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**کشتارگاه صنعتی پرتوقمرودمرکزيقم277

**کشتارگاه مرغ بهارانقمرودمرکزيقم278

56176کورگلقمرودمرکزيقم279

**کوشک بهرامقمرودمرکزيقم280

1016کوشک نصرتقمرودمرکزيقم281

145526کوه سفیدقمرودمرکزيقم282

**گنجهقمرودمرکزيقم283

**گنجینه وابسته به بانک کشاورزيقمرودمرکزيقم284

**مجتمع رفاهی زیتونقمرودمرکزيقم285

**مجتمع رفاهی شاه جانیقمرودمرکزيقم286

**مجتمع رفاهی غزال شکوهیهقمرودمرکزيقم287

**مجتمع رفاهی الله هاي سرخقمرودمرکزيقم288

صفحه 10



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مجتمع رفاهی مهتابقمرودمرکزيقم289

**محسن آبادقمرودمرکزيقم290

**محمدآبادقمرودمرکزيقم291

**محمدآبادقمرودمرکزيقم292

**محمودآبادشادجردقمرودمرکزيقم293

**مرغداري یوسفی زادهقمرودمرکزيقم294

**مسجد حضرت ابوالفضل (ع)قمرودمرکزيقم295

58202مشک آبادقمرودمرکزيقم296

**مظفرآبادمسیلهقمرودمرکزيقم297

**معدن آسیاب نمکقمرودمرکزيقم298

**معدن نمک یزدانقمرودمرکزيقم299

81262ملک آبادقمرودمرکزيقم300

**مهدي آبادقمرودمرکزيقم301

**میدان تیرشهیدصالحیقمرودمرکزيقم302

**میدان تیرکوشکقمرودمرکزيقم303

89284میرآبادقمرودمرکزيقم304

**میل یزدانقمرودمرکزيقم305

**نعلبندانقمرودمرکزيقم306

2784نعمت آبادقمرودمرکزيقم307

**نیزارقمرودمرکزيقم308

**یانوققمرودمرکزيقم309

230799اسالم آبادقنواتمرکزيقم310

**ایستگاه تزریق گاز سراجهقنواتمرکزيقم311

**پادگان شهداي خیبرقنواتمرکزيقم312

**پادگان قدسقنواتمرکزيقم313

**پاسگاه سراجه قمقنواتمرکزيقم314

6922,476جنت آبادقنواتمرکزيقم315

146494حاجی آباداقاقنواتمرکزيقم316

3781,311حسین آبادمیش مستقنواتمرکزيقم317
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1332حصارشنهقنواتمرکزيقم318

**خلج آبادقنواتمرکزيقم319

**دانیونقنواتمرکزيقم320

**دکل مخابرات شرکت نفتقنواتمرکزيقم321

50182دولت آباداقاقنواتمرکزيقم322

**زالون آبادقنواتمرکزيقم323

824زنبوركقنواتمرکزيقم324

**زندان قمقنواتمرکزيقم325

**سازمان صنایع هوا فضاقنواتمرکزيقم326

217719سراجهقنواتمرکزيقم327

**شمس آبادقنواتمرکزيقم328

**فتح آبادقنواتمرکزيقم329

**قلعه کلهرهاقنواتمرکزيقم330

**قنات نوقنواتمرکزيقم331

**کریم آبادقنواتمرکزيقم332

5862,293لنگرودقنواتمرکزيقم333

5462,083مبارك آبادقنواتمرکزيقم334

**مجتمع رفاهی ستاره کویرقنواتمرکزيقم335

**مجتمع رفاهی مارال ستارهقنواتمرکزيقم336

111445مجتمع لبنقنواتمرکزيقم337

**محمدآبادقنواتمرکزيقم338

**مزرعه دانشجوقنواتمرکزيقم339

**منطقه گاز سراجهقنواتمرکزيقم340

259924مومن آبادقنواتمرکزيقم341

**نجم آبادقنواتمرکزيقم342

116383نوارانقنواتمرکزيقم343

**هاشم آبادقنواتمرکزيقم344

2570امامزاده اسماعیلفردونوفل لوشاتوقم345

2266تیرهفردونوفل لوشاتوقم346
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264813خاوهفردونوفل لوشاتوقم347

90269دستگردفردونوفل لوشاتوقم348

303839فردوفردونوفل لوشاتوقم349

123355میمفردونوفل لوشاتوقم350

229657وش نوهفردونوفل لوشاتوقم351

130413ویریجفردونوفل لوشاتوقم352

62155ابرجسکهکنوفل لوشاتوقم353

4121,273بیدهندکهکنوفل لوشاتوقم354

5551,929خورآبادکهکنوفل لوشاتوقم355

263814سیروکهکنوفل لوشاتوقم356

46128شاهزاده ابراهیمکهکنوفل لوشاتوقم357

6612,262صرمکهکنوفل لوشاتوقم358

220649قبادبزنکهکنوفل لوشاتوقم359

1,0013,082کرمجگانکهکنوفل لوشاتوقم360

3271,024ورجانکهکنوفل لوشاتوقم361

279953ونارجکهکنوفل لوشاتوقم362

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