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**موتور شاداب کویر(موتور حسین دباغ زاده)علی جمالمرکزيبشرویه252

**موتور شاهديعلی جمالمرکزيبشرویه253

**موتور شهداعلی جمالمرکزيبشرویه254

**موتور شهید مرادئعلی جمالمرکزيبشرویه255

**موتور صحرائی و شرکاڈعلی جمالمرکزيبشرویه256

**موتور عباسیعلی جمالمرکزيبشرویه257

علی جمالمرکزيبشرویه258
موتور علی اکبر حمامی زاده (موتور پرویز 

ارشاد)
**

**موتور فردوس کویرعلی جمالمرکزيبشرویه259
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**موتور فروزان کویرعلی جمالمرکزيبشرویه260

**موتور مشهدي پورعلی جمالمرکزيبشرویه261

**موتور مشهورعلی جمالمرکزيبشرویه262

**موتور مقیمیان هوشعلی جمالمرکزيبشرویه263

**موتور مهدي آباد کرمانی هاعلی جمالمرکزيبشرویه264

**موتور میالدعلی جمالمرکزيبشرویه265

**موتور ورثه شهابیعلی جمالمرکزيبشرویه266

**موتور22بهمنعلی جمالمرکزيبشرویه267

**موتور50علی جمالمرکزيبشرویه268

**موتورابراهیمی و شرکاڈعلی جمالمرکزيبشرویه269

**موتوراکبراقاطاووسیعلی جمالمرکزيبشرویه270

**موتورالهامی (موتورصفرئ حاجئ )علی جمالمرکزيبشرویه271

**موتورامیدوارعلی جمالمرکزيبشرویه272

**موتوربرکتعلی جمالمرکزيبشرویه273

**موتوربعثتعلی جمالمرکزيبشرویه274

**موتوربهارستانعلی جمالمرکزيبشرویه275

**موتورپمپ سیاران کویرعلی جمالمرکزيبشرویه276

**موتورپمپکیانی /موتورپمپفتح آباد/علی جمالمرکزيبشرویه277

**موتورتورانیعلی جمالمرکزيبشرویه278

**موتورجرعه کویرعلی جمالمرکزيبشرویه279

**موتورجنتعلی جمالمرکزيبشرویه280

**موتورجنگلبانیعلی جمالمرکزيبشرویه281

**موتورحسین علیعلی جمالمرکزيبشرویه282

**موتورحیدر آباد کرمانی هاعلی جمالمرکزيبشرویه283

**موتوردباغزادهعلی جمالمرکزيبشرویه284

**موتورده سفیدعلی جمالمرکزيبشرویه285

**موتوررجبعلی ازادئعلی جمالمرکزيبشرویه286

**موتوررجبعلی نظرزاده /موتورحسن حسینیعلی جمالمرکزيبشرویه287

**موتوررضابیگیانعلی جمالمرکزيبشرویه288
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**موتورسام وجعفري /موتورکیانی زاده /علی جمالمرکزيبشرویه289

**موتورسلطانیعلی جمالمرکزيبشرویه290

**موتورشهرداريعلی جمالمرکزيبشرویه291

**موتورصفري/موتور پل وستعلی جمالمرکزيبشرویه292

**موتورعابدیانعلی جمالمرکزيبشرویه293

**موتورعسکري سعادتعلی جمالمرکزيبشرویه294

**موتورقدسعلی جمالمرکزيبشرویه295

**موتورکیان زاده /1موتورسام وجعفرئ /علی جمالمرکزيبشرویه296

**موتورکیان زاده 2علی جمالمرکزيبشرویه297

**موتورکیانیعلی جمالمرکزيبشرویه298

**موتورکیانیعلی جمالمرکزيبشرویه299

**موتورمحمدتازه بهار/کوره خانه هاي ساععلی جمالمرکزيبشرویه300

**موتورمشکی ومقیمانعلی جمالمرکزيبشرویه301

**موتورمشهوري یکعلی جمالمرکزيبشرویه302

**موتورمعراجعلی جمالمرکزيبشرویه303

**موتورمغنی باشی (موتورامیرئ یزدانئ )علی جمالمرکزيبشرویه304

**موتورمقیمیعلی جمالمرکزيبشرویه305

**موتورمهدي آبادعلی جمالمرکزيبشرویه306

**موتورمیرزاهاشم طاووسیعلی جمالمرکزيبشرویه307

**موتورنظرزاده /موتوراکبریان /علی جمالمرکزيبشرویه308

**موتورنظریانعلی جمالمرکزيبشرویه309

**موتورنوبهارعلی جمالمرکزيبشرویه310

**موتوروالفجرعلی جمالمرکزيبشرویه311

**موتورهیئت واگذاري زمین کاشمرعلی جمالمرکزيبشرویه312

510مهدي آبادعلی جمالمرکزيبشرویه313

515میرآبادعلی جمالمرکزيبشرویه314

**ناحیه صنعتی بشرویهعلی جمالمرکزيبشرویه315

814نایگعلی جمالمرکزيبشرویه316

**نواهنگعلی جمالمرکزيبشرویه317
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**نوید خراسانعلی جمالمرکزيبشرویه318

128289نیگنانعلی جمالمرکزيبشرویه319

1429هنویهعلی جمالمرکزيبشرویه320

**هنویه سفلیعلی جمالمرکزيبشرویه321

**یحیی آبادعلی جمالمرکزيبشرویه322

**اهجوكکرندمرکزيبشرویه323

**اهوانکرندمرکزيبشرویه324

**ایستگاه محیط بانیکرندمرکزيبشرویه325

**باللکرندمرکزيبشرویه326

516بهشت آبادکرندمرکزيبشرویه327

**تاج آبادکرندمرکزيبشرویه328

**تجركکرندمرکزيبشرویه329

**جارستانکرندمرکزيبشرویه330

**جوزردان سفلیکرندمرکزيبشرویه331

45129جوزردان علیاکرندمرکزيبشرویه332

**جوزردان وسطیکرندمرکزيبشرویه333

**چشمه عبديکرندمرکزيبشرویه334

1131حسین آبادکرندمرکزيبشرویه335

413خلیل آبادکرندمرکزيبشرویه336

**دوكکرندمرکزيبشرویه337

**دولت آبادکرندمرکزيبشرویه338

**دهنوکرندمرکزيبشرویه339

720زرفتکرندمرکزيبشرویه340

**زین آبادکرندمرکزيبشرویه341

**سرتنورهکرندمرکزيبشرویه342

**سعدآبادکرندمرکزيبشرویه343

**سنجدكکرندمرکزيبشرویه344

**طرجدکرندمرکزيبشرویه345

2060عزیزآبادکرندمرکزيبشرویه346
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**قاسم آبادکرندمرکزيبشرویه347

**قنبرآبادکرندمرکزيبشرویه348

201593کرندکرندمرکزيبشرویه349

**کالته دهنهکرندمرکزيبشرویه350

**محمدآبادکرندمرکزيبشرویه351

**منصوریهکرندمرکزيبشرویه352

**مهرآبادکرندمرکزيبشرویه353

38100ارویزالقوراتمرکزيبیرجند354

**اسماعیل آبادالقوراتمرکزيبیرجند355

184538اسوالقوراتمرکزيبیرجند356

**اسیاب خیرآبادالقوراتمرکزيبیرجند357

**اشتکالقوراتمرکزيبیرجند358

820اغلدرالقوراتمرکزيبیرجند359

3186القورالقوراتمرکزيبیرجند360

**النگالقوراتمرکزيبیرجند361

**النگیالقوراتمرکزيبیرجند362

2766برج زیادالقوراتمرکزيبیرجند363

3394بزقنجالقوراتمرکزيبیرجند364

52139بلنجابالقوراتمرکزيبیرجند365

2971بیدسکالقوراتمرکزيبیرجند366

2356پسوج/ پسوچ /القوراتمرکزيبیرجند367

**پگانالقوراتمرکزيبیرجند368

3297پیرانجالقوراتمرکزيبیرجند369

520پیشکوه علیاالقوراتمرکزيبیرجند370

1557تنگل باالالقوراتمرکزيبیرجند371

**جمال الدینالقوراتمرکزيبیرجند372

2161چشمه مولیدالقوراتمرکزيبیرجند373

38109حاجی آبادالقوراتمرکزيبیرجند374

128353خنگالقوراتمرکزيبیرجند375

صفحه 13



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**خونیکالقوراتمرکزيبیرجند376

46123دره گزان سفلیالقوراتمرکزيبیرجند377

8983,365دستگردالقوراتمرکزيبیرجند378

100254دل آبادالقوراتمرکزيبیرجند379

**ذغال درالقوراتمرکزيبیرجند380

**راهدارخانهالقوراتمرکزيبیرجند381

45113روبختالقوراتمرکزيبیرجند382

3081زیراجالقوراتمرکزيبیرجند383

**ساختمان پلیس راهالقوراتمرکزيبیرجند384

101226ساقیالقوراتمرکزيبیرجند385

610سراسیابالقوراتمرکزيبیرجند386

2987سرحدالقوراتمرکزيبیرجند387

718سمائالقوراتمرکزيبیرجند388

2174سنگ آبادالقوراتمرکزيبیرجند389

**سنگبري کرمانیالقوراتمرکزيبیرجند390

2342شارقنجالقوراتمرکزيبیرجند391

50183شریف آباد/  اشکمبرآباد/القوراتمرکزيبیرجند392

92302شکرانه /شکراب پایینالقوراتمرکزيبیرجند393

2875صدگلالقوراتمرکزيبیرجند394

54144طورمانالقوراتمرکزيبیرجند395

58145غیوكالقوراتمرکزيبیرجند396

52124فالرگالقوراتمرکزيبیرجند397

**کالته داروغهالقوراتمرکزيبیرجند398

**کریم آبادالقوراتمرکزيبیرجند399

87316کالته بجديالقوراتمرکزيبیرجند400

1440کالته نوالقوراتمرکزيبیرجند401

610کالج درگالقوراتمرکزيبیرجند402

**کورگزباالالقوراتمرکزيبیرجند403

**کورگزپائینالقوراتمرکزيبیرجند404
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66198کوشکالقوراتمرکزيبیرجند405

56126گلون آبادالقوراتمرکزيبیرجند406

47144ماسنالقوراتمرکزيبیرجند407

52154مافریزالقوراتمرکزيبیرجند408

2859ماهوسکالقوراتمرکزيبیرجند409

2362ماهوكالقوراتمرکزيبیرجند410

**مرغزارالقوراتمرکزيبیرجند411

**مرقچالقوراتمرکزيبیرجند412

1849مروكالقوراتمرکزيبیرجند413

144356مزدابالقوراتمرکزيبیرجند414

**معدن سنگ مركالقوراتمرکزيبیرجند415

**موگردالقوراتمرکزيبیرجند416

3059مولیدالقوراتمرکزيبیرجند417

2869میآباد/مهیآباد/القوراتمرکزيبیرجند418

123296نقنجالقوراتمرکزيبیرجند419

**نوخانالقوراتمرکزيبیرجند420

51118نودهالقوراتمرکزيبیرجند421

3489نوگیدرالقوراتمرکزيبیرجند422

2051هادربادعلیاالقوراتمرکزيبیرجند423

2445یهنالقوراتمرکزيبیرجند424

**ابتلونکباقرانمرکزيبیرجند425

410اخلگاهباقرانمرکزيبیرجند426

**ارگینی باالباقرانمرکزيبیرجند427

**ارگینی پائینباقرانمرکزيبیرجند428

**اروشهباقرانمرکزيبیرجند429

**اروشه پائینباقرانمرکزيبیرجند430

2265اسفهرودباقرانمرکزيبیرجند431

**اسیاب پاي الخباقرانمرکزيبیرجند432

**اسیاب حاجیباقرانمرکزيبیرجند433
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**اسیاب شمس آبادباقرانمرکزيبیرجند434

**اسیاب شورفریزباقرانمرکزيبیرجند435

**اسیاب غالم حیرانیباقرانمرکزيبیرجند436

**اسیاب غالمحسینباقرانمرکزيبیرجند437

**اسیاب کل عباسباقرانمرکزيبیرجند438

**اسیاب محمدباقرانمرکزيبیرجند439

**اسیاب محمدحسینباقرانمرکزيبیرجند440

**اشگفتانباقرانمرکزيبیرجند441

41108اکبرآبادباقرانمرکزيبیرجند442

459االدرسفلی/  االدرپائین /باقرانمرکزيبیرجند443

**االدرعلیا/  االدرباال/باقرانمرکزيبیرجند444

**النگدرویشباقرانمرکزيبیرجند445

1,8477,177امیرآبادپائینباقرانمرکزيبیرجند446

2997امیرآبادشیبانیباقرانمرکزيبیرجند447

**ایشکباقرانمرکزيبیرجند448

**ایوان کیفباقرانمرکزيبیرجند449

**باتجگباقرانمرکزيبیرجند450

**بازکنباقرانمرکزيبیرجند451

**باغ بهلگردباقرانمرکزيبیرجند452

**باغ تکباقرانمرکزيبیرجند453

**باغ دهنهباقرانمرکزيبیرجند454

58213باغ منظریهباقرانمرکزيبیرجند455

3031,100بجدباقرانمرکزيبیرجند456

37110برزچباقرانمرکزيبیرجند457

**برزگانباقرانمرکزيبیرجند458

**بزرگانباقرانمرکزيبیرجند459

**بندعمرشاهباقرانمرکزيبیرجند460

**بنگ آبادباقرانمرکزيبیرجند461

1648بنی آبادباقرانمرکزيبیرجند462
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515بوسعیدباقرانمرکزيبیرجند463

43119بوشادباقرانمرکزيبیرجند464

77183بهدانباقرانمرکزيبیرجند465

412بهدستانباقرانمرکزيبیرجند466

76231بهلگردباقرانمرکزيبیرجند467

1028بهن آبادباقرانمرکزيبیرجند468

**بیابانی باالباقرانمرکزيبیرجند469

**بیابانی پایینباقرانمرکزيبیرجند470

3281بیجارباقرانمرکزيبیرجند471

**بیدوكباقرانمرکزيبیرجند472

**بیژن آبادباقرانمرکزيبیرجند473

**پدافند هواییباقرانمرکزيبیرجند474

**پسپتنگ سفلی /پشت تنگ پائین /باقرانمرکزيبیرجند475

**پی گدارباقرانمرکزيبیرجند476

1547پیگدارچاه حوضباقرانمرکزيبیرجند477

**ترش اب باالباقرانمرکزيبیرجند478

**ترش اب پائینباقرانمرکزيبیرجند479

**ترکانی پائین/ ترکانی سفلی /باقرانمرکزيبیرجند480

**تک خاروباقرانمرکزيبیرجند481

**تک درخت بیدباقرانمرکزيبیرجند482

**تک گیسهباقرانمرکزيبیرجند483

**تک نگینانباقرانمرکزيبیرجند484

**تکتی تیباقرانمرکزيبیرجند485

**تکسیفیباقرانمرکزيبیرجند486

**تکصمدباقرانمرکزيبیرجند487

**تگ اب خنکباقرانمرکزيبیرجند488

1543تگ ارگینیباقرانمرکزيبیرجند489

414تگ اشترانباقرانمرکزيبیرجند490

**تگ زیربنگباقرانمرکزيبیرجند491
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**تگ میانباقرانمرکزيبیرجند492

**تگ میانباقرانمرکزيبیرجند493

48تنگل بهدانباقرانمرکزيبیرجند494

49تنگل پایینباقرانمرکزيبیرجند495

615تنگل علی بیکباقرانمرکزيبیرجند496

**جعفریهباقرانمرکزيبیرجند497

1232جوزان نوکیباقرانمرکزيبیرجند498

618جیم آبادباقرانمرکزيبیرجند499

121300چاجباقرانمرکزيبیرجند500

**چارکشباقرانمرکزيبیرجند501

2972چاه حوضباقرانمرکزيبیرجند502

1542چاه رستمیباقرانمرکزيبیرجند503

1752چاه علی محمديباقرانمرکزيبیرجند504

**چاه کنان باالباقرانمرکزيبیرجند505

**چاه کنان پایینباقرانمرکزيبیرجند506

**چشمه زمانیباقرانمرکزيبیرجند507

1652چشمه گزو(جزان)باقرانمرکزيبیرجند508

**چشمه مرتضیباقرانمرکزيبیرجند509

821چهارباالباقرانمرکزيبیرجند510

920چهارپائینباقرانمرکزيبیرجند511

611چهارده باالباقرانمرکزيبیرجند512

**چهارده پائینباقرانمرکزيبیرجند513

1,2204,569چهکندباقرانمرکزيبیرجند514

1760چهکندوكباقرانمرکزيبیرجند515

2,0787,749حاجی آبادباقرانمرکزيبیرجند516

**حاجی آبادباقرانمرکزيبیرجند517

**حاجی کوهیباقرانمرکزيبیرجند518

826حاجی معصومیباقرانمرکزيبیرجند519

1549حسن آبادپایینباقرانمرکزيبیرجند520

صفحه 18
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65199حسن آبادمیانباقرانمرکزيبیرجند521

**حسن رضاباقرانمرکزيبیرجند522

44163حسین آبادباقرانمرکزيبیرجند523

157582حسین آبادباقرانمرکزيبیرجند524

**حسین آبادباقرانمرکزيبیرجند525

**خاالدرباقرانمرکزيبیرجند526

236626خراشادباقرانمرکزيبیرجند527

**خسركباقرانمرکزيبیرجند528

36128خنگ باالباقرانمرکزيبیرجند529

1441خنگ پائینباقرانمرکزيبیرجند530

**خونیکباقرانمرکزيبیرجند531

36116خونیکباقرانمرکزيبیرجند532

412خونیکباقرانمرکزيبیرجند533

**خیرآبادباقرانمرکزيبیرجند534

**دامداري دانشگاهباقرانمرکزيبیرجند535

**دره اجقوباقرانمرکزيبیرجند536

**دره پائینباقرانمرکزيبیرجند537

1949دره میركباقرانمرکزيبیرجند538

**دزگباالباقرانمرکزيبیرجند539

1959دزگپایینباقرانمرکزيبیرجند540

**دلیجانباقرانمرکزيبیرجند541

120429ده نوباقرانمرکزيبیرجند542

2150دهانتکباقرانمرکزيبیرجند543

1544رچباقرانمرکزيبیرجند544

2675رزگباقرانمرکزيبیرجند545

**رسول آباد/ کالته احمدي /باقرانمرکزيبیرجند546

68244رقوئی پائینباقرانمرکزيبیرجند547

2679رکاتسفلیباقرانمرکزيبیرجند548

3685رکاتعلیاباقرانمرکزيبیرجند549
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2965ریزابباقرانمرکزيبیرجند550

**زردانباقرانمرکزيبیرجند551

36118زمان آبادباقرانمرکزيبیرجند552

**زیروچباقرانمرکزيبیرجند553

**زیروچی پایینباقرانمرکزيبیرجند554

**زیلگوكباقرانمرکزيبیرجند555

2782زینیباقرانمرکزيبیرجند556

**ساچباقرانمرکزيبیرجند557

**سراجباقرانمرکزيبیرجند558

**سرپلباقرانمرکزيبیرجند559

**سرتنگانباقرانمرکزيبیرجند560

**سرخ ابباقرانمرکزيبیرجند561

**سردخانهباقرانمرکزيبیرجند562

1135سررزگباقرانمرکزيبیرجند563

47سرنابهباقرانمرکزيبیرجند564

**سلیم آبادباقرانمرکزيبیرجند565

**سمبلباقرانمرکزيبیرجند566

**سموباقرانمرکزيبیرجند567

74194سورگباقرانمرکزيبیرجند568

510سهل آبادباقرانمرکزيبیرجند569

**سیتونباقرانمرکزيبیرجند570

**سیروانباقرانمرکزيبیرجند571

**شاهوباقرانمرکزيبیرجند572

1449شرکت فالتباقرانمرکزيبیرجند573

122442شمس آبادباقرانمرکزيبیرجند574

143574شوکت آبادباقرانمرکزيبیرجند575

**شهآبادباقرانمرکزيبیرجند576

2074شهرك صنعتیباقرانمرکزيبیرجند577

414شیخکباقرانمرکزيبیرجند578
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**شیرازباقرانمرکزيبیرجند579

32103شیرمنج/  شیرسنگ /باقرانمرکزيبیرجند580

2777عباس آبادباقرانمرکزيبیرجند581

416عربشاه باالباقرانمرکزيبیرجند582

**علی آبادباقرانمرکزيبیرجند583

74224علی آبادداورآبادباقرانمرکزيبیرجند584

**علی آبادسرکارباقرانمرکزيبیرجند585

238896علی آبادلولهباقرانمرکزيبیرجند586

**علی گودباقرانمرکزيبیرجند587

**علیشاهباقرانمرکزيبیرجند588

2888فریزمرغباقرانمرکزيبیرجند589

2059فریزنوكباقرانمرکزيبیرجند590

2990فوداج / فوداچ/باقرانمرکزيبیرجند591

**قرارگاه محمدرسول الهباقرانمرکزيبیرجند592

**قطبانباقرانمرکزيبیرجند593

**کاخکیباقرانمرکزيبیرجند594

2160کاسه سنگیباقرانمرکزيبیرجند595

**کسکستانباقرانمرکزيبیرجند596

918کفکیباقرانمرکزيبیرجند597

**کالته باباباقرانمرکزيبیرجند598

**کالته بازرگانباقرانمرکزيبیرجند599

621کالته پاي گدارباقرانمرکزيبیرجند600

720کالته حاجی رضاباقرانمرکزيبیرجند601

1654کالته حاجی یوسفباقرانمرکزيبیرجند602

827کالته حسینباقرانمرکزيبیرجند603

**کالته خالدارباقرانمرکزيبیرجند604

514کالته درویشباقرانمرکزيبیرجند605

**کالته دالکانباقرانمرکزيبیرجند606

**کالته شورباقرانمرکزيبیرجند607

صفحه 21



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کالته شورابباقرانمرکزيبیرجند608

**کالته شوركباقرانمرکزيبیرجند609

**کالته عباسباقرانمرکزيبیرجند610

**کالته علی قاسمباقرانمرکزيبیرجند611

**کالته علی قاینی/ علفی /باقرانمرکزيبیرجند612

**کالته قاسمباقرانمرکزيبیرجند613

**کالته قنادانباقرانمرکزيبیرجند614

412کالته قنادانباقرانمرکزيبیرجند615

**کالته قنادانباقرانمرکزيبیرجند616

512کالته محمدبیکباقرانمرکزيبیرجند617

باقرانمرکزيبیرجند618
کالته محمدحسین خان /اردوگاه 

شهیدمصطفی
**

**کالته مالباقرانمرکزيبیرجند619

**کالته مال/  کالت مال/باقرانمرکزيبیرجند620

**کالته مالیعقوبباقرانمرکزيبیرجند621

**کالته میرباقرانمرکزيبیرجند622

**کالته میرحسنباقرانمرکزيبیرجند623

**کالته میرحسنباقرانمرکزيبیرجند624

1547کالته میرعلیباقرانمرکزيبیرجند625

**کالته نایبباقرانمرکزيبیرجند626

47127کوچباقرانمرکزيبیرجند627

**کوره اجرپزي اسودهباقرانمرکزيبیرجند628

**گزوك باالباقرانمرکزيبیرجند629

**گزوك پائینباقرانمرکزيبیرجند630

830گل پنجه/ گل نیچهباقرانمرکزيبیرجند631

2995گلبرگانباقرانمرکزيبیرجند632

42113گلیانباقرانمرکزيبیرجند633

519گنج آبادباقرانمرکزيبیرجند634

**گوجلگوباقرانمرکزيبیرجند635

**گودمحمودباقرانمرکزيبیرجند636
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2782گیوك سفلیباقرانمرکزيبیرجند637

613گیوك علیاباقرانمرکزيبیرجند638

**لون استخرباقرانمرکزيبیرجند639

**محسن آبادباقرانمرکزيبیرجند640

**محمدآبادباقرانمرکزيبیرجند641

**محمدآبادباقرانمرکزيبیرجند642

63192محمودآبادباقرانمرکزيبیرجند643

1749مرغباقرانمرکزيبیرجند644

411مرغداري فرساد/ گاوداري فرساد/باقرانمرکزيبیرجند645

**مرغداري مهدي زرنگباقرانمرکزيبیرجند646

**مزارباقرانمرکزيبیرجند647

1757مزرآبادباقرانمرکزيبیرجند648

1747مزرعه محمدشریفباقرانمرکزيبیرجند649

2060مزگباقرانمرکزيبیرجند650

1328مساوريباقرانمرکزيبیرجند651

**مسگرباقرانمرکزيبیرجند652

**مغول آبادباقرانمرکزيبیرجند653

2784ملک آبادباقرانمرکزيبیرجند654

1448مورچکباقرانمرکزيبیرجند655

**مهترانباقرانمرکزيبیرجند656

2689مهدي آبادباقرانمرکزيبیرجند657

**میدان تیرباقرانمرکزيبیرجند658

2251نارمنجباقرانمرکزيبیرجند659

74227نصرآبادباقرانمرکزيبیرجند660

**نصرآبادباقرانمرکزيبیرجند661

**نوبهارباقرانمرکزيبیرجند662

**نوخنجباقرانمرکزيبیرجند663

178497نوفرستباقرانمرکزيبیرجند664

930نوکپایینباقرانمرکزيبیرجند665

صفحه 23



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

38110نوکندباقرانمرکزيبیرجند666

**هاشم آبادباقرانمرکزيبیرجند667

**هاونگ باالباقرانمرکزيبیرجند668

33100هاونگ پائینباقرانمرکزيبیرجند669

**یشتباقرانمرکزيبیرجند670

520یکه درختباقرانمرکزيبیرجند671

1438یوسف آبادباقرانمرکزيبیرجند672

238834اوجانشاخنمرکزيبیرجند673

3178بیست کنجشاخنمرکزيبیرجند674

2142بیماد/بیمار/شاخنمرکزيبیرجند675

37122پدمرودشاخنمرکزيبیرجند676

98273خزانشاخنمرکزيبیرجند677

821سرقان سفلیشاخنمرکزيبیرجند678

4221,342شاخنشاخنمرکزيبیرجند679

2969شورابشاخنمرکزيبیرجند680

**شهراهشاخنمرکزيبیرجند681

161496فورجانشاخنمرکزيبیرجند682

129460مبارك آبادشاخنمرکزيبیرجند683

3781,235میریکشاخنمرکزيبیرجند684

122398واشانشاخنمرکزيبیرجند685

65175اسنانشاخناتمرکزيبیرجند686

4381اوجادشاخناتمرکزيبیرجند687

99237بویک وسطیشاخناتمرکزيبیرجند688

56140بیدختشاخناتمرکزيبیرجند689

**جلیل آبادشاخناتمرکزيبیرجند690

70211دارجشاخناتمرکزيبیرجند691

412رزوكشاخناتمرکزيبیرجند692

2047رهنیچشاخناتمرکزيبیرجند693

4084ساقدرشاخناتمرکزيبیرجند694
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**کرشککشاخناتمرکزيبیرجند695

224622گازارشاخناتمرکزيبیرجند696

221750مهموئیشاخناتمرکزيبیرجند697

4192نوغاب چیکشاخناتمرکزيبیرجند698

2043نویکشاخناتمرکزيبیرجند699

3896ورقنهشاخناتمرکزيبیرجند700

718اسبانفشارودمرکزيبیرجند701

56146افضل آبادفشارودمرکزيبیرجند702

34118افکشتفشارودمرکزيبیرجند703

**النگفشارودمرکزيبیرجند704

2465بقیفشارودمرکزيبیرجند705

2675بواجفشارودمرکزيبیرجند706

35109تاج کوهفشارودمرکزيبیرجند707

3391چاه زردفشارودمرکزيبیرجند708

**چهریکفشارودمرکزيبیرجند709

5099چهکندفشارودمرکزيبیرجند710

40129حج نجفشارودمرکزيبیرجند711

**حسین آبادفشارودمرکزيبیرجند712

97275حصارسنگیفشارودمرکزيبیرجند713

41106حمبلفشارودمرکزيبیرجند714

**خدادادگانفشارودمرکزيبیرجند715

413دهنهفشارودمرکزيبیرجند716

**رزق آبادفشارودمرکزيبیرجند717

54113روشناوندفشارودمرکزيبیرجند718

3072سیچانفشارودمرکزيبیرجند719

**شاه میران/ ولی آباد/فشارودمرکزيبیرجند720

141460شوشودفشارودمرکزيبیرجند721

3179شیرگ (تک برج)فشارودمرکزيبیرجند722

611عشق آبادفشارودمرکزيبیرجند723
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2993عینیدباالفشارودمرکزيبیرجند724

2876فریزفشارودمرکزيبیرجند725

2674قطارگزفشارودمرکزيبیرجند726

4092کندرفشارودمرکزيبیرجند727

511گلونک/ گلونوك /فشارودمرکزيبیرجند728

**گله چشمه علیا/ گله چشمه باال/فشارودمرکزيبیرجند729

**ملکانیفشارودمرکزيبیرجند730

**موشیفشارودمرکزيبیرجند731

**میانکوهفشارودمرکزيبیرجند732

4297نوغاب افضل آبادفشارودمرکزيبیرجند733

**ادیگانکاهشنگمرکزيبیرجند734

1846ارویج / ارویچ/کاهشنگمرکزيبیرجند735

2363استخرکاهشنگمرکزيبیرجند736

2881اشتاخوکاهشنگمرکزيبیرجند737

50123القارکاهشنگمرکزيبیرجند738

818بزقوچ سفلی/ بزقوچ پائین /کاهشنگمرکزيبیرجند739

1955بزقوچ علیا/ بزقوچ باال/کاهشنگمرکزيبیرجند740

**تقچرآبادکاهشنگمرکزيبیرجند741

47تیدوكکاهشنگمرکزيبیرجند742

30104جالل سفلی/  جالل پائین /کاهشنگمرکزيبیرجند743

1736جیجککاهشنگمرکزيبیرجند744

**چاه آب محمد آبادکاهشنگمرکزيبیرجند745

**چشمه درخت بیدکاهشنگمرکزيبیرجند746

**خوشینه سفلیکاهشنگمرکزيبیرجند747

2673خوشینه علیاکاهشنگمرکزيبیرجند748

**خونیک جیجککاهشنگمرکزيبیرجند749

3288خونیک زیركکاهشنگمرکزيبیرجند750

1744ربیانکاهشنگمرکزيبیرجند751

614رضوانکاهشنگمرکزيبیرجند752
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2284رق بغلکاهشنگمرکزيبیرجند753

512رق عنابیکاهشنگمرکزيبیرجند754

50137رقیه آبادکاهشنگمرکزيبیرجند755

2882رهنیشککاهشنگمرکزيبیرجند756

**رهنیشک پائینکاهشنگمرکزيبیرجند757

721ریخانکاهشنگمرکزيبیرجند758

55165زیركکاهشنگمرکزيبیرجند759

**زین آبادکاهشنگمرکزيبیرجند760

135461سرچاه تازیانکاهشنگمرکزيبیرجند761

48142سیسکان/ سیسگان /کاهشنگمرکزيبیرجند762

31118شیخانکاهشنگمرکزيبیرجند763

930عباس آبادکاهشنگمرکزيبیرجند764

**فیض آبادکاهشنگمرکزيبیرجند765

**قاسم آبادکاهشنگمرکزيبیرجند766

2579قلعه کوهکاهشنگمرکزيبیرجند767

2586کالته محمدسلطانکاهشنگمرکزيبیرجند768

2061کم چاهکاهشنگمرکزيبیرجند769

53178کوچ القارکاهشنگمرکزيبیرجند770

512کوشکآبادکاهشنگمرکزيبیرجند771

934گرموكکاهشنگمرکزيبیرجند772

1646گرمیدرکاهشنگمرکزيبیرجند773

**گزندرسفلیکاهشنگمرکزيبیرجند774

415گزیککاهشنگمرکزيبیرجند775

75190گوگچینکاهشنگمرکزيبیرجند776

1434مافندابکاهشنگمرکزيبیرجند777

151569مركکاهشنگمرکزيبیرجند778

64207میرزگکاهشنگمرکزيبیرجند779

2669نوغابکاهشنگمرکزيبیرجند780

1749نوكکاهشنگمرکزيبیرجند781
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2265نیستانکاهشنگمرکزيبیرجند782

**اجکبراکوهجلگه ماژانخوسف783

**احمدبیکبراکوهجلگه ماژانخوسف784

**اسپیگیبراکوهجلگه ماژانخوسف785

**اهللا یاربراکوهجلگه ماژانخوسف786

**امروتوكبراکوهجلگه ماژانخوسف787

**امروتوك باالبراکوهجلگه ماژانخوسف788

**باغ علی شاهبراکوهجلگه ماژانخوسف789

**پرمچبراکوهجلگه ماژانخوسف790

**تارتک/ گالنج سفلی /براکوهجلگه ماژانخوسف791

**تک ماژانیبراکوهجلگه ماژانخوسف792

**تنگبراکوهجلگه ماژانخوسف793

**جعفرآبادبراکوهجلگه ماژانخوسف794

1344چاه استقاللبراکوهجلگه ماژانخوسف795

1958چاه طالقانیبراکوهجلگه ماژانخوسف796

**چشمه زردبراکوهجلگه ماژانخوسف797

2369چهکندكبراکوهجلگه ماژانخوسف798

74192چهکندگلبراکوهجلگه ماژانخوسف799

46حسین آبادبراکوهجلگه ماژانخوسف800

**حسین آباد(زین آباد)براکوهجلگه ماژانخوسف801

**حصاربراکوهجلگه ماژانخوسف802

615حلواییبراکوهجلگه ماژانخوسف803

2349خلیالنبراکوهجلگه ماژانخوسف804

719خواجگیبراکوهجلگه ماژانخوسف805

47دوسکامبراکوهجلگه ماژانخوسف806

**دولت آبادبراکوهجلگه ماژانخوسف807

3470روبیاتبراکوهجلگه ماژانخوسف808

2544رومنجانبراکوهجلگه ماژانخوسف809

58زادنبه باالبراکوهجلگه ماژانخوسف810

صفحه 28
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512زادنبه پایینبراکوهجلگه ماژانخوسف811

1231زرگربراکوهجلگه ماژانخوسف812

1638زنوكبراکوهجلگه ماژانخوسف813

54177سلم آبادبراکوهجلگه ماژانخوسف814

**سنجدوكبراکوهجلگه ماژانخوسف815

**سیدعلیبراکوهجلگه ماژانخوسف816

**شوشکبراکوهجلگه ماژانخوسف817

55112شهرستانکبراکوهجلگه ماژانخوسف818

**صافت سرخبراکوهجلگه ماژانخوسف819

31103علی آبادبراکوهجلگه ماژانخوسف820

**علی آبادبراکوهجلگه ماژانخوسف821

**علی حاجی باالبراکوهجلگه ماژانخوسف822

**علی حاجی پایینبراکوهجلگه ماژانخوسف823

2165عیلکی باالبراکوهجلگه ماژانخوسف824

3680عیلکی پایینبراکوهجلگه ماژانخوسف825

74164فریزبراکوهجلگه ماژانخوسف826

2466قصبهبراکوهجلگه ماژانخوسف827

2053کاریزنوبراکوهجلگه ماژانخوسف828

**کالته حسن بیکبراکوهجلگه ماژانخوسف829

823کالته خدابخش/ حسین آباد علی محمدبراکوهجلگه ماژانخوسف830

**کالته علیرضابراکوهجلگه ماژانخوسف831

524کالته مالخدادادبراکوهجلگه ماژانخوسف832

**کالته میرزابراکوهجلگه ماژانخوسف833

**گالنجبراکوهجلگه ماژانخوسف834

**گزهبراکوهجلگه ماژانخوسف835

175489گلبراکوهجلگه ماژانخوسف836

58168گیوشادبراکوهجلگه ماژانخوسف837

**مچلگه سفلیبراکوهجلگه ماژانخوسف838

**مچلگه علیابراکوهجلگه ماژانخوسف839

صفحه 29
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**محمدآبادبراکوهجلگه ماژانخوسف840

714مرغوكبراکوهجلگه ماژانخوسف841

2060میناخونبراکوهجلگه ماژانخوسف842

712نودربراکوهجلگه ماژانخوسف843

928نودوكبراکوهجلگه ماژانخوسف844

**نورشکبراکوهجلگه ماژانخوسف845

**نوکاجبراکوهجلگه ماژانخوسف846

**هلودرباالبراکوهجلگه ماژانخوسف847

1035هلودرپایینبراکوهجلگه ماژانخوسف848

**هلودرمیانبراکوهجلگه ماژانخوسف849

1125هویگانبراکوهجلگه ماژانخوسف850

**اسفارات سفلیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف851

**اسفارات علیا/کالته اقاحسینجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف852

**اسفارات وسطی/ اسفارات علیاجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف853

44171اصغریهجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف854

88258اکبرآبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف855

**اکبرآبادسفلی / اکبرآبادپایین /جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف856

**اکبرآبادعلیا /اکبرآبادباال/جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف857

515برزاججلگه ماژانجلگه ماژانخوسف858

**برزادران / برزدران /جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف859

414بکجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف860

1448بیدختجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف861

1133بیدستانجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف862

3291پیرودجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف863

72212تقی آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف864

513توججلگه ماژانجلگه ماژانخوسف865

**جنگ آباد/شیخ آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف866

**جویالنجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف867

59جیرگجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف868
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**چاه ابوذرغفاريجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف869

2387چاه پنج تن ال عباجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف870

**چاه حسین آباددوکوههجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف871

**چاه ساالرحسن/چاه دريجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف872

1650چاه سلمان فارسیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف873

414چاه صادقی  /چاه قنبري شکوهجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف874

1561چاه عمیق قدس شماره 1جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف875

1347چاه عمیق قدس شماره 2جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف876

2367چاه موتورشماره 1ولی عصرجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف877

1858چاه موتورشماره 2ولی عصرجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف878

29101چاه موتورشماره 3ولی عصرجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف879

2176چاه موتورشماره 4ولی عصرجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف880

**چاه نعمتیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف881

**حسن آبادسرکارجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف882

**حسین آبادذاکري /حسن آباد شیبانیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف883

1030حسین آبادشیبانیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف884

1134حسین آبادعلمجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف885

**خونیک سفلیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف886

**خونیک علیاجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف887

**درصالحجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف888

82268دولت آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف889

2362ده میرجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف890

1022رضویه/ مرتضویهجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف891

**رودکاججلگه ماژانجلگه ماژانخوسف892

**سورگجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف893

1330شاه محمودجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف894

514شرکت تعاونی ساربان(مزرعه فدك)جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف895

**شنددوغ / شندوغ /جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف896

1848شیخ آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف897
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**طاهرآبادسفلیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف898

**طاهرآبادعلیاجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف899

925علی آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف900

**علی کري/ علی کوري /جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف901

2574قوریانجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف902

**کاجوباالجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف903

717کاجوپایینجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف904

2048کاخکجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف905

**کاخکوك/ کاخوك /جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف906

46118کارجگانجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف907

**کاریجکجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف908

2155کریم آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف909

**کشوك سفلی / کشوك پایین /جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف910

**کشوك علیا / کشوك باال/جلگه ماژانجلگه ماژانخوسف911

**کالته ابوطالبجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف912

**کالته حاجی قربانجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف913

**کالته سرگدارجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف914

2579کالته عربجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف915

**کالته قاسمیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف916

**کالته محمدغالمجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف917

**کالته میرزاجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف918

72196کوشه قیس آبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف919

**گرگیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف920

**گل گزجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف921

47گلوندعلیاجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف922

2366گولگجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف923

517گیمنججلگه ماژانجلگه ماژانخوسف924

88251گیوجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف925

151476ماژانجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف926

صفحه 32
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**مباديجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف927

**محسن آباداشوريجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف928

**محمدآبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف929

**محمدآبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف930

**محمدآبادسفلی /کالته محمد حاجیجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف931

**مزارشاهجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف932

925مهنججلگه ماژانجلگه ماژانخوسف933

**نازانجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف934

**نصرآباد/نصرآبادهردنگجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف935

1224وحدآبادجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف936

1234هردینگجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف937

1027یوشجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف938

**یوشوجلگه ماژانجلگه ماژانخوسف939

**اکبریهقلعه زريجلگه ماژانخوسف940

**انارانقلعه زريجلگه ماژانخوسف941

612برمزیدسفلی/ برمزید پایین /قلعه زريجلگه ماژانخوسف942

69215بصیرانقلعه زريجلگه ماژانخوسف943

**بندشکقلعه زريجلگه ماژانخوسف944

1954بیدقلعه زريجلگه ماژانخوسف945

2278بیشهقلعه زريجلگه ماژانخوسف946

**پستهقلعه زريجلگه ماژانخوسف947

1746تقی آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف948

1336جمشیدآبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف949

46چاه کوران وکیل آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف950

615چاه موتور کمیته امدادقلعه زريجلگه ماژانخوسف951

48حسین آبادمیرانقلعه زريجلگه ماژانخوسف952

2166حصاردار باغقلعه زريجلگه ماژانخوسف953

1447خلق آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف954

**خوانندقلعه زريجلگه ماژانخوسف955

صفحه 33
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1438خیرآبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف956

**دادشاهقلعه زريجلگه ماژانخوسف957

1346دم روباهقلعه زريجلگه ماژانخوسف958

713رگقلعه زريجلگه ماژانخوسف959

**روشناوندقلعه زريجلگه ماژانخوسف960

**ریگ باالقلعه زريجلگه ماژانخوسف961

716زیدقلعه زريجلگه ماژانخوسف962

2887سرچاه شورقلعه زريجلگه ماژانخوسف963

2468سرچاه عماريقلعه زريجلگه ماژانخوسف964

712سلمی/ سلمه /قلعه زريجلگه ماژانخوسف965

1947سیب چاهقلعه زريجلگه ماژانخوسف966

42131سیدانقلعه زريجلگه ماژانخوسف967

3494شادانقلعه زريجلگه ماژانخوسف968

**شرفه ايقلعه زريجلگه ماژانخوسف969

**شرکت سهامی زراعی ایثارگرانقلعه زريجلگه ماژانخوسف970

**شمس آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف971

69222شهرك امام هاديقلعه زريجلگه ماژانخوسف972

**صمدآبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف973

**علم آباد/ عالم آباد/قلعه زريجلگه ماژانخوسف974

2253علی آباد/علی آبادسرچاه /قلعه زريجلگه ماژانخوسف975

76225علی آبادزارعینقلعه زريجلگه ماژانخوسف976

1432عماريقلعه زريجلگه ماژانخوسف977

**فخرآبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف978

**فسونقلعه زريجلگه ماژانخوسف979

56166فیض آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف980

**قایم آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف981

**قالعقلعه زريجلگه ماژانخوسف982

**قلعه زريقلعه زريجلگه ماژانخوسف983

1024قناتقلعه زريجلگه ماژانخوسف984
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2568کریم آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف985

2769کفترمیالنقلعه زريجلگه ماژانخوسف986

1428کمرسبزقلعه زريجلگه ماژانخوسف987

**کودکانقلعه زريجلگه ماژانخوسف988

**گاوهقلعه زريجلگه ماژانخوسف989

**گل نیقلعه زريجلگه ماژانخوسف990

**گودمحمدخانقلعه زريجلگه ماژانخوسف991

520محمدآبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف992

**مزارزربان(شاه سلیمان علی)قلعه زريجلگه ماژانخوسف993

3401,288معدن قلعه زريقلعه زريجلگه ماژانخوسف994

**همت آبادقلعه زريجلگه ماژانخوسف995

921هنگرانقلعه زريجلگه ماژانخوسف996

**ابدلهخورمرکزيخوسف997

614جفت رودخورمرکزيخوسف998

48جنبوكخورمرکزيخوسف999

**چاه حریفخورمرکزيخوسف1000

**چاه گنبدتلخخورمرکزيخوسف1001

**چاه میخ خورخورمرکزيخوسف1002

**چاه نوخورمرکزيخوسف1003

**چشمه بیركخورمرکزيخوسف1004

**چشمه خوري /چاه خوري /خورمرکزيخوسف1005

**چشمه سرمندلیخورمرکزيخوسف1006

3597حامیخورمرکزيخوسف1007

36107خرمخورمرکزيخوسف1008

1751,010خورخورمرکزيخوسف1009

2572دهن رودخورمرکزيخوسف1010

**دیمخورمرکزيخوسف1011

**زرکشخورمرکزيخوسف1012

94316سروباد/ سروآباد/خورمرکزيخوسف1013
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414ششدانگخورمرکزيخوسف1014

31100شل آبادخورمرکزيخوسف1015

**شوركخورمرکزيخوسف1016

1037صلکخورمرکزيخوسف1017

35118طوطیخورمرکزيخوسف1018

**قیصارخورمرکزيخوسف1019

**کالته شیخخورمرکزيخوسف1020

**گرونگخورمرکزيخوسف1021

**گیوكخورمرکزيخوسف1022

171542نوغابخورمرکزيخوسف1023

47هامونخورمرکزيخوسف1024

**احمدشاه بیگخوسفمرکزيخوسف1025

45113اركخوسفمرکزيخوسف1026

**اریشخوسفمرکزيخوسف1027

**افضل آبادخوسفمرکزيخوسف1028

2052امین آبادخوسفمرکزيخوسف1029

1648برمنجخوسفمرکزيخوسف1030

**بوراییخوسفمرکزيخوسف1031

**بیدوخوسفمرکزيخوسف1032

48129بینآبادخوسفمرکزيخوسف1033

2262تجگخوسفمرکزيخوسف1034

299967تقابخوسفمرکزيخوسف1035

725چاه رکاتیهاخوسفمرکزيخوسف1036

3094چاه زینی هاخوسفمرکزيخوسف1037

2584چاه صبحی/ علی آباد تقابخوسفمرکزيخوسف1038

**چاه کلک پایینخوسفمرکزيخوسف1039

**حالمیخوسفمرکزيخوسف1040

**حوض حسنعلیخوسفمرکزيخوسف1041

1020دستگردخوسفمرکزيخوسف1042

صفحه 36



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**دوکوههخوسفمرکزيخوسف1043

1864رزگخوسفمرکزيخوسف1044

263803سیوجانخوسفمرکزيخوسف1045

163475شاه زیله/ مهدیه  /کالت ملک /خوسفمرکزيخوسف1046

1126شمس باالخوسفمرکزيخوسف1047

**شورهخوسفمرکزيخوسف1048

514شهنهخوسفمرکزيخوسف1049

620علی آبادخوسفمرکزيخوسف1050

**فاطمیهخوسفمرکزيخوسف1051

66195فخرآبادخوسفمرکزيخوسف1052

227690فدشکخوسفمرکزيخوسف1053

**کالته قصابخوسفمرکزيخوسف1054

**کالته کربالیی براتخوسفمرکزيخوسف1055

**کالته کربالیی محمدحسینخوسفمرکزيخوسف1056

65200کالته ملکخوسفمرکزيخوسف1057

1758گلگون باالخوسفمرکزيخوسف1058

**گلوپمخوسفمرکزيخوسف1059

**گنج آبادخوسفمرکزيخوسف1060

**گنج علیا/ گنج باال/خوسفمرکزيخوسف1061

74232گوشه سفلی/ کوشه سفلی /خوسفمرکزيخوسف1062

56170گوشه علیا/کوشه علیا/خوسفمرکزيخوسف1063

2792ماهمیرانخوسفمرکزيخوسف1064

**مجتمع زندانهاي جنوب خراسانخوسفمرکزيخوسف1065

278914معصوم آبادخوسفمرکزيخوسف1066

**مهرآبادخوسفمرکزيخوسف1067

**نالینو/ نعلیند/خوسفمرکزيخوسف1068

**نستونکخوسفمرکزيخوسف1069

200666نصرآبادخوسفمرکزيخوسف1070

**نیم فرسخخوسفمرکزيخوسف1071
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2477همچخوسفمرکزيخوسف1072

55142همندخوسفمرکزيخوسف1073

114368اسفیچفخررودقهستاندرمیان1074

**اندرهفخررودقهستاندرمیان1075

53185اویجانفخررودقهستاندرمیان1076

2067پیرزنوكفخررودقهستاندرمیان1077

130460خسروآبادفخررودقهستاندرمیان1078

1351خورشیدانفخررودقهستاندرمیان1079

96284دره عباسفخررودقهستاندرمیان1080

140513زارگزفخررودقهستاندرمیان1081

**زیردرهفخررودقهستاندرمیان1082

2775سهکفخررودقهستاندرمیان1083

62197سیدآبادفخررودقهستاندرمیان1084

97324سیدانفخررودقهستاندرمیان1085

126390شیركفخررودقهستاندرمیان1086

2160عبدلهفخررودقهستاندرمیان1087

1131علی آبادفخرودفخررودقهستاندرمیان1088

716علی آبادفرهنگفخررودقهستاندرمیان1089

51170فضل آبادفخررودقهستاندرمیان1090

77273فورخاصفخررودقهستاندرمیان1091

34102فیزیکفخررودقهستاندرمیان1092

190581گسکفخررودقهستاندرمیان1093

2166لتیفخررودقهستاندرمیان1094

86324منصورآبادفخررودقهستاندرمیان1095

109345نگینانفخررودقهستاندرمیان1096

**اسپندرقهستانقهستاندرمیان1097

110404انیکقهستانقهستاندرمیان1098

35138اویشکقهستانقهستاندرمیان1099

1549بابریک سفلی(کالته یعقوب)قهستانقهستاندرمیان1100

صفحه 38



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1551بابریک علیاقهستانقهستاندرمیان1101

86274براندودقهستانقهستاندرمیان1102

63249بوته زیرگقهستانقهستاندرمیان1103

**بهنوقهستانقهستاندرمیان1104

2042بیدسک منندقهستانقهستاندرمیان1105

244770تخته جانقهستانقهستاندرمیان1106

**تکنصرتقهستانقهستاندرمیان1107

35133تنگلقهستانقهستاندرمیان1108

2170توت کريقهستانقهستاندرمیان1109

114333خوانقهستانقهستاندرمیان1110

2801,118خونیکسارقهستانقهستاندرمیان1111

**خیراباذقهستانقهستاندرمیان1112

38117رجنوكقهستانقهستاندرمیان1113

80265زیربراندودقهستانقهستاندرمیان1114

86271سراب سفلیقهستانقهستاندرمیان1115

48129سرخنگقهستانقهستاندرمیان1116

2289سریجانقهستانقهستاندرمیان1117

2272سیدآبادقهستانقهستاندرمیان1118

2160شمس آبادقهستانقهستاندرمیان1119

515عشقیزقهستانقهستاندرمیان1120

**کال بیدقهستانقهستاندرمیان1121

933کالته حاجی رضاقهستانقهستاندرمیان1122

**کالته کمالقهستانقهستاندرمیان1123

56161کالته مالقهستانقهستاندرمیان1124

3489کماچیقهستانقهستاندرمیان1125

277877کوشککقهستانقهستاندرمیان1126

**گرازخونیکقهستانقهستاندرمیان1127

49گزقهستانقهستاندرمیان1128

120395گیتقهستانقهستاندرمیان1129
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41126ماه سنانقهستانقهستاندرمیان1130

35112مناوندقهستانقهستاندرمیان1131

**منت آبادقهستانقهستاندرمیان1132

71224منندباالقهستانقهستاندرمیان1133

722میرآبادقهستانقهستاندرمیان1134

66219نوغابقهستانقهستاندرمیان1135

46132نوقندقهستانقهستاندرمیان1136

934وكقهستانقهستاندرمیان1137

141582احمدآبادطبس مسیناگزیکدرمیان1138

1567اسپیدطبس مسیناگزیکدرمیان1139

**پاسگاه پوزه جنگا2طبس مسیناگزیکدرمیان1140

**پاسگاه چاه مضراب 2طبس مسیناگزیکدرمیان1141

**پاسگاه شهیدخالقی 2طبس مسیناگزیکدرمیان1142

**پاسگاه گاویچطبس مسیناگزیکدرمیان1143

**پایگاه شهداطبس مسیناگزیکدرمیان1144

**پوزه جنگا /پاسگاه پوزه جنگا/طبس مسیناگزیکدرمیان1145

2277جالرانطبس مسیناگزیکدرمیان1146

**چاه خنجکطبس مسیناگزیکدرمیان1147

**چاه مضرابطبس مسیناگزیکدرمیان1148

**چاه مالطبس مسیناگزیکدرمیان1149

**حسن آبادطبس مسیناگزیکدرمیان1150

2186خرمکطبس مسیناگزیکدرمیان1151

3321,262دستگردطبس مسیناگزیکدرمیان1152

32146ذکريطبس مسیناگزیکدرمیان1153

54205رزهطبس مسیناگزیکدرمیان1154

114467شهرك اسالم آبادطبس مسیناگزیکدرمیان1155

90393علی آبادطبس مسیناگزیکدرمیان1156

76329فیض آبادطبس مسیناگزیکدرمیان1157

1563کالت علیطبس مسیناگزیکدرمیان1158
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**کالته نوسلمان آباد/  کالته /طبس مسیناگزیکدرمیان1159

**کالته یعقوب بیگطبس مسیناگزیکدرمیان1160

**گرسکطبس مسیناگزیکدرمیان1161

2382گزوند / گزند/طبس مسیناگزیکدرمیان1162

1050گل نیطبس مسیناگزیکدرمیان1163

150710محمدآبادطبس مسیناگزیکدرمیان1164

46190مورتیغطبس مسیناگزیکدرمیان1165

89418ابگرمگزیکگزیکدرمیان1166

**النگ مرغگزیکگزیکدرمیان1167

4571,696اوازگزیکگزیکدرمیان1168

1242پاتنگگزیکگزیکدرمیان1169

**پاسگاه شهیدقوچانیگزیکگزیکدرمیان1170

**پاسگاه میل 73گزیکگزیکدرمیان1171

**چاه عزیز الهیاريگزیکگزیکدرمیان1172

140608خیرآبادگزیکگزیکدرمیان1173

**سپستان/  سه پستان /گزیکگزیکدرمیان1174

**شوراب /اشربیگزیکگزیکدرمیان1175

1554قلعه نوگزیکگزیکدرمیان1176

1255کالته بلوچگزیکگزیکدرمیان1177

37143کالته گاویچگزیکگزیکدرمیان1178

115484گاویجگزیکگزیکدرمیان1179

**گلودره /گلوردهگزیکگزیکدرمیان1180

155642نصرالدینگزیکگزیکدرمیان1181

57201اره فورگدرمیانمرکزيدرمیان1182

**اره کوهدرمیانمرکزيدرمیان1183

44176اسکندردرمیانمرکزيدرمیان1184

**اسماعیل آباددرمیانمرکزيدرمیان1185

133619اشکدرمیانمرکزيدرمیان1186

53211بنیابدرمیانمرکزيدرمیان1187
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**پدافند هواییدرمیانمرکزيدرمیان1188

**پلنگ آباددرمیانمرکزيدرمیان1189

246988تاغاندرمیانمرکزيدرمیان1190

1244تغندیکدرمیانمرکزيدرمیان1191

61250جاجنگدرمیانمرکزيدرمیان1192

**چاه نقشیدرمیانمرکزيدرمیان1193

**چشمه شوردرمیانمرکزيدرمیان1194

**چکدرمیانمرکزيدرمیان1195

416حسن آباددرمیانمرکزيدرمیان1196

**خسروآبادپائیندرمیانمرکزيدرمیان1197

54231خونیکدرمیانمرکزيدرمیان1198

414خونیکدرمیانمرکزيدرمیان1199

**خونیک بزغالهدرمیانمرکزيدرمیان1200

129479دادراندرمیانمرکزيدرمیان1201

**درسريدرمیانمرکزيدرمیان1202

4781,657درمیاندرمیانمرکزيدرمیان1203

1763دفت آبادعلیادرمیانمرکزيدرمیان1204

**دکل مخابرات سربیشهدرمیانمرکزيدرمیان1205

414دوشینگاندرمیانمرکزيدرمیان1206

2275دونخیدرمیانمرکزيدرمیان1207

29120ربیع آباددرمیانمرکزيدرمیان1208

710رجنعیدرمیانمرکزيدرمیان1209

1653رودرباطدرمیانمرکزيدرمیان1210

919زلیراندرمیانمرکزيدرمیان1211

95348زیداندرمیانمرکزيدرمیان1212

**سایت نیروئ هواییدرمیانمرکزيدرمیان1213

**سدآباددرمیانمرکزيدرمیان1214

**سرخ درهدرمیانمرکزيدرمیان1215

834سرش آباددرمیانمرکزيدرمیان1216
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191771سرودرمیانمرکزيدرمیان1217

**سنگی درهدرمیانمرکزيدرمیان1218

**شوشکدرمیانمرکزيدرمیان1219

**شومهدرمیانمرکزيدرمیان1220

630علی آباددرمیانمرکزيدرمیان1221

**علیانسفلیدرمیانمرکزيدرمیان1222

1131عمیدآبادسفلیدرمیانمرکزيدرمیان1223

**عمیدآبادعلیادرمیانمرکزيدرمیان1224

**عمیدآبادقاضیدرمیانمرکزيدرمیان1225

**فخرآباددرمیانمرکزيدرمیان1226

204690فورگدرمیانمرکزيدرمیان1227

41121قیک پائین/ قیک سفلی /درمیانمرکزيدرمیان1228

**کریم آباددرمیانمرکزيدرمیان1229

28104کالته حاجی عطادرمیانمرکزيدرمیان1230

**کالته سلیمانی /کالت سلیمانی /کالته سلمادرمیانمرکزيدرمیان1231

**کالته کاچیدرمیانمرکزيدرمیان1232

**کالته کربالیی غالمدرمیانمرکزيدرمیان1233

**کالته میرزادرمیانمرکزيدرمیان1234

1235کالته میرزادرمیانمرکزيدرمیان1235

33117کالته نظردرمیانمرکزيدرمیان1236

**کالته نودرمیانمرکزيدرمیان1237

**کالته نی حمامدرمیانمرکزيدرمیان1238

30107گزنددرمیانمرکزيدرمیان1239

2082محمدآبادسفلیدرمیانمرکزيدرمیان1240

63212محمدآبادعلیادرمیانمرکزيدرمیان1241

**محمدجعفردرمیانمرکزيدرمیان1242

18105محمودآباددرمیانمرکزيدرمیان1243

34144مود علیادرمیانمرکزيدرمیان1244

**نصرآباددرمیانمرکزيدرمیان1245
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**هندردرمیانمرکزيدرمیان1246

616اسدیهمیاندشتمرکزيدرمیان1247

518برقندانمیاندشتمرکزيدرمیان1248

6872,276بورنگمیاندشتمرکزيدرمیان1249

60189تخویجمیاندشتمرکزيدرمیان1250

3288تشوندمیاندشتمرکزيدرمیان1251

66197چکمیاندشتمرکزيدرمیان1252

103332خلفمیاندشتمرکزيدرمیان1253

2983خونیک بازمیاندشتمرکزيدرمیان1254

119496دره چرممیاندشتمرکزيدرمیان1255

**رخمیاندشتمرکزيدرمیان1256

731قاسم آبادمیاندشتمرکزيدرمیان1257

**کالته سراگاهمیاندشتمرکزيدرمیان1258

**کالته نایبمیاندشتمرکزيدرمیان1259

2785گل افشان شهرمیاندشتمرکزيدرمیان1260

618ماه بانومیاندشتمرکزيدرمیان1261

44183محمدیهمیاندشتمرکزيدرمیان1262

139375مسکمیاندشتمرکزيدرمیان1263

2271مقدرمیاندشتمرکزيدرمیان1264

26103مهدي آبادمیاندشتمرکزيدرمیان1265

36137نخابمیاندشتمرکزيدرمیان1266

189519نوزادمیاندشتمرکزيدرمیان1267

9273,520نوغابمیاندشتمرکزيدرمیان1268

2781,074هندواالنمیاندشتمرکزيدرمیان1269

4021,215افینافینزهانزیرکوه1270

1334امیر آبادافینزهانزیرکوه1271

45140برج محمدافینزهانزیرکوه1272

923تیزکوهافینزهانزیرکوه1273

**جعفرآبادافینزهانزیرکوه1274
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2494چاه شهید صدوقیافینزهانزیرکوه1275

31107چاه شهید کمیلیافینزهانزیرکوه1276

1130حاجی آباد سرکشافینزهانزیرکوه1277

55171حسین آبادافینزهانزیرکوه1278

2477خطیبیافینزهانزیرکوه1279

32108دعوتافینزهانزیرکوه1280

52187زردانافینزهانزیرکوه1281

**سرکشافینزهانزیرکوه1282

1755سیستانکافینزهانزیرکوه1283

54153شاجافینزهانزیرکوه1284

**شندافینزهانزیرکوه1285

111372شهرك سیندرافینزهانزیرکوه1286

105303شیرخندافینزهانزیرکوه1287

93326عباس آبادافینزهانزیرکوه1288

936قلعه دخترافینزهانزیرکوه1289

282982کبودانافینزهانزیرکوه1290

**کالته قاینیافینزهانزیرکوه1291

**کالته کریمافینزهانزیرکوه1292

616منوريافینزهانزیرکوه1293

2791نخرودافینزهانزیرکوه1294

44159همایونافینزهانزیرکوه1295

2666باغستانزهانزهانزیرکوه1296

107324باي مرغزهانزهانزیرکوه1297

**بزن آبادزهانزهانزیرکوه1298

42152بقالزهانزهانزیرکوه1299

91316بنمرودزهانزهانزیرکوه1300

136363پایهانزهانزهانزیرکوه1301

134426پردانزهانزهانزیرکوه1302

116362جان احمدزهانزهانزیرکوه1303
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48188حسن آبادعلیازهانزهانزیرکوه1304

111402سارجینزهانزهانزیرکوه1305

90312سردوانزهانزهانزیرکوه1306

3401,115شیرگ سارجینزهانزهانزیرکوه1307

126473فخرانزهانزهانزیرکوه1308

108358کالته مزارزهانزهانزیرکوه1309

52139مقیالنزهانزهانزیرکوه1310

42139مهرك /مهرك الغرهزهانزهانزیرکوه1311

7872,716ابیزجدیدشاسکوهشاسکوهزیرکوه1312

3191,100استندجدیدبهنابادشاسکوهزیرکوه1313

221629اسفادجدیدشاسکوهشاسکوهزیرکوه1314

1237بنداخوندبهنابادشاسکوهزیرکوه1315

4501,654بهمن آبادجدیدبهنابادشاسکوهزیرکوه1316

44148چناران جدیدشاسکوهشاسکوهزیرکوه1317

56225شهرك بیدختبهنابادشاسکوهزیرکوه1318

82300شهرکچاه پایاب چاه شطبهنابادشاسکوهزیرکوه1319

4631,665فندخت جدیدبهنابادشاسکوهزیرکوه1320

104373کریزان سفلیبهنابادشاسکوهزیرکوه1321

96341میرآبادشاسکوهشاسکوهزیرکوه1322

54188نودهشاسکوهشاسکوهزیرکوه1323

32114نیاربهنابادشاسکوهزیرکوه1324

4001,528بارنجگانپترگانمرکزيزیرکوه1325

**پرویزآبادپترگانمرکزيزیرکوه1326

37132چاه اله دادپترگانمرکزيزیرکوه1327

99326چاه زرد/ حاجی آبادحقداد/پترگانمرکزيزیرکوه1328

72318چاه عمیق/ چاه کامخان /پترگانمرکزيزیرکوه1329

74264چشمه بیدپترگانمرکزيزیرکوه1330

6522,404شاهرختپترگانمرکزيزیرکوه1331

487کالته کبودهپترگانمرکزيزیرکوه1332

صفحه 46



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

60203معصوم آبادپترگانمرکزيزیرکوه1333

117382ملکیپترگانمرکزيزیرکوه1334

64238همت آبادپترگانمرکزيزیرکوه1335

594یزدانپترگانمرکزيزیرکوه1336

110355اردکولزیرکوهمرکزيزیرکوه1337

**اسفرقزیرکوهمرکزيزیرکوه1338

**اهنگران /پاسگاه اهنگرانزیرکوهمرکزيزیرکوه1339

3296برسنانزیرکوهمرکزيزیرکوه1340

28116بشیرانزیرکوهمرکزيزیرکوه1341

84294بقراییزیرکوهمرکزيزیرکوه1342

3141,195بمرودزیرکوهمرکزيزیرکوه1343

2182پیچکانزیرکوهمرکزيزیرکوه1344

126374پیش برزیرکوهمرکزيزیرکوه1345

38175تاجکوهزیرکوهمرکزيزیرکوه1346

50214تجنودزیرکوهمرکزيزیرکوه1347

2250جیم آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1348

147574حسن آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1349

64270حسین آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1350

37127حسین آبادپایینزیرکوهمرکزيزیرکوه1351

85304حسین آبادخانمزیرکوهمرکزيزیرکوه1352

**خوش آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1353

2687دارج سفلیزیرکوهمرکزيزیرکوه1354

2384دارج علیازیرکوهمرکزيزیرکوه1355

2774دزگ باالزیرکوهمرکزيزیرکوه1356

37100دوست آبادباالزیرکوهمرکزيزیرکوه1357

**سالک آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1358

48163سورندزیرکوهمرکزيزیرکوه1359

1760سیج جدیدزیرکوهمرکزيزیرکوه1360

2270شوشکزیرکوهمرکزيزیرکوه1361
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49137شهرك گمنج و نزومندزیرکوهمرکزيزیرکوه1362

2581علی آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1363

48163فخرآبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1364

615کازکانزیرکوهمرکزيزیرکوه1365

38133کرت آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1366

61218کالته مهركزیرکوهمرکزيزیرکوه1367

926کالته ناصرزیرکوهمرکزيزیرکوه1368

2086کالته نوزیرکوهمرکزيزیرکوه1369

196854گزختزیرکوهمرکزيزیرکوه1370

2973گمنجزیرکوهمرکزيزیرکوه1371

98367محمدآبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1372

511معین آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1373

2893مناوندزیرکوهمرکزيزیرکوه1374

98343مهمان شهر آهنگرانزیرکوهمرکزيزیرکوه1375

48نزومندزیرکوهمرکزيزیرکوه1376

2685ولی آبادزیرکوهمرکزيزیرکوه1377

**اردوگاه تربیتی شمس آباد/شمس آباد/آیسکآیسکسرایان1378

**ازدكآیسکآیسکسرایان1379

**اسپدنگآیسکآیسکسرایان1380

**اسپورآیسکآیسکسرایان1381

**انجیربزآیسکآیسکسرایان1382

817اویزآیسکآیسکسرایان1383

**باغبرباالآیسکآیسکسرایان1384

**باغبرپائینآیسکآیسکسرایان1385

**باغستان ایسکآیسکآیسکسرایان1386

5481,808بغدادهآیسکآیسکسرایان1387

**بنداخوندآیسکآیسکسرایان1388

42100بنی خانیکآیسکآیسکسرایان1389

**بهگردآیسکآیسکسرایان1390
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**پیش نساییآیسکآیسکسرایان1391

**تک دودختروپائین /کالته علی عیسی /آیسکآیسکسرایان1392

**تک دودخترهآیسکآیسکسرایان1393

**تلخ آباد/حاجی آبادآیسکآیسکسرایان1394

**تلخیآیسکآیسکسرایان1395

**تلمبه امیرزادهآیسکآیسکسرایان1396

**تلمبه دوم امیرزادهآیسکآیسکسرایان1397

**تلمبه سوم امیرزادهآیسکآیسکسرایان1398

**تلمبه منبعآیسکآیسکسرایان1399

**تنگل سفلیآیسکآیسکسرایان1400

**تنگل علیاآیسکآیسکسرایان1401

**چاه باخترآیسکآیسکسرایان1402

**چاه جرسآیسکآیسکسرایان1403

**چاه جنتآیسکآیسکسرایان1404

**چاه حاج حیدرآیسکآیسکسرایان1405

**چاه حجت الرضاآیسکآیسکسرایان1406

**چاه دامدارئ تقی زادهآیسکآیسکسرایان1407

**چاه ریاحیآیسکآیسکسرایان1408

**چاه عمیق اتحادآیسکآیسکسرایان1409

**چاه عمیق اتحاد/چاه نیمه عمیق اتحاد/آیسکآیسکسرایان1410

**چاه عمیق اتفاقآیسکآیسکسرایان1411

**چاه عمیق ارمآیسکآیسکسرایان1412

**چاه عمیق اسالم آبادآیسکآیسکسرایان1413

**چاه عمیق امید/موتور میرزا سیدئآیسکآیسکسرایان1414

**چاه عمیق انقالبآیسکآیسکسرایان1415

**چاه عمیق بیست ودوم بهمنآیسکآیسکسرایان1416

**چاه عمیق پیرجامآیسکآیسکسرایان1417

**چاه عمیق توکلآیسکآیسکسرایان1418

**چاه عمیق ثالثهآیسکآیسکسرایان1419
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**چاه عمیق حسین عربیآیسکآیسکسرایان1420

**چاه عمیق خرمآیسکآیسکسرایان1421

**چاه عمیق زمزمآیسکآیسکسرایان1422

**چاه عمیق سعادتآیسکآیسکسرایان1423

**چاه عمیق شرکت بهارآیسکآیسکسرایان1424

**چاه عمیق طاهرآبادآیسکآیسکسرایان1425

**چاه عمیق قدس /خوض اسماعیلآیسکآیسکسرایان1426

**چاه عمیق کوثرآیسکآیسکسرایان1427

**چاه عمیق گلشنآیسکآیسکسرایان1428

**چاه عمیق همت/ کالغیآیسکآیسکسرایان1429

**چاه گربکآیسکآیسکسرایان1430

**چاه گلستان/ گلستان دو حصارانآیسکآیسکسرایان1431

**چاه مشاع انقالبآیسکآیسکسرایان1432

**چاه مشاع شهیدچمرانآیسکآیسکسرایان1433

**چاه مشاع شهیدرستمیآیسکآیسکسرایان1434

**چاه موتوراطمینان /مزرعه اطمینانآیسکآیسکسرایان1435

**چاه موتورجعفري /سکلآیسکآیسکسرایان1436

**چاه موتورحجتیهآیسکآیسکسرایان1437

**چاه موتورگلستانآیسکآیسکسرایان1438

**چاه موتورمهتاب اسالمی /موتوراسالمی /آیسکآیسکسرایان1439

**چاه نیمه عمیق خدیويآیسکآیسکسرایان1440

291757چرمهآیسکآیسکسرایان1441

**چشمه درامرودآیسکآیسکسرایان1442

**چشمه سرپلنگآیسکآیسکسرایان1443

**چشمه سیدآیسکآیسکسرایان1444

**چشمه کربالیی تقیآیسکآیسکسرایان1445

**چشمه کربالئی محمودآیسکآیسکسرایان1446

35109حجت آبادآیسکآیسکسرایان1447

**حوض اهنگرآیسکآیسکسرایان1448

صفحه 50



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**حوض ته گردآیسکآیسکسرایان1449

**حوض حاج موسیآیسکآیسکسرایان1450

**حوض خاتونآیسکآیسکسرایان1451

**حوض دوغارآیسکآیسکسرایان1452

**حوض عباس شهسوارآیسکآیسکسرایان1453

**حوض علیجان جونیآیسکآیسکسرایان1454

**حوض کج گردهآیسکآیسکسرایان1455

**خشکو/خاشکو/آیسکآیسکسرایان1456

**خطناقهآیسکآیسکسرایان1457

**خوشترسفلیآیسکآیسکسرایان1458

**خوشترعلیاآیسکآیسکسرایان1459

**دامداري علی اکبراصغرپورآیسکآیسکسرایان1460

**دامداري علی اکبرامام داديآیسکآیسکسرایان1461

**دامداري علی کوهیآیسکآیسکسرایان1462

**دامداري یعقوبیانآیسکآیسکسرایان1463

**درچنارآیسکآیسکسرایان1464

293963دوحصارانآیسکآیسکسرایان1465

**زابرآیسکآیسکسرایان1466

**سدشهیدپارساآیسکآیسکسرایان1467

4193سرابآیسکآیسکسرایان1468

**سراب باالآیسکآیسکسرایان1469

**شرکت ابیاري اسالم آباد/موتور قیاسآیسکآیسکسرایان1470

**شرکت ابیاري اسالمیآیسکآیسکسرایان1471

**شرکت ابیاري برکتآیسکآیسکسرایان1472

**شرکت ابیاري زمزمآیسکآیسکسرایان1473

**شرکت اثنی عشرآیسکآیسکسرایان1474

**شرکت اثنی عشر/موتور بقالیآیسکآیسکسرایان1475

**شرکت اسالم آبادآیسکآیسکسرایان1476

**شرکت اسالم آبادآیسکآیسکسرایان1477
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**شرکت اسالمی نوینآیسکآیسکسرایان1478

**شرکت انقالبآیسکآیسکسرایان1479

**شرکت بهشت آباد/چادر آبادآیسکآیسکسرایان1480

**شرکت توکلآیسکآیسکسرایان1481

**شرکت جعفري /موتور بند سیرئآیسکآیسکسرایان1482

**شرکت حسین آبادسندلآیسکآیسکسرایان1483

**شرکت رفاهآیسکآیسکسرایان1484

**شرکت رفاه عشق آبادآیسکآیسکسرایان1485

**شرکت سعیدآبادآیسکآیسکسرایان1486

**شرکت سیدآبادعمروییآیسکآیسکسرایان1487

**شرکت کوثرمخل آبادآیسکآیسکسرایان1488

**شرکت گلستانآیسکآیسکسرایان1489

**شرکت مخصوص آباد//بند سرخیآیسکآیسکسرایان1490

**شرکت معصوم آبادآیسکآیسکسرایان1491

**شرکت معلمآیسکآیسکسرایان1492

**شرکت مغینآیسکآیسکسرایان1493

**شرکت مهدي آبادآیسکآیسکسرایان1494

547شهرك صنعتی سرایانآیسکآیسکسرایان1495

106352عمروییآیسکآیسکسرایان1496

**کارخانه اسفالت40 تنی شهرداري سراآیسکآیسکسرایان1497

**کالته حاجیآیسکآیسکسرایان1498

**کالته حاجی قربانآیسکآیسکسرایان1499

**کالته حسن براتآیسکآیسکسرایان1500

**کالته حسین علیآیسکآیسکسرایان1501

**کالته خزائیآیسکآیسکسرایان1502

**کالته خلیلآیسکآیسکسرایان1503

**کالته رضاییانآیسکآیسکسرایان1504

**کالته زرگرآیسکآیسکسرایان1505

**کالته سیدامیرآیسکآیسکسرایان1506
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**کالته شاه ولیآیسکآیسکسرایان1507

**کالته شورآیسکآیسکسرایان1508

**کالته کربالیی موسیآیسکآیسکسرایان1509

**کالته کربالئی عباسآیسکآیسکسرایان1510

**کالته کربالئی موسیآیسکآیسکسرایان1511

**کالته محمدعباسآیسکآیسکسرایان1512

**کالته مالآیسکآیسکسرایان1513

**کالته مومنآیسکآیسکسرایان1514

**کالته هالرکیآیسکآیسکسرایان1515

**کالته یحییآیسکآیسکسرایان1516

**کالته یعقوب /میرزا شهابآیسکآیسکسرایان1517

**کوره اهک جهادسازندگیآیسکآیسکسرایان1518

**گزبوآیسکآیسکسرایان1519

**گزنشکآیسکآیسکسرایان1520

**گلستان طالقانیآیسکآیسکسرایان1521

**لشرودآیسکآیسکسرایان1522

**مجتمع دامدارئ سرایانآیسکآیسکسرایان1523

**مرغداري محمدنوريآیسکآیسکسرایان1524

**مرغزارآیسکآیسکسرایان1525

**معصوم آبادآیسکآیسکسرایان1526

**مندیلی باالآیسکآیسکسرایان1527

**موتورامیرئ اهللا آبادموتورامیرآبادآیسکآیسکسرایان1528

**موتورجوادیه (چاه موتورجوادئ )آیسکآیسکسرایان1529

**موتورجهادآیسکآیسکسرایان1530

**موتوردلگشا(موتورقبرستانآیسکآیسکسرایان1531

**موتوررضویهآیسکآیسکسرایان1532

**موتورساداتآیسکآیسکسرایان1533

**موتورصداقتآیسکآیسکسرایان1534

**موتورعمیق رضائیهآیسکآیسکسرایان1535
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**میان تکآیسکآیسکسرایان1536

**هلرنگآیسکآیسکسرایان1537

**یمبوآیسکآیسکسرایان1538

**ابامنصوريمصعبیآیسکسرایان1539

**استان سیاهمصعبیآیسکسرایان1540

**امینمصعبیآیسکسرایان1541

**بوسیمصعبیآیسکسرایان1542

**بیشه گانمصعبیآیسکسرایان1543

**تک سنگکمصعبیآیسکسرایان1544

**چاهکمصعبیآیسکسرایان1545

**خانکوكمصعبیآیسکسرایان1546

**خاورباالمصعبیآیسکسرایان1547

**خاورپایینمصعبیآیسکسرایان1548

2956خورزادمصعبیآیسکسرایان1549

**درهمصعبیآیسکسرایان1550

2250دره پرمصعبیآیسکسرایان1551

**دره تخت سفلیمصعبیآیسکسرایان1552

**دره تخت علیامصعبیآیسکسرایان1553

**سالم سفلیمصعبیآیسکسرایان1554

**سالم علیامصعبیآیسکسرایان1555

**علی آبادمصعبیآیسکسرایان1556

282679کریمومصعبیآیسکسرایان1557

**کالته صمدمصعبیآیسکسرایان1558

**کالته علی محمدبیکمصعبیآیسکسرایان1559

**کوه سفیدمصعبیآیسکسرایان1560

224576مصعبیمصعبیآیسکسرایان1561

**مندیلی پائینمصعبیآیسکسرایان1562

2760نرممصعبیآیسکسرایان1563

62148نوبهارمصعبیآیسکسرایان1564

صفحه 54



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

59111نودهمصعبیآیسکسرایان1565

**نوده کریممصعبیآیسکسرایان1566

**نوکجمصعبیآیسکسرایان1567

**هرمزعلیامصعبیآیسکسرایان1568

**ایستوچاهدوکوههسه قلعهسرایان1569

517بندنو2دوکوههسه قلعهسرایان1570

**ترش اپدوکوههسه قلعهسرایان1571

**جهان آباددوکوههسه قلعهسرایان1572

**چاه ابولدوکوههسه قلعهسرایان1573

**چاه بنهدوکوههسه قلعهسرایان1574

**چاه پس کلهدوکوههسه قلعهسرایان1575

1232چاه پنیريدوکوههسه قلعهسرایان1576

39128چاه تریخیدوکوههسه قلعهسرایان1577

**چاه ته رودیهادوکوههسه قلعهسرایان1578

**چاه جمع کرددوکوههسه قلعهسرایان1579

**چاه چنگدوکوههسه قلعهسرایان1580

**چاه حاجی مقیمدوکوههسه قلعهسرایان1581

**چاه خوش نريدوکوههسه قلعهسرایان1582

**چاه زینديدوکوههسه قلعهسرایان1583

**چاه شوردوکوههسه قلعهسرایان1584

**چاه شور قنبريدوکوههسه قلعهسرایان1585

32112چاه طالبدوکوههسه قلعهسرایان1586

**چاه طالب مختارئدوکوههسه قلعهسرایان1587

**چاه طبق سردوکوههسه قلعهسرایان1588

**چاه عباسیدوکوههسه قلعهسرایان1589

75321چاه غیاثدوکوههسه قلعهسرایان1590

**چاه قرباندوکوههسه قلعهسرایان1591

**چاه کازهدوکوههسه قلعهسرایان1592

**چاه کریمداددوکوههسه قلعهسرایان1593
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه گل گزدوکوههسه قلعهسرایان1594

**چاه مرجانی /چاه مرجانه /دوکوههسه قلعهسرایان1595

**چاه مزاردوکوههسه قلعهسرایان1596

**چاه نمکزاردوکوههسه قلعهسرایان1597

**چاه نودوکوههسه قلعهسرایان1598

**چشمه اشترزادوکوههسه قلعهسرایان1599

**حوض حافظدوکوههسه قلعهسرایان1600

**حوض سعدنیکدوکوههسه قلعهسرایان1601

**حوض سلطان حسیندوکوههسه قلعهسرایان1602

**حوض کربالئی یوسفدوکوههسه قلعهسرایان1603

**حوض گلورشوردوکوههسه قلعهسرایان1604

**حوض محمدکربالئی رضادوکوههسه قلعهسرایان1605

**حوض مالرحیمدوکوههسه قلعهسرایان1606

**حوض نورمحمددوکوههسه قلعهسرایان1607

**راویجدوکوههسه قلعهسرایان1608

413زري چاهدوکوههسه قلعهسرایان1609

**سرگیلودوکوههسه قلعهسرایان1610

**گوراب (چشمه گوراب )دوکوههسه قلعهسرایان1611

**گوش میردوکوههسه قلعهسرایان1612

**اتحادساداتسه قلعهسه قلعهسرایان1613

**احمد آبادسه قلعهسه قلعهسرایان1614

263852بسطاقسه قلعهسه قلعهسرایان1615

**تلمبه شرکتسه قلعهسه قلعهسرایان1616

**جعفرآبادسه قلعهسه قلعهسرایان1617

**جوادیه زنگوسه قلعهسه قلعهسرایان1618

**چاه باریکهاسه قلعهسه قلعهسرایان1619

**چاه بیدلسه قلعهسه قلعهسرایان1620

**چاه پلمیسه قلعهسه قلعهسرایان1621

410چاه پیروزآبادسه قلعهسه قلعهسرایان1622
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه خلگورسه قلعهسه قلعهسرایان1623

**چاه دوستانسه قلعهسه قلعهسرایان1624

**چاه شیرینسه قلعهسه قلعهسرایان1625

**چاه کرمسه قلعهسه قلعهسرایان1626

**چاه گلستانسه قلعهسه قلعهسرایان1627

**چاه مدوسه قلعهسه قلعهسرایان1628

**چاه نظرعلیسه قلعهسه قلعهسرایان1629

**حسامیهسه قلعهسه قلعهسرایان1630

**حسن آبادسه قلعهسه قلعهسرایان1631

**حسین آبادسه قلعهسه قلعهسرایان1632

**حسین آبادسه قلعهسه قلعهسرایان1633

**حوض در تنگسه قلعهسه قلعهسرایان1634

**حوض دقسه قلعهسه قلعهسرایان1635

**حوض دوگانه /بنوده و چاه دهگانهسه قلعهسه قلعهسرایان1636

**حوض مادررحمانسه قلعهسه قلعهسرایان1637

**حوض محمدبیکسه قلعهسه قلعهسرایان1638

**حوض نادرسه قلعهسه قلعهسرایان1639

**خازمینسه قلعهسه قلعهسرایان1640

**خوش ابسه قلعهسه قلعهسرایان1641

**خوشابسه قلعهسه قلعهسرایان1642

4941,690دوست آبادسه قلعهسه قلعهسرایان1643

182590زنگوسه قلعهسه قلعهسرایان1644

**سفیدابسه قلعهسه قلعهسرایان1645

**شرکت توکلسه قلعهسه قلعهسرایان1646

**شرکت جعفرآبادسه قلعهسه قلعهسرایان1647

**شرکت حسامیسه قلعهسه قلعهسرایان1648

**شرکت شیرینسه قلعهسه قلعهسرایان1649

**شرکت نمونه 1سه قلعهسه قلعهسرایان1650

**شرکت نمونه 2سه قلعهسه قلعهسرایان1651
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شرکت نمونه زیناییسه قلعهسه قلعهسرایان1652

59179شهرك شهیددستغیبسه قلعهسه قلعهسرایان1653

**عباس آبادسه قلعهسه قلعهسرایان1654

**قاسمآبادسه قلعهسه قلعهسرایان1655

928کامرودسه قلعهسه قلعهسرایان1656

**کوره بیات /علی اکبر صفرئسه قلعهسه قلعهسرایان1657

**کوره جهانبخشسه قلعهسه قلعهسرایان1658

**کوره حسن بیدلسه قلعهسه قلعهسرایان1659

**کوره داروغه  /حسن بیدلسه قلعهسه قلعهسرایان1660

**کوره هاشمی نژاد/محمدآباد/علی رهنیسه قلعهسه قلعهسرایان1661

**گله چاهسه قلعهسه قلعهسرایان1662

**معدن حسامیهسه قلعهسه قلعهسرایان1663

**معدن سربسه قلعهسه قلعهسرایان1664

**موتور اتحادکامرودسه قلعهسه قلعهسرایان1665

**موتور امید لوالییسه قلعهسه قلعهسرایان1666

**موتوراب رسانی سه قلعهسه قلعهسه قلعهسرایان1667

**موتورابراهیمیسه قلعهسه قلعهسرایان1668

**موتوراتحادسه قلعهسه قلعهسرایان1669

**موتورامینیسه قلعهسه قلعهسرایان1670

**موتورخازمینسه قلعهسه قلعهسرایان1671

**موتوردولتیسه قلعهسه قلعهسرایان1672

**موتوررنگرزيسه قلعهسه قلعهسرایان1673

**موتورسجادیهسه قلعهسه قلعهسرایان1674

**موتورسرهنگ حسامی /عبدالمجیدرمضانیسه قلعهسه قلعهسرایان1675

**موتورقنات سه قلعهسه قلعهسه قلعهسرایان1676

**موتورقنات سه قلعهسه قلعهسه قلعهسرایان1677

**موتورمحمدروانیسه قلعهسه قلعهسرایان1678

**موتورمهدئ آباد(موتورمهدئ قلی ضیایی )سه قلعهسه قلعهسرایان1679

**موتوروحدت 1سه قلعهسه قلعهسرایان1680
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**موتوروحدت 2سه قلعهسه قلعهسرایان1681

**موتوروکوره جعفرجهانبخشسه قلعهسه قلعهسرایان1682

**وحدت کامرودسه قلعهسه قلعهسرایان1683

**بازارچه مرزي میل 78(بازارچه ماهیرود)درحدرحسربیشه1684

34116باغ سنگیدرحدرحسربیشه1685

56200توتکدرحدرحسربیشه1686

1572تیغناب باالدرحدرحسربیشه1687

**تیغناب سفلیدرحدرحسربیشه1688

**چاه اسماعیل خسرويدرحدرحسربیشه1689

**چاه بنهدرحدرحسربیشه1690

**چاه بیدكدرحدرحسربیشه1691

77331چاه پنسردرحدرحسربیشه1692

**چاه پیامبر اعظمدرحدرحسربیشه1693

**چاه حاجی ثابت 27درحدرحسربیشه1694

**چاه حاجی ثابت 28درحدرحسربیشه1695

**چاه حاجی ثابت 29درحدرحسربیشه1696

1748چاه خزاییدرحدرحسربیشه1697

**چاه خسرويدرحدرحسربیشه1698

**چاه ده مردهدرحدرحسربیشه1699

**چاه ذالکدرحدرحسربیشه1700

**چاه شریفیدرحدرحسربیشه1701

519چاه عباسعلی شیروانیدرحدرحسربیشه1702

درحدرحسربیشه1703
چاه عشایري حاجی حسینی /چاه 

شهیدعبدالهی (شماره 1)
39154

درحدرحسربیشه1704
چاه عشایري مالعباس حسینی /شهیدحسین 

براتی(شماره 2)
71259

**چاه علی اکبرشاهزهی /چاه نیزه گاب 2درحدرحسربیشه1705

**چاه عمیق اکبرغفرانیدرحدرحسربیشه1706

**چاه عمیق علی اکبر رمضانیدرحدرحسربیشه1707

**چاه عمیق قاسمی نژاددرحدرحسربیشه1708

**چاه عمیق محمدحسین خواجه محمديدرحدرحسربیشه1709
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه عمیق مصیب رمضانیدرحدرحسربیشه1710

831چاه قاسمی /چاه نیزه گاب 1درحدرحسربیشه1711

**چاه گلشنیدرحدرحسربیشه1712

**چاه لیسیدرحدرحسربیشه1713

2682چاه محمدصباغدرحدرحسربیشه1714

**چاه محمدعلی رمضانیدرحدرحسربیشه1715

**چاه ملنگدرحدرحسربیشه1716

**چاه ملنگ 2درحدرحسربیشه1717

2698چاه وحدت آبادخمینیدرحدرحسربیشه1718

**حسن آباددرحدرحسربیشه1719

2180خارستاندرحدرحسربیشه1720

3196خاککدرحدرحسربیشه1721

2294دامدامهدرحدرحسربیشه1722

6552,431درحدرحدرحسربیشه1723

**زردانجیردرحدرحسربیشه1724

41186سفال بنددرحدرحسربیشه1725

37160شهرك ولیعصردرحدرحسربیشه1726

38152صوالبستدرحدرحسربیشه1727

612فخرالدیندرحدرحسربیشه1728

1144کباددرحدرحسربیشه1729

**کریم آباددرحدرحسربیشه1730

69266کفازدرحدرحسربیشه1731

66215کالته باال/ کالت باال/درحدرحسربیشه1732

40161کالته بلوچدرحدرحسربیشه1733

1030کنیفدرحدرحسربیشه1734

55210لجونک سفلیدرحدرحسربیشه1735

172787ماخونیکدرحدرحسربیشه1736

132562ماهی روددرحدرحسربیشه1737

**میش نودرحدرحسربیشه1738

صفحه 60



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**نرگسکدرحدرحسربیشه1739

2898ازبکالنودرحسربیشه1740

2689باغ خواجهالنودرحسربیشه1741

53190بیشهالنودرحسربیشه1742

**پاسگاه تیغدرالنودرحسربیشه1743

**پاسگاه جدیدتیغدرالنودرحسربیشه1744

**پاسگاه چاه محمدعمرالنودرحسربیشه1745

**پاسگاه سورتیغالنودرحسربیشه1746

**پاسگاه گلوباغکالنودرحسربیشه1747

1034پوزه زردالنودرحسربیشه1748

85284تجشکالنودرحسربیشه1749

3196توتالنودرحسربیشه1750

87309خوشابالنودرحسربیشه1751

59195دربلوندالنودرحسربیشه1752

**درجان خارالنودرحسربیشه1753

71219درخت توتالنودرحسربیشه1754

**دهن تنگلالنودرحسربیشه1755

1556رحیم آبادالنوالنودرحسربیشه1756

1339شبوالنودرحسربیشه1757

**شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشابالنودرحسربیشه1758

37124شورکهالنودرحسربیشه1759

1853عباس آبادالنودرحسربیشه1760

30100علی هدیه پایینالنودرحسربیشه1761

64201علی هدیه علیاالنودرحسربیشه1762

1030کالته دهن دوتگی /کالته حمزهالنودرحسربیشه1763

67218کالته شبالنودرحسربیشه1764

45129کالته شیر/استخردرازالنودرحسربیشه1765

35112کالته شیرپایینالنودرحسربیشه1766

1755کالته مصیبالنودرحسربیشه1767
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118390گلوباغالنودرحسربیشه1768

3295گوي سفلیالنودرحسربیشه1769

113397النوالنودرحسربیشه1770

35111مرکه/ موکه /النودرحسربیشه1771

91325مشوکیالنودرحسربیشه1772

**نوده سفلیالنودرحسربیشه1773

43147نوده علیاالنودرحسربیشه1774

**هفتادرود( پاسگاه قطارگز)النودرحسربیشه1775

**هفتادرودعشایريالنودرحسربیشه1776

1961ابراهیم آبادغینابمرکزيسربیشه1777

45148اسکیونگغینابمرکزيسربیشه1778

2886بهامرزغینابمرکزيسربیشه1779

**پورنگ  /پرنگغینابمرکزيسربیشه1780

**پهوازغینابمرکزيسربیشه1781

77320تاج میرغینابمرکزيسربیشه1782

**جنت آبادغینابمرکزيسربیشه1783

**چارقاسکغینابمرکزيسربیشه1784

**چاه بزارغینابمرکزيسربیشه1785

**چاه پدهغینابمرکزيسربیشه1786

1147چاه خسروي هاغینابمرکزيسربیشه1787

**چاه خشکانغینابمرکزيسربیشه1788

50196چاه خوغینابمرکزيسربیشه1789

32118چاه شهید افشینغینابمرکزيسربیشه1790

33130چاه شهیداشرفی اصفهانی/ جنت آبادغینابمرکزيسربیشه1791

37147چاه شهیدمدرسغینابمرکزيسربیشه1792

426چستک سفلی/ چستک پایین /غینابمرکزيسربیشه1793

**چستک علیا/ چستک باال/غینابمرکزيسربیشه1794

**چشمه زنگیغینابمرکزيسربیشه1795

1343حسن کلنگیغینابمرکزيسربیشه1796
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1130حسین آبادغینابغینابمرکزيسربیشه1797

**خارانغینابمرکزيسربیشه1798

519خرمیريغینابمرکزيسربیشه1799

**دختركغینابمرکزيسربیشه1800

**دوغ سربیشهغینابمرکزيسربیشه1801

2590دهیکغینابمرکزيسربیشه1802

**شگانغینابمرکزيسربیشه1803

**شوشک سفلیغینابمرکزيسربیشه1804

**شوشک علیاغینابمرکزيسربیشه1805

1454عباس آبادغینابمرکزيسربیشه1806

**علم آبادغینابمرکزيسربیشه1807

1036قلعه سرخغینابمرکزيسربیشه1808

1870قلعه قنبر/قنبرغینابمرکزيسربیشه1809

1247کال سرخغینابمرکزيسربیشه1810

73296کسرابغینابمرکزيسربیشه1811

**کشف خارانغینابمرکزيسربیشه1812

419کالته رجبغینابمرکزيسربیشه1813

**کالته عابديغینابمرکزيسربیشه1814

**کالته علی یاغیغینابمرکزيسربیشه1815

58248کون رودسیاهوغینابمرکزيسربیشه1816

934گالب باالغینابمرکزيسربیشه1817

**گالب پایینغینابمرکزيسربیشه1818

1028گلستانغینابمرکزيسربیشه1819

528گندکانغینابمرکزيسربیشه1820

**گیسگانغینابمرکزيسربیشه1821

64225محمدآبادخرکش /همت آباد/غینابمرکزيسربیشه1822

2277معروفانغینابمرکزيسربیشه1823

726مغولیغینابمرکزيسربیشه1824

269990نازدشتغینابمرکزيسربیشه1825
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1032نرگسکغینابمرکزيسربیشه1826

**یوسف آبادغینابمرکزيسربیشه1827

**اب ترشمومن آبادمرکزيسربیشه1828

1241اغزوارمومن آبادمرکزيسربیشه1829

**بزكمومن آبادمرکزيسربیشه1830

**ایستگاه مخابراتی کوه قالمومن آبادمرکزيسربیشه1831

**باش آبادمومن آبادمرکزيسربیشه1832

3194باغستانمومن آبادمرکزيسربیشه1833

58142برکوهمومن آبادمرکزيسربیشه1834

31114بوآباد/بهآبادمومن آبادمرکزيسربیشه1835

64167پختمومن آبادمرکزيسربیشه1836

1489تل قوچمومن آبادمرکزيسربیشه1837

1338چاجاخو / چاچاخومومن آبادمرکزيسربیشه1838

1865چاه اخوندشفیعمومن آبادمرکزيسربیشه1839

2169چاه بیدكمومن آبادمرکزيسربیشه1840

**چاه حیدرمومن آبادمرکزيسربیشه1841

**چاه خرچنگیمومن آبادمرکزيسربیشه1842

**چاه دینگمومن آبادمرکزيسربیشه1843

**چاه سلطانیمومن آبادمرکزيسربیشه1844

725چاه شماره 5چاه فاضلیمومن آبادمرکزيسربیشه1845

721چاه شماره 6چاه ساالريمومن آبادمرکزيسربیشه1846

1021چاه شماره 7چاه محمدحسینیمومن آبادمرکزيسربیشه1847

**چاه شندمومن آبادمرکزيسربیشه1848

619چاه شهیدشهپرمومن آبادمرکزيسربیشه1849

**چاه عباسمومن آبادمرکزيسربیشه1850

**چاه عمیق شماره 2شهرداريمومن آبادمرکزيسربیشه1851

**چاه عمیق شماره 3شهرداريمومن آبادمرکزيسربیشه1852

**چاه عمیق محمداکبرنجفیمومن آبادمرکزيسربیشه1853

513چاه قاسم پور/ چاه شماره / 4مومن آبادمرکزيسربیشه1854
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**چاه قاسم پور/مهدئ آبادمومن آبادمرکزيسربیشه1855

1966چاه کنگانیها/ چاه شماره / 2مومن آبادمرکزيسربیشه1856

**چاه مارمومن آبادمرکزيسربیشه1857

1243چاه مدنی/ چاه شماره / 3مومن آبادمرکزيسربیشه1858

**چاه منابع طبیعیمومن آبادمرکزيسربیشه1859

**چاه نیمه عمیق کلوخ مقیمیمومن آبادمرکزيسربیشه1860

**چاه یاوري/ چاه باهورمومن آبادمرکزيسربیشه1861

**چشمه اینجلیمومن آبادمرکزيسربیشه1862

514حاجی آباد/حاجی آباد کهنهمومن آبادمرکزيسربیشه1863

64217حجت آباد/ خانلرآباد/مومن آبادمرکزيسربیشه1864

517حسین حیاتی/ کالته حسین حیاتی /مومن آبادمرکزيسربیشه1865

**حوض رضامومن آبادمرکزيسربیشه1866

**حیدرآبادمومن آبادمرکزيسربیشه1867

**دارستنگمومن آبادمرکزيسربیشه1868

**دامداري حسینیمومن آبادمرکزيسربیشه1869

2377دستگردمومن آبادمرکزيسربیشه1870

1852دسته قیچ/  دستاقیچ /مومن آبادمرکزيسربیشه1871

3394دهنه چاهمومن آبادمرکزيسربیشه1872

1443زبیدهمومن آبادمرکزيسربیشه1873

2886زرسنوكمومن آبادمرکزيسربیشه1874

**زرشکیمومن آبادمرکزيسربیشه1875

77254زولسکمومن آبادمرکزيسربیشه1876

**سلطان آبادمومن آبادمرکزيسربیشه1877

222751سلم آبادمومن آبادمرکزيسربیشه1878

1849سنوكمومن آبادمرکزيسربیشه1879

**سیف الهمومن آبادمرکزيسربیشه1880

53124شورستانمومن آبادمرکزيسربیشه1881

93245شیرگ اقامومن آبادمرکزيسربیشه1882

134449علی آبادمومن آبادمرکزيسربیشه1883
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733علی آبادکهک/ علی آباد کهک رودمومن آبادمرکزيسربیشه1884

**قدرت آباد/نیم فرسخمومن آبادمرکزيسربیشه1885

**کارخانه اکسیدمنیزیممومن آبادمرکزيسربیشه1886

1026کانیک / کهنکمومن آبادمرکزيسربیشه1887

3082کپوگزمومن آبادمرکزيسربیشه1888

521کالته چاجیهامومن آبادمرکزيسربیشه1889

**کالته حسین علی/ کالته صفرعلی /مومن آبادمرکزيسربیشه1890

**کالته شترکشمومن آبادمرکزيسربیشه1891

2066کالته کرمانیمومن آبادمرکزيسربیشه1892

2068کالته محمداللهمومن آبادمرکزيسربیشه1893

1033کالته ملکهمومن آبادمرکزيسربیشه1894

45105کنگانمومن آبادمرکزيسربیشه1895

**کوره اجرپزي گرگانیمومن آبادمرکزيسربیشه1896

2788کیدشتمومن آبادمرکزيسربیشه1897

81274گزدزمومن آبادمرکزيسربیشه1898

**گل پدهمومن آبادمرکزيسربیشه1899

37108گلندرمومن آبادمرکزيسربیشه1900

3597گوریدباالمومن آبادمرکزيسربیشه1901

2492گوریدسربیشهمومن آبادمرکزيسربیشه1902

1232گینگهمومن آبادمرکزيسربیشه1903

58215مجتمع کشاورزي امین آبادمومن آبادمرکزيسربیشه1904

**محل 24چادرهاي عشایريمومن آبادمرکزيسربیشه1905

511محل 28چادرهاي عشایريمومن آبادمرکزيسربیشه1906

**پخت(مرغداري نجفی)مومن آبادمرکزيسربیشه1907

**محمدآبادمومن آبادمرکزيسربیشه1908

**مسگرانمومن آبادمرکزيسربیشه1909

2061میرخانمومن آبادمرکزيسربیشه1910

616نره سنگ باالمومن آبادمرکزيسربیشه1911

3086نوغابمومن آبادمرکزيسربیشه1912
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2275نیابمومن آبادمرکزيسربیشه1913

56172نیکمومن آبادمرکزيسربیشه1914

3390ابراهیم آبادمودمودسربیشه1915

3262استانستمودمودسربیشه1916

132394اسفزارمودمودسربیشه1917

2071امیرآبادسرزهمودمودسربیشه1918

1953باسنآبادمودمودسربیشه1919

112362بشگزمودمودسربیشه1920

67207بیژائممودمودسربیشه1921

1743پدران سفلیمودمودسربیشه1922

33105پدران علیامودمودسربیشه1923

**پیوندسفلیمودمودسربیشه1924

36136پیوندعلیامودمودسربیشه1925

39110چشمه رجمودمودسربیشه1926

48124چهکندمودمودمودسربیشه1927

112374حاجی آبادمودمودسربیشه1928

1750حسین آبادسرزهمودمودسربیشه1929

1742حسین آبادگواهیمودمودسربیشه1930

36113خاوازمودمودسربیشه1931

32112درویش آبادمودمودسربیشه1932

1236دري باغمودمودسربیشه1933

2657دستجردمودمودسربیشه1934

2982دهشیبمودمودسربیشه1935

**رهیزكمودمودسربیشه1936

34105سرزهمودمودسربیشه1937

97268شواکندمودمودسربیشه1938

44130طناك سفلیمودمودسربیشه1939

2983طناك علیامودمودسربیشه1940

2479علی آبادمودمودسربیشه1941
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818غیاث الدینمودمودسربیشه1942

84188فنودمودمودسربیشه1943

1853کاهیمودمودسربیشه1944

45137کریم آبادمودمودسربیشه1945

3081کالته بازدیدمودمودسربیشه1946

2260کالته بشگزي/  کالته شگزي /مودمودسربیشه1947

2066کالته فتح الهی/  فتح الهی /مودمودسربیشه1948

46مرتوندمودمودسربیشه1949

**مزیدآبادمودمودسربیشه1950

517موروتکمودمودسربیشه1951

**موسویه/  رحیم آباد/مودمودسربیشه1952

1032میان کوهمودمودسربیشه1953

2058نوكمودمودسربیشه1954

40101نوکندمودمودسربیشه1955

3572هریوندمودمودسربیشه1956

**همت آبادمودمودسربیشه1957

44119اسفیجنهارجانمودسربیشه1958

**اسکوگنهارجانمودسربیشه1959

4289اصغولنهارجانمودسربیشه1960

**بركنهارجانمودسربیشه1961

**بیدمشکنهارجانمودسربیشه1962

1861بیمرزنهارجانمودسربیشه1963

2062جنت آبادنهارجانمودسربیشه1964

1949جیک سفلینهارجانمودسربیشه1965

**چاه اکبربیک شماره 1نهارجانمودسربیشه1966

**چاه اکبربیک شماره 2نهارجانمودسربیشه1967

514چاه برگینهارجانمودسربیشه1968

**چاه بنیادنهارجانمودسربیشه1969

**چاه بیست نفره  /چاه امام خمینی شماره 3نهارجانمودسربیشه1970
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2070چاه رزمندگان  /چاه امام خمینی شماره 2نهارجانمودسربیشه1971

2377چاه عربها/چاه عمیق علی میرابراهیمنهارجانمودسربیشه1972

1138چاه عسکري /چاه دکترمشارنهارجانمودسربیشه1973

**چاه عمیق امام خمینی شماره 1نهارجانمودسربیشه1974

**چاه عمیق باقرزادهنهارجانمودسربیشه1975

**چاه عمیق روشنینهارجانمودسربیشه1976

1961چاه عمیق شماره 1طالب آبادنهارجانمودسربیشه1977

2676چاه عمیق شماره 2طالب آبادنهارجانمودسربیشه1978

**چاه عمیق کوثرنهارجانمودسربیشه1979

**چاه ماژانینهارجانمودسربیشه1980

**چاه نیمه عمیق باقرزادهنهارجانمودسربیشه1981

**چاه نیمه عمیق کاظم آبادنهارجانمودسربیشه1982

**چاه هجرتنهارجانمودسربیشه1983

1544چشمه گاونهارجانمودسربیشه1984

3421,157چنشتنهارجانمودسربیشه1985

819چهکندنهارجانمودسربیشه1986

3373چهکندوكنهارجانمودسربیشه1987

**حسین آبادابوطالبنهارجانمودسربیشه1988

1652حسین آبادزیدرنهارجانمودسربیشه1989

**حوض راه شکرينهارجانمودسربیشه1990

**خیرآبادنهارجانمودسربیشه1991

**دشت گزنهارجانمودسربیشه1992

925رامنگاننهارجانمودسربیشه1993

1848رخنهارجانمودسربیشه1994

64143رزقنهارجانمودسربیشه1995

**رکن الدیننهارجانمودسربیشه1996

1545رهوزگنهارجانمودسربیشه1997

**رهیزگنهارجانمودسربیشه1998

1753زرخواننهارجانمودسربیشه1999
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59208زیدرنهارجانمودسربیشه2000

1344سدیدنهارجانمودسربیشه2001

1544سنگنهارجانمودسربیشه2002

2773سیاه درهنهارجانمودسربیشه2003

**سیاه ریگینهارجانمودسربیشه2004

410شفتالوستاننهارجانمودسربیشه2005

**شکري سفلی/ شکري پائین /نهارجانمودسربیشه2006

**شکري علیا/ شکري باال/نهارجانمودسربیشه2007

**شورچاهنهارجانمودسربیشه2008

514طاغاننهارجانمودسربیشه2009

2872طامند/ تومند/نهارجانمودسربیشه2010

**عرباننهارجانمودسربیشه2011

**علی آبادنهارجانمودسربیشه2012

40105فالنهارجانمودسربیشه2013

716قدسیاننهارجانمودسربیشه2014

2055کبودهنهارجانمودسربیشه2015

**کالته اسدالهنهارجانمودسربیشه2016

932کالته خاننهارجانمودسربیشه2017

63194کالته سلیمان/  کالت سلیمان /نهارجانمودسربیشه2018

**کالته شیخنهارجانمودسربیشه2019

**کالته ماژانینهارجانمودسربیشه2020

54140گزنهارجانمودسربیشه2021

**گلستاننهارجانمودسربیشه2022

2057گلنام علیانهارجانمودسربیشه2023

**گمبجنهارجانمودسربیشه2024

49گیدسکنهارجانمودسربیشه2025

**ماهکاننهارجانمودسربیشه2026

206664مختاراننهارجانمودسربیشه2027

**مالابراهیمنهارجانمودسربیشه2028
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**منصورآبادنهارجانمودسربیشه2029

**مهدي آبادنهارجانمودسربیشه2030

1441مهلوجاننهارجانمودسربیشه2031

**مهمنگینهارجانمودسربیشه2032

45137میان رودنهارجانمودسربیشه2033

**نصرآبادنهارجانمودسربیشه2034

619نوزادنهارجانمودسربیشه2035

411ابراهیمآباددستگرداندستگردانطبس2036

2579احمدآباددستگرداندستگردانطبس2037

613احمدآبادکالتهدستگرداندستگردانطبس2038

**ازبکوي قدیمدستگرداندستگردانطبس2039

2564امیرآباددستگرداندستگردانطبس2040

**ایستگاه راه آهن شیرگشتدستگرداندستگردانطبس2041

**ایستگاه راه آهن عشق آباددستگرداندستگردانطبس2042

3091بژوغر/بژداغر/دستگرداندستگردانطبس2043

1135پاشنه دران /پاشنه در/دستگرداندستگردانطبس2044

**تقی آباددستگرداندستگردانطبس2045

**تلخوريدستگرداندستگردانطبس2046

510جعفر آباد/ ده ایلخانی /دستگرداندستگردانطبس2047

**چاه آب / تلمبه بادي /دستگرداندستگردانطبس2048

**چاه آب شرکت کویر باریتدستگرداندستگردانطبس2049

1230چاه ترخ سفلیدستگرداندستگردانطبس2050

828چاه ترخ علیادستگرداندستگردانطبس2051

**چاه جهاددستگرداندستگردانطبس2052

**چاه دامداري حاج عباس نادريدستگرداندستگردانطبس2053

**چاه سلطانیهدستگرداندستگردانطبس2054

**چاه شوردستگرداندستگردانطبس2055

2157چاه شهیدفغانی /چاه مشاع شهیدفغانی /دستگرداندستگردانطبس2056

**چاه غالمرضا کرمانیدستگرداندستگردانطبس2057
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**چاه فیض محمددستگرداندستگردانطبس2058

**چاه قشوردستگرداندستگردانطبس2059

**چاه کاظم آبادیهادستگرداندستگردانطبس2060

**چاه کمدستگرداندستگردانطبس2061

**چاه گزدستگرداندستگردانطبس2062

**چاه محموديدستگرداندستگردانطبس2063

**چاه مشاع شهیدچمراندستگرداندستگردانطبس2064

**چاه مشاع شهیدعباسیاندستگرداندستگردانطبس2065

**چاه مشاع شهیدمحمدمنتظريدستگرداندستگردانطبس2066

**چاه مشاع شهیدمفتحدستگرداندستگردانطبس2067

**چاه مشاع هجرتدستگرداندستگردانطبس2068

**چاه هائ کشاورزئ حوض سرپوشدستگرداندستگردانطبس2069

**چاه هائ کشاورزئ وحدتدستگرداندستگردانطبس2070

**چشمه چکابدستگرداندستگردانطبس2071

**چشمه حیدردستگرداندستگردانطبس2072

**چشمه خرمایودستگرداندستگردانطبس2073

**چشمه سفیددستگرداندستگردانطبس2074

1740حسن آباداعتماد/حسن آباد/دستگرداندستگردانطبس2075

**حوض حاج علی شاهدستگرداندستگردانطبس2076

725حیدریهدستگرداندستگردانطبس2077

**خداافریددستگرداندستگردانطبس2078

**خدريدستگرداندستگردانطبس2079

**درنجاندستگرداندستگردانطبس2080

78234دستگرداندستگرداندستگردانطبس2081

2161دالکوكدستگرداندستگردانطبس2082

**ده اقامهديدستگرداندستگردانطبس2083

**ده سینهدستگرداندستگردانطبس2084

126368ده محمددستگرداندستگردانطبس2085

**دهانه منبردستگرداندستگردانطبس2086
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2890دهنو/دهنوتوکلی /دستگرداندستگردانطبس2087

3888دهنووندستگرداندستگردانطبس2088

**رباطدهنهدستگرداندستگردانطبس2089

**رحیم آباددستگرداندستگردانطبس2090

3079رحیم آباددستگرداندستگردانطبس2091

51106رضویه ابخوركدستگرداندستگردانطبس2092

**ساغنددستگرداندستگردانطبس2093

**سریکدستگرداندستگردانطبس2094

**شجاعیهدستگرداندستگردانطبس2095

**شرکت تعاونی پرورش دام وطیور حبیبدستگرداندستگردانطبس2096

2258شمس آباددستگرداندستگردانطبس2097

**شهرآباددستگرداندستگردانطبس2098

**شیرگشتدستگرداندستگردانطبس2099

**صولت آباددستگرداندستگردانطبس2100

612عباس آبادشجاع /عباس آباد/دستگرداندستگردانطبس2101

**عبیددستگرداندستگردانطبس2102

**عزیز آباددستگرداندستگردانطبس2103

1237علی آبادچاه کویردستگرداندستگردانطبس2104

3088غنی آباددستگرداندستگردانطبس2105

514فتح آباددستگرداندستگردانطبس2106

**فتح آباددستگرداندستگردانطبس2107

**فتح آباددستگرداندستگردانطبس2108

76215قائمیه /شاه آباد/دستگرداندستگردانطبس2109

**کارخانه دانه بندي شرکت کویر باريدستگرداندستگردانطبس2110

57164کاظم آباددستگرداندستگردانطبس2111

34100کامرانیهدستگرداندستگردانطبس2112

2567کریم آباددستگرداندستگردانطبس2113

45122گل شانهدستگرداندستگردانطبس2114

**گوش نودستگرداندستگردانطبس2115
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مبشرآباددستگرداندستگردانطبس2116

519محمدآباددستگرداندستگردانطبس2117

44137محمدآباددستگرداندستگردانطبس2118

412محمدآبادچاه کویردستگرداندستگردانطبس2119

**مزرعه ناز گوشتدستگرداندستگردانطبس2120

**مشاع امیدوحدتدستگرداندستگردانطبس2121

826مشاع جیددستگرداندستگردانطبس2122

**معدن باریتدستگرداندستگردانطبس2123

**معدن باریت آبخوركدستگرداندستگردانطبس2124

**معدن سنگ باریتدستگرداندستگردانطبس2125

**ملک آباددستگرداندستگردانطبس2126

85244ملونددستگرداندستگردانطبس2127

2247منصوریهدستگرداندستگردانطبس2128

2584مهدي آباددستگرداندستگردانطبس2129

**مهلوجودستگرداندستگردانطبس2130

**میان روددستگرداندستگردانطبس2131

126418نجات آباددستگرداندستگردانطبس2132

**نصرآباددستگرداندستگردانطبس2133

47نصرت آباددستگرداندستگردانطبس2134

**نودرختیدستگرداندستگردانطبس2135

59177نوكدستگرداندستگردانطبس2136

**نیزاردستگرداندستگردانطبس2137

**واحد مشاع والفجردستگرداندستگردانطبس2138

**وکیل آباددستگرداندستگردانطبس2139

1859همت آباددستگرداندستگردانطبس2140

148443هودردستگرداندستگردانطبس2141

**یعقوبیهدستگرداندستگردانطبس2142

57135یوسف آبادبمدستگرداندستگردانطبس2143

2783ازبکوي جدیدکوه یخابدستگردانطبس2144
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1865انجیره پائینکوه یخابدستگردانطبس2145

**برکالکوه یخابدستگردانطبس2146

**بغوروکوه یخابدستگردانطبس2147

41142پده بیدکوه یخابدستگردانطبس2148

**پده هاکوه یخابدستگردانطبس2149

**پدهوکوه یخابدستگردانطبس2150

121439تپه طاقکوه یخابدستگردانطبس2151

**تک شیرانکوه یخابدستگردانطبس2152

**چاه برغشیکوه یخابدستگردانطبس2153

**چاه بزوکوه یخابدستگردانطبس2154

1756چاه بلوکوه یخابدستگردانطبس2155

**چاه بوتوکوه یخابدستگردانطبس2156

**چاه پالیزکوه یخابدستگردانطبس2157

**چاه پوزهکوه یخابدستگردانطبس2158

**چاه پوزهکوه یخابدستگردانطبس2159

**چاه تمکوه یخابدستگردانطبس2160

**چاه جملی سفیدکوه یخابدستگردانطبس2161

416چاه حوض کربالئی اسداهللاکوه یخابدستگردانطبس2162

**چاه خرس موکوه یخابدستگردانطبس2163

**چاه سیدقلیکوه یخابدستگردانطبس2164

**چاه سیر دخترکوه یخابدستگردانطبس2165

1552چاه شورکوه یخابدستگردانطبس2166

**چاه عباس صفرکوه یخابدستگردانطبس2167

**چاه علی اکبرکوه یخابدستگردانطبس2168

**چاه قبرسفیدکوه یخابدستگردانطبس2169

**چاه قربانعلیکوه یخابدستگردانطبس2170

**چاه کال شورکوه یخابدستگردانطبس2171

**چاه کلیدنککوه یخابدستگردانطبس2172

**چاه کوگیکوه یخابدستگردانطبس2173
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه گلیکوه یخابدستگردانطبس2174

**چاه گودکوه یخابدستگردانطبس2175

**چاه گودالکوه یخابدستگردانطبس2176

**چاه محمدحسنکوه یخابدستگردانطبس2177

**چاه مددکوه یخابدستگردانطبس2178

**چاه مرشدکوه یخابدستگردانطبس2179

35122چاه مسافرکوه یخابدستگردانطبس2180

**چاه میاندرکوه یخابدستگردانطبس2181

**چشمه بیدوکوه یخابدستگردانطبس2182

**چشمه زنگیچهکوه یخابدستگردانطبس2183

**چشمه شیرکوه یخابدستگردانطبس2184

**چشمه قوچیکوه یخابدستگردانطبس2185

**چشمه قوچیکوه یخابدستگردانطبس2186

**چشمه الهورکوه یخابدستگردانطبس2187

**حسن کرديکوه یخابدستگردانطبس2188

**حوض چاه بلوچکوه یخابدستگردانطبس2189

934حوض چاه پی ابکوه یخابدستگردانطبس2190

827حوض زیرهکوه یخابدستگردانطبس2191

**حوض سرپوشکوه یخابدستگردانطبس2192

**دوچاهیکوه یخابدستگردانطبس2193

**ده عظیمکوه یخابدستگردانطبس2194

**رباطزنگیجهکوه یخابدستگردانطبس2195

**رودابکوه یخابدستگردانطبس2196

**ریزوکوه یخابدستگردانطبس2197

**زالودانکوه یخابدستگردانطبس2198

**زاهديکوه یخابدستگردانطبس2199

2789زبرکوهکوه یخابدستگردانطبس2200

1337سرباالکوه یخابدستگردانطبس2201

**سرهنگیکوه یخابدستگردانطبس2202
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

31124سمباکوه یخابدستگردانطبس2203

1957سنجدوکوه یخابدستگردانطبس2204

**سنجدوکوه یخابدستگردانطبس2205

**سه چاهیکوه یخابدستگردانطبس2206

**شش دنگکوه یخابدستگردانطبس2207

**شیرآبادکوه یخابدستگردانطبس2208

**عباس آبادکوه یخابدستگردانطبس2209

**قاسم آبادکوه یخابدستگردانطبس2210

2482قرچهکوه یخابدستگردانطبس2211

**قلم سرکوه یخابدستگردانطبس2212

1339کال عبدالغنیکوه یخابدستگردانطبس2213

415کال گزکوه یخابدستگردانطبس2214

**کرغی سفلیکوه یخابدستگردانطبس2215

**کرغی محمدجانکوه یخابدستگردانطبس2216

825کرکس ابکوه یخابدستگردانطبس2217

726کریم آبادکوه یخابدستگردانطبس2218

**کالته ذوالفقاريکوه یخابدستگردانطبس2219

3292کالته رضاقلیکوه یخابدستگردانطبس2220

**کالته سیف اهللاکوه یخابدستگردانطبس2221

**کالته مالکوه یخابدستگردانطبس2222

621کله حوضهاکوه یخابدستگردانطبس2223

**کم قربانکوه یخابدستگردانطبس2224

2571کویرکاجکوه یخابدستگردانطبس2225

521گزوکوه یخابدستگردانطبس2226

820گوشه کمرکوه یخابدستگردانطبس2227

**لوشابکوه یخابدستگردانطبس2228

**مجتمع چاههائ کشاورزئ میان تکابکوه یخابدستگردانطبس2229

**محله احمديکوه یخابدستگردانطبس2230

**معدن ازبکوهکوه یخابدستگردانطبس2231
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**معدن باریت ناب دشتکوه یخابدستگردانطبس2232

**معدن روباز منگنز تپه طاقکوه یخابدستگردانطبس2233

**معدن سنگ آهن زبرکوهکوه یخابدستگردانطبس2234

**معدن علیاکوه یخابدستگردانطبس2235

923معدن علیمرادکوه یخابدستگردانطبس2236

1233معدن قلعهکوه یخابدستگردانطبس2237

**مقبره چاهوكکوه یخابدستگردانطبس2238

**نرمکوه یخابدستگردانطبس2239

**نیورکوه یخابدستگردانطبس2240

732هوكکوه یخابدستگردانطبس2241

47185یخابکوه یخابدستگردانطبس2242

**ییالقکوه یخابدستگردانطبس2243

**(اسالمیه)دیهوكدیهوكطبس2244

248763اصفهکدیهوكدیهوكطبس2245

**امام زاده سیدحسیندیهوكدیهوكطبس2246

33105امامزاده علیدیهوكدیهوكطبس2247

3381امیرآباددیهوكدیهوكطبس2248

**بیدکوهدیهوكدیهوكطبس2249

**بیشه گودیهوكدیهوكطبس2250

**پروادهدیهوكدیهوكطبس2251

**پروده 3دیهوكدیهوكطبس2252

**پروده 5دیهوكدیهوكطبس2253

**پیربنهدیهوكدیهوكطبس2254

134428پیکوهدیهوكدیهوكطبس2255

**چاه اب شرب حوض کلوفیدیهوكدیهوكطبس2256

**چاه پوزهدیهوكدیهوكطبس2257

**چاه تیگدردیهوكدیهوكطبس2258

**چاه تیموردیهوكدیهوكطبس2259

**چاه زدكدیهوكدیهوكطبس2260
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**چاه زرگدیهوكدیهوكطبس2261

**چاه سرخدیهوكدیهوكطبس2262

**چاه شنداي خجنهدیهوكدیهوكطبس2263

**چاه کجدیهوكدیهوكطبس2264

**چاه نمروددیهوكدیهوكطبس2265

**چاهوكدیهوكدیهوكطبس2266

**چشمه محمودیادیهوكدیهوكطبس2267

**چکابدیهوكدیهوكطبس2268

58215چیروكدیهوكدیهوكطبس2269

**حاجی آباددیهوكدیهوكطبس2270

921حاجی آباددیهوكدیهوكطبس2271

**داعدیهوكدیهوكطبس2272

**درزهیدیهوكدیهوكطبس2273

**دشت محمدآبادچاه اب جواداالئمهدیهوكدیهوكطبس2274

1040دشتوكدیهوكدیهوكطبس2275

**ده شیبدیهوكدیهوكطبس2276

**رباطچاه گنبددیهوكدیهوكطبس2277

2560رضویهدیهوكدیهوكطبس2278

**سد کریتدیهوكدیهوكطبس2279

53189سرنددیهوكدیهوكطبس2280

**سنوادیهوكدیهوكطبس2281

**شهولک /شارلک /دیهوكدیهوكطبس2282

**عباس آبادچک آباددیهوكدیهوكطبس2283

411قنبرآباددیهوكدیهوكطبس2284

510قوامیهدیهوكدیهوكطبس2285

**کال برنگدیهوكدیهوكطبس2286

**کالته بغمزادیهوكدیهوكطبس2287

**کالته تیوجدیهوكدیهوكطبس2288

**کالته سرپشتو/کالته سرشتو/دیهوكدیهوكطبس2289
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**گزودیهوكدیهوكطبس2290

**لونیدیهوكدیهوكطبس2291

46152ماودردیهوكدیهوكطبس2292

**مجتمع ابرسانی 39روستایی کوثردیهوكدیهوكطبس2293

**مرغداري کوهستاندیهوكدیهوكطبس2294

**مرغدارئ سپیدطیوردیهوكدیهوكطبس2295

**معدن ذغال سنگ پروادهدیهوكدیهوكطبس2296

**معدن شماره 2زغال سنگ پروردهدیهوكدیهوكطبس2297

**معدن ماسه ریخته گريدیهوكدیهوكطبس2298

**نیستاندیهوكدیهوكطبس2299

**اب انبارشماره 5کویردیهوكطبس2300

**اب انبارشماره 7کویردیهوكطبس2301

**اب انبارشماره 8کویردیهوكطبس2302

**اب انبارشماره 9کویردیهوكطبس2303

**اب بنهکویردیهوكطبس2304

**اب رضاکویردیهوكطبس2305

**اب گرم وسردکویردیهوكطبس2306

49احمدآبادکویردیهوكطبس2307

**اسبیکویردیهوكطبس2308

4011,289اسفندیارکویردیهوكطبس2309

68214اسماعیل آبادکویردیهوكطبس2310

**بزگیکویردیهوكطبس2311

**بی بازگکویردیهوكطبس2312

**پاسگاه انتظامی خطرهوارهکویردیهوكطبس2313

**پدستانکویردیهوكطبس2314

**چاه علی زنگیکویردیهوكطبس2315

**چاه کشاورزي شرکت تعاونی تولید ناي بندکویردیهوكطبس2316

**چشمه عراقیکویردیهوكطبس2317

**چشمه گزوکویردیهوكطبس2318
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**چکابکویردیهوكطبس2319

513حسن آبادکویردیهوكطبس2320

**حسن آبادکویردیهوكطبس2321

**حسین آبادکویردیهوكطبس2322

**حوض قربانکویردیهوكطبس2323

**خانیککویردیهوكطبس2324

**دولت آبادکویردیهوكطبس2325

**ده تهکویردیهوكطبس2326

929ده شاديکویردیهوكطبس2327

197607دهنوکویردیهوكطبس2328

**دیگ رستمکویردیهوكطبس2329

2577زردگاهکویردیهوكطبس2330

167487زنوغانکویردیهوكطبس2331

**زین آبادکویردیهوكطبس2332

**سرشلهکویردیهوكطبس2333

1962سعید آبادکویردیهوكطبس2334

**سنگابکویردیهوكطبس2335

**سی تشککویردیهوكطبس2336

**شالگاهکویردیهوكطبس2337

**عباس آبادکویردیهوكطبس2338

132400عربآبادکویردیهوكطبس2339

**علی آبادکویردیهوكطبس2340

**فخرآبادکویردیهوكطبس2341

**کارگاه اکتشافی ذوب اهنکویردیهوكطبس2342

**کرکنجکویردیهوكطبس2343

**کالت رضاقلیکویردیهوكطبس2344

**کالته اب انارکویردیهوكطبس2345

**کالته رمضانکویردیهوكطبس2346

**کالته زنبوريکویردیهوكطبس2347
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**کالته میرزاکویردیهوكطبس2348

48گل کنکویردیهوكطبس2349

138426مرغوبکویردیهوكطبس2350

**مشاع جابرکویردیهوكطبس2351

**معدن ذغال ناي بندکویردیهوكطبس2352

**معدن زغال سنگ تخت زیتونکویردیهوكطبس2353

**معدن سه چنگیکویردیهوكطبس2354

**میانرودکویردیهوكطبس2355

126427ناي بندکویردیهوكطبس2356

**اسالم آبادپیرحاجاتمرکزيطبس2357

**اهللا آبادپیرحاجاتمرکزيطبس2358

95254پی استانپیرحاجاتمرکزيطبس2359

59129پیرحاجاتپیرحاجاتمرکزيطبس2360

**تلخ ابپیرحاجاتمرکزيطبس2361

**چاه خوجهپیرحاجاتمرکزيطبس2362

**چاه ریگوپیرحاجاتمرکزيطبس2363

**چاه شرکت صحرانوردپیرحاجاتمرکزيطبس2364

**چاه غیاثپیرحاجاتمرکزيطبس2365

**چاه قربانپیرحاجاتمرکزيطبس2366

**چاه مالپیرحاجاتمرکزيطبس2367

**چاه هوكپیرحاجاتمرکزيطبس2368

**چشمه بگوالپیرحاجاتمرکزيطبس2369

**حجت آبادپیرحاجاتمرکزيطبس2370

138418حلوانپیرحاجاتمرکزيطبس2371

**حوض میان راهپیرحاجاتمرکزيطبس2372

**خیرآبادپیرحاجاتمرکزيطبس2373

**سرزیرپیرحاجاتمرکزيطبس2374

**سلوپیرحاجاتمرکزيطبس2375

**سیه چیلپیرحاجاتمرکزيطبس2376
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**صمدیهپیرحاجاتمرکزيطبس2377

**عبدل آبادپیرحاجاتمرکزيطبس2378

**کالته صمدیهپیرحاجاتمرکزيطبس2379

**گلستانپیرحاجاتمرکزيطبس2380

**گوشه کوهپیرحاجاتمرکزيطبس2381

**گومرغپیرحاجاتمرکزيطبس2382

**محمديپیرحاجاتمرکزيطبس2383

**معدن علويپیرحاجاتمرکزيطبس2384

**مله گآبادپیرحاجاتمرکزيطبس2385

**ابروگلشنمرکزيطبس2386

71233اله آبادگلشنمرکزيطبس2387

**برافگلشنمرکزيطبس2388

**بیوكگلشنمرکزيطبس2389

**پادگان قدسگلشنمرکزيطبس2390

**پروژه ساخت سدمخزنی نهرین طبسگلشنمرکزيطبس2391

625جوریزگلشنمرکزيطبس2392

**چاه تهگلشنمرکزيطبس2393

**چاه سرگدارگلشنمرکزيطبس2394

**حاجی آبادگلشنمرکزيطبس2395

919خروان سفلیگلشنمرکزيطبس2396

1032خروان علیاگلشنمرکزيطبس2397

618خروسفلیگلشنمرکزيطبس2398

71207خروعلیاگلشنمرکزيطبس2399

290935خسروآبادگلشنمرکزيطبس2400

6812,290دشتغرانگلشنمرکزيطبس2401

2993دولتآبادگلشنمرکزيطبس2402

37115دهنوفاطمه براتگلشنمرکزيطبس2403

**رحمتآبادگلشنمرکزيطبس2404

**رکن آبادگلشنمرکزيطبس2405
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**زهروجگلشنمرکزيطبس2406

**سعادت آبادگلشنمرکزيطبس2407

**سنجگلشنمرکزيطبس2408

728شهرك صنعتی طبسگلشنمرکزيطبس2409

**شیخ آبادگلشنمرکزيطبس2410

84266شیرآبادگلشنمرکزيطبس2411

**عباس آباد/شاه چراغ /گلشنمرکزيطبس2412

44136عنایتیهگلشنمرکزيطبس2413

**فیروزآبادطلوعگلشنمرکزيطبس2414

**کارگاه شن شویی امیدطبسگلشنمرکزيطبس2415

**گلستانگلشنمرکزيطبس2416

**مرغداري ثامن الحجج/مرغداري بهادرگلشنمرکزيطبس2417

**مزرعه کوهدشتگلشنمرکزيطبس2418

**مهربانیگلشنمرکزيطبس2419

**نورآبادگلشنمرکزيطبس2420

**نیازگلشنمرکزيطبس2421

**واحد مشاع شهید زمانیگلشنمرکزيطبس2422

**هادي آبادگلشنمرکزيطبس2423

**هاشمیهگلشنمرکزيطبس2424

2058همت آبادگلشنمرکزيطبس2425

44134احمدیهمنتظریهمرکزيطبس2426

75194ازمیغانمنتظریهمرکزيطبس2427

1333اکبرآبادمنتظریهمرکزيطبس2428

**آب انبار رودخانه دارینمنتظریهمرکزيطبس2429

817بهارستانمنتظریهمرکزيطبس2430

162523بهشت آبادمنتظریهمرکزيطبس2431

**بیشه علیامنتظریهمرکزيطبس2432

**پایگاه اکتشافی مزینومنتظریهمرکزيطبس2433

611تاج آبادمنتظریهمرکزيطبس2434
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**تاسیسات سیلندرپرکنی ماهان گازمنتظریهمرکزيطبس2435

73245تش کانانمنتظریهمرکزيطبس2436

**تنگل پهنمنتظریهمرکزيطبس2437

**جعفريمنتظریهمرکزيطبس2438

236816جمزمنتظریهمرکزيطبس2439

1443جوادیهمنتظریهمرکزيطبس2440

3201,029جوخواهمنتظریهمرکزيطبس2441

**چاه اسماعیلمنتظریهمرکزيطبس2442

**چاه برمنتظریهمرکزيطبس2443

**چاه شند علی خانمنتظریهمرکزيطبس2444

**چاه شوروارمنتظریهمرکزيطبس2445

**چاه علی نجمنتظریهمرکزيطبس2446

**چاه لشگرمنتظریهمرکزيطبس2447

**چاه معدن پروارهمنتظریهمرکزيطبس2448

**چاه میان گدارمنتظریهمرکزيطبس2449

**چاه ولیمنتظریهمرکزيطبس2450

**چاهکوالرمنتظریهمرکزيطبس2451

**چشمه بنورگمنتظریهمرکزيطبس2452

**چشمه خواجه حسنمنتظریهمرکزيطبس2453

**چشمه شاهمنتظریهمرکزيطبس2454

**حاجی آبادمنتظریهمرکزيطبس2455

**حساممنتظریهمرکزيطبس2456

**حوض پائینمنتظریهمرکزيطبس2457

**حوض رهدارمنتظریهمرکزيطبس2458

**حوض سلطان سارمنتظریهمرکزيطبس2459

**حوض سه فرسنگمنتظریهمرکزيطبس2460

**خیرآبادمنتظریهمرکزيطبس2461

**دارینمنتظریهمرکزيطبس2462

**دره بیدمنتظریهمرکزيطبس2463
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**دریامنتظریهمرکزيطبس2464

**دکل تلویزیونی نخلکمنتظریهمرکزيطبس2465

70221دهشورمنتظریهمرکزيطبس2466

**رباط کلمردمنتظریهمرکزيطبس2467

2169رباطخانمنتظریهمرکزيطبس2468

**رباطگورمنتظریهمرکزيطبس2469

**رودنیمنتظریهمرکزيطبس2470

**سراستخرکردآبادمنتظریهمرکزيطبس2471

**سراسیاب بهارستانمنتظریهمرکزيطبس2472

**شرکت سیاه زر طبسمنتظریهمرکزيطبس2473

**شورابمنتظریهمرکزيطبس2474

821علی آبادمنتظریهمرکزيطبس2475

**غرجنگامنتظریهمرکزيطبس2476

**فرودگاه طبسمنتظریهمرکزيطبس2477

**فشاه سفلیمنتظریهمرکزيطبس2478

**فشاه علیامنتظریهمرکزيطبس2479

**قهوه خانه شاعر(کشتارگاه صنعتی طیور طبس)منتظریهمرکزيطبس2480

**ك هشمنتظریهمرکزيطبس2481

**کارخانه پودرسنگ صدفمنتظریهمرکزيطبس2482

**کارخانه سیمان طبس گلشنمنتظریهمرکزيطبس2483

**کارگاه مرکزي شرکت سیمین سپاهانمنتظریهمرکزيطبس2484

**کاروانسراي اشترانمنتظریهمرکزيطبس2485

59175کردآبادمنتظریهمرکزيطبس2486

**گشنمنتظریهمرکزيطبس2487

237785محمدآبادمنتظریهمرکزيطبس2488

**محمدیهمنتظریهمرکزيطبس2489

**مرغداري هاشم شکوهیمنتظریهمرکزيطبس2490

**مسجد شکرمنتظریهمرکزيطبس2491

**معدن خاك نسوزمنتظریهمرکزيطبس2492
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**معدن خاك نسوز چاهبیدمنتظریهمرکزيطبس2493

**معدن خاك نسوز دارینمنتظریهمرکزيطبس2494

**معدن خاك نسوز گداردشتوكمنتظریهمرکزيطبس2495

**معدن خاك نسوزکوه قرنی رباط خانمنتظریهمرکزيطبس2496

**معدن زغال سنگ مزینومنتظریهمرکزيطبس2497

**معدن سنگ گرانیت دارینمنتظریهمرکزيطبس2498

**معدن سنگ نسوزچاه کوالرمنتظریهمرکزيطبس2499

**معدن قرنی (خاك روباز نسوز )منتظریهمرکزيطبس2500

**موگومنتظریهمرکزيطبس2501

3397مهدي آبادمنتظریهمرکزيطبس2502

1433مهرآبادمنتظریهمرکزيطبس2503

**نستنجمنتظریهمرکزيطبس2504

**نمازخانه سه راهی جعفرئ (موسی ابن جعفر)منتظریهمرکزيطبس2505

**نهالستان منابع طبیعیمنتظریهمرکزيطبس2506

**هرموكمنتظریهمرکزيطبس2507

59179ابراهیم آبادپائیننخلستانمرکزيطبس2508

**تقی آبادنخلستانمرکزيطبس2509

**چاه اب مگونخلستانمرکزيطبس2510

**حوض لب کویرنخلستانمرکزيطبس2511

**ده سالمینخلستانمرکزيطبس2512

**ذوق آبادنخلستانمرکزيطبس2513

**رودبارنخلستانمرکزيطبس2514

**علی آبادنخلستانمرکزيطبس2515

**علی آبادکورنخلستانمرکزيطبس2516

4211,245فهالنجنخلستانمرکزيطبس2517

5211,657کریتنخلستانمرکزيطبس2518

**کریم آبادنخلستانمرکزيطبس2519

**گروه مشاع شهیدباهنرنخلستانمرکزيطبس2520

**گروه مشاع شهیدرجائینخلستانمرکزيطبس2521
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**گروه مشاع شهیدهاشمی نژادنخلستانمرکزيطبس2522

**محمدآبادنخلستانمرکزيطبس2523

**محمدآبادده میرزانخلستانمرکزيطبس2524

**معدن فلورین (معدن فلورین کمر مهدي)نخلستانمرکزيطبس2525

**معدن فلورین شماره2نخلستانمرکزيطبس2526

**معظم آبادنخلستانمرکزيطبس2527

**همت آبادنخلستانمرکزيطبس2528

**اردوگاه فرهنگی تربیتی شهیدمطهرئباغستانمرکزيفردوس2529

82209باداموكباغستانمرکزيفردوس2530

223707باغستان سفلیباغستانمرکزيفردوس2531

7572,704باغستان علیاباغستانمرکزيفردوس2532

**بلکیباغستانمرکزيفردوس2533

94185بیدسگانباغستانمرکزيفردوس2534

**بیدعلیباغستانمرکزيفردوس2535

**پودافک حیدرپودافک سفلی )باغستانمرکزيفردوس2536

**پودانک سفلی ( پودافک جعفر)باغستانمرکزيفردوس2537

2357ترشیزوكباغستانمرکزيفردوس2538

**تک چنارباغستانمرکزيفردوس2539

**تک سنگ بستباغستانمرکزيفردوس2540

**تک سیاه کوهیباغستانمرکزيفردوس2541

**تک شالی ( تک شاولی )باغستانمرکزيفردوس2542

**تک کمريباغستانمرکزيفردوس2543

**جرانباغستانمرکزيفردوس2544

**چشمه ماهی /قهوه خانه سرچشمه /باغستانمرکزيفردوس2545

**حاجی آبادباغستانمرکزيفردوس2546

**حوض زینب بیگمباغستانمرکزيفردوس2547

**خادم آباد ( ختم آباد )باغستانمرکزيفردوس2548

**خانیکباغستانمرکزيفردوس2549

**خوش منظرباغستانمرکزيفردوس2550
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**دامداري رضانیاباغستانمرکزيفردوس2551

**دامداري نصیريباغستانمرکزيفردوس2552

**دامدارئ عنبرنژادباغستانمرکزيفردوس2553

**دامدارئ یوسف قوام محبوبباغستانمرکزيفردوس2554

**درگورباغستانمرکزيفردوس2555

**دکل تلویزیونباغستانمرکزيفردوس2556

**ده حاجیباغستانمرکزيفردوس2557

**ده نوباغستانمرکزيفردوس2558

716رحمت آبادباغستانمرکزيفردوس2559

**سربیشهباغستانمرکزيفردوس2560

**سرخاویجباغستانمرکزيفردوس2561

169417سرندباغستانمرکزيفردوس2562

**شاه آبادباغستانمرکزيفردوس2563

**شوراك ( شیروك )باغستانمرکزيفردوس2564

**شهرك صنعتی شهید عبدالعلی پارسا فردوسباغستانمرکزيفردوس2565

**عباس آبادباغستانمرکزيفردوس2566

**عباس آباد/عباس آباد مصیبیباغستانمرکزيفردوس2567

**علی آبادباغستانمرکزيفردوس2568

184401فتح آبادباغستانمرکزيفردوس2569

2052فریدونیباغستانمرکزيفردوس2570

**فنوتباغستانمرکزيفردوس2571

**قسم آباد ( قاسم آباد )باغستانمرکزيفردوس2572

**کوره اجرپزي اربعه(بنی اسدي)باغستانمرکزيفردوس2573

**کالته انگستانباغستانمرکزيفردوس2574

**کالته جوزقیازباغستانمرکزيفردوس2575

**کالته حاجی زمانباغستانمرکزيفردوس2576

**کالته حمیدي ( نصرت آباد سفلی )باغستانمرکزيفردوس2577

**کالته نو ( نصرت آباد علیا )باغستانمرکزيفردوس2578

**کوره اجرپزي باخترباغستانمرکزيفردوس2579
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**گاوبیلیباغستانمرکزيفردوس2580

102217گستجباغستانمرکزيفردوس2581

**لطف آبادباغستانمرکزيفردوس2582

1552مجتمع دامداران اسالمیهباغستانمرکزيفردوس2583

**موتور آب شرکت آبیارئ همتباغستانمرکزيفردوس2584

89210مهرانکوشکباغستانمرکزيفردوس2585

94198مهویدباغستانمرکزيفردوس2586

**اب دریکبرونمرکزيفردوس2587

1952ابدکیبرونمرکزيفردوس2588

**ابگرم معدنی فردوسبرونمرکزيفردوس2589

3164افقوبرونمرکزيفردوس2590

4986امرودکانبرونمرکزيفردوس2591

110263انارستانکبرونمرکزيفردوس2592

**انارونبرونمرکزيفردوس2593

**اولنگبرونمرکزيفردوس2594

**اولنگ شورانبرونمرکزيفردوس2595

**باهآبادبرونمرکزيفردوس2596

**بذگیبرونمرکزيفردوس2597

251644برونبرونمرکزيفردوس2598

**بکري پائینبرونمرکزيفردوس2599

**پتک پایین(کالته جعفري)برونمرکزيفردوس2600

**پتک باالبرونمرکزيفردوس2601

**پتک میونبرونمرکزيفردوس2602

**پیوال زردبرونمرکزيفردوس2603

**تک کالته جمبرونمرکزيفردوس2604

**چاه علی آباد(کالته کربالیی محمد رجبیان)برونمرکزيفردوس2605

**چشمه خانمبرونمرکزيفردوس2606

**حجركبرونمرکزيفردوس2607

125333خانیکبرونمرکزيفردوس2608
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52135خروبرونمرکزيفردوس2609

**دوقل کوهبرونمرکزيفردوس2610

**ده علیبرونمرکزيفردوس2611

2353ظهربرونمرکزيفردوس2612

**عزمبرونمرکزيفردوس2613

**فرخندهبرونمرکزيفردوس2614

**کالته خاربرونمرکزيفردوس2615

**کالته خاربرونمرکزيفردوس2616

**کالته خانبرونمرکزيفردوس2617

**کالته عاقل آبادبرونمرکزيفردوس2618

**کالته عرببرونمرکزيفردوس2619

**کالته کورانبرونمرکزيفردوس2620

**کالته میريبرونمرکزيفردوس2621

**کالته نجفبرونمرکزيفردوس2622

**کالته نوبرونمرکزيفردوس2623

**کالته یعقوببرونمرکزيفردوس2624

2486لجنوبرونمرکزيفردوس2625

**نیوك علیابرونمرکزيفردوس2626

89263ابراهیم آبادحومهمرکزيفردوس2627

**اکبرآبادحومهمرکزيفردوس2628

**انکهحومهمرکزيفردوس2629

**ایستگاه مراتع(ایستگاه منابع طبیعی)حومهمرکزيفردوس2630

**برجکحومهمرکزيفردوس2631

**بزنگهحومهمرکزيفردوس2632

**پادگان قدسحومهمرکزيفردوس2633

**پاسگاه انتظامی سه راه شهید زارعحومهمرکزيفردوس2634

**پست 132 کیلووات برق فردوسحومهمرکزيفردوس2635

**تجینوحومهمرکزيفردوس2636

**تلمبه اوالدي/تلمبه فراوانیحومهمرکزيفردوس2637
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**تلمبه خالقیحومهمرکزيفردوس2638

**تلمبه شدکیحومهمرکزيفردوس2639

**تلمبه متولی زادهحومهمرکزيفردوس2640

821تلمبه منورآبادحومهمرکزيفردوس2641

**تلمبه میرشبحومهمرکزيفردوس2642

**چاه اسپکصرحومهمرکزيفردوس2643

**چاه ایشکحومهمرکزيفردوس2644

**چاه بابوحومهمرکزيفردوس2645

**چاه بلورحومهمرکزيفردوس2646

**چاه بلورشماره 2حومهمرکزيفردوس2647

**چاه بلورشماره 3حومهمرکزيفردوس2648

**چاه پالوندحومهمرکزيفردوس2649

**چاه پخونحومهمرکزيفردوس2650

**چاه پشتکوهحومهمرکزيفردوس2651

**چاه پوزهحومهمرکزيفردوس2652

**چاه پی کمرحومهمرکزيفردوس2653

**چاه پیرمردحومهمرکزيفردوس2654

**چاه چشمهحومهمرکزيفردوس2655

**چاه چهارطاقحومهمرکزيفردوس2656

**چاه دامداري امروکیحومهمرکزيفردوس2657

**چاه دامداري شعیبیحومهمرکزيفردوس2658

**چاه درونهحومهمرکزيفردوس2659

**چاه سمندحومهمرکزيفردوس2660

**چاه شورحومهمرکزيفردوس2661

**چاه شیخحومهمرکزيفردوس2662

**چاه صالححومهمرکزيفردوس2663

**چاه عبدالرحمنحومهمرکزيفردوس2664

**چاه عربحومهمرکزيفردوس2665

**چاه قلعهحومهمرکزيفردوس2666
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**چاه قلیحومهمرکزيفردوس2667

**چاه کافی /چاه موتور اسیرئحومهمرکزيفردوس2668

**چاه گل کنحومهمرکزيفردوس2669

**چاه مختارحومهمرکزيفردوس2670

**چاه مردحومهمرکزيفردوس2671

**چاه مشاع شماره 1چاهنوحومهمرکزيفردوس2672

48چاه مشاع شهیدپارسا/چاه شهیدپارسا/حومهمرکزيفردوس2673

**چاه مشاع شهیددادرسحومهمرکزيفردوس2674

**چاه مشاع شهیددرخشانحومهمرکزيفردوس2675

**چاه موتور خرم (علی دنیاییحومهمرکزيفردوس2676

**چاه موتور شماره 1کجه(شهید احمدي)حومهمرکزيفردوس2677

**چاه موتور شماره 2مشاع چاهنوحومهمرکزيفردوس2678

**چاه موتور شماره 3کجه(محمد ناصري نیا)حومهمرکزيفردوس2679

**چاه موتور شماره 4کجه(حسین ناصري)حومهمرکزيفردوس2680

**چاه موتور شماره 5کجه(اکبر ناصري)حومهمرکزيفردوس2681

**چاه موتور شهیدجعفرزادهحومهمرکزيفردوس2682

**چاه موتور فجر طاهرآبادحومهمرکزيفردوس2683

**چاه موتور ملک / الخ سفید/حومهمرکزيفردوس2684

**چاه موتور میان رود(قلعه/جمهوري)حومهمرکزيفردوس2685

**چاه موتوررجایی (مهرانفر/رشیدي)حومهمرکزيفردوس2686

حومهمرکزيفردوس2687
چاه موتورشماره 2کجه(رمضان میرزایی 

نصب)
**

**چاه موتورشهیدرضایی (محمدیوسفی کرمان)حومهمرکزيفردوس2688

**چاه موتورشهیدیوسفیانحومهمرکزيفردوس2689

**چاه موتورمشاع شهید کارگرحومهمرکزيفردوس2690

**چاه موتورمنصوریانحومهمرکزيفردوس2691

**چاه نصرالدینحومهمرکزيفردوس2692

69229چاه نوحومهمرکزيفردوس2693

**چاه هشتادحومهمرکزيفردوس2694

**چاه هوشحومهمرکزيفردوس2695
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**چشمه مهدي /چشمه سیدحومهمرکزيفردوس2696

**حبیب آبادحومهمرکزيفردوس2697

**حسن آبادحومهمرکزيفردوس2698

120385حسین آبادحومهمرکزيفردوس2699

**حوض پشته کالغحومهمرکزيفردوس2700

**حوض سیدحسن سلیمانیحومهمرکزيفردوس2701

**حوض شاديحومهمرکزيفردوس2702

**حوض گلشنیحومهمرکزيفردوس2703

3411,099خانکوكحومهمرکزيفردوس2704

**دامداري حاج نظرعلیحومهمرکزيفردوس2705

**دامداري حسین محبیحومهمرکزيفردوس2706

**دامداري نصراله کوهستانیحومهمرکزيفردوس2707

**رباط شورحومهمرکزيفردوس2708

**رباطخوش ابحومهمرکزيفردوس2709

**رباطسنگحومهمرکزيفردوس2710

**ساختمان ماکروویوحومهمرکزيفردوس2711

**شادکیحومهمرکزيفردوس2712

حومهمرکزيفردوس2713
شرکت انصار(سهامی خاص/موتور وحید 

نوعی)
**

**شرکت اینده سازان(خواجه نیا)حومهمرکزيفردوس2714

**شرکت ابیاري اطمینانحومهمرکزيفردوس2715

**شرکت تعاونی کشاورزئ دامپرورئحومهمرکزيفردوس2716

**شرکت چاه نو- کویرحومهمرکزيفردوس2717

**شرکت شیفتگان دالورحومهمرکزيفردوس2718

حومهمرکزيفردوس2719
شرکت کشاورزئ تپه کاران یعقوبی (حاج 

مصط
**

**شرکت کشاورزئ دامپرورئ رضوانحومهمرکزيفردوس2720

**شرکت کشاورزئ مزرعه فردوسحومهمرکزيفردوس2721

**شرکت کشاورزئ ودامپرورئ بهارانحومهمرکزيفردوس2722

**شرکت کشاورزئ ودامپرورئ منابع طبیعیحومهمرکزيفردوس2723

**شریف آبادحومهمرکزيفردوس2724
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**شورابحومهمرکزيفردوس2725

53156طاهریهحومهمرکزيفردوس2726

**طرح بیابان زدایی شماره 1حاج مصطفی جانیحومهمرکزيفردوس2727

**طرح بیابان زدایی شماره 4علی زیادزادهحومهمرکزيفردوس2728

**علی آبادحومهمرکزيفردوس2729

**قنبرآبادحومهمرکزيفردوس2730

**کوره اهک پزي رمضان بدل طاهريحومهمرکزيفردوس2731

**کوره اهک حسین حدادحومهمرکزيفردوس2732

**کال شورحومهمرکزيفردوس2733

112361کجهحومهمرکزيفردوس2734

**کشمون خداوندي وباغ میرزاهاشمحومهمرکزيفردوس2735

**کشمون نقابحومهمرکزيفردوس2736

**کالته اسماعیلحومهمرکزيفردوس2737

**کالته تارش آبادحومهمرکزيفردوس2738

**کالته جعفريحومهمرکزيفردوس2739

**کالته جوادي /عباس آباد حسین زراعتیحومهمرکزيفردوس2740

**کالته معزيحومهمرکزيفردوس2741

**کوره اجرپزي اسبقحومهمرکزيفردوس2742

**کوره اجرپزي هفمان /کوره تولیدکارحومهمرکزيفردوس2743

**کوره اهک پزي خزائیحومهمرکزيفردوس2744

**کوره اهک پزي ذوالفقاريحومهمرکزيفردوس2745

**کوره اهک صحراگردحومهمرکزيفردوس2746

**کوره صداقت /کوره قهرمانیحومهمرکزيفردوس2747

**کوه سرخحومهمرکزيفردوس2748

**گل پخونحومهمرکزيفردوس2749

**گل پخون شماره1حومهمرکزيفردوس2750

**گل پخون شماره2حومهمرکزيفردوس2751

**مجتمع ابیارئ زندانحومهمرکزيفردوس2752

**مرغزارحومهمرکزيفردوس2753
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**مرکزاموزش فنی وحرفه اي فردوسحومهمرکزيفردوس2754

1027مزرعه اله آباد/موتور اب شیرازحومهمرکزيفردوس2755

**مشاع شهید طاهرئحومهمرکزيفردوس2756

**معدن سرب ش 1حومهمرکزيفردوس2757

**معدن گچحومهمرکزيفردوس2758

**معدن گل سرشورحومهمرکزيفردوس2759

**منصورآباد/تلمبه زرین دشتحومهمرکزيفردوس2760

**موتور اب جمهوري  حسین آبادحومهمرکزيفردوس2761

**موتور اب طاهر آبادحومهمرکزيفردوس2762

**موتور پمپ کشاورزي حبیب نویديحومهمرکزيفردوس2763

**موتوراب ابراهیم ابراهیمی /کوره اجرپحومهمرکزيفردوس2764

**نشم آبادحومهمرکزيفردوس2765

**واحدتولیدکشاورزئ مشاع شهیداسکندرئحومهمرکزيفردوس2766

**واحدتولیدئ مشاع چهارده معصومحومهمرکزيفردوس2767

**همت آبادحومهمرکزيفردوس2768

85311اسماعیل آبادآفریزسدهقائنات2769

4571,633افریزآفریزسدهقائنات2770

80229اویجآفریزسدهقائنات2771

2876چادهآفریزسدهقائنات2772

**چاه گلشن آبادآفریزسدهقائنات2773

34102چاه یوسفآفریزسدهقائنات2774

4251,461چاهکآفریزسدهقائنات2775

133433چلونکآفریزسدهقائنات2776

37109سرابآفریزسدهقائنات2777

45186شونگانآفریزسدهقائنات2778

107315علی آبادموسویهآفریزسدهقائنات2779

46161کوه میرانآفریزسدهقائنات2780

4481,448موسویهآفریزسدهقائنات2781

2583نارگندلآفریزسدهقائنات2782
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179576نیگآفریزسدهقائنات2783

1444برات صادقی / چاه گل آبادپسکوهسدهقائنات2784

5981,962تیغابپسکوهسدهقائنات2785

4711,539تیغدرپسکوهسدهقائنات2786

34117چاه اسالم آبادپسکوهسدهقائنات2787

1545چاه ضیائی/ چاه توکل /پسکوهسدهقائنات2788

1133چاه فیض آبادپسکوهسدهقائنات2789

1651چاه کاذبپسکوهسدهقائنات2790

1754چاه کشمیرپسکوهسدهقائنات2791

**حاجی آبادپسکوهسدهقائنات2792

**حسن آبادپسکوهسدهقائنات2793

**حسین آبادپسکوهسدهقائنات2794

93300رومشتیکپسکوهسدهقائنات2795

4521,605شهرك هاشمیهپسکوهسدهقائنات2796

3721,468قومنجان/ قمنجان /پسکوهسدهقائنات2797

90260کرچپسکوهسدهقائنات2798

71243گوراب جدیدپسکوهسدهقائنات2799

213712محمدآبادچاهکپسکوهسدهقائنات2800

**مزارنوپسکوهسدهقائنات2801

**اوج باالسدهسدهقائنات2802

**بازیدآبادسدهسدهقائنات2803

188515برکوكسدهسدهقائنات2804

**پی پارسی کوه باالسدهسدهقائنات2805

**تاکستانسدهسدهقائنات2806

**تنگوسدهسدهقائنات2807

58137جعفرآبادسدهسدهقائنات2808

71211جلگه سدهسدهسدهقائنات2809

47127جنت آبادسدهسدهقائنات2810

41116جینانسدهسدهقائنات2811
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**چاه احمدمیرزائیسدهسدهقائنات2812

**چاه تنگلسدهسدهقائنات2813

**چاه حسین عربیسدهسدهقائنات2814

**چشمه علیسدهسدهقائنات2815

3380حسن آبادسدهسدهقائنات2816

**حیدرآبادسدهسدهقائنات2817

242511خشکسدهسدهقائنات2818

221567رومسدهسدهقائنات2819

5198زمانیسدهسدهقائنات2820

**زنگوئیسدهسدهقائنات2821

**سرخ آبادسدهسدهقائنات2822

**سفلیسدهسدهقائنات2823

**شمس لنگسدهسدهقائنات2824

108332عباس آباددشتسدهسدهقائنات2825

**علی رحمانیسدهسدهقائنات2826

**فیض آبادسدهسدهقائنات2827

**قنديسدهسدهقائنات2828

43171قیصارسدهسدهقائنات2829

2362کرشکسدهسدهقائنات2830

3194کالته دالکانسدهسدهقائنات2831

**گزانسدهسدهقائنات2832

40100مرتضی رحمانیسدهسدهقائنات2833

721مصطفی رحمانیسدهسدهقائنات2834

**میرآبادسدهسدهقائنات2835

**نوکندهسدهسدهقائنات2836

1230وزقسدهسدهقائنات2837

46105بزبیشهپیشکوهمرکزيقائنات2838

5721,577بیهودپیشکوهمرکزيقائنات2839

132380تجنپیشکوهمرکزيقائنات2840
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61166خونیک تجنپیشکوهمرکزيقائنات2841

2767سرسارانپیشکوهمرکزيقائنات2842

92302شندانپیشکوهمرکزيقائنات2843

**مزاردهنهپیشکوهمرکزيقائنات2844

3901,192نوغاب پسکوهپیشکوهمرکزيقائنات2845

168619ابراهیم آباد / مهدي آباد/قائنمرکزيقائنات2846

32112ابوالخیريقائنمرکزيقائنات2847

8482,900اسفشادقائنمرکزيقائنات2848

72247امیرآبادقائنمرکزيقائنات2849

2037انجولقائنمرکزيقائنات2850

169553اندریکقائنمرکزيقائنات2851

147355بارازقائنمرکزيقائنات2852

3695بن خونیکقائنمرکزيقائنات2853

88284بیدمشکقائنمرکزيقائنات2854

7432,442پهناییقائنمرکزيقائنات2855

1536تجرگ/ تجرك /قائنمرکزيقائنات2856

68207تکاب بند/تگاب بندقائنمرکزيقائنات2857

38112تندیلقائنمرکزيقائنات2858

175660تیگابقائنمرکزيقائنات2859

60211جعفر آبادقائنمرکزيقائنات2860

**چاه قیاسیقائنمرکزيقائنات2861

39120چدانقائنمرکزيقائنات2862

3080خرواجقائنمرکزيقائنات2863

2772خسرويقائنمرکزيقائنات2864

65179خنجوك/ سونو/قائنمرکزيقائنات2865

1651خونیک باالقائنمرکزيقائنات2866

41110خونیک پاي گدارقائنمرکزيقائنات2867

107376خونیک پائینقائنمرکزيقائنات2868

**دستجردقائنمرکزيقائنات2869
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2877دوچاهیقائنمرکزيقائنات2870

146462رزدنبلقائنمرکزيقائنات2871

**رودخانهقائنمرکزيقائنات2872

46132روشکقائنمرکزيقائنات2873

**زوكقائنمرکزيقائنات2874

249752زولقائنمرکزيقائنات2875

1123سرمستیقائنمرکزيقائنات2876

70187سفتوكقائنمرکزيقائنات2877

118600شاهیکقائنمرکزيقائنات2878

**شهرك صنعتی قاینقائنمرکزيقائنات2879

77271شهرك کالته شیخ علیقائنمرکزيقائنات2880

175615شیرمرغقائنمرکزيقائنات2881

617عباس آبادقائنمرکزيقائنات2882

**عشق آبادقائنمرکزيقائنات2883

54178علی آبادسفلیقائنمرکزيقائنات2884

83237علی آبادعلیاقائنمرکزيقائنات2885

80265فرخیقائنمرکزيقائنات2886

111350فلکقائنمرکزيقائنات2887

155444فیروزآبادقائنمرکزيقائنات2888

**کارخانه سیمانقائنمرکزيقائنات2889

117296کرهقائنمرکزيقائنات2890

218447کالته باالقائنمرکزيقائنات2891

112358کالته خان/ اکبریه /قائنمرکزيقائنات2892

55145کالته سعیدقائنمرکزيقائنات2893

**کالته عبدالرحمن/ عبدالرحمن /قائنمرکزيقائنات2894

**کالته قصابقائنمرکزيقائنات2895

**کالته کیفیقائنمرکزيقائنات2896

72254کالته نصیرقائنمرکزيقائنات2897

2357کنارنگقائنمرکزيقائنات2898
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**کیاي پائینقائنمرکزيقائنات2899

61193گرازانقائنمرکزيقائنات2900

3090گردتیغقائنمرکزيقائنات2901

97280گرگنج /گلگنجقائنمرکزيقائنات2902

254906گرمابقائنمرکزيقائنات2903

34100گزنوكقائنمرکزيقائنات2904

**گوشیکقائنمرکزيقائنات2905

**محب باالقائنمرکزيقائنات2906

834محب پائینقائنمرکزيقائنات2907

**مغاندرقائنمرکزيقائنات2908

99452مهموئیقائنمرکزيقائنات2909

145440مهنجقائنمرکزيقائنات2910

109366مهواجقائنمرکزيقائنات2911

241710وارزگ / ورزگ/قائنمرکزيقائنات2912

2439ورزققائنمرکزيقائنات2913

4197ورنجانقائنمرکزيقائنات2914

2670اچونیمهیارمرکزيقائنات2915

**اکبرآبادمهیارمرکزيقائنات2916

2374بخش آبادمهیارمرکزيقائنات2917

147487بزن آبادجدیدمهیارمرکزيقائنات2918

**بیدنصرومهیارمرکزيقائنات2919

**پدهمهیارمرکزيقائنات2920

**تجرودمهیارمرکزيقائنات2921

54160جبارمهیارمرکزيقائنات2922

**جوزاندرمهیارمرکزيقائنات2923

1441حاتم آبادمهیارمرکزيقائنات2924

232743حاجی آبادنوغاب  /نوغاب حاجی آبادمهیارمرکزيقائنات2925

**حسین آبادمهیارمرکزيقائنات2926

**حضرتیمهیارمرکزيقائنات2927
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86311خرم آبادمهیارمرکزيقائنات2928

2366دره سفیدمهیارمرکزيقائنات2929

**دکل مخابراتمهیارمرکزيقائنات2930

1749ده میرمهیارمرکزيقائنات2931

**رمنجمهیارمرکزيقائنات2932

**زیرنجمهیارمرکزيقائنات2933

**سنجتکمهیارمرکزيقائنات2934

1847سورگمهیارمرکزيقائنات2935

**سیدآبادمهیارمرکزيقائنات2936

**طاغوكمهیارمرکزيقائنات2937

**قلیمهیارمرکزيقائنات2938

**کالته قربان پورمهیارمرکزيقائنات2939

**کالته نومهیارمرکزيقائنات2940

202721کلیمهیارمرکزيقائنات2941

**گاورسیمهیارمرکزيقائنات2942

**ماه پناهیمهیارمرکزيقائنات2943

4491,575محمدآبادعلممهیارمرکزيقائنات2944

**مشاركمهیارمرکزيقائنات2945

**مقريمهیارمرکزيقائنات2946

1340مکارم باالمهیارمرکزيقائنات2947

1034مهیارمهیارمرکزيقائنات2948

**نیم روزمهیارمرکزيقائنات2949

**ورازمهیارمرکزيقائنات2950

**همت آبادمهیارمرکزيقائنات2951

**چرخوكکرغندنیمبلوكقائنات2952

**حسن آبادکرغندنیمبلوكقائنات2953

105309خرمنج / فضل آباد/کرغندنیمبلوكقائنات2954

84272خشکانکرغندنیمبلوكقائنات2955

72201خنجکرغندنیمبلوكقائنات2956
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69218دره بازکرغندنیمبلوكقائنات2957

9022,852کرغندکرغندنیمبلوكقائنات2958

**کالته حاجی /کالته محمدحاجیکرغندنیمبلوكقائنات2959

121335کالته سريکرغندنیمبلوكقائنات2960

**کالته علی چراغکرغندنیمبلوكقائنات2961

**کالته محمدباقرکرغندنیمبلوكقائنات2962

**کالته محمدصادقکرغندنیمبلوكقائنات2963

**کالته مالکرغندنیمبلوكقائنات2964

**کالته نوروزکرغندنیمبلوكقائنات2965

180599گزنشککرغندنیمبلوكقائنات2966

**اسدآبادشوررودنیمبلوكنیمبلوكقائنات2967

818اسفیاننیمبلوكنیمبلوكقائنات2968

**ایستگاه ماکروویونیمبلوكنیمبلوكقائنات2969

**باغ دهنهنیمبلوكنیمبلوكقائنات2970

103225بسکآبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات2971

2348بنرگنیمبلوكنیمبلوكقائنات2972

145335بیناباجنیمبلوكنیمبلوكقائنات2973

3072تبالن /تبلونیمبلوكنیمبلوكقائنات2974

3170ثقورينیمبلوكنیمبلوكقائنات2975

2282جان میرزانیمبلوكنیمبلوكقائنات2976

1547چاه جملینیمبلوكنیمبلوكقائنات2977

**چاه خیدبسنیمبلوكنیمبلوكقائنات2978

**چاه دبهنیمبلوكنیمبلوكقائنات2979

1131چاه درازنیمبلوكنیمبلوكقائنات2980

418چاه دهنهنیمبلوكنیمبلوكقائنات2981

**چاه دهنه باالنیمبلوكنیمبلوكقائنات2982

**چاه رضانیمبلوكنیمبلوكقائنات2983

**چاه مشکنیمبلوكنیمبلوكقائنات2984

**چاه نونیمبلوكنیمبلوكقائنات2985
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**چشمه کربالئی علینیمبلوكنیمبلوكقائنات2986

818خنکوكنیمبلوكنیمبلوكقائنات2987

66217خوگنیمبلوكنیمبلوكقائنات2988

4911,597دهشکنیمبلوكنیمبلوكقائنات2989

2884رجنگنیمبلوكنیمبلوكقائنات2990

**رحمت آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات2991

**رمگاهنیمبلوكنیمبلوكقائنات2992

**روزگاونیمبلوكنیمبلوكقائنات2993

**سدخاکی کارشکنیمبلوكنیمبلوكقائنات2994

**سنجدكنیمبلوكنیمبلوكقائنات2995

**شیرمغزپائیننیمبلوكنیمبلوكقائنات2996

2788عباس آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات2997

**علی آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات2998

2479علی زنگینیمبلوكنیمبلوكقائنات2999

50155فتح آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات3000

1854فیض آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات3001

**قاسم آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات3002

**کارخانه پنیرسازينیمبلوكنیمبلوكقائنات3003

87215کارشکنیمبلوكنیمبلوكقائنات3004

**کالته شیخ سفلینیمبلوكنیمبلوكقائنات3005

**کالته شیخ علیانیمبلوكنیمبلوكقائنات3006

**کمپ ناصرنیمبلوكنیمبلوكقائنات3007

265878گري منجنیمبلوكنیمبلوكقائنات3008

2257گزوموننیمبلوكنیمبلوكقائنات3009

**گلبیزنیمبلوكنیمبلوكقائنات3010

**محمدآبادشوررودنیمبلوكنیمبلوكقائنات3011

**مردان شاهنیمبلوكنیمبلوكقائنات3012

70164مزدآبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات3013

**مالعلینیمبلوكنیمبلوكقائنات3014
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**ملک آبادنیمبلوكنیمبلوكقائنات3015

**ناوكنیمبلوكنیمبلوكقائنات3016

**نوزاچنیمبلوكنیمبلوكقائنات3017

51173ابراهیمیشوسفشوسفنهبندان3018

**ابله /اب اله /شوسفشوسفنهبندان3019

415اچغونکشوسفشوسفنهبندان3020

836استرخکشوسفشوسفنهبندان3021

1034اسدآبادعرب /اسدآباد/شوسفشوسفنهبندان3022

74263اسماعیل آبادشوسفشوسفنهبندان3023

**اشکفتانشوسفشوسفنهبندان3024

50172افضل آبادشوسفشوسفنهبندان3025

**اکرم آبادساالريشوسفشوسفنهبندان3026

46اناروشوسفشوسفنهبندان3027

**ایسکشوسفشوسفنهبندان3028

1958بندانک  /سیکورئ سفلیشوسفشوسفنهبندان3029

**بیچهشوسفشوسفنهبندان3030

2677بیدكشوسفشوسفنهبندان3031

**پات کوهشوسفشوسفنهبندان3032

**پاسگاه نیروي انتظامی سهل آبادشوسفشوسفنهبندان3033

736پده ايشوسفشوسفنهبندان3034

418پري آبادشوسفشوسفنهبندان3035

**ترش اب سفلیشوسفشوسفنهبندان3036

46ترش اب علیاشوسفشوسفنهبندان3037

943تل زردکیشوسفشوسفنهبندان3038

**تل زردكشوسفشوسفنهبندان3039

820تل عارف باالشوسفشوسفنهبندان3040

1560تل عارف پایینشوسفشوسفنهبندان3041

**جان محمودشوسفشوسفنهبندان3042

**جنتآبادشوسفشوسفنهبندان3043
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**چاه انجیرشوسفشوسفنهبندان3044

**چاه تلقري /علی آباد/شوسفشوسفنهبندان3045

517چاه شماره 5 طرح توسعه دشت سهل آبادشوسفشوسفنهبندان3046

**چاه عمیق 204هاشمی نژاد/چاه قربان افسرشوسفشوسفنهبندان3047

1651چاه عمیق شهیدجان میرزاشوسفشوسفنهبندان3048

**چاه موتور شرکت کشت وصنعت2شوسفشوسفنهبندان3049

1547چاه موتورشماره 6طرح و توسعهشوسفشوسفنهبندان3050

**چاه موتورشهید احمداردونیشوسفشوسفنهبندان3051

**چاه موتورکشت وصنعت3شوسفشوسفنهبندان3052

78254چاهدرازشوسفشوسفنهبندان3053

937چاهکشوسفشوسفنهبندان3054

**چاهکیشوسفشوسفنهبندان3055

**چشمه گل سنجتکشوسفشوسفنهبندان3056

**چکیکشوسفشوسفنهبندان3057

**حاجی آبادشوسفشوسفنهبندان3058

720حجت آباد/پوخ اب /شوسفشوسفنهبندان3059

**حسن آبادشوسفشوسفنهبندان3060

2066حسن آبادسرکلشوسفشوسفنهبندان3061

516حسنعلیشوسفشوسفنهبندان3062

69331حسین آبادشوسفشوسفنهبندان3063

1448حسین آبادابلهشوسفشوسفنهبندان3064

**حوض شاهبازه /حوض کویر/شوسفشوسفنهبندان3065

**خرمشوسفشوسفنهبندان3066

**خرماکهشوسفشوسفنهبندان3067

66202خونیک علیاشوسفشوسفنهبندان3068

**خیرآبادشوسفشوسفنهبندان3069

**دالوکهشوسفشوسفنهبندان3070

**دره ادینهشوسفشوسفنهبندان3071

**دودوشوسفشوسفنهبندان3072
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1655رايشوسفشوسفنهبندان3073

**روغنی /گیسوان /شوسفشوسفنهبندان3074

91374زهاب سفلیشوسفشوسفنهبندان3075

**زهاب علیاشوسفشوسفنهبندان3076

**زیبرانشوسفشوسفنهبندان3077

**سدحسن آبادشوسفشوسفنهبندان3078

**سدشوسفشوسفشوسفنهبندان3079

1436سربندگویادشوسفشوسفنهبندان3080

**سنگرشوسفشوسفنهبندان3081

54187سهل آبادشوسفشوسفنهبندان3082

40122سیدمرادشوسفشوسفنهبندان3083

**سیرشکوهشوسفشوسفنهبندان3084

720سیکوري /سیگري /شوسفشوسفنهبندان3085

729سیگريشوسفشوسفنهبندان3086

**سیگري /چاه طبیبشوسفشوسفنهبندان3087

**سیمیشوسفشوسفنهبندان3088

1017شاه توتشوسفشوسفنهبندان3089

2688شرکت تعاونی کشاورزي دامپروري ولی عصرشوسفشوسفنهبندان3090

725شوركشوسفشوسفنهبندان3091

57225شهرك طرح تجمیع سهل آبادشوسفشوسفنهبندان3092

38111شیرشترشوسفشوسفنهبندان3093

69شیورشوسفشوسفنهبندان3094

90211طارقشوسفشوسفنهبندان3095

722عباس آبادشوسفشوسفنهبندان3096

519عباس آباد طالبیشوسفشوسفنهبندان3097

**عباس آباد/کالته مالکی /شوسفشوسفنهبندان3098

**علی آبادشوسفشوسفنهبندان3099

**علی آبادشوسفشوسفنهبندان3100

**علی آباد مالکیشوسفشوسفنهبندان3101
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31105فیروزآبادشوسفشوسفنهبندان3102

828قایم آبادرزاق زادهشوسفشوسفنهبندان3103

**قدرت آبادشوسفشوسفنهبندان3104

2086کجی سفلیشوسفشوسفنهبندان3105

1975کجی علیا (چاه پوزه کجی)شوسفشوسفنهبندان3106

624کلرگیشوسفشوسفنهبندان3107

**کارخانه گچ حسین آبادشوسفشوسفنهبندان3108

**کال هدیهشوسفشوسفنهبندان3109

**کالکشوسفشوسفنهبندان3110

**کرق دوستوشوسفشوسفنهبندان3111

**کرق ریگشوسفشوسفنهبندان3112

**کالته اخوندشوسفشوسفنهبندان3113

**کالته بخشدارشوسفشوسفنهبندان3114

**کالته توکل آبادشوسفشوسفنهبندان3115

33113کالته حبیبشوسفشوسفنهبندان3116

51141کالته خدادادشوسفشوسفنهبندان3117

**کالته کاظمیشوسفشوسفنهبندان3118

2572کالته میر/قائم آباد/شوسفشوسفنهبندان3119

**کالته نوشوسفشوسفنهبندان3120

**کالته نوشوسفشوسفنهبندان3121

410کلچهشوسفشوسفنهبندان3122

**کهنانشوسفشوسفنهبندان3123

**کهنکشوسفشوسفنهبندان3124

**گاش گزيشوسفشوسفنهبندان3125

**گرمداروشوسفشوسفنهبندان3126

**گروكشوسفشوسفنهبندان3127

**گزکل کلشوسفشوسفنهبندان3128

**گل نی هیبتشوسفشوسفنهبندان3129

822گویادشوسفشوسفنهبندان3130
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**لب کالشوسفشوسفنهبندان3131

522لبکشوسفشوسفنهبندان3132

**ماکروریو606شوشفشوسفشوسفنهبندان3133

42124محمدآبادرزاق زادهشوسفشوسفنهبندان3134

**محمدآبادسفلیشوسفشوسفنهبندان3135

**محمدآبادعلیاشوسفشوسفنهبندان3136

**محمدخانشوسفشوسفنهبندان3137

**مرغزارشوسفشوسفنهبندان3138

**مزاربی بی مریمشوسفشوسفنهبندان3139

180745مزارسیدعلیشوسفشوسفنهبندان3140

**معدن سنگ منیزیم افضل آبادشوسفشوسفنهبندان3141

**مهرآبادشوسفشوسفنهبندان3142

**نخجیرانشوسفشوسفنهبندان3143

**نورشک /روشنک /شوسفشوسفنهبندان3144

**ولی آبادشوسفشوسفنهبندان3145

3280همندشوسفشوسفنهبندان3146

**اب انبارکربالئی محمدعربخانهشوسفنهبندان3147

**اب انبارمحمدحسینعربخانهشوسفنهبندان3148

1853استخركعربخانهشوسفنهبندان3149

**اسکول آبادعربخانهشوسفنهبندان3150

1646اسالم آباد/شاه دران /عربخانهشوسفنهبندان3151

**امین آبادعربخانهشوسفنهبندان3152

1236انارانعربخانهشوسفنهبندان3153

1752اولنگعربخانهشوسفنهبندان3154

66193بركعربخانهشوسفنهبندان3155

1852بمبورعربخانهشوسفنهبندان3156

822بورگان باالعربخانهشوسفنهبندان3157

**بورگان پایینعربخانهشوسفنهبندان3158

59بوريعربخانهشوسفنهبندان3159

صفحه 109



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بیشهعربخانهشوسفنهبندان3160

**پودنهعربخانهشوسفنهبندان3161

1658پوستینعربخانهشوسفنهبندان3162

**ترس ابعربخانهشوسفنهبندان3163

**تلخابعربخانهشوسفنهبندان3164

3598توتسکعربخانهشوسفنهبندان3165

2676تیغدرعلیاعربخانهشوسفنهبندان3166

**چاه بارانعربخانهشوسفنهبندان3167

**چاه سالمعربخانهشوسفنهبندان3168

**چاه سنجرعربخانهشوسفنهبندان3169

**چاه طالعربخانهشوسفنهبندان3170

726چاه عمیق سخمیرك /چاه ماهانی /عربخانهشوسفنهبندان3171

**چاه کردعربخانهشوسفنهبندان3172

2370چشمه زردعربخانهشوسفنهبندان3173

1037چوگانعربخانهشوسفنهبندان3174

**حاجی آبادعربخانهشوسفنهبندان3175

620حسن آبادعربخانهشوسفنهبندان3176

**حسن آباد/کالته میرحسن /عربخانهشوسفنهبندان3177

40118حسن آبادکرق سنگعربخانهشوسفنهبندان3178

**حسین آبادساداتعربخانهشوسفنهبندان3179

**حسین آبادعربخانهعربخانهشوسفنهبندان3180

**حوض فاطمهعربخانهشوسفنهبندان3181

1333خرمیعربخانهشوسفنهبندان3182

2668خسروآبادعربخانهشوسفنهبندان3183

1126خسرويعربخانهشوسفنهبندان3184

616خونیککعربخانهشوسفنهبندان3185

**خیرآبادعربخانهشوسفنهبندان3186

2363درشکفت /درشکاف /عربخانهشوسفنهبندان3187

511دروديعربخانهشوسفنهبندان3188
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1130دره کورانعربخانهشوسفنهبندان3189

**دوزنگانعربخانهشوسفنهبندان3190

823ده شیخعربخانهشوسفنهبندان3191

243826دهکعربخانهشوسفنهبندان3192

**رضوانعربخانهشوسفنهبندان3193

1342روددرهعربخانهشوسفنهبندان3194

**ریزنگعربخانهشوسفنهبندان3195

**زین آبادعربخانهشوسفنهبندان3196

510سایه سنگانعربخانهشوسفنهبندان3197

1936سریخان سفلیعربخانهشوسفنهبندان3198

3198سلطانی علیاعربخانهشوسفنهبندان3199

47140سمکعربخانهشوسفنهبندان3200

1755سمنی سفلیعربخانهشوسفنهبندان3201

1644سنجی علیاعربخانهشوسفنهبندان3202

**سنگانعربخانهشوسفنهبندان3203

**سنگل آبادعربخانهشوسفنهبندان3204

2773سوالخانعربخانهشوسفنهبندان3205

**شورابعربخانهشوسفنهبندان3206

**شیخ عبدالهعربخانهشوسفنهبندان3207

**عبدلی سفلیعربخانهشوسفنهبندان3208

616عمريعربخانهشوسفنهبندان3209

2566فراتانعربخانهشوسفنهبندان3210

717فریدونعربخانهشوسفنهبندان3211

**فوالدآبادسفلیعربخانهشوسفنهبندان3212

**فوالدآبادعلیاعربخانهشوسفنهبندان3213

**کاسگان /کاسکان پائین /عربخانهشوسفنهبندان3214

513کردآبادعربخانهشوسفنهبندان3215

**کالته تپهعربخانهشوسفنهبندان3216

**کالته توتعربخانهشوسفنهبندان3217
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1539کالته سرورعربخانهشوسفنهبندان3218

**کالته علی آباد/کالت علیآباد/عربخانهشوسفنهبندان3219

**کالته علی عوضعربخانهشوسفنهبندان3220

**کالته عیسائیعربخانهشوسفنهبندان3221

2668کالته مزارعربخانهشوسفنهبندان3222

2478کالته نو/کالت نو/عربخانهشوسفنهبندان3223

414کالته نوريعربخانهشوسفنهبندان3224

**کندرعربخانهشوسفنهبندان3225

**کوشه علیاعربخانهشوسفنهبندان3226

**کوهسارعربخانهشوسفنهبندان3227

**گدارزردعربخانهشوسفنهبندان3228

2571گروعربخانهشوسفنهبندان3229

1741گزانعربخانهشوسفنهبندان3230

819گزیدري سفلیعربخانهشوسفنهبندان3231

516گزیدري علیاعربخانهشوسفنهبندان3232

**گل آبادعربخانهشوسفنهبندان3233

**گلرگعربخانهشوسفنهبندان3234

**گندشکانعربخانهشوسفنهبندان3235

**گوهرهعربخانهشوسفنهبندان3236

**لیسکیعربخانهشوسفنهبندان3237

52179ماهانیعربخانهشوسفنهبندان3238

720مبادین سفلیعربخانهشوسفنهبندان3239

59مبادین علیاعربخانهشوسفنهبندان3240

48محمدآباد/کالته کدخدا/عربخانهشوسفنهبندان3241

414مسعوديعربخانهشوسفنهبندان3242

**ملک آبادعربخانهشوسفنهبندان3243

1957ملوغانعربخانهشوسفنهبندان3244

2174منصورآبادعربخانهشوسفنهبندان3245

1542منگنه ايعربخانهشوسفنهبندان3246
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60197مهل آبادسفلیعربخانهشوسفنهبندان3247

513میرآبادعربخانهشوسفنهبندان3248

**میربیکعربخانهشوسفنهبندان3249

412نایمهعربخانهشوسفنهبندان3250

921هریشیعربخانهشوسفنهبندان3251

2982هشتوگانعربخانهشوسفنهبندان3252

**یزدان چاهعربخانهشوسفنهبندان3253

**ابدزدي /اب دزي /بندانمرکزينهبندان3254

**اصغرآبادبندانمرکزينهبندان3255

**انجیراب /چشمه انجیرهبندانمرکزينهبندان3256

**بازارچه مرزي مشترك دو کوهانهبندانمرکزينهبندان3257

**برجک دیده بانی شنددینار/پاسگاه جدیدچبندانمرکزينهبندان3258

2351,019بندانبندانمرکزينهبندان3259

**پاسگاه چاماربندانمرکزينهبندان3260

**پاسگاه خرماکهبندانمرکزينهبندان3261

**پاسگاه شنداسدبندانمرکزينهبندان3262

**پاسگاه شنددیناربندانمرکزينهبندان3263

**پاسگاه شهیدگورکانیبندانمرکزينهبندان3264

**پایگاه دوکوهانهبندانمرکزينهبندان3265

**پایگاه شهیدگورکانیبندانمرکزينهبندان3266

**پلنگ ساربندانمرکزينهبندان3267

**تاالران مرکزيبندانمرکزينهبندان3268

617تلمبه نصرتبندانمرکزينهبندان3269

**جنگ چاه /جنگ جابندانمرکزينهبندان3270

**چاماربندانمرکزينهبندان3271

**چاه اناريبندانمرکزينهبندان3272

69245چاه بوكبندانمرکزينهبندان3273

**چاه جباريبندانمرکزينهبندان3274

1868چاه چاله اي /چاه ژاله اي /بندانمرکزينهبندان3275
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32131چاه حسن چاريبندانمرکزينهبندان3276

34144چاه حسن سموريبندانمرکزينهبندان3277

1364چاه حمزهبندانمرکزينهبندان3278

69322چاه دغال /حسین ده هردهبندانمرکزينهبندان3279

**چاه رستمبندانمرکزينهبندان3280

1764چاه زردبندانمرکزينهبندان3281

**چاه زردكبندانمرکزينهبندان3282

**چاه زیرانبندانمرکزينهبندان3283

937چاه سبزبندانمرکزينهبندان3284

620چاه سیاربندانمرکزينهبندان3285

**چاه شوربندانمرکزينهبندان3286

32122چاه شولکبندانمرکزينهبندان3287

**چاه علیبندانمرکزينهبندان3288

**چاه علی سروريبندانمرکزينهبندان3289

**چاه عیسی بندانیبندانمرکزينهبندان3290

418چاه کوجو / چاه کرجوبندانمرکزينهبندان3291

**چاه گل نیبندانمرکزينهبندان3292

**چاه مالکیبندانمرکزينهبندان3293

630چاه محمدعلی گل (چاه علی گل )بندانمرکزينهبندان3294

**چاه مرتضی /چاه مرکزي /بندانمرکزينهبندان3295

**چاه موتور منابع طبیعیبندانمرکزينهبندان3296

259839چاه موتورحاجی عباس اردنیبندانمرکزينهبندان3297

625چاه موسی بومديبندانمرکزينهبندان3298

1870چاه نبی / عباس آباد/بندانمرکزينهبندان3299

**چاه یعقوب بندائیبندانمرکزينهبندان3300

**حسین آبادسرکلبندانمرکزينهبندان3301

828خمینی آبادبندانمرکزينهبندان3302

**خواجه دشتی(اهللا آباد)بندانمرکزينهبندان3303

85352خواجه دوچاهیبندانمرکزينهبندان3304
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40136خواجه منجیکوهبندانمرکزينهبندان3305

**دکل مخابرات امام حسینبندانمرکزينهبندان3306

**دودهبندانمرکزينهبندان3307

13101دوکوهانه /چشم قوچان /بندانمرکزينهبندان3308

418زینل آبادبندانمرکزينهبندان3309

**سه پودبندانمرکزينهبندان3310

**سه چاهیبندانمرکزينهبندان3311

34147شندمعصومهبندانمرکزينهبندان3312

1362شندملکیبندانمرکزينهبندان3313

**شوركبندانمرکزينهبندان3314

**شیرازهبندانمرکزينهبندان3315

112423طبسین باالبندانمرکزينهبندان3316

146568طبسین پائینبندانمرکزينهبندان3317

727علی آبادبندانمرکزينهبندان3318

137588علی آباد چاه شندبندانمرکزينهبندان3319

**کاریزكبندانمرکزينهبندان3320

**کرسونکبندانمرکزينهبندان3321

419کل چاهیبندانمرکزينهبندان3322

**کویركبندانمرکزينهبندان3323

40161گرم تمام ده  /گرمبندانمرکزينهبندان3324

632گل گزيبندانمرکزينهبندان3325

1456گله چاهبندانمرکزينهبندان3326

1361گله چشمهبندانمرکزينهبندان3327

**گیشهبندانمرکزينهبندان3328

27114لوله /کوه لولهبندانمرکزينهبندان3329

43155محمدآبادبندانمرکزينهبندان3330

**محمدآبادبندانمرکزينهبندان3331

627معدن حاجاتبندانمرکزينهبندان3332

**معدن دوبراربندانمرکزينهبندان3333
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1649نجمی غنی شاعربندانمرکزينهبندان3334

1132نصرت آبادبندانمرکزينهبندان3335

**اب انبارمالداريمیغانمرکزينهبندان3336

1453اتشکده سفلیمیغانمرکزينهبندان3337

2794اتشکده علیامیغانمرکزينهبندان3338

**اسکامیغانمرکزينهبندان3339

1762اشباكمیغانمرکزينهبندان3340

934ایواسکمیغانمرکزينهبندان3341

**بزکشانمیغانمرکزينهبندان3342

1339پده کهمیغانمرکزينهبندان3343

2159پنهانیمیغانمرکزينهبندان3344

**پیررستممیغانمرکزينهبندان3345

**چاه بادمشکمیغانمرکزينهبندان3346

**چاه بغلمیغانمرکزينهبندان3347

**چاه بوناكمیغانمرکزينهبندان3348

**چاه پنهانیمیغانمرکزينهبندان3349

**چاه حسن عبداهللامیغانمرکزينهبندان3350

**چاه حیدرمیغانمرکزينهبندان3351

**چاه سیاهمیغانمرکزينهبندان3352

725چاه سیاهمیغانمرکزينهبندان3353

415چاه شورمیغانمرکزينهبندان3354

**چاه طاقیمیغانمرکزينهبندان3355

**چاه علی اکبرمیغانمرکزينهبندان3356

**چاه قیچیمیغانمرکزينهبندان3357

**چاه کوريمیغانمرکزينهبندان3358

**چاه موتور رحمان دوستمیغانمرکزينهبندان3359

**چاه میشیمیغانمرکزينهبندان3360

514چاه ولی محمدمیغانمرکزينهبندان3361

618چشمه زردمیغانمرکزينهبندان3362
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**چشمه هفتادمنیمیغانمرکزينهبندان3363

1955حاجی آبادمیغانمرکزينهبندان3364

57159حسین آبادقاسممیغانمرکزينهبندان3365

**حسین رستممیغانمرکزينهبندان3366

**خنجوك سوختهمیغانمرکزينهبندان3367

**درخت کجمیغانمرکزينهبندان3368

**درکیمیغانمرکزينهبندان3369

**دوبشکمیغانمرکزينهبندان3370

**ده مرغمیغانمرکزينهبندان3371

57167ده نومیغانمرکزينهبندان3372

**دهانه دواب علیامیغانمرکزينهبندان3373

2980دهنرودمیغانمرکزينهبندان3374

53184دهومیغانمرکزينهبندان3375

1848رخنهمیغانمرکزينهبندان3376

**رزگمیغانمرکزينهبندان3377

1356رودچشمهمیغانمرکزينهبندان3378

1964رودگور/کالت رودکور/میغانمرکزينهبندان3379

68187رومهمیغانمرکزينهبندان3380

**زاغومیغانمرکزينهبندان3381

614زنگوئیمیغانمرکزينهبندان3382

3392زهري /زهره /میغانمرکزينهبندان3383

**سخت کمانمیغانمرکزينهبندان3384

414سرخ کوهمیغانمرکزينهبندان3385

**سنگریزهمیغانمرکزينهبندان3386

**سنگی دري بوبکمیغانمرکزينهبندان3387

169582سیدالمیغانمرکزينهبندان3388

**شوراب/میانکوهمیغانمرکزينهبندان3389

**شورآبادمیغانمرکزينهبندان3390

**شیرپختکمیغانمرکزينهبندان3391
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**شیرزادمیغانمرکزينهبندان3392

**صادق آباد/ظلم آباد/میغانمرکزينهبندان3393

633طورمیغانمرکزينهبندان3394

2792عباس آبادکلبمیغانمرکزينهبندان3395

**قاسمیمیغانمرکزينهبندان3396

**قله بورمیغانمرکزينهبندان3397

**کارگهیمیغانمرکزينهبندان3398

**کارگهی /کاگهی /میغانمرکزينهبندان3399

2270کالت جنگلمیغانمرکزينهبندان3400

2161کالته حسنمیغانمرکزينهبندان3401

**کالته حسین محمدقاسم /کالته رستم /میغانمرکزينهبندان3402

2276کالته رئیسی /کالته رئیس /میغانمرکزينهبندان3403

3299کالته سرخمیغانمرکزينهبندان3404

**کالته شورمیغانمرکزينهبندان3405

**کالته علی گاومیغانمرکزينهبندان3406

**کالته قربانمیغانمرکزينهبندان3407

2068کالته محمودعلی /محمودعلی /میغانمرکزينهبندان3408

**کلچهمیغانمرکزينهبندان3409

**کلکیمیغانمرکزينهبندان3410

627کله سفید/کالته سفید/میغانمرکزينهبندان3411

**گاشکم /گاشگم /میغانمرکزينهبندان3412

**گاشگزي /بشگزي /میغانمرکزينهبندان3413

**گاوهمیغانمرکزينهبندان3414

837گجیکهمیغانمرکزينهبندان3415

618گجینکمیغانمرکزينهبندان3416

**گراپیمیغانمرکزينهبندان3417

**گل درختمیغانمرکزينهبندان3418

**گل گزمیغانمرکزينهبندان3419

**گلنجکمیغانمرکزينهبندان3420
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**گله گدارمیغانمرکزينهبندان3421

1872لخشکمیغانمرکزينهبندان3422

**لري هامیغانمرکزينهبندان3423

**لوخمیغانمرکزينهبندان3424

**لیسیمیغانمرکزينهبندان3425

826ماهی زردمیغانمرکزينهبندان3426

**مرداريمیغانمرکزينهبندان3427

**مسی چاهمیغانمرکزينهبندان3428

182664میغانمیغانمرکزينهبندان3429

**نهرانجیرمیغانمرکزينهبندان3430

**نیشکركمیغانمرکزينهبندان3431

2585هیردمیغانمرکزينهبندان3432

3387ابراهیم آبادنهمرکزينهبندان3433

59احمدآبادنهمرکزينهبندان3434

77293ارویزنهمرکزينهبندان3435

44163استند/ایستین /نهمرکزينهبندان3436

2976استونند/استانند/نهمرکزينهبندان3437

196694اسدآبادنهمرکزينهبندان3438

**اسالم آبادنهمرکزينهبندان3439

**افضل آبادنهمرکزينهبندان3440

2661الوندنهمرکزينهبندان3441

**باغ سرونهمرکزينهبندان3442

**برجک دژبانی سفیدابهنهمرکزينهبندان3443

**برجک دژبانی شماره 8نهمرکزينهبندان3444

**برجک دژبانی شماره 9نهمرکزينهبندان3445

**برجک دژبانی گدار زردنهمرکزينهبندان3446

**برجک دیده بانی شماره6نهمرکزينهبندان3447

**برجک دیده بانی معدن حاجاتنهمرکزينهبندان3448

247826بیچندنهمرکزينهبندان3449
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**بیدكنهمرکزينهبندان3450

**بیدکبکاننهمرکزينهبندان3451

**بیدکردگمنهمرکزينهبندان3452

**پایگاه شماره 10نهمرکزينهبندان3453

**ترش اب سفلینهمرکزينهبندان3454

**ترش اب علیانهمرکزينهبندان3455

**تلمبه خدادادمالدارينهمرکزينهبندان3456

**تلمبه زین العابدیننهمرکزينهبندان3457

**تلمبه علی اکبرافغانینهمرکزينهبندان3458

**تلمبه کوشک سرابندينهمرکزينهبندان3459

**تیغدرنهمرکزينهبندان3460

**چاه باباجمالنهمرکزينهبندان3461

**چاه بهلول /چاه بهلوله /نهمرکزينهبندان3462

**چاه بی بی علینهمرکزينهبندان3463

**چاه پایهنهمرکزينهبندان3464

**چاه تلخ (چاه قلیچ )نهمرکزينهبندان3465

**چاه تلقرينهمرکزينهبندان3466

**چاه چوچونهمرکزينهبندان3467

6762,473چاه داشینهمرکزينهبندان3468

1041چاه رسالتنهمرکزينهبندان3469

**چاه روئینهمرکزينهبندان3470

**چاه زیکی/زاکینهمرکزينهبندان3471

**چاه شندانهمرکزينهبندان3472

**چاه قله ریگنهمرکزينهبندان3473

**چاه کاوهنهمرکزينهبندان3474

**چاه کرگزنهمرکزينهبندان3475

**چاه کلنتهنهمرکزينهبندان3476

**چاه لفنهمرکزينهبندان3477

**چاه لیسکهنهمرکزينهبندان3478
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**چاه موتور جهان تیغنهمرکزينهبندان3479

**چاه موتور رافتنهمرکزينهبندان3480

**چاه موتور رأفتنهمرکزينهبندان3481

**چاه موتور عبدالسالم قلندرزهینهمرکزينهبندان3482

**چاه نونهمرکزينهبندان3483

**چاه وحدت(چاه محمدکوهی نژاد)نهمرکزينهبندان3484

**چاه یارعلینهمرکزينهبندان3485

187580چهارفرسخنهمرکزينهبندان3486

**حاجی آبادنهمرکزينهبندان3487

**حوض ابراهیمنهمرکزينهبندان3488

**حوض انبارحاج علی رستمنهمرکزينهبندان3489

**حوض انبارعلی زینلنهمرکزينهبندان3490

**حوض حسین خوبیارنهمرکزينهبندان3491

**حوض کربالئی عباسنهمرکزينهبندان3492

**حوض کربالئی غالمرضانهمرکزينهبندان3493

**حوض گنجینهنهمرکزينهبندان3494

**حوض یک فرسخنهمرکزينهبندان3495

89351حیدرآبادنهمرکزينهبندان3496

5742,173خوان شرفنهمرکزينهبندان3497

90281خونیک پائین /خونیک /نهمرکزينهبندان3498

**درازموننهمرکزينهبندان3499

**دکل علی آبادنهمرکزينهبندان3500

**دوفرسنگنهمرکزينهبندان3501

**دولت آبادنهمرکزينهبندان3502

111406دهسلمنهمرکزينهبندان3503

**دهونهمرکزينهبندان3504

**دهونهمرکزينهبندان3505

**دیگنه زارنهمرکزينهبندان3506

**دیگنه زارنهمرکزينهبندان3507
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**ذرتی / چاه ذرتی/نهمرکزينهبندان3508

**راهدارخانه علی آبادنهمرکزينهبندان3509

2386ساگردنهمرکزينهبندان3510

717سر لردنهمرکزينهبندان3511

**سرتل /سوتل /نهمرکزينهبندان3512

33126سلطان آبادنهمرکزينهبندان3513

1862سمافاتنهمرکزينهبندان3514

**سنگرينهمرکزينهبندان3515

31106سه فرسخنهمرکزينهبندان3516

3186سیاه خونیکنهمرکزينهبندان3517

**شاه کونکنهمرکزينهبندان3518

**شن شویی استاد محمودينهمرکزينهبندان3519

**شورمختارنهمرکزينهبندان3520

**شیرکوهکنهمرکزينهبندان3521

**علی آبادبنداننهمرکزينهبندان3522

44107علی رئیسنهمرکزينهبندان3523

59163قدمگاهنهمرکزينهبندان3524

**کوره هوفمان وحیدنیانهمرکزينهبندان3525

**کارخانه شن شویینهمرکزينهبندان3526

**کارخانه شن شویی /شهرك صنعتی /نهمرکزينهبندان3527

**کارگاه تولیدمصالح اداره راهنهمرکزينهبندان3528

**کال حسینانهمرکزينهبندان3529

**کبک آبادنهمرکزينهبندان3530

**کته تاكنهمرکزينهبندان3531

**کجارونهمرکزينهبندان3532

**کچک علی /کوچ کالی /نهمرکزينهبندان3533

**کرم علینهمرکزينهبندان3534

**کالته حاج حسن /چاه حاج حسن /نهمرکزينهبندان3535

**کالته حسین محمد/کالته جهانگیر/نهمرکزينهبندان3536
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**کالته خاننهمرکزينهبندان3537

49119کالته سیدعلینهمرکزينهبندان3538

**کالته قاسمنهمرکزينهبندان3539

**کالته مرادمالدارنهمرکزينهبندان3540

617کالته مالحسننهمرکزينهبندان3541

**کلوتینهمرکزينهبندان3542

47183کهنونهمرکزينهبندان3543

**گرسفید/گزسفید/نهمرکزينهبندان3544

**گله چاهنهمرکزينهبندان3545

**گورابنهمرکزينهبندان3546

**گورچاهنهمرکزينهبندان3547

1959گوشنهمرکزينهبندان3548

3199گوشیننهمرکزينهبندان3549

106300گوندنهمرکزينهبندان3550

**گیشی چاه /گیشه چاه /نهمرکزينهبندان3551

**الخ سفیدنهمرکزينهبندان3552

**مجتمع گاوداري اکبرآبادنهمرکزينهبندان3553

2064محمدآبادنهمرکزينهبندان3554

**معدن گرانیت سفید کوهنهمرکزينهبندان3555

**موتور هئیت واگذارينهمرکزينهبندان3556

**مه جبینینهمرکزينهبندان3557

54194مهدي آبادنهمرکزينهبندان3558

622میلگزنهمرکزينهبندان3559

**ناسفند /ناسپندنهمرکزينهبندان3560

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