

**تپه کبودمیان دربندمرکزيکرمانشاه2562

1762تپه لريمیان دربندمرکزيکرمانشاه2563

86296تکیهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2564

72245توللیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2565

47171جعفرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2566

2067جلوگیره سفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2567

33116جلوگیره علیامیان دربندمرکزيکرمانشاه2568

2889جهان آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2569

2777چراغ آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2570

46157چشمه باغمیان دربندمرکزيکرمانشاه2571

**چشمه کبودمیان دربندمرکزيکرمانشاه2572

44147چقامارانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2573

86300چقامارانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2574

66254چنارهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2575

1859حجت آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2576

2891حجت آبادسفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2577

199651خانم آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2578

2699خانه خدامیان دربندمرکزيکرمانشاه2579
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95387خلکمیان دربندمرکزيکرمانشاه2580

54178خوشینان سفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2581

105402خوشینان علیامیان دربندمرکزيکرمانشاه2582

41136خوشینان وسطیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2583

**دوابمیان دربندمرکزيکرمانشاه2584

2692دوتپهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2585

729دوچشمهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2586

49142دوچقامیان دربندمرکزيکرمانشاه2587

1032دولت آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2588

48158ده باغمیان دربندمرکزيکرمانشاه2589

57187ده گلمیان دربندمرکزيکرمانشاه2590

826رحمت آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2591

33124رحیم آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2592

2167رستم آبادریکامیان دربندمرکزيکرمانشاه2593

1241ساالرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2594

65237سراب شلهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2595

38117سرابلهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2596

2482سراسیابمیان دربندمرکزيکرمانشاه2597

50184سرتیپ آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2598

2695سرورانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2599

93318سلطانکوهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2600

37124سورکالمیان دربندمرکزيکرمانشاه2601

45169سه چشمهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2602

57224سیاه چقامیان دربندمرکزيکرمانشاه2603

1755شاهرخ آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2604

2171شاهرضامیان دربندمرکزيکرمانشاه2605

59200شهرك صنعتیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2606

50164شهرك نظامی سرابلهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2607

55188شهرك ورلهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2608
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1558شیرعلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2609

31102صفی آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2610

56180علی آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2611

1347عمله سفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2612

66224عمله علیامیان دربندمرکزيکرمانشاه2613

32132قاقلستانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2614

7932,755قزانچیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2615

633کثیرآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2616

35114کاله کبودسفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2617

1649کاله کبودعلیامیان دربندمرکزيکرمانشاه2618

1549کاله کبودوسطیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2619

2272کمکمیان دربندمرکزيکرمانشاه2620

938کورسرابمیان دربندمرکزيکرمانشاه2621

100369گاکیهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2622

6912,403گاوبندهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2623

32104گروران چهاردانگمیان دربندمرکزيکرمانشاه2624

48154گروران دودانگمیان دربندمرکزيکرمانشاه2625

42154گره چقامیان دربندمرکزيکرمانشاه2626

72264گوهرچقامیان دربندمرکزيکرمانشاه2627

**لعل آبادسفلیمیان دربندمرکزيکرمانشاه2628

2589لعل آبادعلیامیان دربندمرکزيکرمانشاه2629

**مجتمع پرورش مرغ مادرمیان دربندمرکزيکرمانشاه2630

138472محمودآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2631

**مزرعه پیرویس آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2632

1867مصرخانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2633

1142مالوردمیان دربندمرکزيکرمانشاه2634

1344ملک تپهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2635

2788میانکوهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2636

1450میمون بازمیان دربندمرکزيکرمانشاه2637
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63224نظام آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2638

**نفتهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2639

80248نوروزآبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2640

51177ورلهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2641

249819ورمنجهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2642

2062وزملهمیان دربندمرکزيکرمانشاه2643

1142ولی آبادمیان دربندمرکزيکرمانشاه2644

1850هشیالنمیان دربندمرکزيکرمانشاه2645

2592یاوريمیان دربندمرکزيکرمانشاه2646

59191یوانمیان دربندمرکزيکرمانشاه2647

189635ارانخزل غربیمرکزيکنگاور2648

**بیدخلهخزل غربیمرکزيکنگاور2649

**پاقلعهخزل غربیمرکزيکنگاور2650

1861چشمه درازهخزل غربیمرکزيکنگاور2651

**چفته درهخزل غربیمرکزيکنگاور2652

723چنارانخزل غربیمرکزيکنگاور2653

2378خالنجهخزل غربیمرکزيکنگاور2654

69236خلج رودخزل غربیمرکزيکنگاور2655

**خوشک آبخورهخزل غربیمرکزيکنگاور2656

39124خیرومندانخزل غربیمرکزيکنگاور2657

1238داربیدخزل غربیمرکزيکنگاور2658

73229دوابخزل غربیمرکزيکنگاور2659

159510ده کهنهخزل غربیمرکزيکنگاور2660

2921,023دهلرخزل غربیمرکزيکنگاور2661

3380دهلر ده کهنهخزل غربیمرکزيکنگاور2662

1258سراب باباعلیخزل غربیمرکزيکنگاور2663

54171سراب دهلرخزل غربیمرکزيکنگاور2664

83296سرخلجخزل غربیمرکزيکنگاور2665

65217قره بناسخزل غربیمرکزيکنگاور2666
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**قالتهخزل غربیمرکزيکنگاور2667

**کالنخزل غربیمرکزيکنگاور2668

**کلکاه درهخزل غربیمرکزيکنگاور2669

420کهریزبیدسرخخزل غربیمرکزيکنگاور2670

720کهریزکالنخزل غربیمرکزيکنگاور2671

723گل زردهخزل غربیمرکزيکنگاور2672

**گندابهخزل غربیمرکزيکنگاور2673

**مزرعه آهنگرانخزل غربیمرکزيکنگاور2674

**مزرعه چشمه کبودخزل غربیمرکزيکنگاور2675

**مزرعه خوشکابخورهخزل غربیمرکزيکنگاور2676

86268میرزاآبادخزل غربیمرکزيکنگاور2677

1657وناکوهخزل غربیمرکزيکنگاور2678

414هفت خانیخزل غربیمرکزيکنگاور2679

31107اب باریکفشمرکزيکنگاور2680

112401حصارفشمرکزيکنگاور2681

**خرم آبادفشمرکزيکنگاور2682

1444داربسرفشمرکزيکنگاور2683

48163دم بادامفشمرکزيکنگاور2684

46154رحمان آبادفشمرکزيکنگاور2685

50159رشتیانفشمرکزيکنگاور2686

1136زردهفشمرکزيکنگاور2687

717سرابفشمرکزيکنگاور2688

103365سلیمان آبادفشمرکزيکنگاور2689

1237شش یکانفشمرکزيکنگاور2690

38121شکرابفشمرکزيکنگاور2691

137527عبدالتاجدینفشمرکزيکنگاور2692

5071,545فشفشمرکزيکنگاور2693

88292فشخوارانفشمرکزيکنگاور2694

43144گردکانهفشمرکزيکنگاور2695
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40135هزارخانیفشمرکزيکنگاور2696

722همایون کشفشمرکزيکنگاور2697

1959همیانکفشمرکزيکنگاور2698

**باغ وزمانقزوینهمرکزيکنگاور2699

**بردینه سیدهاقزوینهمرکزيکنگاور2700

48161توشماالنقزوینهمرکزيکنگاور2701

**جاورسینهقزوینهمرکزيکنگاور2702

1129حاجی آبادقزوینهمرکزيکنگاور2703

**خارکشقزوینهمرکزيکنگاور2704

3081ده نوقزوینهمرکزيکنگاور2705

2167سرمستقزوینهمرکزيکنگاور2706

**سرمه کوکانقزوینهمرکزيکنگاور2707

828قاسم آبادقزوینهمرکزيکنگاور2708

116386قره گوزلوسفلیقزوینهمرکزيکنگاور2709

39120قره گوزلوعلیاقزوینهمرکزيکنگاور2710

3188قزوینهقزوینهمرکزيکنگاور2711

**قشالق قره گوزلوسفلیقزوینهمرکزيکنگاور2712

**مزرعه آبشارانقزوینهمرکزيکنگاور2713

**مزرعه کریم آبادقزوینهمرکزيکنگاور2714

54167اکبرآبادکرماجانمرکزيکنگاور2715

**چم گاومیشکرماجانمرکزيکنگاور2716

3096حمزه آبادکرماجانمرکزيکنگاور2717

57205خلیل آبادکرماجانمرکزيکنگاور2718

141463رستم آبادکوچککرماجانمرکزيکنگاور2719

**سریوهکرماجانمرکزيکنگاور2720

190633سلطان آبادکرماجانمرکزيکنگاور2721

104364عباس آبادکرماجانمرکزيکنگاور2722

96339فیروزآبادتپهکرماجانمرکزيکنگاور2723

33120فیروزآبادکوچککرماجانمرکزيکنگاور2724
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38122قوره جیلکرماجانمرکزيکنگاور2725

185584کرماجانکرماجانمرکزيکنگاور2726

2386کریم آبادکرماجانمرکزيکنگاور2727

2789کندکیلهکرماجانمرکزيکنگاور2728

59190محمدآبادکرماجانمرکزيکنگاور2729

**مزرعه قلعه فوالدکرماجانمرکزيکنگاور2730

43138نهرالدولهکرماجانمرکزيکنگاور2731

**اردوگاه حلبچهگودینمرکزيکنگاور2732

67217اسالم آبادگودینمرکزيکنگاور2733

516اشرف آبادگودینمرکزيکنگاور2734

**اله دانهگودینمرکزيکنگاور2735

54180چشمه نوشگودینمرکزيکنگاور2736

1553حاجی آبادگودینمرکزيکنگاور2737

110399حسین آبادگودینمرکزيکنگاور2738

156504خمیس آبادگودینمرکزيکنگاور2739

**دامداري حاج عباس رضاییگودینمرکزيکنگاور2740

**ده باالگودینمرکزيکنگاور2741

155506رحمت آبادگودینمرکزيکنگاور2742

97308رستم آبادبزرگگودینمرکزيکنگاور2743

**سهم الدینگودینمرکزيکنگاور2744

182604شورچهگودینمرکزيکنگاور2745

241818طاهرآبادگودینمرکزيکنگاور2746

1452عزیزآبادگودینمرکزيکنگاور2747

42155علی آبادگودینمرکزيکنگاور2748

65232علی آباداولگودینمرکزيکنگاور2749

40141علی آباددومگودینمرکزيکنگاور2750

6022,000قارلق بزرگگودینمرکزيکنگاور2751

**قاسم آبادگودینمرکزيکنگاور2752

5101,647کارخانهگودینمرکزيکنگاور2753
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163544کوچهگودینمرکزيکنگاور2754

**گلبداغگودینمرکزيکنگاور2755

**گلیارانگودینمرکزيکنگاور2756

**مزرعه حاج محمدباقرطاهرآباديگودینمرکزيکنگاور2757

**مزرعه مرادآبادگودینمرکزيکنگاور2758

35115بابارستمحیدریهگواورگیالنغرب2759

68248بهرام وندحیدریهگواورگیالنغرب2760

33143سوخور رشیدحیدریهگواورگیالنغرب2761

46173سوخور رشید سفلیحیدریهگواورگیالنغرب2762

59239سوخور علی محمدحیدریهگواورگیالنغرب2763

29112سوخور کرمیحیدریهگواورگیالنغرب2764

39150سوخور نامدار الهیحیدریهگواورگیالنغرب2765

2795سوخورحاجی مرادحیدریهگواورگیالنغرب2766

1879سوخورخوش اقبالحیدریهگواورگیالنغرب2767

82340سوخورشهبازشیريحیدریهگواورگیالنغرب2768

2391سوخورشهبازنجفیحیدریهگواورگیالنغرب2769

89312سوخورکهزادحیدریهگواورگیالنغرب2770

96319سوخورمروتیحیدریهگواورگیالنغرب2771

80265سوخورنامدارعبديحیدریهگواورگیالنغرب2772

49184سوخورنامدارمیرزاپورحیدریهگواورگیالنغرب2773

174578قلی قلیحیدریهگواورگیالنغرب2774

152469قیطولحیدریهگواورگیالنغرب2775

54205کاظم خانی سفلیحیدریهگواورگیالنغرب2776

78284کاظم خانی علیاحیدریهگواورگیالنغرب2777

5081,622کل کشحیدریهگواورگیالنغرب2778

28108گرانمیرحیدریهگواورگیالنغرب2779

102320محمدي سفلیحیدریهگواورگیالنغرب2780

46168محمدي علیاحیدریهگواورگیالنغرب2781

**احمدکشته داربادامگواورگواورگیالنغرب2782
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413انجیردرمیانگواورگواورگیالنغرب2783

2175ایل شیرزاديگواورگواورگیالنغرب2784

515باپیرسفلیگواورگواورگیالنغرب2785

**باپیرعلیاگواورگواورگیالنغرب2786

42167باسکله بورویمگواورگواورگیالنغرب2787

39138باسکله چشمه سفیدگواورگواورگیالنغرب2788

1555باسکله خان میرزاگواورگواورگیالنغرب2789

88340باسکله درانبارگواورگواورگیالنغرب2790

53166باسکله وسطگواورگواورگیالنغرب2791

**باقريگواورگواورگیالنغرب2792

516بره گینهگواورگواورگیالنغرب2793

30100بهرام بیگگواورگواورگیالنغرب2794

158530بیگ رضاییگواورگواورگیالنغرب2795

2066پیکولهگواورگواورگیالنغرب2796

2381تولکگواورگواورگیالنغرب2797

722چشمه بطالگواورگواورگیالنغرب2798

50179چشمه جادرگواورگواورگیالنغرب2799

106399چشمه حاجگهگواورگواورگیالنغرب2800

2788چشمه خانیگواورگواورگیالنغرب2801

833چشمه سفیدروتوندگواورگواورگیالنغرب2802

38167چشمه سفیدوسینگواورگواورگیالنغرب2803

1244چشمه عیسیگواورگواورگیالنغرب2804

102331چشمه غالمیگواورگواورگیالنغرب2805

66215داربادامگواورگواورگیالنغرب2806

47168درگهگواورگواورگیالنغرب2807

**دریابگواورگواورگیالنغرب2808

**راهداري قالجهگواورگواورگیالنغرب2809

1450زرورگواورگواورگیالنغرب2810

54190ژاومرگ خلیفهگواورگواورگیالنغرب2811
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1344ژاومرگ محمدمرادگواورگواورگیالنغرب2812

47165ژاومرگ ناوخاصگواورگواورگیالنغرب2813

40129سراب قنبرگواورگواورگیالنغرب2814

**سیدمحمديگواورگواورگیالنغرب2815

**سیدنازهگواورگواورگیالنغرب2816

2162شیخ جبرییلگواورگواورگیالنغرب2817

97383صالحکهگواورگواورگیالنغرب2818

414طایفه خیدانگواورگواورگیالنغرب2819

**طایفه رجبگواورگواورگیالنغرب2820

1447علیرضاونديگواورگواورگیالنغرب2821

84315قلعه رمنگواورگواورگیالنغرب2822

86261کرکول تعویضیگواورگواورگیالنغرب2823

**کلکگواورگواورگیالنغرب2824

2998کمرهگواورگواورگیالنغرب2825

41169گرماب محمدرضاونديگواورگواورگیالنغرب2826

163620لته چقاگواورگواورگیالنغرب2827

932مزرعه چاله سیاهگواورگواورگیالنغرب2828

**مزرعه شیرزاديگواورگواورگیالنغرب2829

629میان رودگواورگواورگیالنغرب2830

34109میرمنگان سفلیگواورگواورگیالنغرب2831

110364میرمنگان علیاگواورگواورگیالنغرب2832

54204وارگهگواورگواورگیالنغرب2833

32101هفت چشمه جهانشاهگواورگواورگیالنغرب2834

1543اکبرجعفرچلهمرکزيگیالنغرب2835

128487ایل شیرزاديچلهمرکزيگیالنغرب2836

**بان میدان دار توتچلهمرکزيگیالنغرب2837

1447بان میدان عبدالهچلهمرکزيگیالنغرب2838

1349بشیرآبادبطیچلهمرکزيگیالنغرب2839

**پادگان شهیدثابت خواهچلهمرکزيگیالنغرب2840
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2473پشته سماواتچلهمرکزيگیالنغرب2841

76269تازه آبادبطیچلهمرکزيگیالنغرب2842

3492تازه آبادحیدربیگیچلهمرکزيگیالنغرب2843

71186تازه آبادصیدعلیچلهمرکزيگیالنغرب2844

78255چاالب وارگه سفلیچلهمرکزيگیالنغرب2845

39132چاالب وارگه علیاچلهمرکزيگیالنغرب2846

50170چشمه پهن رشیدچلهمرکزيگیالنغرب2847

44134چشمه پهن علیشاهچلهمرکزيگیالنغرب2848

45153چشمه پهن فریدونچلهمرکزيگیالنغرب2849

2267چشمه سنگی روتوندچلهمرکزيگیالنغرب2850

2491چشمه کبودچلهمرکزيگیالنغرب2851

933چشمه گلینهچلهمرکزيگیالنغرب2852

51164چشمه مورینهچلهمرکزيگیالنغرب2853

32140چشمه نظامیچلهمرکزيگیالنغرب2854

521خیرویسچلهمرکزيگیالنغرب2855

1456دربندخیزانچلهمرکزيگیالنغرب2856

2160زاغه علی کرمچلهمرکزيگیالنغرب2857

**زیچ صالحچلهمرکزيگیالنغرب2858

36130زینل خانچلهمرکزيگیالنغرب2859

**سد مخزنی گیالنغربچلهمرکزيگیالنغرب2860

78291سنگ کرموشیرزاديچلهمرکزيگیالنغرب2861

54181سنگچین صالحچلهمرکزيگیالنغرب2862

28103طایفه حضرتسلیمانچلهمرکزيگیالنغرب2863

37138طایفه شاعرانچلهمرکزيگیالنغرب2864

72235طایفه شیرزاديچلهمرکزيگیالنغرب2865

**طایفه همت حسن پورچلهمرکزيگیالنغرب2866

57190عبدالعزیزچلهمرکزيگیالنغرب2867

178538قمر علیچلهمرکزيگیالنغرب2868

60190کاسه گرانچلهمرکزيگیالنغرب2869
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**کشتارگاه شهرداريچلهمرکزيگیالنغرب2870

175513کاله درازسفلیچلهمرکزيگیالنغرب2871

107308کاله درازعلیاچلهمرکزيگیالنغرب2872

46143کاله درازوسطیچلهمرکزيگیالنغرب2873

36136کولسونچلهمرکزيگیالنغرب2874

**مزرعه میرزا آبادچلهمرکزيگیالنغرب2875

123395هوشیارچلهچلهمرکزيگیالنغرب2876

1025اوزین فریدونحومهمرکزيگیالنغرب2877

**بان تقحومهمرکزيگیالنغرب2878

1137به آباد قباسیاییحومهمرکزيگیالنغرب2879

46140به آبادصالححومهمرکزيگیالنغرب2880

56176بینه گردحومهمرکزيگیالنغرب2881

**پلکینحومهمرکزيگیالنغرب2882

2675تازه آباد رویبانحومهمرکزيگیالنغرب2883

57180ترشکیبانحومهمرکزيگیالنغرب2884

**تورانشاهحومهمرکزيگیالنغرب2885

**جابرسفلیحومهمرکزيگیالنغرب2886

615داربلوطحومهمرکزيگیالنغرب2887

1138دارتوت رحیمحومهمرکزيگیالنغرب2888

**دارتوت صیاديحومهمرکزيگیالنغرب2889

66228دندانهحومهمرکزيگیالنغرب2890

45153رویبان بزرگحومهمرکزيگیالنغرب2891

33100سرتیتانحومهمرکزيگیالنغرب2892

48171سیاه گلحومهمرکزيگیالنغرب2893

32114شیخ سرخ الدین سفلیحومهمرکزيگیالنغرب2894

1343شیخ سرخ الدین علیاحومهمرکزيگیالنغرب2895

929علی آبادحومهمرکزيگیالنغرب2896

**علی مراد سفلیحومهمرکزيگیالنغرب2897

40117علیرضاونديحومهمرکزيگیالنغرب2898
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57190قاسم آبادحومهمرکزيگیالنغرب2899

415کله پاي قاسمحومهمرکزيگیالنغرب2900

29102کله جوب اسفندیاريحومهمرکزيگیالنغرب2901

53180کله جوب سفلیحومهمرکزيگیالنغرب2902

44155کله جوب علیاحومهمرکزيگیالنغرب2903

1759کله جوب کرمیحومهمرکزيگیالنغرب2904

2176کله جوب کیانیحومهمرکزيگیالنغرب2905

50138گاومخل ایوانیحومهمرکزيگیالنغرب2906

37136گاومیش چران عربحومهمرکزيگیالنغرب2907

39150گرازان سفلیحومهمرکزيگیالنغرب2908

53157گرازان علیاحومهمرکزيگیالنغرب2909

89290گراویان سفلیحومهمرکزيگیالنغرب2910

**گنداب علیجانحومهمرکزيگیالنغرب2911

178587گورسفیدحومهمرکزيگیالنغرب2912

43126مرجان بابامرادحومهمرکزيگیالنغرب2913

71233مرجان قیطولحومهمرکزيگیالنغرب2914

56182مرجان گمارحومهمرکزيگیالنغرب2915

**مزرعه بان صفرحومهمرکزيگیالنغرب2916

**مزرعه بره سیلهحومهمرکزيگیالنغرب2917

**مزرعه پشته ماهی قوخانحومهمرکزيگیالنغرب2918

**مزرعه تپه میر حسنحومهمرکزيگیالنغرب2919

**مزرعه چرمیانحومهمرکزيگیالنغرب2920

**مزرعه رشمینهحومهمرکزيگیالنغرب2921

**مزرعه شاوكحومهمرکزيگیالنغرب2922

**مزرعه عالمهحومهمرکزيگیالنغرب2923

934مزرعه محمد کسانی نژادحومهمرکزيگیالنغرب2924

**مزرعه مهرعلی بزرگحومهمرکزيگیالنغرب2925

**مزرعه مهرعلی کوچکحومهمرکزيگیالنغرب2926

**مزرعه میر صفیحومهمرکزيگیالنغرب2927
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**مزرعه هره سرخحومهمرکزيگیالنغرب2928

1653مناف آبادحومهمرکزيگیالنغرب2929

832مودرازحسینحومهمرکزيگیالنغرب2930

99314میرابهحومهمرکزيگیالنغرب2931

47176میروله علی آبادحومهمرکزيگیالنغرب2932

725افشارآباددیرهمرکزيگیالنغرب2933

1456امامقلیدیرهمرکزيگیالنغرب2934

59222انجاوروددیرهمرکزيگیالنغرب2935

**بطیاراحمددیرهمرکزيگیالنغرب2936

**تنگ النه بان صفردیرهمرکزيگیالنغرب2937

29114جوبباغان سفلیدیرهمرکزيگیالنغرب2938

38110جوبباغان علیادیرهمرکزيگیالنغرب2939

1753چمندیرهمرکزيگیالنغرب2940

140434چوب باغاندیرهمرکزيگیالنغرب2941

3397دارابیدیرهمرکزيگیالنغرب2942

723دارون 1دیرهمرکزيگیالنغرب2943

2176دارون 2دیرهمرکزيگیالنغرب2944

2495دارون 3دیرهمرکزيگیالنغرب2945

2884سنگ درمیان سفلیدیرهمرکزيگیالنغرب2946

32117سنگ درمیان علیادیرهمرکزيگیالنغرب2947

50178شاهماردیرهمرکزيگیالنغرب2948

72225شلیندیرهمرکزيگیالنغرب2949

69284شنقال خالديدیرهمرکزيگیالنغرب2950

33127شیشه راهدیرهمرکزيگیالنغرب2951

621علیجاندیرهمرکزيگیالنغرب2952

97308گلوزيدیرهمرکزيگیالنغرب2953

516گلوزي داوددیرهمرکزيگیالنغرب2954

2580گلین اله مراددیرهمرکزيگیالنغرب2955

**مزرعه بن طاويدیرهمرکزيگیالنغرب2956
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**مزرعه خانجاندیرهمرکزيگیالنغرب2957

**مزرعه شبانکارهدیرهمرکزيگیالنغرب2958

**مزرعه نسارگلیندیرهمرکزيگیالنغرب2959

2493میان روددیرهمرکزيگیالنغرب2960

219729نساردیرهدیرهمرکزيگیالنغرب2961

621نساردیره سفلیدیرهمرکزيگیالنغرب2962

**پاسگاه انتظامی تلخابویژنانمرکزيگیالنغرب2963

**پاسگاه انتظامی کانی شیخویژنانمرکزيگیالنغرب2964

**پاسگاه انتظامی هفت دهنهویژنانمرکزيگیالنغرب2965

**پاسگاه میان تنگویژنانمرکزيگیالنغرب2966

**پاسگاه نیروي انتظامی گیسکهویژنانمرکزيگیالنغرب2967

**پاسگاه نیروي مرزي بازرگانویژنانمرکزيگیالنغرب2968

27107پاوند مکرویژنانمرکزيگیالنغرب2969

**پشته کبودعلی میرزاویژنانمرکزيگیالنغرب2970

418پنجعلیویژنانمرکزيگیالنغرب2971

2692چم سورك سفلیویژنانمرکزيگیالنغرب2972

**چم سورك علیاویژنانمرکزيگیالنغرب2973

2471چم سورك وسطیویژنانمرکزيگیالنغرب2974

**خوا خولگهویژنانمرکزيگیالنغرب2975

**داربیدحسین علیویژنانمرکزيگیالنغرب2976

712داربیدعلی اکبرویژنانمرکزيگیالنغرب2977

1238داربیدنظرعلیویژنانمرکزيگیالنغرب2978

518دارماهیویژنانمرکزيگیالنغرب2979

**درویشویژنانمرکزيگیالنغرب2980

**سرپلک یوسفیویژنانمرکزيگیالنغرب2981

52219سرحال شیرزاديویژنانمرکزيگیالنغرب2982

**سیر وله قاسمویژنانمرکزيگیالنغرب2983

**شرف آبادویژنانمرکزيگیالنغرب2984

1457طایفه سیاه سیاهویژنانمرکزيگیالنغرب2985
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727فالوشنویژنانمرکزيگیالنغرب2986

46157قشقهویژنانمرکزيگیالنغرب2987

93339قیالنویژنانمرکزيگیالنغرب2988

**گزینویژنانمرکزيگیالنغرب2989

2272گل خیرك سفلیویژنانمرکزيگیالنغرب2990

2691گل خیرك علیاویژنانمرکزيگیالنغرب2991

729مزرعه آهنگرانویژنانمرکزيگیالنغرب2992

**مزرعه طارمویژنانمرکزيگیالنغرب2993

32126مورت سبزویژنانمرکزيگیالنغرب2994

**مورت شاولهویژنانمرکزيگیالنغرب2995

1754مورتهاديویژنانمرکزيگیالنغرب2996

1137میان راهویژنانمرکزيگیالنغرب2997

1752میاندار قروتکویژنانمرکزيگیالنغرب2998

843میرمیراب سفلیویژنانمرکزيگیالنغرب2999

62207میرمیراب علیاویژنانمرکزيگیالنغرب3000

**میه مزویژنانمرکزيگیالنغرب3001

1458نعل شکنویژنانمرکزيگیالنغرب3002

70239نیانویژنانمرکزيگیالنغرب3003

410ورگچویژنانمرکزيگیالنغرب3004

63213ازان وازانچم چمالبیستونهرسین3005

1442باقرآبادچم چمالبیستونهرسین3006

39120برافتابچم چمالبیستونهرسین3007

213725برناجچم چمالبیستونهرسین3008

42134بزن آبادسفلیچم چمالبیستونهرسین3009

2389بزن آبادعلیاچم چمالبیستونهرسین3010

6382,188بلوردي جدیدچم چمالبیستونهرسین3011

619بلوردي قدیمچم چمالبیستونهرسین3012

110388پاتپهچم چمالبیستونهرسین3013

**پادگان کربالچم چمالبیستونهرسین3014
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**تلخابچم چمالبیستونهرسین3015

1349جلیلوندچم چمالبیستونهرسین3016

**جهانشاه آبادچم چمالبیستونهرسین3017

60196چشمه سهرابچم چمالبیستونهرسین3018

623چشمه کبودچم چمالبیستونهرسین3019

**چشمه کرهچم چمالبیستونهرسین3020

106369چم بطان سفلیچم چمالبیستونهرسین3021

116408چم بطان علیاچم چمالبیستونهرسین3022

824حسین آباددرتنگچم چمالبیستونهرسین3023

63203حیدرآبادچم چمالبیستونهرسین3024

1684داروندچم چمالبیستونهرسین3025

623زالوابچم چمالبیستونهرسین3026

60244زرداب محبچم چمالبیستونهرسین3027

1351سراب برناجچم چمالبیستونهرسین3028

5341,929سنقرآبادچم چمالبیستونهرسین3029

45170ظلم آبادسفلیچم چمالبیستونهرسین3030

47170ظلم آبادعلیاچم چمالبیستونهرسین3031

2165علی آبادچم چمالبیستونهرسین3032

2186علی آبادکاشانتوچم چمالبیستونهرسین3033

134474فراشچم چمالبیستونهرسین3034

47139قره ولیچم چمالبیستونهرسین3035

1343قشالق بزن آبادچم چمالبیستونهرسین3036

2071قشالق دریاچهچم چمالبیستونهرسین3037

**قشالق سفلیچم چمالبیستونهرسین3038

1764قشالق علیاچم چمالبیستونهرسین3039

**قلعه علیچم چمالبیستونهرسین3040

**قلعه گاهچم چمالبیستونهرسین3041

91310قوزیوندچم چمالبیستونهرسین3042

43150قیطولچم چمالبیستونهرسین3043
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115391کاشانتوچم چمالبیستونهرسین3044

**کمپراهداريچم چمالبیستونهرسین3045

35145کمیجهچم چمالبیستونهرسین3046

56191گرگوندچم چمالبیستونهرسین3047

60235گوهرهچم چمالبیستونهرسین3048

**مارانتوچم چمالبیستونهرسین3049

26101مال امیري حاج سعادت کرمچم چمالبیستونهرسین3050

114410مبارك آبادچم چمالبیستونهرسین3051

**مجتمع پتروشیمی کرمانشاهچم چمالبیستونهرسین3052

2783محمدآبادچم چمالبیستونهرسین3053

58232محمودآبادکاشانتوچم چمالبیستونهرسین3054

**مزرعه فیروزانچم چمالبیستونهرسین3055

93364نادرآبادچم چمالبیستونهرسین3056

79293نازلیانچم چمالبیستونهرسین3057

125464نجوبرانچم چمالبیستونهرسین3058

90290هریل آبادچم چمالبیستونهرسین3059

937پشت تنگ چنارانشیرزبیستونهرسین3060

53194چشمه بیگیشیرزبیستونهرسین3061

6642,277چهرشیرزبیستونهرسین3062

3471,150سرماج حسین خانیشیرزبیستونهرسین3063

1346سرماج کرمیشیرزبیستونهرسین3064

2488سیردولهشیرزبیستونهرسین3065

79247شادآبادسفلیشیرزبیستونهرسین3066

61218شادآبادعلیاشیرزبیستونهرسین3067

2185شمس آبادشیرزبیستونهرسین3068

72238عزیزآبادشیرزبیستونهرسین3069

34125علی آبادشیرزبیستونهرسین3070

46162قلعه محمدعلیشیرزبیستونهرسین3071

67231گرمیانکشیرزبیستونهرسین3072
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1566اسحق وندسفلیچشمه کبودمرکزيهرسین3073

50210اسحق وندعلیاچشمه کبودمرکزيهرسین3074

40144باباعلیچشمه کبودمرکزيهرسین3075

32120باغ زینبچشمه کبودمرکزيهرسین3076

1454باقلهچشمه کبودمرکزيهرسین3077

2585بالندرسفلیچشمه کبودمرکزيهرسین3078

**بالندرعلیاچشمه کبودمرکزيهرسین3079

**برافتابچشمه کبودمرکزيهرسین3080

130455پاسارچشمه کبودمرکزيهرسین3081

**پشت گله سفلیچشمه کبودمرکزيهرسین3082

**پشت گله علیاچشمه کبودمرکزيهرسین3083

**پشت گله وسطیچشمه کبودمرکزيهرسین3084

**جلوگیرنگهچشمه کبودمرکزيهرسین3085

**جوجارچشمه کبودمرکزيهرسین3086

3701,367چشمه کبودچشمه کبودمرکزيهرسین3087

**چله خانیچشمه کبودمرکزيهرسین3088

948چم حیدرچشمه کبودمرکزيهرسین3089

938چم شاهیچشمه کبودمرکزيهرسین3090

1560چم کبودچشمه کبودمرکزيهرسین3091

2380چمن اسماعیلچشمه کبودمرکزيهرسین3092

835چنارچشمه کبودمرکزيهرسین3093

521حجت آبادچشمه کبودمرکزيهرسین3094

2074دورآبادچشمه کبودمرکزيهرسین3095

27103ده نوچشمه کبودمرکزيهرسین3096

616سراسیابچشمه کبودمرکزيهرسین3097

47183سرخه دهچشمه کبودمرکزيهرسین3098

2698سرخه وندچشمه کبودمرکزيهرسین3099

1139قوطی دره باالچشمه کبودمرکزيهرسین3100

**قوطی دره پایینچشمه کبودمرکزيهرسین3101
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1774کرفلهچشمه کبودمرکزيهرسین3102

37138کله هوچشمه کبودمرکزيهرسین3103

1672کماسی سفلیچشمه کبودمرکزيهرسین3104

**کماسی علیاچشمه کبودمرکزيهرسین3105

2487کماسی وسطیچشمه کبودمرکزيهرسین3106

**گرمابهچشمه کبودمرکزيهرسین3107

41101گره بانچشمه کبودمرکزيهرسین3108

39146گنجوانچشمه کبودمرکزيهرسین3109

48184میدانچشمه کبودمرکزيهرسین3110

1665میرمنگهچشمه کبودمرکزيهرسین3111

66236الیاسوندسفلیحومهمرکزيهرسین3112

53207الیاسوندعلیاحومهمرکزيهرسین3113

1562انجیركحومهمرکزيهرسین3114

137506بابازیدحومهمرکزيهرسین3115

216819پریوه سفلیحومهمرکزيهرسین3116

34128پریوه علیاحومهمرکزيهرسین3117

4121,478تمركحومهمرکزيهرسین3118

1035چشمه مهديحومهمرکزيهرسین3119

148531چقاسعیدحومهمرکزيهرسین3120

30108چقاکبودحومهمرکزيهرسین3121

34126حسن بقعهحومهمرکزيهرسین3122

38123داودي سفلیحومهمرکزيهرسین3123

2796داودي علیاحومهمرکزيهرسین3124

40151زازم سفلیحومهمرکزيهرسین3125

2058زازم علیاحومهمرکزيهرسین3126

79276سرآبادیه سفلیحومهمرکزيهرسین3127

2167سرآبادیه علیاحومهمرکزيهرسین3128

36153سرانجیركحومهمرکزيهرسین3129

55203سعد وند علیاحومهمرکزيهرسین3130
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2282سعدوندسفلیحومهمرکزيهرسین3131

62211سنجابیدرایگانحومهمرکزيهرسین3132

**شهرك صنعتیحومهمرکزيهرسین3133

38162صوفی وندحومهمرکزيهرسین3134

1150علی آباد حاتمیحومهمرکزيهرسین3135

49قلعه جوقحومهمرکزيهرسین3136

45168قلی آبادحومهمرکزيهرسین3137

28104قملیجهحومهمرکزيهرسین3138

94312قیسوندحومهمرکزيهرسین3139

**کاهرنگیحومهمرکزيهرسین3140

1766کلکوشوندسفلیحومهمرکزيهرسین3141

34160کلکوشوندعلیاحومهمرکزيهرسین3142

28117کلکوشوندوسطیحومهمرکزيهرسین3143

70260کهریزعلیاحومهمرکزيهرسین3144

**مزرعه خرخرحومهمرکزيهرسین3145

**مزرعه علی آبادحومهمرکزيهرسین3146

**مزرعه کهریزسفلیحومهمرکزيهرسین3147

**مزرعه میان تنگ سفلیحومهمرکزيهرسین3148

**مزرعه میان تنگ علیاحومهمرکزيهرسین3149

**مزرعه میان تنگ وسطیحومهمرکزيهرسین3150

38119مله حسن بقعهحومهمرکزيهرسین3151

2795مله ولیحومهمرکزيهرسین3152
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