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**قاسم آباد میر هاشخرقانبسطامشاهرود243

**قطارزرشکخرقانبسطامشاهرود244

**قطريخرقانبسطامشاهرود245

294874قلعه آقاخرقانبسطامشاهرود246

**قلعه بلوچخرقانبسطامشاهرود247

**قلعه حاج یعقوبخرقانبسطامشاهرود248

**قلعه قربانعلی بیگخرقانبسطامشاهرود249

**قلعه کمالیخرقانبسطامشاهرود250

68196قلعه محمد آقاخرقانبسطامشاهرود251

1,0893,166قلعه نوخرقانخرقانبسطامشاهرود252

65187قهیج باالخرقانبسطامشاهرود253

121350قهیج پایینخرقانبسطامشاهرود254

**کارخانه آردخرقانبسطامشاهرود255

**کارگاه آسفالت شهردارخرقانبسطامشاهرود256

**کارگاه سنگ شکن ذوالفقارخرقانبسطامشاهرود257

**کالته آقا احمدخرقانبسطامشاهرود258

193574کالموخرقانبسطامشاهرود259

صفحه 9
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کشتوخرقانبسطامشاهرود260

**کالته جعفرخرقانبسطامشاهرود261

**کالته حاج مهديخرقانبسطامشاهرود262

**کمچالخرقانبسطامشاهرود263

520گاودارئ علی اکبر متحدئخرقانبسطامشاهرود264

**گاودارئ کوهسارخرقانبسطامشاهرود265

68221گرجیخرقانبسطامشاهرود266

142396گرمنخرقانبسطامشاهرود267

**گروه مشاعی امام خمینیخرقانبسطامشاهرود268

**گروه مشاعی امام رضا(ع )خرقانبسطامشاهرود269

**گروه مشاعی رزمندگانخرقانبسطامشاهرود270

**گروه مشاعی شهید بهشتیخرقانبسطامشاهرود271

**گروه مشاعی صاحب الزمانخرقانبسطامشاهرود272

30101گنده پلیخرقانبسطامشاهرود273

**گوره چالهخرقانبسطامشاهرود274

**گوش هاجرخرقانبسطامشاهرود275

**مجید آبادخرقانبسطامشاهرود276

**مرتع حق علیخرقانبسطامشاهرود277

**مرتع سورخانخرقانبسطامشاهرود278

**مرتع مرغزارخرقانبسطامشاهرود279

**مزرعه استالوخرقانبسطامشاهرود280

**مزرعه اقبالیهخرقانبسطامشاهرود281

**مزرعه زولبريخرقانبسطامشاهرود282

**مزرعه شورابخرقانبسطامشاهرود283

**مزرعه فرحزادخرقانبسطامشاهرود284

**مزرعه قاقستانخرقانبسطامشاهرود285

**مزرعه کالته نوروزعلیخرقانبسطامشاهرود286

**مزرعه کلودرخرقانبسطامشاهرود287

**مزرعه گرابخرقانبسطامشاهرود288
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**مزرعه گرگان بیطرفخرقانبسطامشاهرود289

**مزرعه میشیخرقانبسطامشاهرود290

**منبع اب شماره 3شهرشاهرودخرقانبسطامشاهرود291

**منطقه چاه هائ مجنخرقانبسطامشاهرود292

186574میان آبادخرقانبسطامشاهرود293

1,4614,264میقانخرقانبسطامشاهرود294

**نصیرآبادخرقانبسطامشاهرود295

47129نگارمنخرقانبسطامشاهرود296

61175نمدمالخرقانبسطامشاهرود297

**یوسف آبادخرقانبسطامشاهرود298

**احداث چرم آسیاتویه دروارامیراباددامغان299

**احمد آبادتویه دروارامیراباددامغان300

**ارسکتویه دروارامیراباددامغان301

**اسالم آباد/زرشک آبتویه دروارامیراباددامغان302

**ایستگاه بنوار/ایستگاه بناورتویه دروارامیراباددامغان303

**ایستگاه تقویت تلویزیونتویه دروارامیراباددامغان304

**ایستگاه الرستانتویه دروارامیراباددامغان305

**ایستگاه هفت خوانتویه دروارامیراباددامغان306

**باقر آبادتویه دروارامیراباددامغان307

**بیدستانتویه دروارامیراباددامغان308

**تبریزيتویه دروارامیراباددامغان309

**تولم نوتویه دروارامیراباددامغان310

115271تویهتویه دروارامیراباددامغان311

**چاه شیرینتویه دروارامیراباددامغان312

**چشمه چاه حسینیتویه دروارامیراباددامغان313

**چشمه کل حسنتویه دروارامیراباددامغان314

**چمبل آبتویه دروارامیراباددامغان315

**حسین آبادتویه دروارامیراباددامغان316

**خرمادارتویه دروارامیراباددامغان317
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**خیرآبادتویه دروارامیراباددامغان318

**ددحسنتویه دروارامیراباددامغان319

162478دروارتویه دروارامیراباددامغان320

51131دشتبوتویه دروارامیراباددامغان321

105260دهخداتویه دروارامیراباددامغان322

**رحمت آباد سیاهکوتویه دروارامیراباددامغان323

**رضا آبادتویه دروارامیراباددامغان324

**رومه سفلیتویه دروارامیراباددامغان325

**رومه علیاتویه دروارامیراباددامغان326

2871سرتنگهتویه دروارامیراباددامغان327

**سکریکالتویه دروارامیراباددامغان328

**سلطان آباد رئیسیانتویه دروارامیراباددامغان329

**شرکت کشت و صنعت آبشرفتویه دروارامیراباددامغان330

**شورابتویه دروارامیراباددامغان331

**شهنستانتویه دروارامیراباددامغان332

88243صحتویه دروارامیراباددامغان333

**عبیدیه /شرکت کشت وصنعت تویه دروار/تویه دروارامیراباددامغان334

**قلعه عبدلتویه دروارامیراباددامغان335

61183قوشهتویه دروارامیراباددامغان336

**کارخانه آهک آهوانتویه دروارامیراباددامغان337

**کالته حسین آبادتویه دروارامیراباددامغان338

**کربالئی ابولتویه دروارامیراباددامغان339

**کالته اربابیتویه دروارامیراباددامغان340

**کالته تقیتویه دروارامیراباددامغان341

**کالته چراغتویه دروارامیراباددامغان342

**کالته حاج اسحق علیتویه دروارامیراباددامغان343

**کالته حاج تقیتویه دروارامیراباددامغان344

**کالته حاج علی اکبرتویه دروارامیراباددامغان345

**کالته داودتویه دروارامیراباددامغان346

صفحه 12
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**کالته زراوهتویه دروارامیراباددامغان347

**کالته الرستانتویه دروارامیراباددامغان348

**کالته محمدحسینتویه دروارامیراباددامغان349

**کالته نورمحمدتویه دروارامیراباددامغان350

**کهوتویه دروارامیراباددامغان351

**کیوتنگهتویه دروارامیراباددامغان352

**گانوتویه دروارامیراباددامغان353

**گروه امام جعفرصادقتویه دروارامیراباددامغان354

**گروه امام موسی کاظمتویه دروارامیراباددامغان355

**گروه حسن بیگیتویه دروارامیراباددامغان356

**گروه قومشتویه دروارامیراباددامغان357

**محمدآبادتویه دروارامیراباددامغان358

**مراد آبادتویه دروارامیراباددامغان359

**مزرعه افضلیتویه دروارامیراباددامغان360

**مزرعه امیدوارتویه دروارامیراباددامغان361

**مزرعه پرچمتویه دروارامیراباددامغان362

**مزرعه حاج غالمعلیتویه دروارامیراباددامغان363

**مزرعه حاجی آبادتویه دروارامیراباددامغان364

**مزرعه رومهتویه دروارامیراباددامغان365

**مزرعه کردنانتویه دروارامیراباددامغان366

**مزرعه گت هامن دهتویه دروارامیراباددامغان367

**مزرعه گشنیزابتویه دروارامیراباددامغان368

**مزرعه محمدآبادتویه دروارامیراباددامغان369

**معدن آلومینیمتویه دروارامیراباددامغان370

**معدن خاك نسوز چمبل آبتویه دروارامیراباددامغان371

**معدن خاك چینی قوشهتویه دروارامیراباددامغان372

**معدن ذغال سنگ گانوتویه دروارامیراباددامغان373

**معدن سرب غربیتویه دروارامیراباددامغان374

**معدن ظروفچیانتویه دروارامیراباددامغان375
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**معدن گل سفیدتویه دروارامیراباددامغان376

**معدن میالکوتویه دروارامیراباددامغان377

**معصوم آبادتویه دروارامیراباددامغان378

**میانارتویه دروارامیراباددامغان379

**نیم ایستگاه چاه شیرینتویه دروارامیراباددامغان380

**نیم ایستگاه الرستانتویه دروارامیراباددامغان381

**ابراهیم آباد یزدانیقهاب رستاقامیراباددامغان382

**احمد آبادقهاب رستاقامیراباددامغان383

**اقبال آبادقهاب رستاقامیراباددامغان384

**اقبالیهقهاب رستاقامیراباددامغان385

**امامزاده هفت تنقهاب رستاقامیراباددامغان386

**امروقهاب رستاقامیراباددامغان387

**انباروچاه منابع طبیعیقهاب رستاقامیراباددامغان388

**انبرتهقهاب رستاقامیراباددامغان389

**ایستگاه اصالح نژادگوسفندسنگسريقهاب رستاقامیراباددامغان390

**ایستگاه سرخدهقهاب رستاقامیراباددامغان391

**باقر آبادقهاب رستاقامیراباددامغان392

**بحرآبادقهاب رستاقامیراباددامغان393

**بهاء الدین آبادقهاب رستاقامیراباددامغان394

**پادگان شهید هاشمی دامغانیقهاب رستاقامیراباددامغان395

**پینند/پیننقهاب رستاقامیراباددامغان396

**تلخويقهاب رستاقامیراباددامغان397

40149توچاهقهاب رستاقامیراباددامغان398

**جعفر آبادقهاب رستاقامیراباددامغان399

**جنت آبادقهاب رستاقامیراباددامغان400

**چاه حسین آبادکالقهاب رستاقامیراباددامغان401

**چاه حسین خانقهاب رستاقامیراباددامغان402

**چاه سلمان بانیقهاب رستاقامیراباددامغان403

**چاه علی مخبرقهاب رستاقامیراباددامغان404
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**چاه کشاورزي همت آبادقهاب رستاقامیراباددامغان405

**چاه موسویانقهاب رستاقامیراباددامغان406

**چنارانقهاب رستاقامیراباددامغان407

**حاج آباد حاج علی محمدقهاب رستاقامیراباددامغان408

**حاجی آباد موسویانقهاب رستاقامیراباددامغان409

3221,067حسن آبادقهاب رستاقامیراباددامغان410

41122حسینانقهاب رستاقامیراباددامغان411

**حصارقهاب رستاقامیراباددامغان412

**حصاروقهاب رستاقامیراباددامغان413

**حیدرآبادقهاب رستاقامیراباددامغان414

151477خورزانقهاب رستاقامیراباددامغان415

**خورسقهاب رستاقامیراباددامغان416

619ده قاضیقهاب رستاقامیراباددامغان417

**ده نوقهاب رستاقامیراباددامغان418

**دهوقهاب رستاقامیراباددامغان419

**دیانقهاب رستاقامیراباددامغان420

**دیزوقهاب رستاقامیراباددامغان421

1016ذیل آبادقهاب رستاقامیراباددامغان422

99263رشمقهاب رستاقامیراباددامغان423

1024رومنانقهاب رستاقامیراباددامغان424

3680سبحانقهاب رستاقامیراباددامغان425

**سرخ دهقهاب رستاقامیراباددامغان426

413سلطانیهقهاب رستاقامیراباددامغان427

2891سلم آبادقهاب رستاقامیراباددامغان428

**سنجوعلینقیانقهاب رستاقامیراباددامغان429

59سوسن وارقهاب رستاقامیراباددامغان430

722سیدآبادوقهاب رستاقامیراباددامغان431

1340سینگ/سی انگقهاب رستاقامیراباددامغان432

**شرکت کشت و صنعت حجاجی شماره 1قهاب رستاقامیراباددامغان433
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**شریف آبادقهاب رستاقامیراباددامغان434

40114شریفیهقهاب رستاقامیراباددامغان435

**شورابقهاب رستاقامیراباددامغان436

2480شوکت آبادقهاب رستاقامیراباددامغان437

55187شیمیقهاب رستاقامیراباددامغان438

37104صالح آبادو/ صلح آبادقهاب رستاقامیراباددامغان439

63165صلح آبادقهاب رستاقامیراباددامغان440

**علی آباد خرگوشیقهاب رستاقامیراباددامغان441

1549علی آبادوقهاب رستاقامیراباددامغان442

**علی خان/علی خواهقهاب رستاقامیراباددامغان443

80220علیانقهاب رستاقامیراباددامغان444

**غیاث آبادقهاب رستاقامیراباددامغان445

**فاضل آبادقهاب رستاقامیراباددامغان446

**فخر آبادقهاب رستاقامیراباددامغان447

141397فراتقهاب رستاقامیراباددامغان448

1645قاسم آبادقهاب رستاقامیراباددامغان449

**کاظم آبادقهاب رستاقامیراباددامغان450

**کامران آبادقهاب رستاقامیراباددامغان451

**کالته تنگه/تنگهقهاب رستاقامیراباددامغان452

**کالته رباعیقهاب رستاقامیراباددامغان453

**کالته عباس آبادقهاب رستاقامیراباددامغان454

**کبوترخانقهاب رستاقامیراباددامغان455

55146کالقهاب رستاقامیراباددامغان456

**کالتوقهاب رستاقامیراباددامغان457

**کالتوقهاب رستاقامیراباددامغان458

**کالته جعفرقهاب رستاقامیراباددامغان459

**کالته حاج صادققهاب رستاقامیراباددامغان460

**کالته حاج علیقهاب رستاقامیراباددامغان461

**کالته سلطان حسنقهاب رستاقامیراباددامغان462
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**کالته سینه بندقهاب رستاقامیراباددامغان463

**کالته شورقهاب رستاقامیراباددامغان464

67241کلوقهاب رستاقامیراباددامغان465

**کوره اجرسیدعلی حسینیقهاب رستاقامیراباددامغان466

418کوشاهیقهاب رستاقامیراباددامغان467

724کوشکوقهاب رستاقامیراباددامغان468

185709کوه زرقهاب رستاقامیراباددامغان469

**گروه حسین سبحانیقهاب رستاقامیراباددامغان470

**گروه مشاعی 13 آبانقهاب رستاقامیراباددامغان471

**گروه مشاعی اسالم آبادقهاب رستاقامیراباددامغان472

**گروه مشاعی حمزهقهاب رستاقامیراباددامغان473

**گروه مشاعی سلمان فارسیقهاب رستاقامیراباددامغان474

**گروه مشاعی شهیدبهشتیقهاب رستاقامیراباددامغان475

**گروه مشاعی شهیدسیدحسن شاهچراغیقهاب رستاقامیراباددامغان476

**گروه مشاعی شهیدمدنیقهاب رستاقامیراباددامغان477

**گروه مشاعی طباطبائیقهاب رستاقامیراباددامغان478

**گروه مشاعی فلسطینقهاب رستاقامیراباددامغان479

**گروه مشاعی محمدخلیل نژادقهاب رستاقامیراباددامغان480

**گروه مشاعی مصطفی خمینیقهاب رستاقامیراباددامغان481

**گندابقهاب رستاقامیراباددامغان482

**مجیدآبادقهاب رستاقامیراباددامغان483

**مجیدآباداراستهقهاب رستاقامیراباددامغان484

**محمد آبادوقهاب رستاقامیراباددامغان485

**محمدآبادقهاب رستاقامیراباددامغان486

**محمود آبادقهاب رستاقامیراباددامغان487

**مراد آبادقهاب رستاقامیراباددامغان488

**مرغداري گوشتی ابراهیم آباديقهاب رستاقامیراباددامغان489

**مزرعه اندکیقهاب رستاقامیراباددامغان490

**مزرعه باغوقهاب رستاقامیراباددامغان491
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**مزرعه تقی آبادقهاب رستاقامیراباددامغان492

**مزرعه جواداالئمهقهاب رستاقامیراباددامغان493

**مزرعه حسن آبادوقهاب رستاقامیراباددامغان494

**مزرعه خرگوشیقهاب رستاقامیراباددامغان495

**مزرعه سیدهاقهاب رستاقامیراباددامغان496

**مزرعه شهیدچمرانقهاب رستاقامیراباددامغان497

**مزرعه شهیدشمسی پورقهاب رستاقامیراباددامغان498

**مزرعه کالرشمقهاب رستاقامیراباددامغان499

**مزرعه کوکهقهاب رستاقامیراباددامغان500

**مزرعه گلوکیقهاب رستاقامیراباددامغان501

**مزرعه مظفرآبادقهاب رستاقامیراباددامغان502

**مزرعه مهدي آبادقهاب رستاقامیراباددامغان503

**مزرعه مهدي آبادوقهاب رستاقامیراباددامغان504

**مسیح آبادوقهاب رستاقامیراباددامغان505

**مشغلهقهاب رستاقامیراباددامغان506

**معبدقهاب رستاقامیراباددامغان507

**معدن آهکقهاب رستاقامیراباددامغان508

**معدن باغوقهاب رستاقامیراباددامغان509

**معدن خانه جارقهاب رستاقامیراباددامغان510

**معدن سفیدلتوقهاب رستاقامیراباددامغان511

**معدن کلوتقهاب رستاقامیراباددامغان512

**معدن کوه زرقهاب رستاقامیراباددامغان513

3798معصوم آبادقهاب رستاقامیراباددامغان514

49169معلمانقهاب رستاقامیراباددامغان515

2362معین آبادقهاب رستاقامیراباددامغان516

**میلقهاب رستاقامیراباددامغان517

**نواقهاب رستاقامیراباددامغان518

**نیم ایستگاه شریفیهقهاب رستاقامیراباددامغان519

**یزدان آبادقهاب رستاقامیراباددامغان520

صفحه 18
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**احمد آبادقهاب صرصرامیراباددامغان521

**اسماعیل آبادقهاب صرصرامیراباددامغان522

2052اله آبادقهاب صرصرامیراباددامغان523

**ایستگاه تحقیقاتی جهادقهاب صرصرامیراباددامغان524

**آسیاب فیخارقهاب صرصرامیراباددامغان525

3375بخش آبادقهاب صرصرامیراباددامغان526

**پرواربندئ  50راسی علی دارابیانقهاب صرصرامیراباددامغان527

**جالل آبادقهاب صرصرامیراباددامغان528

**چاه کشاورزي عیش آبادقهاب صرصرامیراباددامغان529

**چاه کشاورزي هنرستانقهاب صرصرامیراباددامغان530

**چاه کشاورزئ تیمورئقهاب صرصرامیراباددامغان531

816حاجی آباد رضوهقهاب صرصرامیراباددامغان532

53140حجاجیقهاب صرصرامیراباددامغان533

**حسین آباد چراغعلیقهاب صرصرامیراباددامغان534

49121دولت آبادقهاب صرصرامیراباددامغان535

52150رضی آبادقهاب صرصرامیراباددامغان536

**سعد آبادقهاب صرصرامیراباددامغان537

**سلیمان آبادقهاب صرصرامیراباددامغان538

**شرکت تعاونی کشاورزي شماره 8قهاب صرصرامیراباددامغان539

**شرکت تولیدي ابزارمهديقهاب صرصرامیراباددامغان540

**شرکت شیالت مرواریدقهاب صرصرامیراباددامغان541

**شرکت کشت و صنعت طیورافققهاب صرصرامیراباددامغان542

**شرکت مرغدارئ سحرقهاب صرصرامیراباددامغان543

**شیراشیانقهاب صرصرامیراباددامغان544

171521صید آبادقهاب صرصرامیراباددامغان545

145408عبداله آبادقهاب صرصرامیراباددامغان546

1743علی آباد مطلب خانقهاب صرصرامیراباددامغان547

51132عمروان/امروانقهاب صرصرامیراباددامغان548

510عوض آبادقهاب صرصرامیراباددامغان549
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50119فیروز آبادقهاب صرصرامیراباددامغان550

**قاسم آباد موقوفهقهاب صرصرامیراباددامغان551

2874قدرت آبادقهاب صرصرامیراباددامغان552

**کالته حسین مظلومیانقهاب صرصرامیراباددامغان553

**کوره اجراتحادقهاب صرصرامیراباددامغان554

**گروه امام سجادقهاب صرصرامیراباددامغان555

**گروه شهیدامیراحمديقهاب صرصرامیراباددامغان556

**گروه مشاعی اسالم آبادقهاب صرصرامیراباددامغان557

**گروه مشاعی امام رضاقهاب صرصرامیراباددامغان558

**گروه مشاعی شهیدفالحیقهاب صرصرامیراباددامغان559

**مجتمع صنعتی صحراقهاب صرصرامیراباددامغان560

**مرغداري تاجیران(حسن صادقی)قهاب صرصرامیراباددامغان561

**مرغداري حاج منصورصادقیقهاب صرصرامیراباددامغان562

**مرغداري فکورقهاب صرصرامیراباددامغان563

**مرغدارئ بعثتقهاب صرصرامیراباددامغان564

**مزرع مبارك آبادقهاب صرصرامیراباددامغان565

**مزرعه امینیانقهاب صرصرامیراباددامغان566

**مزرعه جوان شماره 6قهاب صرصرامیراباددامغان567

**مزرعه دانشقهاب صرصرامیراباددامغان568

**مزرعه شریفی /سمنانی /قهاب صرصرامیراباددامغان569

**مزرعه فیروز آبادقهاب صرصرامیراباددامغان570

**مزرعه محمدخلیل نژادقهاب صرصرامیراباددامغان571

**معدن اهک فیخارقهاب صرصرامیراباددامغان572

**منصور آبادقهاب صرصرامیراباددامغان573

**نیم ایستگاه عمروانقهاب صرصرامیراباددامغان574

**یحیی آبادقهاب صرصرامیراباددامغان575

2152ابوالبقحومهمرکزيدامغان576

**اردوگاه آموزشی سپاهحومهمرکزيدامغان577

**اسماعیل آبادحومهمرکزيدامغان578
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**امامزاده ابراهیمحومهمرکزيدامغان579

**ایستگاه فرستنده رادیوحومهمرکزيدامغان580

**بادابحومهمرکزيدامغان581

**باغ کالمانحومهمرکزيدامغان582

2365باقر آبادحومهمرکزيدامغان583

**بغدادوحومهمرکزيدامغان584

84216بقحومهمرکزيدامغان585

2462بهاآبادحومهمرکزيدامغان586

**توکل آبادحومهمرکزيدامغان587

5771,818جزنحومهمرکزيدامغان588

**جعفر آبادحومهمرکزيدامغان589

**جیران قلعهحومهمرکزيدامغان590

**چاه منابع طبیعیحومهمرکزيدامغان591

57163حاجی آباد بستیجیانحومهمرکزيدامغان592

70193حسین آباد حاجی علی نقیحومهمرکزيدامغان593

**حسین آباد قائمیحومهمرکزيدامغان594

66176حیدر آبادحومهمرکزيدامغان595

**خیرآبادحومهمرکزيدامغان596

**دهنوحومهمرکزيدامغان597

**رضا آبادحومهمرکزيدامغان598

**زائرسراحومهمرکزيدامغان599

2158زرگر آبادحومهمرکزيدامغان600

**زونحومهمرکزيدامغان601

**سعد آبادحومهمرکزيدامغان602

**شامانحومهمرکزيدامغان603

**شجاع آبادحومهمرکزيدامغان604

**شرکت تعاونی فافاشنحومهمرکزيدامغان605

**شرکت کشاورزي شماره 3حومهمرکزيدامغان606

**شرکت کشت وصنعت دامغان جوجهحومهمرکزيدامغان607
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**شمس آبادحومهمرکزيدامغان608

**شهرك صنعتیحومهمرکزيدامغان609

74204طاقحومهمرکزيدامغان610

2861عباس آبادحومهمرکزيدامغان611

417عباسانحومهمرکزيدامغان612

**عبداله آبادحومهمرکزيدامغان613

44112عبدیاحومهمرکزيدامغان614

2459عبیرآبادحومهمرکزيدامغان615

**علی آبادحومهمرکزيدامغان616

**علی آباد بابايحومهمرکزيدامغان617

2364غنی آبادحومهمرکزيدامغان618

**فرحزاد/کالتو/حومهمرکزيدامغان619

146417فیروز آبادحومهمرکزيدامغان620

2362قلعه باالبرمحومهمرکزيدامغان621

148421قلعه پائین برمحومهمرکزيدامغان622

**قلعه نوحومهمرکزيدامغان623

**کارخانه جوجه کشیحومهمرکزيدامغان624

**کالته یعقوبحومهمرکزيدامغان625

**کورچشمهحومهمرکزيدامغان626

**کوره حاج حسین معمارزادهحومهمرکزيدامغان627

**کوره دستی علی اصغر کشاورزیانحومهمرکزيدامغان628

**گاوداري فرجی زادهحومهمرکزيدامغان629

**گاودارئ رضا گالبیحومهمرکزيدامغان630

**گروه مشاعی شهیددستغیبحومهمرکزيدامغان631

**گروه مشاعی مهديحومهمرکزيدامغان632

**گروه مشاعی ولیعصرحومهمرکزيدامغان633

110312مایانحومهمرکزيدامغان634

42121محمد آبادحومهمرکزيدامغان635

**مرغداري علی ناهیدئحومهمرکزيدامغان636
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**مرغدارئ شایان جوجه (محمدرضا فتحی )حومهمرکزيدامغان637

**مرغدارئ یحیائیحومهمرکزيدامغان638

**مرکزتحقیقات پسته دامغانحومهمرکزيدامغان639

**مزرعه امین آبادحومهمرکزيدامغان640

**مزرعه آستان قدحومهمرکزيدامغان641

**مزرعه حسینیحومهمرکزيدامغان642

**مزرعه دره رضاحومهمرکزيدامغان643

**مزرعه دکترعالمیحومهمرکزيدامغان644

**مزرعه دهوحومهمرکزيدامغان645

**مزرعه شیربندحومهمرکزيدامغان646

**مزرعه صفدريحومهمرکزيدامغان647

**مزرعه طالوحومهمرکزيدامغان648

**مزرعه عیسی آبادحومهمرکزيدامغان649

**مزرعه فتحعلیانحومهمرکزيدامغان650

**مزرعه محمد آبادحومهمرکزيدامغان651

**مزرعه محمدیهحومهمرکزيدامغان652

**مزرعه مظهري وشرکاحومهمرکزيدامغان653

**مزرعه نصرت آبادحومهمرکزيدامغان654

**معدن ذغال سنگ تموزاعحومهمرکزيدامغان655

**معدن زغالسنگ طالوحومهمرکزيدامغان656

**معدن ماسه بنیادمسکنحومهمرکزيدامغان657

**معدن ماسه جهادسازندگیحومهمرکزيدامغان658

**منبع اب شهرسازي طزرهحومهمرکزيدامغان659

**موسی آبادحومهمرکزيدامغان660

2271مهدي آبادحومهمرکزيدامغان661

**نریشمحومهمرکزيدامغان662

**نصرآبادحومهمرکزيدامغان663

**نظام آبادحومهمرکزيدامغان664

**نیم ایستگاه حسین آبادحومهمرکزيدامغان665
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92283وامرزانحومهمرکزيدامغان666

49135ورکیانحومهمرکزيدامغان667

**ابراهیم آباددامنکوهمرکزيدامغان668

125320امام آباددامنکوهمرکزيدامغان669

**ایستگاه زریندامنکوهمرکزيدامغان670

**باباولیدامنکوهمرکزيدامغان671

**جلیودامنکوهمرکزيدامغان672

98249حدادهدامنکوهمرکزيدامغان673

**حسین آباددامنکوهمرکزيدامغان674

102259حسین آباد دوالبدامنکوهمرکزيدامغان675

**حشمت آباددامنکوهمرکزيدامغان676

**حمزه خاندامنکوهمرکزيدامغان677

3685خیرقادر آباددامنکوهمرکزيدامغان678

**دزدغالماندامنکوهمرکزيدامغان679

**دوالبدامنکوهمرکزيدامغان680

**ذغالشوئی معدن مهماندویهدامنکوهمرکزيدامغان681

**رباط سلطاندامنکوهمرکزيدامغان682

**رزنودامنکوهمرکزيدامغان683

127314زرین آباددامنکوهمرکزيدامغان684

**سعد آباددامنکوهمرکزيدامغان685

**شرکت سنگواره کربن شرقدامنکوهمرکزيدامغان686

1034شهرسازي طزرهدامنکوهمرکزيدامغان687

**طرح مرتعدارئ هرتدامنکوهمرکزيدامغان688

97267طزرهدامنکوهمرکزيدامغان689

**عبدل آباددامنکوهمرکزيدامغان690

**فري آباددامنکوهمرکزيدامغان691

**کالته حاج اکبردامنکوهمرکزيدامغان692

**کالته علی رضادامنکوهمرکزيدامغان693

166439کالته مالدامنکوهمرکزيدامغان694
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**کالمركدامنکوهمرکزيدامغان695

**کلمدردامنکوهمرکزيدامغان696

**کلواندامنکوهمرکزيدامغان697

**گاوداري جاویدزاددامنکوهمرکزيدامغان698

93253مراد آباددامنکوهمرکزيدامغان699

**مرگ دردامنکوهمرکزيدامغان700

**مزرعه اولنگدامنکوهمرکزيدامغان701

**مزرعه پشتکالتهدامنکوهمرکزيدامغان702

**مزرعه جعفر آباددامنکوهمرکزيدامغان703

**مزرعه حداده /شهیدمدرسدامنکوهمرکزيدامغان704

**مزرعه دامداردامنکوهمرکزيدامغان705

**مزرعه رزمه چاهدامنکوهمرکزيدامغان706

**مزرعه فدك/عشرت آباددامنکوهمرکزيدامغان707

**مزرعه کالتودامنکوهمرکزيدامغان708

**مزرعه همت آباددامنکوهمرکزيدامغان709

**معدن زغال سنگ معیريدامنکوهمرکزيدامغان710

**منطقه معدنی طرزهدامنکوهمرکزيدامغان711

240700مومن آباددامنکوهمرکزيدامغان712

3641,118مهماندوستدامنکوهمرکزيدامغان713

84313مهماندویهدامنکوهمرکزيدامغان714

52121نعیم آباددامنکوهمرکزيدامغان715

**نیم ایستگاه حدادهدامنکوهمرکزيدامغان716

**هرتدامنکوهمرکزيدامغان717

**ابرندانرودبارمرکزيدامغان718

**اسکندرودبارمرکزيدامغان719

**اسماعیل آبادرودبارمرکزيدامغان720

**اشپزنیرودبارمرکزيدامغان721

111346اگرهرودبارمرکزيدامغان722

**امیران دشترودبارمرکزيدامغان723
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270776اهوانورودبارمرکزيدامغان724

**ایستگاه ماکرویوانبان کوهرودبارمرکزيدامغان725

185547آستانهرودبارمرکزيدامغان726

**باباحافظرودبارمرکزيدامغان727

99313بادله کوهرودبارمرکزيدامغان728

**باریک ابرودبارمرکزيدامغان729

**بندانحرافی چشمه چنگیرودبارمرکزيدامغان730

**پادگان اموزشی بسیج سپاه قدسرودبارمرکزيدامغان731

**پرورش ماهی دیباج گستررودبارمرکزيدامغان732

**پل سررودبارمرکزيدامغان733

**تلخ ابرودبارمرکزيدامغان734

**تموزاعرودبارمرکزيدامغان735

151423تویهرودبارمرکزيدامغان736

**تویه تنگهرودبارمرکزيدامغان737

**چشمه اوشکرودبارمرکزيدامغان738

**چشمه علیرودبارمرکزيدامغان739

**چنگیرودبارمرکزيدامغان740

**حسن آبادرودبارمرکزيدامغان741

**حسن کالرودبارمرکزيدامغان742

**حسین آبادرودبارمرکزيدامغان743

**خامه نورودبارمرکزيدامغان744

**خانامهرودبارمرکزيدامغان745

**خوش آبرودبارمرکزيدامغان746

**دزدراهرودبارمرکزيدامغان747

**دنبوباالرودبارمرکزيدامغان748

**دنبوپائینرودبارمرکزيدامغان749

**راس کشتهرودبارمرکزيدامغان750

**رضا آبادرودبارمرکزيدامغان751

**زمتان آباد باالرودبارمرکزيدامغان752
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**زونجنرودبارمرکزيدامغان753

**سپیدار/سفیدار/رودبارمرکزيدامغان754

**سدمخزنی شهید شاهچراغیرودبارمرکزيدامغان755

61188سرخدهرودبارمرکزيدامغان756

**سردزدورودبارمرکزيدامغان757

2877سیاه پرهرودبارمرکزيدامغان758

**شاه تپهرودبارمرکزيدامغان759

**شرکت گلچین غنچهرودبارمرکزيدامغان760

**شرکت کانی معدنی صبا کلین پشتهرودبارمرکزيدامغان761

**شرکت کشاورزئ دامدارئ میرعمادرودبارمرکزيدامغان762

**شروارودبارمرکزيدامغان763

**شورتنگهرودبارمرکزيدامغان764

**عباس آبادرودبارمرکزيدامغان765

**عباس آبادرودبارمرکزيدامغان766

**علی آبادرودبارمرکزيدامغان767

**کارخانه ریخته گرئ آلدارودبارمرکزيدامغان768

**کارخانه گچ زمردرودبارمرکزيدامغان769

**کارخانه گچ صدف دامغانرودبارمرکزيدامغان770

**کارگاه اسفالت اداره راهرودبارمرکزيدامغان771

**کشت دشت باالرودبارمرکزيدامغان772

**کشت دشت پائینرودبارمرکزيدامغان773

**کک پزي پیشنماززادهرودبارمرکزيدامغان774

**کک پزي یزدانی  /بیدستان /رودبارمرکزيدامغان775

**کک پزئ قربانیرودبارمرکزيدامغان776

**کالته گوشرودبارمرکزيدامغان777

**کالریزرودبارمرکزيدامغان778

**کله بونه باالرودبارمرکزيدامغان779

**کله بونه پائینرودبارمرکزيدامغان780

**کله بونه وسطرودبارمرکزيدامغان781
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**کهنه کالتهرودبارمرکزيدامغان782

**کهنه ملک باالرودبارمرکزيدامغان783

**گندابرودبارمرکزيدامغان784

**لوان باالرودبارمرکزيدامغان785

**لوان پائینرودبارمرکزيدامغان786

**مرکزاموزش علمی کاربردئ رسول اکرم (ص )رودبارمرکزيدامغان787

**مزرعه اسپروزیانرودبارمرکزيدامغان788

**مزرعه پشیمان دشترودبارمرکزيدامغان789

**مزرعه پلنگ درهرودبارمرکزيدامغان790

**مزرعه تحت آبادرودبارمرکزيدامغان791

**مزرعه توي رودباررودبارمرکزيدامغان792

**مزرعه رباطرودبارمرکزيدامغان793

**مزرعه رییسیرودبارمرکزيدامغان794

**مزرعه سرخ آبرودبارمرکزيدامغان795

**مزرعه سنگ استانهرودبارمرکزيدامغان796

**مزرعه قلعه چهرودبارمرکزيدامغان797

**مزرعه الپقدهرودبارمرکزيدامغان798

**مزرعه الرکوهرودبارمرکزيدامغان799

**مزرعه لبرودرودبارمرکزيدامغان800

**مزرعه محمدعلی کوشارودبارمرکزيدامغان801

**مزرعه مرکزخدمات کشاورزي دیباجرودبارمرکزيدامغان802

**مزرعه مسجدپلرودبارمرکزيدامغان803

1746مزرعه منصورکوهرودبارمرکزيدامغان804

**مزرعه مهرنگاررودبارمرکزيدامغان805

**مزرعه نرم باالرودبارمرکزيدامغان806

**مزرعه نرم پایینرودبارمرکزيدامغان807

**مزرعه نصر آبادرودبارمرکزيدامغان808

**مطانرودبارمرکزيدامغان809

**معدن بشمرودبارمرکزيدامغان810
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**معدن خاك رس صبارودبارمرکزيدامغان811

**معدن ذغال سنگ باریک آبرودبارمرکزيدامغان812

**معدن ذغال سنگ دنبورودبارمرکزيدامغان813

**معدن ذغال سنگ رزچالرودبارمرکزيدامغان814

**معدن ذغال سنگ سرابرودبارمرکزيدامغان815

**معدن ذغال سنگ گرمه کشرودبارمرکزيدامغان816

**معدن ذغال سنگ یزدانی شماره 2رودبارمرکزيدامغان817

**معدن ذغال یزدانی شماره 1رودبارمرکزيدامغان818

**معدن ذغالسنگ اسب نالرودبارمرکزيدامغان819

**معدن ذغالسنگ چهارده کالتهرودبارمرکزيدامغان820

**معدن ذغالسنگ سالدرهرودبارمرکزيدامغان821

**معدن ذغالسنگ علی آبادئرودبارمرکزيدامغان822

**معدن ذغالسنگ میتکان  /جاللی /رودبارمرکزيدامغان823

**معدن سنگ باالست راه آهرودبارمرکزيدامغان824

**معدن سنگ الشهرودبارمرکزيدامغان825

**منگاسرودبارمرکزيدامغان826

2362نمکهرودبارمرکزيدامغان827

**نوکالتهرودبارمرکزيدامغان828

**ولیگارودبارمرکزيدامغان829

**هفدرخانرودبارمرکزيدامغان830

44121اسد آبادالسگردسرخهسرخه831

**اسفرزنهالسگردسرخهسرخه832

2576امامزاده محمدبن زیدالسگردسرخهسرخه833

**امامزاده مصیبالسگردسرخهسرخه834

**امیر آبادالسگردسرخهسرخه835

3775ایچالسگردسرخهسرخه836

**ایستگاه سرخدشتالسگردسرخهسرخه837

**ایستگاه الهوردالسگردسرخهسرخه838

**آل درهالسگردسرخهسرخه839
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**بخش آبادالسگردسرخهسرخه840

**برکیانالسگردسرخهسرخه841

**بی سیم شماره 3مخابراتالسگردسرخهسرخه842

103250بیابانکالسگردسرخهسرخه843

**بیدانالسگردسرخهسرخه844

**تلخ آبالسگردسرخهسرخه845

**جمشید آبادالسگردسرخهسرخه846

**جواد آبادالسگردسرخهسرخه847

56161جوینالسگردسرخهسرخه848

**جهان آبادالسگردسرخهسرخه849

**چالدانالسگردسرخهسرخه850

**حاجی آبادالسگردسرخهسرخه851

**حاجی آبادالسگردسرخهسرخه852

**خردرهالسگردسرخهسرخه853

**دامپروري گوهردشتالسگردسرخهسرخه854

**دامداري سفیددشتالسگردسرخهسرخه855

**دامداري مجیديالسگردسرخهسرخه856

**دوروانالسگردسرخهسرخه857

**دهاقینالسگردسرخهسرخه858

**رامه درهالسگردسرخهسرخه859

**رستوران جمشید آبادالسگردسرخهسرخه860

**رستوران لقمه سراالسگردسرخهسرخه861

**رضا آبادالسگردسرخهسرخه862

**سفیدمیدانالسگردسرخهسرخه863

**سنجدهالسگردسرخهسرخه864

**سید آبادالسگردسرخهسرخه865

**سینک چالالسگردسرخهسرخه866

**شاه مرگالسگردسرخهسرخه867

**شرکت تعاونی سور مرغالسگردسرخهسرخه868

صفحه 30



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شرکت تعاونی مرغ توکلالسگردسرخهسرخه869

**شرکت تعاونی مرغ گوشتی گروه یک افقالسگردسرخهسرخه870

**شرکت تعاونی مرغداران سمنان نوینالسگردسرخهسرخه871

**شرکت تعاونی مرغداري فردادالسگردسرخهسرخه872

**شرکت تولیدي کشاورزي دشتالسگردسرخهسرخه873

**شرکت سمنان تیهو(کشتارگاه )السگردسرخهسرخه874

**شرکت سمنان جوجهالسگردسرخهسرخه875

**شرکت کربنات سدیمالسگردسرخهسرخه876

**شرکت کشاورزي دامپروري دیمهالسگردسرخهسرخه877

**شرکت کشت و صنعت کومش گسترالسگردسرخهسرخه878

**شرکت مرغ سپیدبال وطنالسگردسرخهسرخه879

**شرکت مرغ گوشتی کاشوالسگردسرخهسرخه880

**شرکت مرغداري سپیدکالکیالسگردسرخهسرخه881

**شورابالسگردسرخهسرخه882

46154صوفی آبادالسگردسرخهسرخه883

**طالب آبادالسگردسرخهسرخه884

3996عبداله آباد باالالسگردسرخهسرخه885

**عبداله آباد پایینالسگردسرخهسرخه886

**عربه چالالسگردسرخهسرخه887

**عطیهالسگردسرخهسرخه888

**علی آبادالسگردسرخهسرخه889

**غیاث آبادالسگردسرخهسرخه890

**قادر آبادالسگردسرخهسرخه891

**کارخانه پودر میکرو نیزه صنعتیالسگردسرخهسرخه892

**کارخانه سمنان گچالسگردسرخهسرخه893

**کارخانه سیم و کابل شاهینالسگردسرخهسرخه894

**کارخانه گچ رنگین کمانالسگردسرخهسرخه895

**کارخانه گچ السجردالسگردسرخهسرخه896

**کشتارگاه صنعتی طیورالسگردسرخهسرخه897
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**کوره آجر سرخه دژالسگردسرخهسرخه898

**کوره آجر قدالسگردسرخهسرخه899

**کوره آجر وحدتالسگردسرخهسرخه900

**کولهالسگردسرخهسرخه901

**کهنه دهالسگردسرخهسرخه902

**گاوداري اسیريالسگردسرخهسرخه903

**گاوداري عربیانالسگردسرخهسرخه904

**گاوداري مونسانالسگردسرخهسرخه905

**گروه مشاعی ثاراهللاالسگردسرخهسرخه906

**گروه مشاعی کوثرالسگردسرخهسرخه907

**گزه بنالسگردسرخهسرخه908

**گیوهالسگردسرخهسرخه909

3821,024السجردالسگردسرخهسرخه910

**محمد آبادالسگردسرخهسرخه911

**محمد آبادالسگردسرخهسرخه912

**محمود آبادالسگردسرخهسرخه913

**مراد آبادالسگردسرخهسرخه914

**مرغداري احسانیالسگردسرخهسرخه915

**مرغداري افق کویرالسگردسرخهسرخه916

**مرغداري جهان آباد سرخهالسگردسرخهسرخه917

**مرغداري چاووشالسگردسرخهسرخه918

**مرغداري سرخه کویرالسگردسرخهسرخه919

**مرغداري سیه چشمالسگردسرخهسرخه920

**مرغداري شرکت تعاونی شماره 4رمضانالسگردسرخهسرخه921

**مرغداري شرکت تعاونی شماره 7السگردسرخهسرخه922

**مرغداري شفقالسگردسرخهسرخه923

**مرغداري عزت پیونديالسگردسرخهسرخه924

**مرغداري کیمیانصرالسگردسرخهسرخه925

**مرغداري محمدعرب شماره 1السگردسرخهسرخه926
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**مرغداري مرغ ریزالسگردسرخهسرخه927

**مزرعه ابراهیم پیونديالسگردسرخهسرخه928

**مزرعه آب برچیالسگردسرخهسرخه929

**مزرعه حسین آباد/صادق آباد/السگردسرخهسرخه930

**مزرعه حسین آباد/ صادق آباالسگردسرخهسرخه931

**مزرعه سعادت آباالسگردسرخهسرخه932

**مزرعه صفاییهالسگردسرخهسرخه933

**مزرعه کچالالسگردسرخهسرخه934

**مزرعه لهردالسگردسرخهسرخه935

**مزرعه مهدي آبادالسگردسرخهسرخه936

**مسیح آبادالسگردسرخهسرخه937

**مظفر آبادالسگردسرخهسرخه938

**معدن گچ زیوانالسگردسرخهسرخه939

**مه آبادالسگردسرخهسرخه940

**ناحیه صنایع روستایی جهادالسگردسرخهسرخه941

**ناحیه صنعتی سرخهالسگردسرخهسرخه942

**نصر آبادالسگردسرخهسرخه943

**نصردرهالسگردسرخهسرخه944

**نظامیالسگردسرخهسرخه945

**نیم ایستگاه سفیدمیدانالسگردسرخهسرخه946

**ونه مرگالسگردسرخهسرخه947

**هفت چشمهالسگردسرخهسرخه948

**همت آبادالسگردسرخهسرخه949

145437اروانههفدرسرخهسرخه950

**استالیهفدرسرخهسرخه951

**اشنیهفدرسرخهسرخه952

4101,222افترهفدرسرخهسرخه953

61141امامزاده عبدالههفدرسرخهسرخه954

**آب  دلوادهفدرسرخهسرخه955
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**آبگرمهفدرسرخهسرخه956

**پسکاردرههفدرسرخهسرخه957

**پلیس راه افترهفدرسرخهسرخه958

**چنارانهفدرسرخهسرخه959

**خونارهفدرسرخهسرخه960

**شرکت پرورش طیورسمنانهفدرسرخهسرخه961

**شرکت تعاونی معدنی اسکدرهفدرسرخهسرخه962

**شرکت گچ سحرهفدرسرخهسرخه963

**شرکت گچ فرشادهفدرسرخهسرخه964

**شرکت گچ کویرهفدرسرخهسرخه965

**شرکت مرغ کوه سفید سمنانهفدرسرخهسرخه966

**شرکت مرغ نگاه صباهفدرسرخهسرخه967

**علی آبادهفدرسرخهسرخه968

**قرارگاه راهنمایی و رانندگیهفدرسرخهسرخه969

**کارخانه پودر صنعتیهفدرسرخهسرخه970

**کارخانه گچ امیدهفدرسرخهسرخه971

**کارخانه گچ ایینههفدرسرخهسرخه972

**کارخانه گچ سمنان پارسهفدرسرخهسرخه973

**کارخانه گچ سمنان ساريهفدرسرخهسرخه974

**کارخانه گچ سمنان شمالهفدرسرخهسرخه975

**کارخانه گچ سیمینهفدرسرخهسرخه976

**کارخانه گچ صالحهفدرسرخهسرخه977

**کارخانه گچ صدفهفدرسرخهسرخه978

**کارخانه گچ کومش سمنانهفدرسرخهسرخه979

**کارخانه گچ کوه سفیدهفدرسرخهسرخه980

**کارخانه گچ مومن آبادهفدرسرخهسرخه981

**گرده لشهفدرسرخهسرخه982

**گروه صنعتیهفدرسرخهسرخه983

**لوبرههفدرسرخهسرخه984

صفحه 34



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مجتمع صنعتی پایپوشهفدرسرخهسرخه985

**مجتمع کوره گچ عدلهفدرسرخهسرخه986

**مرغداري سمن توفانهفدرسرخهسرخه987

**مرغداري سمنان کشاورزهفدرسرخهسرخه988

**مزرعه کلیابهفدرسرخهسرخه989

**معدن سربهفدرسرخهسرخه990

**معدن گچ امیدهفدرسرخهسرخه991

**معدن گچ سمنانهفدرسرخهسرخه992

**معدن گل سرشورهفدرسرخهسرخه993

**موزاییک فردوسهفدرسرخهسرخه994

5851,796مومن آبادهفدرسرخهسرخه995

**ويهفدرسرخهسرخه996

**هواخورسوهفدرسرخهسرخه997

**ابراهیم آبادحومهمرکزيسمنان998

**ابرههحومهمرکزيسمنان999

**احمد آبادحومهمرکزيسمنان1000

**احمد آبادحومهمرکزيسمنان1001

**اسماعیل آبادحومهمرکزيسمنان1002

**انجیل آبحومهمرکزيسمنان1003

**انجیلبانحومهمرکزيسمنان1004

**ایستگاه آبگرمحومهمرکزيسمنان1005

**ایستگاه تحقیقات 140هکتاري جهادحومهمرکزيسمنان1006

**ایستگاه گردابحومهمرکزيسمنان1007

**ایستگاه مخابراتی اهوان پارسحومهمرکزيسمنان1008

**ایستگاه مخابراتی ریونکوهحومهمرکزيسمنان1009

**ایستگاه میاندرهحومهمرکزيسمنان1010

46125آبخوريحومهمرکزيسمنان1011

**بایانحومهمرکزيسمنان1012

**بداق آبحومهمرکزيسمنان1013
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**بلوحومهمرکزيسمنان1014

**بهار آبادحومهمرکزيسمنان1015

**پادگان 27 آبانحومهمرکزيسمنان1016

**پادگان قدسحومهمرکزيسمنان1017

72243پادگان ولی عصر تی2پحضرت قائم محمدحومهمرکزيسمنان1018

**پارك جنگلی سوکانحومهمرکزيسمنان1019

**پارك جنگلی کومشحومهمرکزيسمنان1020

48946پایگاه هوایی /منطقه نظامی /حومهمرکزيسمنان1021

**پرپاي باالحومهمرکزيسمنان1022

**پرپاي پائینحومهمرکزيسمنان1023

**پست  400کیلو وات برق (نیروگاه گازئ )حومهمرکزيسمنان1024

**پیغمبرانحومهمرکزيسمنان1025

**تقی آبادحومهمرکزيسمنان1026

52128جامحومهمرکزيسمنان1027

**جلیالنحومهمرکزيسمنان1028

**جهازبان باالحومهمرکزيسمنان1029

**جهازبان پائینحومهمرکزيسمنان1030

**چاشخوران باالحومهمرکزيسمنان1031

**چاشخوران پائینحومهمرکزيسمنان1032

**چال قهوه خانهحومهمرکزيسمنان1033

412چاه انقالب شماره 1حومهمرکزيسمنان1034

**چاه خورشیدانحومهمرکزيسمنان1035

**چایسمحومهمرکزيسمنان1036

**چشمه سرهنگحومهمرکزيسمنان1037

**چشمه علی اصغرحومهمرکزيسمنان1038

**چشمه نظرحومهمرکزيسمنان1039

**حاجی آباد خوریانحومهمرکزيسمنان1040

**حسن آبادحومهمرکزيسمنان1041

43124حسن آبادحومهمرکزيسمنان1042
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**حشمت آبادحومهمرکزيسمنان1043

**حمیدیهحومهمرکزيسمنان1044

**خرم آبادحومهمرکزيسمنان1045

**خوریانحومهمرکزيسمنان1046

9903,325خیر آبادحومهمرکزيسمنان1047

**دامداري اعرابیحومهمرکزيسمنان1048

3177دالزیانحومهمرکزيسمنان1049

47108دوزهیرحومهمرکزيسمنان1050

**راهدارخانه اداره راهحومهمرکزيسمنان1051

**رحمت آباد/کالته انارکی نجفی /حومهمرکزيسمنان1052

**رستوران کوهپایه(چوتا)حومهمرکزيسمنان1053

**رضا آبادحومهمرکزيسمنان1054

**رضی آبادحومهمرکزيسمنان1055

263892رکن آبادحومهمرکزيسمنان1056

**رویانحومهمرکزيسمنان1057

**زرشکوهحومهمرکزيسمنان1058

**زرشکوهحومهمرکزيسمنان1059

**زرطولحومهمرکزيسمنان1060

**سالن غذاخوري آهوانحومهمرکزيسمنان1061

**سالن غذاخوري پاركحومهمرکزيسمنان1062

**سلدريحومهمرکزيسمنان1063

**سوراخوحومهمرکزيسمنان1064

**سید آبادحومهمرکزيسمنان1065

**شرکت پاکسامحومهمرکزيسمنان1066

**شرکت تعاونی قمچه کالهیحومهمرکزيسمنان1067

**شرکت تعاونی کشاورزي شماره 18حومهمرکزيسمنان1068

**شرکت تعاونی کشاورزي فردوسحومهمرکزيسمنان1069

**شرکت تعاونی کهنه دژحومهمرکزيسمنان1070

**شرکت تعاونی مرغداران سمنانحومهمرکزيسمنان1071
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**شرکت توسارحومهمرکزيسمنان1072

**شرکت تولیدي ماسه سراحومهمرکزيسمنان1073

**شرکت جوجه یکروزه دهرویهحومهمرکزيسمنان1074

619شرکت دامداري اعتضادیهحومهمرکزيسمنان1075

**شرکت دشت سبزحومهمرکزيسمنان1076

**شرکت کشاورزي /برون /حومهمرکزيسمنان1077

**شرکت کشاورزي بش دلبرحومهمرکزيسمنان1078

**شرکت کشاورزي جهادیه (کردیان )حومهمرکزيسمنان1079

**شرکت کشاورزي کسائیانحومهمرکزيسمنان1080

**شرکت کشاورزي واشینگحومهمرکزيسمنان1081

1141شرکت گوشت سفیدشماره 1حومهمرکزيسمنان1082

6303,291شهرك افاغنهحومهمرکزيسمنان1083

168585شهرك صنعتیحومهمرکزيسمنان1084

**شیخ آب/رضا آبادحومهمرکزيسمنان1085

**شیخ گلهحومهمرکزيسمنان1086

**صاحبیهحومهمرکزيسمنان1087

**صدرآبادحومهمرکزيسمنان1088

**صفائیهحومهمرکزيسمنان1089

**صیدوانحومهمرکزيسمنان1090

**ضامن آهوحومهمرکزيسمنان1091

**طبقهحومهمرکزيسمنان1092

**عباس آبادحومهمرکزيسمنان1093

289955عالحومهمرکزيسمنان1094

**عالفحومهمرکزيسمنان1095

**علی آبادحومهمرکزيسمنان1096

**علی آباد مسجدحومهمرکزيسمنان1097

**عوض آبادحومهمرکزيسمنان1098

**فردوگاهحومهمرکزيسمنان1099

**فیض آبادحومهمرکزيسمنان1100

صفحه 38



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قاسم آبادحومهمرکزيسمنان1101

**قاضی آبادحومهمرکزيسمنان1102

**قدرت آبادحومهمرکزيسمنان1103

**کارخانه آجر سفالیحومهمرکزيسمنان1104

**کارخانه آسفالت شهرداريحومهمرکزيسمنان1105

**کارخانه آهک هیدرات(آبندر)حومهمرکزيسمنان1106

**کالته سید آقاحومهمرکزيسمنان1107

**کوره آجر بنیادحومهمرکزيسمنان1108

1037کوره آجر پایهحومهمرکزيسمنان1109

**کوره آجر پهلوانحومهمرکزيسمنان1110

**کوره آجر سمنانحومهمرکزيسمنان1111

**کوره آجر صابریانحومهمرکزيسمنان1112

**کارخانه تیرچه بلوك سمنانحومهمرکزيسمنان1113

**کارخانه کابل پارسحومهمرکزيسمنان1114

**کشتارگاهحومهمرکزيسمنان1115

**کشتارگاه طیورحومهمرکزيسمنان1116

**کالته خالدحومهمرکزيسمنان1117

**کالته کوچکحومهمرکزيسمنان1118

3382کندو/یوسف آباد/حومهمرکزيسمنان1119

**کنزحومهمرکزيسمنان1120

**کوره آجرفجرحومهمرکزيسمنان1121

**کوره جهادحومهمرکزيسمنان1122

**گاوداري تشرفیحومهمرکزيسمنان1123

**گاوناحومهمرکزيسمنان1124

**گردگنبدحومهمرکزيسمنان1125

**گرماب /نیم ایستگاه گرماب /حومهمرکزيسمنان1126

**گرنتولحومهمرکزيسمنان1127

**گمركحومهمرکزيسمنان1128

**گینوحومهمرکزيسمنان1129
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**للوحومهمرکزيسمنان1130

**مجتمع تولیدي شن وماسهحومهمرکزيسمنان1131

**مجید آباد همدانحومهمرکزيسمنان1132

37104محمود آبادحومهمرکزيسمنان1133

**مرغداري افاقیحومهمرکزيسمنان1134

**مرغداري راهدار/اهللا اکبر/حومهمرکزيسمنان1135

**مرغدارئ علی مجیدئحومهمرکزيسمنان1136

**مرکزکنترل ترافیک نیروي انتظامیحومهمرکزيسمنان1137

**مزرعه 17شهریورحومهمرکزيسمنان1138

**مزرعه احمدآباد/کالته امیر/حومهمرکزيسمنان1139

**مزرعه آبشرفحومهمرکزيسمنان1140

**مزرعه بروحومهمرکزيسمنان1141

**مزرعه بستانهحومهمرکزيسمنان1142

**مزرعه بهشتیهحومهمرکزيسمنان1143

**مزرعه پشتهحومهمرکزيسمنان1144

**مزرعه ترخستانحومهمرکزيسمنان1145

**مزرعه ترشه کالحومهمرکزيسمنان1146

**مزرعه تعاونی انقالب شماره 1حومهمرکزيسمنان1147

**مزرعه تعاونی انقالب شماره 2حومهمرکزيسمنان1148

**مزرعه تعاونی کشاورزي محمدرسول اهللاحومهمرکزيسمنان1149

**مزرعه تقی آبادحومهمرکزيسمنان1150

**مزرعه تلیستانحومهمرکزيسمنان1151

1111مزرعه جمارانحومهمرکزيسمنان1152

**مزرعه چاه 22بهمنحومهمرکزيسمنان1153

**مزرعه چاه اب پایگاه هوایی شماره 4حومهمرکزيسمنان1154

**مزرعه چاه کریمیحومهمرکزيسمنان1155

**مزرعه چشموپریانحومهمرکزيسمنان1156

**مزرعه حاجی آبادحومهمرکزيسمنان1157

**مزرعه حاجی آباد میاندرهحومهمرکزيسمنان1158
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**مزرعه خواجهحومهمرکزيسمنان1159

**مزرعه خیر آباد فروغیحومهمرکزيسمنان1160

**مزرعه دامدارئ جهادخودکفائیحومهمرکزيسمنان1161

**مزرعه دیکتاشحومهمرکزيسمنان1162

1031مزرعه ذوالفقاريحومهمرکزيسمنان1163

**مزرعه رحمت آبادحومهمرکزيسمنان1164

**مزرعه رضا آبادحومهمرکزيسمنان1165

**مزرعه زردکمرحومهمرکزيسمنان1166

**مزرعه زمانیهحومهمرکزيسمنان1167

**مزرعه ساروحومهمرکزيسمنان1168

**مزرعه سرندحومهمرکزيسمنان1169

**مزرعه سم طالقانحومهمرکزيسمنان1170

**مزرعه سوکانحومهمرکزيسمنان1171

**مزرعه شریعت آبادحومهمرکزيسمنان1172

**مزرعه شریعت پناهی(شهدا انقالب)حومهمرکزيسمنان1173

**مزرعه شورون /شاهوران /حومهمرکزيسمنان1174

**مزرعه طاق ملکحومهمرکزيسمنان1175

**مزرعه طوالرمحومهمرکزيسمنان1176

**مزرعه عبداللّه آبادحومهمرکزيسمنان1177

**مزرعه عبداهللا آباد/مزرعه عبدل آباد/حومهمرکزيسمنان1178

**مزرعه عطاريحومهمرکزيسمنان1179

**مزرعه علی آباد عطارحومهمرکزيسمنان1180

**مزرعه عمروانحومهمرکزيسمنان1181

**مزرعه فرج آبادحومهمرکزيسمنان1182

**مزرعه فرح بخشحومهمرکزيسمنان1183

**مزرعه فضل آبادحومهمرکزيسمنان1184

**مزرعه قدرت آبادحومهمرکزيسمنان1185

**مزرعه قیطکحومهمرکزيسمنان1186

**مزرعه کردوانحومهمرکزيسمنان1187
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**مزرعه کشاورزي اعتضادیهحومهمرکزيسمنان1188

**مزرعه کالته بزرگ /حاجی آباد/حومهمرکزيسمنان1189

**مزرعه گلوکیحومهمرکزيسمنان1190

**مزرعه ماالن زربهار/بهاریه /حومهمرکزيسمنان1191

**مزرعه محمد آبادحومهمرکزيسمنان1192

**مزرعه محمد آبادحومهمرکزيسمنان1193

**مزرعه مرنوحومهمرکزيسمنان1194

**مزرعه مشیریهحومهمرکزيسمنان1195

**مزرعه مهرانحومهمرکزيسمنان1196

**مزرعه میان درهحومهمرکزيسمنان1197

**مزرعه نوقناتحومهمرکزيسمنان1198

822مزرعه نوکالتهحومهمرکزيسمنان1199

**مزرعه ونکانحومهمرکزيسمنان1200

**مزرعه همدانیحومهمرکزيسمنان1201

**معدن آهن شمارهحومهمرکزيسمنان1202

**معدن آهن شمارهحومهمرکزيسمنان1203

**معدن آهن شیخ آبحومهمرکزيسمنان1204

**معدن ترخستانحومهمرکزيسمنان1205

**معدن سنگ باریتحومهمرکزيسمنان1206

**معدن سنگ دریانحومهمرکزيسمنان1207

**معدن گوگردخوریانحومهمرکزيسمنان1208

**معدن گوگرددالزیانحومهمرکزيسمنان1209

**معدن مس زرشورانحومهمرکزيسمنان1210

**معدن مس مهرانحومهمرکزيسمنان1211

**معدن نفت خوریانحومهمرکزيسمنان1212

**معدن نمک سیف نهاجاحومهمرکزيسمنان1213

**مقصود آبادحومهمرکزيسمنان1214

**منبع اب پایگاه هوائیحومهمرکزيسمنان1215

**میان آبحومهمرکزيسمنان1216
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**میدان تیرصنایع نظامیحومهمرکزيسمنان1217

1033ناحیه صنعتی عالحومهمرکزيسمنان1218

**نارکنحومهمرکزيسمنان1219

**نائینک باالحومهمرکزيسمنان1220

**نائینک پائینحومهمرکزيسمنان1221

**نوقناتحومهمرکزيسمنان1222

**نوکالتهحومهمرکزيسمنان1223

**نوکهحومهمرکزيسمنان1224

**نیم ایستگاه عالحومهمرکزيسمنان1225

**نیم ایستگاه علی آبادحومهمرکزيسمنان1226

**نیم ایستگاه گردابحومهمرکزيسمنان1227

**نیم ایستگاه گرداب آبگرمحومهمرکزيسمنان1228

**ویرابحومهمرکزيسمنان1229

**هادیهحومهمرکزيسمنان1230

**همیردحومهمرکزيسمنان1231

**تلخاببیارجمندبیارجمندشاهرود1232

**چاه حبیب بهلولبیارجمندبیارجمندشاهرود1233

**چاه روي گرانبیارجمندبیارجمندشاهرود1234

**چاه منابع طبیعی شماره 1بیارجمندبیارجمندشاهرود1235

147357خانخوديبیارجمندبیارجمندشاهرود1236

114292دزیانبیارجمندبیارجمندشاهرود1237

126296دستجردبیارجمندبیارجمندشاهرود1238

**سازمان کشاورزي کرم ابریشمبیارجمندبیارجمندشاهرود1239

**شرکت زراعی اسالم آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1240

**شرکت زراعی ثارالهبیارجمندبیارجمندشاهرود1241

**شرکت زراعی شهیدنامجوبیارجمندبیارجمندشاهرود1242

**شرکت زراعی میثمبیارجمندبیارجمندشاهرود1243

**شرکت زراعی وحدتبیارجمندبیارجمندشاهرود1244

135386غزازانبیارجمندبیارجمندشاهرود1245
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3785قلعه احمدبیارجمندبیارجمندشاهرود1246

176412قلعه باالبیارجمندبیارجمندشاهرود1247

**کالته دوژهبیارجمندبیارجمندشاهرود1248

**کالته سیدبیارجمندبیارجمندشاهرود1249

**کالته طالب آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1250

**کالته ماجرابیارجمندبیارجمندشاهرود1251

**کالته اکبربیارجمندبیارجمندشاهرود1252

**کالته بقالبیارجمندبیارجمندشاهرود1253

**کالته دلبربیارجمندبیارجمندشاهرود1254

**کالته دوچاهبیارجمندبیارجمندشاهرود1255

**کالته شوربیارجمندبیارجمندشاهرود1256

**کالته شیخبیارجمندبیارجمندشاهرود1257

**کالته عنابوبیارجمندبیارجمندشاهرود1258

**گروه مشاع جانبازانبیارجمندبیارجمندشاهرود1259

**گروه مشاع صاحب الزمانبیارجمندبیارجمندشاهرود1260

**گروه مشاعی ابوذربیارجمندبیارجمندشاهرود1261

**گروه مشاعی امام حسن مجتبیبیارجمندبیارجمندشاهرود1262

**گروه مشاعی انقالببیارجمندبیارجمندشاهرود1263

**گروه مشاعی بیت المقدسبیارجمندبیارجمندشاهرود1264

**گروه مشاعی پیروخطامامبیارجمندبیارجمندشاهرود1265

**گروه مشاعی جهان ارابیارجمندبیارجمندشاهرود1266

**گروه مشاعی شاهدبیارجمندبیارجمندشاهرود1267

**گروه مشاعی شهیداحمديبیارجمندبیارجمندشاهرود1268

**گروه مشاعی شهیدبهشتیبیارجمندبیارجمندشاهرود1269

**گروه مشاعی شهیدرجائیبیارجمندبیارجمندشاهرود1270

**گروه مشاعی شهیدشیروديبیارجمندبیارجمندشاهرود1271

**گروه مشاعی صدوقیبیارجمندبیارجمندشاهرود1272

**گروه مشاعی فتح آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1273

**گروه مشاعی قدربیارجمندبیارجمندشاهرود1274
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**گروه مشاعی کوثربیارجمندبیارجمندشاهرود1275

**گروه مشاعی مهدي آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1276

**گروه مشاعی ولی عصربیارجمندبیارجمندشاهرود1277

53118گیوربیارجمندبیارجمندشاهرود1278

**مزرعه امین آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1279

**مزرعه تشنوبیارجمندبیارجمندشاهرود1280

**مزرعه زماهه/علی آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1281

**مزرعه شیخ آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1282

**مزرعه طاهر آبادبیارجمندبیارجمندشاهرود1283

**مزرعه کی کیبیارجمندبیارجمندشاهرود1284

**مزرعه ورهبیارجمندبیارجمندشاهرود1285

**معدن مس گورخانبیارجمندبیارجمندشاهرود1286

**منبع آب خانخوديبیارجمندبیارجمندشاهرود1287

2966یزدوبیارجمندبیارجمندشاهرود1288

930ابوالحسنیخوارتورانبیارجمندشاهرود1289

300864احمد آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1290

926اسبکشانخوارتورانبیارجمندشاهرود1291

828امین آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1292

3993باغستانخوارتورانبیارجمندشاهرود1293

47133برمخوارتورانبیارجمندشاهرود1294

**پژگردخوارتورانبیارجمندشاهرود1295

1028تجورخوارتورانبیارجمندشاهرود1296

1020تغمرخوارتورانبیارجمندشاهرود1297

3698تلخابخوارتورانبیارجمندشاهرود1298

615توچالخوارتورانبیارجمندشاهرود1299

1947جعفرآبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1300

818چاه مرئخوارتورانبیارجمندشاهرود1301

2779حجاجخوارتورانبیارجمندشاهرود1302

2161درازآب/درازخوارتورانبیارجمندشاهرود1303

صفحه 45



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

717رباطزنگخوارتورانبیارجمندشاهرود1304

79240رضا آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1305

83297زمان آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1306

3082زیورخوارتورانبیارجمندشاهرود1307

**سازمان کشاورزئ داداهللا درخشانیخوارتورانبیارجمندشاهرود1308

511سلمرودخوارتورانبیارجمندشاهرود1309

**سوهلکخوارتورانبیارجمندشاهرود1310

**شیربها/شیروا/خوارتورانبیارجمندشاهرود1311

57168صالح آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1312

42114عشقوانخوارتورانبیارجمندشاهرود1313

922فریدرخوارتورانبیارجمندشاهرود1314

2766فرینوباالخوارتورانبیارجمندشاهرود1315

**کالته شیخ آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1316

**کالته فرینو پایینخوارتورانبیارجمندشاهرود1317

**کالته محمد آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1318

2268کاریزخوارتورانبیارجمندشاهرود1319

**کالته باغوخوارتورانبیارجمندشاهرود1320

**کالته پشت اسمان باالخوارتورانبیارجمندشاهرود1321

**کالته تختخوارتورانبیارجمندشاهرود1322

**کالته رضاقلیخوارتورانبیارجمندشاهرود1323

36103کالته ريخوارتورانبیارجمندشاهرود1324

**کالته زرختخوارتورانبیارجمندشاهرود1325

**کالته سنجدخوارتورانبیارجمندشاهرود1326

1654کالته مطهريخوارتورانبیارجمندشاهرود1327

**کالته هیزمیخوارتورانبیارجمندشاهرود1328

**کالته یعقوبیخوارتورانبیارجمندشاهرود1329

930کالغ زیلیخوارتورانبیارجمندشاهرود1330

514گرماب باالخوارتورانبیارجمندشاهرود1331

3285گرماب پائینخوارتورانبیارجمندشاهرود1332
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**گروه شهید دستغیبخوارتورانبیارجمندشاهرود1333

**گروه مشاعی 12فروردینخوارتورانبیارجمندشاهرود1334

**گروه مشاعی 15خردادخوارتورانبیارجمندشاهرود1335

**گروه مشاعی 17شهریورخوارتورانبیارجمندشاهرود1336

**گروه مشاعی 22بهمنخوارتورانبیارجمندشاهرود1337

**گروه مشاعی هفت تیرخوارتورانبیارجمندشاهرود1338

817مريخوارتورانبیارجمندشاهرود1339

**مزرعه علی آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1340

**مزرعه فتح آباد/فتحوخوارتورانبیارجمندشاهرود1341

**مزرعه قنات بزرگ باغستانخوارتورانبیارجمندشاهرود1342

**مزرعه یکه ریگخوارتورانبیارجمندشاهرود1343

**معدن کویر توران ( سنگ ساختمانی)خوارتورانبیارجمندشاهرود1344

**منبع چاه احمد آبادخوارتورانبیارجمندشاهرود1345

1940ناهرخوارتورانبیارجمندشاهرود1346

2158نورخوارتورانبیارجمندشاهرود1347

1034نووهخوارتورانبیارجمندشاهرود1348

136405اردیانحومهمرکزيشاهرود1349

**ایستگاه بسطامحومهمرکزيشاهرود1350

**ایستگاه مخابرات خط لوله نفتحومهمرکزيشاهرود1351

**ایستگاه مخابراتی ماکرویوشهیدتیموريحومهمرکزيشاهرود1352

**باسکول استقاللحومهمرکزيشاهرود1353

105288بدشتحومهمرکزيشاهرود1354

**پرورش مرغ گوشتی شماره 1حومهمرکزيشاهرود1355

**پرورش مرغ گوشتی شماره 2حومهمرکزيشاهرود1356

**پرورش مرغ گوشتی شماره 3حومهمرکزيشاهرود1357

**تپه دوقیحومهمرکزيشاهرود1358

**تقی آبادحومهمرکزيشاهرود1359

3388تلحومهمرکزيشاهرود1360

38103جعفر آبادحومهمرکزيشاهرود1361
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**چاه کمیته امامحومهمرکزيشاهرود1362

1651حسین آباد ساغرحومهمرکزيشاهرود1363

61,113خوابگاه دانشجویان علوم پزشکیحومهمرکزيشاهرود1364

**خیر آبادحومهمرکزيشاهرود1365

6071,838دیزجحومهمرکزيشاهرود1366

**رستوران صدفحومهمرکزيشاهرود1367

**سردخانه خراسانیحومهمرکزيشاهرود1368

99280سعد آبادحومهمرکزيشاهرود1369

**شرکت تعاونی مرغدارئ وخوراك دام وطیورحومهمرکزيشاهرود1370

**شرکت زراعی پیشروحومهمرکزيشاهرود1371

**شرکت زراعی کویرشماره 1حومهمرکزيشاهرود1372

**شرکت زراعی کویرشماره 2حومهمرکزيشاهرود1373

**شرکت زراعی موحدینحومهمرکزيشاهرود1374

**شرکت شن و ماسه شاهرودحومهمرکزيشاهرود1375

**شرکت شن و ماسه نفیس زرحومهمرکزيشاهرود1376

**شرکت کویرسبزحومهمرکزيشاهرود1377

**شهرك صنعتی شاهرودحومهمرکزيشاهرود1378

1748فرح آبادحومهمرکزيشاهرود1379

**قربان بیکحومهمرکزيشاهرود1380

**قلعه اسفندیارحومهمرکزيشاهرود1381

**قلعه حاج طاهرحومهمرکزيشاهرود1382

**قلعه حاجی محمداقاصدیق /احمدیه /حومهمرکزيشاهرود1383

**قلعه حسن رحمانحومهمرکزيشاهرود1384

**قلعه زندانیحومهمرکزيشاهرود1385

82235قلعه شوکتحومهمرکزيشاهرود1386

57187قلعه صدیق (شهرك نوین )حومهمرکزيشاهرود1387

**قلعه صفريحومهمرکزيشاهرود1388

1753قلعه عضديحومهمرکزيشاهرود1389

83273قلعه نوخالصهحومهمرکزيشاهرود1390
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**کاله آبادحومهمرکزيشاهرود1391

**کارخانه سنگ شکنحومهمرکزيشاهرود1392

**کارخانه گچ بهادانحومهمرکزيشاهرود1393

**کارخانه گچ شاهرودشرقحومهمرکزيشاهرود1394

**گروه مشاعی اجداديحومهمرکزيشاهرود1395

**گروه مشاعی استقاللحومهمرکزيشاهرود1396

**گروه مشاعی امام رضاحومهمرکزيشاهرود1397

**گروه مشاعی توحیداردیانحومهمرکزيشاهرود1398

**گروه مشاعی شهیدبهشتیحومهمرکزيشاهرود1399

**گروه مشاعی شهیدچمرانحومهمرکزيشاهرود1400

**گروه مشاعی شهیدرجائیحومهمرکزيشاهرود1401

**گروه مشاعی محمدمنتظريحومهمرکزيشاهرود1402

**گروه مشاعی موسی ابن جعفرحومهمرکزيشاهرود1403

**گروه مشاعی نواب صفويحومهمرکزيشاهرود1404

**گروه مشاعی هجرتحومهمرکزيشاهرود1405

**مجتمع ورزشی فرهنگی کارگرانحومهمرکزيشاهرود1406

**مرغداري جهادسازندگیحومهمرکزيشاهرود1407

**مرکز معاینه فنی خودروحومهمرکزيشاهرود1408

1134مزرعه اسد آبادحومهمرکزيشاهرود1409

1236مزرعه امیر آبادحومهمرکزيشاهرود1410

**مزرعه شکارآبادحومهمرکزيشاهرود1411

5801,804مغانحومهمرکزيشاهرود1412

**منطقه نظامیحومهمرکزيشاهرود1413

**میدان تیر2حومهمرکزيشاهرود1414

**وادي السالمحومهمرکزيشاهرود1415

169519یونس آبادحومهمرکزيشاهرود1416

**ایستگاه کالته خاندهمالمرکزيشاهرود1417

**ایستگاه مخابراتی ماکرویودهمالمرکزيشاهرود1418

**بیدكدهمالمرکزيشاهرود1419
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**جتمع تولیدمصالح ساختمانی مازنددهمالمرکزيشاهرود1420

**چاه مقصودلودهمالمرکزيشاهرود1421

2974خوریاندهمالمرکزيشاهرود1422

3951,090دهمالدهمالمرکزيشاهرود1423

183521راهنجاندهمالمرکزيشاهرود1424

**شرکت راسن شیمیدهمالمرکزيشاهرود1425

43134صالح آباددهمالمرکزيشاهرود1426

**عباس آباددهمالمرکزيشاهرود1427

95265علی آباددهمالمرکزيشاهرود1428

82182قلعه حاجیدهمالمرکزيشاهرود1429

1440کالته خاندهمالمرکزيشاهرود1430

**گروه مشاعی اندرزگودهمالمرکزيشاهرود1431

**گروه مشاعی انقالبدهمالمرکزيشاهرود1432

**گروه مشاعی بعثتدهمالمرکزيشاهرود1433

**گروه مشاعی دستغیبدهمالمرکزيشاهرود1434

511مجتمع گاوداریهائ شاهروددهمالمرکزيشاهرود1435

**معدن اموزشی دهمالدهمالمرکزيشاهرود1436

**معدن پریخاندهمالمرکزيشاهرود1437

**معدن سنگ باالست راه آهندهمالمرکزيشاهرود1438

**معدن همگام تالشدهمالمرکزيشاهرود1439

**نیروگاه برق شاهروددهمالمرکزيشاهرود1440

**ابگارهطرودمرکزيشاهرود1441

**ابوالحسنیطرودمرکزيشاهرود1442

**استانه امروزطرودمرکزيشاهرود1443

**اسالم آبادطرودمرکزيشاهرود1444

**امامزاده پیرمردانطرودمرکزيشاهرود1445

**باغ دوستطرودمرکزيشاهرود1446

**بن آبطرودمرکزيشاهرود1447

70241بیدستانطرودمرکزيشاهرود1448
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**تنورهطرودمرکزيشاهرود1449

**توت دهانه/تودهاطرودمرکزيشاهرود1450

**توتوطرودمرکزيشاهرود1451

**جوزبانطرودمرکزيشاهرود1452

**چاه عال/چاه عال پایینطرودمرکزيشاهرود1453

**چاه فراق/چاه فراطرودمرکزيشاهرود1454

**چاه موسیطرودمرکزيشاهرود1455

**چجام /چاه جام /طرودمرکزيشاهرود1456

413چشمه سفیدطرودمرکزيشاهرود1457

**دست مشکطرودمرکزيشاهرود1458

**رزه/رزوطرودمرکزيشاهرود1459

**زردابیهطرودمرکزيشاهرود1460

**زرکیطرودمرکزيشاهرود1461

**سراوجی/سروجطرودمرکزيشاهرود1462

31117سرتختطرودمرکزيشاهرود1463

255996سطوهطرودمرکزيشاهرود1464

**سنجوطباطباییطرودمرکزيشاهرود1465

**سهلطرودمرکزيشاهرود1466

**شاه اولیاطرودمرکزيشاهرود1467

**شرکت تعاونی ماه اندامطرودمرکزيشاهرود1468

**شرکت کشت و صنعت جمارانطرودمرکزيشاهرود1469

**شرکت ماهر کشتطرودمرکزيشاهرود1470

**شرکت نگین سبزطرودمرکزيشاهرود1471

**شش باالطرودمرکزيشاهرود1472

**شش پائینطرودمرکزيشاهرود1473

**شش وسططرودمرکزيشاهرود1474

5091,813طرودطرودمرکزيشاهرود1475

**علی آبادطرودمرکزيشاهرود1476

**کالته درویشطرودمرکزيشاهرود1477
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**کالته عباسطرودمرکزيشاهرود1478

615کالته میرزاطرودمرکزيشاهرود1479

**کالته میرعلیطرودمرکزيشاهرود1480

**گرگابطرودمرکزيشاهرود1481

**گزدره/گوددرطرودمرکزيشاهرود1482

**گنديطرودمرکزيشاهرود1483

**مزرعه با با حافظطرودمرکزيشاهرود1484

**مزرعه تنگ قلیطرودمرکزيشاهرود1485

**مزرعه چشمه سفیدطرودمرکزيشاهرود1486

**مزرعه حسین آبادطرودمرکزيشاهرود1487

**مزرعه دلهطرودمرکزيشاهرود1488

**مزرعه ساالرانطرودمرکزيشاهرود1489

**مزرعه سندارطرودمرکزيشاهرود1490

**مزرعه عیش آبادطرودمرکزيشاهرود1491

**مزرعه کلويطرودمرکزيشاهرود1492

**مزرعه واجاروطرودمرکزيشاهرود1493

**معدن پوسیدهطرودمرکزيشاهرود1494

**معدن توت بنهطرودمرکزيشاهرود1495

**معدن چشمه آبطرودمرکزيشاهرود1496

**معدن زرشکوه/معدن زرشکطرودمرکزيشاهرود1497

**معدن شرکت فارسیطرودمرکزيشاهرود1498

**معدن قاسم جانیطرودمرکزيشاهرود1499

**معدن قله سوختهطرودمرکزيشاهرود1500

**معدن گنديطرودمرکزيشاهرود1501

**مهابیادطرودمرکزيشاهرود1502

61179مهدي آبادطرودمرکزيشاهرود1503

**نبی یاطرودمرکزيشاهرود1504

**ونرگطرودمرکزيشاهرود1505

**ونرگ توت دارطرودمرکزيشاهرود1506
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**ونرگه عوضطرودمرکزيشاهرود1507

46125احمد آباد / گل تپایوانکیایوانکیگرمسار1508

**امام زاده خوش نامایوانکیایوانکیگرمسار1509

**انبارمیوه کیانپور زارعایوانکیایوانکیگرمسار1510

420بهشت آبادایوانکیایوانکیگرمسار1511

**بهوردایوانکیایوانکیگرمسار1512

**پنبه لقایوانکیایوانکیگرمسار1513

82242جنت آبادایوانکیایوانکیگرمسار1514

**جهاد آباد شماره 15ایوانکیایوانکیگرمسار1515

**جهاد آباد شماره 7ایوانکیایوانکیگرمسار1516

**جهاد آباد شماره 1ایوانکیایوانکیگرمسار1517

**جهاد آباد شماره 10ایوانکیایوانکیگرمسار1518

**جهاد آباد شماره 12ایوانکیایوانکیگرمسار1519

**جهاد آباد شماره 13ایوانکیایوانکیگرمسار1520

**جهاد آباد شماره 15ایوانکیایوانکیگرمسار1521

**جهاد آباد شماره 2ایوانکیایوانکیگرمسار1522

**جهاد آباد شماره 21ایوانکیایوانکیگرمسار1523

**جهاد آباد شماره 3ایوانکیایوانکیگرمسار1524

**جهاد آباد شماره 4ایوانکیایوانکیگرمسار1525

**جهاد آباد شماره 5ایوانکیایوانکیگرمسار1526

**جهاد آباد شماره 6ایوانکیایوانکیگرمسار1527

**جهاد آباد شماره 8ایوانکیایوانکیگرمسار1528

**جهاد آباد شماره 9ایوانکیایوانکیگرمسار1529

**جهادآبادشماره 20ایوانکیایوانکیگرمسار1530

114352چشمه ناديایوانکیایوانکیگرمسار1531

151468چند اب / گندابایوانکیایوانکیگرمسار1532

69190حسین آباد کروسایوانکیایوانکیگرمسار1533

**زور آبادایوانکیایوانکیگرمسار1534

**سنگابایوانکیایوانکیگرمسار1535
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**شرکت تعاونی اباذرایوانکیایوانکیگرمسار1536

**شرکت تولیدي بنیایوانکیایوانکیگرمسار1537

**شرکت شن پاشایوانکیایوانکیگرمسار1538

**شرکت گچ برگایوانکیایوانکیگرمسار1539

**شرکت نیکان نمکایوانکیایوانکیگرمسار1540

88255شورقاضیایوانکیایوانکیگرمسار1541

67209شهر جدید ایوانکی( مسکن مهر)ایوانکیایوانکیگرمسار1542

206660شهرك صنعتی علی آبادایوانکیایوانکیگرمسار1543

196613شهرك صنعتی ایوانکیایوانکیایوانکیگرمسار1544

56173شهرك صنعتی جنت آبادایوانکیایوانکیگرمسار1545

**کالته حسین آبادایوانکیایوانکیگرمسار1546

**کارخانه سولفات سدیم (عباس کارخانه )ایوانکیایوانکیگرمسار1547

**کارخانه سولفات سدیم ایران کویرایوانکیایوانکیگرمسار1548

**کارخانه سولفات سدیم کیان خاکسارتهرانایوانکیایوانکیگرمسار1549

**کارخانه عرش ماکارونایوانکیایوانکیگرمسار1550

**کارخانه گچ تحریرانایوانکیایوانکیگرمسار1551

**کارخانه گچ سارانایوانکیایوانکیگرمسار1552

90251کركایوانکیایوانکیگرمسار1553

**کروس باالایوانکیایوانکیگرمسار1554

**کشتارگاهایوانکیایوانکیگرمسار1555

418گاوداري مهندس هاديایوانکیایوانکیگرمسار1556

**مراد آبادایوانکیایوانکیگرمسار1557

**مرغ داري یزدان پناهیایوانکیایوانکیگرمسار1558

**مرغداري پرستوایوانکیایوانکیگرمسار1559

**مرغداري حاج رضااشتريایوانکیایوانکیگرمسار1560

**مرغداري شماره یکایوانکیایوانکیگرمسار1561

**مرغداري همت اله سعیديایوانکیایوانکیگرمسار1562

**مزرعه باغ کهنهایوانکیایوانکیگرمسار1563

**مزرعه جعفرخانیایوانکیایوانکیگرمسار1564
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**مزرعه جعفريایوانکیایوانکیگرمسار1565

**مزرعه حاج لطف اله قاسمیایوانکیایوانکیگرمسار1566

**مزرعه حاج همت اشتريایوانکیایوانکیگرمسار1567

**مزرعه حسین چالایوانکیایوانکیگرمسار1568

**مزرعه دانشایوانکیایوانکیگرمسار1569

**مزرعه دزكایوانکیایوانکیگرمسار1570

**مزرعه زمرد(رهبرانایوانکیایوانکیگرمسار1571

**مزرعه سلم تورایوانکیایوانکیگرمسار1572

**مزرعه سیاه آفتابایوانکیایوانکیگرمسار1573

**مزرعه سیاه لکایوانکیایوانکیگرمسار1574

**مزرعه کروسایوانکیایوانکیگرمسار1575

**مزرعه همندایوانکیایوانکیگرمسار1576

**مزرعه یخچالایوانکیایوانکیگرمسار1577

**مسجدالزهراایوانکیایوانکیگرمسار1578

**معدن سنگ الشه ساختمانیایوانکیایوانکیگرمسار1579

47منطقه بشمکایوانکیایوانکیگرمسار1580

**ناهارخورانایوانکیایوانکیگرمسار1581

**ارجالن پایینحومهمرکزيگرمسار1582

**امام زاده قوشهحومهمرکزيگرمسار1583

**امامزاده سربازحومهمرکزيگرمسار1584

**انتن مخابراتی علی آبادحومهمرکزيگرمسار1585

816پنج تنحومهمرکزيگرمسار1586

**تقی رستمحومهمرکزيگرمسار1587

1549جواد آبادحومهمرکزيگرمسار1588

4195چهارقشالقحومهمرکزيگرمسار1589

**حسن آبادموقوفهحومهمرکزيگرمسار1590

92284رشمهحومهمرکزيگرمسار1591

153435ریکانحومهمرکزيگرمسار1592

3272سراسیاب کردوانحومهمرکزيگرمسار1593
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2474سعد آبادحومهمرکزيگرمسار1594

51158سلمانحومهمرکزيگرمسار1595

1959سنردحومهمرکزيگرمسار1596

48سیدصادق خانحومهمرکزيگرمسار1597

201586شه سفیدحومهمرکزيگرمسار1598

144366فندحومهمرکزيگرمسار1599

78219قاطولحومهمرکزيگرمسار1600

1946قشالق اقااسماعیلحومهمرکزيگرمسار1601

55154قشالق نفرحومهمرکزيگرمسار1602

**قلعه اسالمی ( اسدي)حومهمرکزيگرمسار1603

3396قلعه چکحومهمرکزيگرمسار1604

**قندرقه اربابیحومهمرکزيگرمسار1605

108306کردوانحومهمرکزيگرمسار1606

2147کهکحومهمرکزيگرمسار1607

**گروه سلمان فارسیحومهمرکزيگرمسار1608

**گروه مشاعی 17شهریورحومهمرکزيگرمسار1609

**گروه مشاعی خیبرحومهمرکزيگرمسار1610

**گروه مشاعی فلسطینحومهمرکزيگرمسار1611

**گهریهحومهمرکزيگرمسار1612

117342محمد آبادحومهمرکزيگرمسار1613

**محمود آباد اسدحومهمرکزيگرمسار1614

**محمود آباد بهادرحومهمرکزيگرمسار1615

**محمود آباد جعفريحومهمرکزيگرمسار1616

**محمود آباد خانهحومهمرکزيگرمسار1617

1328محمود آباد کردهاحومهمرکزيگرمسار1618

2861محمود آباد موقوفهحومهمرکزيگرمسار1619

**مزرعه ده نقشحومهمرکزيگرمسار1620

**مزرعه مهندس زراعیحومهمرکزيگرمسار1621

**مزرعه هادي آبادحومهمرکزيگرمسار1622
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98357ملیجان باالحومهمرکزيگرمسار1623

56154ملیجان پائینحومهمرکزيگرمسار1624

1539مندولکحومهمرکزيگرمسار1625

**نورالدین آبادحومهمرکزيگرمسار1626

**نیم ایستگاه یاتريحومهمرکزيگرمسار1627

**ابه نولجرانمرکزيگرمسار1628

**اللّه وردي آبادلجرانمرکزيگرمسار1629

**امام زاده شاهزاده حسینلجرانمرکزيگرمسار1630

**امامزاده اسماعیللجرانمرکزيگرمسار1631

**انتن مخابرات شرکت نفتلجرانمرکزيگرمسار1632

**ایستگاه ایوانکیلجرانمرکزيگرمسار1633

2253ایستگاه بنکوهلجرانمرکزيگرمسار1634

**ایستگاه تثبیت شنلجرانمرکزيگرمسار1635

**ایستگاه کویرلجرانمرکزيگرمسار1636

**ایستگاه مایکروویولجرانمرکزيگرمسار1637

**باسکول میالدلجرانمرکزيگرمسار1638

1829بنکوهلجرانمرکزيگرمسار1639

**بنی ادمیلجرانمرکزيگرمسار1640

**پارك جنگلیلجرانمرکزيگرمسار1641

**پاسگاه پلیس راهلجرانمرکزيگرمسار1642

**پست 230کیلوواتلجرانمرکزيگرمسار1643

**تصفیه خانه آب گرمسارلجرانمرکزيگرمسار1644

**چاه صفاخواهلجرانمرکزيگرمسار1645

**چوب بري شهریاريلجرانمرکزيگرمسار1646

242791حاجی آباداتشگاهلجرانمرکزيگرمسار1647

**حصاركلجرانمرکزيگرمسار1648

**دامداري صفرعلی میرزائیلجرانمرکزيگرمسار1649

**دانشگاه ادبیاتلجرانمرکزيگرمسار1650

1031ساروزن پایینلجرانمرکزيگرمسار1651
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78264سه برارلجرانمرکزيگرمسار1652

**شاه بالغ پائین قلعه ارباب حسنی (شاهبداغ)لجرانمرکزيگرمسار1653

103346شاهبالغ باال(شاهبداغ )لجرانمرکزيگرمسار1654

**شرکت حشمت رود(وابسته به اداره راه )لجرانمرکزيگرمسار1655

66شهرك صنعتی گرمسارلجرانمرکزيگرمسار1656

**شهرك صنعتی حاجی آبادلجرانمرکزيگرمسار1657

1121شهرك صنعتی فجرلجرانمرکزيگرمسار1658

290862غیاث آباد ( نوده خالصه)لجرانمرکزيگرمسار1659

268760فرورلجرانمرکزيگرمسار1660

**فسکانلجرانمرکزيگرمسار1661

**قصربهراملجرانمرکزيگرمسار1662

**قصرعین الرشیدلجرانمرکزيگرمسار1663

**قلعه خالديلجرانمرکزيگرمسار1664

**قلعه محمدهاشملجرانمرکزيگرمسار1665

3861,273کرندلجرانمرکزيگرمسار1666

**کوره آجر اسالملجرانمرکزيگرمسار1667

**کارخانه نمک زهرهلجرانمرکزيگرمسار1668

2569کوشک اربابیلجرانمرکزيگرمسار1669

232709کوشک خالصه بااللجرانمرکزيگرمسار1670

**کوشک خالصه پائینلجرانمرکزيگرمسار1671

**گروه ابراهیم قاسمیلجرانمرکزيگرمسار1672

**گروه افراسیابیلجرانمرکزيگرمسار1673

**گروه ایزدبخشلجرانمرکزيگرمسار1674

**گروه بلوچیلجرانمرکزيگرمسار1675

**گروه جمهوري اسالمیلجرانمرکزيگرمسار1676

**گروه حسین نگهبانلجرانمرکزيگرمسار1677

**گروه دام کشت(دشت نیکو)لجرانمرکزيگرمسار1678

**گروه سرسبزلجرانمرکزيگرمسار1679

**گروه شهداي گمناملجرانمرکزيگرمسار1680

صفحه 58



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**گروه شهید غفارئلجرانمرکزيگرمسار1681

**گروه شهیدقنديلجرانمرکزيگرمسار1682

**گروه علی بیگیلجرانمرکزيگرمسار1683

**گروه قدسلجرانمرکزيگرمسار1684

**گروه قلی زادهلجرانمرکزيگرمسار1685

**گروه گلدشتلجرانمرکزيگرمسار1686

**گروه محمد مسعود نیالجرانمرکزيگرمسار1687

**گروه محمدرسول اهللالجرانمرکزيگرمسار1688

**گروه موسی ابولیلجرانمرکزيگرمسار1689

**گروه ناصريلجرانمرکزيگرمسار1690

**گروه یزديلجرانمرکزيگرمسار1691

160787لجرانلجرانمرکزيگرمسار1692

**مجتمع پذیرایی قائملجرانمرکزيگرمسار1693

**محله باغ بااللجرانمرکزيگرمسار1694

70208محله باغ جدیدلجرانمرکزيگرمسار1695

**محله باغ حاج صادقلجرانمرکزيگرمسار1696

**مرزي آبادلجرانمرکزيگرمسار1697

**مرغداري درخشانیلجرانمرکزيگرمسار1698

**مرغداري علی بیگیلجرانمرکزيگرمسار1699

**مرغداري کاشیلجرانمرکزيگرمسار1700

**مزرعه کریملجرانمرکزيگرمسار1701

**معدن گچ سردرهلجرانمرکزيگرمسار1702

**معدن گچ کرندلجرانمرکزيگرمسار1703

**معدن نمک خیراهللا ساقیلجرانمرکزيگرمسار1704

**معدن نمک ذوب فلزاتلجرانمرکزيگرمسار1705

**معدن نمک راه راهکلجرانمرکزيگرمسار1706

**معدن نمک رنگین سهیللجرانمرکزيگرمسار1707

**معدن نمک زمردکوثرلجرانمرکزيگرمسار1708

**معدن نمک ساالرنظرئلجرانمرکزيگرمسار1709
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**معدن نمک سپیده صادقیلجرانمرکزيگرمسار1710

**معدن نمک سیالکلجرانمرکزيگرمسار1711

**معدن نمک سیالک ایوانکیلجرانمرکزيگرمسار1712

**معدن نمک غرب قائملجرانمرکزيگرمسار1713

**معدن نمک کوهدشتلجرانمرکزيگرمسار1714

**معدن نمک کهلرزلجرانمرکزيگرمسار1715

**معدن نمک کیمیالجرانمرکزيگرمسار1716

**معدن نمک متروکهلجرانمرکزيگرمسار1717

**معدن نمک میالدلجرانمرکزيگرمسار1718

**معدن نمک نوآورلجرانمرکزيگرمسار1719

**ملک آبادلجرانمرکزيگرمسار1720

1643ناروههلجرانمرکزيگرمسار1721

31108نوحصارلجرانمرکزيگرمسار1722

272897نوده اربابیلجرانمرکزيگرمسار1723

**نیم ایستگاه 135لجرانمرکزيگرمسار1724

**نیم ایستگاه کویرلجرانمرکزيگرمسار1725

**ویفرسبوسلجرانمرکزيگرمسار1726

**همت آبادلجرانمرکزيگرمسار1727

**احمدیه /کالته علیوك /پشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1728

**اورتکوهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1729

**ایرتپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1730

**باغچهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1731

**بشمپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1732

**بنفش درهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1733

**پاسگاه محیطزیست سرتنگهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1734

2157پرورپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1735

41121تالجیمپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1736

**تالجیم کوهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1737

2885تمپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1738
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**تم کوهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1739

**چپگرهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1740

**چه سر/چاه سر/پشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1741

1962خرند/سفیدکهریز/پشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1742

**دنبالهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1743

41104ده صوفیانپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1744

621رسم رودبارپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1745

**رضا آباد پایینپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1746

**رمنده کوهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1747

34107رودباركپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1748

**زرشک آبپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1749

**زرشک چالپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1750

**زرماپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1751

**سپاه رودباروسطپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1752

1032سراورپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1753

**سرتنگهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1754

1226سرخ دهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1755

**سرمپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1756

**سنگ چشمهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1757

**سنگ خانیپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1758

**سیاه رودبارباال زاتنگهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1759

**سیاه رودبارپائین کلوسرپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1760

60179شلیپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1761

**شن چالهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1762

3481فنسکپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1763

8522,518فوالدمحلهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1764

**فینسک کوهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1765

**قهوه خانه سنگی /علی آباد/پشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1766

40120کاوردپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1767
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**کپزپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1768

46123کلیمپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1769

**کورمیش علیاپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1770

**گردکالپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1771

2666گرمکشپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1772

**گنوسرپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1773

**گوشواركپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1774

1542مرککپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1775

**مرکمپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1776

**مزرعه الیکپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1777

**مزرعه سیب بنپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1778

**مزرعه شاه زمینپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1779

**مزرعه شورستانپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1780

**مزرعه صید آبادپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1781

**مزرعه صیرفتپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1782

**مزرعه کترنوپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1783

**مزرعه کالتهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1784

**مزرعه کهرهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1785

**مزرعه گندابپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1786

**مزرعه گندي آبپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1787

**مزرعه ورگوپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1788

**مزرعه وروارپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1789

**مزرعه هیروپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1790

41100مالدهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1791

**میلوپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1792

**ورازیانپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1793

**هسکوهپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1794

**هفت خانیپشتکوهشهمیرزادمهدي شهر1795

**ادتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1796
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2051ارتتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1797

**ازمابندچاشمشهمیرزادمهدي شهر1798

**اژگويچاشمشهمیرزادمهدي شهر1799

**اسارانچاشمشهمیرزادمهدي شهر1800

**اشکشچاشمشهمیرزادمهدي شهر1801

**اطالق سرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1802

1033اوپرتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1803

**اورپلنگچاشمشهمیرزادمهدي شهر1804

**آهوچاشمشهمیرزادمهدي شهر1805

**باري کوه /بهاره کوه /چاشمشهمیرزادمهدي شهر1806

**بشم بنچاشمشهمیرزادمهدي شهر1807

**بندبن خطیرکوهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1808

**بیجارم /وي جارم /چاشمشهمیرزادمهدي شهر1809

42136پاقلعهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1810

**پروسچاشمشهمیرزادمهدي شهر1811

1330پشت طولچاشمشهمیرزادمهدي شهر1812

**پشتینه کوه /پشتکوه /چاشمشهمیرزادمهدي شهر1813

**پوستین دوزچاشمشهمیرزادمهدي شهر1814

**تلستانچاشمشهمیرزادمهدي شهر1815

**تلهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1816

**تنگه مالاحمدچاشمشهمیرزادمهدي شهر1817

**جوچالچاشمشهمیرزادمهدي شهر1818

196566چاشمچاشمشهمیرزادمهدي شهر1819

410چاالرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1820

**چپردچاشمشهمیرزادمهدي شهر1821

**حسن تنگهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1822

**حمیدیهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1823

**خربرونچاشمشهمیرزادمهدي شهر1824

**خشک لوچاشمشهمیرزادمهدي شهر1825
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88238خطیرکوه  /کمرود/چاشمشهمیرزادمهدي شهر1826

**خوریه باالچاشمشهمیرزادمهدي شهر1827

**خوریه پائینچاشمشهمیرزادمهدي شهر1828

**خوریه وسطچاشمشهمیرزادمهدي شهر1829

**خینگچاشمشهمیرزادمهدي شهر1830

**درویشوچاشمشهمیرزادمهدي شهر1831

**دزگره افشارپایینچاشمشهمیرزادمهدي شهر1832

1950دشت سفیدچاشمشهمیرزادمهدي شهر1833

**دشت گنبدچاشمشهمیرزادمهدي شهر1834

**ذیلوسچاشمشهمیرزادمهدي شهر1835

**روانه /رحمانه /چاشمشهمیرزادمهدي شهر1836

49142رودبارچاشمشهمیرزادمهدي شهر1837

**ریزسرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1838

**زرشک درهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1839

**سازمان همیارئ شهردارئ هاچاشمشهمیرزادمهدي شهر1840

**سرکه بولچاشمشهمیرزادمهدي شهر1841

**سرلشچاشمشهمیرزادمهدي شهر1842

**سفیدرودچاشمشهمیرزادمهدي شهر1843

**سی روزكچاشمشهمیرزادمهدي شهر1844

**سیاه درهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1845

**سیاه کوهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1846

**شاه پسند/کوثر/چاشمشهمیرزادمهدي شهر1847

**شرکت شن وماسه شهردارئ شهمیرزادچاشمشهمیرزادمهدي شهر1848

**شرکت معدن دربندکنارچاشمشهمیرزادمهدي شهر1849

**شن درهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1850

**شهزوارچاشمشهمیرزادمهدي شهر1851

**شیخ آبچاشمشهمیرزادمهدي شهر1852

**طاروچاشمشهمیرزادمهدي شهر1853

**عباس آبادچاشمشهمیرزادمهدي شهر1854
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**علیمچاشمشهمیرزادمهدي شهر1855

**کاراچاشمشهمیرزادمهدي شهر1856

**کاهش باالچاشمشهمیرزادمهدي شهر1857

**کاهش پائینچاشمشهمیرزادمهدي شهر1858

**کت بزنگاهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1859

**کشت وصنعت شهمیرزادچاشمشهمیرزادمهدي شهر1860

**کشتارگاه (زمین کشاورزئ )چاشمشهمیرزادمهدي شهر1861

**کالته بابااحمدچاشمشهمیرزادمهدي شهر1862

**کالته چاسر /چهسرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1863

**کالته حیدرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1864

**کالته مالعباسچاشمشهمیرزادمهدي شهر1865

**کلیسچاشمشهمیرزادمهدي شهر1866

**کنکودرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1867

**گداربنچاشمشهمیرزادمهدي شهر1868

**گردن سرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1869

**گرم چشمهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1870

**گلردچاشمشهمیرزادمهدي شهر1871

**الپرتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1872

**لجیمرتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1873

75219لردچاشمشهمیرزادمهدي شهر1874

**مرتع چال میشچاشمشهمیرزادمهدي شهر1875

**مرغک پائینچاشمشهمیرزادمهدي شهر1876

**مزرعه ارشکچاشمشهمیرزادمهدي شهر1877

**مزرعه استل سرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1878

**مزرعه الچلهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1879

**مزرعه تاالچچاشمشهمیرزادمهدي شهر1880

**مزرعه تندورچاشمشهمیرزادمهدي شهر1881

**مزرعه جوکارهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1882

**مزرعه چشمه بندچاشمشهمیرزادمهدي شهر1883
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**مزرعه ده پشتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1884

**مزرعه زردلوچاشمشهمیرزادمهدي شهر1885

**مزرعه سنگلتچاشمشهمیرزادمهدي شهر1886

**مزرعه سوالچاشمشهمیرزادمهدي شهر1887

**مزرعه سیاه خانیچاشمشهمیرزادمهدي شهر1888

**مزرعه کافردرهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1889

**مزرعه کتلیمچاشمشهمیرزادمهدي شهر1890

**مزرعه کالته تالیاچاشمشهمیرزادمهدي شهر1891

**مزرعه کینه کوهچاشمشهمیرزادمهدي شهر1892

**مزرعه میاندرچاشمشهمیرزادمهدي شهر1893

**مزرعه و سد حمزه کیانیچاشمشهمیرزادمهدي شهر1894

**مینوچاشمشهمیرزادمهدي شهر1895

**هومندچاشمشهمیرزادمهدي شهر1896

59173هیکوچاشمشهمیرزادمهدي شهر1897

**ازاوركدرجزینمرکزيمهدي شهر1898

2030امامزاده زینعلیدرجزینمرکزيمهدي شهر1899

**پنودرجزینمرکزيمهدي شهر1900

**چاه آب شهرداردرجزینمرکزيمهدي شهر1901

**حسین آباددرجزینمرکزيمهدي شهر1902

**خرگوشیدرجزینمرکزيمهدي شهر1903

**دانشکده تربیت دبیردرجزینمرکزيمهدي شهر1904

2876دربنددرجزینمرکزيمهدي شهر1905

**شرکت سمنان آهکدرجزینمرکزيمهدي شهر1906

**شرکت تعاونی مرغداريدرجزینمرکزيمهدي شهر1907

**شرکت تولیدي سمن دامدرجزینمرکزيمهدي شهر1908

**شرکت حمل ونقل کامیونداراندرجزینمرکزيمهدي شهر1909

**شرکت عایق سازاندرجزینمرکزيمهدي شهر1910

**شرکت کائولن سمنان (سنگ کوبی )درجزینمرکزيمهدي شهر1911

**عباس آباددرجزینمرکزيمهدي شهر1912
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517علی آباددرجزینمرکزيمهدي شهر1913

**کارخانه گچ جواهردرجزینمرکزيمهدي شهر1914

**کارخانه گچ ستارهدرجزینمرکزيمهدي شهر1915

**کالته استادمحمددرجزینمرکزيمهدي شهر1916

**کالته شاه محمددرجزینمرکزيمهدي شهر1917

**کندوان باالدرجزینمرکزيمهدي شهر1918

**کندوان پائیندرجزینمرکزيمهدي شهر1919

**گاوداري سیاوش صفاخواه /الوندکوه /درجزینمرکزيمهدي شهر1920

**گاوداري نبی اهللا صفاخواهدرجزینمرکزيمهدي شهر1921

**الركدرجزینمرکزيمهدي شهر1922

**لشگر تکاور 58 ذوالفقاردرجزینمرکزيمهدي شهر1923

**مجتمع صنعتیدرجزینمرکزيمهدي شهر1924

1925
مهدي 

C1156+شهر
**مرغداري اسکندریاندرجزینمرکزي

**مرغداري بینائیدرجزینمرکزيمهدي شهر1926

2143مرگسردرجزینمرکزيمهدي شهر1927

**مزرعه ریگابدرجزینمرکزيمهدي شهر1928

**مزرعه سردربنددرجزینمرکزيمهدي شهر1929

**مزرعه شورابدرجزینمرکزيمهدي شهر1930

**مزرعه عوض محمددرجزینمرکزيمهدي شهر1931

**مزرعه فتحیدرجزینمرکزيمهدي شهر1932

**مزرعه البداردرجزینمرکزيمهدي شهر1933

**مزرعه الچدرجزینمرکزيمهدي شهر1934

**مزرعه ولوونکدرجزینمرکزيمهدي شهر1935

**معدن حیدرآباددرجزینمرکزيمهدي شهر1936

**معدن دولومیت کرکوهدرجزینمرکزيمهدي شهر1937

**معدن رحمانیدرجزینمرکزيمهدي شهر1938

**معدن سربدرجزینمرکزيمهدي شهر1939

**معدن سنگ حاشیه خشکدرجزینمرکزيمهدي شهر1940

4051,301باغچهرضوانکالپوشمیامی1941
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**ترکمن کاریزلیرضوانکالپوشمیامی1942

**چهلستانرضوانکالپوشمیامی1943

1,0133,514حسین آباد کالپوشرضوانکالپوشمیامی1944

**دانیال پیغمبررضوانکالپوشمیامی1945

4001,201دشت شادرضوانکالپوشمیامی1946

4521,591رضوان /سوداغلن /رضوانکالپوشمیامی1947

**سازمان حاج یوسف ندیمی 2رضوانکالپوشمیامی1948

**سازمان رضوانئ (حسن ومیرزا)رضوانکالپوشمیامی1949

**سازمان سلطانیرضوانکالپوشمیامی1950

**سازمان علی اکبراحمدئ وبرادرانرضوانکالپوشمیامی1951

**سازمان محمدعلی اقاییرضوانکالپوشمیامی1952

**سازمان محمدقلی نبی زادهرضوانکالپوشمیامی1953

**سایت خطلوله شرکت ملی گازرضوانکالپوشمیامی1954

**شورتپهرضوانکالپوشمیامی1955

113345قوشه دگرمانرضوانکالپوشمیامی1956

3321,094کرنگرضوانکالپوشمیامی1957

**کالته استادمحمدرضوانکالپوشمیامی1958

37122کمرداررضوانکالپوشمیامی1959

**مزرعه االلیرضوانکالپوشمیامی1960

**مزرعه چشمه چانورضوانکالپوشمیامی1961

**مزرعه درازيرضوانکالپوشمیامی1962

9773,138نام نیکرضوانکالپوشمیامی1963

**الملینردینکالپوشمیامی1964

6201,894تلویننردینکالپوشمیامی1965

**توازنردینکالپوشمیامی1966

**چشمه نینردینکالپوشمیامی1967

235741حق الخواجهنردینکالپوشمیامی1968

**خان علی خاننردینکالپوشمیامی1969

**سازمان پرویز مالخانی شماره 2نردینکالپوشمیامی1970
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**سازمان پرویزمالخانی شماره 1نردینکالپوشمیامی1971

**سازمان پرویزمالخانی شماره 2نردینکالپوشمیامی1972

**سازمان جغتاییهانردینکالپوشمیامی1973

**سازمان حاج علی اصغرندیمینردینکالپوشمیامی1974

**سازمان حاج علی نوروزينردینکالپوشمیامی1975

**سازمان حاج محمدحسن وشرکانردینکالپوشمیامی1976

**سازمان دکتر حسینینردینکالپوشمیامی1977

**سازمان رجبعلی محمدیاننردینکالپوشمیامی1978

**سازمان رضوانینردینکالپوشمیامی1979

**سازمان فرخ مقصودينردینکالپوشمیامی1980

**سازمان قاهرينردینکالپوشمیامی1981

**سازمان محمدرجب زادهنردینکالپوشمیامی1982

**سازمان محمدرضوانینردینکالپوشمیامی1983

**سازمان مرادعلی حمیدئنردینکالپوشمیامی1984

**سنجه اينردینکالپوشمیامی1985

**قوري دره پائیننردینکالپوشمیامی1986

**کاریزلینردینکالپوشمیامی1987

**گزه سوئینردینکالپوشمیامی1988

161519گلستاننردینکالپوشمیامی1989

**گمیشنردینکالپوشمیامی1990

**مزرعه بستهنردینکالپوشمیامی1991

**مزرعه حاج محموداسماعیلینردینکالپوشمیامی1992

**مزرعه دشتیاننردینکالپوشمیامی1993

**مزرعه رجبینردینکالپوشمیامی1994

**مزرعه شیخ سعیدصادق زادهنردینکالپوشمیامی1995

**مزرعه محمدسجادينردینکالپوشمیامی1996

**میدانجیقنردینکالپوشمیامی1997

**نادان تپهنردینکالپوشمیامی1998

1,2903,758نردیننردینکالپوشمیامی1999
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85244استربندفرومدمرکزيمیامی2000

**ایستگاه تقویت مخابراتیفرومدمرکزيمیامی2001

**حسین آبادفرومدمرکزيمیامی2002

5761,529فرومدفرومدمرکزيمیامی2003

1741فیروز آباد باالفرومدمرکزيمیامی2004

94327فیروز آباد پایینفرومدمرکزيمیامی2005

32100کالته میر اعلمفرومدمرکزيمیامی2006

**کالته بدرفرومدمرکزيمیامی2007

**کالته بیرونفرومدمرکزيمیامی2008

**کالته چنارفرومدمرکزيمیامی2009

**کالته چنگفرومدمرکزيمیامی2010

**کالته حسینیفرومدمرکزيمیامی2011

**کالته دلیريفرومدمرکزيمیامی2012

718کالته سادات باالفرومدمرکزيمیامی2013

44120کالته سادات پائینفرومدمرکزيمیامی2014

**کالته سنگابفرومدمرکزيمیامی2015

**کالته صالحفرومدمرکزيمیامی2016

**کالته عبداهللافرومدمرکزيمیامی2017

1549کالته عبدلفرومدمرکزيمیامی2018

**کالته قلیچفرومدمرکزيمیامی2019

2457کالته مالفرومدمرکزيمیامی2020

**کالته میرمحمودفرومدمرکزيمیامی2021

**کالته نهرفرومدمرکزيمیامی2022

**مزرعه اسکندر آبادفرومدمرکزيمیامی2023

**مزرعه امجدیهفرومدمرکزيمیامی2024

**مزرعه بشتاوزفرومدمرکزيمیامی2025

**مزرعه پهنستانفرومدمرکزيمیامی2026

**مزرعه جوزكفرومدمرکزيمیامی2027

**مزرعه چهار طیبفرومدمرکزيمیامی2028
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**مزرعه خر تیزانفرومدمرکزيمیامی2029

**مزرعه خرم آبادفرومدمرکزيمیامی2030

**مزرعه سرابیفرومدمرکزيمیامی2031

**مزرعه سرنوفرومدمرکزيمیامی2032

**مزرعه سلطان آبادفرومدمرکزيمیامی2033

**مزرعه سوخته درفرومدمرکزيمیامی2034

**مزرعه سید آبادفرومدمرکزيمیامی2035

**مزرعه صدرآبادفرومدمرکزيمیامی2036

**مزرعه محمد آبادفرومدمرکزيمیامی2037

**مزرعه محمد آبادفرومدمرکزيمیامی2038

**مزرعه محمدنظرفرومدمرکزيمیامی2039

**مزرعه مفتستان پاییفرومدمرکزيمیامی2040

**مزرعه نصرتیفرومدمرکزيمیامی2041

2374مسیح آبادفرومدمرکزيمیامی2042

**معدن بزرگ مسفرومدمرکزيمیامی2043

**معدن پهنستانفرومدمرکزيمیامی2044

**معدن سرورفرومدمرکزيمیامی2045

**معدن سکرومیتفرومدمرکزيمیامی2046

**معدن گندابورفرومدمرکزيمیامی2047

1446میرحاجفرومدمرکزيمیامی2048

35107استرخوکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2049

**ایستگاه ابریشمکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2050

**ایستگاه بکرانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2051

**ایستگاه جهان آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2052

4251,266بکرانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2053

58174پویهکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2054

3189جهان آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2055

**چاه ترکمانیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2056

55200چاه شیرینکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2057
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2584چاه فرشکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2058

**چاه منابع طبیعیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2059

77229حسین آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2060

50154حسین آباد پل ابریشمکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2061

410خانه گلیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2062

179514ري آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2063

**ریسوکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2064

**سازمان حاج محمد نوروزيکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2065

**سازمان حسین ربیعیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2066

**سازمان علی علیپورکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2067

**سازمان لطفعلی مقدسی زادهکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2068

**سازمان موسی ربیعیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2069

**سازمان یحیی صادقیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2070

**سوق آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2071

42124شریف آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2072

145401کرد آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2073

1456کالته گزيکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2074

**کالته مراديکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2075

**کالته نوکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2076

**کالته نوکوهانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2077

280834کوهانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2078

**گروه مشاعی امام حسینکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2079

**گروه مشاعی آزادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2080

**گروه مشاعی جهادگرانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2081

**گروه مشاعی شهید همتکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2082

62190محمد آباد پل ابریشمکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2083

**مزرعه تقی آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2084

**مزرعه جوزبانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2085

**مزرعه چشمه بسیارکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2086
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**مزرعه حاج محمدعباديکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2087

**مزرعه حسن میرزائیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2088

**مزرعه سروخیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2089

**مزرعه شهرنوکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2090

**مزرعه شهیدچمرانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2091

**مزرعه شهیدنادعلیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2092

**مزرعه شیر افکن مقیمیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2093

**مزرعه عیدي میرزائیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2094

**مزرعه محمدعبداللهیکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2095

**مه روشنکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2096

62194مهدي آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2097

**نجف آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2098

**نیم ایستگاه بکرانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2099

**نیم ایستگاه چاه فرشکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2100

**نیم ایستگاه سوزوکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2101

**نیم ایستگاه سوق آبادکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2102

303876هونستانکالته هاي شرقیمرکزيمیامی2103

188554ابراهیم آباد سفالمیامیمرکزيمیامی2104

4091,284ابراهیم آباد علیامیامیمرکزيمیامی2105

104278ارمیانمیامیمرکزيمیامی2106

**ایستگاه تقویت مخابراتمیامیمرکزيمیامی2107

**ایستگاه تلویزیونی غزازامیامیمرکزيمیامی2108

**ایستگاه ماکرویومیاندشتمیامیمرکزيمیامی2109

**ایستگاه مخابراتی شرکت نفت میاندشتمیامیمرکزيمیامی2110

352970جودانهمیامیمرکزيمیامی2111

**چاه ده اینچمیامیمرکزيمیامی2112

**چاه عنایتمیامیمرکزيمیامی2113

**چاه قاسم باالمیامیمرکزيمیامی2114

**چاه قاسم دومیمیامیمرکزيمیامی2115
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**چاه قره سقرمیامیمرکزيمیامی2116

**چاه کالمیامیمرکزيمیامی2117

**چاهکمیامیمرکزيمیامی2118

2275چشمه سفیدمیامیمرکزيمیامی2119

**چکاومیامیمرکزيمیامی2120

**خرطوتمیامیمرکزيمیامی2121

**دوچیلهمیامیمرکزيمیامی2122

**رحمت آبادمیامیمرکزيمیامی2123

**سازمان 50نفريمیامیمرکزيمیامی2124

**سازمان ابوذرمیامیمرکزيمیامی2125

**سازمان احمدافتخاريمیامیمرکزيمیامی2126

**سازمان اخوت/فیروزخلخالمیامیمرکزيمیامی2127

**سازمان انقالبمیامیمرکزيمیامی2128

**سازمان توحیدمیامیمرکزيمیامی2129

**سازمان جزیره(حاج حسن قربانیمیامیمرکزيمیامی2130

**سازمان حاج اسداهللا پورعلیمیامیمرکزيمیامی2131

**سازمان حاج محمد رضاییمیامیمرکزيمیامی2132

**سازمان رضااجداديمیامیمرکزيمیامی2133

**سازمان زاهدي وشرکامیامیمرکزيمیامی2134

**سازمان سعیدي وشرکامیامیمرکزيمیامی2135

**سازمان سعیدئ وپورعلیمیامیمرکزيمیامی2136

**سازمان سیدجعفرموسويمیامیمرکزيمیامی2137

**سازمان شماره 1باقريمیامیمرکزيمیامی2138

**سازمان شهید باهنر/فدایی و شركمیامیمرکزيمیامی2139

**سازمان شهید طاهري شمارهمیامیمرکزيمیامی2140

**سازمان شهیدرجائیمیامیمرکزيمیامی2141

**سازمان شهیدسیدکاظم موسويمیامیمرکزيمیامی2142

**سازمان شهیدهاشمی نژادمیامیمرکزيمیامی2143

**سازمان علی گیالنی /کرموت /میامیمرکزيمیامی2144
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**سازمان غالمرضا قربانیمیامیمرکزيمیامی2145

**سازمان کشاورزي اتحادمیامیمرکزيمیامی2146

**سازمان کشاورزي چاله بن گزمیامیمرکزيمیامی2147

**سازمان مالک اشترمیامیمرکزيمیامی2148

**سازمان محمدعلی عابدینیمیامیمرکزيمیامی2149

**سازمان نوروزيمیامیمرکزيمیامی2150

**سرخ چاهمیامیمرکزيمیامی2151

**سرگدارمیامیمرکزيمیامی2152

**سنجوان پائینمیامیمرکزيمیامی2153

**سنگ آبادمیامیمرکزيمیامی2154

**شرکت تعاونی زیدرمیامیمرکزيمیامی2155

**شرکت توکل طوسی /علیزاده /میامیمرکزيمیامی2156

**شهرك صنعتی میامیمیامیمرکزيمیامی2157

**طالع زارمیامیمرکزيمیامی2158

**عباس آبادمیامیمرکزيمیامی2159

148438عباس آبادمیامیمرکزيمیامی2160

**عشق آبادمیامیمرکزيمیامی2161

117342قدسمیامیمرکزيمیامی2162

**قهوه خانه زیدرمیامیمرکزيمیامی2163

**قهوه خانه عرب اسديمیامیمرکزيمیامی2164

**قهوه خانه میاندشت /کاروانسراي شاه عباسمیامیمرکزيمیامی2165

**کارخانه آسفالت صبامیامیمرکزيمیامی2166

**کالته آباد/کالهی /میامیمرکزيمیامی2167

**کالته نو/سکون /میامیمرکزيمیامی2168

**کوره آجر دستیمیامیمرکزيمیامی2169

**کال سفیدارمیامیمرکزيمیامی2170

**کالته ابراهیم شکاريمیامیمرکزيمیامی2171

3791,385کالته اسدمیامیمرکزيمیامی2172

**کالته الومیامیمرکزيمیامی2173
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**کالته الهاكمیامیمرکزيمیامی2174

**کالته حاج موسی /حسین آباد/میامیمرکزيمیامی2175

**کالته حاج یعقوبمیامیمرکزيمیامی2176

**کالته سیدآبادمیامیمرکزيمیامی2177

**کالته شورابمیامیمرکزيمیامی2178

**کالته شیرخانمیامیمرکزيمیامی2179

**کالته صالحیمیامیمرکزيمیامی2180

**کالته عباسقلیمیامیمرکزيمیامی2181

**کالته غنوي پائینمیامیمرکزيمیامی2182

**کالته نو/ارمیان /میامیمرکزيمیامی2183

**کوکی باالمیامیمرکزيمیامی2184

**کوکی پائینمیامیمرکزيمیامی2185

**کوکی محمدولیمیامیمرکزيمیامی2186

4761,397محمد آبادمیامیمرکزيمیامی2187

**محمد آباد قدسمیامیمرکزيمیامی2188

**مرغداري سنچولیمیامیمرکزيمیامی2189

**مزرعه اصغر آبادمیامیمرکزيمیامی2190

**مزرعه تنگهمیامیمرکزيمیامی2191

**مزرعه جهان آبادمیامیمرکزيمیامی2192

**مزرعه چاه بوستانمیامیمرکزيمیامی2193

**مزرعه حاج سوخته/هات سوختمیامیمرکزيمیامی2194

**مزرعه حاج عزیزنعیمیمیامیمرکزيمیامی2195

**مزرعه حسین آبادمیامیمرکزيمیامی2196

**مزرعه خاندر پایینمیامیمرکزيمیامی2197

**مزرعه خلخالمیامیمرکزيمیامی2198

**مزرعه دزيمیامیمرکزيمیامی2199

**مزرعه سارانمیامیمرکزيمیامی2200

**مزرعه سفید کمر باالمیامیمرکزيمیامی2201

**مزرعه سفید کمر پایینمیامیمرکزيمیامی2202
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**مزرعه سیاهومیامیمرکزيمیامی2203

**مزرعه عبداللّه آبادمیامیمرکزيمیامی2204

**مزرعه علی آبادمیامیمرکزيمیامی2205

**مزرعه قاسم آبادمیامیمرکزيمیامی2206

**مزرعه کال گزي پایینمیامیمرکزيمیامی2207

**مزرعه کالتومیامیمرکزيمیامی2208

**مزرعه کالته نومیامیمرکزيمیامی2209

**مزرعه کالچونمیامیمرکزيمیامی2210

**مزرعه کالغ شوم باالمیامیمرکزيمیامی2211

**مزرعه کشاورزي زیراب /کارخانه قند/میامیمرکزيمیامی2212

**مزرعه مقاتالنمیامیمرکزيمیامی2213

**مزرعه ولگوباالمیامیمرکزيمیامی2214

**معدن آب مرجانمیامیمرکزيمیامی2215

**معدن درخت توتمیامیمرکزيمیامی2216

**معدن کوچک مسمیامیمرکزيمیامی2217

**معدن مس چغندرسرمیامیمرکزيمیامی2218

**مهدي آبادمیامیمرکزيمیامی2219

**وزدرمیامیمرکزيمیامی2220

2367همت آبادمیامیمرکزيمیامی2221

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