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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

106267اردینبامبام وصفی آباداسفراین1

**اسفنجبامبام وصفی آباداسفراین2

61143اغش /اقج /بامبام وصفی آباداسفراین3

77219اق قلعهبامبام وصفی آباداسفراین4

**امام زاده سلطان مصیببامبام وصفی آباداسفراین5

**باباقدرتبامبام وصفی آباداسفراین6

4921,368بامبامبام وصفی آباداسفراین7

53158بانی دربامبام وصفی آباداسفراین8

61169بکرآبادبامبام وصفی آباداسفراین9

49112بیش آبادبامبام وصفی آباداسفراین10

50128تارخهبامبام وصفی آباداسفراین11

**تی جی ري سفلیبامبام وصفی آباداسفراین12

**تی جی ري علیابامبام وصفی آباداسفراین13

186563جهانبامبام وصفی آباداسفراین14

2680چهارمست/ چهارفصل /بامبام وصفی آباداسفراین15

**خرگلیبامبام وصفی آباداسفراین16

**داشخانهبامبام وصفی آباداسفراین17

**دره محمودآبادبامبام وصفی آباداسفراین18

174463دستجردبامبام وصفی آباداسفراین19

3451,046دهنه اجاقبامبام وصفی آباداسفراین20

**دیوانیبامبام وصفی آباداسفراین21

**رندآبادبامبام وصفی آباداسفراین22

2156زالیبامبام وصفی آباداسفراین23

**سایت مخابراتی جنتبامبام وصفی آباداسفراین24

3898عنبرآبادبامبام وصفی آباداسفراین25

2245عیسی باغبامبام وصفی آباداسفراین26

45149غوزه زن /گیوه جان /بامبام وصفی آباداسفراین27

جدول آبادي هاي استان خراسان شمالی به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار
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54151فتح آبادبامبام وصفی آباداسفراین28

134366قارضی کرجیبامبام وصفی آباداسفراین29

2043قوچقربامبام وصفی آباداسفراین30

54145کاریزدربامبام وصفی آباداسفراین31

72168کالته بامبامبام وصفی آباداسفراین32

**کالته سراببامبام وصفی آباداسفراین33

**کالته نریمان / کالته مختار/بامبام وصفی آباداسفراین34

**کورنانبامبام وصفی آباداسفراین35

61138کوشکندربامبام وصفی آباداسفراین36

**گروانگوبامبام وصفی آباداسفراین37

**مرواري چاهبامبام وصفی آباداسفراین38

**ناوق سفلیبامبام وصفی آباداسفراین39

**ناوق علیابامبام وصفی آباداسفراین40

322825نوده بامبامبام وصفی آباداسفراین41

**نورقاببامبام وصفی آباداسفراین42

197625اسفیدصفی آبادبام وصفی آباداسفراین43

125469اقازادهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین44

120399الست سفلیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین45

175559الست علیاصفی آبادبام وصفی آباداسفراین46

82265باغشجردصفی آبادبام وصفی آباداسفراین47

**برجاقستانصفی آبادبام وصفی آباداسفراین48

**بندگلستانصفی آبادبام وصفی آباداسفراین49

**بهکاریز /سیدآباد/صفی آبادبام وصفی آباداسفراین50

**جوادیهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین51

40103جوزقهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین52

**چاه بنیاد مستضعفانصفی آبادبام وصفی آباداسفراین53

**چاه دهنه شیرینصفی آبادبام وصفی آباداسفراین54

**چاه شهید منتظر شماره1صفی آبادبام وصفی آباداسفراین55

**چاه شهید منتظر شماره2صفی آبادبام وصفی آباداسفراین56
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**چاه شهید منتظر شماره3صفی آبادبام وصفی آباداسفراین57

**چاه عمیق حاج حسین ارغیانیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین58

**چاه عمیق حاج نور محمد بهرامیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین59

**چاه عمیق غالمرضا گرایلیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین60

**چاه عمیق محمد صفی آباديصفی آبادبام وصفی آباداسفراین61

**چاه عمیق محمدرضاباباکالنیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین62

**چاه عمیق محمود ارغیانی1صفی آبادبام وصفی آباداسفراین63

**چاه عمیق محمود ارغیانی2صفی آبادبام وصفی آباداسفراین64

**چاه عمیق میرزاتقی حسینیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین65

**چاه مالکین گل انجیکصفی آبادبام وصفی آباداسفراین66

**چاه مشاع شهیدقهرمانی شماره 1صفی آبادبام وصفی آباداسفراین67

**چاه مشاع شهیدقهرمانی شماره 2صفی آبادبام وصفی آباداسفراین68

**چاه مشاع شهیدقهرمانی شماره 3صفی آبادبام وصفی آباداسفراین69

**چاه مشاع شهیدقهرمانی شماره 4صفی آبادبام وصفی آباداسفراین70

**چاه مشاع شهیدقهرمانی شماره 5صفی آبادبام وصفی آباداسفراین71

**چاه موتور امینیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین72

**چاه موتور مرشدخان علیاصفی آبادبام وصفی آباداسفراین73

**چاه موتورحاجی حسن سهرابیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین74

**چاه موتورمشاع شهیدقهرمانی شماره 7صفی آبادبام وصفی آباداسفراین75

**حسین آبادصفی آبادبام وصفی آباداسفراین76

**خان قلعهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین77

**خوراب سفلیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین78

**خوراب علیاصفی آبادبام وصفی آباداسفراین79

**درگاه درهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین80

56203دول چاهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین81

175551دهنه شیرینصفی آبادبام وصفی آباداسفراین82

67142راوخصفی آبادبام وصفی آباداسفراین83

112259زنفتصفی آبادبام وصفی آباداسفراین84

**سرفرازصفی آبادبام وصفی آباداسفراین85

صفحه 3



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شورابیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین86

58143عباس آبادصفی آبادبام وصفی آباداسفراین87

**فیروزآبادصفی آبادبام وصفی آباداسفراین88

60203قارضیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین89

63225قره جه بایرصفی آبادبام وصفی آباداسفراین90

103351قره چاهصفی آبادبام وصفی آباداسفراین91

245704قنبرباغیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین92

**کش شورصفی آبادبام وصفی آباداسفراین93

**کالته باغصفی آبادبام وصفی آباداسفراین94

**کالته چهارباغصفی آبادبام وصفی آباداسفراین95

**کالته یخدانصفی آبادبام وصفی آباداسفراین96

**کالته ارغیانیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین97

**کالته پیرصفی آبادبام وصفی آباداسفراین98

**کالته مالنقیصفی آبادبام وصفی آباداسفراین99

**کالته هیوصفی آبادبام وصفی آباداسفراین100

39138گپزصفی آبادبام وصفی آباداسفراین101

142428گسک -گسک علیا/کسک /صفی آبادبام وصفی آباداسفراین102

412گمبرديصفی آبادبام وصفی آباداسفراین103

**محله دوست محمدصفی آبادبام وصفی آباداسفراین104

1134محمدآبادصفی آبادبام وصفی آباداسفراین105

138463مقصودآبادصفی آبادبام وصفی آباداسفراین106

1337منگلی سفلی /احمدآبادمنگلی /صفی آبادبام وصفی آباداسفراین107

49151منگلی علیاصفی آبادبام وصفی آباداسفراین108

2187نیابصفی آبادبام وصفی آباداسفراین109

50176ابري تپهآذريمرکزياسفراین110

3731,408اتیمزآذريمرکزياسفراین111

**انبار آستان قدسآذريمرکزياسفراین112

**انبار مواد ناریهآذريمرکزياسفراین113

94318ایزيآذريمرکزياسفراین114
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2793باباچشمهآذريمرکزياسفراین115

**باسکول 60تنی رمضانی  /گاوداري رمضانیآذريمرکزياسفراین116

**پاسگاه شکاربانیآذريمرکزياسفراین117

**تصفیه خانه آب شرب اسفراینآذريمرکزياسفراین118

4011,322جوشقانآذريمرکزياسفراین119

**جیران چاهآذريمرکزياسفراین120

1447چاه تلخ  /حسن آبادآذريمرکزياسفراین121

**چاه رمظانعلی سهرابیآذريمرکزياسفراین122

**چاه ریشیآذريمرکزياسفراین123

**چاه شورآذريمرکزياسفراین124

**چاه عمیق حاجی قربان شیرپیکرآذريمرکزياسفراین125

**چاه عمیق دولت آبادآذريمرکزياسفراین126

**چاه عمیق شهید محمديآذريمرکزياسفراین127

**چاه عمیق شهیدعباسی شماره 4مشاعآذريمرکزياسفراین128

**چاه عمیق شیداآذريمرکزياسفراین129

**چاه عمیق غالم حسین نوريآذريمرکزياسفراین130

**چاه عمیق کالته سنجرآذريمرکزياسفراین131

**چاه عمیق گراتیآذريمرکزياسفراین132

**چاه عمیق مشاع حسن زاده3آذريمرکزياسفراین133

**چاه عمیق مشاع شهید رجائیآذريمرکزياسفراین134

**چاه عمیق مشاع علیرضاشرفیآذريمرکزياسفراین135

**چیلآذريمرکزياسفراین136

78218حصاري گازرانیآذريمرکزياسفراین137

2281دنجآذريمرکزياسفراین138

82293دولتآبادآذريمرکزياسفراین139

**ریشیآذريمرکزياسفراین140

28104سنجبینیآذريمرکزياسفراین141

**سنگرآذريمرکزياسفراین142

126374سینانآذريمرکزياسفراین143

صفحه 5



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**طغانآذريمرکزياسفراین144

**ظلم آبادآذريمرکزياسفراین145

159589عباس آبادآذريمرکزياسفراین146

33111علی آبادالوآذريمرکزياسفراین147

4061,301فرطان تازهآذريمرکزياسفراین148

6842,351فرطان کهنهآذريمرکزياسفراین149

59188فیروزآبادآذريمرکزياسفراین150

193661قاسم آبادآذريمرکزياسفراین151

57177قاسم خانآذريمرکزياسفراین152

100323قهرمان آباد/الیاس /آذريمرکزياسفراین153

**کارخانه گچ شاه جهانآذريمرکزياسفراین154

87268کبوترخانهآذريمرکزياسفراین155

823کالته حاج علی خانآذريمرکزياسفراین156

91255کالته سنجرآذريمرکزياسفراین157

**کالته فالحآذريمرکزياسفراین158

1549کالته ممیشآذريمرکزياسفراین159

2901,078کالته میرزارحیمآذريمرکزياسفراین160

3991,300کوشکیآذريمرکزياسفراین161

218661گراتیآذريمرکزياسفراین162

2366گم اسحاقآذريمرکزياسفراین163

**مرغداري دهقانآذريمرکزياسفراین164

**مرغداري کریم کریمیآذريمرکزياسفراین165

**ناحیه صنعتی گراتیآذريمرکزياسفراین166

33108نصرآبادآذريمرکزياسفراین167

69257ولی آبادآذريمرکزياسفراین168

**هفت یوردآذريمرکزياسفراین169

**اردغائیدامن کوهمرکزياسفراین170

50167استیندامن کوهمرکزياسفراین171

619اکبرآباددامن کوهمرکزياسفراین172
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4521,529تويدامن کوهمرکزياسفراین173

39120جعفرآباددامن کوهمرکزياسفراین174

**چاه عمیق جعفرآباددامن کوهمرکزياسفراین175

**چاه عمیق حسن اسماعیلیدامن کوهمرکزياسفراین176

**چاه موتورخرده مالکین روستاي زاريدامن کوهمرکزياسفراین177

**چاه موتورمالکیندامن کوهمرکزياسفراین178

**چماقیدامن کوهمرکزياسفراین179

6411,999چهاربرجدامن کوهمرکزياسفراین180

**حاجی آباددامن کوهمرکزياسفراین181

79276حبس آباددامن کوهمرکزياسفراین182

56173حسین آبادخانکوردامن کوهمرکزياسفراین183

2921,006خالدآباددامن کوهمرکزياسفراین184

83297دهکدامن کوهمرکزياسفراین185

51184زاريدامن کوهمرکزياسفراین186

2851,051سارمراندامن کوهمرکزياسفراین187

**شکاربانی تويدامن کوهمرکزياسفراین188

44158فیروزیهدامن کوهمرکزياسفراین189

**کالته حسن آباددامن کوهمرکزياسفراین190

56189کالته خوشدامن کوهمرکزياسفراین191

2071کالته مالعزیزدامن کوهمرکزياسفراین192

513کالته منصورآباددامن کوهمرکزياسفراین193

413اب بخشروئینمرکزياسفراین194

**اداره شکاربانی سالوكروئینمرکزياسفراین195

49158امین آبادروئینمرکزياسفراین196

**اهنگرانروئینمرکزياسفراین197

4311,421ایرجروئینمرکزياسفراین198

71263باغیروئینمرکزياسفراین199

3021,010برجروئینمرکزياسفراین200

**برج خانروئینمرکزياسفراین201
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**بروان لوروئینمرکزياسفراین202

107338بزنجروئینمرکزياسفراین203

**بگلرروئینمرکزياسفراین204

**بلگوه بزرگروئینمرکزياسفراین205

**بلگوه کوچکروئینمرکزياسفراین206

**پادگان قدسروئینمرکزياسفراین207

39119پلنگدرهروئینمرکزياسفراین208

**تخت کوهروئینمرکزياسفراین209

**چاه عمیق شهیدمدنی شماره 1روئینمرکزياسفراین210

**چاه عمیق شهیدمدنی شماره 2روئینمرکزياسفراین211

**چاه مشاع عمیق شماره1روئینمرکزياسفراین212

143485حسن آبادچنارسوختهروئینمرکزياسفراین213

2495حصارکردهاروئینمرکزياسفراین214

2990حصاريروئینمرکزياسفراین215

4031,317خوشینروئینمرکزياسفراین216

**درخت لوشیروئینمرکزياسفراین217

1032دوريروئینمرکزياسفراین218

**دهاوروئینمرکزياسفراین219

**روغن کشی امینروئینمرکزياسفراین220

7642,123رویینروئینمرکزياسفراین221

**زاوگردوروئینمرکزياسفراین222

**ساریگلروئینمرکزياسفراین223

7182,540سستروئینمرکزياسفراین224

**سالن چشمهروئینمرکزياسفراین225

**سیاه خانهروئینمرکزياسفراین226

**سیدآبادروئینمرکزياسفراین227

**شاه پیرانروئینمرکزياسفراین228

**شرکت چتایی بافی جهادسازندگیروئینمرکزياسفراین229

**شن شویی ابوذر 2روئینمرکزياسفراین230
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**شن شویی ارشديروئینمرکزياسفراین231

519شهرك صنعتی خوشروئینمرکزياسفراین232

1558شیرویهروئینمرکزياسفراین233

**طورسفلیروئینمرکزياسفراین234

**طورعلیاروئینمرکزياسفراین235

**عباس آبادروئینمرکزياسفراین236

104332عراقیروئینمرکزياسفراین237

205740فریمانروئینمرکزياسفراین238

**قره چقهروئینمرکزياسفراین239

**قره قوزيروئینمرکزياسفراین240

**قره کانلوروئینمرکزياسفراین241

**کارخانه آرد حقیقیروئینمرکزياسفراین242

**کارخانه سیمانروئینمرکزياسفراین243

**کارگاه سپهر فورجروئینمرکزياسفراین244

**کارخانه ریخته گري اسفراین11روئینمرکزياسفراین245

**کریمآبادروئینمرکزياسفراین246

117406کسرقروئینمرکزياسفراین247

3661,148کالتروئینمرکزياسفراین248

**کالت باباخان درهروئینمرکزياسفراین249

**کالته چهل گانیروئینمرکزياسفراین250

1337کالته ساداتروئینمرکزياسفراین251

**کالته فقیرروئینمرکزياسفراین252

**کالته قزن درهروئینمرکزياسفراین253

**کالته کربالئی علی خانروئینمرکزياسفراین254

**کالته لوشکروئینمرکزياسفراین255

94373گرمه خوشروئینمرکزياسفراین256

**گل تپهروئینمرکزياسفراین257

**گندم حارهروئینمرکزياسفراین258

**لوله پلی اتیلن اعلمیروئینمرکزياسفراین259

صفحه 9



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ماکارونی ستارگانروئینمرکزياسفراین260

292922محموديروئینمرکزياسفراین261

3190مراغهروئینمرکزياسفراین262

**مرغداري سعادتروئینمرکزياسفراین263

**مرغداري سنگ سفیديروئینمرکزياسفراین264

**معصوم زادهروئینمرکزياسفراین265

**معصوم زادهروئینمرکزياسفراین266

**میامی /میامروئینمرکزياسفراین267

**میدونروئینمرکزياسفراین268

**هفت ریگروئینمرکزياسفراین269

**ابراهیم آبادزرق آبادمرکزياسفراین270

101279اجقانزرق آبادمرکزياسفراین271

2465ادکانزرق آبادمرکزياسفراین272

**امام عبدالهزرق آبادمرکزياسفراین273

**امین آبادزرق آبادمرکزياسفراین274

**انجیرلیزرق آبادمرکزياسفراین275

**توکل آبادزرق آبادمرکزياسفراین276

**جعفرآبادزرق آبادمرکزياسفراین277

**چاه باهنر /چاه مشاع قلعه نو/زرق آبادمرکزياسفراین278

**چاه شهیدمرادي شماره 1مشاعزرق آبادمرکزياسفراین279

**چاه شهیدمرادي شماره 2مشاعزرق آبادمرکزياسفراین280

**چاه عاشوري / چاه عمیق شیبانی/زرق آبادمرکزياسفراین281

**چاه عمیق شهیدکاوه شماره 1مشاعزرق آبادمرکزياسفراین282

**چاه عمیق شهیدکاوه شماره 2مشاعزرق آبادمرکزياسفراین283

**چاه عمیق علی شرف پورزرق آبادمرکزياسفراین284

**چاه مشاع 1شهیدصادقیزرق آبادمرکزياسفراین285

**چاه مشاع 2شهیدصادقیزرق آبادمرکزياسفراین286

**چاه مشاع شماره 1شهیدمیالنوزرق آبادمرکزياسفراین287

**چاه مشاع شماره1 شهیدمحبتیزرق آبادمرکزياسفراین288

صفحه 10



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه مشاع شهیدکاظمی 1زرق آبادمرکزياسفراین289

**چاه مشاع شهیدکاظمی 2زرق آبادمرکزياسفراین290

3441,143چهل حصارزرق آبادمرکزياسفراین291

35101چهل دخترانزرق آبادمرکزياسفراین292

**حاجی آبادزرق آبادمرکزياسفراین293

57185حسین آبادکردهازرق آبادمرکزياسفراین294

50132خیرآبادزرق آبادمرکزياسفراین295

3395درازپیزرق آبادمرکزياسفراین296

3198رحیم آبادزرق آبادمرکزياسفراین297

225664رزق آبادزرق آبادمرکزياسفراین298

**زمان آبادزرق آبادمرکزياسفراین299

917سرخ چشمهزرق آبادمرکزياسفراین300

**شرکت دامداري قزلزرق آبادمرکزياسفراین301

**شرکت گشت وصنعت اسماعیل آبادزرق آبادمرکزياسفراین302

**شمس آبادزرق آبادمرکزياسفراین303

**صفی آبادزرق آبادمرکزياسفراین304

**صفی آبادپائینزرق آبادمرکزياسفراین305

34111علی آبادزرق آبادمرکزياسفراین306

95269عمارتزرق آبادمرکزياسفراین307

3289قلعه نوانقالبی / قلعه نورئیسی/زرق آبادمرکزياسفراین308

**قنبرآبادزرق آبادمرکزياسفراین309

**کالته حاتمزرق آبادمرکزياسفراین310

**کاظم آباد/چاه علی ابن ابیطالب شماره 3زرق آبادمرکزياسفراین311

**کروژدهزرق آبادمرکزياسفراین312

2680کالته بزرگزرق آبادمرکزياسفراین313

3799کالته رضا /کالته بچه ها/زرق آبادمرکزياسفراین314

**کالته سرداريزرق آبادمرکزياسفراین315

**کالته شرفخانزرق آبادمرکزياسفراین316

38119کالته شورزرق آبادمرکزياسفراین317

صفحه 11



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2786کالته علیمردانزرق آبادمرکزياسفراین318

1237کالته نیش کشزرق آبادمرکزياسفراین319

2356کورانزرق آبادمرکزياسفراین320

1230گزرابیزرق آبادمرکزياسفراین321

41109گورپانزرق آبادمرکزياسفراین322

**معصوم زاده بزرگزرق آبادمرکزياسفراین323

**مقصودآبادزرق آبادمرکزياسفراین324

3177مهدي آبادزرق آبادمرکزياسفراین325

120376مهرآبادزرق آبادمرکزياسفراین326

66211نقی آبادزرق آبادمرکزياسفراین327

2990نیش کشزرق آبادمرکزياسفراین328

**اتوبیکمیالنلومرکزياسفراین329

220767اردغانمیالنلومرکزياسفراین330

**اق چشمهمیالنلومرکزياسفراین331

1763انوشیروانمیالنلومرکزياسفراین332

2790برستو/پرستو/میالنلومرکزياسفراین333

**برمهانمیالنلومرکزياسفراین334

134451بیدوازمیالنلومرکزياسفراین335

2382پرکانلومیالنلومرکزياسفراین336

**پیرومیالنلومرکزياسفراین337

**تاالريمیالنلومرکزياسفراین338

**ترکانمیالنلومرکزياسفراین339

934جان احمدي /کالته حاجی قنبر/میالنلومرکزياسفراین340

**جبارمیالنلومرکزياسفراین341

**چشمه پولودمیالنلومرکزياسفراین342

**حجی کولومیالنلومرکزياسفراین343

168582حسن آبادمیالنلومرکزياسفراین344

**حصارکاظم آبادمیالنلومرکزياسفراین345

**خرانمیالنلومرکزياسفراین346

صفحه 12



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**خوردي دنجمیالنلومرکزياسفراین347

2595درپرچین سفلیمیالنلومرکزياسفراین348

725درپرچین علیامیالنلومرکزياسفراین349

**ریحانمیالنلومرکزياسفراین350

**ریسپانلومیالنلومرکزياسفراین351

47152سارکانلومیالنلومرکزياسفراین352

81250سرچشمهمیالنلومرکزياسفراین353

33122سرخ قلعه / سرخ قلعه ترکها/میالنلومرکزياسفراین354

2268سرخ قلعه کردها/کریم آباد سفلیمیالنلومرکزياسفراین355

**شادانلوهمیالنلومرکزياسفراین356

66214شورباالمیالنلومرکزياسفراین357

929شورسفلیمیالنلومرکزياسفراین358

**قروتختهمیالنلومرکزياسفراین359

72249قزاقیمیالنلومرکزياسفراین360

61184قلعه سفیدمیالنلومرکزياسفراین361

**قوچعلیمیالنلومرکزياسفراین362

43173کریم آبادعلیامیالنلومرکزياسفراین363

41132کالته پیالهمیالنلومرکزياسفراین364

**کالته جاقريمیالنلومرکزياسفراین365

2568کالته حبیبمیالنلومرکزياسفراین366

**کالته خان محمدمیالنلومرکزياسفراین367

**کالته قیصرمیالنلومرکزياسفراین368

**کن زومیالنلومرکزياسفراین369

**گاماموتمیالنلومرکزياسفراین370

**گالبیمیالنلومرکزياسفراین371

1862گنج دانمیالنلومرکزياسفراین372

**ماخاتیمیالنلومرکزياسفراین373

**میدرمیالنلومرکزياسفراین374

46155اخلیگرمخانگرمخانبجنورد375

صفحه 13



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4531,371اسفیدانگرمخانگرمخانبجنورد376

175584اق تپهگرمخانگرمخانبجنورد377

88306اوزن بیجهگرمخانگرمخانبجنورد378

**ایستگاه لرزه نگاريگرمخانگرمخانبجنورد379

148462بندیغمورگرمخانگرمخانبجنورد380

48149پاکتل (پاکتلی )گرمخانگرمخانبجنورد381

**پتروشیمی خراسانگرمخانگرمخانبجنورد382

**چهاربرج سفلیگرمخانگرمخانبجنورد383

**چهاربرج علیاگرمخانگرمخانبجنورد384

**حمامیگرمخانگرمخانبجنورد385

2173خطابگرمخانگرمخانبجنورد386

51157دنگلگرمخانگرمخانبجنورد387

**سد / بند قشالقگرمخانگرمخانبجنورد388

169600سرچشمهگرمخانگرمخانبجنورد389

3151,155سلولیگرمخانگرمخانبجنورد390

164552سیسابگرمخانگرمخانبجنورد391

**سیمان بجنورد/کارخانه سیمان حاجی تبدئگرمخانگرمخانبجنورد392

103429شاه اجاقگرمخانگرمخانبجنورد393

71238شهرك قائم / خطابگرمخانگرمخانبجنورد394

148587شهرك قره لرگرمخانگرمخانبجنورد395

148522شیخگرمخانگرمخانبجنورد396

157539عبداله آبادگرمخانگرمخانبجنورد397

193629قارلقگرمخانگرمخانبجنورد398

133450قاضیگرمخانگرمخانبجنورد399

36114قاضی سفلیگرمخانگرمخانبجنورد400

**قردانلوگرمخانگرمخانبجنورد401

197615قره خان بنديگرمخانگرمخانبجنورد402

**قره لرگرمخانگرمخانبجنورد403

67231قزلقانگرمخانگرمخانبجنورد404

صفحه 14
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

60205قشالق عبدل آبادگرمخانگرمخانبجنورد405

62231قشالق کارهگرمخانگرمخانبجنورد406

1554قلعه جق بزرگ / قلعه جوق بزرگ/گرمخانگرمخانبجنورد407

**قلعه جق کوچک /  قلعه جوق کوچک/گرمخانگرمخانبجنورد408

193651قوچ قلعه علیاگرمخانگرمخانبجنورد409

**کارخانه اسید سولفوریکگرمخانگرمخانبجنورد410

**کارخانه آسفالت شهرداريگرمخانگرمخانبجنورد411

**کارخانه شن شویی شهرداريگرمخانگرمخانبجنورد412

**کارخانه کمپوست شهرداري بجنوردگرمخانگرمخانبجنورد413

**کارگاه پودرسنگ و سولفاتگرمخانگرمخانبجنورد414

**کارگاه مبلمان پارت آواگرمخانگرمخانبجنورد415

**کالته چلوگرمخانگرمخانبجنورد416

**کالته حاج علیدادگرمخانگرمخانبجنورد417

132430کالته سهرابگرمخانگرمخانبجنورد418

**مرکزتحقیقات منابع طبیعی شمال خراسانگرمخانگرمخانبجنورد419

**موتوراب مهندس باقريگرمخانگرمخانبجنورد420

118429ناوهگرمخانگرمخانبجنورد421

98324نجف آبادگرمخانگرمخانبجنورد422

4231,337نودهگرمخانگرمخانبجنورد423

33131هانوزيگرمخانگرمخانبجنورد424

40129یکه شاخگرمخانگرمخانبجنورد425

70247امیرآبادگیفانگرمخانبجنورد426

125442ایزمان باالگیفانگرمخانبجنورد427

115409ایزمان پائینگیفانگرمخانبجنورد428

51169پسین درهگیفانگرمخانبجنورد429

199734پیربزگیفانگرمخانبجنورد430

51130جعفرآبادگیفانگرمخانبجنورد431

68222جودر / چودرگیفانگرمخانبجنورد432

108337حاجی عبدالوهاب /حاجی رمضان /گیفانگرمخانبجنورد433

صفحه 15



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

139472حسن آبادگیفانگرمخانبجنورد434

81232دربندگیفانگرمخانبجنورد435

114365رزقانهگیفانگرمخانبجنورد436

3151,341شهرك قلعه جق بزرگگیفانگرمخانبجنورد437

62199قاضیگیفانگرمخانبجنورد438

94323قتلیش سفلیگیفانگرمخانبجنورد439

146470قتلیش علیاگیفانگرمخانبجنورد440

124504قشالق ناوه/کالته شهداي ناوهگیفانگرمخانبجنورد441

141441قلعه محمدي /اوغازه /گیفانگرمخانبجنورد442

92352کوچکگیفانگرمخانبجنورد443

167518گیفان باال/باالده /گیفانگرمخانبجنورد444

84246گیفان پائین /پایین ده /گیفانگرمخانبجنورد445

128367میانزوگیفانگرمخانبجنورد446

46138یزدان آبادگیفانگرمخانبجنورد447

121429ابچورآالداغمرکزيبجنورد448

2692اركآالداغمرکزيبجنورد449

9243,173ارکانآالداغمرکزيبجنورد450

78292اسدلیآالداغمرکزيبجنورد451

4691,655اله وردیخانآالداغمرکزيبجنورد452

39118امام ورديآالداغمرکزيبجنورد453

80256بازخانهآالداغمرکزيبجنورد454

246851برجآالداغمرکزيبجنورد455

**برج ولی خانآالداغمرکزيبجنورد456

40136پاقلعهآالداغمرکزيبجنورد457

**پسته علیاآالداغمرکزيبجنورد458

**پمپ گازآالداغمرکزيبجنورد459

**تخته باشقیآالداغمرکزيبجنورد460

**تلکیآالداغمرکزيبجنورد461

**تلکیآالداغمرکزيبجنورد462
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235729حصارشاهوردیخان /حصارحسینی /آالداغمرکزيبجنورد463

202734حمزانلوآالداغمرکزيبجنورد464

**خان چشمهآالداغمرکزيبجنورد465

4791,638خداقلیآالداغمرکزيبجنورد466

70237خوش منظرآالداغمرکزيبجنورد467

41,084دانشگاه دولتی بجنوردآالداغمرکزيبجنورد468

**دانشگاه علمی و کاربردي اشراقآالداغمرکزيبجنورد469

3061,074درتومآالداغمرکزيبجنورد470

51216درصوفیانآالداغمرکزيبجنورد471

**دماغه بش قارداشآالداغمرکزيبجنورد472

260918رختیانآالداغمرکزيبجنورد473

40146رشوانلوآالداغمرکزيبجنورد474

197631رئینآالداغمرکزيبجنورد475

1,1204,354سندل آبادآالداغمرکزيبجنورد476

**سیلوي گندمآالداغمرکزيبجنورد477

**شرکت سنگ شکن حامیآالداغمرکزيبجنورد478

**شورابآالداغمرکزيبجنورد479

**شیره خانآالداغمرکزيبجنورد480

127485طراقی کردآالداغمرکزيبجنورد481

254880علی گلآالداغمرکزيبجنورد482

69204فیروزهآالداغمرکزيبجنورد483

49169قاپاقآالداغمرکزيبجنورد484

43135قره باشلوآالداغمرکزيبجنورد485

**قریجانلوآالداغمرکزيبجنورد486

47182قلعه مرزآالداغمرکزيبجنورد487

**کارخانه تیرسازي برقآالداغمرکزيبجنورد488

**کارخانه رب گوجه فرنگیآالداغمرکزيبجنورد489

2431,048کچرانلوآالداغمرکزيبجنورد490

**کالته پوالدخانآالداغمرکزيبجنورد491
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**کالته حاج علی اصغرآالداغمرکزيبجنورد492

**کالته شاه وازآالداغمرکزيبجنورد493

**کالته کوشکیآالداغمرکزيبجنورد494

70226کالته مالغالمحسینآالداغمرکزيبجنورد495

187573کالته نقیآالداغمرکزيبجنورد496

277971کالته یاوريآالداغمرکزيبجنورد497

70259کی کیآالداغمرکزيبجنورد498

7652,433گریوانآالداغمرکزيبجنورد499

66220مترانلوآالداغمرکزيبجنورد500

3441,168مهنانآالداغمرکزيبجنورد501

1548میرزاحسن لوآالداغمرکزيبجنورد502

**نمایشگاه بجنوردآالداغمرکزيبجنورد503

137402نیستانهآالداغمرکزيبجنورد504

**هفت چالآالداغمرکزيبجنورد505

199640باباامانباباامانمرکزيبجنورد506

5962,163باغ چقباباامانمرکزيبجنورد507

155567پیغورباباامانمرکزيبجنورد508

**تاالر پذیرایی ارغوانباباامانمرکزيبجنورد509

4251,697جمیباباامانمرکزيبجنورد510

199705چهارخروارباباامانمرکزيبجنورد511

173650حمیدباباامانمرکزيبجنورد512

**شاقهباباامانمرکزيبجنورد513

243926طراقی تركباباامانمرکزيبجنورد514

4451,546علی آبادباباامانمرکزيبجنورد515

**قلندربیکباباامانمرکزيبجنورد516

72225کالته اشیان /کالغ اشیان /باباامانمرکزيبجنورد517

9613,173کالته باقرخان سهباباامانمرکزيبجنورد518

**کالته حاجی رستمیباباامانمرکزيبجنورد519

105379کوه کمرباباامانمرکزيبجنورد520

صفحه 18



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

8072,933ینگه قلعهباباامانمرکزيبجنورد521

623اترآبادسفلیبدرانلومرکزيبجنورد522

40129اترآبادعلیابدرانلومرکزيبجنورد523

83242استادتیمورتاشبدرانلومرکزيبجنورد524

**اق قلعهبدرانلومرکزيبجنورد525

3441,121بدرانلوبدرانلومرکزيبجنورد526

256909بوربوربدرانلومرکزيبجنورد527

9533,482بیدكبدرانلومرکزيبجنورد528

**پسته سفلیبدرانلومرکزيبجنورد529

77259پسرکانلوبدرانلومرکزيبجنورد530

**تاتاربدرانلومرکزيبجنورد531

69251چریکبدرانلومرکزيبجنورد532

2484حصارتیمورتاشبدرانلومرکزيبجنورد533

102381خندقلوبدرانلومرکزيبجنورد534

248888دراغانلو/شهرك شهیداحسانی /بدرانلومرکزيبجنورد535

5381,782دهگاهبدرانلومرکزيبجنورد536

**سریوان تپهبدرانلومرکزيبجنورد537

56203سریوان عاشقانبدرانلومرکزيبجنورد538

722شهرك صنعتی بیدكبدرانلومرکزيبجنورد539

282906شهرك تاتار /حلیم آباد/بدرانلومرکزيبجنورد540

66201شیخ تیموربدرانلومرکزيبجنورد541

38121عرببدرانلومرکزيبجنورد542

159589فخرالدینبدرانلومرکزيبجنورد543

118328قراجهبدرانلومرکزيبجنورد544

54192قره جنگل علیابدرانلومرکزيبجنورد545

142536قره کانلوبدرانلومرکزيبجنورد546

77202قره نودهبدرانلومرکزيبجنورد547

176644قصرقجربدرانلومرکزيبجنورد548

**قلعه تاتبدرانلومرکزيبجنورد549
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

53144قلعه توتبدرانلومرکزيبجنورد550

64215قلعه شعبانبدرانلومرکزيبجنورد551

38139قلعه مموبدرانلومرکزيبجنورد552

214759کالببدرانلومرکزيبجنورد553

101365کالته اقانبیبدرانلومرکزيبجنورد554

1,3735,038کالته پهلوانلوبدرانلومرکزيبجنورد555

2991,088کالته شهیداذرسا/سنجرآباد/بدرانلومرکزيبجنورد556

**کالته مستوفیبدرانلومرکزيبجنورد557

**کالته میروبدرانلومرکزيبجنورد558

90289کالنتربدرانلومرکزيبجنورد559

**کهنه کنبدرانلومرکزيبجنورد560

3311,069گلیبدرانلومرکزيبجنورد561

2873گودالی سالخبدرانلومرکزيبجنورد562

222624لنگربدرانلومرکزيبجنورد563

**مرغداريبدرانلومرکزيبجنورد564

**مسجد امین اهللابدرانلومرکزيبجنورد565

3189مملجهبدرانلومرکزيبجنورد566

50161نرگسلوسفلیبدرانلومرکزيبجنورد567

76227نرگسلوعلیابدرانلومرکزيبجنورد568

40148ینگی قلعه شهركبدرانلومرکزيبجنورد569

**ینگی قلعه کسبایربدرانلومرکزيبجنورد570

65210اركچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم571

155425اندوقانچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم572

721بردبلند(کریم آباد)چهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم573

**تختچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم574

**تزرچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم575

182527جربتچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم576

**جعفرآبادچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم577

**چاه خیبرشماره 2چهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم578

صفحه 20



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه شماره 1خیبرچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم579

**چاه عمیق کالته حاج علیچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم580

**چاه قاسمعلیچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم581

**چاه مشاع شماره 1جهادآبادچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم582

**چاه مشاع شماره 2جهادآبادچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم583

**چهل بقرچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم584

**حمزه چاهچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم585

164467خراشاه /اسالم آباد/چهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم586

**دوشاخچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم587

**شاه توتچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم588

**صبوري باالچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم589

**صبوري پائینچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم590

**علی آبادچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم591

38103غمیطهچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم592

**قاسم آبادچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم593

**قلعه سفیدچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم594

**کاریجیچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم595

**کالته حاج علیچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم596

48کالته کربالئی حسین علیچهارده سنخواستجلگه سنخواستجاجرم597

**امیددربندجلگه سنخواستجاجرم598

**چاه مشاع حبیب بن مظاهردربندجلگه سنخواستجاجرم599

**چاه مشاع علی بن حسیندربندجلگه سنخواستجاجرم600

**چاه موتورعلی بن ابیطالبدربندجلگه سنخواستجاجرم601

**چاه موتورمالک اشتردربندجلگه سنخواستجاجرم602

**حسین آباددربندجلگه سنخواستجاجرم603

**خرابه رباطدربندجلگه سنخواستجاجرم604

99303دربنددربندجلگه سنخواستجاجرم605

111411قره چه رباطدربندجلگه سنخواستجاجرم606

3521,298قلیدربندجلگه سنخواستجاجرم607
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

144387کرفدربندجلگه سنخواستجاجرم608

60220کالته ترکهادربندجلگه سنخواستجاجرم609

53184کالته شوردربندجلگه سنخواستجاجرم610

35136کالته موريدربندجلگه سنخواستجاجرم611

**گازاندربندجلگه سنخواستجاجرم612

**محمدآبادعلیپوردربندجلگه سنخواستجاجرم613

44104مالویسدربندجلگه سنخواستجاجرم614

61187بامشوقانجلگه شوقانجاجرم615

112339پشت بامشوقانجلگه شوقانجاجرم616

33104جغديشوقانجلگه شوقانجاجرم617

2050چپهشوقانجلگه شوقانجاجرم618

**چوچیک ابشوقانجلگه شوقانجاجرم619

186643حصارعیسیشوقانجلگه شوقانجاجرم620

127384دوبرجهشوقانجلگه شوقانجاجرم621

**دهنه زردالوشوقانجلگه شوقانجاجرم622

**ریزي کهنهشوقانجلگه شوقانجاجرم623

**زلفرینشوقانجلگه شوقانجاجرم624

**شورك سفلیشوقانجلگه شوقانجاجرم625

**شورك علیاشوقانجلگه شوقانجاجرم626

61194عمارتشوقانجلگه شوقانجاجرم627

71269قراجه رباطشوقانجلگه شوقانجاجرم628

**کالته پشت بامشوقانجلگه شوقانجاجرم629

57200کالته شقانشوقانجلگه شوقانجاجرم630

**کالته قاجارشوقانجلگه شوقانجاجرم631

50125ناویار /ناویاشوقانجلگه شوقانجاجرم632

**نقی آبادشوقانجلگه شوقانجاجرم633

**اب باریکطبرجلگه شوقانجاجرم634

83255برزانلوطبرجلگه شوقانجاجرم635

80256پیش درهطبرجلگه شوقانجاجرم636

صفحه 22



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

159506جوشقانطبرجلگه شوقانجاجرم637

2471چشمه طبريطبرجلگه شوقانجاجرم638

4381,329چهاربیدطبرجلگه شوقانجاجرم639

**خرمن تپهطبرجلگه شوقانجاجرم640

**رضاآبادطبرجلگه شوقانجاجرم641

275755طبرطبرجلگه شوقانجاجرم642

114348کتلیطبرجلگه شوقانجاجرم643

2373کالته حاج علی اکبر / کالته حاج رحمتطبرجلگه شوقانجاجرم644

**کالته غالمعلیطبرجلگه شوقانجاجرم645

104307گرمکطبرجلگه شوقانجاجرم646

98275محمدآبادطبرطبرجلگه شوقانجاجرم647

**مقصودآبادطبرجلگه شوقانجاجرم648

**ارغن آبادمیان دشتمرکزيجاجرم649

144428امیرآبادمیان دشتمرکزيجاجرم650

**امین آبادمیان دشتمرکزيجاجرم651

75220ایستگاه جاجرممیان دشتمرکزيجاجرم652

619برج اقامیان دشتمرکزيجاجرم653

**تاسیسات شن و ماسه شهرداريمیان دشتمرکزيجاجرم654

**چاه عمیق نصرمیان دشتمرکزيجاجرم655

**چاه مشاع ابوذرمیان دشتمرکزيجاجرم656

**چاه مشاع المهديمیان دشتمرکزيجاجرم657

**چاه مشاع سلمان فارسیمیان دشتمرکزيجاجرم658

**چاه مشاع شماره 1شهیدطالبیانمیان دشتمرکزيجاجرم659

**چاه مشاع شماره 2شهیدطالبیانمیان دشتمرکزيجاجرم660

2259حجت آبادمیان دشتمرکزيجاجرم661

**حصاريمیان دشتمرکزيجاجرم662

2694رحمتآبادمیان دشتمرکزيجاجرم663

1236رحیم آبادمیان دشتمرکزيجاجرم664

**زمان آبادمیان دشتمرکزيجاجرم665
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یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**سازمان کشاورزي امیدمیان دشتمرکزيجاجرم666

**سعیدآبادمیان دشتمرکزيجاجرم667

**سیدآبادمیان دشتمرکزيجاجرم668

613شاه آباد / احمدآباد/میان دشتمرکزيجاجرم669

**شرکت بوکسیت الومینیوم (شرکت آلومینامیان دشتمرکزيجاجرم670

**شریفی آبادمیان دشتمرکزيجاجرم671

108353صادق آبادمیان دشتمرکزيجاجرم672

**طاهرآبادمیان دشتمرکزيجاجرم673

**علی آبادمیان دشتمرکزيجاجرم674

**کبابامیان دشتمرکزيجاجرم675

**گزيمیان دشتمرکزيجاجرم676

**مجتمع کوره هاي اجرپزي جاجرممیان دشتمرکزيجاجرم677

**محمدآبادمیان دشتمرکزيجاجرم678

**مزرعه محمودیانمیان دشتمرکزيجاجرم679

**معدن آلومینویم معدن بوکسیت و اهکمیان دشتمرکزيجاجرم680

**موتوراب ذلفومیان دشتمرکزيجاجرم681

**مهدي آبادمیان دشتمرکزيجاجرم682

**یوسف آبادمیان دشتمرکزيجاجرم683

151556اشرف االسالمجرگالنجرگالنراز و جرگالن684

126509بویاقلیجرگالنجرگالنراز و جرگالن685

136519بهار/کالته بهار/جرگالنجرگالنراز و جرگالن686

151621توتلی سفلی /اشاقی توتلی /جرگالنجرگالنراز و جرگالن687

201823توتلی علیاجرگالنجرگالنراز و جرگالن688

150577حسن آبادجرگالنجرگالنراز و جرگالن689

5732,150دویدوخ علیا / دویدخ علیا/جرگالنجرگالنراز و جرگالن690

157622قاولقاجرگالنجرگالنراز و جرگالن691

51179قره اقاججرگالنجرگالنراز و جرگالن692

83358قره قانلوجرگالنجرگالنراز و جرگالن693

2885قریه صیدنورجرگالنجرگالنراز و جرگالن694
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

75329قوري درهجرگالنجرگالنراز و جرگالن695

2631,006کرکولیجرگالنجرگالنراز و جرگالن696

3191,279کالته ابریشمجرگالنجرگالنراز و جرگالن697

5842,199گرگزجرگالنجرگالنراز و جرگالن698

2951,183مزارلق /اسالمبول /جرگالنجرگالنراز و جرگالن699

56245مزرعه چال تک پکجرگالنجرگالنراز و جرگالن700

7182,852یکه سعودسفلیجرگالنجرگالنراز و جرگالن701

4821,855یکه سعودعلیاجرگالنجرگالنراز و جرگالن702

47194ییالقجرگالنجرگالنراز و جرگالن703

241986اشتوت باالحصارچهجرگالنراز و جرگالن704

74303اشتوت پایینحصارچهجرگالنراز و جرگالن705

133562اقرقایهحصارچهجرگالنراز و جرگالن706

4491,776بچه درهحصارچهجرگالنراز و جرگالن707

231913حصارچه باالحصارچهجرگالنراز و جرگالن708

165607حصارچه پایینحصارچهجرگالنراز و جرگالن709

126547قره اقاج محمد نفسحصارچهجرگالنراز و جرگالن710

143547قره پارچقحصارچهجرگالنراز و جرگالن711

107434قزلحصارچهجرگالنراز و جرگالن712

237862کرپشتلی باغیحصارچهجرگالنراز و جرگالن713

2821,058کرپشتلی علیاحصارچهجرگالنراز و جرگالن714

1672کالته حاجی آشورحصارچهجرگالنراز و جرگالن715

47179کالته شهید پورمندحصارچهجرگالنراز و جرگالن716

147595کیلوپنجهحصارچهجرگالنراز و جرگالن717

102385مزرعه بچه دره علیاحصارچهجرگالنراز و جرگالن718

154595بشدرهراستقانغالمانراز و جرگالن719

178733پرسه سوعلیاراستقانغالمانراز و جرگالن720

80331پرسه سوي سفلیراستقانغالمانراز و جرگالن721

276963تکله قوزراستقانغالمانراز و جرگالن722

312922راستقانراستقانغالمانراز و جرگالن723
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200630سیوخسوانقالب / سیوخسومرادخان/راستقانغالمانراز و جرگالن724

3931,441سیوخسوهاشمراستقانغالمانراز و جرگالن725

50164قره باطرراستقانغالمانراز و جرگالن726

83305کالته اتعلیراستقانغالمانراز و جرگالن727

126397کالته حسنقلیراستقانغالمانراز و جرگالن728

144522ادینه قلیغالمانغالمانراز و جرگالن729

296953تازه قلعهغالمانغالمانراز و جرگالن730

266861داشلی قلعهغالمانغالمانراز و جرگالن731

8602,867غالمانغالمانغالمانراز و جرگالن732

3281,244اشرف درهباغلقمرکزيراز و جرگالن733

5342,131باغلقباغلقمرکزيراز و جرگالن734

6812,774بیک پوالد/بک پوالد/باغلقمرکزيراز و جرگالن735

2898تش نفسباغلقمرکزيراز و جرگالن736

137524سنگسارباغلقمرکزيراز و جرگالن737

231976کاریزباغلقمرکزيراز و جرگالن738

245906گزباغلقمرکزيراز و جرگالن739

67256گنبدلیباغلقمرکزيراز و جرگالن740

2154اسفروجرازمرکزيراز و جرگالن741

65227امامدرهرازمرکزيراز و جرگالن742

233971امانلیرازمرکزيراز و جرگالن743

3186انابايرازمرکزيراز و جرگالن744

**پشتاقانرازمرکزيراز و جرگالن745

3081,127پشین دهرازمرکزيراز و جرگالن746

3861,567تنگه ترکمنرازمرکزيراز و جرگالن747

73222تنگه رازرازمرکزيراز و جرگالن748

53173جلفدرهرازمرکزيراز و جرگالن749

**چشمه سیدرازمرکزيراز و جرگالن750

**دکل مخابراترازمرکزيراز و جرگالن751

**دوست محمدرازمرکزيراز و جرگالن752

صفحه 26



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**رجبعلی داشابرازمرکزيراز و جرگالن753

**رزان درهرازمرکزيراز و جرگالن754

39118زرنهرازمرکزيراز و جرگالن755

**زوقربانعلیرازمرکزيراز و جرگالن756

**سنگین دررازمرکزيراز و جرگالن757

**سیدآبادرازمرکزيراز و جرگالن758

28112عبداله آبادرازمرکزيراز و جرگالن759

53151فرح دینرازمرکزيراز و جرگالن760

**قره گويرازمرکزيراز و جرگالن761

35123قلعه قوشینرازمرکزيراز و جرگالن762

60171قوش تپهرازمرکزيراز و جرگالن763

**کشکینه زورازمرکزيراز و جرگالن764

**کالته رضازادهرازمرکزيراز و جرگالن765

**کالته شام باباکهرازمرکزيراز و جرگالن766

827کالته شیرورازمرکزيراز و جرگالن767

**کالته کندرفرازمرکزيراز و جرگالن768

**کالته گلبونهرازمرکزيراز و جرگالن769

160492گوي نیکرازمرکزيراز و جرگالن770

**ابراهیم آباد/بیره زینل بیگتکمرانسرحدشیروان771

2263برج ذوالفقارتکمرانسرحدشیروان772

43176برزوتکمرانسرحدشیروان773

192674بیکتکمرانسرحدشیروان774

173592تکمرانتکمرانسرحدشیروان775

183721توپکانلوتکمرانسرحدشیروان776

147489توکورتکمرانسرحدشیروان777

84256چوکانلوتکمرانسرحدشیروان778

**حسین آبادمعین /کالته جعفرئتکمرانسرحدشیروان779

**خدرتکمرانسرحدشیروان780

135491سجاد آبادتکمرانسرحدشیروان781
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**سد برزوتکمرانسرحدشیروان782

34108سرخ زوتکمرانسرحدشیروان783

**صلح آبادتکمرانسرحدشیروان784

**ظفر آباد/سردارآباد/تکمرانسرحدشیروان785

**علیخانقلعهتکمرانسرحدشیروان786

1135قوردانلوتکمرانسرحدشیروان787

**قوري دربندتکمرانسرحدشیروان788

143490قوالنلوسفلیتکمرانسرحدشیروان789

98306قوالنلوعلیاتکمرانسرحدشیروان790

102332گوگلی /کوکلی /تکمرانسرحدشیروان791

2888یانبالغتکمرانسرحدشیروان792

123458الخاصجیرستانسرحدشیروان793

86291پالکانلوباالجیرستانسرحدشیروان794

84298پالکانلوپائینجیرستانسرحدشیروان795

36119تختجیرستانسرحدشیروان796

1449چرمهجیرستانسرحدشیروان797

825دوله دانلوجیرستانسرحدشیروان798

38120زیندانلوجیرستانسرحدشیروان799

89318سیرسپرانلوعلیاجیرستانسرحدشیروان800

45144سیس پیرانلوسفلیجیرستانسرحدشیروان801

54176کالتمانلوجیرستانسرحدشیروان802

142477کالته نظرعلیجیرستانسرحدشیروان803

181699کالته نظرمحمدجیرستانسرحدشیروان804

31105کورکانلوعلیاجیرستانسرحدشیروان805

184600کوسهجیرستانسرحدشیروان806

115442ملوانلوجیرستانسرحدشیروان807

3192میالنلوسفلیجیرستانسرحدشیروان808

126484میالنلوعلیاجیرستانسرحدشیروان809

233707نامانلوجیرستانسرحدشیروان810
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2159اق قلعهقوشخانه باالقوشخانهشیروان811

1238امیریه /امیرخان /قوشخانه باالقوشخانهشیروان812

122346باغقوشخانه باالقوشخانهشیروان813

68188تفتازانقوشخانه باالقوشخانهشیروان814

104344حصارقوشخانه باالقوشخانهشیروان815

136478خیرآبادقوشخانه باالقوشخانهشیروان816

58173دده خانقوشخانه باالقوشخانهشیروان817

50141زوقوشخانه باالقوشخانهشیروان818

164521زیدرقوشخانه باالقوشخانهشیروان819

94327سرانیقوشخانه باالقوشخانهشیروان820

187785سردابقوشخانه باالقوشخانهشیروان821

109359سولديقوشخانه باالقوشخانهشیروان822

55177قپزقوشخانه باالقوشخانهشیروان823

42136قلهک سفلیقوشخانه باالقوشخانهشیروان824

123418قلهک علیاقوشخانه باالقوشخانهشیروان825

138390کاکلیقوشخانه باالقوشخانهشیروان826

40190کالته زمانقوشخانه باالقوشخانهشیروان827

50200ینگی قلعه پائینقوشخانه باالقوشخانهشیروان828

32105برزالن سفلیقوشخانه پایینقوشخانهشیروان829

110393برزالن علیاقوشخانه پایینقوشخانهشیروان830

38130پیرهقوشخانه پایینقوشخانهشیروان831

29101جنگا هقوشخانه پایینقوشخانهشیروان832

36137چورچوريقوشخانه پایینقوشخانهشیروان833

125426حلواچشمهقوشخانه پایینقوشخانهشیروان834

3071,027رباطقوشخانه پایینقوشخانهشیروان835

3131,135سنجدقوشخانه پایینقوشخانهشیروان836

66212شناقی سفلیقوشخانه پایینقوشخانهشیروان837

2185شناقی علیاقوشخانه پایینقوشخانهشیروان838

125406قلعه علیمحمدقوشخانه پایینقوشخانهشیروان839

صفحه 29
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**اق سلخ /کالته اب سلخ /حومهمرکزيشیروان840

49166اله آبادسفلیحومهمرکزيشیروان841

158454اله آبادعلیاحومهمرکزيشیروان842

84279امیر آبادحومهمرکزيشیروان843

**ایگدهحومهمرکزيشیروان844

180557باغانحومهمرکزيشیروان845

130432برزل آبادحومهمرکزيشیروان846

**چاه مشاع امیر محمديحومهمرکزيشیروان847

**چاه مشاع سنگ آبادحومهمرکزيشیروان848

**چاه مشاع مرتضی نشیبیحومهمرکزيشیروان849

5091,846چلوحومهمرکزيشیروان850

89230حصاردوینحومهمرکزيشیروان851

1343خرم آبادحومهمرکزيشیروان852

**دامداري بیچرانلوحومهمرکزيشیروان853

**دامداري نبويحومهمرکزيشیروان854

333945دوینحومهمرکزيشیروان855

154498رضاآبادحومهمرکزيشیروان856

58138سرچشمهحومهمرکزيشیروان857

92263سکه /سوکه /حومهمرکزيشیروان858

**سمسارحومهمرکزيشیروان859

38118شکرانلوحومهمرکزيشیروان860

**شوركحومهمرکزيشیروان861

1542شوق آبادحومهمرکزيشیروان862

55175فیض آبادحومهمرکزيشیروان863

113391قلندر آبادحومهمرکزيشیروان864

**کالته شریفیحومهمرکزيشیروان865

2586کالته هنديحومهمرکزيشیروان866

**مرغداري اوغازیانحومهمرکزيشیروان867

53178مرغزارحومهمرکزيشیروان868
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**مزرعه محمد عربخانیحومهمرکزيشیروان869

68229یاسرآباد/خانه حصار/حومهمرکزيشیروان870

78211باداملقزوارممرکزيشیروان871

7822,909حسین آبادزوارممرکزيشیروان872

34101خادمی فجرآبادزوارممرکزيشیروان873

4841,421زوارمزوارممرکزيشیروان874

61212شوریک عبدآبادزوارممرکزيشیروان875

2066شیرآبادزوارممرکزيشیروان876

220689عبدآبادزوارممرکزيشیروان877

175555فجرآبادزوارممرکزيشیروان878

35119قزل حصارزوارممرکزيشیروان879

65201ورقیزوارممرکزيشیروان880

3191,138اسالم آبادکارخانه قندزیارتمرکزيشیروان881

31122امان آبادزیارتمرکزيشیروان882

231741بیگانزیارتمرکزيشیروان883

239772تودهزیارتمرکزيشیروان884

1,9126,518خانلقزیارتمرکزيشیروان885

50153خطابزیارتمرکزيشیروان886

89330رضاآباد/رضا آباد غربیزیارتمرکزيشیروان887

41126شهرك شورزیارتمرکزيشیروان888

86289قلجزیارتمرکزيشیروان889

2879قلعه زوزیارتمرکزيشیروان890

77288کارخانه قندشیروانزیارتمرکزيشیروان891

59199کالته فیروزهزیارتمرکزيشیروان892

107345گره زوزیارتمرکزيشیروان893

49160محمدآباد/محمدعلیخان /زیارتمرکزيشیروان894

1756منصورانزیارتمرکزيشیروان895

34101االشلوسیوکانلومرکزيشیروان896

192518اوغاز کهنه /کهنه اوغاز/سیوکانلومرکزيشیروان897
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230670اوغازتازهسیوکانلومرکزيشیروان898

157484بوانلوسیوکانلومرکزيشیروان899

91291بی بهرهسیوکانلومرکزيشیروان900

2992پس کوه /خرس کانلو/سیوکانلومرکزيشیروان901

2673پیرودانلوسیوکانلومرکزيشیروان902

81274ترانلوسیوکانلومرکزيشیروان903

51152چپانلوسیوکانلومرکزيشیروان904

3198حصارهنامهسیوکانلومرکزيشیروان905

34146خالجلوسیوکانلومرکزيشیروان906

70234دوابسیوکانلومرکزيشیروان907

74243دولوسیوکانلومرکزيشیروان908

**ذاکرانلوسیوکانلومرکزيشیروان909

2876رحیم آبادسیوکانلومرکزيشیروان910

3186رشوانلوسیوکانلومرکزيشیروان911

56167زرتانلوسیوکانلومرکزيشیروان912

3988زیرکوه گدوگانلو/گدوگاونلو/سیوکانلومرکزيشیروان913

3099شرکانلوسیوکانلومرکزيشیروان914

1544شکرانلوسیوکانلومرکزيشیروان915

160549قلعه بیگ قره چشمهسیوکانلومرکزيشیروان916

130434قلعه چهسیوکانلومرکزيشیروان917

183663قلعه حسنسیوکانلومرکزيشیروان918

**کالته باباسیوکانلومرکزيشیروان919

60184کالته بالیسیوکانلومرکزيشیروان920

94311کورکانلوسفلیسیوکانلومرکزيشیروان921

1029محمددورایلوسیوکانلومرکزيشیروان922

2689نقدوسیوکانلومرکزيشیروان923

**ولوسیوکانلومرکزيشیروان924

55147هنامهسیوکانلومرکزيشیروان925

162464اسطرخیگلیانمرکزيشیروان926
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821امامزاده مشهدطرقیگلیانمرکزيشیروان927

1025امیرانلوگلیانمرکزيشیروان928

**بدکانلوگلیانمرکزيشیروان929

2755برزلیگلیانمرکزيشیروان930

913بلقان سفلیگلیانمرکزيشیروان931

60165بلقان علیاگلیانمرکزيشیروان932

225721پیرشهیدگلیانمرکزيشیروان933

49154تبریانگلیانمرکزيشیروان934

113371تنسوانگلیانمرکزيشیروان935

113307حصارپهلوانلو/حصارگلیانگلیانمرکزيشیروان936

**خادمیگلیانمرکزيشیروان937

272856رزمغانگلیانمرکزيشیروان938

48181سنگ چینگلیانمرکزيشیروان939

2181قوینانلوبامیرگلیانمرکزيشیروان940

2665گرمابگلیانمرکزيشیروان941

209598گلیانگلیانمرکزيشیروان942

104300مشهدطرقی سفلیگلیانمرکزيشیروان943

112308مشهدطرقی علیاگلیانمرکزيشیروان944

176520مالباقرگلیانمرکزيشیروان945

138452ورگگلیانمرکزيشیروان946

80263ترنیکتیتکانلوخبوشانفاروج947

228719جعفرآبادسفلیتیتکانلوخبوشانفاروج948

248767حاجی تقیتیتکانلوخبوشانفاروج949

**دندنقابتیتکانلوخبوشانفاروج950

**سازمان اصغري نژادتیتکانلوخبوشانفاروج951

91285کالته جعفرآبادتیتکانلوخبوشانفاروج952

**کالته دندسفلیتیتکانلوخبوشانفاروج953

297956کالته صفدرآبادتیتکانلوخبوشانفاروج954

286968گزکوهتیتکانلوخبوشانفاروج955

صفحه 33



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

179531مرغزارتیتکانلوخبوشانفاروج956

49167میرفضل الهتیتکانلوخبوشانفاروج957

**ناحیه صنعتی فاروجتیتکانلوخبوشانفاروج958

237669نجف آبادتیتکانلوخبوشانفاروج959

132441نقابتیتکانلوخبوشانفاروج960

33105ولی آبادتیتکانلوخبوشانفاروج961

193629اسفجیرحصارخبوشانفاروج962

**اق باغحصارخبوشانفاروج963

199625حصاراندفحصارخبوشانفاروج964

**حصارکهنهحصارخبوشانفاروج965

154413خبوشانحصارخبوشانفاروج966

64203خواجه هاحصارخبوشانفاروج967

1134خوکانلوحصارخبوشانفاروج968

68194دربنداسفجیرحصارخبوشانفاروج969

41141طرقی سفلیحصارخبوشانفاروج970

**قره تپهحصارخبوشانفاروج971

99291قلعه صفاحصارخبوشانفاروج972

**قوچ قلعهحصارخبوشانفاروج973

**کالته فیروزهحصارخبوشانفاروج974

211667کوران ترکیهحصارخبوشانفاروج975

130431کوران کردیهحصارخبوشانفاروج976

**گندابحصارخبوشانفاروج977

4521,328یامحصارخبوشانفاروج978

41142احسان آبادسنگرمرکزيفاروج979

74238ارموداقاچیسنگرمرکزيفاروج980

29100اسطرخیسنگرمرکزيفاروج981

53156اق چشمهسنگرمرکزيفاروج982

97325امیرآبادسنگرمرکزيفاروج983

3083اینجیسنگرمرکزيفاروج984
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157427باش محلهسنگرمرکزيفاروج985

3280بهارسفلیسنگرمرکزيفاروج986

57178بهارعلیاسنگرمرکزيفاروج987

137383بیرك سفلیسنگرمرکزيفاروج988

71168بیرك علیاسنگرمرکزيفاروج989

32101بیرم آبادسنگرمرکزيفاروج990

1540پسکنسنگرمرکزيفاروج991

1651پیرهسنگرمرکزيفاروج992

28105جنجال آبادسنگرمرکزيفاروج993

4981,418خرقسنگرمرکزيفاروج994

4381شیرغانسنگرمرکزيفاروج995

36113فرهادانسنگرمرکزيفاروج996

**قره ارپدسنگرمرکزيفاروج997

3376قره جقهسنگرمرکزيفاروج998

101378قره چشمهسنگرمرکزيفاروج999

2682قلعه نورمحمدسنگرمرکزيفاروج1000

95235قوشخانهسنگرمرکزيفاروج1001

29101گوگ درهسنگرمرکزيفاروج1002

32117محمدآبادسنگرمرکزيفاروج1003

2055یارم گنبدسنگرمرکزيفاروج1004

124408ینگه قلعهسنگرمرکزيفاروج1005

155398استادشاه جهانمرکزيفاروج1006

197612برگردشاه جهانمرکزيفاروج1007

75285پیرعلیشاه جهانمرکزيفاروج1008

5061,730چوکانلوشاه جهانمرکزيفاروج1009

221662خسرویهشاه جهانمرکزيفاروج1010

201633خیرآبادشاه جهانمرکزيفاروج1011

3901,274سه گنبدشاه جهانمرکزيفاروج1012

**شهرك صنعتی فاروجشاه جهانمرکزيفاروج1013

صفحه 35



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

209664کالته سیاهدشتشاه جهانمرکزيفاروج1014

1,1303,604مایوانشاه جهانمرکزيفاروج1015

**مزرعه محسنیشاه جهانمرکزيفاروج1016

**مزرعه مهنیشاه جهانمرکزيفاروج1017

1944هشت مرخشاه جهانمرکزيفاروج1018

**اق داشفاروجمرکزيفاروج1019

**اکبرآبادفاروجمرکزيفاروج1020

46169باغ محلهفاروجمرکزيفاروج1021

1341پرکارفاروجمرکزيفاروج1022

42138تبریانفاروجمرکزيفاروج1023

**چاه عمیق رحیم صدیقیفاروجمرکزيفاروج1024

**چاه عمیق رضا نقديفاروجمرکزيفاروج1025

**چاه عمیق محمد بهره مندفاروجمرکزيفاروج1026

**چاه عمیق محمدحسن داستانیفاروجمرکزيفاروج1027

6942,087چريفاروجمرکزيفاروج1028

822چورکخانهفاروجمرکزيفاروج1029

3483دالنجان ترکیهفاروجمرکزيفاروج1030

68244دالنجان کردیهفاروجمرکزيفاروج1031

154481رستم آبادفاروجمرکزيفاروج1032

187559رشوانلوفاروجمرکزيفاروج1033

69203ریزهفاروجمرکزيفاروج1034

47120زینکانلوفاروجمرکزيفاروج1035

2479سلیمان آبادفاروجمرکزيفاروج1036

69225سنگلی شورفاروجمرکزيفاروج1037

69231سنگلی شیرینفاروجمرکزيفاروج1038

1859سوگتلیفاروجمرکزيفاروج1039

**شهرك فرهنگیانفاروجمرکزيفاروج1040

**صوفیانلوفاروجمرکزيفاروج1041

**علیشاهفاروجمرکزيفاروج1042
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59159قره گلفاروجمرکزيفاروج1043

46141کالته شاه میرفاروجمرکزيفاروج1044

112402کالته محمدرضاخانفاروجمرکزيفاروج1045

179563کواکیفاروجمرکزيفاروج1046

1327گرمابفاروجمرکزيفاروج1047

54166مردکانلوفاروجمرکزيفاروج1048

211738مفرنقاهفاروجمرکزيفاروج1049

**مگجیفاروجمرکزيفاروج1050

141463اسالم آبادباال دشتمرکزيگرمه1051

32102اصغرآبادباال دشتمرکزيگرمه1052

54162برزنهباال دشتمرکزيگرمه1053

**بلقلی باالباال دشتمرکزيگرمه1054

**بلقلی کهنهباال دشتمرکزيگرمه1055

**بیدكباال دشتمرکزيگرمه1056

**تخت سرچاهباال دشتمرکزيگرمه1057

**تخت کرکیباال دشتمرکزيگرمه1058

**چاه غالمیباال دشتمرکزيگرمه1059

**چاه مشاع اسالم آباد2باال دشتمرکزيگرمه1060

28128چاه منیر آباد ( کالته دهی )باال دشتمرکزيگرمه1061

**چشمه بوریاباال دشتمرکزيگرمه1062

93351چهارچوبهباال دشتمرکزيگرمه1063

2984رباطعشقباال دشتمرکزيگرمه1064

**رنوازيباال دشتمرکزيگرمه1065

**زعفران چاهباال دشتمرکزيگرمه1066

**ساقارچیانباال دشتمرکزيگرمه1067

**سرچایانباال دشتمرکزيگرمه1068

418سنجت آبادباال دشتمرکزيگرمه1069

**شاه آبادعلیاباال دشتمرکزيگرمه1070

**شجاع آبادباال دشتمرکزيگرمه1071
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49164شورك باالباال دشتمرکزيگرمه1072

**علمدهباال دشتمرکزيگرمه1073

**قره چشمه باالباال دشتمرکزيگرمه1074

**قره چشمه پائینباال دشتمرکزيگرمه1075

37131قزل حصارباالباال دشتمرکزيگرمه1076

52187قزل حصارپائینباال دشتمرکزيگرمه1077

**کج بیدباال دشتمرکزيگرمه1078

**کج بیدباالباال دشتمرکزيگرمه1079

45187کرکیباال دشتمرکزيگرمه1080

**کالته اشترباال دشتمرکزيگرمه1081

**کالته نوباال دشتمرکزيگرمه1082

**گوداريباال دشتمرکزيگرمه1083

**مچوباال دشتمرکزيگرمه1084

927مرغزارباال دشتمرکزيگرمه1085

2375مشمی / مشما/باال دشتمرکزيگرمه1086

931مفتاح آبادباال دشتمرکزيگرمه1087

**نودهیباال دشتمرکزيگرمه1088

**نی والباال دشتمرکزيگرمه1089

**یان چشمهباال دشتمرکزيگرمه1090

**ارچهگلستانمرکزيگرمه1091

65199ارمودلوگلستانمرکزيگرمه1092

**ایستگاه گازگلستانمرکزيگرمه1093

121376بیدكگلستانمرکزيگرمه1094

**تلندرگلستانمرکزيگرمه1095

186578چشمه خانگلستانمرکزيگرمه1096

4331,393دشتگلستانمرکزيگرمه1097

273866رباطقره بیلگلستانمرکزيگرمه1098

**سازمان اکبريگلستانمرکزيگرمه1099

**سازمان ثاقب نیا /سازمان رضوانی/گلستانمرکزيگرمه1100
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413سازمان کشاورزي کهن نژادگلستانمرکزيگرمه1101

**سازمان کیانیگلستانمرکزيگرمه1102

**سازمان میرزابایلوگلستانمرکزيگرمه1103

**سفیددالیگلستانمرکزيگرمه1104

**سنگ شکنگلستانمرکزيگرمه1105

**شرکت سهامی تخته گرگانگلستانمرکزيگرمه1106

**شرکت کشت وصنعت توسگلستانمرکزيگرمه1107

717قزلقگلستانمرکزيگرمه1108

**قلعه کورگلستانمرکزيگرمه1109

**کرکولیگلستانمرکزيگرمه1110

**کشت وصنعت ودامداري اهوان / هماگلستانمرکزيگرمه1111

2268گل من درهگلستانمرکزيگرمه1112

**مجتمع خدماتیگلستانمرکزيگرمه1113

**مزرعه کشاورزي شادلوگلستانمرکزيگرمه1114

131416ازادگان /ابراهیم شاه /آلمهسملقانمانه وسملقان1115

79249اسپاخوآلمهسملقانمانه وسملقان1116

**بادبرآلمهسملقانمانه وسملقان1117

69264باش کالتهآلمهسملقانمانه وسملقان1118

**بی بی عالمآلمهسملقانمانه وسملقان1119

**پست حفاظت محیط زیست سولگردآلمهسملقانمانه وسملقان1120

**پست محیط زیست المهآلمهسملقانمانه وسملقان1121

**پست محیط زیست شارلقآلمهسملقانمانه وسملقان1122

63189جوزكآلمهسملقانمانه وسملقان1123

**چاه عمیق محیط زیستآلمهسملقانمانه وسملقان1124

4481,427چمن بیدآلمهسملقانمانه وسملقان1125

**چناردرهآلمهسملقانمانه وسملقان1126

147453حیدرآبادآلمهسملقانمانه وسملقان1127

3161,027درکشآلمهسملقانمانه وسملقان1128

**سازمان محیطزیستآلمهسملقانمانه وسملقان1129
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**سولگردآلمهسملقانمانه وسملقان1130

**کرنخآلمهسملقانمانه وسملقان1131

8862,807کشانکآلمهسملقانمانه وسملقان1132

**کالته رضاآلمهسملقانمانه وسملقان1133

236775کالته زمان صوفیآلمهسملقانمانه وسملقان1134

**گلزارآلمهسملقانمانه وسملقان1135

48180هاورآلمهسملقانمانه وسملقان1136

**باغ نودهقاضیسملقانمانه وسملقان1137

**چاه عمیق مشاع رعیتیقاضیسملقانمانه وسملقان1138

**چاه عمیق میرزاي حسینیقاضیسملقانمانه وسملقان1139

7792,472زردقاضیسملقانمانه وسملقان1140

**سفیدانلوقاضیسملقانمانه وسملقان1141

**سنگ شکن طالیه دلبرقاضیسملقانمانه وسملقان1142

160504عزیزآبادقاضیسملقانمانه وسملقان1143

5001,538قلعه خان /رسالت /قاضیسملقانمانه وسملقان1144

**قوالنلوقاضیسملقانمانه وسملقان1145

**کالته براتعلی/کالته همراهقاضیسملقانمانه وسملقان1146

232803کاستانقاضیسملقانمانه وسملقان1147

72249کالته تشیقاضیسملقانمانه وسملقان1148

2481کالته عباس جوینیقاضیسملقانمانه وسملقان1149

203643کالته غموقاضیسملقانمانه وسملقان1150

256875لنگرقاضیسملقانمانه وسملقان1151

**مجتمع شهید نارنجیقاضیسملقانمانه وسملقان1152

**مزرعه قنات دبیرقاضیسملقانمانه وسملقان1153

**مزرعه گرجیقاضیسملقانمانه وسملقان1154

**موتور عمیق مستضعفان شماره 1قاضیسملقانمانه وسملقان1155

**موتور عمیق مستضعفان شماره 2قاضیسملقانمانه وسملقان1156

**موتورعمیق شهرآبادخاورقاضیسملقانمانه وسملقان1157

**موتورعمیق صداقتقاضیسملقانمانه وسملقان1158
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2575ارناوهاتركمانهمانه وسملقان1159

36129اسفیداناتركمانهمانه وسملقان1160

106334اسالم آباداتركمانهمانه وسملقان1161

80288اغجهاتركمانهمانه وسملقان1162

122414اغمزاراتركمانهمانه وسملقان1163

1136امین آباد/سامان /اتركمانهمانه وسملقان1164

**اناقارناتركمانهمانه وسملقان1165

2775اینجانلواتركمانهمانه وسملقان1166

297906بازاره قارناساتركمانهمانه وسملقان1167

74248بربرقلعهاتركمانهمانه وسملقان1168

128402برج زنگانلواتركمانهمانه وسملقان1169

35117پوستین دوزاتركمانهمانه وسملقان1170

41138تازه قلعهاتركمانهمانه وسملقان1171

72230تخت میشاتركمانهمانه وسملقان1172

120429توپچناراتركمانهمانه وسملقان1173

**چشمه گاهاتركمانهمانه وسملقان1174

184563چوپلی تپهاتركمانهمانه وسملقان1175

127422خرم ده شرقیاتركمانهمانه وسملقان1176

154527خرم ده غربیاتركمانهمانه وسملقان1177

128597دشتک سفلیاتركمانهمانه وسملقان1178

62201رحیم داداتركمانهمانه وسملقان1179

58183شش خانهاتركمانهمانه وسملقان1180

200678عشق آباداتركمانهمانه وسملقان1181

**علی آبادقره چاياتركمانهمانه وسملقان1182

619قره اقاج باالاتركمانهمانه وسملقان1183

26101قره اقاج پائیناتركمانهمانه وسملقان1184

**قره اقاج سربنداتركمانهمانه وسملقان1185

60194قره چاياتركمانهمانه وسملقان1186

**قره کانلواتركمانهمانه وسملقان1187
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64231قسطی معاوناتركمانهمانه وسملقان1188

109351قلعه استاداتركمانهمانه وسملقان1189

50160قلعه بیداتركمانهمانه وسملقان1190

**قلعه قصرياتركمانهمانه وسملقان1191

51166قلندرتپهاتركمانهمانه وسملقان1192

**کال ایمانیاتركمانهمانه وسملقان1193

158483کشک آباداتركمانهمانه وسملقان1194

1347کالته اناموسیاتركمانهمانه وسملقان1195

417کالته بشیماتركمانهمانه وسملقان1196

143509کالته چناراتركمانهمانه وسملقان1197

37141کالیناتركمانهمانه وسملقان1198

218824کوشکی ترکمناتركمانهمانه وسملقان1199

58200کوشکی راجیاتركمانهمانه وسملقان1200

92282کوشکی کیکانلواتركمانهمانه وسملقان1201

173503کیکانلواتركمانهمانه وسملقان1202

155535گزآباداتركمانهمانه وسملقان1203

42182گوگولاتركمانهمانه وسملقان1204

7352,267محمدآباداتركمانهمانه وسملقان1205

85259یاالنچیاتركمانهمانه وسملقان1206

2495باران آبادشیرین سومانهمانه وسملقان1207

2893پست درهشیرین سومانهمانه وسملقان1208

1050ترجلیشیرین سومانهمانه وسملقان1209

46222چاقانشیرین سومانهمانه وسملقان1210

109508چهارباغشیرین سومانهمانه وسملقان1211

2699چهل گذرشیرین سومانهمانه وسملقان1212

40150حاجی غالمرضاشیرین سومانهمانه وسملقان1213

37151حسن آبادشیرین سومانهمانه وسملقان1214

47197حمزكشیرین سومانهمانه وسملقان1215

164703خرتوتشیرین سومانهمانه وسملقان1216
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2389روستاي حاج حسینشیرین سومانهمانه وسملقان1217

104390ساخلی ایلمانشیرین سومانهمانه وسملقان1218

**سرقمیششیرین سومانهمانه وسملقان1219

89402شاتوتشیرین سومانهمانه وسملقان1220

49213شبلیشیرین سومانهمانه وسملقان1221

108420شورسوشیرین سومانهمانه وسملقان1222

98423قزل قلعه باالشیرین سومانهمانه وسملقان1223

23107قزل قلعه پائینشیرین سومانهمانه وسملقان1224

105494کاریزشیرین سومانهمانه وسملقان1225

149696کالته اله قلیشیرین سومانهمانه وسملقان1226

**کالته صوفی زادهشیرین سومانهمانه وسملقان1227

72297کالته فتح الهشیرین سومانهمانه وسملقان1228

20102کالته میرزاعباسشیرین سومانهمانه وسملقان1229

85366کوه قلعهشیرین سومانهمانه وسملقان1230

4672,010کهنه جلگهشیرین سومانهمانه وسملقان1231

1560محمد برديشیرین سومانهمانه وسملقان1232

24105محمدعوض /محمدآباد/شیرین سومانهمانه وسملقان1233

128538یارچلیشیرین سومانهمانه وسملقان1234

148623یموقشیرین سومانهمانه وسملقان1235

53189ابه محمدجانجیرانسومرکزيمانه وسملقان1236

3441,126امندجیرانسومرکزيمانه وسملقان1237

5461,844اینچه سفلیجیرانسومرکزيمانه وسملقان1238

3281,054اینچه علیاجیرانسومرکزيمانه وسملقان1239

219644بهکده رضوي /شاه آباد/جیرانسومرکزيمانه وسملقان1240

126687پادگان نظامی شهرآبادجیرانسومرکزيمانه وسملقان1241

183709تاجیکجیرانسومرکزيمانه وسملقان1242

228933تازه یابجیرانسومرکزيمانه وسملقان1243

**چالباشجیرانسومرکزيمانه وسملقان1244

173605چشمه قربان شاديجیرانسومرکزيمانه وسملقان1245

صفحه 43



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

90314دالق تپه / دلق تپه/جیرانسومرکزيمانه وسملقان1246

2270دامدامیجیرانسومرکزيمانه وسملقان1247

1334دشت گرگانجیرانسومرکزيمانه وسملقان1248

3611,658دشتک علیاجیرانسومرکزيمانه وسملقان1249

2770سوقهجیرانسومرکزيمانه وسملقان1250

**شاهپورخان (قسطی )جیرانسومرکزيمانه وسملقان1251

193632قره قانلوجیرانسومرکزيمانه وسملقان1252

143646قزل لر/قره باغ /جیرانسومرکزيمانه وسملقان1253

**قمرقانجیرانسومرکزيمانه وسملقان1254

48187کالته بزجیرانسومرکزيمانه وسملقان1255

154640گرگزتازه یلجیرانسومرکزيمانه وسملقان1256

104382گرمابجیرانسومرکزيمانه وسملقان1257

201799گزباشیجیرانسومرکزيمانه وسملقان1258

2155منصورآبادجیرانسومرکزيمانه وسملقان1259

حومهمرکزيمانه وسملقان1260
اداره راه و ترابري مانه و سملقان و کارخانه 

آسفالت
**

3671,167اسالم آبادکرد/شاه آباد/حومهمرکزيمانه وسملقان1261

**الغدیرحومهمرکزيمانه وسملقان1262

142480انصارحومهمرکزيمانه وسملقان1263

**ایستگاه تلقیح مصنوعیحومهمرکزيمانه وسملقان1264

حومهمرکزيمانه وسملقان1265
آموزشکده شبانه روزي فنی و حرفه اي شهید 

پاکدل
**

**آموزشکده کشاورزي سمنگانحومهمرکزيمانه وسملقان1266

4691,534بیارکردحومهمرکزيمانه وسملقان1267

3661,244چخماقلوحومهمرکزيمانه وسملقان1268

**حسن آبادحومهمرکزيمانه وسملقان1269

198622حسن سوحومهمرکزيمانه وسملقان1270

1242حسن مستحومهمرکزيمانه وسملقان1271

**دانشگاه پیام نور آشخانهحومهمرکزيمانه وسملقان1272

1544دربندحومهمرکزيمانه وسملقان1273

157546زوعلیاحومهمرکزيمانه وسملقان1274
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**سازمان کشاورزي اکبريحومهمرکزيمانه وسملقان1275

**سازمان کشاورزي سیدحسین هاشمی نژادحومهمرکزيمانه وسملقان1276

**سازمان کشاورزي شادلوحومهمرکزيمانه وسملقان1277

**سازمان کشاورزي فضل اله خانحومهمرکزيمانه وسملقان1278

**سازمان کشاورزي محمدباقرکریمیحومهمرکزيمانه وسملقان1279

49143شوركحومهمرکزيمانه وسملقان1280

**شهرکهاي صنعتی آشخانهحومهمرکزيمانه وسملقان1281

225733شیرآباد/زوسفلی /حومهمرکزيمانه وسملقان1282

4081,311قره مصلیحومهمرکزيمانه وسملقان1283

**قره میدان بزرگحومهمرکزيمانه وسملقان1284

3461,122کریکحومهمرکزيمانه وسملقان1285

**کشتارگاهحومهمرکزيمانه وسملقان1286

**کالته اصغرآباد / کالته خسروخان/حومهمرکزيمانه وسملقان1287

**کلنیک حفظ نباتات  /سازمان فنی حرفه ائحومهمرکزيمانه وسملقان1288

109389گرمکحومهمرکزيمانه وسملقان1289

**مزرعه ایمانیحومهمرکزيمانه وسملقان1290

**مزرعه پرستوحومهمرکزيمانه وسملقان1291

**مزرعه قره میدان کوچکحومهمرکزيمانه وسملقان1292

**مزرعه مستضعفانحومهمرکزيمانه وسملقان1293

**مزرعه منصوريحومهمرکزيمانه وسملقان1294

**مزرعه همتیحومهمرکزيمانه وسملقان1295

414مزرعه هنرستانحومهمرکزيمانه وسملقان1296

5361,734مالحسنحومهمرکزيمانه وسملقان1297

5281,627مهمانکحومهمرکزيمانه وسملقان1298

206682نادرآبادحومهمرکزيمانه وسملقان1299

3841,279نجفحومهمرکزيمانه وسملقان1300
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