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**موتوردوست محمدرودینیبمپورشرقیمرکزيبمپور263

**موتوررحیم صالح زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور264

**موتوررحیمدادبلوچیبمپورشرقیمرکزيبمپور265

30113موتوررستم بلوچ زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور266

**موتوررضازادهبمپورشرقیمرکزيبمپور267

**موتورسبوییبمپورشرقیمرکزيبمپور268

**موتورشکر لشکريبمپورشرقیمرکزيبمپور269

1148موتورشهدادغالم زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور270

**موتورشهدادغالمزاده اکمالبمپورشرقیمرکزيبمپور271

418موتورعبدالرحمن ایرندگانیبمپورشرقیمرکزيبمپور272

**موتورعبدالرحیم وزیريبمپورشرقیمرکزيبمپور273

**موتورعبدالکریم دامنیبمپورشرقیمرکزيبمپور274

**موتورعبدل شه بخشبمپورشرقیمرکزيبمپور275

**موتورعبدي بلوچیبمپورشرقیمرکزيبمپور276

**موتورعزت اله قنبرزهیبمپورشرقیمرکزيبمپور277

**موتورعلی بخش دامنیبمپورشرقیمرکزيبمپور278

**موتورعلی محمدصالح زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور279

**موتورعلی محمدمنديبمپورشرقیمرکزيبمپور280

**موتورعمرسرحديبمپورشرقیمرکزيبمپور281

**موتورعیدمحمدشه بخشبمپورشرقیمرکزيبمپور282

**موتورفاروق بیجارزهیبمپورشرقیمرکزيبمپور283

**موتورقادربامريبمپورشرقیمرکزيبمپور284

**موتورقادربخش سهراب زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور285

**موتورقاسم برهان زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور286

126412موتورگل محمدپلنگیخیرآبادمرکزيبمپور287

**موتورگهرام بامريبمپورشرقیمرکزيبمپور288
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41193موتورالل محمدبمپورشرقیمرکزيبمپور289

**موتورمحمداسماعیل زهیبمپورشرقیمرکزيبمپور290

**موتورمحمدامیرزهیخیرآبادمرکزيبمپور291

1045موتورمحمددپکوريبمپورشرقیمرکزيبمپور292

**موتورموسی حقانی نیابمپورشرقیمرکزيبمپور293

**موتورموسی دامنیبمپورشرقیمرکزيبمپور294

727موتورمهدي مشهديبمپورشرقیمرکزيبمپور295

**موتورنقیببمپورشرقیمرکزيبمپور296

420موتورنوراله شه بخشبمپورشرقیمرکزيبمپور297

416موتورنورمحمدشهیکیبمپورشرقیمرکزيبمپور298

**موتوریاسین دامنیبمپورشرقیمرکزيبمپور299

37163نالن(حسین آباد)بمپورشرقیمرکزيبمپور300

46173نوك آبادبمپورشرقیمرکزيبمپور301

6792,561نوکجوببمپورشرقیمرکزيبمپور302

**نیروگاه گازيبمپورشرقیمرکزيبمپور303

102450بهشت آبادبمپورغربیکالتانبمپور304

**بهشت آبادشریف(موتورشریف بامري)بمپورغربیکالتانبمپور305

6862,815پشک آباد(جعفرآباد)بمپورغربیکالتانبمپور306

6552,623توردانمیرآبادکالتانبمپور307

**چاه ارزنی(صاحبخان نارویی)بمپورغربیکالتانبمپور308

1149چاه حسینیبمپورغربیکالتانبمپور309

**چاه درازبمپورغربیکالتانبمپور310

**چاه شماره 11 تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور311

**چاه شماره 18تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور312

**چاه شماره 20تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور313

**چاه شماره 9 تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور314

**چاه شماره10تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور315

**چاه شماره12تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور316

**چاه شماره17تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور317
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**چاه شماره19تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور318

**چاه شماره1تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور319

6912,803دهمیرمیرآبادکالتانبمپور320

159669سرتختی شاه آبادبمپورغربیکالتانبمپور321

3151,170سیدآبادمیرآبادکالتانبمپور322

**شرکت سیمدشتبمپورغربیکالتانبمپور323

2084شکرآبادبمپورغربیکالتانبمپور324

4711,774شمس آبادمیرآبادکالتانبمپور325

64245فیروزآبادبمپورغربیکالتانبمپور326

4671,845قاسم آبادبمپورغربیکالتانبمپور327

**مزرعه آموزشی مرکز آموزشبمپورغربیکالتانبمپور328

**مشاع باران کشتبمپورغربیکالتانبمپور329

**مشاع نورزاییمیرآبادکالتانبمپور330

**موتور ابراهیم پیکريبمپورغربیکالتانبمپور331

**موتور ابوالحسن ناروییبمپورغربیکالتانبمپور332

**موتور افضل ناروییبمپورغربیکالتانبمپور333

**موتور چراغ نارویی(چراغ آباد)بمپورغربیکالتانبمپور334

**موتور صالح ناروییبمپورغربیکالتانبمپور335

**موتور صمد طوقیبمپورغربیکالتانبمپور336

**موتور عبداهللا ناروییبمپورغربیکالتانبمپور337

**موتور قادربخشبمپورغربیکالتانبمپور338

**موتور محمود زهیبمپورغربیکالتانبمپور339

**موتور هیبت تاشکیبمپورغربیکالتانبمپور340

**موتورابراهیم نرماشیريبمپورغربیکالتانبمپور341

**موتوراحمدکرديبمپورغربیکالتانبمپور342

**موتوراصغرناروییبمپورغربیکالتانبمپور343

**موتوراگی بامريبمپورغربیکالتانبمپور344

**موتورایوب ناروییبمپورغربیکالتانبمپور345

**موتوربختیارشکريبمپورغربیکالتانبمپور346
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**موتوربلوچیبمپورغربیکالتانبمپور347

**موتورپیرمحمدنرماشیريبمپورغربیکالتانبمپور348

**موتورجاللبمپورغربیکالتانبمپور349

**موتورجماشکريبمپورغربیکالتانبمپور350

23116موتورجمالبمپورغربیکالتانبمپور351

**موتورجماناروییمیرآبادکالتانبمپور352

**موتورجماناروییمیرآبادکالتانبمپور353

**موتورجماناروییمیرآبادکالتانبمپور354

417موتورحاج جعفرناروییبمپورغربیکالتانبمپور355

**موتورحمزه ناروییبمپورغربیکالتانبمپور356

**موتورخدادادزین الدینبمپورغربیکالتانبمپور357

**موتوردادخدانارویی(گزانبار)بمپورغربیکالتانبمپور358

**موتوردرك ناروییبمپورغربیکالتانبمپور359

**موتوردرویشبمپورغربیکالتانبمپور360

**موتوردرویش ناروییبمپورغربیکالتانبمپور361

**موتوردین محمدناروییبمپورغربیکالتانبمپور362

**موتورراوگان هوتیبمپورغربیکالتانبمپور363

**موتوررحیم دادناروییبمپورغربیکالتانبمپور364

**موتورساالربمپورغربیکالتانبمپور365

**موتورسپاهیبمپورغربیکالتانبمپور366

**موتورسرجنگلداري(مزرعه کشاورزي صمیمی)میرآبادکالتانبمپور367

**موتورشریف(شریف فهرجی)بمپورغربیکالتانبمپور368

**موتورشماره2تفتان زرخیزبمپورغربیکالتانبمپور369

**موتورشه نظربمپورغربیکالتانبمپور370

**موتورشیرمحمدبمپورغربیکالتانبمپور371

**موتورشیهکیبمپورغربیکالتانبمپور372

**موتورصابربمپورغربیکالتانبمپور373

**موتورعابدناروییبمپورغربیکالتانبمپور374

**موتورعباس ناروییبمپورغربیکالتانبمپور375
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**موتورعبدالحمیدشاهوزهیبمپورغربیکالتانبمپور376

**موتورعبدالغفورناروییبمپورغربیکالتانبمپور377

**موتورعبداهللا حاجی جعفربمپورغربیکالتانبمپور378

**موتورعلی برهانزهیبمپورغربیکالتانبمپور379

**موتورعلی شکريبمپورغربیکالتانبمپور380

**موتورعلیزاده(محبان رضا)میرآبادکالتانبمپور381

**موتورغالمحسین سوديبمپورغربیکالتانبمپور382

**موتورقربان ناروییبمپورغربیکالتانبمپور383

**موتورقنبر زین الدینیبمپورغربیکالتانبمپور384

**موتورکرم بیک ناروییبمپورغربیکالتانبمپور385

**موتورکریمبمپورغربیکالتانبمپور386

**موتورگل محمدبمپورغربیکالتانبمپور387

**موتورگل محمدبمپورغربیکالتانبمپور388

**موتورگل محمدامیریان(اعظم)بمپورغربیکالتانبمپور389

**موتورالل بخشبمپورغربیکالتانبمپور390

**موتورالل بخشبمپورغربیکالتانبمپور391

**موتورلشکريبمپورغربیکالتانبمپور392

**موتورمبین مراديبمپورغربیکالتانبمپور393

**موتورمحسن سوديمیرآبادکالتانبمپور394

**موتورمراداخالقیبمپورغربیکالتانبمپور395

47219موتورملک(چاه هفتاري)بمپورغربیکالتانبمپور396

**موتورملنگ ناروییبمپورغربیکالتانبمپور397

**موتورموسی رشیديبمپورغربیکالتانبمپور398

**موتورمهندس میربلوچزهیبمپورغربیکالتانبمپور399

**موتورنظرجان آباديمیرآبادکالتانبمپور400

**موتورنظرریگیبمپورغربیکالتانبمپور401

**موتورنقسانبمپورغربیکالتانبمپور402

**موتورنورزاییبمپورغربیکالتانبمپور403

**موتورنورمحمدناروییبمپورغربیکالتانبمپور404
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**موتورنیازناروییبمپورغربیکالتانبمپور405

**موتوریارمحمدناروییبمپورغربیکالتانبمپور406

**موتوریعقوب ناروییبمپورغربیکالتانبمپور407

4631,758میرآبادمیرآبادکالتانبمپور408

**اب مارانابترمرکزيایرانشهر409

9193,089ابترابترمرکزيایرانشهر410

2761,084احمدآبادابترمرکزيایرانشهر411

4721,959ازمن آبادابترمرکزيایرانشهر412

**اسانوابترمرکزيایرانشهر413

1446بزماهیابترمرکزيایرانشهر414

**بندوكابترمرکزيایرانشهر415

126485توکرابترمرکزيایرانشهر416

626حومیتی(همیتی)ابترمرکزيایرانشهر417

**راهون برنابترمرکزيایرانشهر418

39163روحیابترمرکزيایرانشهر419

141434سرایدانابترمرکزيایرانشهر420

48184سورچاهانابترمرکزيایرانشهر421

**سوروگوابترمرکزيایرانشهر422

1250سهرانابترمرکزيایرانشهر423

**سیاه تی کالتابترمرکزيایرانشهر424

**شرکت تعاونی مرغداري 834جهادابترمرکزيایرانشهر425

**شیرین پتانابترمرکزيایرانشهر426

100376قادرآبادابترمرکزيایرانشهر427

122476کتوکانابترمرکزيایرانشهر428

**کرگوكابترمرکزيایرانشهر429

**کروچی(زراگن)ابترمرکزيایرانشهر430

87311کلیرانابترمرکزيایرانشهر431

120424کلیريابترمرکزيایرانشهر432

**کوسیچیابترمرکزيایرانشهر433
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**کهن دکالابترمرکزيایرانشهر434

2392گروکیابترمرکزيایرانشهر435

35131گلشهرابترمرکزيایرانشهر436

76251گنج آبادابترمرکزيایرانشهر437

**گورناكابترمرکزيایرانشهر438

**گی شیچابترمرکزيایرانشهر439

**گیتیابترمرکزيایرانشهر440

**مرغداري ایرانشهرابترمرکزيایرانشهر441

**مرغداري ستودهابترمرکزيایرانشهر442

**مزرعه نوك بندابترمرکزيایرانشهر443

74257منجینابترمرکزيایرانشهر444

**موتورابراهیم رکنیابترمرکزيایرانشهر445

55162موتورامیر(شیزاردر)ابترمرکزيایرانشهر446

44موتوربرکت خان(حسن گنوك)ابترمرکزيایرانشهر447

**موتورمولوي ابراهیمابترمرکزيایرانشهر448

141437ناصرآبادابترمرکزيایرانشهر449

**ناصرآبادابترمرکزيایرانشهر450

1363ندگ دانابترمرکزيایرانشهر451

**نلیابترمرکزيایرانشهر452

1040نوك آبادابترمرکزيایرانشهر453

2178وش اپیابترمرکزيایرانشهر454

**هپچکانابترمرکزيایرانشهر455

**هرمزابترمرکزيایرانشهر456

**همیتیابترمرکزيایرانشهر457

**احسان آبادحومهمرکزيایرانشهر458

**اسپتکیحومهمرکزيایرانشهر459

**اسپتکیحومهمرکزيایرانشهر460

**اهللا آبادحومهمرکزيایرانشهر461

180719اله آبادحومهمرکزيایرانشهر462
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49159اناردرحومهمرکزيایرانشهر463

**انباريحومهمرکزيایرانشهر464

**اوارانحومهمرکزيایرانشهر465

**ایستگاه پمپاژ آبحومهمرکزيایرانشهر466

**ایستگاه شرکت گازحومهمرکزيایرانشهر467

**آب علیحومهمرکزيایرانشهر468

640آب معدنی گوارا مکرانحومهمرکزيایرانشهر469

**باغ چاهحومهمرکزيایرانشهر470

159670بغدانیهحومهمرکزيایرانشهر471

1765بالل آبادحومهمرکزيایرانشهر472

**بیرجتحومهمرکزيایرانشهر473

1871پارك جنگلی(موتوراشرف شهنوازي)حومهمرکزيایرانشهر474

**پایگاه انتظامیحومهمرکزيایرانشهر475

**پتکانیحومهمرکزيایرانشهر476

**پتکانی دپحومهمرکزيایرانشهر477

**پتکوکیحومهمرکزيایرانشهر478

**پلنگانیحومهمرکزيایرانشهر479

**تشتحومهمرکزيایرانشهر480

195857تمپ ریگانحومهمرکزيایرانشهر481

1,8278,144چاه جمالحومهمرکزيایرانشهر482

423حسین آبادحومهمرکزيایرانشهر483

**خلیل آبادحومهمرکزيایرانشهر484

7292,961خیرآبادحومهمرکزيایرانشهر485

**دانشگاه ایرانشهرحومهمرکزيایرانشهر486

**دل جويحومهمرکزيایرانشهر487

4942,043دو راهی سدحومهمرکزيایرانشهر488

2387رحمان آبادحومهمرکزيایرانشهر489

6322,586رسول آبادحومهمرکزيایرانشهر490

59رودانحومهمرکزيایرانشهر491
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58ریدگیحومهمرکزيایرانشهر492

**ریزبرینحومهمرکزيایرانشهر493

**زندان مرکزيحومهمرکزيایرانشهر494

**زنگوییحومهمرکزيایرانشهر495

**سبزانیحومهمرکزيایرانشهر496

**سدبمپورحومهمرکزيایرانشهر497

**سرخ بانحومهمرکزيایرانشهر498

5472,282سرزهحومهمرکزيایرانشهر499

**سرزهحومهمرکزيایرانشهر500

3601,450سرکهورانحومهمرکزيایرانشهر501

**سکنحومهمرکزيایرانشهر502

100397سورابحومهمرکزيایرانشهر503

80274سی تلحومهمرکزيایرانشهر504

**شرکت شن وماسه آرمانحومهمرکزيایرانشهر505

**شرکت شن وماسه بتون ایرانشهرحومهمرکزيایرانشهر506

**شرکت شن وماسه صدفحومهمرکزيایرانشهر507

**شرکت شن وماسه گلدانهحومهمرکزيایرانشهر508

**شرکت شندانحومهمرکزيایرانشهر509

745شرکت کشت و دام ایرانشهرحومهمرکزيایرانشهر510

**شرکت نفتحومهمرکزيایرانشهر511

1,1894,618شهردرازحومهمرکزيایرانشهر512

625شهرك صنعتی ایرانشهرحومهمرکزيایرانشهر513

**طرح ابرسانی نیروگاه بخارحومهمرکزيایرانشهر514

5872,616علی آبادحومهمرکزيایرانشهر515

**فاز دو کارگاهی(شرکت جهادزمزم)حومهمرکزيایرانشهر516

936فاز یک کارگاهی(بافت بلوچ)حومهمرکزيایرانشهر517

730فرستنده رادیویی ایرانشهرحومهمرکزيایرانشهر518

1869فرودگاهحومهمرکزيایرانشهر519

923کلتپاكحومهمرکزيایرانشهر520
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4842,018کلینک اعظم خانیحومهمرکزيایرانشهر521

2621,045کلینک تاج محمدخانیحومهمرکزيایرانشهر522

6182,602کلینگ حسن خانیحومهمرکزيایرانشهر523

830کارخانه اجرماشینیحومهمرکزيایرانشهر524

**کارخانه اسفالتحومهمرکزيایرانشهر525

197854کریم آبادحومهمرکزيایرانشهر526

140497کریم آبادحومهمرکزيایرانشهر527

**کل چاتحومهمرکزيایرانشهر528

**کلوبچوكحومهمرکزيایرانشهر529

253995کورکلکیانحومهمرکزيایرانشهر530

**کوره بلوچستانحومهمرکزيایرانشهر531

**کوره حاج احمد استادحومهمرکزيایرانشهر532

**کوره حاج شربتحومهمرکزيایرانشهر533

**کوره حاج عزیزحومهمرکزيایرانشهر534

**کوره حاج نبی سارانیحومهمرکزيایرانشهر535

**کوره حبیب ریگیحومهمرکزيایرانشهر536

**کوره رسولحومهمرکزيایرانشهر537

**کوره رئیسیحومهمرکزيایرانشهر538

**کوره شهدادحومهمرکزيایرانشهر539

**کوره ظریف ریگیحومهمرکزيایرانشهر540

**کوره عبدالرشیدبلوچیحومهمرکزيایرانشهر541

**کوره عبدالرضا ریگیحومهمرکزيایرانشهر542

**کوره عبدالغنی سپاهیحومهمرکزيایرانشهر543

**کوره عبداله کلکلیحومهمرکزيایرانشهر544

**کوره گل محمد کلکلیحومهمرکزيایرانشهر545

**کوره مالوحید کلکلیحومهمرکزيایرانشهر546

**کوره مولوي کلکلیحومهمرکزيایرانشهر547

**کوره ولی کریمیحومهمرکزيایرانشهر548

**کهیريحومهمرکزيایرانشهر549
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**گاوداري امیريحومهمرکزيایرانشهر550

**گاوداري داوريحومهمرکزيایرانشهر551

**گاوداري کیانیحومهمرکزيایرانشهر552

**گراوان نایگون(کلنگان)حومهمرکزيایرانشهر553

**گلخانه بهادريحومهمرکزيایرانشهر554

**مجتمع گلخانه ابترحومهمرکزيایرانشهر555

**مرغداري اله بخش ناروییحومهمرکزيایرانشهر556

**مزرعه بن کوهحومهمرکزيایرانشهر557

**مزرعه رزيحومهمرکزيایرانشهر558

**مزرعه کشاورزي گرگیجحومهمرکزيایرانشهر559

**مزرعه کشاورزي نوذريحومهمرکزيایرانشهر560

**مشاع گلستانحومهمرکزيایرانشهر561

**منداییحومهمرکزيایرانشهر562

743موتور خدامراد دادگرحومهمرکزيایرانشهر563

**موتور خدامراد هاشمزهی(هاشم آباد)حومهمرکزيایرانشهر564

**موتور در محمد جمشید زهیحومهمرکزيایرانشهر565

530موتور دوشنبه دوستکام(حاجی آباد)حومهمرکزيایرانشهر566

**موتور شریف خانحومهمرکزيایرانشهر567

1250موتور صاحب خانحومهمرکزيایرانشهر568

**موتور عبدالغفور قلندر زهیحومهمرکزيایرانشهر569

519موتور محمدحسین شهلی برحومهمرکزيایرانشهر570

625موتور محمدحسین کلکلی  (هول آباد)حومهمرکزيایرانشهر571

**موتور مرادبخش ناروییحومهمرکزيایرانشهر572

**موتور میربلحومهمرکزيایرانشهر573

1354موتور نبی بخش بلوچ زهیحومهمرکزيایرانشهر574

937موتور ولی کلکلی(عبدالواحد)حومهمرکزيایرانشهر575

**موتوراحمدبلوچیحومهمرکزيایرانشهر576

**موتوراحمدتوحیديحومهمرکزيایرانشهر577

**موتوراحمدصالحزهیحومهمرکزيایرانشهر578
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**موتورارسالنحومهمرکزيایرانشهر579

**موتوراسلم بیجارزهیحومهمرکزيایرانشهر580

**موتوراسماعیل سپاهیحومهمرکزيایرانشهر581

**موتوراعظم زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر582

**موتوراله بخشحومهمرکزيایرانشهر583

**موتورامان اله نایکونیحومهمرکزيایرانشهر584

**موتورامیرصالح زهیحومهمرکزيایرانشهر585

**موتورایمان زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر586

**موتورایوب زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر587

**موتورآبحومهمرکزيایرانشهر588

**موتورآصفحومهمرکزيایرانشهر589

731موتوربرنایونحومهمرکزيایرانشهر590

**موتوربگم فخیرهحومهمرکزيایرانشهر591

**موتوربلوچیحومهمرکزيایرانشهر592

**موتوربهمن آهورانیحومهمرکزيایرانشهر593

**موتورپیرمحمدبرهانزهیحومهمرکزيایرانشهر594

1857موتورجان محمد هنزرانیحومهمرکزيایرانشهر595

**موتورجعفرحومهمرکزيایرانشهر596

**موتورجماکلکلیحومهمرکزيایرانشهر597

**موتورچنگیز(رحیم آبادسوراپ)حومهمرکزيایرانشهر598

**موتورحاتمحومهمرکزيایرانشهر599

**موتورحاتم آهورانیحومهمرکزيایرانشهر600

722موتورحاتم رودینیحومهمرکزيایرانشهر601

**موتورحاج احمدشه بخشحومهمرکزيایرانشهر602

**موتورحاج احمدصالح زهیحومهمرکزيایرانشهر603

**موتورحاج حمیدزردکوهیحومهمرکزيایرانشهر604

721موتورحاج حنیف شه بخشحومهمرکزيایرانشهر605

**موتورحاج خدادادشه بخشحومهمرکزيایرانشهر606

1497موتورحاج خدارحم شه بخش(1)حومهمرکزيایرانشهر607
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**موتورحاج خدارحم شه بخش(2)حومهمرکزيایرانشهر608

827موتورحاج خلیل زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر609

**موتورحاج خیرمحمدرحمانیحومهمرکزيایرانشهر610

417موتورحاج درمحمدقنبرزهیحومهمرکزيایرانشهر611

417موتورحاج سلیمان برهانزهیحومهمرکزيایرانشهر612

**موتورحاج شاهک کلکلیحومهمرکزيایرانشهر613

**موتورحاج علی صالحزهیحومهمرکزيایرانشهر614

**موتورحاج علی ناروییحومهمرکزيایرانشهر615

**موتورحاج فقیرشه بخشحومهمرکزيایرانشهر616

**موتورحاج قاسم شهنوازيحومهمرکزيایرانشهر617

**موتورحاج نبی یارمحمدزهیحومهمرکزيایرانشهر618

**موتورحاج یارمحمدزردکوهی(1)حومهمرکزيایرانشهر619

**موتورحاج یارمحمدزردکوهی(2)حومهمرکزيایرانشهر620

**موتورحاج یحییحومهمرکزيایرانشهر621

**موتورحاجی امیدحومهمرکزيایرانشهر622

**موتورحاجی شهسوارحومهمرکزيایرانشهر623

414موتورحاجی کریم بخشحومهمرکزيایرانشهر624

حومهمرکزيایرانشهر625
موتورحاجی گل 

محمدبرهانزهی(موتورعبدالناصربرهانزهی)
519

**موتورحبیب ربانیحومهمرکزيایرانشهر626

**موتورحلیم خاشیحومهمرکزيایرانشهر627

**موتورحمزه بلوچیحومهمرکزيایرانشهر628

**موتورحنیف شه بخشحومهمرکزيایرانشهر629

833موتورحیاتحومهمرکزيایرانشهر630

**موتورخان محمدبرهانیحومهمرکزيایرانشهر631

1246موتورخدابخش برهانزهیحومهمرکزيایرانشهر632

**موتورخدابخش زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر633

**موتورخدابخش قادريحومهمرکزيایرانشهر634

**موتورخداداد زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر635

**موتوردادکریم بلوچیحومهمرکزيایرانشهر636
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417موتورداناحومهمرکزيایرانشهر637

**موتوردراحومهمرکزيایرانشهر638

**موتوردکالیحومهمرکزيایرانشهر639

**موتوردوست محمد آهورانیحومهمرکزيایرانشهر640

**موتوردوست محمدآهورانیحومهمرکزيایرانشهر641

**موتوررحیمحومهمرکزيایرانشهر642

**موتوررحیم بخشحومهمرکزيایرانشهر643

**موتوررودینیحومهمرکزيایرانشهر644

420موتورزردکوهیحومهمرکزيایرانشهر645

**موتورسپاهیحومهمرکزيایرانشهر646

**موتورسیدشاهک زهیحومهمرکزيایرانشهر647

937موتورسیدمحمدحومهمرکزيایرانشهر648

**موتورشنبه لشکريحومهمرکزيایرانشهر649

**موتورشهداد آهورانیحومهمرکزيایرانشهر650

831موتورشهدادشاهک زهیحومهمرکزيایرانشهر651

**موتورشیخ محمدمحموديحومهمرکزيایرانشهر652

**موتورعبدالخالق برهانزهیحومهمرکزيایرانشهر653

**موتورعبدالرحمان برهانیحومهمرکزيایرانشهر654

629موتورعبدالرحمان پی خواستهحومهمرکزيایرانشهر655

**موتورعبدالرشیدبلوچیحومهمرکزيایرانشهر656

**موتورعبدالصمدسپاهیحومهمرکزيایرانشهر657

512موتورعبدالغنی بهادريحومهمرکزيایرانشهر658

**موتورعبدالکریم شهلی برحومهمرکزيایرانشهر659

**موتورعبدالمجیدزردکوهی(جنگی خان)حومهمرکزيایرانشهر660

**موتورعبدل الخالق درزادهحومهمرکزيایرانشهر661

531موتورعظیم برهانزهیحومهمرکزيایرانشهر662

**موتورعلیحومهمرکزيایرانشهر663

529موتورعلی برهانزهیحومهمرکزيایرانشهر664

24101موتورعلیزاده(علی آباد)حومهمرکزيایرانشهر665
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420موتورعمربرهانزهیحومهمرکزيایرانشهر666

**موتورعیدحومهمرکزيایرانشهر667

**موتورعیسی آبادحومهمرکزيایرانشهر668

**موتورعیسی ریگیحومهمرکزيایرانشهر669

**موتورغالم شاهحومهمرکزيایرانشهر670

**موتورغالم قادربامريحومهمرکزيایرانشهر671

**موتورغالمحسین ایرانحومهمرکزيایرانشهر672

**موتورقدرت اله جمالزهیحومهمرکزيایرانشهر673

**موتورکریم خانحومهمرکزيایرانشهر674

**موتورکمالزهیحومهمرکزيایرانشهر675

517موتورگل محمداربابیحومهمرکزيایرانشهر676

**موتورلهدادگرگیجحومهمرکزيایرانشهر677

620موتورمحمدحسین شهلی برحومهمرکزيایرانشهر678

414موتورمحمدرضا زردکوهیحومهمرکزيایرانشهر679

944موتورمحمدرضاگرگیجحومهمرکزيایرانشهر680

**موتورمحمدزمانحومهمرکزيایرانشهر681

**موتورمحمدشاهو(حاج خدابخش زردکوهی)حومهمرکزيایرانشهر682

**موتورمحموددالوريحومهمرکزيایرانشهر683

**موتورمرادبرهانزهیحومهمرکزيایرانشهر684

**موتورمرادشاهک زهیحومهمرکزيایرانشهر685

**موتورمرادشهنوازيحومهمرکزيایرانشهر686

**موتورمالوحیدحومهمرکزيایرانشهر687

**موتورمالوحیدکلکلیحومهمرکزيایرانشهر688

**موتورمولوي عبدالسالم (3)حومهمرکزيایرانشهر689

**موتورمولوي عبدالسالم(1)حومهمرکزيایرانشهر690

520موتورمولوي عبدالسالم(2)حومهمرکزيایرانشهر691

**موتورمیرجان محموديحومهمرکزيایرانشهر692

417موتورنادرشاهک زهیحومهمرکزيایرانشهر693

**موتورناروییحومهمرکزيایرانشهر694
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**موتورنبی سارانیحومهمرکزيایرانشهر695

**موتورولی برهانزهیحومهمرکزيایرانشهر696

**موتورولی کلکلیحومهمرکزيایرانشهر697

**موتوروهاب کلکلیحومهمرکزيایرانشهر698

**موتورهیبت ناروییحومهمرکزيایرانشهر699

421موتوریارمحمدکریمزاییحومهمرکزيایرانشهر700

**موتوریوسف میربلوچزهیحومهمرکزيایرانشهر701

**موتوریونس شهنوازيحومهمرکزيایرانشهر702

**ناصرآبادحومهمرکزيایرانشهر703

59223نورآبادحومهمرکزيایرانشهر704

253861نوك آبادحومهمرکزيایرانشهر705

1,0854,983نوك آبادسرهنگحومهمرکزيایرانشهر706

**ولی محمدبلوچیحومهمرکزيایرانشهر707

**هناروكحومهمرکزيایرانشهر708

6762,763آباداندامنمرکزيایرانشهر709

91341ابچکاندامنمرکزيایرانشهر710

51184افضل آباد(راست آباد)دامنمرکزيایرانشهر711

**بلبلودامنمرکزيایرانشهر712

**بلوچکاندامنمرکزيایرانشهر713

109391بنوكدامنمرکزيایرانشهر714

74290پازرددامنمرکزيایرانشهر715

242876پیرانچدامنمرکزيایرانشهر716

**چارربیاندامنمرکزيایرانشهر717

50161چاهاندامنمرکزيایرانشهر718

52192حاجی آباددامنمرکزيایرانشهر719

**خیرآباددامنمرکزيایرانشهر720

733دتکدامنمرکزيایرانشهر721

2268دره سیه تپیدامنمرکزيایرانشهر722

**دستکرتوكدامنمرکزيایرانشهر723
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**ده ولوكدامنمرکزيایرانشهر724

130521زهلنفاندامنمرکزيایرانشهر725

**زیارتدامنمرکزيایرانشهر726

36146سایگاندامنمرکزيایرانشهر727

154620سرجوبدامنمرکزيایرانشهر728

632سکندامنمرکزيایرانشهر729

**شمس آباددامنمرکزيایرانشهر730

**شورگودامنمرکزيایرانشهر731

47162شیباندامنمرکزيایرانشهر732

**شیرآباددامنمرکزيایرانشهر733

**صالح الدین کالتدامنمرکزيایرانشهر734

**قادرآبادصادقیدامنمرکزيایرانشهر735

135528قادرآباددامنمرکزيایرانشهر736

136515قلعه تارواندامنمرکزيایرانشهر737

**قنات اله آباددامنمرکزيایرانشهر738

**کلک سريدامنمرکزيایرانشهر739

**کلگ باالدامنمرکزيایرانشهر740

**کلگ بگدامنمرکزيایرانشهر741

**کلگ پاییندامنمرکزيایرانشهر742

**کلگ جهلیدامنمرکزيایرانشهر743

75256کجدامنمرکزيایرانشهر744

67235کجکوشدامنمرکزيایرانشهر745

1861کچ کوریندامنمرکزيایرانشهر746

**کرهمیددامنمرکزيایرانشهر747

33151کوچهدامنمرکزيایرانشهر748

246910کوران سفلیدامنمرکزيایرانشهر749

91353کوران علیادامنمرکزيایرانشهر750

**کورچوردامنمرکزيایرانشهر751

30113کوهیگان جهلیدامنمرکزيایرانشهر752
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78301کوهیگان سريدامنمرکزيایرانشهر753

65296کهنودامنمرکزيایرانشهر754

**کهورکوتدامنمرکزيایرانشهر755

2494گزان اشه ايدامنمرکزيایرانشهر756

**لوپ جاهیدامنمرکزيایرانشهر757

**محمودآباددامنمرکزيایرانشهر758

109409مرآباددامنمرکزيایرانشهر759

**مزرعه بیرچنگدامنمرکزيایرانشهر760

**مزرعه حیطدامنمرکزيایرانشهر761

**مزرعه گاگوردامنمرکزيایرانشهر762

2693ملک آباددامنمرکزيایرانشهر763

59206مورتاندامنمرکزيایرانشهر764

2781وپکودامنمرکزيایرانشهر765

166497ابراهیم حوت بازارپالنپالنچابهار766

76366ادم آباد بلوچی نوپالنپالنچابهار767

53100اسماعیل بازارپالنپالنچابهار768

74305اهللا داد زهیپالنپالنچابهار769

49122اهللا نوبازارپالنپالنچابهار770

2765اورعیپالنپالنچابهار771

116507بلوچی باالپالنپالنچابهار772

95504بلوچی پایینپالنپالنچابهار773

107316بند سرچوکات (دوست محمد )پالنپالنچابهار774

40167بندسرعلی بازارپالنپالنچابهار775

2662بندسرمالاحمدبازارپالنپالنچابهار776

67320بنگل زهیپالنپالنچابهار777

129636بوتی باالپالنپالنچابهار778

65179بوتی پایین (بوتی نور محمد )پالنپالنچابهار779

108373پتی هان بازارپالنپالنچابهار780

2831,044پالنپالنپالنچابهار781
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77195پلکانپالنپالنچابهار782

47159توحیدآبادپالنپالنچابهار783

63219جادو زهی حاجی پیريپالنپالنچابهار784

68131جادوزهی بوهیرپالنپالنچابهار785

86257جان محمدبازارپالنپالنچابهار786

66251جما زهی کوه دیم (فقیر محمد بازار )پالنپالنچابهار787

80189جماالوکی بازارپالنپالنچابهار788

2360جمازهی صالحپالنپالنچابهار789

83378جماعت زهیپالنپالنچابهار790

59173جمک بازارپالنپالنچابهار791

31141چاکربازارپالنپالنچابهار792

54192چاکرزهیپالنپالنچابهار793

92315چوکات باالپالنپالنچابهار794

55128چوکات پایینپالنپالنچابهار795

40124چوکات عبدالکریم بازارپالنپالنچابهار796

83283چوکات وسطپالنپالنچابهار797

92467چیلسرپالنپالنچابهار798

124545حسین بازارپالنپالنچابهار799

50142حسین بازارپالنپالنچابهار800

83250حسین بازارپالنپالنچابهار801

3277خیرك آبادپالنپالنچابهار802

69خیروك بازارپالنپالنچابهار803

62234داد رحمان بازار (کلمتی )پالنپالنچابهار804

76338دلمرادبازارپالنپالنچابهار805

3275دنب سرپالنپالنچابهار806

35118دیگروپالنپالنچابهار807

165635دیولپالنپالنچابهار808

184538رادو پالن (باال )پالنپالنچابهار809

51161رادوپایینپالنپالنچابهار810
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99450رانکپالنپالنچابهار811

176792ساندك زهی باالپالنپالنچابهار812

87374ساندك زهی پایینپالنپالنچابهار813

70265سجراپالنپالنچابهار814

95347سلوربازارپالنپالنچابهار815

2534سندباروزهیپالنپالنچابهار816

96419سوماربار(سیدبارجدگال)پالنپالنچابهار817

65192سومارزهیپالنپالنچابهار818

3188سید بارپالنپالنچابهار819

40144سیداحمدشاه بازارپالنپالنچابهار820

45213شکیل آباد(معلم بازار)پالنپالنچابهار821

19110شمل بازارپالنپالنچابهار822

19109شهدادبازارپالنپالنچابهار823

60165شیخ ابراهیم بازارعربزهیپالنپالنچابهار824

67141شیرمحمدبازارپالنپالنچابهار825

4171,852صدیق زهیپالنپالنچابهار826

49123عاروبازارپالنپالنچابهار827

55195عباس بازارپالنپالنچابهار828

157668عبدك زهیپالنپالنچابهار829

69243عثمان بازارپالنپالنچابهار830

56165عرب زهیپالنپالنچابهار831

1137عمرآبادپالنپالنچابهار832

90351عیدو بازارپالنپالنچابهار833

68217عیسی بازارپالنپالنچابهار834

109527غالم محمدبازارپالنپالنچابهار835

55186فقیربازارپالنپالنچابهار836

4870فقیرزهی خان محمدبازارپالنپالنچابهار837

62280فقیرزهی مرادبازارپالنپالنچابهار838

54209فقیرزهی نورمحمدپالنپالنچابهار839
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76252قنبرزهیپالنپالنچابهار840

2592کریم آبادپالنپالنچابهار841

63225کورسرپالنپالنچابهار842

3092کوه دیم باالپالنپالنچابهار843

95397کوه دیم نوك آبادپالنپالنچابهار844

**کمبپالنپالنچابهار845

87322کموبازارپالنپالنچابهار846

19127کوه دیم پایینپالنپالنچابهار847

**کهیربن عثمان بازارپالنپالنچابهار848

52183کهیرداريپالنپالنچابهار849

162511گار کنديپالنپالنچابهار850

53135گارکندي یعقوب آبادپالنپالنچابهار851

84349گارکندي رسول بخش بازارپالنپالنچابهار852

43161گزانی مولدادپالنپالنچابهار853

58200گزانی پایینپالنپالنچابهار854

105404گزانی تاج محمدپالنپالنچابهار855

63194گزانی خان محمدپالنپالنچابهار856

3354گزوکیپالنپالنچابهار857

54259گندوبازارپالنپالنچابهار858

65234گیتیگپالنپالنچابهار859

49185الغرزهیپالنپالنچابهار860

2261,010للو بازارپالنپالنچابهار861

121520ماندیروپالنپالنچابهار862

91251ماندیرومالابراهیمپالنپالنچابهار863

57132محراب بازارپالنپالنچابهار864

125587محمدزهیپالنپالنچابهار865

2677مراد هیبتان بازار (کنر )پالنپالنچابهار866

110521مرادبازارپالنپالنچابهار867

56149مرادمحمدبازارپالنپالنچابهار868
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58179مریداروباالپالنپالنچابهار869

1355مریداروپایینپالنپالنچابهار870

181733مسافرزهیپالنپالنچابهار871

68244ملوك بازارپالنپالنچابهار872

77417موالبخش بازارپالنپالنچابهار873

64248موالدادزهیپالنپالنچابهار874

49196نندوآبادپالنپالنچابهار875

46199نوك آبادپالنپالنچابهار876

126525ولی محمدبازارپالنپالنچابهار877

25106هارون بازارپالنپالنچابهار878

68198یارمحمدبازارپالنپالنچابهار879

167745یعقوب زهیپالنپالنچابهار880

68223یوسف زهیپالنپالنچابهار881

169674اسالم آباد پایینباهوکالتدشتیاريچابهار882

38173اسالم آبادباالباهوکالتدشتیاريچابهار883

2598اسماعیل آباد(مهرك جمپ)باهوکالتدشتیاريچابهار884

1456بازارمحمدکریمباهوکالتدشتیاريچابهار885

2211,055باهوکالتباهوکالتدشتیاريچابهار886

68267بسوت باال(بسوت جیهند)باهوکالتدشتیاريچابهار887

86347بسوت پایینباهوکالتدشتیاريچابهار888

155700بسوت حاجی حسنباهوکالتدشتیاريچابهار889

76282بل دادرحمانباهوکالتدشتیاريچابهار890

**بهلورمچیباهوکالتدشتیاريچابهار891

**پاسگاه انتظامی شیرگوازباهوکالتدشتیاريچابهار892

202839پتباهوکالتدشتیاريچابهار893

64240پتی(بیتی گرکی)باهوکالتدشتیاريچابهار894

45193پنجشنبه بازارباهوکالتدشتیاريچابهار895

2486پیرمحمدبازارگبوالنیباهوکالتدشتیاريچابهار896

1980جمپانی بازارباهوکالتدشتیاريچابهار897
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**جمپک بازار(سید محمد بازار)باهوکالتدشتیاريچابهار898

85379جوییکباهوکالتدشتیاريچابهار899

**چغربیت باالباهوکالتدشتیاريچابهار900

89255چغربیت پایینباهوکالتدشتیاريچابهار901

17108چورباهوکالتدشتیاريچابهار902

8823,959درکسباهوکالتدشتیاريچابهار903

110552دك باهوباهوکالتدشتیاريچابهار904

51177دلدپ(دلمرادبازار)باهوکالتدشتیاريچابهار905

5722,234دمپک بازارباهوکالتدشتیاريچابهار906

30115دنسرموالداد(کالت زنگی)باهوکالتدشتیاريچابهار907

48179ده گندرباهوکالتدشتیاريچابهار908

61260ربوزهیباهوکالتدشتیاريچابهار909

91452رحمت آبادباهوکالتدشتیاريچابهار910

72236رستم بازار نلنتباهوکالتدشتیاريچابهار911

47201رمضان بازارباهوکالتدشتیاريچابهار912

82304روهگام باالباهوکالتدشتیاريچابهار913

53213روهگام پایینباهوکالتدشتیاريچابهار914

35169روهگام فقیر محمدباهوکالتدشتیاريچابهار915

189833ریکوکشباهوکالتدشتیاريچابهار916

57215زیندانباهوکالتدشتیاريچابهار917

113441سري گت(هوت گت باال)باهوکالتدشتیاريچابهار918

48265سریش بازارباهوکالتدشتیاريچابهار919

65196سنجربازارترادانباهوکالتدشتیاريچابهار920

2121,001سندنورمحمدباهوکالتدشتیاريچابهار921

208905سنگانباهوکالتدشتیاريچابهار922

2261,040سولدانباهوکالتدشتیاريچابهار923

48132سهیل(محله قادربخش)باهوکالتدشتیاريچابهار924

**سهیل(محله میر امام بخش)باهوکالتدشتیاريچابهار925

137595سیدآبادباهوکالتدشتیاريچابهار926
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29120سیرجاباهوکالتدشتیاريچابهار927

46156سیرجایوسف بازارباهوکالتدشتیاريچابهار928

142694شهبیک زهیباهوکالتدشتیاريچابهار929

149711شیرگوازباهوکالتدشتیاريچابهار930

34140عبدالمجیدبازارباهوکالتدشتیاريچابهار931

39197عثمان آبادباهوکالتدشتیاريچابهار932

1383غریب آبادباهوکالتدشتیاريچابهار933

42177قاسم آبادباهوکالتدشتیاريچابهار934

**کارگاه اداره راهباهوکالتدشتیاريچابهار935

**کارگاه سدباهوکالتباهوکالتدشتیاريچابهار936

84329کرگی گزدانباهوکالتدشتیاريچابهار937

1461کوچک بازارباهوکالتدشتیاريچابهار938

2772کچباهوکالتدشتیاريچابهار939

71305کرگی باالباهوکالتدشتیاريچابهار940

85436کرگی پایین(کرگی حاجی اسحاق)باهوکالتدشتیاريچابهار941

45195کهنان کش باالباهوکالتدشتیاريچابهار942

98447کهنانی کشباهوکالتدشتیاريچابهار943

137573کهیربرزباالباهوکالتدشتیاريچابهار944

222909کهیربرزپایینباهوکالتدشتیاريچابهار945

70319کهیريباهوکالتدشتیاريچابهار946

4772,143کیک سوچباهوکالتدشتیاريچابهار947

119572گارفقیرباهوکالتدشتیاريچابهار948

112502گبوالنیباهوکالتدشتیاريچابهار949

3074گراگی دلدپباهوکالتدشتیاريچابهار950

198789گرم بیت باالباهوکالتدشتیاريچابهار951

146623گرم بیت پایینباهوکالتدشتیاريچابهار952

81331گرودلباهوکالتدشتیاريچابهار953

1589گرودل باالباهوکالتدشتیاريچابهار954

237970گزمنزلباهوکالتدشتیاريچابهار955
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25104گوادري شامباهوکالتدشتیاريچابهار956

1130لشکران بازارباهوکالتدشتیاريچابهار957

65297مهرآبادباهوکالتدشتیاريچابهار958

81335نوك آباد(مندوك بازار)باهوکالتدشتیاريچابهار959

2279نوك آباد(نوك آبادمچکور)باهوکالتدشتیاريچابهار960

62297هزاريباهوکالتدشتیاريچابهار961

164742هوت گت  جهلیباهوکالتدشتیاريچابهار962

82304یعقوب بازار(دلوش بازار)باهوکالتدشتیاريچابهار963

8634,488بریسسندمیرثویاندشتیاريچابهار964

51186بلسندمیرثویاندشتیاريچابهار965

**پاسگاهسندمیرثویاندشتیاريچابهار966

**پاسگاه انتظامی گواترسندمیرثویاندشتیاريچابهار967

**پایگاه دوراهی ریمدانسندمیرثویاندشتیاريچابهار968

2141,093پسابندرسندمیرثویاندشتیاريچابهار969

161858پشتسندمیرثویاندشتیاريچابهار970

**پیركسندمیرثویاندشتیاريچابهار971

96390جرسندمیرثویاندشتیاريچابهار972

72241چیلسرسندمیرثویاندشتیاريچابهار973

126531دورسندمیرثویاندشتیاريچابهار974

2541,285ریمدان بنکول(ریمدان باال)سندمیرثویاندشتیاريچابهار975

94477ریمدان پایین(ریمدان مالنصرت)سندمیرثویاندشتیاريچابهار976

27124ریمدان کمالسندمیرثویاندشتیاريچابهار977

110509ریمدان وسطی(ریمدان دلمراد)سندمیرثویاندشتیاريچابهار978

115658سندبهرامسندمیرثویاندشتیاريچابهار979

118564سندحمزهسندمیرثویاندشتیاريچابهار980

163566سندمرادسندمیرثویاندشتیاريچابهار981

223956سندمیرثویانسندمیرثویاندشتیاريچابهار982

34152سیتار علی (سیتار موالداد)سندمیرثویاندشتیاريچابهار983

55206سیتارشهدادسندمیرثویاندشتیاريچابهار984
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104403سیتارعمرسندمیرثویاندشتیاريچابهار985

138563سیتارمحمودسندمیرثویاندشتیاريچابهار986

**شهرك صنعتی بریسسندمیرثویاندشتیاريچابهار987

**شهرك صنعتی پسابندرسندمیرثویاندشتیاريچابهار988

121688شهرك مسکونی گواترسندمیرثویاندشتیاريچابهار989

117430شیخان کرگسندمیرثویاندشتیاريچابهار990

69353کالنی بجارسندمیرثویاندشتیاريچابهار991

51264کالنی بردیکسندمیرثویاندشتیاريچابهار992

112519کالنیسندمیرثویاندشتیاريچابهار993

156881کالنی پائینسندمیرثویاندشتیاريچابهار994

111425کلرایی(کلرایی عثمان)سندمیرثویاندشتیاريچابهار995

49140لکوکچ عبدالکریمسندمیرثویاندشتیاريچابهار996

76321لکوکچسندمیرثویاندشتیاريچابهار997

**مزارع پرورش میگوسندمیرثویاندشتیاريچابهار998

31121نیلکسندمیرثویاندشتیاريچابهار999

**ایستگاه پمپاژآبنگوردشتیاريچابهار1000

184895باالدنگوردشتیاريچابهار1001

246967بمباسرينگوردشتیاريچابهار1002

**پایگاه شهیدیدالهینگوردشتیاريچابهار1003

190897پتارنگوردشتیاريچابهار1004

**پست برقنگوردشتیاريچابهار1005

**پمپ بنزیننگوردشتیاريچابهار1006

34108تینگنگوردشتیاريچابهار1007

107550حاجی نور محمد بازارنگوردشتیاريچابهار1008

37109حیدرآبادنگوردشتیاريچابهار1009

4198دلگان ایوبنگوردشتیاريچابهار1010

47215دلگان حاجی قادردادبازارنگوردشتیاريچابهار1011

115491دلگان شیخ چراغنگوردشتیاريچابهار1012

41140دلگان مدرسهنگوردشتیاريچابهار1013
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71326دلگان مال فقیرنگوردشتیاريچابهار1014

1354دلوش بازارنگوردشتیاريچابهار1015

67265دوست محمدبازارنگوردشتیاريچابهار1016

102339دولت آبادگلستاننگوردشتیاريچابهار1017

145660دیزينگوردشتیاريچابهار1018

429رودیک صاحبدادنگوردشتیاريچابهار1019

107524رودیک کریم بخشنگوردشتیاريچابهار1020

57259رودیک محمودپاییننگوردشتیاريچابهار1021

144712رودیک مالدادنگوردشتیاريچابهار1022

1367ریپک پیراندادنگوردشتیاريچابهار1023

34156ریپک شیراننگوردشتیاريچابهار1024

112497ریپک صالحنگوردشتیاريچابهار1025

65220ریپک عبدكنگوردشتیاريچابهار1026

23105ریپک الل محمدنگوردشتیاريچابهار1027

99532سماچ کرگنگوردشتیاريچابهار1028

111641سماچ مال محمودنگوردشتیاريچابهار1029

120606سماچ میرونگوردشتیاريچابهار1030

104511سیتلنگوردشتیاريچابهار1031

55311سیتلنگوردشتیاريچابهار1032

**شرکت ایران پرورنگوردشتیاريچابهار1033

**شرکت راه سنگ کوهنگوردشتیاريچابهار1034

**شرکت شن بحرنگوردشتیاريچابهار1035

**شرکت شن ساحلنگوردشتیاريچابهار1036

**شرکت کویرشرقنگوردشتیاريچابهار1037

**شرکت مرواریدگسترنگوردشتیاريچابهار1038

**شرکت خدمتنگوردشتیاريچابهار1039

**شرکت نگور گازنگوردشتیاريچابهار1040

27153شمنگوردشتیاريچابهار1041

73277شهرك کرمبلنگوردشتیاريچابهار1042
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175737شهرك اسالم آبادنگوردشتیاريچابهار1043

**شهرك صنعتی نگورنگوردشتیاريچابهار1044

161807عارف آبادنگوردشتیاريچابهار1045

54240عبداله بازارنگوردشتیاريچابهار1046

723عیدوبازارنگوردشتیاريچابهار1047

**قهوه خانه گرگیجنگوردشتیاريچابهار1048

2701,280کالبرباالنگوردشتیاريچابهار1049

140654کچ وشدلنگوردشتیاريچابهار1050

**کوره آجرساحل حسین برنگوردشتیاريچابهار1051

**کوره آجروحدتنگوردشتیاريچابهار1052

**کوره راستگونگوردشتیاريچابهار1053

**کوره مسلمنگوردشتیاريچابهار1054

64294کچ کرگنگوردشتیاريچابهار1055

47171کچ یوسفنگوردشتیاريچابهار1056

70305کرمبل بخشینگوردشتیاريچابهار1057

73337کرمبل خدادادنگوردشتیاريچابهار1058

1676کرمبل رمضاننگوردشتیاريچابهار1059

178820کرمبل فقیرنگوردشتیاريچابهار1060

2043کریم آبادنگوردشتیاريچابهار1061

107492گرگیچنگوردشتیاريچابهار1062

2484گزچات(سماچ کور)نگوردشتیاريچابهار1063

**مجتمع شرکتهاي شن و ماسهنگوردشتیاريچابهار1064

**مرغداري ملکزادهنگوردشتیاريچابهار1065

67301مزنپادنگوردشتیاريچابهار1066

**منبع سازان آبنگوردشتیاريچابهار1067

413منصورآبادنگوردشتیاريچابهار1068

40187نکوچنگوردشتیاريچابهار1069

114574نوبندیان بلوچینگوردشتیاريچابهار1070

3531,271نوبندیان پاییننگوردشتیاريچابهار1071
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75327نوریسنگوردشتیاريچابهار1072

**ودمچاننگوردشتیاريچابهار1073

47206هلگداري اشرفنگوردشتیاريچابهار1074

29122هلگداري عثماننگوردشتیاريچابهار1075

**یخ سازينگوردشتیاريچابهار1076

66224اچوبازارپیرسهرابمرکزيچابهار1077

251983اسحاق بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1078

**اسماعیل بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1079

66267اورعی کوه دیمپیرسهرابمرکزيچابهار1080

**ایستگاه پمپاژآبپیرسهرابمرکزيچابهار1081

410ایستگاه پمپاژآب کلسکانپیرسهرابمرکزيچابهار1082

**ایستگاه پمپاژآب ندکانپیرسهرابمرکزيچابهار1083

148646بجاربازارپیرسهرابمرکزيچابهار1084

41134برکت توش بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1085

62229بریانیپیرسهرابمرکزيچابهار1086

60276بل شملپیرسهرابمرکزيچابهار1087

83334بلنگیپیرسهرابمرکزيچابهار1088

71171بناروحاجی شکرپیرسهرابمرکزيچابهار1089

2575بناروفقیربازارپیرسهرابمرکزيچابهار1090

73208بندسرپیرسهرابمرکزيچابهار1091

38123بندسرترکانیپیرسهرابمرکزيچابهار1092

83330بندگاه پیرسهرابپیرسهرابمرکزيچابهار1093

72274بنوپیرسهرابمرکزيچابهار1094

99355بی بان زهیپیرسهرابمرکزيچابهار1095

**پاسگاه انتظامی پیرسهرابپیرسهرابمرکزيچابهار1096

100417پتیپیرسهرابمرکزيچابهار1097

93367پنجشنبه بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1098

2179پیربخش سوپک بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1099

2591,081پیرسهرابپیرسهرابمرکزيچابهار1100
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728پیرمحمدبازارجدپیرسهرابمرکزيچابهار1101

94425ترکانیپیرسهرابمرکزيچابهار1102

517توجانپیرسهرابمرکزيچابهار1103

79301جنگارك باالپیرسهرابمرکزيچابهار1104

53231جنگارك پایینپیرسهرابمرکزيچابهار1105

33121جنگی هان بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1106

142411چوتانیپیرسهرابمرکزيچابهار1107

**حاجی نور محمد خانزایی بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1108

50208حسین زهیپیرسهرابمرکزيچابهار1109

73299حوشم(هوشمب)پیرسهرابمرکزيچابهار1110

62229خدابخش ترکانی بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1111

22113خیرمحمدجامی زهی بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1112

940دادرحمان بادفرپیرسهرابمرکزيچابهار1113

75292دادرحمان بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1114

412دادرحمان جدگال بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1115

524دج جندوپیرسهرابمرکزيچابهار1116

22107دج دادخداپیرسهرابمرکزيچابهار1117

1041دج درابولپیرسهرابمرکزيچابهار1118

57228دج دگاروپیرسهرابمرکزيچابهار1119

59239دج رحمتپیرسهرابمرکزيچابهار1120

825دوکوپیرسهرابمرکزيچابهار1121

169746رادودجپیرسهرابمرکزيچابهار1122

107516رگتیپیرسهرابمرکزيچابهار1123

620ریسپیرسهرابمرکزيچابهار1124

2282ریگ(دج شنبه)پیرسهرابمرکزيچابهار1125

82324زهرابپیرسهرابمرکزيچابهار1126

**زیارتگاه میاتوفیقپیرسهرابمرکزيچابهار1127

74269زیردجپیرسهرابمرکزيچابهار1128

58268سایانیپیرسهرابمرکزيچابهار1129
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54217سردج دلمرادپیرسهرابمرکزيچابهار1130

58217سیدي بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1131

**سیناچوپیرسهرابمرکزيچابهار1132

**شرکت آبادگسترپمپاژآبپیرسهرابمرکزيچابهار1133

**شفیع محمدبازارپیرسهرابمرکزيچابهار1134

66208شهدادبازارپیرسهرابمرکزيچابهار1135

151647صفرزهیپیرسهرابمرکزيچابهار1136

46171عبدل بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1137

724عثمان بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1138

114432عثمان بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1139

65270علی محمدبازارپیرسهرابمرکزيچابهار1140

40145علی هیبتان بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1141

4041,770عورکی بزرگ(خدابخش)پیرسهرابمرکزيچابهار1142

47198عورکی جما بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1143

80286عورکی حاج آدم بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1144

36178عورکی حاج عبداله بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1145

131543عورکی شکربازارپیرسهرابمرکزيچابهار1146

45147عورکی عبدالرحمن درفشه بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1147

98466عورکی مالعبدالرحمانپیرسهرابمرکزيچابهار1148

85305عورکی ملنگ بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1149

39143غالم محمد بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1150

**غالم محمد بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1151

63203غالم محمد بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1152

88280فتحعلی کالتپیرسهرابمرکزيچابهار1153

1250فتی محمد درگشیده بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1154

1365فیض محمدبازارپیرسهرابمرکزيچابهار1155

183771کلسکانپیرسهرابمرکزيچابهار1156

77333کورکچپیرسهرابمرکزيچابهار1157

47133کارانیپیرسهرابمرکزيچابهار1158
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213757کچپیرسهرابمرکزيچابهار1159

57228گمدادبازارپیرسهرابمرکزيچابهار1160

71303التیدانپیرسهرابمرکزيچابهار1161

89314النیاريپیرسهرابمرکزيچابهار1162

133514مراد محمد بازار (سه راهی تلنگ )پیرسهرابمرکزيچابهار1163

62240مرید بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1164

42133مزاربازارپیرسهرابمرکزيچابهار1165

2074موتور رسول بخش درکالهپیرسهرابمرکزيچابهار1166

1362موتور هارون امیريپیرسهرابمرکزيچابهار1167

46161موتوراحمدجدگالپیرسهرابمرکزيچابهار1168

**موتوربرکت بلوچپیرسهرابمرکزيچابهار1169

2076موتورتاج محمدپاهنگپیرسهرابمرکزيچابهار1170

2090موتورجان محمددرکالهپیرسهرابمرکزيچابهار1171

521موتورحاجی درمحمدپیرسهرابمرکزيچابهار1172

**موتوردادرحمن نالیتیپیرسهرابمرکزيچابهار1173

53119موتوردادمحمدراهبرپیرسهرابمرکزيچابهار1174

1464موتورشیخ اسماعیل یزدان پناهپیرسهرابمرکزيچابهار1175

415موتورموالبخش پیکنپیرسهرابمرکزيچابهار1176

2176موتورموالدادجدگالپیرسهرابمرکزيچابهار1177

**موالبخش بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1178

714مهراب بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1179

55132میران بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1180

2398میران بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1181

62272میرآبادپیرسهرابمرکزيچابهار1182

34123ندکان مراديپیرسهرابمرکزيچابهار1183

1548ندکان شفیع محمدپیرسهرابمرکزيچابهار1184

2081ندکان شهدادپیرسهرابمرکزيچابهار1185

98365ندکان گورمیپیرسهرابمرکزيچابهار1186

2250نوازان خرمپیرسهرابمرکزيچابهار1187
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28122نور محمد بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1188

1238نوهانی بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1189

1977نیام بیت باالپیرسهرابمرکزيچابهار1190

2186نیام بیت پایینپیرسهرابمرکزيچابهار1191

3381هالو بازارپیرسهرابمرکزيچابهار1192

90360احمد آبادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1193

**احمدآبادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1194

65266افغانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1195

25109بله سرکمبل سلیمانمرکزيچابهار1196

52221بهارانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1197

**پاسگاه کچوکمبل سلیمانمرکزيچابهار1198

**پاسگاه لیپارکمبل سلیمانمرکزيچابهار1199

67293پرومی حاجی حیدرکمبل سلیمانمرکزيچابهار1200

**پالژساحلی(منطقه آزاد چابهار)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1201

115487پالنیکمبل سلیمانمرکزيچابهار1202

**پلیس راه چابهارکمبل سلیمانمرکزيچابهار1203

1,5266,348تیسکمبل سلیمانمرکزيچابهار1204

74316تیسکوپان حاج سلیمانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1205

2401,019تیسکوپانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1206

127610خانه هاي چهارشنبه(شیردل)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1207

135680دمبدف (دمبدف شفیع محمد)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1208

1873دمبدف دوستینکمبل سلیمانمرکزيچابهار1209

71333دمبدف عثمانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1210

48219دمبدف مراديکمبل سلیمانمرکزيچابهار1211

27124دمبدف میرانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1212

8353,821رمینکمبل سلیمانمرکزيچابهار1213

**ساحل گازکمبل سلیمانمرکزيچابهار1214

**شرکت ایران دمبدفکمبل سلیمانمرکزيچابهار1215

**شرکت صدرا امیدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1216
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**شرکت طریق القدسکمبل سلیمانمرکزيچابهار1217

**شهرك صنعتیکمبل سلیمانمرکزيچابهار1218

**شیرانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1219

6612,680عثمان آبادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1220

420عمرحوت(وشنام محمدحوت)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1221

**کارگاه شرکت اسپی دزکمبل سلیمانمرکزيچابهار1222

44176کهیرکندحاج خدادادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1223

1468کچوکمبل سلیمانمرکزيچابهار1224

3,00112,906کمب مراد آبادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1225

80314کمبل باالدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1226

47223کمبل دلمرادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1227

197872کمبل سلیمانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1228

153643کمبل کریم بخشکمبل سلیمانمرکزيچابهار1229

63312کمبل محمدعظیمکمبل سلیمانمرکزيچابهار1230

32160گو مازي سنجرکمبل سلیمانمرکزيچابهار1231

1656گو مازي کوثر(کوثرمالزهی)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1232

63295گوران کش جماعتکمبل سلیمانمرکزيچابهار1233

50232گوران کش عبدالرحمانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1234

**گوران کش مالگهرامکمبل سلیمانمرکزيچابهار1235

26111گومازي جاري  بازاردادخداکمبل سلیمانمرکزيچابهار1236

55221گومازي صالحکمبل سلیمانمرکزيچابهار1237

1359گومازي عبدالکریمکمبل سلیمانمرکزيچابهار1238

1050گومازي عثمان(گومازي شیرك)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1239

1146گومازي فقیرکمبل سلیمانمرکزيچابهار1240

**گیرنده تلویزیونکمبل سلیمانمرکزيچابهار1241

30129لکیکمبل سلیمانمرکزيچابهار1242

**لیپارکمبل سلیمانمرکزيچابهار1243

40173ماشیکمبل سلیمانمرکزيچابهار1244

47200مردان حیدريکمبل سلیمانمرکزيچابهار1245
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**مسجدکمال خانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1246

**مغازه هاي اله بخشکمبل سلیمانمرکزيچابهار1247

836میرآبادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1248

1257نمرآباد(پرومی حاجی ابراهیم)کمبل سلیمانمرکزيچابهار1249

626نوکبندکمبل سلیمانمرکزيچابهار1250

2491,045نوك آبادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1251

**نیروگاه برقکمبل سلیمانمرکزيچابهار1252

1569وشنام احمد سنجرکمبل سلیمانمرکزيچابهار1253

1375وشنام اسحاقکمبل سلیمانمرکزيچابهار1254

21102وشنام حاجی رمضانکمبل سلیمانمرکزيچابهار1255

1760وشنام حیدر صالح زهیکمبل سلیمانمرکزيچابهار1256

**وشنام خدابخشکمبل سلیمانمرکزيچابهار1257

735وشنام خیر محمدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1258

153665وشنام دريکمبل سلیمانمرکزيچابهار1259

1356وشنام دوست محمدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1260

41198وشنام شهدادکمبل سلیمانمرکزيچابهار1261

2291وشنام فقیرمحمدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1262

2185وشنام محمدحسینکمبل سلیمانمرکزيچابهار1263

34171وشنام مریدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1264

38220وشنام میرگلکمبل سلیمانمرکزيچابهار1265

511وشنام نورمحمدکمبل سلیمانمرکزيچابهار1266

54146اسکندر آبادایرندگانایرندگانخاش1267

515اسالم آبادایرندگانایرندگانخاش1268

62203باغانایرندگانایرندگانخاش1269

123399باالقلعهایرندگانایرندگانخاش1270

2343پرومایرندگانایرندگانخاش1271

4694پوسارایرندگانایرندگانخاش1272

67128جنگلایرندگانایرندگانخاش1273

511جنگل موکانایرندگانایرندگانخاش1274
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816جنگلوكایرندگانایرندگانخاش1275

**جوادآبادایرندگانایرندگانخاش1276

730حدگانایرندگانایرندگانخاش1277

414حکیم آبادایرندگانایرندگانخاش1278

73214دادکان سفلیایرندگانایرندگانخاش1279

180542دادکان علیاایرندگانایرندگانخاش1280

720دارسانایرندگانایرندگانخاش1281

59150دره تنگایرندگانایرندگانخاش1282

**دك اب روغنایرندگانایرندگانخاش1283

**دمبیکانایرندگانایرندگانخاش1284

56175دهنهایرندگانایرندگانخاش1285

55158زیرکیکایرندگانایرندگانخاش1286

**شاه واتکایرندگانایرندگانخاش1287

**شهركایرندگانایرندگانخاش1288

1435شهرك علی آبادایرندگانایرندگانخاش1289

181373قلعه پایینایرندگانایرندگانخاش1290

2372کاشنایرندگانایرندگانخاش1291

**کالت کوهایرندگانایرندگانخاش1292

91165کمنیکایرندگانایرندگانخاش1293

79کوه پاسانایرندگانایرندگانخاش1294

**کوه نوركایرندگانایرندگانخاش1295

114327گنزایرندگانایرندگانخاش1296

915گنزریگایرندگانایرندگانخاش1297

**مرادآبادایرندگانایرندگانخاش1298

1345مهراب آباد(دره دارسانی)ایرندگانایرندگانخاش1299

2966واردانایرندگانایرندگانخاش1300

87263هشیکایرندگانایرندگانخاش1301

142267هیتگرایرندگانایرندگانخاش1302

239811اسپهکهنوكایرندگانخاش1303

صفحه 45



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1244اکبرآبادکهنوكایرندگانخاش1304

**انارانکهنوكایرندگانخاش1305

**انجیركکهنوكایرندگانخاش1306

**انجیركکهنوكایرندگانخاش1307

1428انگ یارکهنوكایرندگانخاش1308

58182باگوك(باغک)کهنوكایرندگانخاش1309

513براتکیکهنوكایرندگانخاش1310

70186بککهنوكایرندگانخاش1311

**بومسککهنوكایرندگانخاش1312

**بهاءالدینکهنوكایرندگانخاش1313

56182بی بهکهنوكایرندگانخاش1314

**بیديکهنوكایرندگانخاش1315

822بینگکهنوكایرندگانخاش1316

62221پالیزانکهنوكایرندگانخاش1317

**پتمپیکهنوكایرندگانخاش1318

420پدهیکهنوكایرندگانخاش1319

1347پستاكکهنوكایرندگانخاش1320

613پستاك باالکهنوكایرندگانخاش1321

617پورجنگیکهنوكایرندگانخاش1322

1422پورکنکهنوكایرندگانخاش1323

**پیشگورکهنوكایرندگانخاش1324

**ترادانکهنوكایرندگانخاش1325

55222تمپکهنوكایرندگانخاش1326

921جالل آبادکهنوكایرندگانخاش1327

**جملیکهنوكایرندگانخاش1328

**چاه دشتک دارابکهنوكایرندگانخاش1329

**چاه دلشادکهنوكایرندگانخاش1330

1538چاه محمدکریمکهنوكایرندگانخاش1331

1756چاه نیکبختکهنوكایرندگانخاش1332
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1143چشمه کندورکهنوكایرندگانخاش1333

97334چگرد(چدرك)کهنوكایرندگانخاش1334

1238خوشاب پالسوکهنوكایرندگانخاش1335

**خوکیکهنوكایرندگانخاش1336

1560دارکشانکهنوكایرندگانخاش1337

2564دارنانکهنوكایرندگانخاش1338

**دره سرحديکهنوكایرندگانخاش1339

**دشت کوه انجیركکهنوكایرندگانخاش1340

1542دك جمالکهنوكایرندگانخاش1341

926دلمراد(مادنی)کهنوكایرندگانخاش1342

219765ده رئیسکهنوكایرندگانخاش1343

34111رحمان آبادکهنوكایرندگانخاش1344

78160رسول آبادکهنوكایرندگانخاش1345

410رگانکهنوكایرندگانخاش1346

65198رندكکهنوكایرندگانخاش1347

1153روندان(کاتاگر)کهنوكایرندگانخاش1348

2465ریش پیشکهنوكایرندگانخاش1349

59زراگوك میرآبادکهنوكایرندگانخاش1350

2268زردیانکهنوكایرندگانخاش1351

**زردین گرکهنوكایرندگانخاش1352

1014زیارت میلکهنوكایرندگانخاش1353

2171زیانکهنوكایرندگانخاش1354

1020زیرگانکهنوكایرندگانخاش1355

59زیرگدانکهنوكایرندگانخاش1356

2279سپتوكکهنوكایرندگانخاش1357

**سر کندکهنوكایرندگانخاش1358

**سرخ دگارکهنوكایرندگانخاش1359

89347سرخ گزيکهنوكایرندگانخاش1360

84300سرخکانکهنوكایرندگانخاش1361
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**سلطانککهنوكایرندگانخاش1362

2469سورچاهیکهنوكایرندگانخاش1363

**سه سرانکهنوكایرندگانخاش1364

2682سیرگونانی سرکونانیکهنوكایرندگانخاش1365

**سیرودکهنوكایرندگانخاش1366

731سیه تاکانکهنوكایرندگانخاش1367

**سیه ماريکهنوكایرندگانخاش1368

2784شرف الدینکهنوكایرندگانخاش1369

**شمگتکهنوكایرندگانخاش1370

512شندانکهنوكایرندگانخاش1371

716شندكکهنوكایرندگانخاش1372

54129شوركکهنوكایرندگانخاش1373

1129شیرآبادکهنوكایرندگانخاش1374

1339عالی مراديکهنوكایرندگانخاش1375

**غریب آبادکهنوكایرندگانخاش1376

410قادرآبادکهنوكایرندگانخاش1377

**قادرانکهنوكایرندگانخاش1378

60213قنات میرقلندرکهنوكایرندگانخاش1379

**کله زردارکهنوكایرندگانخاش1380

**کاساپ دشتکوهکهنوكایرندگانخاش1381

**کدقادريکهنوكایرندگانخاش1382

1234کدوگکهنوكایرندگانخاش1383

417کرستانکهنوكایرندگانخاش1384

1248کروچیکهنوكایرندگانخاش1385

824کشیکانکهنوكایرندگانخاش1386

**ککیکهنوكایرندگانخاش1387

**کل چاتککهنوكایرندگانخاش1388

723کل شب روانکهنوكایرندگانخاش1389

939کاله گورکهنوكایرندگانخاش1390
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**کلپچکهنوكایرندگانخاش1391

48کله گرمککهنوكایرندگانخاش1392

98327کله مارانکهنوكایرندگانخاش1393

**کمال آبادکهنوكایرندگانخاش1394

**کوي پتکوك دشتکوهکهنوكایرندگانخاش1395

2057کهوركکهنوكایرندگانخاش1396

**گاويکهنوكایرندگانخاش1397

1535گت رئیس گلستانکهنوكایرندگانخاش1398

422گرانکهنوكایرندگانخاش1399

1229گروكکهنوكایرندگانخاش1400

1139گريکهنوكایرندگانخاش1401

**گري دشتکوهکهنوكایرندگانخاش1402

**گلی آبادکهنوكایرندگانخاش1403

80280گمنکهنوكایرندگانخاش1404

61213گواتامککهنوكایرندگانخاش1405

**گواتامککهنوكایرندگانخاش1406

410گوربندکهنوكایرندگانخاش1407

825گونککهنوكایرندگانخاش1408

**گیشانیکهنوكایرندگانخاش1409

1128لشکرانکهنوكایرندگانخاش1410

92244مارندگانکهنوكایرندگانخاش1411

78208مارندگان علیاکهنوكایرندگانخاش1412

62174محمودآبادکهنوكایرندگانخاش1413

2572مراد آبادکهنوكایرندگانخاش1414

**مرغان کندکهنوكایرندگانخاش1415

**مالآبادکهنوكکهنوكایرندگانخاش1416

**موتورزمان شهدادزهی(رادمنش)کهنوكایرندگانخاش1417

**موتورشه کلیکهنوكایرندگانخاش1418

**موتورعشایريکهنوكایرندگانخاش1419
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**موتورمسکانیکهنوكایرندگانخاش1420

**موتورنادرخاشکهنوكایرندگانخاش1421

619موحدآبادکهنوكایرندگانخاش1422

**میرآبادکهنوكایرندگانخاش1423

**میرآبادکهنوکهنوكایرندگانخاش1424

55169نابهريکهنوكایرندگانخاش1425

1131ناگانکهنوكایرندگانخاش1426

120373نالیکهنوكایرندگانخاش1427

2161نرابکهنوكایرندگانخاش1428

66203نرگانکهنوكایرندگانخاش1429

**نعیم آبادپاسگزکهنوكایرندگانخاش1430

**نلی دشتکوهکهنوكایرندگانخاش1431

3891نوك آبادکهنوكایرندگانخاش1432

1441نوك آبادکهنوكایرندگانخاش1433

65220نیلگانکهنوكایرندگانخاش1434

833هاشم آباد(درجکان)کهنوكایرندگانخاش1435

49هوشاب الوكکهنوكایرندگانخاش1436

1336هیت شاهانکهنوكایرندگانخاش1437

**هیرگانکهنوكایرندگانخاش1438

2350هیسککهنوكایرندگانخاش1439

1121یک موکیکهنوكایرندگانخاش1440

**یوسف آبادکهنوكایرندگانخاش1441

1730احمدآبادچاه سم(مرغداري عادل)اسماعیل آبادمرکزيخاش1442

63221اسپیتکاسماعیل آبادمرکزيخاش1443

**استراحتگاه رانندگاناسماعیل آبادمرکزيخاش1444

1,1934,868اسماعیل آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1445

230880افتخارآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1446

4451,733اکبرآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1447

514بایان آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1448
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4582,679پادگان نظامی ارتشاسماعیل آبادمرکزيخاش1449

**پارك جنگلی نوراسماعیل آبادمرکزيخاش1450

**پاسگاه پلیس راهاسماعیل آبادمرکزيخاش1451

**پست برقاسماعیل آبادمرکزيخاش1452

**پمپ بنزین کلچاتاسماعیل آبادمرکزيخاش1453

728پیرکسرياسماعیل آبادمرکزيخاش1454

**تصفیه خانه آب ارتشاسماعیل آبادمرکزيخاش1455

39120جلیل آباد(روستاي امام حسین)اسماعیل آبادمرکزيخاش1456

1043جمهورآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1457

57208چاه سماسماعیل آبادمرکزيخاش1458

930حاجی آبادرودیناراسماعیل آبادمرکزيخاش1459

1548حاجی آبادکلچاتاسماعیل آبادمرکزيخاش1460

2490حسن آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1461

727حسین آبادرودگزاسماعیل آبادمرکزيخاش1462

39169حیدرآبادکلچاتاسماعیل آبادمرکزيخاش1463

2561خرم آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1464

53187خسروآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1465

935خیبرآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1466

1648رحمان آبادشهیدمحمدگلاسماعیل آبادمرکزيخاش1467

53204رستم آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1468

617رودیناراسماعیل آبادمرکزيخاش1469

416سرپلنگکاسماعیل آبادمرکزيخاش1470

510سعیدآباد (موتور سعید کرد)اسماعیل آبادمرکزيخاش1471

**سنگ شکن شهردارياسماعیل آبادمرکزيخاش1472

62197سه چاهاناسماعیل آبادمرکزيخاش1473

45164شوركاسماعیل آبادمرکزيخاش1474

**شهرك صنعتیاسماعیل آبادمرکزيخاش1475

109256شهیدمدرس چاه سماسماعیل آبادمرکزيخاش1476

**صفرآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1477
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172659عباس آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1478

412علی آباد (مشاع خرمشهر)اسماعیل آبادمرکزيخاش1479

1034غریب آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1480

59231قاسم آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1481

**قرارگاه مرصاداسماعیل آبادمرکزيخاش1482

715قنات شهداداسماعیل آبادمرکزيخاش1483

2184کروچیاسماعیل آبادمرکزيخاش1484

26118کریم آباد(عیدوزهی پور)اسماعیل آبادمرکزيخاش1485

**کارخانه خوراك دام رحمت کهرازهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1486

**کارگاه شرکت پاریزاسماعیل آبادمرکزيخاش1487

**کشتارگاه صنعتی میالدخاشاسماعیل آبادمرکزيخاش1488

اسماعیل آبادمرکزيخاش1489
کوره آهک حاج اله بخش قلندرزهی(کوه پنج 

انگشت)
**

**کوره هاي آهک پزياسماعیل آبادمرکزيخاش1490

**گاودارياسماعیل آبادمرکزيخاش1491

**گاوداري حاج خرم کرم زهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1492

**گاوداري سرگزياسماعیل آبادمرکزيخاش1493

**گاوداري عبدالرحماناسماعیل آبادمرکزيخاش1494

**مالک آبادممسنیاسماعیل آبادمرکزيخاش1495

**مجتمع آبرسانی شهیدخیابانیان جهاداسماعیل آبادمرکزيخاش1496

**مجتمع مسکونی جمشیدزهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1497

**محمدآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1498

**محمدآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1499

1675محمدآبادرودهیناراسماعیل آبادمرکزيخاش1500

714محمودآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1501

**مرادآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1502

**مرغدارياسماعیل آبادمرکزيخاش1503

**مرغداري پرسفیداسماعیل آبادمرکزيخاش1504

**مرغداري حاج اخترمحمدکهرازهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1505

**مرغداري حاج حیدربراهوییاسماعیل آبادمرکزيخاش1506
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**مرغداري حاج عزیزهاشمزهی(دهقان)اسماعیل آبادمرکزيخاش1507

**مرغداري حاج غفور(دین محمد)اسماعیل آبادمرکزيخاش1508

**مرغداري فیض محمدکهرازهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1509

**مرغداري کاکلیاسماعیل آبادمرکزيخاش1510

**مرغداري محسن احمدزادهاسماعیل آبادمرکزيخاش1511

**مرغداري هاشمزهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1512

**ملک آباد(نادرآباد)اسماعیل آبادمرکزيخاش1513

**منبع آب سازمان آباسماعیل آبادمرکزيخاش1514

**موتور حاجی حنیفاسماعیل آبادمرکزيخاش1515

**موتور12 بهمناسماعیل آبادمرکزيخاش1516

77201موتور12فروردیناسماعیل آبادمرکزيخاش1517

**موتور15خرداداسماعیل آبادمرکزيخاش1518

**موتوراسحق ریگیاسماعیل آبادمرکزيخاش1519

42112موتورانوشیرواناسماعیل آبادمرکزيخاش1520

**موتوربنیاداسماعیل آبادمرکزيخاش1521

**موتورجهاد2اسماعیل آبادمرکزيخاش1522

**موتورحاج انورکهرازهیاسماعیل آبادمرکزيخاش1523

**موتورحاج عیدمحمدچکوراپاسماعیل آبادمرکزيخاش1524

**موتورحاج محمدحسین رودیناراسماعیل آبادمرکزيخاش1525

**موتورحاجی گزابیک(مرادآباد)اسماعیل آبادمرکزيخاش1526

**موتورخدادادچکورآباسماعیل آبادمرکزيخاش1527

**موتورسازمان اباسماعیل آبادمرکزيخاش1528

**موتورسیدمختاراسماعیل آبادمرکزيخاش1529

410موتورشکارياسماعیل آبادمرکزيخاش1530

3495موتورشهیدرجاییاسماعیل آبادمرکزيخاش1531

**موتورعبدالرحمان(علی آباد)اسماعیل آبادمرکزيخاش1532

40123موتورفجر(مولوي محمداسحق یاراحمدزهی)اسماعیل آبادمرکزيخاش1533

**موتورملک محمدچکورآباسماعیل آبادمرکزيخاش1534

**مهرآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1535
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2911,058ناصرآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1536

174743نجف آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1537

74280نصیرآباد(پولی چاه)اسماعیل آبادمرکزيخاش1538

517نظرآباداسماعیل آبادمرکزيخاش1539

118424نعمت آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1540

30119نعیم آبادرودگزاسماعیل آبادمرکزيخاش1541

1872نورآبادممسنیاسماعیل آبادمرکزيخاش1542

50175نوش آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1543

**نیروگاه برقاسماعیل آبادمرکزيخاش1544

32115نیک آباداسماعیل آبادمرکزيخاش1545

1241ولی آبادکلچاتاسماعیل آبادمرکزيخاش1546

50211همت آبادشکارياسماعیل آبادمرکزيخاش1547

48213ازادآبادپشتکوهمرکزيخاش1548

1538اسالم آباد کنديپشتکوهمرکزيخاش1549

77377اسماعیل آبادپشتکوهمرکزيخاش1550

58172افضل آبادپشتکوهمرکزيخاش1551

**اکبرآبادپشتکوهمرکزيخاش1552

**اهللا آبادمندوستپشتکوهمرکزيخاش1553

25100اله آبادپشتکوهمرکزيخاش1554

516اله آبادپشتکوهمرکزيخاش1555

**امیرآبادکنديپشتکوهمرکزيخاش1556

**انبارسازمان آبپشتکوهمرکزيخاش1557

26113اندرآبادگورانیپشتکوهمرکزيخاش1558

**آب تر(موتورانوربلوچزهی)پشتکوهمرکزيخاش1559

**آپ بهاالدینپشتکوهمرکزيخاش1560

811بخاراپشتکوهمرکزيخاش1561

**برجک انتظامی109پشتکوهمرکزيخاش1562

**برجک انتظامی113پشتکوهمرکزيخاش1563

**برجک مرزيپشتکوهمرکزيخاش1564
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1036بالل آبادپشتکوهمرکزيخاش1565

55227بلوچ آبادپشتکوهمرکزيخاش1566

1135بهادرآبادپشتکوهمرکزيخاش1567

112411بیلريپشتکوهمرکزيخاش1568

**پاسگاه انتظامی 107پشتکوهمرکزيخاش1569

**پاسگاه انتظامی 110پشتکوهمرکزيخاش1570

**پاسگاه انتظامی 114پشتکوهمرکزيخاش1571

**پاسگاه انتظامی روتکپشتکوهمرکزيخاش1572

1037پاسگاه انتظامی کنديپشتکوهمرکزيخاش1573

**پاسگاه شهردرازپشتکوهمرکزيخاش1574

**پاسگاه مرزيپشتکوهمرکزيخاش1575

**پاسگاه مرزي 112پشتکوهمرکزيخاش1576

**پاسگاه مرزي117پشتکوهمرکزيخاش1577

74254پشت گیابانپشتکوهمرکزيخاش1578

85364پشته کمالپشتکوهمرکزيخاش1579

85368پیل گوشکانپشتکوهمرکزيخاش1580

1557تقی آبادپشتکوهمرکزيخاش1581

57تنکپشتکوهمرکزيخاش1582

2751,223توحیدآباد(شهرك پشت گیابان)پشتکوهمرکزيخاش1583

39136تیلگپشتکوهمرکزيخاش1584

**جالل آبادگزهپشتکوهمرکزيخاش1585

2462جالل آبادگورانیپشتکوهمرکزيخاش1586

61102چاه توكپشتکوهمرکزيخاش1587

**چاه دگارپشتکوهمرکزيخاش1588

2275چاه کمال سیاه جیهندپشتکوهمرکزيخاش1589

71175چاه کمال نورالهپشتکوهمرکزيخاش1590

85298چاه نعلیپشتکوهمرکزيخاش1591

109312چاهوكپشتکوهمرکزيخاش1592

824حاجی آبادپشتکوهمرکزيخاش1593
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**حاجی آبادپشتکوهمرکزيخاش1594

**حاجی آبادپشتکوهمرکزيخاش1595

**حسن آبادپشتکوهمرکزيخاش1596

**حسن آبادپشتکوهمرکزيخاش1597

**حسن آباددستگردپشتکوهمرکزيخاش1598

410حسن آبادشه درپشتکوهمرکزيخاش1599

56217حسین آبادپشتکوهمرکزيخاش1600

2271حسین آباد(موتوررضایی)پشتکوهمرکزيخاش1601

723حسین آبادنیلگون باالپشتکوهمرکزيخاش1602

2472حسین آبادنیلگون پایینپشتکوهمرکزيخاش1603

**حیدرآبادپشتکوهمرکزيخاش1604

59262حیدرآبادپشتکوهمرکزيخاش1605

717حیدرآباد (دشتی)پشتکوهمرکزيخاش1606

823حیدرآباد چاه دگارپشتکوهمرکزيخاش1607

3087خلیل آبادپشتکوهمرکزيخاش1608

1868خیرآبادپشتکوهمرکزيخاش1609

42149خیرآباد(میرآباد)پشتکوهمرکزيخاش1610

**دره غالمپشتکوهمرکزيخاش1611

**دشتزارپشتکوهمرکزيخاش1612

35120ده باالپشتکوهمرکزيخاش1613

44رحمت آبادپشتکوهمرکزيخاش1614

2091رحمت آبادپشتکوهمرکزيخاش1615

31121رحمت آبادپشتکوهمرکزيخاش1616

33127رحمت آباددوربنپشتکوهمرکزيخاش1617

2274رکن آبادپشتکوهمرکزيخاش1618

44رئیس آبادپشتکوهمرکزيخاش1619

**رئیس آبادگزه(گزه شهنوازي)پشتکوهمرکزيخاش1620

45195سبزگزسفلیپشتکوهمرکزيخاش1621

49185سبزگزعلیاپشتکوهمرکزيخاش1622
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68280سبزگزوسطیپشتکوهمرکزيخاش1623

813سمرقندپشتکوهمرکزيخاش1624

77210سهراب آبادپشتکوهمرکزيخاش1625

2478سیدآبادپشتکوهمرکزيخاش1626

**شرکت پرورش مرغ گوشتی کپوتپشتکوهمرکزيخاش1627

44151شکبندپشتکوهمرکزيخاش1628

**شورآباد(موتوربادام)پشتکوهمرکزيخاش1629

40139شهردرازپشتکوهمرکزيخاش1630

48225شهرك گلستان دستگردپشتکوهمرکزيخاش1631

62226شهیدقلنبرپشتکوهمرکزيخاش1632

416شهیدمدنی (لحوري)پشتکوهمرکزيخاش1633

**صحبت آبادپشتکوهمرکزيخاش1634

55213علی آبادپشتکوهمرکزيخاش1635

35105علی آباد(مجتمع گلخانه اي علی آباد)پشتکوهمرکزيخاش1636

1467علی آبادگورانیپشتکوهمرکزيخاش1637

51138غریب آبادپشتکوهمرکزيخاش1638

**فیروزآبادپشتکوهمرکزيخاش1639

107448فیض آبادپشتکوهمرکزيخاش1640

51130قادرآبادپشتکوهمرکزيخاش1641

**قادرآباد(مجتمع گلخانه اي)پشتکوهمرکزيخاش1642

**قدرت آبادپشتکوهمرکزيخاش1643

**قدرت آبادپشتکوهمرکزيخاش1644

**کلگ ته رودپشتکوهمرکزيخاش1645

2452کله سگانپشتکوهمرکزيخاش1646

**کمال آباد(موتورافغان)پشتکوهمرکزيخاش1647

**کاشتاگ دستگردپشتکوهمرکزيخاش1648

2343کریم آباد روتکپشتکوهمرکزيخاش1649

67269کریم آبادسیدعلی خامنه ايپشتکوهمرکزيخاش1650

55216کم زردپشتکوهمرکزيخاش1651
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2187کمال آبادپشتکوهمرکزيخاش1652

49207کهن کرمشاهپشتکوهمرکزيخاش1653

**گاوداري حاجی علی بیکپشتکوهمرکزيخاش1654

35127گزدانانپشتکوهمرکزيخاش1655

85347گزوحاجی آبادپشتکوهمرکزيخاش1656

1034گل آبادشفیع محمد(قدرت آباد)پشتکوهمرکزيخاش1657

**گورانی باالپشتکوهمرکزيخاش1658

139385گورچانپشتکوهمرکزيخاش1659

**مجتمع گلخانه اي حاج جاللپشتکوهمرکزيخاش1660

**مجتمع گلخانه اي خاشپشتکوهمرکزيخاش1661

**محمدآبادپشتکوهمرکزيخاش1662

1037محمدآبادپشتکوهمرکزيخاش1663

2454محمدآباد پشته کمالپشتکوهمرکزيخاش1664

1543محمدآبادگري(کوه کمربست)پشتکوهمرکزيخاش1665

518محمودآبادپشتکوهمرکزيخاش1666

**مرغداري تذور(پاك نژاد)پشتکوهمرکزيخاش1667

**مرغداري حاجی نادر(190)پشتکوهمرکزيخاش1668

**مرغداري سنگانپشتکوهمرکزيخاش1669

**مسجدامام حسین(ع)پشتکوهمرکزيخاش1670

1234مشاع آزاديپشتکوهمرکزيخاش1671

**ملک آبادپشتکوهمرکزيخاش1672

2487موتور عباسپشتکوهمرکزيخاش1673

2551موتوراسکندرنارویی(گونیچ)پشتکوهمرکزيخاش1674

**موتورآب دولتیپشتکوهمرکزيخاش1675

**موتورآزاديپشتکوهمرکزيخاش1676

**موتورجانکپشتکوهمرکزيخاش1677

48113موتورجهادپشتکوهمرکزيخاش1678

**موتورحاج قادردادپشتکوهمرکزيخاش1679

627موتورحاجی شادي خانپشتکوهمرکزيخاش1680
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1231موتورحاجی عبدالرحمان(شیرآباد)پشتکوهمرکزيخاش1681

516موتورحاجی یارمحمدپشتکوهمرکزيخاش1682

1835موتوررشیدشهنوازيپشتکوهمرکزيخاش1683

**موتورزندان(مجتمع کشاورزي و دامپروري)پشتکوهمرکزيخاش1684

1749موتورشکرسوري زهیپشتکوهمرکزيخاش1685

**موتورعبدالحق آذرنوشپشتکوهمرکزيخاش1686

**موتورفیض محمدپشتکوهمرکزيخاش1687

29105میرزاآبادپشتکوهمرکزيخاش1688

69217نادرآبادپشتکوهمرکزيخاش1689

49155نادرآبادپشته کمالپشتکوهمرکزيخاش1690

53151ناصرآبادروتکپشتکوهمرکزيخاش1691

**ناصرآبادسیاه جیهندپشتکوهمرکزيخاش1692

720نظرآبادپشتکوهمرکزيخاش1693

58175نورآباد ده باالپشتکوهمرکزيخاش1694

**نورآباد(موتورحاجی حسین)پشتکوهمرکزيخاش1695

59نوك آبادپشتکوهمرکزيخاش1696

85186نوك آبادپشتکوهمرکزيخاش1697

69157نوکجوپشتکوهمرکزيخاش1698

1955نوکجوپشتکوهمرکزيخاش1699

833وحیدآبادپشتکوهمرکزيخاش1700

525ولی آباد کنديپشتکوهمرکزيخاش1701

**ولی آبادپشتکوهمرکزيخاش1702

48187هامونپشتکوهمرکزيخاش1703

**هیبت آبادپشتکوهمرکزيخاش1704

108324اسپتک حاجی غالمسنگانمرکزيخاش1705

**اسپتک مولويسنگانمرکزيخاش1706

31125استخرسنگانمرکزيخاش1707

**استخرپایین(قدیم)سنگانمرکزيخاش1708

1560امیدیه چه زارسنگانمرکزيخاش1709
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1241امیرآبادسنگانمرکزيخاش1710

1150انجیر تلخسنگانمرکزيخاش1711

**برابکسنگانمرکزيخاش1712

69168بوالنیسنگانمرکزيخاش1713

1775پاولسنگانمرکزيخاش1714

**پاول گل شاهسنگانمرکزيخاش1715

419پوچ گلیسنگانمرکزيخاش1716

717تاجنانسنگانمرکزيخاش1717

54239تپه الل محمدسنگانمرکزيخاش1718

1361تراتیسنگانمرکزيخاش1719

**تراتی سنگسنگانمرکزيخاش1720

161461ترشابسنگانمرکزيخاش1721

72175تنگ وجگسنگانمرکزيخاش1722

4890توديسنگانمرکزيخاش1723

47140تیابسنگانمرکزيخاش1724

1029چاه اهللا رسانسنگانمرکزيخاش1725

3983چاه زمانسنگانمرکزيخاش1726

416چشمه رئیسسنگانمرکزيخاش1727

42124چکلسنگانمرکزيخاش1728

415چکلسنگانمرکزيخاش1729

90302چه زارسنگانمرکزيخاش1730

54150حاجی آبادسنگانمرکزيخاش1731

**خلبندسنگانمرکزيخاش1732

30112خوشابسنگانمرکزيخاش1733

130517دروكسنگانمرکزيخاش1734

53207درونهسنگانمرکزيخاش1735

**دره سیاهسنگانمرکزيخاش1736

1469دومکسنگانمرکزيخاش1737

**ده زیرملستانسنگانمرکزيخاش1738
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**زاغکسنگانمرکزيخاش1739

1460سرساروسنگانمرکزيخاش1740

1865سنگان سفلیسنگانمرکزيخاش1741

62224سنگان علیاسنگانمرکزيخاش1742

25103سولکیسنگانمرکزيخاش1743

934شوندهسنگانمرکزيخاش1744

126528شهرك دروديسنگانمرکزيخاش1745

1966طایف(حاج شیرمحمد)سنگانمرکزيخاش1746

**علی آباد چه زارسنگانمرکزيخاش1747

42142کشیکسنگانمرکزيخاش1748

**کله گروك(محمدآباد)سنگانمرکزيخاش1749

**کلیسنگانمرکزيخاش1750

51214کندزردسنگانمرکزيخاش1751

60225کولکوسنگانمرکزيخاش1752

50172کهنکسنگانمرکزيخاش1753

30104گرزسنگانمرکزيخاش1754

50201گزكسنگانمرکزيخاش1755

2394گل کنسنگانمرکزيخاش1756

**گل گزسنگانمرکزيخاش1757

61256گورکانیسنگانمرکزيخاش1758

2676محمدآباددروديسنگانمرکزيخاش1759

**مزارسنگانمرکزيخاش1760

**مزرعه پور چنکیسنگانمرکزيخاش1761

1140ناك صدمنیسنگانمرکزيخاش1762

1983نراب پدگیسنگانمرکزيخاش1763

**ابگوشتوکانکارواندرمرکزيخاش1764

926احمدآبادچاه دگالکارواندرمرکزيخاش1765

**اسپیتککارواندرمرکزيخاش1766

**استراحتگاه کارواندرکارواندرمرکزيخاش1767
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2068اسالم آبادکارواندرمرکزيخاش1768

31139اکرام آبادکارواندرمرکزيخاش1769

416اگسککارواندرمرکزيخاش1770

2377اهللا آبادکارواندرمرکزيخاش1771

1569اهللا آباد باالکارواندرمرکزيخاش1772

1539اهللا آباد تیغابکارواندرمرکزيخاش1773

**اله آبادکارواندرمرکزيخاش1774

**اله آبادکارواندرمرکزيخاش1775

**امیرآبادکارواندرمرکزيخاش1776

**باقرآبادکارواندرمرکزيخاش1777

**بجارآبادکارواندرمرکزيخاش1778

**بیابانک نواب صفويکارواندرمرکزيخاش1779

**پایگاه تیغ ابکارواندرمرکزيخاش1780

33116پدگان گلزارکارواندرمرکزيخاش1781

45169پی گلکارواندرمرکزيخاش1782

**تبركکارواندرمرکزيخاش1783

**تشککارواندرمرکزيخاش1784

1348تنگ هنزابکارواندرمرکزيخاش1785

55133توحیدآبادامینکارواندرمرکزيخاش1786

2999جالل آبادچاه شهیکارواندرمرکزيخاش1787

946جوژيکارواندرمرکزيخاش1788

40119چاه بلوچ خانکارواندرمرکزيخاش1789

2867چاه بهرامکارواندرمرکزيخاش1790

**چاه حاجی محمدگلکارواندرمرکزيخاش1791

**چاه عزیز محمودزهیکارواندرمرکزيخاش1792

104400چاه کمالکارواندرمرکزيخاش1793

**چاه محمدرضاکارواندرمرکزيخاش1794

2470حاجی آبادسرتالپ(خانه هاي حاجی جما)کارواندرمرکزيخاش1795

939حاجی آبادفردوسکارواندرمرکزيخاش1796
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48157حبیب آبادکارواندرمرکزيخاش1797

**حسن آبادکارواندرمرکزيخاش1798

933حسین آبادسوباییکارواندرمرکزيخاش1799

**حسین آبادکارواندرمرکزيخاش1800

**حیدرآبادکارواندرمرکزيخاش1801

1030دره پیرسهرکانکارواندرمرکزيخاش1802

1355دره گرم (بی گل )کارواندرمرکزيخاش1803

58176دوربنکارواندرمرکزيخاش1804

50197رحمان آبادکارواندرمرکزيخاش1805

31105سعیدآبادکارواندرمرکزيخاش1806

**سالم آبادکارواندرمرکزيخاش1807

**سیکورك(الل بخش عیدوزهی)کارواندرمرکزيخاش1808

65234شریف آبادچه کانکارواندرمرکزيخاش1809

**شه میرآبادکارواندرمرکزيخاش1810

626شهرك اسماعیل آبادکارواندرمرکزيخاش1811

2164شهروكکارواندرمرکزيخاش1812

**شیرآبادکارواندرمرکزيخاش1813

**شیرآبادکارواندرمرکزيخاش1814

1045شیرآباد(چاه دادمحمد)کارواندرمرکزيخاش1815

**عباس آبادکارواندرمرکزيخاش1816

47167قادرآباد(چاه صفر)کارواندرمرکزيخاش1817

**قنات باران (محمدآباد)کارواندرمرکزيخاش1818

**کافه پی گلکارواندرمرکزيخاش1819

**کارخانه اجرماشینیکارواندرمرکزيخاش1820

109335کارواندرکارواندرمرکزيخاش1821

721کریم آبادکارواندرمرکزيخاش1822

**کل گونککارواندرمرکزيخاش1823

3191کوگکارواندرمرکزيخاش1824

138457کهن نوكکارواندرمرکزيخاش1825
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31107کهنککارواندرمرکزيخاش1826

1237گدوکانکارواندرمرکزيخاش1827

416گرداكکارواندرمرکزيخاش1828

1653گزدیوانکارواندرمرکزيخاش1829

**گل آبادسرتالپکارواندرمرکزيخاش1830

**گل شیرکارواندرمرکزيخاش1831

1136گورمردان تیغ آبکارواندرمرکزيخاش1832

76293گونیچکارواندرمرکزيخاش1833

44187گیدبستکارواندرمرکزيخاش1834

**گیدبست باالکارواندرمرکزيخاش1835

50191محمد آباد پدگانکارواندرمرکزيخاش1836

**محمدآبادکارواندرمرکزيخاش1837

2978محمدآبادکارواندرمرکزيخاش1838

1026محمدآبادکارواندرمرکزيخاش1839

1343محمدآبادکارواندرمرکزيخاش1840

**محمدآبادچاه گاويکارواندرمرکزيخاش1841

**محمدآبادتیغ آب(محمدکرد)کارواندرمرکزيخاش1842

**مزرعه احمدآبادکارواندرمرکزيخاش1843

**مشاع امیرحمزهکارواندرمرکزيخاش1844

**مشاع رمضان ریگیکارواندرمرکزيخاش1845

**موتور حاجی عبدالرحیمکارواندرمرکزيخاش1846

**موتور حاجی مهرابکارواندرمرکزيخاش1847

**موتور خدارحم ریگیکارواندرمرکزيخاش1848

52232موتور شمس الدینکارواندرمرکزيخاش1849

**موتور قادربخش شه بخشکارواندرمرکزيخاش1850

1239موتور ملک قلندرزهیکارواندرمرکزيخاش1851

**موتورامیرالمومنینکارواندرمرکزيخاش1852

**موتورجالل محمودزهیکارواندرمرکزيخاش1853

**موتورحاجی احمدقلندرزهیکارواندرمرکزيخاش1854
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2553موتورحاجی اسلم براهوییکارواندرمرکزيخاش1855

**موتورحاجی اله بخش قلندرزهیکارواندرمرکزيخاش1856

1762موتورحاجی جماکارواندرمرکزيخاش1857

**موتورحاجی نیازکارواندرمرکزيخاش1858

619موتورحبیبکارواندرمرکزيخاش1859

**موتورخان محمدکارواندرمرکزيخاش1860

**موتوردرمحمدسندك زهیکارواندرمرکزيخاش1861

33142موتوررحمان آبادکارواندرمرکزيخاش1862

38121موتورزمان خانکارواندرمرکزيخاش1863

**موتورشریف آبادکارواندرمرکزيخاش1864

416موتورعبدالواحدسندك زهیکارواندرمرکزيخاش1865

2594موتورعیسیکارواندرمرکزيخاش1866

**موتورگل محمدناروییکارواندرمرکزيخاش1867

2156موتورالل محمدکارواندرمرکزيخاش1868

**موتورمجیدشهلی بر(ولی محمد)کارواندرمرکزيخاش1869

**موتورمحمدرحمت زهیکارواندرمرکزيخاش1870

931موتورمرادکارواندرمرکزيخاش1871

**موتورمرادبخش شهنوازيکارواندرمرکزيخاش1872

**موتورملک اعظم عمرزهیکارواندرمرکزيخاش1873

716موتورموالدادکارواندرمرکزيخاش1874

**موتورنبی اکرمکارواندرمرکزيخاش1875

3169موتورنورمحمدآبادکارواندرمرکزيخاش1876

621موتورنوشیروانکارواندرمرکزيخاش1877

1144مهراب آبادآبخوانکارواندرمرکزيخاش1878

38163میرزاآبادکارواندرمرکزيخاش1879

**ناصرآبادکارواندرمرکزيخاش1880

923نظرآبادکارواندرمرکزيخاش1881

**نظرآباددشت آبخوانکارواندرمرکزيخاش1882

106388نورآبادسرتالپکارواندرمرکزيخاش1883
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**نورآبادندگیکارواندرمرکزيخاش1884

**نورآباددشت آبخوانکارواندرمرکزيخاش1885

412نوك آبادکارواندرمرکزيخاش1886

**نوك آبادکارواندرمرکزيخاش1887

74263نی پدانکارواندرمرکزيخاش1888

2076ولی آبادکارواندرمرکزيخاش1889

3367یوسف آبادکارواندرمرکزيخاش1890

1120اسپیتککوه سفیدمرکزيخاش1891

294800اسالم آبادگرنچینکوه سفیدمرکزيخاش1892

**اکبرآباد(موتورحمل)کوه سفیدمرکزيخاش1893

72236اهللا آبادکوه سفیدمرکزيخاش1894

**اله آبادکوه سفیدمرکزيخاش1895

1337امیر آباد گرنچینکوه سفیدمرکزيخاش1896

**امیرآباددشت جاروکوه سفیدمرکزيخاش1897

**انارانکوه سفیدمرکزيخاش1898

56152آپک سیاهانکوه سفیدمرکزيخاش1899

**بالی انارانکوه سفیدمرکزيخاش1900

**بامرآبادکوه سفیدمرکزيخاش1901

55218برهان آبادکوه سفیدمرکزيخاش1902

719برهان آباد(پندوك)کوه سفیدمرکزيخاش1903

**بالل آباد(هاشم آباد)کوه سفیدمرکزيخاش1904

1027بوته گانکوه سفیدمرکزيخاش1905

517بوگکوه سفیدمرکزيخاش1906

2282بهرام آبادکوه سفیدمرکزيخاش1907

232826بیت آباد(بیات آباد)کوه سفیدمرکزيخاش1908

**پاسگاه انتظامی دوراهی ایرندگانکوه سفیدمرکزيخاش1909

**پایانه باربري خاشکوه سفیدمرکزيخاش1910

**پرواربندي حاج دوست محمدکوه سفیدمرکزيخاش1911

**پمپ بنزین میالدکوه سفیدمرکزيخاش1912
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823تل گزيکوه سفیدمرکزيخاش1913

942جودینکوه سفیدمرکزيخاش1914

**جوژكکوه سفیدمرکزيخاش1915

**چاه حاج خان محمدکردکوه سفیدمرکزيخاش1916

**چاه حاجی پکیرمحمدکوه سفیدمرکزيخاش1917

2076چاه رحمتکوه سفیدمرکزيخاش1918

517چاه سعادت طالیهکوه سفیدمرکزيخاش1919

**چاه شفیع محمدکوه سفیدمرکزيخاش1920

99428چاه قاسم خانکوه سفیدمرکزيخاش1921

**چاه کارخانه سیمانکوه سفیدمرکزيخاش1922

**چاه گرگینکوه سفیدمرکزيخاش1923

**چاه میرخانکوه سفیدمرکزيخاش1924

**چشمه قاسمکوه سفیدمرکزيخاش1925

48190حاجی آبادکوه سفیدمرکزيخاش1926

**حاجی آبادکوه سفیدمرکزيخاش1927

**حبیب آبادکوه سفیدمرکزيخاش1928

**حسن آبادکوه سفیدمرکزيخاش1929

**حسین آباد(کوره حاج حسین جمشیدزهی)کوه سفیدمرکزيخاش1930

**حسین آبادگرسازکوه سفیدمرکزيخاش1931

105341حسین آبادگرسازکوه سفیدمرکزيخاش1932

**حمیدآبادکوه سفیدمرکزيخاش1933

**خدادادآبادکوه سفیدمرکزيخاش1934

**خیرآبادکوه سفیدمرکزيخاش1935

51123دادمحمدآبادکوه سفیدمرکزيخاش1936

55138دربککوه سفیدمرکزيخاش1937

35111درمحمدآبادکوه سفیدمرکزيخاش1938

2443دولت آبادکوه سفیدمرکزيخاش1939

**دهکده اسماعیلکوه سفیدمرکزيخاش1940

83179ذوالفقارآبادکوه سفیدمرکزيخاش1941
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46204رباطکوه سفیدمرکزيخاش1942

2999رحمت آبادکوه سفیدمرکزيخاش1943

**رضاآبادکوه سفیدمرکزيخاش1944

1141روستاي خان بی بیکوه سفیدمرکزيخاش1945

**روستاي محمدخاشی قلندرزهیکوه سفیدمرکزيخاش1946

97310سعیدآباد(سیدآباد)کوه سفیدمرکزيخاش1947

**شورابکوه سفیدمرکزيخاش1948

1952شوگهکوه سفیدمرکزيخاش1949

98407شهرك پیمانکوه سفیدمرکزيخاش1950

66225شهرك عشایري دشت جاروکوه سفیدمرکزيخاش1951

511شهرك کلهرکوه سفیدمرکزيخاش1952

732شهرك ناصريکوه سفیدمرکزيخاش1953

2763شهسوار آبادکوه سفیدمرکزيخاش1954

135484صمد آبادکوه سفیدمرکزيخاش1955

**عارف آبادکوه سفیدمرکزيخاش1956

1550عباس آبادکوه سفیدمرکزيخاش1957

716عباس آبادکوه سفیدمرکزيخاش1958

**عطامحمدیارمحمدزهیکوه سفیدمرکزيخاش1959

1548علی آبادکوه سفیدمرکزيخاش1960

34119علی آبادگرنچینکوه سفیدمرکزيخاش1961

515علی آبادپایینکوه سفیدمرکزيخاش1962

47172غریب آبادکوه سفیدمرکزيخاش1963

2471غریب آباد(موتورشفیع محمد)کوه سفیدمرکزيخاش1964

519غریب آبادحاجی دادمحمدکوه سفیدمرکزيخاش1965

2998قادرآباددشت جارو(موتور قادربخش)کوه سفیدمرکزيخاش1966

728قادرآبادکلکلیکوه سفیدمرکزيخاش1967

75297قاسم آبادکوه سفیدمرکزيخاش1968

1440کرم بیک آبادکوه سفیدمرکزيخاش1969

141591کلکلیکوه سفیدمرکزيخاش1970
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**کارخانه سیمان خاشکوه سفیدمرکزيخاش1971

511کارگاه سنگ شکن اداره راهکوه سفیدمرکزيخاش1972

37155کلکلی نوکوه سفیدمرکزيخاش1973

112493کمال آبادکوه سفیدمرکزيخاش1974

**کمپ اداره راهکوه سفیدمرکزيخاش1975

**کوره ابراهیم جمالزهی(خداداد)کوه سفیدمرکزيخاش1976

**کوره جعفرریگی کوتهکوه سفیدمرکزيخاش1977

**کوره حاج حیدربراهوییکوه سفیدمرکزيخاش1978

**کوره حاج خان محمدکردکوه سفیدمرکزيخاش1979

**کوره حاج خدادادجمشیدزهیکوه سفیدمرکزيخاش1980

**کوره حاج عبدالواحدریگیکوه سفیدمرکزيخاش1981

**کوره حاج غالمرضا ابراهیمیکوه سفیدمرکزيخاش1982

**کوره حاج قاسم براهوییکوه سفیدمرکزيخاش1983

**کوره حاجی غالمکوه سفیدمرکزيخاش1984

**کوره حاجی قادرکوه سفیدمرکزيخاش1985

**کوره حاجی قاسم براهوییکوه سفیدمرکزيخاش1986

**کوره خدابخشکوه سفیدمرکزيخاش1987

**کوره خدابخش کرديکوه سفیدمرکزيخاش1988

**کوره گل محمدخاشیکوه سفیدمرکزيخاش1989

**کوره مرادجمشیدزهیکوه سفیدمرکزيخاش1990

**کوره ملک خاتون ریگیکوه سفیدمرکزيخاش1991

**کوره نبیکوه سفیدمرکزيخاش1992

414کوره نیک زاديکوه سفیدمرکزيخاش1993

**گاوداري عبدالحمیدمحمدحسنیکوه سفیدمرکزيخاش1994

**مجتمع تفریحی رحمان آبادکوه سفیدمرکزيخاش1995

131214محمدآباد حیاتکوه سفیدمرکزيخاش1996

40148محمدآبادتاگروكکوه سفیدمرکزيخاش1997

127481محمودآبادکوه سفیدمرکزيخاش1998

415محمودآبادکوه سفیدمرکزيخاش1999
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1025محمودآباد(موتورآیت اله سعیدي)کوه سفیدمرکزيخاش2000

611مرغداري  413چوچهکوه سفیدمرکزيخاش2001

**مرغداري پرندك دانهکوه سفیدمرکزيخاش2002

**مرغداري زربال هدهدکوه سفیدمرکزيخاش2003

939مرغداري مرغککوه سفیدمرکزيخاش2004

50182مزرعه محمديکوه سفیدمرکزيخاش2005

**مسجداستخروکوه سفیدمرکزيخاش2006

**مسجددوراهی گرنچینکوه سفیدمرکزيخاش2007

720مشاع ده نوابکوه سفیدمرکزيخاش2008

76180موتور حاجی خان محمدکردکوه سفیدمرکزيخاش2009

**موتور حاجی قاسمکوه سفیدمرکزيخاش2010

511موتوراحمدشهنوازيکوه سفیدمرکزيخاش2011

**موتورامیرهاشمزهیکوه سفیدمرکزيخاش2012

**موتورانوشیروانکوه سفیدمرکزيخاش2013

49موتوربهمن شهلی برکوه سفیدمرکزيخاش2014

**موتورجالیی(شاه کرم ریگی)کوه سفیدمرکزيخاش2015

**موتورچاکرشهنوازي(شهنور)کوه سفیدمرکزيخاش2016

**موتورحاج احمدطالیهکوه سفیدمرکزيخاش2017

49موتورحاج حیدربراهوییکوه سفیدمرکزيخاش2018

619موتورحاج عبدالواحدریگی(نبی)کوه سفیدمرکزيخاش2019

**موتورحاج مهراب قنبرزهی گرگیچکوه سفیدمرکزيخاش2020

2168موتورحاجی امام بخش شهنوازيکوه سفیدمرکزيخاش2021

**موتورحاجی پکیرمحمدکوه سفیدمرکزيخاش2022

**موتورحاجی خان محمد شهنوازيکوه سفیدمرکزيخاش2023

45141موتورحاجی قاسم براهوییکوه سفیدمرکزيخاش2024

419موتورحاجی محمدعمرکوه سفیدمرکزيخاش2025

2956موتورحسن سلحشورکوه سفیدمرکزيخاش2026

**موتورحسن یارمحمدزهی(اسماعیل آباد)کوه سفیدمرکزيخاش2027

**موتورخدابخش نارویی(حاجی عبداله)کوه سفیدمرکزيخاش2028
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**موتورخوبیارشهنوازيکوه سفیدمرکزيخاش2029

**موتورداریوش(رضا)کوه سفیدمرکزيخاش2030

48موتوردوست محمدجمالزهیکوه سفیدمرکزيخاش2031

**موتورسهرابکوه سفیدمرکزيخاش2032

**موتورسیاه مرد(غریب آباد)کوه سفیدمرکزيخاش2033

**موتورشفیع محمدکوه سفیدمرکزيخاش2034

**موتورعبدالرحمانکوه سفیدمرکزيخاش2035

**موتورعیدمحمدکوه سفیدمرکزيخاش2036

**موتورقادربخش(دیدك)کوه سفیدمرکزيخاش2037

**موتورمالرضاکوه سفیدمرکزيخاش2038

517موتورمولوي عبدالرحمان(خداآباد)کوه سفیدمرکزيخاش2039

**موتورنواب ریگی تنهاکوه سفیدمرکزيخاش2040

23125موزنکوه سفیدمرکزيخاش2041

33100مهربان(مهرآباد)کوه سفیدمرکزيخاش2042

1346میرآبادکوه سفیدمرکزيخاش2043

1145میرآبادپشت گرگکوه سفیدمرکزيخاش2044

109389میرزاآبادکوه سفیدمرکزيخاش2045

5571,806ناصريکوه سفیدمرکزيخاش2046

170696نصرت آبادکوه سفیدمرکزيخاش2047

628نورآباددشت جاروکوه سفیدمرکزيخاش2048

2178نورآبادکلکلی(ریگ آباد)کوه سفیدمرکزيخاش2049

55226نوك آبادکوه سفیدمرکزيخاش2050

290927اسکل آباداسکل آبادنوك آبخاش2051

1036اهللا آباداسکل آبادنوك آبخاش2052

**اله آباداسکل آبادنوك آبخاش2053

**انجیرك انارياسکل آبادنوك آبخاش2054

**انجیرمهیاسکل آبادنوك آبخاش2055

**بلوچ آبادکهنکیاسکل آبادنوك آبخاش2056

2148بیدان سرزهاسکل آبادنوك آبخاش2057
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1121بیدك باالاسکل آبادنوك آبخاش2058

79326بیدك پاییناسکل آبادنوك آبخاش2059

1530بیدوك مورتکاسکل آبادنوك آبخاش2060

**تختوناسکل آبادنوك آبخاش2061

25101تختون باالاسکل آبادنوك آبخاش2062

**تنکوكاسکل آبادنوك آبخاش2063

**تیرآباداسکل آبادنوك آبخاش2064

**چاه حاجی رودینیاسکل آبادنوك آبخاش2065

**چاه رحمت آباداسکل آبادنوك آبخاش2066

1981چاه ریگکاسکل آبادنوك آبخاش2067

25108چاه شوراسکل آبادنوك آبخاش2068

**چاه نبی آباداسکل آبادنوك آبخاش2069

2766چاهکاسکل آبادنوك آبخاش2070

**چشمه آبک پاییناسکل آبادنوك آبخاش2071

2382حاجی آباداسکل آبادنوك آبخاش2072

2152حبیب آباداسکل آبادنوك آبخاش2073

2493خازبهارياسکل آبادنوك آبخاش2074

1026خلیل آباداسکل آبادنوك آبخاش2075

**خون کاکااسکل آبادنوك آبخاش2076

3411,213ده پاپیداسکل آبادنوك آبخاش2077

67288ده تجگیاسکل آبادنوك آبخاش2078

2392رحمت آباداسکل آبادنوك آبخاش2079

2354رستم آباداسکل آبادنوك آبخاش2080

1351روباهوكاسکل آبادنوك آبخاش2081

612زیندوینی انجركاسکل آبادنوك آبخاش2082

41133سازینکاسکل آبادنوك آبخاش2083

**سر بنداسکل آبادنوك آبخاش2084

1947سنجدكاسکل آبادنوك آبخاش2085

92349سهراب آباداسکل آبادنوك آبخاش2086
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**سیاپرك سازینکاسکل آبادنوك آبخاش2087

**سیاه تیرباالاسکل آبادنوك آبخاش2088

44124سیاه تیرپاییناسکل آبادنوك آبخاش2089

**سیدآباداسکل آبادنوك آبخاش2090

**شهدادشیرواسکل آبادنوك آبخاش2091

731طویل آباداسکل آبادنوك آبخاش2092

55141غریب آباد(طویل آباد)اسکل آبادنوك آبخاش2093

**قدرت آبادکلیاسکل آبادنوك آبخاش2094

**کلک پاییناسکل آبادنوك آبخاش2095

520کافه حاجی آباداسکل آبادنوك آبخاش2096

**کافه مورتکاسکل آبادنوك آبخاش2097

1227کرچرك پاییناسکل آبادنوك آبخاش2098

**کرغانشوراسکل آبادنوك آبخاش2099

**کالته گوشاناسکل آبادنوك آبخاش2100

718کلیاسکل آبادنوك آبخاش2101

**کهن عزتاسکل آبادنوك آبخاش2102

515کهن نوكاسکل آبادنوك آبخاش2103

87199کهنکاسکل آبادنوك آبخاش2104

2363گرجركاسکل آبادنوك آبخاش2105

415گروك باالاسکل آبادنوك آبخاش2106

82276گروك پاییناسکل آبادنوك آبخاش2107

**گزرماهیاسکل آبادنوك آبخاش2108

**گوشان پاییناسکل آبادنوك آبخاش2109

59219گونکاسکل آبادنوك آبخاش2110

1038محسن آباداسکل آبادنوك آبخاش2111

721محله چراغاسکل آبادنوك آبخاش2112

735محمدآباداسکل آبادنوك آبخاش2113

54207محمدآباداسکل آبادنوك آبخاش2114

**محمدشیرواسکل آبادنوك آبخاش2115
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412ملک آباداسکل آبادنوك آبخاش2116

**موتورعبدالحکیماسکل آبادنوك آبخاش2117

**مورتک باالاسکل آبادنوك آبخاش2118

47166مورتک پاییناسکل آبادنوك آبخاش2119

**میل ماناسکل آبادنوك آبخاش2120

**نراب2اسکل آبادنوك آبخاش2121

1331نراپاسکل آبادنوك آبخاش2122

**احمدآباد(کهن فقیر)تفتان جنوبینوك آبخاش2123

**اسالم آبادلنديتفتان جنوبینوك آبخاش2124

**اسماعیل آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2125

829اله آبادکوته پایینتفتان جنوبینوك آبخاش2126

**ایستگاه مخابراتی دوجینگتفتان جنوبینوك آبخاش2127

61111آلی سلطان(شندي)تفتان جنوبینوك آبخاش2128

**بادامیتفتان جنوبینوك آبخاش2129

**برابتفتان جنوبینوك آبخاش2130

**بیاهوتفتان جنوبینوك آبخاش2131

75289بیداسترتفتان جنوبینوك آبخاش2132

**پاکوهتفتان جنوبینوك آبخاش2133

**پاییلکتفتان جنوبینوك آبخاش2134

**پتکوکیتفتان جنوبینوك آبخاش2135

**پشت زردنرونتفتان جنوبینوك آبخاش2136

**پناهگاه تفتانتفتان جنوبینوك آبخاش2137

**پوسهتفتان جنوبینوك آبخاش2138

89344تختتفتان جنوبینوك آبخاش2139

**تل خنجکیتفتان جنوبینوك آبخاش2140

54147تالرك1تفتان جنوبینوك آبخاش2141

**تالرك2تفتان جنوبینوك آبخاش2142

84272تمندانتفتان جنوبینوك آبخاش2143

58239تنگلتفتان جنوبینوك آبخاش2144
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2486تودكتفتان جنوبینوك آبخاش2145

61165تودلنگتفتان جنوبینوك آبخاش2146

86353جم چینتفتان جنوبینوك آبخاش2147

1245جمال آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2148

**جون آباد(موتورحاج لطیف)تفتان جنوبینوك آبخاش2149

**چاغک فیروزآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2150

**چاغک گروكتفتان جنوبینوك آبخاش2151

30133چاه زیالنتفتان جنوبینوك آبخاش2152

86334چاهکتفتان جنوبینوك آبخاش2153

**چشمه ابکتفتان جنوبینوك آبخاش2154

**چلچل آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2155

**چهاردابتفتان جنوبینوك آبخاش2156

**چیهکیتفتان جنوبینوك آبخاش2157

**حمیدآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2158

**خارکیتفتان جنوبینوك آبخاش2159

**خازه مارگهتفتان جنوبینوك آبخاش2160

1042خانکتفتان جنوبینوك آبخاش2161

**خرابه دکالتفتان جنوبینوك آبخاش2162

**خلیل آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2163

**خیرآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2164

91303دجنگ باالتفتان جنوبینوك آبخاش2165

2048دجنگ پایینتفتان جنوبینوك آبخاش2166

**دره ابریکتفتان جنوبینوك آبخاش2167

**دره پیشیتفتان جنوبینوك آبخاش2168

41128دره طالییتفتان جنوبینوك آبخاش2169

**دره کرتکونتفتان جنوبینوك آبخاش2170

**دره گلتفتان جنوبینوك آبخاش2171

527دره ملخیتفتان جنوبینوك آبخاش2172

729دودرتفتان جنوبینوك آبخاش2173
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**دودنیتفتان جنوبینوك آبخاش2174

94368دورودي تمندان والنتفتان جنوبینوك آبخاش2175

130480دورودي نرونتفتان جنوبینوك آبخاش2176

**دوشنگتفتان جنوبینوك آبخاش2177

37144دولت آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2178

**ده سنکر(حسین آباد)تفتان جنوبینوك آبخاش2179

1240ده میربلوچتفتان جنوبینوك آبخاش2180

925دهکده رحمانتفتان جنوبینوك آبخاش2181

**دیابتفتان جنوبینوك آبخاش2182

**رحیم آباد(مرادزهی)تفتان جنوبینوك آبخاش2183

66232رودگلی چاهوكتفتان جنوبینوك آبخاش2184

55161زیارتیتفتان جنوبینوك آبخاش2185

**سردریاتفتان جنوبینوك آبخاش2186

**سرکمتفتان جنوبینوك آبخاش2187

627سرگز(گزمه ماریشان)تفتان جنوبینوك آبخاش2188

79274سنگان کوکناكتفتان جنوبینوك آبخاش2189

60212سنیبتفتان جنوبینوك آبخاش2190

**سولگوسه پلتفتان جنوبینوك آبخاش2191

40188سیهکیتفتان جنوبینوك آبخاش2192

50234سیهکی کوتهتفتان جنوبینوك آبخاش2193

27127عالیدر دوروديتفتان جنوبینوك آبخاش2194

**عزیزآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2195

44130علی آباد چاهکتفتان جنوبینوك آبخاش2196

**علی آبادسنیبتفتان جنوبینوك آبخاش2197

**عیسی آباد(کردي روپس)تفتان جنوبینوك آبخاش2198

89285فیروزآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2199

80325قلعه رشیدخانتفتان جنوبینوك آبخاش2200

29139کریم آبادکوته باال(کلیکه)تفتان جنوبینوك آبخاش2201

**کهن شورتفتان جنوبینوك آبخاش2202

صفحه 76



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

47162کریم آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2203

**کریم آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2204

1143کریم آبادبیداسترتفتان جنوبینوك آبخاش2205

**کلک زنگريتفتان جنوبینوك آبخاش2206

29109کله شوره اي جعفرآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2207

**کم زردتفتان جنوبینوك آبخاش2208

4694کم سگريتفتان جنوبینوك آبخاش2209

**کمركتفتان جنوبینوك آبخاش2210

81258کوته باالتفتان جنوبینوك آبخاش2211

96366کوته پایینتفتان جنوبینوك آبخاش2212

161629کوشهتفتان جنوبینوك آبخاش2213

**کینگی آبادچاهکتفتان جنوبینوك آبخاش2214

**گاودانتفتان جنوبینوك آبخاش2215

1667گتیتفتان جنوبینوك آبخاش2216

112449گرداك مهرانتفتان جنوبینوك آبخاش2217

49122گروكتفتان جنوبینوك آبخاش2218

**گزك (موته )تفتان جنوبینوك آبخاش2219

**گل آباد(حاج محمود)تفتان جنوبینوك آبخاش2220

66225گلنگور(کلنگور)تفتان جنوبینوك آبخاش2221

**گورانارك(کم زرد)تفتان جنوبینوك آبخاش2222

85396گورموریکتفتان جنوبینوك آبخاش2223

27108لیس آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2224

78338ماریشانتفتان جنوبینوك آبخاش2225

422ماشینتفتان جنوبینوك آبخاش2226

**مجید آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2227

**محمدآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2228

1031محمدآبادسنیبتفتان جنوبینوك آبخاش2229

32137محمودآبادتفتان جنوبینوك آبخاش2230

**مرادآبادچاهکتفتان جنوبینوك آبخاش2231
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**مرغداري حاج یونس ساالرزهیتفتان جنوبینوك آبخاش2232

**مرغداري مهراب(قدرت)(سرپشته گرداك)تفتان جنوبینوك آبخاش2233

**ملک آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2234

**ملک آبادنوك برچاه زیالنتفتان جنوبینوك آبخاش2235

**موتورحاج مرادریگی(دادمحمد)تفتان جنوبینوك آبخاش2236

**موتورعبداله گرگیچ(جالل آباد)تفتان جنوبینوك آبخاش2237

425مهرانتفتان جنوبینوك آبخاش2238

724میدان برتمندانتفتان جنوبینوك آبخاش2239

**میرگندتفتان جنوبینوك آبخاش2240

86283نارونتفتان جنوبینوك آبخاش2241

190826نرونتفتان جنوبینوك آبخاش2242

**نعمت آبادچاه زیالنتفتان جنوبینوك آبخاش2243

**واراج پیشکوتتفتان جنوبینوك آبخاش2244

75270والنتفتان جنوبینوك آبخاش2245

2697یوسف آبادتفتان جنوبینوك آبخاش2246

**یوسف آبادتودكتفتان جنوبینوك آبخاش2247

**ابراهیم آبادگوهرکوهنوك آبخاش2248

**ابراهیم آبادگوهرکوهنوك آبخاش2249

729ابراهیم آبادکالتکگوهرکوهنوك آبخاش2250

**احمدآبادگوهرکوهنوك آبخاش2251

**احمدآبادشورآبادگوهرکوهنوك آبخاش2252

**اسدآبادکچگوهرکوهنوك آبخاش2253

22109اسالم آباد(خلیفه جان محمدقنبرزهی)گوهرکوهنوك آبخاش2254

106354اسالم آبادکله اسپیدگوهرکوهنوك آبخاش2255

64236اسماعیل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2256

527اسماعیل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2257

**اکبرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2258

2386اهللا آبادگوهرکوهنوك آبخاش2259

92342باران دشتگوهرکوهنوك آبخاش2260
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1964بگگوهرکوهنوك آبخاش2261

1968بوك دردريگوهرکوهنوك آبخاش2262

85273بوالن آبادگوهرکوهنوك آبخاش2263

54195بهادرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2264

33125بهشتی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2265

**بهمن آبادگوهرکوهنوك آبخاش2266

**پدگیگوهرکوهنوك آبخاش2267

2041پردل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2268

37107پیرگل (پیرکله)گوهرکوهنوك آبخاش2269

**تاج آبادگوهرکوهنوك آبخاش2270

**تچابگوهرکوهنوك آبخاش2271

**تخت شابگوهرکوهنوك آبخاش2272

75243جدیدآبادشندكگوهرکوهنوك آبخاش2273

**چاچراغ حق آبادگوهرکوهنوك آبخاش2274

414چاه امان الهگوهرکوهنوك آبخاش2275

**چاه بهارستانگوهرکوهنوك آبخاش2276

**چاه پرویز بهادرزهیگوهرکوهنوك آبخاش2277

2377چاه حاجی سیاه خانگوهرکوهنوك آبخاش2278

**چاه حاجی غالم(چاه مجید)گوهرکوهنوك آبخاش2279

143584چاه شماره 9(هجرت آباد)گوهرکوهنوك آبخاش2280

**چاه محمدگوهرکوهنوك آبخاش2281

**چاه میرزاگوهرکوهنوك آبخاش2282

**چاه نیک محمدریگیگوهرکوهنوك آبخاش2283

924حاجی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2284

90342حاجی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2285

59246حاجی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2286

1657حاجی آبادسرخ دكگوهرکوهنوك آبخاش2287

**حاجی رحیم براهوییگوهرکوهنوك آبخاش2288

**حاجی غالمگوهرکوهنوك آبخاش2289
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**حاجی غالم حیدرگوهرکوهنوك آبخاش2290

36113حافظ آبادگوهرکوهنوك آبخاش2291

48128حبیب آبادگوهرکوهنوك آبخاش2292

**حسن آبادشندكگوهرکوهنوك آبخاش2293

522حسن آبادگوهرکوهنوك آبخاش2294

**حسین آبادگوهرکوهنوك آبخاش2295

**حشرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2296

1851حمل آباد(سه راهی)گوهرکوهنوك آبخاش2297

**خیرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2298

**دولت آبادجمشیدگوهرکوهنوك آبخاش2299

**ده باالگوهرکوهنوك آبخاش2300

2475ده رضاگوهرکوهنوك آبخاش2301

623دهکده کوثرگوهرکوهنوك آبخاش2302

**رحمان آبادگوهرکوهنوك آبخاش2303

**رحمت آبادگوهرکوهنوك آبخاش2304

49ریگ آبادگوهرکوهنوك آبخاش2305

411زیروکی گوهرکوهگوهرکوهنوك آبخاش2306

511سنجدگوهرکوهنوك آبخاش2307

133240سیدآبادگوهرکوهنوك آبخاش2308

**شرکت تمپگوهرکوهنوك آبخاش2309

**شورآبادفندقگوهرکوهنوك آبخاش2310

119402شهیدآیت(چاه میرین)گوهرکوهنوك آبخاش2311

68275شهیدرسولیگوهرکوهنوك آبخاش2312

2386شهیدشاه نظرگوهرکوهنوك آبخاش2313

267751شیرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2314

**صاحب آبادگوهرکوهنوك آبخاش2315

**صفرحسن زهیگوهرکوهنوك آبخاش2316

**ظفرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2317

1533عزیزآبادگوهرکوهنوك آبخاش2318
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49عزیزآبادگوهرکوهنوك آبخاش2319

**عزیزآبادگوهرکوهنوك آبخاش2320

**عظیم آبادگوهرکوهنوك آبخاش2321

415علی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2322

**علی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2323

62191عیدآباد(علی آباد)گوهرکوهنوك آبخاش2324

**عیدمحمدآبادگوهرکوهنوك آبخاش2325

418عیسی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2326

**غریب آبادگوهرکوهنوك آبخاش2327

50184فیصل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2328

**قادرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2329

**قادرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2330

193740کاواريگوهرکوهنوك آبخاش2331

**کریم آباد (کریم ابراهیمی)گوهرکوهنوك آبخاش2332

2056کله اسپیدگوهرکوهنوك آبخاش2333

**کله شاهوگوهرکوهنوك آبخاش2334

**کوره بی برگ خانگوهرکوهنوك آبخاش2335

**گل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2336

**گل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2337

631گوهرشهر چاه درختیگوهرکوهنوك آبخاش2338

32135گوهرکوه  شهركگوهرکوهنوك آبخاش2339

56171الل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2340

**محسن آبادگوهرکوهنوك آبخاش2341

**محمدآبادگوهرکوهنوك آبخاش2342

**محمدآبادگوهرکوهنوك آبخاش2343

**محمودآبادگوهرکوهنوك آبخاش2344

418محمودآبادشندكگوهرکوهنوك آبخاش2345

**مختارآبادگوهرکوهنوك آبخاش2346

**مرادآباد  علی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2347
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1745مرادآبادگوهرکوهنوك آبخاش2348

528مرادآبادگوهرکوهنوك آبخاش2349

**مشاع رضوانگوهرکوهنوك آبخاش2350

**مشاع گلستان (محمدحسین کربالیی)گوهرکوهنوك آبخاش2351

33132ملک آبادشندكگوهرکوهنوك آبخاش2352

2992ملک آبادگوهرکوهنوك آبخاش2353

**ملک آباددوچیلیگوهرکوهنوك آبخاش2354

**ملک محمدآبادگوهرکوهنوك آبخاش2355

**منصورآبادگوهرکوهنوك آبخاش2356

**موتور بجارگوهرکوهنوك آبخاش2357

411موتور حاجی قادربخشگوهرکوهنوك آبخاش2358

**موتور خدادادگوهرکوهنوك آبخاش2359

**موتور سراجگوهرکوهنوك آبخاش2360

**موتور شماره 12گوهرکوهنوك آبخاش2361

**موتور یوسف حسن زهیگوهرکوهنوك آبخاش2362

**موتورابراهیمگوهرکوهنوك آبخاش2363

410موتوراحمدریگیگوهرکوهنوك آبخاش2364

**موتوراساگوهرکوهنوك آبخاش2365

**موتوراسماعیل آبادگوهرکوهنوك آبخاش2366

67212موتورامیرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2367

410موتورانورریگیگوهرکوهنوك آبخاش2368

30108موتوربوالنزهی کچگوهرکوهنوك آبخاش2369

**موتوربی برگ ریگی(حامدیه)گوهرکوهنوك آبخاش2370

**موتورپیربخش کچگوهرکوهنوك آبخاش2371

**موتورجمشیدگوهرکوهنوك آبخاش2372

**موتورحاج اهللا دادگوهرکوهنوك آبخاش2373

**موتورحاج آساگوهرکوهنوك آبخاش2374

**موتورحاج غفورگوهرکوهنوك آبخاش2375

**موتورحاج غفورقلندرزهیگوهرکوهنوك آبخاش2376
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**موتورحاج گداییگوهرکوهنوك آبخاش2377

**موتورحاجی اکبرگوهرکوهنوك آبخاش2378

**موتورحاجی امان الهگوهرکوهنوك آبخاش2379

**موتورحاجی انورگوهرکوهنوك آبخاش2380

3786موتورحاجی چراغگوهرکوهنوك آبخاش2381

**موتورحاجی کریمگوهرکوهنوك آبخاش2382

**موتورخان محمدبراهوییگوهرکوهنوك آبخاش2383

**موتورخدارحم رحیم آبادگوهرکوهنوك آبخاش2384

**موتورخدانظر(کالتک)گوهرکوهنوك آبخاش2385

30127موتورشماره 22گوهرکوهنوك آبخاش2386

**موتورشماره 6گوهرکوهنوك آبخاش2387

48موتورشماره 7گوهرکوهنوك آبخاش2388

**موتورشماره19گوهرکوهنوك آبخاش2389

**موتورشماره20گوهرکوهنوك آبخاش2390

**موتورشماره28گوهرکوهنوك آبخاش2391

**موتورشماره4(شرکت تمپ)گوهرکوهنوك آبخاش2392

415موتورشماره7شرکتگوهرکوهنوك آبخاش2393

1223موتورشهیدمطهريگوهرکوهنوك آبخاش2394

**موتورعبدالستارگوهرکوهنوك آبخاش2395

**موتورعبدالکریمگوهرکوهنوك آبخاش2396

**موتورعبدالکریمگوهرکوهنوك آبخاش2397

**موتورعبداله(کدخدا)گوهرکوهنوك آبخاش2398

**موتورغفورآبادگوهرکوهنوك آبخاش2399

**موتورغفورقلندرزهیگوهرکوهنوك آبخاش2400

**موتورغالم عیسی زهیگوهرکوهنوك آبخاش2401

**موتورغنیگوهرکوهنوك آبخاش2402

**موتورفقیرمحمدمیرکازهیگوهرکوهنوك آبخاش2403

**موتورفیض محمدگوهرکوهنوك آبخاش2404

**موتورقنبرزهیگوهرکوهنوك آبخاش2405
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529موتورکمال الدین محمدانیگوهرکوهنوك آبخاش2406

**موتورگرگیجگوهرکوهنوك آبخاش2407

**موتورگل محمدگوهرکوهنوك آبخاش2408

416موتورگمی(شهیدنادرمیرکازهی)گوهرکوهنوك آبخاش2409

**موتورمحتاجگوهرکوهنوك آبخاش2410

**موتورمحمدحیات شاهوزهیگوهرکوهنوك آبخاش2411

**موتورمحموددهمردهگوهرکوهنوك آبخاش2412

**موتورمختارریگیگوهرکوهنوك آبخاش2413

**موتورموسی(ارتزین)گوهرکوهنوك آبخاش2414

**موتورمهربان براهوییگوهرکوهنوك آبخاش2415

1246موتورنادرگوهرکوهنوك آبخاش2416

**موتورنادرگوهرکوهنوك آبخاش2417

**موتورنوشیروان ریگی(شهیدآباد)گوهرکوهنوك آبخاش2418

**مهدي آبادگوهرکوهنوك آبخاش2419

**مهیم آبادگوهرکوهنوك آبخاش2420

517میران دشتگوهرکوهنوك آبخاش2421

617ناصرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2422

**ناصرآبادکچگوهرکوهنوك آبخاش2423

**نظرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2424

1758نظرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2425

32120نظرآبادگوهرکوهنوك آبخاش2426

**نظرآباد(2)گوهرکوهنوك آبخاش2427

**نعمت آبادگوهرکوهنوك آبخاش2428

111385نعمت آبادگوهرکوهنوك آبخاش2429

**نعمت آبادگوهرکوهنوك آبخاش2430

54168نعمت آبادکچگوهرکوهنوك آبخاش2431

513نور آبادگوهرکوهنوك آبخاش2432

617نورآبادگوهرکوهنوك آبخاش2433

1236نورآبادگوهرکوهنوك آبخاش2434
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517ولی آبادگوهرکوهنوك آبخاش2435

59205ولی محمدآباد(ولی آباد)گوهرکوهنوك آبخاش2436

**یعقوب آبادگوهرکوهنوك آبخاش2437

**یعقوب آبادگوهرکوهنوك آبخاش2438

**یوسف آبادگوهرکوهنوك آبخاش2439

**یوسف آبادگوهرکوهنوك آبخاش2440

1865یوسف آبادگوهرکوهنوك آبخاش2441

**یونس آبادگوهرکوهنوك آبخاش2442

427اب نمردنازیلنوك آبخاش2443

727احمد آبادنازیلنوك آبخاش2444

**احمدآبادنازیلنوك آبخاش2445

1668ارزونینازیلنوك آبخاش2446

415اسالم آبادنازیلنوك آبخاش2447

1763اسالم آباد(موتور ملک محمد)نازیلنوك آبخاش2448

**اسماعیل آباد(حمل آباد)نازیلنوك آبخاش2449

29110اکبرآبادنازیلنوك آبخاش2450

828اله آبادنازیلنوك آبخاش2451

3194اله آباداستخرونازیلنوك آبخاش2452

52184امیدآباد(موتورامید)نازیلنوك آبخاش2453

53236انارينازیلنوك آبخاش2454

40142انجیركنازیلنوك آبخاش2455

**ایستگاه مخابراتی میرآبادنازیلنوك آبخاش2456

**باغکنازیلنوك آبخاش2457

**برجکنازیلنوك آبخاش2458

**برجکنازیلنوك آبخاش2459

**بهادرآباد (کهنک بهادرآباد)نازیلنوك آبخاش2460

90353بهرآبادنازیلنوك آبخاش2461

411بیدكنازیلنوك آبخاش2462

940بیدوك پاییننازیلنوك آبخاش2463
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**بیدينازیلنوك آبخاش2464

**بیدي باالنازیلنوك آبخاش2465

**بیدي پاییننازیلنوك آبخاش2466

41148پتمتینازیلنوك آبخاش2467

2187پشت تلنازیلنوك آبخاش2468

**پشت تل سیاه کسورنازیلنوك آبخاش2469

**پشتکنازیلنوك آبخاش2470

735پودینه اينازیلنوك آبخاش2471

46175پورجنکینازیلنوك آبخاش2472

2794توزکینازیلنوك آبخاش2473

50126توکل آباد گل زماننازیلنوك آبخاش2474

1361جیهل آبادنازیلنوك آبخاش2475

103377چاه حاجی احمدنازیلنوك آبخاش2476

1520چاه حاجی آباد(حاجی علی)نازیلنوك آبخاش2477

**چاه گواتامنازیلنوك آبخاش2478

2286چاه مجیدنازیلنوك آبخاش2479

1049چاه منصور(امان آباد)نازیلنوك آبخاش2480

1240حاجی آبادکلکینازیلنوك آبخاش2481

**حسن آبادنازیلنوك آبخاش2482

**حسن آبادنازیلنوك آبخاش2483

841حسین آبادنازیلنوك آبخاش2484

53119حسین آبادنازیلنوك آبخاش2485

56160حسین آبادنازیلنوك آبخاش2486

**حق آبادنازیلنوك آبخاش2487

**حیدرعالینازیلنوك آبخاش2488

**خرابه کوه شهسواراننازیلنوك آبخاش2489

34158خیرآبادنازیلنوك آبخاش2490

**دره مزارنازیلنوك آبخاش2491

1644ده دوست محمدنازیلنوك آبخاش2492
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**ده شهدوستنازیلنوك آبخاش2493

86285ده ندامنازیلنوك آبخاش2494

1422دهنونازیلنوك آبخاش2495

**رحمت آبادنازیلنوك آبخاش2496

1936رحمت آبادنازیلنوك آبخاش2497

**رحمت آبادنازیلنوك آبخاش2498

**رحیم آبادنازیلنوك آبخاش2499

2893رحیم آبادنازیلنوك آبخاش2500

27124رحیم آبادنازیلنوك آبخاش2501

**رسول آبادنازیلنوك آبخاش2502

615رضاآبادنازیلنوك آبخاش2503

619روشن آبادنازیلنوك آبخاش2504

1443ریحانینازیلنوك آبخاش2505

933ریک آبادنازیلنوك آبخاش2506

414زردوکینازیلنوك آبخاش2507

**زمان آبادنازیلنوك آبخاش2508

**زیروکی حاج محمدنازیلنوك آبخاش2509

1230سر تلنازیلنوك آبخاش2510

51230سرکنگنازیلنوك آبخاش2511

1964سعید آبادنازیلنوك آبخاش2512

**سنگ پلنگینازیلنوك آبخاش2513

**سنگرينازیلنوك آبخاش2514

51156سیاه کلکنازیلنوك آبخاش2515

2079سیاه کوت  انجیرهنازیلنوك آبخاش2516

**سیاه گورحاجینازیلنوك آبخاش2517

421سیرينازیلنوك آبخاش2518

44184شندنازیلنوك آبخاش2519

636شنزينازیلنوك آبخاش2520

734شورآبادنازیلنوك آبخاش2521
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1264شورچه پورگزينازیلنوك آبخاش2522

46190شهركنازیلنوك آبخاش2523

1985شهیدآبادسروكنازیلنوك آبخاش2524

1535شیرآبادنازیلنوك آبخاش2525

413عزیز آبادنازیلنوك آبخاش2526

726علم آبادنازیلنوك آبخاش2527

2279علی آبادنازیلنوك آبخاش2528

**علی آبادنازیلنوك آبخاش2529

**علی آبادنازیلنوك آبخاش2530

621عیدوقنبرزهینازیلنوك آبخاش2531

**غریب آبادنازیلنوك آبخاش2532

**غریب آباد نركنازیلنوك آبخاش2533

1143غریب آباداهللا دادنازیلنوك آبخاش2534

720غالم نبینازیلنوك آبخاش2535

621فیض آبادنازیلنوك آبخاش2536

418قادرآبادنازیلنوك آبخاش2537

**قنات دادخدانازیلنوك آبخاش2538

**کالیکه نادرآبادنازیلنوك آبخاش2539

**کریم آباد(نادر آباد)نازیلنوك آبخاش2540

**کرم آبادنازیلنوك آبخاش2541

**کریم آبادنازیلنوك آبخاش2542

729کلک شیماننازیلنوك آبخاش2543

129521کله شهتوتنازیلنوك آبخاش2544

38116کم زردنازیلنوك آبخاش2545

828گردنه زردنازیلنوك آبخاش2546

**گرگونکنازیلنوك آبخاش2547

38155گل آبادنازیلنوك آبخاش2548

1030گل آباد(موتورتاج محمد)نازیلنوك آبخاش2549

31114گل آبادچاه شورنازیلنوك آبخاش2550
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**گل گزنازیلنوك آبخاش2551

**گل گزنازیلنوك آبخاش2552

714گل گزآبادنازیلنوك آبخاش2553

81297گونکنازیلنوك آبخاش2554

3172الل آباد هوتینازیلنوك آبخاش2555

47136محراب آباد(کفتاري)نازیلنوك آبخاش2556

24100محمد آباد پایین تالركنازیلنوك آبخاش2557

**محمدآبادنازیلنوك آبخاش2558

2674محمدآبادشه نورنازیلنوك آبخاش2559

**محمدآبادنازیلنوك آبخاش2560

**محمدآبادنازیلنوك آبخاش2561

32152محمدآبادشهدوستنازیلنوك آبخاش2562

2193محمدآبادعبدالنبینازیلنوك آبخاش2563

88280محمود آبادنازیلنوك آبخاش2564

814مراد آبادنازیلنوك آبخاش2565

714مرادآبادنازیلنوك آبخاش2566

**مشاع رحمت آبادنازیلنوك آبخاش2567

**مالقوسنازیلنوك آبخاش2568

149440ملک آبادنازیلنوك آبخاش2569

48ملک آباد(نادر)نازیلنوك آبخاش2570

**موتورابراهیمنازیلنوك آبخاش2571

48موتوربلوچ خان(نورآباد)نازیلنوك آبخاش2572

514موتورتاج محمدنازیلنوك آبخاش2573

49148موتورحاج رسول(عزیزآباد)نازیلنوك آبخاش2574

65191موتورحاجی پیرمحمدنازیلنوك آبخاش2575

**موتورحاجی ملک دادرحمت آبادنازیلنوك آبخاش2576

1571موتورحاجی موسی شه بخشنازیلنوك آبخاش2577

**موتورحاجی یارمحمدشه بخشنازیلنوك آبخاش2578

**موتورخلیلنازیلنوك آبخاش2579
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1657موتورزماننازیلنوك آبخاش2580

**موتورزماننازیلنوك آبخاش2581

**موتورعبدلنازیلنوك آبخاش2582

724موتورعلم خاننازیلنوك آبخاش2583

67221موتورعمرنازیلنوك آبخاش2584

**موتورغالمنازیلنوك آبخاش2585

47192موتورگالبنازیلنوك آبخاش2586

1865موتورنادرنازیلنوك آبخاش2587

938موتورنوابنازیلنوك آبخاش2588

1866موسی آبادنازیلنوك آبخاش2589

1034میان بازارکهنکنازیلنوك آبخاش2590

94325میرآبادنازیلنوك آبخاش2591

140419نازیلنازیلنوك آبخاش2592

430ناصر آباد(مولوي ناصر)نازیلنوك آبخاش2593

2169ناصرآبادنازیلنوك آبخاش2594

56141نبی آبادنازیلنوك آبخاش2595

735نبی آباد(یوسف آباد)نازیلنوك آبخاش2596

731نظرآبادنازیلنوك آبخاش2597

628نظرآباد(موتورخدانظر)نازیلنوك آبخاش2598

622نعیم آبادنازیلنوك آبخاش2599

622نلکینازیلنوك آبخاش2600

1242نورآبادنازیلنوك آبخاش2601

2443وحیدآبادنازیلنوك آبخاش2602

727ولی آبادنازیلنوك آبخاش2603

**ولی آبادنازیلنوك آبخاش2604

44136هول مادیان باالنازیلنوك آبخاش2605

**هول مادیان پاییننازیلنوك آبخاش2606

55231یوسف آبادنازیلنوك آبخاش2607

3094یوسف آبادنازیلنوك آبخاش2608
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**یوسف آبادنازیلنوك آبخاش2609

6182,430اسفندجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2610

112433آذرآباد(1)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2611

40173آذرآباد(2)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2612

178764باغ باغونجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2613

97363باغ نیلجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2614

139534بالشتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2615

**بن جوي سلیمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2616

**بن کمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2617

632بهشت آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2618

935بهشت آبادموسويجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2619

31127پچهنوكجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2620

1434توکل آباد(چاه دمیل )جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2621

**جان آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2622

**جالل آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2623

**جالل آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2624

**جنگلکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2625

**جوي احمدخان(احمدآباد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2626

**جوي دادمحمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2627

**جوي درمحمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2628

**جوي موسیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2629

**چاه اسحق(موتورکرمشاه)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2630

**چاه بجارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2631

**چاه بن سنگجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2632

203984چاه تقیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2633

1249چاه حسین کریم خانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2634

**چاه خرم هوتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2635

**چاه خیرمادلی(نواب)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2636

**چاه شورجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2637
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45222چاه شوركجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2638

**چاه گهرامجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2639

**چاه لوککجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2640

35154چاه نواب(موتورملنگ)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2641

**چراغ آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2642

**چکورآبادچاه(دادعباس)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2643

6582,742چگردك(جلگه چاه هاشم)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2644

118512حسن آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2645

1768حسن آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2646

87340حسین آباد باغ نیلجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2647

**خالق آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2648

**خانه هاي خدارحم ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2649

90318خیرآبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2650

934دراب(چهل کنار)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2651

1878دراپجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2652

2495دمیتون باالجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2653

**دمیتون پایینجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2654

**ده کودجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2655

56216دهمیرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2656

2741,141دهنوجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2657

**رئیس آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2658

**زگشت آباد(موتورصابررئیسی)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2659

53186زیارت چاه سنگکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2660

51175زیارت موالعلی(ع)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2661

38154زیارت میرعمرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2662

835سه بنی(سبونی)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2663

**شکرآبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2664

86435شمس آباد(چاه شورك)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2665

97347شهرك چا ه اسحاقجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2666
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3091,447شهرك حسین آباد (گرون)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2667

41169شهرك حیدر آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2668

200922شهرك درگیابندجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2669

**صابونکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2670

**علم بیک آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2671

73339علی آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2672

**علی آباد(جوي شکري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2673

**قادرآباد (ده کود)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2674

**قاسم آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2675

**قنات دادعباس نارویی(گل آباد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2676

**کچک(کوچک)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2677

**کلوتان(موتور سعید بامري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2678

**کال بالیکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2679

**کالل ما(محمودآباد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2680

20106کمبارباقرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2681

**کون برانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2682

**کهنکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2683

**کهوران طلوجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2684

**کهورکانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2685

1652گردونانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2686

1041گزانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2687

58257گلنباتجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2688

**گوگایی(موتورچاکرنارویی)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2689

**گوهرکیشانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2690

426مجتمع خانه هاي نباديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2691

جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2692
مجتمع کشت وصنعت شهید بهشتی(کمیته 

امدادسبز)
43214

**مجتمع موتورهاي چاه قجرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2693

**مجتمع موتورهاي سپاهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2694

1158مچانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2695
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**مزرعه جان محمددلگانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2696

**مزرعه علی آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2697

**مگیريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2698

1037موتور ابراهیم کمال خانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2699

1770موتور اسفندیارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2700

**موتور اسماعیل بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2701

44163موتور اصغر گله داريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2702

**موتور امیر ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2703

**موتور باالنچجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2704

**موتور خرم هوتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2705

**موتور خیرمحمدقادردادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2706

**موتور رستم علیمراديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2707

**موتور رسول بخش فتیح محمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2708

32156موتور ریاضیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2709

36158موتور زبوديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2710

**موتور شفیع محمد بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2711

**موتور عیسی حیاتجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2712

**موتور قاضی زادهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2713

**موتور قوس بخشجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2714

1252موتور کرم بیک ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2715

**موتور محمدحسن ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2716

**موتور محمدمهدي سجا ديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2717

48179موتور مراد بهادريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2718

**موتور مال بلوچ (موتورحاجی حسن بامري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2719

**موتور ملوكجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2720

1468موتور نباديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2721

**موتورابراهیمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2722

**موتورابراهیم بامري(گل محمد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2723

**موتورابراهیم زمانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2724
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**موتورابراهیم عظیمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2725

**موتورابراهیم میرزا خانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2726

**موتورابراهیم نارویی ف زمانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2727

**موتورابوالحسن جهانگیريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2728

**موتورابوالحسن جهانگیريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2729

**موتورابوالحسن ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2730

**موتورابوالحسن ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2731

**موتوراحمدرییسی فردجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2732

**موتوراحمدناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2733

**موتوراحمدناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2734

**موتوراسالم بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2735

**موتوراسماعیل هوتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2736

**موتوراکبربامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2737

**موتوراکبرشیرانیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2738

69237موتورالکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2739

**موتوراهللا بخش حاتمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2740

**موتوراله بخشجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2741

**موتورامان اهللا ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2742

**موتورامیرحسن بگجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2743

733موتورانوربامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2744

**موتوراورنگ عبدالهیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2745

1467موتوراورنگ هوتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2746

**موتورآجدانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2747

**موتورآسا بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2748

**موتوربختیارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2749

**موتوربختیارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2750

**موتوربرکت علیمراديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2751

**موتوربزرگ بامري(گل محمد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2752

**موتوربلوچ ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2753
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730موتوربهادر(علم)بامري عالیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2754

71294موتوربهروزجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2755

**موتورپشک بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2756

**موتورپکیرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2757

**موتورپکیر(رستم)گلدشت چاه لفتکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2758

524موتورپیر بخش کامکارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2759

**موتورپیر محمدشه دوستی(زلیخا نورالدینی)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2760

**موتورپیربخشجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2761

**موتورپیربخش حاتمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2762

**موتورپیردادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2763

930موتورپیردادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2764

**موتورپیردادبهادري(موسی شیرانی)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2765

**موتورپیشک(بامري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2766

**موتورتاج محمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2767

**موتورتاج محمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2768

**موتورجان محمدامیریانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2769

**موتورجعفر بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2770

**موتورجالل جهانگیريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2771

**موتورجمعه نادري پورجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2772

30118موتورجنگی سابکی(سی ویک)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2773

419موتورجنگی(پوتار)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2774

**موتورجوادبامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2775

**موتورچاکرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2776

**موتورچراغجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2777

**موتورچراغجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2778

**موتورچراغ میر اسفنديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2779

**موتورچراغ میراسفنديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2780

**موتورچراغ(مراد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2781

**موتورچراغکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2782
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**موتورچنگیزجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2783

**موتورچهارشنبهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2784

729موتورحاتم(بامري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2785

**موتورحاج احمد علیمراديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2786

**موتورحاج محمود ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2787

**موتورحاجی اصغرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2788

**موتورحاجی شیرمحمد(سلیمان)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2789

**موتورحاجی نادرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2790

**موتورحبیب دادخداییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2791

**موتورحسابیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2792

**موتورحسنجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2793

**موتورحسن بامري(امیر)گلدشت چاه لفتکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2794

**موتورحسینجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2795

**موتورحسین کریم خانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2796

**موتورحضورجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2797

**موتورحیدرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2798

**موتورحیدرجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2799

417موتورحیدربگجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2800

**موتورخالدناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2801

**موتورخانکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2802

**موتورخدابخشجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2803

**موتورخدامرادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2804

**موتورخسروجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2805

**موتورخسرو ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2806

**موتورخیرمحمد(رحمدل)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2807

**موتوردادرحمانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2808

41185موتوردادشاه بامري(جهانگیرآباد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2809

**موتوردادعباس ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2810

**موتوردادعباس نارویی خواهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2811
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**موتوردادعباس نارویی گلدشت چاه لفتکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2812

**موتوردادکریمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2813

**موتوردادمحمدمحمدزهیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2814

**موتوردرمحمد علیمراديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2815

**موتوردرویش بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2816

**موتوردرویش هوتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2817

**موتوردرویش هوتیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2818

**موتوردکالجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2819

63313موتوردوشنبه روشنیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2820

**موتوردوالبجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2821

**موتوردولت بامري(پسوند)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2822

**موتوردین محمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2823

**موتوردین محمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2824

**موتورراشدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2825

**موتوررحمدلجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2826

**موتوررستمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2827

**موتوررضاجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2828

**موتوررمضانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2829

**موتورروزخاتونجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2830

**موتورزهراناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2831

**موتورسرور بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2832

**موتورسهرابجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2833

**موتورسهرابجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2834

**موتورسید حسن سجاديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2835

**موتورسید رضا سجاديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2836

1344موتورسیدشریفجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2837

**موتورسیدي بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2838

**موتورسیدي بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2839

414موتورسیدي سلیمان(ناصر)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2840
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**موتورشریف علمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2841

**موتورشریف نارویی(گل محمد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2842

**موتورشکراهللا بامري(حشمت)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2843

**موتورشماره10جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2844

**موتورشوکت نورالدینیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2845

**موتورشه مرادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2846

**موتورشه مراد(شیخ محمد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2847

**موتورشهبازجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2848

**موتورشهدوستجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2849

**موتورشهدوست بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2850

**موتورشهدوست ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2851

**موتورشهیدجمعهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2852

**موتورشیبان ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2853

416موتورشیر دل (جالیی )جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2854

**موتورشیردلجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2855

523موتورشیرمحمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2856

**موتورشیرمحمدبامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2857

**موتورعباسجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2858

**موتورعباس بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2859

**موتورعبدالرحمانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2860

1046موتورعبدالرحمن ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2861

**موتورعبداهللا چاکر خانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2862

**موتورعبدالواحدبامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2863

**موتورعبداله حیدرزهیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2864

**موتورعبدلجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2865

**موتورعبدل (جمعه بامري )جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2866

35137موتورعبدل ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2867

**موتورعبدل ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2868

**موتورعظیم شه دوستیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2869

صفحه 99
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**موتورعلم بیک ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2870

**موتورعلی بلوچی(چمل)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2871

**موتورعلی دادناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2872

**موتورعلی نارویی(حسن کرمشاه)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2873

**موتورعلی(حسین آباد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2874

**موتورعلی(شاهپور)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2875

**موتورعید بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2876

**موتورعیدوجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2877

**موتورعیسیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2878

**موتورعیسیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2879

**موتورعیسی بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2880

**موتورعیسی ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2881

**موتورغالمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2882

**موتورغالم حسین ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2883

**موتورغالم(بامري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2884

**موتورغالم(مراد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2885

**موتورغالمحسین ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2886

**موتورغالمرضاسجادي(حاج موسی)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2887

**موتورغالمعلی دهقانیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2888

**موتورقاسم ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2889

**موتورقلی بگجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2890

**موتورقوام بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2891

524موتورکرم شاهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2892

1342موتورکریم عبدالهیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2893

**موتورکریمدادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2894

**موتورکنارحیدربیگیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2895

**موتورکندلجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2896

**موتورکهوربامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2897

33133موتورکی ماس(جالل)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2898
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**موتورکیهانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2899

**موتورکیهان(بهرام)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2900

**موتورگل محمدبامري(زبودي)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2901

**موتورگل محمدناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2902

**موتورگهرام ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2903

**موتورالل بخش بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2904

622موتورالل محمدساالريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2905

842موتورمجیب شیرانیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2906

**موتورمحتاج بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2907

**موتورمحتاج ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2908

630موتورمحتاج نارویی نورالدینیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2909

**موتورمحمد بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2910

**موتورمحمد نارویی میرزاخانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2911

**موتورمحمد(نواب)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2912

**موتورمحمدبامري پیروزجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2913

**موتورمحمدبامري(نادر)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2914

**موتورمحمددادمحمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2915

**موتورمحمدعلی(شیرمحمد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2916

**موتورمحمدکرم بیکجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2917

**موتورمحمود(سلیمان)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2918

**موتورمختارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2919

**موتورمختارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2920

**موتورمرادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2921

**موتورمرادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2922

**موتورمراد ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2923

**موتورمراد ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2924

**موتورمرادخانجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2925

**موتورمریم بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2926

**موتورمریم نارویی نژاد(ابراهیم)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2927
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**موتورمشهدي آسا ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2928

**موتورمصريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2929

**موتورمالبهرامجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2930

**موتورملنگ قنبريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2931

**موتورملنگ ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2932

**موتورموبال(محمد)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2933

522موتورموسی بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2934

**موتورموسی بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2935

**موتورموسی بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2936

**موتورموسی بامري(کریم)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2937

**موتورموسی ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2938

**موتورموسی ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2939

939موتورمهديجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2940

1037موتورمهدي ساالريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2941

**موتورمهدي ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2942

**موتورمهراب(مهري)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2943

**موتورمهیمجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2944

**موتورمیر دوستجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2945

**موتورمیرخان(چاه کاش)جلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2946

**موتورمیردوست بامري اللجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2947

523موتورمیرزا ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2948

**موتورمیرك رئیسیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2949

1981موتورمیرهوتی ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2950

**موتورناصرناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2951

**موتورنبی بخش(عبداله)بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2952

**موتورنصرت راسخی پورجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2953

**موتورنقدي ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2954

49موتورنوابجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2955

**موتورنور بخش حیدر زهیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2956
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**موتورنورمحمدبامري زادهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2957

**موتورولی محمدجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2958

**موتورولی ناروییجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2959

**موتورهوشنگ بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2960

**موتورهوشنگ بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2961

**موتوریار محمد بامريجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2962

**موتوریدالهجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2963

**موتوریعقوبجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2964

**موسويجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2965

2199میان بازارجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2966

**میانجوجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2967

520میرآبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2968

58268نلوکیجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2969

43218نوك آبادجلگه چاه هاشمجلگه چاه هاشمدلگان2970

189777احمد آبا د گوركچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2971

**احمدآبادچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2972

35145جان آبادچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2973

**چاه حسینچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2974

66284چاه دنوك(1)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2975

49219چاه دنوك2چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2976

56265چاه شیر محمدچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2977

180717چاه علیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2978

1358دروازه(موتورجان محمدبامري)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2979

1675دوالبکانچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2980

533ده موییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2981

41177رگیتیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2982

1355ساربان ده موییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2983

**سوروچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2984

46187علی آبادچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2985
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**گردساربانوك(چاه حسینک)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2986

**الل بخش ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2987

2881,119مندباالچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2988

142564مندسفلی(رب یک)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2989

**موتور خدابخش بامريچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2990

**موتور عیسی عبدالهیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2991

**موتور محمد ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2992

**موتوراحمدناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2993

**موتوراله بخش ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2994

**موتورایوب ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2995

**موتوربختیارچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2996

**موتوربهزاديچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2997

**موتورپري خاتون(علی)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2998

**موتورپیربخشچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان2999

**موتورچاکرتاشکیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3000

**موتورحاجی موسیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3001

522موتورحاجی ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3002

**موتورحسینچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3003

**موتورخانه منبع آبچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3004

**موتورخدامرادچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3005

**موتوردر محمد ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3006

**موتوررحمت آبادچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3007

**موتوررحمدلچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3008

420موتوررستم ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3009

**موتورسیدمحمدناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3010

**موتورشاه علی ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3011

**موتورشاهپورناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3012

**موتورشنبه نارویی(الل بخش)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3013

**موتورشهاب زین الدینیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3014
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**موتورعبدالرحیمچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3015

**موتورعبدالکریم ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3016

**موتورعبدي(دین محمد)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3017

**موتورعلم(دین محمد)چاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3018

**موتورفاطمه عبدالهیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3019

**موتورفقیرمحمدناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3020

**موتورکریم عبدالهیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3021

**موتورمحمدناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3022

**موتورمرادناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3023

**موتورملک محمدناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3024

**موتورموسی عبدالهیچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3025

731موتورمهیم ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3026

**موتورنبی بخش ناروییچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3027

**موتورنقديچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3028

**موتورنورمحمدچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3029

**موتورهیبتچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3030

**موتوریارمحمدچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3031

**نواب آبادچاه علیجلگه چاه هاشمدلگان3032

2385احمدآباددلگانمرکزيدلگان3033

**اسکندرآباددلگانمرکزيدلگان3034

**تحما ن لديدلگانمرکزيدلگان3035

153672جبرآباددلگانمرکزيدلگان3036

128515چا ه محمددلگانمرکزيدلگان3037

152573چاه الونددلگانمرکزيدلگان3038

46198چاه جاللدلگانمرکزيدلگان3039

57229چاه چاکردلگانمرکزيدلگان3040

**چاه حاج دوست محمددکالیدلگانمرکزيدلگان3041

**چاه حاجی (چاه الل بخش )دلگانمرکزيدلگان3042

**چاه خالقداددلگانمرکزيدلگان3043
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4822,043چاه خدابخشدلگانمرکزيدلگان3044

160659چاه شور3دلگانمرکزيدلگان3045

153668چاه شورشماره 2دلگانمرکزيدلگان3046

3491,318چاه شورشماره یکدلگانمرکزيدلگان3047

**چاه علی بامريدلگانمرکزيدلگان3048

2297چاه علی پلنگیدلگانمرکزيدلگان3049

70251چاه عیسیدلگانمرکزيدلگان3050

**چاه کلیر - چاه کنردلگانمرکزيدلگان3051

53200چاه گزيدلگانمرکزيدلگان3052

**چاه گمشاد(شعلی بر)دلگانمرکزيدلگان3053

**چاه محمددلگانمرکزيدلگان3054

75271چاه محمددلگانمرکزيدلگان3055

**چاه محمد ناروییدلگانمرکزيدلگان3056

**چاه محمدباالدلگانمرکزيدلگان3057

**چاه مریدبامري(عباس)دلگانمرکزيدلگان3058

31118چاه میرجاندلگانمرکزيدلگان3059

2861,105چاه میركدلگانمرکزيدلگان3060

**چاه یار محمددلگانمرکزيدلگان3061

1361حجت آباددلگانمرکزيدلگان3062

137446حسین آبادلديدلگانمرکزيدلگان3063

105301حسین آباد گزشاهاندلگانمرکزيدلگان3064

3821,543حمیدآباددلگانمرکزيدلگان3065

1773شهرك عشایري باقرآباددلگانمرکزيدلگان3066

**شهرك صنعتیدلگانمرکزيدلگان3067

193824شهرك عشایري خسریندلگانمرکزيدلگان3068

831شهید ابراهیم بامريدلگانمرکزيدلگان3069

128443علی آبادلديدلگانمرکزيدلگان3070

137563علی آبادکالنظهوردلگانمرکزيدلگان3071

937کیامهرآباددلگانمرکزيدلگان3072
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86312کالکنتکدلگانمرکزيدلگان3073

2971,246کالنظهوردلگانمرکزيدلگان3074

130499کهنکدلگانمرکزيدلگان3075

4241,501کهنک لديدلگانمرکزيدلگان3076

**گراز آباددلگانمرکزيدلگان3077

97363گزشاهاندلگانمرکزيدلگان3078

3421,400گزگردلگانمرکزيدلگان3079

29133گل آباددلگانمرکزيدلگان3080

**مجتمع کشت وصنعت شهیدشیرمحمديدلگانمرکزيدلگان3081

1355محمد آباددلگانمرکزيدلگان3082

**محمد شهلی بر(حاج حبیب )دلگانمرکزيدلگان3083

**مزرعه چاه احمدملکدلگانمرکزيدلگان3084

**مصریاندلگانمرکزيدلگان3085

36136ملک آباددلگانمرکزيدلگان3086

1451موتور 15 خرداددلگانمرکزيدلگان3087

729موتور احمد پیراستهدلگانمرکزيدلگان3088

**موتور اکبر راهنجاردلگانمرکزيدلگان3089

523موتور اهللا بخش بامريدلگانمرکزيدلگان3090

**موتور امیر حمزه شهلی بردلگانمرکزيدلگان3091

1748موتور آخرداد (علی بخش )دلگانمرکزيدلگان3092

**موتور پتی محمد شهلی بردلگانمرکزيدلگان3093

**موتور پرویز قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3094

**موتور پمپ شیر محمدي (برادران نارویی )دلگانمرکزيدلگان3095

**موتور پیر محمد عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3096

**موتور پیر محمد عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3097

929موتور پیرداددلگانمرکزيدلگان3098

**موتور تاج محمد شهلی بردلگانمرکزيدلگان3099

**موتور جعفر4دلگانمرکزيدلگان3100

**موتور جنگی مکسانیدلگانمرکزيدلگان3101
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**موتور حاج صالح کرم زهیدلگانمرکزيدلگان3102

**موتور حاج غفور  قلندر زهیدلگانمرکزيدلگان3103

**موتور حاجی پیر بخش کبدانیدلگانمرکزيدلگان3104

**موتور حاجی خدارحم شه بخشدلگانمرکزيدلگان3105

**موتور حاجی گل محمد شهلی بردلگانمرکزيدلگان3106

**موتور حسن مطلقدلگانمرکزيدلگان3107

**موتور خان محمد ناروییدلگانمرکزيدلگان3108

**موتور خیر محمد سپاهیدلگانمرکزيدلگان3109

**موتور دولت یوسف زهیدلگانمرکزيدلگان3110

**موتور شکريدلگانمرکزيدلگان3111

**موتور عاشور سپاهیدلگانمرکزيدلگان3112

**موتور عباس بامريدلگانمرکزيدلگان3113

**موتور علی بخش پکیر شاهیدلگانمرکزيدلگان3114

45موتور علی کرددلگانمرکزيدلگان3115

1768موتور کریم علیدلگانمرکزيدلگان3116

**موتور کریم کبدانیدلگانمرکزيدلگان3117

**موتور گل محمد با مريدلگانمرکزيدلگان3118

**موتور مراددلگانمرکزيدلگان3119

**موتور مراد عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3120

**موتور مزار سابکیدلگانمرکزيدلگان3121

**موتور موسی جمشیدزهیدلگانمرکزيدلگان3122

**موتور موالدادیوسف زهیدلگانمرکزيدلگان3123

**موتور میركدلگانمرکزيدلگان3124

**موتوراحمدبامريدلگانمرکزيدلگان3125

**موتوراحمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3126

**موتوراحمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3127

**موتوراسحق جمشیدزهیدلگانمرکزيدلگان3128

**موتوراسحق عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3129

**موتوراسالم ناروییدلگانمرکزيدلگان3130
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**موتوراشرفدلگانمرکزيدلگان3131

**موتوراله آباد (م ما لک )دلگانمرکزيدلگان3132

**موتورامام بخش عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3133

**موتورامیربامريدلگانمرکزيدلگان3134

**موتورانور قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3135

**موتورانورعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3136

**موتوراورنگ زنگیدلگانمرکزيدلگان3137

**موتوراورنگ عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3138

**موتورآتوندلگانمرکزيدلگان3139

**موتوربجارعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3140

**موتوربختیاربامريدلگانمرکزيدلگان3141

**موتوربخشک شیبانیدلگانمرکزيدلگان3142

**موتوربرکت عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3143

**موتوربهادردلگانمرکزيدلگان3144

**موتورپهلوان شه بخشدلگانمرکزيدلگان3145

**موتورپیر محمددلگانمرکزيدلگان3146

**موتورجان محمددلگانمرکزيدلگان3147

**موتورجعفر بامريدلگانمرکزيدلگان3148

**موتورجعفربامريدلگانمرکزيدلگان3149

**موتورجعفرهوتدلگانمرکزيدلگان3150

521موتورجالل نوابیدلگانمرکزيدلگان3151

**موتورجمعه جمشیدزهیدلگانمرکزيدلگان3152

**موتورجمل بامريدلگانمرکزيدلگان3153

**موتورجنگی بامريدلگانمرکزيدلگان3154

**موتورجوادبامريدلگانمرکزيدلگان3155

**موتورجهانگیرخوشرودلگانمرکزيدلگان3156

**موتورچاه جنگالدلگانمرکزيدلگان3157

**موتورچراغدلگانمرکزيدلگان3158

**موتورچراغ شاه ولی بردلگانمرکزيدلگان3159
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411موتورحاتم عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3160

**موتورحاج چنگیزنوابیدلگانمرکزيدلگان3161

517موتورحاج سیف اله بامريدلگانمرکزيدلگان3162

**موتورحاج غفور قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3163

**موتورحاج گل محمد شهلی بردلگانمرکزيدلگان3164

**موتورحاجی پرویز قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3165

**موتورحاجی پسندقلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3166

**موتورحاجی جمعهدلگانمرکزيدلگان3167

**موتورحاجی رضاجمشیدزهیدلگانمرکزيدلگان3168

**موتورحاجی سجاديدلگانمرکزيدلگان3169

**موتورحاجی گل محمدشهلی بردلگانمرکزيدلگان3170

**موتورحاجی گمی بامريدلگانمرکزيدلگان3171

**موتورحاجی مالکیدلگانمرکزيدلگان3172

**موتورحاجی موسی سجادي3دلگانمرکزيدلگان3173

**موتورحاجی مهراب شهلی بردلگانمرکزيدلگان3174

**موتورحاجی مهیم ناروییدلگانمرکزيدلگان3175

**موتورحاجی ولی قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3176

**موتورحاجی یوسف بامريدلگانمرکزيدلگان3177

**موتورحاجی یوسف ریگیدلگانمرکزيدلگان3178

**موتورحبیب عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3179

**موتورحبیب قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3180

**موتورحبیب کرم زهیدلگانمرکزيدلگان3181

**موتورحسن شهلی بردلگانمرکزيدلگان3182

**موتورحسن عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3183

**موتورحسین بامريدلگانمرکزيدلگان3184

**موتورحسین بامريدلگانمرکزيدلگان3185

**موتورحسین بامريدلگانمرکزيدلگان3186

**موتورحسین بامريدلگانمرکزيدلگان3187

**موتورحسین ناروییدلگانمرکزيدلگان3188
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**موتورحمزه ناروییدلگانمرکزيدلگان3189

**موتورحمید عبدالهی (بیت الهی )دلگانمرکزيدلگان3190

**موتورحمید قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3191

**موتورحمیدمراديدلگانمرکزيدلگان3192

**موتورحمیدناروییدلگانمرکزيدلگان3193

**موتورحیاطدلگانمرکزيدلگان3194

**موتورخالقداددلگانمرکزيدلگان3195

**موتورخان محمدناروییدلگانمرکزيدلگان3196

**موتورخداخیرعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3197

**موتورخدارحم عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3198

413موتورخدامراددلگانمرکزيدلگان3199

**موتورخدامراد بامريدلگانمرکزيدلگان3200

**موتورخدامراد عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3201

**موتورخدامرادبامريدلگانمرکزيدلگان3202

**موتورخدانظرآوج ریگیدلگانمرکزيدلگان3203

**موتورخسروناروییدلگانمرکزيدلگان3204

**موتورخیرمحمددامنیدلگانمرکزيدلگان3205

**موتورخیرمحمددامنی(محمدعبدالهی)دلگانمرکزيدلگان3206

**موتورداد محمد یوسف زاییدلگانمرکزيدلگان3207

**موتوردرویشدلگانمرکزيدلگان3208

**موتوردین محمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3209

**موتوررحمان بامريدلگانمرکزيدلگان3210

**موتوررحمت بامريدلگانمرکزيدلگان3211

**موتوررحیم جمشیدزهیدلگانمرکزيدلگان3212

**موتوررحیم خوشرودلگانمرکزيدلگان3213

**موتوررحیم یوسف زهیدلگانمرکزيدلگان3214

**موتوررسول بامريدلگانمرکزيدلگان3215

**موتوررسول عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3216

**موتوررشیدخوشرودلگانمرکزيدلگان3217
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**موتوررشیدفضل الهیدلگانمرکزيدلگان3218

**موتوررودین عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3219

**موتورزمان ریگیدلگانمرکزيدلگان3220

**موتورسامیردلگانمرکزيدلگان3221

**موتورسرهنگ کرد2دلگانمرکزيدلگان3222

**موتورسعیدبامريدلگانمرکزيدلگان3223

**موتورسیدمحمدحسینیدلگانمرکزيدلگان3224

**موتورشریفدلگانمرکزيدلگان3225

**موتورشکل بامريدلگانمرکزيدلگان3226

1852موتورشنبهدلگانمرکزيدلگان3227

**موتورشه دوستدلگانمرکزيدلگان3228

**موتورشه قلی عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3229

**موتورشه میردلگانمرکزيدلگان3230

**موتورشهریاردلگانمرکزيدلگان3231

**موتورشهیدعلی معماردلگانمرکزيدلگان3232

**موتورشیرمحمدبامريدلگانمرکزيدلگان3233

**موتورطاهرعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3234

**موتورطلعت ناروییدلگانمرکزيدلگان3235

726موتورعاشوربامريدلگانمرکزيدلگان3236

**موتورعاشورعاشوريدلگانمرکزيدلگان3237

**موتورعبدالرحیم درنهدلگانمرکزيدلگان3238

**موتورعبدالواحدناروییدلگانمرکزيدلگان3239

**موتورعبدل هوتدلگانمرکزيدلگان3240

**موتورعبدي عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3241

**موتورعزیز ریگیدلگانمرکزيدلگان3242

**موتورعظیمدلگانمرکزيدلگان3243

**موتورعلی بامريدلگانمرکزيدلگان3244

**موتورعلی بیت الهیدلگانمرکزيدلگان3245

**موتورعلی شه بخشدلگانمرکزيدلگان3246
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**موتورعلیادلگانمرکزيدلگان3247

**موتورعیدمحمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3248

**موتورعیسی بامريدلگانمرکزيدلگان3249

**موتورعیسی بامري(کندل)دلگانمرکزيدلگان3250

**موتورغالم محمددانشمنديدلگانمرکزيدلگان3251

**موتورغالمحسین ناروییدلگانمرکزيدلگان3252

2160موتورغالمرضادلگانمرکزيدلگان3253

**موتورفرهنگ رزمپوشدلگانمرکزيدلگان3254

**موتورفقیر محمد عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3255

**موتورقادر هوتیدلگانمرکزيدلگان3256

**موتورقادربخش بامريدلگانمرکزيدلگان3257

**موتورقاسم بامريدلگانمرکزيدلگان3258

**موتورقاسم چاه الونددلگانمرکزيدلگان3259

**موتورقدرت بامريدلگانمرکزيدلگان3260

**موتورقدرت جمشید زهیدلگانمرکزيدلگان3261

**موتورقلندربامري1دلگانمرکزيدلگان3262

**موتورقلندربامري2دلگانمرکزيدلگان3263

**موتورقیمت عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3264

**موتورکرم کرددلگانمرکزيدلگان3265

**موتورکریم بامريدلگانمرکزيدلگان3266

**موتورکریم عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3267

**موتورکوچکدلگانمرکزيدلگان3268

**موتورگل پري ناروییدلگانمرکزيدلگان3269

1041موتورگل محمد سپاهیدلگانمرکزيدلگان3270

**موتورگل محمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3271

**موتورگمی عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3272

**موتورگهرام بامريدلگانمرکزيدلگان3273

**موتورالل بخشدلگانمرکزيدلگان3274

**موتورماهان نارویی (پرویز)دلگانمرکزيدلگان3275
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**موتورمجیدشهلی بردلگانمرکزيدلگان3276

**موتورمحتاج بامريدلگانمرکزيدلگان3277

**موتورمحراب ناروییدلگانمرکزيدلگان3278

**موتورمحمدبامريدلگانمرکزيدلگان3279

**موتورمحمدبامريدلگانمرکزيدلگان3280

**موتورمحمدرضا بامريدلگانمرکزيدلگان3281

**موتورمحمدرضامنصوري4دلگانمرکزيدلگان3282

**موتورمحمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3283

**موتورمحمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3284

**موتورمحمدعلی ناروییدلگانمرکزيدلگان3285

**موتورمحمدکبدانی(حبیب)دلگانمرکزيدلگان3286

**موتورمراد قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3287

**موتورمگیربامريدلگانمرکزيدلگان3288

**موتورموسیدلگانمرکزيدلگان3289

**موتورموسی بامريدلگانمرکزيدلگان3290

1252موتورموسی سپاهیدلگانمرکزيدلگان3291

**موتورمهدي آوج ریگیدلگانمرکزيدلگان3292

**موتورمهدي جمشیدزهیدلگانمرکزيدلگان3293

**موتورمهدي ناروییدلگانمرکزيدلگان3294

**موتورمهیم ناروییدلگانمرکزيدلگان3295

**موتورناصر عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3296

**موتورناصرعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3297

**موتورنبی بخش عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3298

**موتورنظر قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3299

**موتورنظرعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3300

**موتورنعیم ریگیدلگانمرکزيدلگان3301

**موتورنور محمدربوشهدلگانمرکزيدلگان3302

**موتورنورمحمددلگانمرکزيدلگان3303

**موتورنورمحمد بامريدلگانمرکزيدلگان3304
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**موتورولی داددلگانمرکزيدلگان3305

**موتورولی محمد بامريدلگانمرکزيدلگان3306

**موتورولی محمدبامريدلگانمرکزيدلگان3307

**موتورولی محمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3308

**موتورهمت عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3309

**موتورهوشنگ عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3310

**موتوریار محمد عبدالهیدلگانمرکزيدلگان3311

**موتوریارمحمدعبدالهیدلگانمرکزيدلگان3312

**موتوریوسف قلندرزهیدلگانمرکزيدلگان3313

**موتوریوسف ناروییدلگانمرکزيدلگان3314

**مهدي آباددلگانمرکزيدلگان3315

1857نعمت آباد لديدلگانمرکزيدلگان3316

60243نعمت آبادسردشتدلگانمرکزيدلگان3317

2289هندل آباددلگانمرکزيدلگان3318

63224هیت کلیردلگانمرکزيدلگان3319

183761هیتکدلگانمرکزيدلگان3320

1565چاه حسینگنبد علويمرکزيدلگان3321

154693چاه دازوگنبد علويمرکزيدلگان3322

713چاه شورك 72 تنگنبد علويمرکزيدلگان3323

29131چاه شورك 1گنبد علويمرکزيدلگان3324

75373چاه شورك 2(عاشقان حسینی )گنبد علويمرکزيدلگان3325

6062,582چاه کیچیگنبد علويمرکزيدلگان3326

200857چیل کنارگنبد علويمرکزيدلگان3327

140566سه پایه زیارت گنبدگنبد علويمرکزيدلگان3328

29128علی آباد گلدشتگنبد علويمرکزيدلگان3329

1561علی آبادچاه کیچیگنبد علويمرکزيدلگان3330

99381قاسم آباد گنبدگنبد علويمرکزيدلگان3331

150700کهنکگنبد علويمرکزيدلگان3332

143591گنبدعلويگنبد علويمرکزيدلگان3333
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1020مزرعه کومانگنبد علويمرکزيدلگان3334

**موتورنورخاتون بامريگنبد علويمرکزيدلگان3335

146701نوك آبادگنبدگنبد علويمرکزيدلگان3336

**اب شیرینهودیانمرکزيدلگان3337

1665ابزانهودیانمرکزيدلگان3338

**بن کوههودیانمرکزيدلگان3339

410بنکلهودیانمرکزيدلگان3340

87314پاسگاه افضل آبادهودیانمرکزيدلگان3341

41172پشته پیردادهودیانمرکزيدلگان3342

50191پوچ چاههودیانمرکزيدلگان3343

940پوسکینهودیانمرکزيدلگان3344

**چاتیهودیانمرکزيدلگان3345

**چاتی کاشکهودیانمرکزيدلگان3346

1048چاهکهودیانمرکزيدلگان3347

**چتکهودیانمرکزيدلگان3348

**چیدگانهودیانمرکزيدلگان3349

838خسرین(وسرین)هودیانمرکزيدلگان3350

**دوکان کپتهودیانمرکزيدلگان3351

525ده پرککهودیانمرکزيدلگان3352

48232ده زیرهودیانمرکزيدلگان3353

45150دهدشتهودیانمرکزيدلگان3354

49186راسته ايهودیانمرکزيدلگان3355

**زیارتهودیانمرکزيدلگان3356

**زیارت حضرت عباس (ع )هودیانمرکزيدلگان3357

1054سرنررانهودیانمرکزيدلگان3358

1245سوركهودیانمرکزيدلگان3359

**سول(کهورحسین کشته)هودیانمرکزيدلگان3360

**کلگ جنگانهودیانمرکزيدلگان3361

**کاشکهودیانمرکزيدلگان3362
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25108کالنهودیانمرکزيدلگان3363

2680کنار شیبهودیانمرکزيدلگان3364

25105کهنکهودیانمرکزيدلگان3365

**گوراگانهودیانمرکزيدلگان3366

**گونفشگانهودیانمرکزيدلگان3367

61247گووسهودیانمرکزيدلگان3368

1247گوهرهودیانمرکزيدلگان3369

26103محمد آباد هیدانهودیانمرکزيدلگان3370

114383هودیانهودیانمرکزيدلگان3371

41155هورکیهودیانمرکزيدلگان3372

103375هیدانهودیانمرکزيدلگان3373

520هیرهودیانمرکزيدلگان3374

32121اسالم آبادبنجارمرکزيزابل3375

246907امامیهبنجارمرکزيزابل3376

172710امیرآبادبنجارمرکزيزابل3377

528انوربریچیبنجارمرکزيزابل3378

831ایستگاه رادیوبنجارمرکزيزابل3379

158571بامري جهانتیغبنجارمرکزيزابل3380

37152برج افغانبنجارمرکزيزابل3381

30132پردیس دانشگاهبنجارمرکزيزابل3382

77287پیري بنیادبنجارمرکزيزابل3383

5512,335تپه دزبنجارمرکزيزابل3384

**تولیدشن وماسه براهویی مقدمبنجارمرکزيزابل3385

**جایگاه اختصاصی کوثربنجارمرکزيزابل3386

1453جباربنجارمرکزيزابل3387

117397جهانتیغبنجارمرکزيزابل3388

1245حاج روشن ساسولیبنجارمرکزيزابل3389

2390حاج عیسی دهمردهبنجارمرکزيزابل3390

53179حاجی صفربنجارمرکزيزابل3391
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237900حسن آبادبنجارمرکزيزابل3392

47172حسن رحمانبنجارمرکزيزابل3393

29100حسن کربالیی افغانبنجارمرکزيزابل3394

82301حسین آباد جربنجارمرکزيزابل3395

1663حسین آبادکوهکن(ده شیخا)بنجارمرکزيزابل3396

217740حیدرآبادبنجارمرکزيزابل3397

2364حیدرسلیمانبنجارمرکزيزابل3398

2280حیدريبنجارمرکزيزابل3399

2160حیدريبنجارمرکزيزابل3400

940خانه هاي عظیمیبنجارمرکزيزابل3401

731خدانظرسارانیبنجارمرکزيزابل3402

54175خمرآبادمیرزنگبنجارمرکزيزابل3403

1944خواجه محموديبنجارمرکزيزابل3404

**دانشگاه آزادزابلبنجارمرکزيزابل3405

2162درویش سیديبنجارمرکزيزابل3406

182502ده ارباببنجارمرکزيزابل3407

196635ده اسکلبنجارمرکزيزابل3408

65275ده اصغربنجارمرکزيزابل3409

79339ده بامري(ده غالمان)بنجارمرکزيزابل3410

38155ده بریچیبنجارمرکزيزابل3411

1128ده بولهبنجارمرکزيزابل3412

1145ده جمال الدین(حسین خان کمالی)بنجارمرکزيزابل3413

1866ده جماناروییبنجارمرکزيزابل3414

68268ده حاجی عبداهللابنجارمرکزيزابل3415

1768ده حسن محمدبنجارمرکزيزابل3416

68240ده درگیبنجارمرکزيزابل3417

26117ده دهمرده جنوبیبنجارمرکزيزابل3418

135529ده رضاجربنجارمرکزيزابل3419

**ده ریگیبنجارمرکزيزابل3420
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58250ده ساداتبنجارمرکزيزابل3421

132495ده سرحديبنجارمرکزيزابل3422

2175ده سندگلبنجارمرکزيزابل3423

2264ده عباس آقاجانبنجارمرکزيزابل3424

60203ده غالمانبنجارمرکزيزابل3425

52165ده کرم دهمردهبنجارمرکزيزابل3426

45136ده گتبنجارمرکزيزابل3427

1870ده گرگبنجارمرکزيزابل3428

1642ده مالمحمدبنجارمرکزيزابل3429

3095ده میرحسن سرحديبنجارمرکزيزابل3430

89265ده میرحسین سرحديبنجارمرکزيزابل3431

1334ده میرعبداهللابنجارمرکزيزابل3432

64195ده نوبنجارمرکزيزابل3433

101388ده نهوربنجارمرکزيزابل3434

2181ده هابیلبنجارمرکزيزابل3435

112382دهکولبنجارمرکزيزابل3436

127563دهمرده شمالیبنجارمرکزيزابل3437

**رسول سارانیبنجارمرکزيزابل3438

89320رشیدخانبنجارمرکزيزابل3439

1769روستاي سنچولیبنجارمرکزيزابل3440

**زیارتگاه بی بی دوستبنجارمرکزيزابل3441

3461,077ژاله ايبنجارمرکزيزابل3442

57222شاهوزهیبنجارمرکزيزابل3443

1982عبدالکریم دهمرده(گله بچه)بنجارمرکزيزابل3444

173656علی آبادبنجارمرکزيزابل3445

1872علی راست باال(سارانی)بنجارمرکزيزابل3446

2183عیسی خان(خرمازایی)بنجارمرکزيزابل3447

2981,306فتح آبادبنجارمرکزيزابل3448

1250فرودگاه زابلبنجارمرکزيزابل3449
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238881قاسم آبادبنجارمرکزيزابل3450

517کجیر دهمردهبنجارمرکزيزابل3451

1855کربالیی غالمرضابنجارمرکزيزابل3452

**کوره هاي شاهوزهیبنجارمرکزيزابل3453

3691,313کرباسکبنجارمرکزيزابل3454

162583کربالیی قربانبنجارمرکزيزابل3455

281972کلوخیبنجارمرکزيزابل3456

**گردان تکاوري111(شهرك افغانها)بنجارمرکزيزابل3457

95355گل آبادسفلیبنجارمرکزيزابل3458

138511گل آبادعلیابنجارمرکزيزابل3459

98352گل محمد بیکبنجارمرکزيزابل3460

137514گل میربنجارمرکزيزابل3461

418مجتمع دامداریهاي محمدآبادبنجارمرکزيزابل3462

177648محمد آباد(هراتی)بنجارمرکزيزابل3463

72296محمدآبادبوالییبنجارمرکزيزابل3464

1269مالحسن چاريبنجارمرکزيزابل3465

1460میرخان هراتیبنجارمرکزيزابل3466

**ناحیه صنعتی بنجاربنجارمرکزيزابل3467

**نراقیبنجارمرکزيزابل3468

87334نظرسارانیبنجارمرکزيزابل3469

1039نورآبادغالمانبنجارمرکزيزابل3470

54256وحدت آبادبنجارمرکزيزابل3471

**اکبرآبادشوروکورینزاهدان3472

**پلگی (پلگی حاجی محمد)شوروکورینزاهدان3473

59253توکل آبادشوروکورینزاهدان3474

1146جابرآبادچاه رحیمشوروکورینزاهدان3475

28116جاروكشوروکورینزاهدان3476

**جهادآبادپیچکیشوروکورینزاهدان3477

**چاه اهللا بخششوروکورینزاهدان3478
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**چاه امیدشوروکورینزاهدان3479

**چاه بجارشوروکورینزاهدان3480

**چاه پارالدینشوروکورینزاهدان3481

**چاه پکیرشوروکورینزاهدان3482

**چاه تاج محمدشوروکورینزاهدان3483

518چاه توكشوروکورینزاهدان3484

1650چاه جاللشوروکورینزاهدان3485

**چاه جمشید(گل محمد)شوروکورینزاهدان3486

**چاه حاجی جاللشوروکورینزاهدان3487

**چاه حاجی روزالدینشوروکورینزاهدان3488

**چاه حاجی مهناز(موسی)شوروکورینزاهدان3489

1028چاه حسینشوروکورینزاهدان3490

**چاه حیاطشوروکورینزاهدان3491

46188چاه داوودشوروکورینزاهدان3492

**چاه رحیمشوروکورینزاهدان3493

633چاه زلیخا(دلدار)شوروکورینزاهدان3494

**چاه سیاه خانشوروکورینزاهدان3495

**چاه سیاه خانشوروکورینزاهدان3496

**چاه شاه محمدشوروکورینزاهدان3497

**چاه شهدادشوروکورینزاهدان3498

**چاه شیرمحمدشوروکورینزاهدان3499

**چاه عبدالرحمانشوروکورینزاهدان3500

**چاه عبدالعزیزشوروکورینزاهدان3501

2077چاه عثمانشوروکورینزاهدان3502

**چاه عیسی خانشوروکورینزاهدان3503

**چاه کمالشوروکورینزاهدان3504

**چاه محمد بخششوروکورینزاهدان3505

**چاه محمودشوروکورینزاهدان3506

**چاه ملک محمد شه بخششوروکورینزاهدان3507
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**چاه موسیشوروکورینزاهدان3508

**چاه نعمت الهشوروکورینزاهدان3509

418چاه نعیمشوروکورینزاهدان3510

**چاه ولی محمدشوروکورینزاهدان3511

**چاه یار محمد رشیدشوروکورینزاهدان3512

1033چاه یارمحمدشوروکورینزاهدان3513

79316حاجی آبادشوروکورینزاهدان3514

**خانه هاي حاجی شاه محمدشوروکورینزاهدان3515

**رب آبادچاه رحیمشوروکورینزاهدان3516

**سعدآبادچاه رحیمشوروکورینزاهدان3517

1886سعیدآبادشوروکورینزاهدان3518

**سیاه جرشوروکورینزاهدان3519

24105شوركشوروکورینزاهدان3520

79260شوروشوروکورینزاهدان3521

2541,159شهرك محمدآبادشوروکورینزاهدان3522

635صدرآبادشوروکورینزاهدان3523

1261صفرآبادشوروکورینزاهدان3524

945علی آبادشوركشوروکورینزاهدان3525

725علی آبادشوروکورینزاهدان3526

411غریب آباد(حاجی رحمت)شوروکورینزاهدان3527

**غفورآبادشوروکورینزاهدان3528

**غالم آبادشوروکورینزاهدان3529

**فقیرآبادچاه رحیمشوروکورینزاهدان3530

**قاسم آبادشوروکورینزاهدان3531

**کریم آبادگلوگاهشوروکورینزاهدان3532

1156گل آبادگلوگاهشوروکورینزاهدان3533

2941,147گلوگاهشوروکورینزاهدان3534

1244مزارآباد(مرادآباد)شوروکورینزاهدان3535

**ملک آبادشوروکورینزاهدان3536
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**موتور اسماعیل شه بخششوروکورینزاهدان3537

66275موتور اله آبادشوروکورینزاهدان3538

1057موتور اله یارشوروکورینزاهدان3539

**موتور بدیع الزمانشوروکورینزاهدان3540

1250موتور پرویز( حاجی محمد کریم)شوروکورینزاهدان3541

626موتور پري ناز (عبدالعزیز)شوروکورینزاهدان3542

**موتور جنگیانشوروکورینزاهدان3543

**موتور جنگیان (محمد حسین)شوروکورینزاهدان3544

**موتور جیهندشوروکورینزاهدان3545

413موتور چراغشوروکورینزاهدان3546

418موتور حاجی احمدشوروکورینزاهدان3547

**موتور حاجی اکبرشوروکورینزاهدان3548

**موتور حاجی جاللشوروکورینزاهدان3549

**موتور حاجی جاللشوروکورینزاهدان3550

**موتور حاجی جالل (عید محمد)شوروکورینزاهدان3551

1660موتور حاجی حبیبشوروکورینزاهدان3552

**موتور حاجی حسنشوروکورینزاهدان3553

1340موتور حاجی حسینشوروکورینزاهدان3554

1147موتور حاجی حسینشوروکورینزاهدان3555

**موتور حاجی درمحمدشوروکورینزاهدان3556

635موتور حاجی رحمتشوروکورینزاهدان3557

627موتور حاجی شاه محمدشوروکورینزاهدان3558

419موتور حاجی عبداهللاشوروکورینزاهدان3559

522موتور حاجی عبدلشوروکورینزاهدان3560

**موتور حاجی عزیز(اقبال)شوروکورینزاهدان3561

2172موتور حاجی عیسیشوروکورینزاهدان3562

**موتور حاجی غفورشوروکورینزاهدان3563

**موتور حاجی کرمشوروکورینزاهدان3564

**موتور حاجی کرمشوروکورینزاهدان3565

صفحه 123



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**موتور حاجی کرمشوروکورینزاهدان3566

**موتور حاجی مجیدشوروکورینزاهدان3567

**موتور حاجی محمد رحیمشوروکورینزاهدان3568

1035موتور حاجی یار محمدشوروکورینزاهدان3569

2289موتور خداداد شه بخش (خدابحش )شوروکورینزاهدان3570

1660موتور خورشیدشوروکورینزاهدان3571

835موتور دادشاهشوروکورینزاهدان3572

**موتور درمحمدشوروکورینزاهدان3573

**موتور رحمت اله جیهندشوروکورینزاهدان3574

943موتور روزالدین(مهیم)شوروکورینزاهدان3575

**موتور زلیخا شه بخششوروکورینزاهدان3576

1048موتور صاحبدادشوروکورینزاهدان3577

**موتور عبدالرحیمشوروکورینزاهدان3578

**موتور عبدالقادرشوروکورینزاهدان3579

54187موتور عبدالواحدشوروکورینزاهدان3580

**موتور عطاء اهللا (چاه پکیر )شوروکورینزاهدان3581

**موتور عیدمحمدشوروکورینزاهدان3582

**موتور غالم رسول(اله آباد)شوروکورینزاهدان3583

**موتور کریم گمشادزهیشوروکورینزاهدان3584

**موتور گل محمدشوروکورینزاهدان3585

**موتور مجیدشوروکورینزاهدان3586

639موتور محمد حسنشوروکورینزاهدان3587

**موتور محمد زمانشوروکورینزاهدان3588

**موتور محمد علی شه بخششوروکورینزاهدان3589

46موتور محمد(حاج عبداله)شوروکورینزاهدان3590

**موتور محمدحسینشوروکورینزاهدان3591

**موتور محمدرضا(مرادبی بی)شوروکورینزاهدان3592

**موتور محمدگلشوروکورینزاهدان3593

65237موتور مهراب(شیرمحمد)شوروکورینزاهدان3594
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**موتور میرزاشوروکورینزاهدان3595

**موتور نجم الدینشوروکورینزاهدان3596

**موتور نظر شه بخششوروکورینزاهدان3597

**موتور نوابشوروکورینزاهدان3598

38140موتوربلوچ خانشوروکورینزاهدان3599

25112موتوربهادرشوروکورینزاهدان3600

**موتورپسندشوروکورینزاهدان3601

31128موتورجمال الدینشوروکورینزاهدان3602

**موتورحاج علمشوروکورینزاهدان3603

1038موتورحاجی جاللشوروکورینزاهدان3604

635موتورحاجی حکیمشوروکورینزاهدان3605

60229موتورحاجی حیدرشوروکورینزاهدان3606

**موتورحاجی رحمتشوروکورینزاهدان3607

**موتورحاجی مجیدشوروکورینزاهدان3608

**موتورحاجی محمدنورشوروکورینزاهدان3609

**موتوردرخانشوروکورینزاهدان3610

**موتوردین محمدشوروکورینزاهدان3611

**موتوررحمتشوروکورینزاهدان3612

**موتوررسولشوروکورینزاهدان3613

**موتوررشیدشوروکورینزاهدان3614

1020موتورشاه براتشوروکورینزاهدان3615

**موتورشیرمحمدشوروکورینزاهدان3616

841موتورعبدالرحمنشوروکورینزاهدان3617

**موتورعبدالغفورشوروکورینزاهدان3618

1781موتورماشاالهشوروکورینزاهدان3619

1043موتورمجیدناروییشوروکورینزاهدان3620

**موتورمحمدشاهشوروکورینزاهدان3621

**موتورمحمدعثمانشوروکورینزاهدان3622

**موتورمحمدعلی شه بخش(اهللا آبادچاه رحیم)شوروکورینزاهدان3623
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**موتورمحمدناصرشوروکورینزاهدان3624

**موتورمحمدنورشوروکورینزاهدان3625

416موتورمالحسنشوروکورینزاهدان3626

421موتورمالعزیزشوروکورینزاهدان3627

1366موتورمنصوراسماعیل زهی کلوکاهشوروکورینزاهدان3628

**موتورنجم الدینشوروکورینزاهدان3629

**موتورنوابشوروکورینزاهدان3630

**موتورنیک محمدشوروکورینزاهدان3631

**موتورولی محمدشه بخششوروکورینزاهدان3632

1145موتورهاجره شه بخششوروکورینزاهدان3633

**موتوریوسفشوروکورینزاهدان3634

**نعمت آبادشوروکورینزاهدان3635

126496نعمت آبادشوروکورینزاهدان3636

43199نوك آبادشوروشوروکورینزاهدان3637

1130ارزانتاكکورینکورینزاهدان3638

2499اسالم آباد(موتورعبدالواحدشه بخش)کورینکورینزاهدان3639

**اسماعیل آبادکورینکورینزاهدان3640

1044اسماعیل آبادکورینکورینزاهدان3641

1565اهللا آبادباگوکورینکورینزاهدان3642

23104اهللا آبادمینوییکورینکورینزاهدان3643

839اهللا آبادکورینکورینزاهدان3644

2173اهللا آبادشریفکورینکورینزاهدان3645

1756امام آبادکورینکورینزاهدان3646

830امام قادرکورینکورینزاهدان3647

725امیرآباد(احمدآباد)کورینکورینزاهدان3648

2063انورآبادکورینکورینزاهدان3649

37148باگوکورینکورینزاهدان3650

1231بدرآبادکورینکورینزاهدان3651

**برجککورینکورینزاهدان3652

صفحه 126



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بگککورینکورینزاهدان3653

**پاسگاه دوراهی جون آبادکورینکورینزاهدان3654

**پدگی پایینکورینکورینزاهدان3655

1661تعاونی توسعه گران کورینکورینکورینزاهدان3656

**تگورناصريکورینکورینزاهدان3657

48155توکل آبادکورینکورینزاهدان3658

87270توکل آبادکورینکورینزاهدان3659

1775توکل آباد مینوییکورینکورینزاهدان3660

**جمال آبادکورینکورینزاهدان3661

98321چانعلیکورینکورینزاهدان3662

**چاه حاجی کریمکورینکورینزاهدان3663

**چاه خدابخشکورینکورینزاهدان3664

**چاه دادخداکورینکورینزاهدان3665

**چاه دوست محمدکورینکورینزاهدان3666

**چاه رحمت الهکورینکورینزاهدان3667

**چاه عبداهللاکورینکورینزاهدان3668

1043چاه عیسیکورینکورینزاهدان3669

**چاه فیض محمدکورینکورینزاهدان3670

30101چاه کتوريکورینکورینزاهدان3671

**چاه محمدشه بخش (دلکوه )کورینکورینزاهدان3672

1782چاه موسیکورینکورینزاهدان3673

**چاه نوابکورینکورینزاهدان3674

**چوريکورینکورینزاهدان3675

730حاجی آبادکورینکورینزاهدان3676

52193حاجی آباد مینوییکورینکورینزاهدان3677

**حافظ آبادکورینکورینزاهدان3678

**حامدآبادکورینکورینزاهدان3679

**حسن آباد مینوییکورینکورینزاهدان3680

103472حسن آبادکورینکورینکورینزاهدان3681
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**حمید آبادکورینکورینزاهدان3682

1035خانه هاي داد خداکورینکورینزاهدان3683

2485خیرآبادکالیکهکورینکورینزاهدان3684

50191خیر آبادکورینکورینزاهدان3685

1353درخشان آبادکورینکورینزاهدان3686

1553دوست آبادگردتاگزکورینکورینزاهدان3687

54154دولت آبادکورینکورینزاهدان3688

42164دهک سیدآبادکورینکورینزاهدان3689

**دهک عبدالهکورینکورینزاهدان3690

35130دهوکورینکورینزاهدان3691

62256رحمت آبادکورینکورینزاهدان3692

3695رحمت آبادکورینکورینزاهدان3693

**رحیم آبادکورینکورینزاهدان3694

131506رستم آباد (شورشادي )کورینکورینزاهدان3695

**رسول آبادکورینکورینزاهدان3696

32127رسول آبادکورینکورینزاهدان3697

**رضاآبادتوکل آبادکورینکورینزاهدان3698

61191روشن آبادکورینکورینزاهدان3699

107375زورآبادکورینکورینزاهدان3700

1051سر جنگل کورینکورینکورینزاهدان3701

79297سردشت سرجنگلکورینکورینزاهدان3702

2090سعید آبادرحمتکورینکورینزاهدان3703

1757سمندرآبادکورینکورینزاهدان3704

827شریف آبادکورینکورینزاهدان3705

1255شکرآبادکورینکورینزاهدان3706

5011,790شهرك سرجنگلکورینکورینزاهدان3707

1982شیرآبادکورینکورینزاهدان3708

**عزیزآبادکورینکورینزاهدان3709

1457علی آبادسرجنگلکورینکورینزاهدان3710
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1143غریب آبادمینوییکورینکورینزاهدان3711

616فضل آبادکورینکورینزاهدان3712

627فضل آباد(شورچاه)کورینکورینزاهدان3713

43203قادرآبادمینوییکورینکورینزاهدان3714

62261قلعه بیدکورینکورینزاهدان3715

**قنات امام قادرکورینکورینزاهدان3716

**قنات تاج محمدکورینکورینزاهدان3717

**قنات جماکورینکورینزاهدان3718

1335قنات حاجی ابراهیمکورینکورینزاهدان3719

**قنات حاجی مستان(مخروبه)کورینکورینزاهدان3720

**قنات حجتکورینکورینزاهدان3721

2694کریم آبادسردشتکورینکورینزاهدان3722

**کارگاه گچکورینکورینزاهدان3723

**کاشیکورینکورینزاهدان3724

36136کریم آبادکورینکورینزاهدان3725

1848کریم آبادکورینکورینزاهدان3726

2377کریم آبادمینوییکورینکورینزاهدان3727

2784کلیکهکورینکورینزاهدان3728

**کوره اجرپزي شماره 5کورینکورینزاهدان3729

**کوره اجرپزي نیازمحمدکورینکورینزاهدان3730

**کوره بی برگ شماره 3کورینکورینزاهدان3731

**کوره شماره 1کورینکورینزاهدان3732

525کیتگیکورینکورینزاهدان3733

**گل آبادکورینکورینزاهدان3734

2871,143گلچاهکورینکورینزاهدان3735

47129محمد آباد کلچاتکورینکورینزاهدان3736

59227محمدآبادکورینکورینزاهدان3737

**محمدآباد تالركکورینکورینزاهدان3738

**محمدآباد(قنات شاه محمد)کورینکورینزاهدان3739
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115476محمدآبادکورینکورینکورینزاهدان3740

**محمدآبادکورینکورینزاهدان3741

620مرادعلیکورینکورینزاهدان3742

**مسجدکورینکورینزاهدان3743

**مسجددوراهی کورینکورینکورینزاهدان3744

1562ملک آبادکورینکورینزاهدان3745

39148ملک آباد مینوییکورینکورینزاهدان3746

530ملک آبادکورینکورینزاهدان3747

**موتور   تاج محمدکورینکورینزاهدان3748

**موتور ابراهیمکورینکورینزاهدان3749

**موتور احمد(حاجی ابراهیم)کورینکورینزاهدان3750

73292موتور اساکورینکورینزاهدان3751

**موتور استوارنظرکورینکورینزاهدان3752

721موتور اسماعیلکورینکورینزاهدان3753

**موتور اکبرکورینکورینزاهدان3754

**موتور امام بخشکورینکورینزاهدان3755

1041موتور امان اهللاکورینکورینزاهدان3756

**موتور امنهکورینکورینزاهدان3757

**موتور امیدکورینکورینزاهدان3758

**موتور آمنه کریم پورکورینکورینزاهدان3759

518موتور برفیکورینکورینزاهدان3760

623موتور بلوچکورینکورینزاهدان3761

**موتور بلوچ خانکورینکورینزاهدان3762

**موتور بهاءالدینکورینکورینزاهدان3763

830موتور بی برگکورینکورینزاهدان3764

**موتور بی برگکورینکورینزاهدان3765

**موتور بی برگ (حاجی دوست محمد)کورینکورینزاهدان3766

1125موتور بیجارکورینکورینزاهدان3767

**موتور پریاکورینکورینزاهدان3768
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22111موتور پیرمحمدکورینکورینزاهدان3769

41155موتور پیرمحمدکورینکورینزاهدان3770

**موتور تاج محمدکورینکورینزاهدان3771

628موتور تاج محمدکورینکورینزاهدان3772

**موتور تاج محمدحسنکورینکورینزاهدان3773

942موتور توکلکورینکورینزاهدان3774

**موتور جماکورینکورینزاهدان3775

**موتور جما ریگیکورینکورینزاهدان3776

522موتور جمشیدکورینکورینزاهدان3777

1046موتور جمعهکورینکورینزاهدان3778

1354موتور چراغکورینکورینزاهدان3779

**موتور چراغعلیکورینکورینزاهدان3780

70275موتور چنگیزکورینکورینزاهدان3781

**موتور چنگیزکورینکورینزاهدان3782

**موتور حاج ابراهیمکورینکورینزاهدان3783

**موتور حاج ابراهیم(یوسف)کورینکورینزاهدان3784

**موتور حاج امیدکورینکورینزاهدان3785

**موتور حاج خیرمحمدکورینکورینزاهدان3786

**موتور حاج علی اکبر شه بخشکورینکورینزاهدان3787

**موتور حاج کمال اسماعیل زهیکورینکورینزاهدان3788

621موتور حاج محمدکورینکورینزاهدان3789

**موتور حاج محمد(محمدعلی)کورینکورینزاهدان3790

**موتور حاج نیک عملکورینکورینزاهدان3791

**موتور حاجی امان الهکورینکورینزاهدان3792

824موتور حاجی امید 2کورینکورینزاهدان3793

**موتور حاجی بجارکورینکورینزاهدان3794

412موتور حاجی بهمنکورینکورینزاهدان3795

**موتور حاجی بیدالهکورینکورینزاهدان3796

1552موتور حاجی پتیکورینکورینزاهدان3797
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**موتور حاجی پکیرکورینکورینزاهدان3798

**موتور حاجی تاج محمدکورینکورینزاهدان3799

**موتور حاجی تاج محمدکورینکورینزاهدان3800

**موتور حاجی جان محمد(عبدالغفور)کورینکورینزاهدان3801

**موتور حاجی جمالدینکورینکورینزاهدان3802

1542موتور حاجی حسین(اوکابی)کورینکورینزاهدان3803

**موتور حاجی حکیمکورینکورینزاهدان3804

**موتور حاجی حلیمکورینکورینزاهدان3805

**موتور حاجی حمیدکورینکورینزاهدان3806

417موتور حاجی خواستی شه بخشکورینکورینزاهدان3807

1352موتور حاجی خواستی قنبر زهیکورینکورینزاهدان3808

**موتور حاجی سعیدکورینکورینزاهدان3809

**موتور حاجی صاحب خانکورینکورینزاهدان3810

**موتور حاجی صاحبدادکورینکورینزاهدان3811

**موتور حاجی عبدالحمیدکورینکورینزاهدان3812

**موتور حاجی عبدالرحمانکورینکورینزاهدان3813

**موتور حاجی عبدالرحیمکورینکورینزاهدان3814

**موتور حاجی عبدالغنی شه بخشکورینکورینزاهدان3815

**موتور حاجی عید محمدکورینکورینزاهدان3816

**موتور حاجی غالمکورینکورینزاهدان3817

**موتور حاجی کریمکورینکورینزاهدان3818

**موتور حاجی کمالکورینکورینزاهدان3819

**موتور حاجی کیچی شه بخشکورینکورینزاهدان3820

21103موتور حاجی گهرامکورینکورینزاهدان3821

2394موتور حاجی محمدکورینکورینزاهدان3822

**موتور حاجی محمدکورینکورینزاهدان3823

**موتور حاجی محمودکورینکورینزاهدان3824

725موتور حاجی مزارکورینکورینزاهدان3825

622موتور حاجی نصیرکورینکورینزاهدان3826
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**موتور حاجی نمردکورینکورینزاهدان3827

**موتور حاجی نمرد شه بخش (رحیم)کورینکورینزاهدان3828

1247موتور حافظ عطاالهکورینکورینزاهدان3829

1860موتور حلیمکورینکورینزاهدان3830

833موتور حیاتکورینکورینزاهدان3831

**موتور خدابخشکورینکورینزاهدان3832

1242موتور خلیلکورینکورینزاهدان3833

52248موتور خیر محمدکورینکورینزاهدان3834

**موتور در خاتونکورینکورینزاهدان3835

**موتور درخاتونکورینکورینزاهدان3836

1027موتور درمحمدکورینکورینزاهدان3837

**موتور درمحمدکورینکورینزاهدان3838

**موتور درملک شه بخشکورینکورینزاهدان3839

**موتور دلدارکورینکورینزاهدان3840

932موتور رحمان شه بخشکورینکورینزاهدان3841

**موتور رحمتکورینکورینزاهدان3842

**موتور رحمت اله شه بخشکورینکورینزاهدان3843

**موتور رحیمکورینکورینزاهدان3844

**موتور رحیمکورینکورینزاهدان3845

**موتور رسولکورینکورینزاهدان3846

1246موتور رشیدکورینکورینزاهدان3847

**موتور رضا اسماعیل زهیکورینکورینزاهدان3848

1338موتور رضا گمشاد زهیکورینکورینزاهدان3849

**موتور زرینکورینکورینزاهدان3850

**موتور زمان خانکورینکورینزاهدان3851

**موتور سعید شه بخشکورینکورینزاهدان3852

735موتور سلطان محمد(عزیز)کورینکورینزاهدان3853

**موتور سلیمانکورینکورینزاهدان3854

31126موتور سهرابکورینکورینزاهدان3855
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**موتور سهرابکورینکورینزاهدان3856

1973موتور سیدخانکورینکورینزاهدان3857

**موتور شاهپري شه بخشکورینکورینزاهدان3858

**موتور شریفکورینکورینزاهدان3859

525موتور شه دوستکورینکورینزاهدان3860

**موتور صاحب خاتون(خدانظر)کورینکورینزاهدان3861

**موتور صوفی جما(غالم نبی)کورینکورینزاهدان3862

**موتور عبدالخلیلکورینکورینزاهدان3863

**موتور عبدالرحمنکورینکورینزاهدان3864

1558موتور عبدالرحمن نوك بندكکورینکورینزاهدان3865

**موتور عبدالرضا(نورمحمد)کورینکورینزاهدان3866

34129موتور عبدالسالم توتازهیکورینکورینزاهدان3867

**موتور عبدالعزیزکورینکورینزاهدان3868

**موتور عبدالغفورکورینکورینزاهدان3869

**موتور عبدالقیومکورینکورینزاهدان3870

**موتور عبدالکریمکورینکورینزاهدان3871

**موتور عبدالکریمکورینکورینزاهدان3872

**موتور عبداهللاکورینکورینزاهدان3873

**موتور عبداهللاکورینکورینزاهدان3874

1034موتور عبدالنبیکورینکورینزاهدان3875

**موتور عبدالوهابکورینکورینزاهدان3876

**موتور عبداله شه بخشکورینکورینزاهدان3877

1141موتور عزیزالهکورینکورینزاهدان3878

**موتور علمکورینکورینزاهدان3879

**موتور عمرکورینکورینزاهدان3880

524موتور عمرکورینکورینزاهدان3881

1878موتور عمر(محمدعمر)کورینکورینزاهدان3882

**موتور عمرشاهکورینکورینزاهدان3883

**موتور عیدمحمدکورینکورینزاهدان3884
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**موتور عیدوکورینکورینزاهدان3885

1244موتور غالمرضا(حاجی عبدل)کورینکورینزاهدان3886

1151موتور فتح اله شه بخشکورینکورینزاهدان3887

**موتور فضابیککورینکورینزاهدان3888

**موتور فیض محمدکورینکورینزاهدان3889

**موتور قاسم آباد(انوشیروان)کورینکورینزاهدان3890

**موتور کریمکورینکورینزاهدان3891

**موتور کریم بخش (حاجی زمان)کورینکورینزاهدان3892

**موتور کمالکورینکورینزاهدان3893

1456موتور کمال اسماعیل زهیکورینکورینزاهدان3894

**موتور الل محمدکورینکورینزاهدان3895

411موتور الل محمدکورینکورینزاهدان3896

**موتور ماه خاتونکورینکورینزاهدان3897

**موتور مجیدکورینکورینزاهدان3898

**موتور محمد زمانکورینکورینزاهدان3899

**موتور محمد علی شه بخشکورینکورینزاهدان3900

**موتور محمد علی شه بخشکورینکورینزاهدان3901

**موتور محمدزمان (موال داد)کورینکورینزاهدان3902

**موتور محمدعلیکورینکورینزاهدان3903

1443موتور محمودکورینکورینزاهدان3904

426موتور مراد براهویی (ستار)کورینکورینزاهدان3905

**موتور مرود شه بخشکورینکورینزاهدان3906

1140موتور مصریانکورینکورینزاهدان3907

2147موتور مصریان شه بخشکورینکورینزاهدان3908

**موتور مصطفیکورینکورینزاهدان3909

415موتور مال سلیمانکورینکورینزاهدان3910

**موتور مال عیسیکورینکورینزاهدان3911

2380موتور مالمصریان گمشادزهیکورینکورینزاهدان3912

**موتور ملککورینکورینزاهدان3913
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**موتور ملککورینکورینزاهدان3914

1670موتور ملکشاهکورینکورینزاهدان3915

51179موتور موسیکورینکورینزاهدان3916

**موتور مولوي خدانظرکورینکورینزاهدان3917

521موتور مولوي علیمکورینکورینزاهدان3918

830موتور مهراب  مهرآبادکورینکورینزاهدان3919

**موتور مهراب (مهراهللا )کورینکورینزاهدان3920

**موتور ناز بی بی بلوچکورینکورینزاهدان3921

**موتور ناز خاتونکورینکورینزاهدان3922

1247موتور نبیکورینکورینزاهدان3923

**موتور نظرکورینکورینزاهدان3924

**موتور نظرکورینکورینزاهدان3925

837موتور نظر شه بخشکورینکورینزاهدان3926

**موتور نظر قنبرزهیکورینکورینزاهدان3927

**موتور نظرشه بخش(موتور نورمحمد)کورینکورینزاهدان3928

**موتور نعیمکورینکورینزاهدان3929

**موتور نمرد(ملک محمد)کورینکورینزاهدان3930

418موتور نور محمد شه بخشکورینکورینزاهدان3931

523موتور نورمحمدکورینکورینزاهدان3932

**موتور نورمحمد شه بخشکورینکورینزاهدان3933

68240موتور نورمحمد لهدادکورینکورینزاهدان3934

**موتور نوك بندك براهوییکورینکورینزاهدان3935

1249موتور نیاز محمدکورینکورینزاهدان3936

**موتور ولی محمدکورینکورینزاهدان3937

**موتور هدایت الهکورینکورینزاهدان3938

**موتور هوشنگکورینکورینزاهدان3939

**موتور یوسفکورینکورینزاهدان3940

**موتور یوسف (حاج عبدل )کورینکورینزاهدان3941

**موتور یوسف (حاجی درخان)کورینکورینزاهدان3942
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**موتور یوسف(موتورحاجی نبی)کورینکورینزاهدان3943

**موتوراحمدکورینکورینزاهدان3944

725موتوراحمد  نایبکورینکورینزاهدان3945

**موتوراسدکورینکورینزاهدان3946

**موتوراسماعیلکورینکورینزاهدان3947

**موتوراکبرآبادکورینکورینزاهدان3948

**موتوراله دادکورینکورینزاهدان3949

**موتورامام بخشکورینکورینزاهدان3950

**موتوربهادرکورینکورینزاهدان3951

1135موتوربی برگ(جان بی بی)کورینکورینزاهدان3952

**موتوربیگمکورینکورینزاهدان3953

411موتورپتی محمدکورینکورینزاهدان3954

1042موتورپتی محمدکورینکورینزاهدان3955

**موتورپرویزشه بخشکورینکورینزاهدان3956

734موتورجاللکورینکورینزاهدان3957

**موتورچراغکورینکورینزاهدان3958

**موتورچنگیزکورینکورینزاهدان3959

1246موتورحاج ابراهیمکورینکورینزاهدان3960

**موتورحاج بندو(کریم)کورینکورینزاهدان3961

**موتورحاجی ابراهیمکورینکورینزاهدان3962

**موتورحاجی ابراهیمکورینکورینزاهدان3963

**موتورحاجی ابراهیمکورینکورینزاهدان3964

**موتورحاجی احمدکورینکورینزاهدان3965

**موتورحاجی امیدکورینکورینزاهدان3966

**موتورحاجی امیدکورینکورینزاهدان3967

**موتورحاجی امیدکورینکورینزاهدان3968

35149موتورحاجی بایانکورینکورینزاهدان3969

**موتورحاجی بندوکورینکورینزاهدان3970

515موتورحاجی پکیر(موتوراکبر)کورینکورینزاهدان3971
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**موتورحاجی جان محمدکورینکورینزاهدان3972

**موتورحاجی جاللکورینکورینزاهدان3973

**موتورحاجی رستمکورینکورینزاهدان3974

**موتورحاجی صاحبدادکورینکورینزاهدان3975

1349موتورحاجی فقیرکورینکورینزاهدان3976

**موتورحاجی کرمکورینکورینزاهدان3977

925موتورحاجی لشکرانکورینکورینزاهدان3978

**موتورحاجی مجیدکورینکورینزاهدان3979

**موتورحاجی محمدکورینکورینزاهدان3980

**موتورحاجی مهرابکورینکورینزاهدان3981

416موتورحاجی نظرکورینکورینزاهدان3982

2154موتورحاجی نظرکورینکورینزاهدان3983

731موتورحبیب الهکورینکورینزاهدان3984

**موتورحبیب اله شه بخشکورینکورینزاهدان3985

**موتورحجت الهکورینکورینزاهدان3986

**موتورحسینکورینکورینزاهدان3987

521موتورحلیم خانکورینکورینزاهدان3988

413موتورخان محمدکورینکورینزاهدان3989

**موتورخدادادکورینکورینزاهدان3990

410موتوردادخدا(اسماعیل)کورینکورینزاهدان3991

2182موتوررشیدکورینکورینزاهدان3992

**موتورستارکورینکورینزاهدان3993

**موتورسالمکورینکورینزاهدان3994

48204موتورسلطان محمدکورینکورینزاهدان3995

**موتورسیداحمدکورینکورینزاهدان3996

1785موتورشاه کریم ریگی (  شاه کرم )کورینکورینزاهدان3997

42123موتورشاه محمد اخترکورینکورینزاهدان3998

**موتورشریفکورینکورینزاهدان3999

516موتورشریفکورینکورینزاهدان4000
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**موتورشکورکورینکورینزاهدان4001

**موتورشیرمحمدکورینکورینزاهدان4002

**موتورعبدالحمیدکورینکورینزاهدان4003

**موتورعبدالسالمکورینکورینزاهدان4004

1244موتورعبدالکریمکورینکورینزاهدان4005

620موتورعبدالمجیدکورینکورینزاهدان4006

**موتورعبدالواحدکورینکورینزاهدان4007

**موتورعبدل براهوییکورینکورینزاهدان4008

48161موتورعلیمکورینکورینزاهدان4009

**موتورغالم محمدکورینکورینزاهدان4010

**موتورفاطمهکورینکورینزاهدان4011

**موتورقادربخشکورینکورینزاهدان4012

**موتورقیصکورینکورینزاهدان4013

1139موتورکریمکورینکورینزاهدان4014

922موتورکمال خانکورینکورینزاهدان4015

**موتورکیچیکورینکورینزاهدان4016

**موتورگل خاتونکورینکورینزاهدان4017

615موتورگل محمدشه بخش (نوك آباد)کورینکورینزاهدان4018

1135موتورگلزارکورینکورینزاهدان4019

**موتورالل محمدکورینکورینزاهدان4020

1664موتورمحمداندرواژ(موتورجعفرمهراب)کورینکورینزاهدان4021

**موتورمحمدحیاتکورینکورینزاهدان4022

517موتورمحمدعمرکورینکورینزاهدان4023

**موتورمزارکورینکورینزاهدان4024

**موتورمالاسماعیلکورینکورینزاهدان4025

525موتورمالقادرکورینکورینزاهدان4026

**موتورموسیکورینکورینزاهدان4027

52219موتورمیربیککورینکورینزاهدان4028

**موتورنظرکورینکورینزاهدان4029
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**موتورنظرکورینکورینزاهدان4030

1043موتورنظرکورینکورینزاهدان4031

**موتورنیک عملکورینکورینزاهدان4032

746موتورنیک عملکورینکورینزاهدان4033

**موتوریوسفکورینکورینزاهدان4034

**موتوریوسفکورینکورینزاهدان4035

**مومن آبادکورینکورینزاهدان4036

826مومن آبادکورینکورینزاهدان4037

**مهران آبادکورینکورینزاهدان4038

416مهرآبادکورینکورینزاهدان4039

**میرهینکورینکورینزاهدان4040

**نبی آبادنوك آبادکورینکورینزاهدان4041

518نورآباددوربنکورینکورینزاهدان4042

950نوك کانککورینکورینزاهدان4043

**نوکجوکورینکورینزاهدان4044

1969نیازآبادکورینکورینزاهدان4045

**هلورکورینکورینزاهدان4046

**یعقوب آبادمینوییکورینکورینزاهدان4047

**آبادي خروطچشمه زیارتمرکزيزاهدان4048

1251ابراهیم آباد(کلچات)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4049

**ابراهیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4050

1139ابراهیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4051

1144ابراهیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4052

1036ابراهیم آباد (پیرزنگو)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4053

**اتوبوسرانیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4054

1762احمد آباد الماسکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4055

521احمد آباد جوانتلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4056

**احمدآبادبتمبرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4057

**اردوگاه الغدیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4058
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**اردوگاه تربیتی شهیدمطهريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4059

1665اسالم آباد قنات شهبازچشمه زیارتمرکزيزاهدان4060

1045اسالم آبادشندكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4061

525اسالم آباد (نظر شه بخش )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4062

22108اسالم آبادواروچشمه زیارتمرکزيزاهدان4063

623اسماعیل آباد اناريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4064

**اسماعیل آباد پوگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4065

62206اسماعیل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4066

728اسماعیل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4067

**اسماعیل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4068

**اسماعیل آباد (فرزند احمد/پري خاتون)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4069

**اکبرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4070

**اکبرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4071

26105اکبرآبادخرنهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4072

**ال گري حاجی پکیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4073

728ال گري زرد چاهوكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4074

827ال گري زین الدین آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4075

1541اهللا آباد جهانگیرك (کاکر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4076

1346اهللا آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4077

70296اهللا آباد راهبچشمه زیارتمرکزيزاهدان4078

1142اهللا آباد سنگريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4079

48164اهللا آبادپوگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4080

**اله آباد ال گري (بی برگ شه بخش)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4081

623اله آباد سیاه توكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4082

**اله آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4083

819اله آباد روغنی(حاجی محمد شه بخش)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4084

1249اله آباد(تاج محمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4085

2688اله آبادپبیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4086

724الهدادآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4087
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**الیاس گازچشمه زیارتمرکزيزاهدان4088

**امام آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4089

1662امام آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4090

1769امام آباد (موتور حسن شه میر )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4091

816امام آباد کدوکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4092

627امیدآبادپودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4093

**امیرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4094

2895انارشاهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4095

**انبار بانک استانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4096

**انبار عشایري جهادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4097

**انبارشرکت نفتچشمه زیارتمرکزيزاهدان4098

1051انوشیروان آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4099

**ایستگاه پدگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4100

2371آهوآبچشمه زیارتمرکزيزاهدان4101

**باسکول توکلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4102

**باسکول گوربندچشمه زیارتمرکزيزاهدان4103

**برجکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4104

**برجک شماره 1 نیروي انتظامیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4105

**برجک نیروي انتظامیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4106

1977بک جودچشمه زیارتمرکزيزاهدان4107

1542بن رودمحمدحیاطچشمه زیارتمرکزيزاهدان4108

27120بورگرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4109

27105بهجت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4110

734بهزاد آباد جمشید زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4111

**بهشت محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4112

1155بیتکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4113

**بی سیم سنتوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4114

1158بیدر آباد(محله حاجی دوست محمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4115

613بیديچشمه زیارتمرکزيزاهدان4116
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**پارك جنگلیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4117

**پاسگاه سفیدكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4118

**پاسگاه قطارخنجکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4119

**پاسگاه مزور (کمیته )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4120

812پالیزيچشمه زیارتمرکزيزاهدان4121

**پایگاه برجک اولچشمه زیارتمرکزيزاهدان4122

**پایگاه پدگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4123

**پایگاه میل 19چشمه زیارتمرکزيزاهدان4124

67249پبیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4125

**پتیکی پایینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4126

100465پدکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4127

426پلنگی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4128

**پلنگی آباد 4چشمه زیارتمرکزيزاهدان4129

523پلنگی آباد 2چشمه زیارتمرکزيزاهدان4130

69251پلنگی آباد 3چشمه زیارتمرکزيزاهدان4131

**پلیس راهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4132

**پلیس راه(پاسگاه راهنمایی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4133

**پمپ بنزینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4134

**پمپ بنزینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4135

819پود چاه دین محمد(دین آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4136

929پیرلوتیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4137

**پیرچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4138

1132پیرکان(پیرکهن)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4139

**پیست موتورسواريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4140

633تاج محمدآبادسیاه کوهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4141

844تاك ریچانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4142

1664تپیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4143

2069تالرك (قادر شاهو زهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4144

**تنگ پلنگچشمه زیارتمرکزيزاهدان4145

صفحه 143



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2264تنگ ندام (عیسی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4146

**توکل آباد (مال وزیر )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4147

1562توکل آبادهورشیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4148

1039توکل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4149

743توکل آباد (عزیز آباد )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4150

39209توکل آبادگردجنگلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4151

**تیپ110سلمان فارسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4152

1355جکوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4153

831جالل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4154

520جالل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4155

1139جالل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4156

1648جماآباد(حاجی نورمحمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4157

624جمشید آباد پیتکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4158

**جمشید آباد (محمد علی ساالر زهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4159

**جوجه کشی مرغ مادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4160

**جهانگیركچشمه زیارتمرکزيزاهدان4161

**جیگولیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4162

**چاه ابراهیمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4163

**چاه ابراهیم (فرزند شهداد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4164

**چاه احمدشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4165

**چاه اسماعیلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4166

**چاه اسماعیلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4167

412چاه اسماعیل حسنچشمه زیارتمرکزيزاهدان4168

**چاه اله داد شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4169

**چاه اله داد میر بلوچزهی شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4170

**چاه باران براهوییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4171

**چاه برادرانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4172

**چاه بهارخانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4173

**چاه بیگم شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4174
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842چاه پرویز جمشید زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4175

422چاه پیر محمد براهویی(موتور علی شیر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4176

513چاه پیرمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4177

1035چاه جمشیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4178

**چاه جمعه (قنات جمعه )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4179

**چاه جنگیان ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4180

**چاه جنگیان قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4181

44222چاه حاج جمال الدین قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4182

716چاه حاج سیاه خان گرگیج(ساالرزهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4183

62288چاه حاج عبدالواحد شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4184

66265چاه حاج قادر قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4185

**چاه حاج محمد بلوچ زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4186

1875چاه حاج محمود ناروییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4187

**چاه حاجی ابراهیم (کادر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4188

**چاه حاجی احمد عالی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4189

1748چاه حاجی اله بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4190

**چاه حاجی اله داد (سیاه توك)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4191

**چاه حاجی امرالدینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4192

**چاه حاجی جاللچشمه زیارتمرکزيزاهدان4193

**چاه حاجی جالیی (حاجی نظر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4194

819چاه حاجی جهانگیر قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4195

**چاه حاجی حسین (حسین آباد کالی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4196

**چاه حاجی خدادادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4197

26114چاه حاجی خواستی قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4198

**چاه حاجی سید محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4199

**چاه حاجی شاه برات شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4200

**چاه حاجی شاه محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4201

**چاه حاجی شاه محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4202

**چاه حاجی شاه محمد (نوك آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4203

صفحه 145



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1149چاه حاجی شهدادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4204

831چاه حاجی عبدالرحمان(علی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4205

1049چاه حاجی عبدالواحدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4206

**چاه حاجی عزیز نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4207

**چاه حاجی عزیز(چشمه زیارتگاه)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4208

1339چاه حاجی غالمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4209

2499چاه حاجی کیچی میانرودچشمه زیارتمرکزيزاهدان4210

**چاه حاجی گل محمد قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4211

**چاه حاجی الل محمد(فاطمه شه بخش)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4212

**چاه حاجی محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4213

1354چاه حاجی محمد(عباس آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4214

**چاه حاجی محمداسحاقچشمه زیارتمرکزيزاهدان4215

چشمه زیارتمرکزيزاهدان4216
چاه حاجی مراد عالیزهی(موتور حاجی 

عبدل)
**

**چاه حاجی مریدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4217

**چاه حاجی مالچشمه زیارتمرکزيزاهدان4218

**چاه حاجی نصراهللا شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4219

**چاه حاجی نظر( کریم آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4220

829چاه حاجی نوك بندكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4221

**چاه حاجی یار محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4222

**چاه حاجیه بی بی حواچشمه زیارتمرکزيزاهدان4223

1656چاه حبیب الهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4224

**چاه حبیب الهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4225

530چاه حبیب نهتانیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4226

**چاه حسنچشمه زیارتمرکزيزاهدان4227

430چاه حسن(جالل آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4228

529چاه حسینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4229

**چاه حسین (نظر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4230

**چاه حلیم شهلی برچشمه زیارتمرکزيزاهدان4231

**چاه خدا نظر نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4232
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1845چاه خدا نظر(پبی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4233

**چاه خدابخش نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4234

**چاه خدابخش(عبداله)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4235

524چاه خدادادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4236

2178چاه خدانظر(حاجی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4237

**چاه خدانور (غالم)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4238

2299چاه دادشاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4239

**چاه دلدار قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4240

**چاه دلمراد هپوزادهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4241

**چاه رحیمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4242

**چاه رحیم براهوییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4243

515چاه رحیم جمشید زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4244

529چاه رحیم دلشادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4245

1152چاه رسول (چراغ قنبرزهی )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4246

1267چاه رضا حسن زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4247

1054چاه روغنی (هاشم آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4248

**چاه سدالهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4249

**چاه سرهنگ جمشید نیاچشمه زیارتمرکزيزاهدان4250

**چاه سلطان محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4251

**چاه سهرابچشمه زیارتمرکزيزاهدان4252

1336چاه شاه بیک قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4253

**چاه شمس الدین میر بلوچزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4254

517چاه شه دوستچشمه زیارتمرکزيزاهدان4255

1128چاه شه مرادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4256

**چاه شهداد (چاه مبارك)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4257

**چاه شیر محمد قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4258

1352چاه صاحبدادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4259

**چاه عبدالحمید قنبرزهی(شهسوار)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4260

**چاه عبدالعزیز گویندهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4261
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419چاه عبدالغنی (نور آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4262

**چاه عبدالمالکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4263

625چاه عزیزچشمه زیارتمرکزيزاهدان4264

1050چاه علم شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4265

**چاه علی رضانوتی زاییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4266

**چاه عمرشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4267

**چاه عیدمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4268

1029چاه غالمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4269

**چاه غالم نبی خواستیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4270

1849چاه غنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4271

**چاه فاطمه نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4272

**چاه فیض اله (عیسی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4273

**چاه فیض محمد نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4274

415چاه قادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4275

521چاه کالی اله دادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4276

**چاه کریمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4277

844چاه کمال شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4278

**چاه گل محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4279

726چاه گل محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4280

**چاه گل محمد(وژداد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4281

1122چاه گمشادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4282

721چاه الل محمد چهل منیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4283

**چاه مالداري اهللا دادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4284

**چاه مالداري حاج سلیمانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4285

**چاه مالداري عبدالغنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4286

**چاه مالداري عبداهللاچشمه زیارتمرکزيزاهدان4287

**چاه محمد حیات (زور آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4288

**چاه محمد درخواه (ابراهیم)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4289

**چاه محمد رسول نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4290
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**چاه محمد علیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4291

521چاه محمد گدایی(سر آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4292

**چاه محمد گل قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4293

**چاه محمد گمشاد زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4294

**چاه محمد نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4295

**چاه محمد نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4296

**چاه محمد نور بلوچزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4297

**چاه محمداکبرشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4298

**چاه محمدسلیمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4299

2296چاه محمودچشمه زیارتمرکزيزاهدان4300

**چاه محمود ناروییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4301

**چاه مریمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4302

714چاه مصطفیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4303

**چاه ملکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4304

516چاه ملک پکیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4305

**چاه ملک دادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4306

1260چاه ملک داد گرگیچچشمه زیارتمرکزيزاهدان4307

**چاه منصورچشمه زیارتمرکزيزاهدان4308

2774چاه موتور حاجی فقیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4309

**چاه موسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4310

**چاه موسی شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4311

1030چاه مهراب قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4312

**چاه نادر گمشاد زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4313

2081چاه نادر(فیض آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4314

**چاه نازبی بیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4315

929چاه نبی اله داد (قنبرزهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4316

2491چاه نظر قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4317

1451چاه نورالدینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4318

2153چاه نوراله قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4319
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941چاه نورمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4320

730چاه نوك بندكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4321

630چاه نوك بندك قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4322

**چاه ولی محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4323

2873چاه یار محمد شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4324

424چاه یارمحمدگمشادزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4325

520چراغ ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4326

1649چشمه بیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4327

28133چشمه خان محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4328

**چشمه نادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4329

141538حاجی آباداولچشمه زیارتمرکزيزاهدان4330

**حاجی آبادپودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4331

2196حاجی آبادفجرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4332

941حاجی آبادوژدادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4333

**حاجی اکبرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4334

933حاجی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4335

1047حاجی آباد (آزاد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4336

**حاجی آباد(چاه فقیر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4337

1340حاجی آباد(موتورحاجی عبدل قنبرزهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4338

2484حاجی آبادپبی(تیموري)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4339

1658حاجی آباددومچشمه زیارتمرکزيزاهدان4340

1021حاجی آبادشوركچشمه زیارتمرکزيزاهدان4341

70227حاجی بارانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4342

**حاجی کرم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4343

417حبیب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4344

**حرماگی(حاج دوست محمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4345

820حسن آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4346

**حسن آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4347

**حسن آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4348
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2046حسن آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4349

27119حسن آباد ناسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4350

44151حسین آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4351

25130حسین آباد قنات (قنات علم خان )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4352

22110حسین آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4353

1127حسین آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4354

410حسین آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4355

**حسین آباد پودچاه(محمد آباد گوکی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4356

**حسین آباد کالت لوچانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4357

516حصارك(حبیب اله شاهوزهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4358

1240حق آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4359

3297حکیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4360

1139حمل آباد(چاه حمل)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4361

419حمید آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4362

**حمیدآباد(موتورحمید)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4363

**خانه هاي اسماعیل شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4364

625خانه هاي براهوییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4365

624خانه هاي جان محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4366

**خانه هاي جهانگیر ( محمد علی پرویز ریگی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4367

1240خانه هاي کادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4368

**خداآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4369

1022خروطچشمه زیارتمرکزيزاهدان4370

120470خواجه مسکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4371

516خواجه مهربانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4372

**خواستی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4373

1133خیر آباد کم زردچشمه زیارتمرکزيزاهدان4374

926خیر آباد پایین(محله عبدالحمید)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4375

1459خیرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4376

112453خیرآباد باالچشمه زیارتمرکزيزاهدان4377
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76294خیرآبادپلگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4378

523خیرآبادماراکوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4379

1996دادخدا آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4380

**دامپروري محمد علی ریگی و پسرانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4381

**دامداري نوراله رسولی مقدمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4382

1743درانگولوكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4383

**دکل مخابراتیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4384

1991دلمرادآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4385

3477دوربن حاجی فقیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4386

**دوست محمد شاه کرمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4387

1047دولت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4388

**دین محمد آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4389

848رادو آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4390

846رحمت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4391

526رحمت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4392

519رحمت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4393

841رحمت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4394

**رحمت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4395

1884رحمت آباد( قنات شاه محمد شاهوزایی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4396

941رحمت آبادسیاه شیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4397

**رحیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4398

1889رحیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4399

57189رحیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4400

515رحیم آبادکروکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4401

1137رسول آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4402

**رسول آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4403

35149روستاي سفیدكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4404

46193روستاي سم(سام)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4405

**زرین چاهوك (چاه رحیم جمشید زهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4406
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20117زیارتگاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4407

45177سرخ پركچشمه زیارتمرکزيزاهدان4408

**سردخانه سردبامچشمه زیارتمرکزيزاهدان4409

**سعید آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4410

510سعید آباد پودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4411

**سعیدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4412

529سعیدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4413

934سعیدآباد شندكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4414

**سعیدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4415

153738سفید سنگچشمه زیارتمرکزيزاهدان4416

38164سفیدسنگچشمه زیارتمرکزيزاهدان4417

**سنجر آباد 1 ( چاه خدابخش)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4418

524سنجرآباد2چشمه زیارتمرکزيزاهدان4419

**سنجرآباد3چشمه زیارتمرکزيزاهدان4420

940سنگري پائین(عظیم)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4421

730سنگري پیرمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4422

826سنگی چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4423

39165سوراخ کوهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4424

52178سیاه جکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4425

**سیلوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4426

2969شاندیزچشمه زیارتمرکزيزاهدان4427

943شاه کرم پایینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4428

**شرکت تمیز نیمروزچشمه زیارتمرکزيزاهدان4429

**شرکت تخم مرغ امورگچشمه زیارتمرکزيزاهدان4430

چشمه زیارتمرکزيزاهدان4431
شرکت ذوب آهن تولید کننده میل گرد محمد 

شه بخش
**

**شرکت ساختمانی پاریزچشمه زیارتمرکزيزاهدان4432

**شرکت قطعات پیش ساختهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4433

1153شریف آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4434

1162شریف آباد رادو چاهی (حاجی شریف)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4435

صفحه 153



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

31133شریف آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4436

**شمس آباد(عبدالسالم)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4437

25110شندك توکل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4438

55152شندك قدرت آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4439

2359شنکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4440

715شوركچشمه زیارتمرکزيزاهدان4441

418شوري (چاه سلطان محمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4442

128506شهدادآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4443

115282شهرك علی آبادزردچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4444

63163شهرك حد آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4445

100405شهرك عشایري شه مراد آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4446

**شیر آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4447

935شیر آباد خواجه مسکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4448

1548شیرکروداکبرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4449

**صالح آباد چیدگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4450

49223صبرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4451

41165صفرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4452

735طالق آباد پلکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4453

**عادل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4454

617عارف آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4455

529عباس آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4456

**عباس آباد(فقیر آباد/خیرآباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4457

621عبداهللا آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4458

618عبداله آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4459

**عبداله آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4460

1042عبدل آباد سیاه شیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4461

933عبدل آبادموراکوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4462

522عزت آباد نلوکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4463

1342عزیز آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4464
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**عزیزآبادگلستانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4465

1126عزیزآبادگرانشندچشمه زیارتمرکزيزاهدان4466

1246عظیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4467

956عظیم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4468

1042عظیم آباد کدوکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4469

725علی آباد محمودآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4470

1047علی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4471

**علی آباد پایین کم زرد(سید محمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4472

2063علی آباد سنگريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4473

1135علی آبادباال(1)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4474

**علی آباد (چاه حاجی نواب)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4475

621علی آباد پایین( 2)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4476

**علی آباد پود چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4477

2262علی آباد پودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4478

721عمرگزيچشمه زیارتمرکزيزاهدان4479

25113عیسی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4480

**غریب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4481

30106غریب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4482

412غریب آباد باالچشمه زیارتمرکزيزاهدان4483

31117غریب آباد پایین (قنات میرزاخان )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4484

1891غریب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4485

721غریب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4486

719غریب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4487

2469غریب آباد لوچوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4488

1151غریب آباد لوري رودچشمه زیارتمرکزيزاهدان4489

23107غالم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4490

**غالم رسول آباد(محمد آباد رودین)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4491

622فجرکسوريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4492

2265فیض آبادلوچوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4493
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1764قادر آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4494

1434قادرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4495

1758قادرآباد مومنچشمه زیارتمرکزيزاهدان4496

1562قاسم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4497

1444قاضی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4498

51155قدرت آباد پود چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4499

416قنات ابراهیمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4500

743قنات اله آباد(جمال الدین)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4501

**قنات پیردادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4502

**قنات حاج عظیم قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4503

2160قنات حاجی عبدلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4504

623قنات حاجی میرزاچشمه زیارتمرکزيزاهدان4505

**قنات حنیف رئیسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4506

1546قنات دادمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4507

**قنات دلمراد باالچشمه زیارتمرکزيزاهدان4508

1453قنات دلمرادباالچشمه زیارتمرکزيزاهدان4509

840قنات دلمرادپایینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4510

1559قنات رودین(گزوگون آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4511

533قنات روغنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4512

**قنات شاه محمدشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4513

**قنات عبدالحکیمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4514

1965قنات غالم(ملک شاه)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4515

**قنات محمدرحیم خانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4516

**قنات مدوحیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4517

**قنات ناسی(ناسی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4518

1027قنات نورمحمد(نظر آباد هومکی نوك چاه)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4519

**کاران کشی(میر آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4520

**کارخانه خوراك دامچشمه زیارتمرکزيزاهدان4521

38124کاشی شور چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4522
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1973کاشی مرکزي(سهراب ریگی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4523

**کچه رودچشمه زیارتمرکزيزاهدان4524

**کریم آباد سیاه شیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4525

2082کریم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4526

**کشتارگاه صنعتی دامچشمه زیارتمرکزيزاهدان4527

829کوثر آباد الماسکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4528

725کوزگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4529

1650کاران کش (گران کش )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4530

**کارخانه اسفالتچشمه زیارتمرکزيزاهدان4531

**کارخانه آسفالتچشمه زیارتمرکزيزاهدان4532

**کارخانه تولیدي نئوپان سبحانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4533

**کارخانه سنگبري لعل رضوانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4534

**کارخانه نان قدس رضويچشمه زیارتمرکزيزاهدان4535

165682کالی اهللا آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4536

1243کتیبیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4537

720کرم بیک روغنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4538

2387کریم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4539

**کریم آباد (اهللا داد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4540

960کریم آباد جروچشمه زیارتمرکزيزاهدان4541

26111کریم آباد نوك چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4542

**کریم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4543

521کریم آباد سیاه کوهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4544

**کشت و صنعت قوه قضاییهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4545

**کشتارگاه طیورچشمه زیارتمرکزيزاهدان4546

**کالته رزاق زادهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4547

**کالته الل محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4548

چشمه زیارتمرکزيزاهدان4549
کالغ آباد میرزا چاهی(غریب آباد میرزا 

چاهی)
1144

1041کلیکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4550

416کم زردچشمه زیارتمرکزيزاهدان4551
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22110کمال آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4552

832کنگري چاه اله دادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4553

417کودکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4554

**گاوداريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4555

**گاوداريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4556

**گاوداري 819چشمه زیارتمرکزيزاهدان4557

**گاوداري احسانفرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4558

**گاوداري اهللا دینی( حسین آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4559

**گاوداري جهادکشاورزيچشمه زیارتمرکزيزاهدان4560

**گاوداري خانم کنیز رضا روستاییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4561

**گاوداري در دست ساختچشمه زیارتمرکزيزاهدان4562

**گاوداري شهدادشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4563

**گاوداري طوس کشتچشمه زیارتمرکزيزاهدان4564

**گاوداري عباس نجفیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4565

**گاوداري کبدانیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4566

**گاوداري محمد محمديچشمه زیارتمرکزيزاهدان4567

**گاوداري محموديچشمه زیارتمرکزيزاهدان4568

**گاوداري معتمديچشمه زیارتمرکزيزاهدان4569

2388گرانشندچشمه زیارتمرکزيزاهدان4570

419گرتوتچشمه زیارتمرکزيزاهدان4571

931گزوآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4572

**گلخانهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4573

**گلخانه حاجی اکبريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4574

44178گلخانه ذوالفقار ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4575

**گلخانه سرحديچشمه زیارتمرکزيزاهدان4576

**گلخانه سرهنگ کیخا (امین)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4577

**گلزارآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4578

**گنجککچشمه زیارتمرکزيزاهدان4579

36153گوربنداولچشمه زیارتمرکزيزاهدان4580
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1165گوربنددومچشمه زیارتمرکزيزاهدان4581

**گوربندسومچشمه زیارتمرکزيزاهدان4582

515گورگر جالیی(جالیی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4583

**گورگرزمان خانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4584

**لجه ايچشمه زیارتمرکزيزاهدان4585

**لقمان آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4586

933متین آباد(موتور عبدالرحمان گمشادزهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4587

422مجتمع تفریحی ایران بلوچچشمه زیارتمرکزيزاهدان4588

1030مجتمع تفریحی براسانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4589

**مجتمع فدكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4590

9614,087مجتمع گاوداريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4591

**مجید آباد (گمشاد زهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4592

1139مجیدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4593

626محله جنگیان قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4594

1875محله حاجی ملک دادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4595

847محمد آباد سنگريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4596

1027محمد آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4597

22104محمد آباد حرماگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4598

1656محمد آباد(موتور حاجی بهادر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4599

49محمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4600

**محمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4601

**محمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4602

1432محمدآباد پودچاه(بهرام آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4603

525محمدآبادپودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4604

38150محمدآبادروغنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4605

931محمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4606

50190محمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4607

**محمدآباد(سلطان )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4608

817محمدآبادجرو پودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4609
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1454محمدآبادنوك چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4610

**مخزن ابچشمه زیارتمرکزيزاهدان4611

35134مرادآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4612

**مرغ میکاچشمه زیارتمرکزيزاهدان4613

**مرغداريچشمه زیارتمرکزيزاهدان4614

**مرغداري 418 ایثارگرانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4615

**مرغداري ابراهیم ناروییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4616

**مرغداري ارسالنچشمه زیارتمرکزيزاهدان4617

**مرغداري براهوییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4618

**مرغداري برقیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4619

**مرغداري حسین مالشاهی (ققنوس)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4620

**مرغداري خلیجچشمه زیارتمرکزيزاهدان4621

**مرغداري صباغیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4622

**مرغداري صمدشهرکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4623

**مرغداري کالتهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4624

49مرغداري ماکادامچشمه زیارتمرکزيزاهدان4625

**مرغداري ناروییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4626

**مرغداري نخعیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4627

**مزرعه ابراهیم شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4628

**مزرعه جدیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4629

**مزرعه حاجی مجیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4630

**مزرعه محمداعظمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4631

**مسجدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4632

**مسیتی  مسجديچشمه زیارتمرکزيزاهدان4633

**مشاع جري خانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4634

1128مصطفی آبادتنگ ندامچشمه زیارتمرکزيزاهدان4635

**مصطفی آبادتنگ ندام(فیض آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4636

**معدن سنگچشمه زیارتمرکزيزاهدان4637

**معدن سنگ (مهندس چاوشی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4638
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88374ملک آباد سفیدكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4639

1653ملک آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4640

948ملک آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4641

30128مندیل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4642

271959منزل ابچشمه زیارتمرکزيزاهدان4643

**موتور ابراهیم شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4644

29127موتور اله بخش شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4645

**موتور امام بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4646

**موتور باران قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4647

725موتور بنیادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4648

**موتور پیر دادقنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4649

**موتور پیر محمد ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4650

**موتور جینهدوكچشمه زیارتمرکزيزاهدان4651

**موتور حاج عبدالحمید ریگی(غنی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4652

**موتور حاجی اسماعیلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4653

**موتور حاجی انور ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4654

**موتور حاجی آساچشمه زیارتمرکزيزاهدان4655

**موتور حاجی حامد ناروییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4656

**موتور حاجی حبیب الهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4657

**موتور حاجی حسین شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4658

**موتور حاجی حنیفچشمه زیارتمرکزيزاهدان4659

**موتور حاجی رشیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4660

730موتور حاجی شیر محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4661

1031موتور حاجی عبدالرحمان (ملک داد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4662

**موتور حاجی عزیزچشمه زیارتمرکزيزاهدان4663

**موتور حاجی عیسی قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4664

**موتور حاجی غنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4665

**موتور حاجی قزوینیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4666

**موتور حاجی کمال (میر احمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4667
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1639موتور حاجی کمال شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4668

2146موتور حاجی ماء الدین قنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4669

**موتور حاجی مالکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4670

411موتور حاجی محمد ریگی(عباس ریگی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4671

**موتور حاجی ملک غالم شاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4672

**موتور حاجی ملنگچشمه زیارتمرکزيزاهدان4673

**موتور حاجی نادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4674

935موتور حاجی نظر (محمد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4675

**موتور حاجی نواب بلوچ زهی شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4676

2083موتور حاجی نواب(نبی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4677

**موتور حاجی نیک محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4678

**موتور حبیب اله قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4679

**موتور حسینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4680

**موتور حمزه شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4681

**موتور حور نسا قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4682

416موتور خدابخش ریگی(گیمی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4683

414موتور خدادادبلوچزهی(آمنه)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4684

**موتور درخاتون( موتور حاج نظر نوتی زهی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4685

1671موتور دکترنعیمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4686

**موتور رحمت عالی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4687

**موتور رحیم براهوییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4688

**موتور رسول( چاه حاجی نظر)(باگی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4689

**موتور رشیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4690

**موتور رشید شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4691

**موتور ساالر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4692

**موتور سید محمد سید خانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4693

32113موتور سید نور ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4694

25112موتور عبدالنبی (جوان تل )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4695

**موتور علی گرگیچچشمه زیارتمرکزيزاهدان4696
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**موتور گران بی بی ناروییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4697

839موتور گرگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4698

چشمه زیارتمرکزيزاهدان4699
موتور گل پري اربابی (موتور محمد علی 

گرگیچ/عظیم)
923

1260موتور گل محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4700

632موتور گل محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4701

**موتور الل محمد قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4702

**موتور لعل محمد شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4703

419موتور محمد ریگی (رایه)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4704

**موتور محمد عظیم علیزهی شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4705

1023موتور محمد علی گرگیچ (موتور عظیم )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4706

**موتور مالخدادادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4707

**موتور منگل قنبر زهی (زر بی بی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4708

736موتور موسی فقیر( اله آبادموسی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4709

936موتور ناصرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4710

950موتور نظرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4711

**موتور نور بی بی ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4712

516موتور نورالدینچشمه زیارتمرکزيزاهدان4713

**موتور هاجره قنبر زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4714

**موتوراحمد شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4715

518موتوراحمد(وارو)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4716

**موتوراحمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4717

**موتورارتشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4718

**موتوراسالم آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4719

21100موتوراله یارچشمه زیارتمرکزيزاهدان4720

1365موتورامیربراهوییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4721

**موتورانورچشمه زیارتمرکزيزاهدان4722

1249موتورآساچشمه زیارتمرکزيزاهدان4723

**موتورباباحسینیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4724

**موتوربهادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4725
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**موتوربهرام نوتی زهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4726

**موتورپارالدین جنگیانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4727

**موتورحاج قادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4728

**موتورحاج محمدجان ساالرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4729

23102موتورحاجی حسین(حسین آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4730

**موتورحاجی رضاییچشمه زیارتمرکزيزاهدان4731

**موتورحاجی عبدل (حاجی موسی)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4732

**موتورحاجی عیسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4733

**موتورحاجی مهرابچشمه زیارتمرکزيزاهدان4734

1023موتورحبیب آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4735

**موتورخدابخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4736

1446موتورخدابخش (آذرباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4737

**موتوردادخداچشمه زیارتمرکزيزاهدان4738

517موتوردلمرادشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4739

**موتوررحمت (نادر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4740

**موتوررضاچشمه زیارتمرکزيزاهدان4741

48موتورزمان خانچشمه زیارتمرکزيزاهدان4742

1251موتورستارچشمه زیارتمرکزيزاهدان4743

1036موتورسیدمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4744

627موتورصالح محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4745

919موتورعبدالکریمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4746

49موتورعبدالواحدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4747

1247موتورعظیم پرستچشمه زیارتمرکزيزاهدان4748

614موتورعمرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4749

947موتورعیسی (محمدآباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4750

**موتورغالمعلیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4751

612موتورقنبرزهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4752

41178موتورکریمچشمه زیارتمرکزيزاهدان4753

**موتورمحمد گلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4754
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**موتورمحمد نورشه بخش وعبدالحمیدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4755

737موتورمحمدفقیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4756

29122موتورمحمدگلچشمه زیارتمرکزيزاهدان4757

518موتورمریدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4758

**موتورمالموسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4759

44139موتورملنگ (حاجی آبادکوچکی )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4760

**موتورمنصور(حاج صادق)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4761

**موتورنادرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4762

2178موتورنادرشه بخش(علی آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4763

2558موتورنورمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4764

639موتورنورمحمد(نورمحمدآباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4765

**موتورواحدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4766

522موتورهاجره قنبرزهی شه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4767

**موراکوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4768

1567موسی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4769

**موسی آباد کالیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4770

416موسی چاه(چاه گل بی بی شه بخش)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4771

633مولوي آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4772

1044مهراب آباد جهانگیرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4773

1551مهناز آباد(غریب آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4774

**میان رودچشمه زیارتمرکزيزاهدان4775

**میدان بار هامون ثمرچشمه زیارتمرکزيزاهدان4776

1341میرزاآباد(قنات حاجی میرزا)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4777

**میرزاچاهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4778

**نادر آباد(امیر آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4779

**ناصرآباد(موتورنادر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4780

619ناگت آباد دین محمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4781

**نبی آباد پودچاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4782

**نبی آباد لوچوچشمه زیارتمرکزيزاهدان4783
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1843نبی آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4784

**نبی آباد (موتور اهللا بخش )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4785

411نبی آباد کودکیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4786

**نظرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4787

2169نظرآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4788

**نظرآبادپوگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4789

**نظرمحمدآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4790

2280نعمت آباد پوگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4791

1047نعمت آباد روغنیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4792

**نلوکی حاجی نور خاتونچشمه زیارتمرکزيزاهدان4793

2059نلوکی(بک جود)(حمید آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4794

147557نور آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4795

1020نورآبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4796

**نورآبادهشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4797

**نورمحمدچشمه زیارتمرکزيزاهدان4798

941نوك آباد رادوچاهیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4799

928نوك آباد شهدادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4800

415نوك آباد ناسیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4801

**نوك آباد(امان اهللا )چشمه زیارتمرکزيزاهدان4802

25102نوك آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4803

1359نوك آباد گیمیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4804

35132نوك آباد(سرآباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4805

**نوك چاهچشمه زیارتمرکزيزاهدان4806

515نوك چاه پالیزي(نادر)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4807

**نیروگاه گازيچشمه زیارتمرکزيزاهدان4808

**وادو اسحاق ریگیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4809

**وادو برفیچشمه زیارتمرکزيزاهدان4810

515وژداد(حاجی آباد شندك)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4811

1032وش آب (عبدل آباد)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4812
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415وکیل آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4813

27104همت آباد موتورعبدالغفورشه بخشچشمه زیارتمرکزيزاهدان4814

**همت آبادخواجه مسکچشمه زیارتمرکزيزاهدان4815

1277یاسر آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4816

**یوسف آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4817

1559یوسف آباد وارو(عبداهللا)چشمه زیارتمرکزيزاهدان4818

**یوسف آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4819

23103یونس آبادچشمه زیارتمرکزيزاهدان4820

**انبار بانک صادراتحرمکمرکزيزاهدان4821

**ایستگاه پمپاژ آب 4حرمکمرکزيزاهدان4822

**ایستگاه پمپاژاب شماره 5حرمکمرکزيزاهدان4823

**برجکحرمکمرکزيزاهدان4824

**بلوچ آبحرمکمرکزيزاهدان4825

1654بوك حرمک(بوك پایین)حرمکمرکزيزاهدان4826

88382بوكحرمکمرکزيزاهدان4827

**بی سیم پدگی فرودگاهحرمکمرکزيزاهدان4828

**بی سیم فرودگاهحرمکمرکزيزاهدان4829

**پادگان اموزشی شیخ بهاالدینیحرمکمرکزيزاهدان4830

**پاسگاه انتظامیحرمکمرکزيزاهدان4831

**پاسگاه رباطحرمکمرکزيزاهدان4832

**پاسگاه کوله سنگیحرمکمرکزيزاهدان4833

**پاسگاه گنومیل17حرمکمرکزيزاهدان4834

**پاسگاه مرزي بوكحرمکمرکزيزاهدان4835

**پایانه بارحرمکمرکزيزاهدان4836

**پایکاه ناور چاهحرمکمرکزيزاهدان4837

**پایگاه انتظامی وبرجک مرزيحرمکمرکزيزاهدان4838

**پایگاه قرقروكحرمکمرکزيزاهدان4839

**پایگاه لواریابحرمکمرکزيزاهدان4840

**پایگاه میل 6حرمکمرکزيزاهدان4841
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**پایگاه میل8حرمکمرکزيزاهدان4842

**پدگی باالحرمکمرکزيزاهدان4843

**پدگی پایینحرمکمرکزيزاهدان4844

**پلیس راهحرمکمرکزيزاهدان4845

**پمپاژآب شماره 3حرمکمرکزيزاهدان4846

2290پوگی ناگت (نبی بخش شه بخش )حرمکمرکزيزاهدان4847

**پیرانحرمکمرکزيزاهدان4848

**تروشهحرمکمرکزيزاهدان4849

1996جالل آبادحرمکمرکزيزاهدان4850

623جوژك( دین محمدنهتانی)حرمکمرکزيزاهدان4851

**چاه حمل شه بخشحرمکمرکزيزاهدان4852

**چاه دیوانحرمکمرکزيزاهدان4853

139614چاه رحمان الرحرمکمرکزيزاهدان4854

**چاه شماره 1(اکبریان)حرمکمرکزيزاهدان4855

**چاه شماره 2(شهیدجمالزهی)حرمکمرکزيزاهدان4856

**چاه شماره 3(عرفان)حرمکمرکزيزاهدان4857

**چاه شماره 4(محمد)حرمکمرکزيزاهدان4858

**چاه شماره 5(دهمرده)حرمکمرکزيزاهدان4859

**چاه شماره 6(سارانی)حرمکمرکزيزاهدان4860

**چاه شماره 7 (شهرکی)حرمکمرکزيزاهدان4861

**چاه شماره17(گرگین آباد)حرمکمرکزيزاهدان4862

**چاه محمد بخش عالی زهیحرمکمرکزيزاهدان4863

**چاه ملک محمد مالکی (ملک آباد)حرمکمرکزيزاهدان4864

629چاهک (مصریان براهویی )حرمکمرکزيزاهدان4865

78367حرمکحرمکمرکزيزاهدان4866

1664حکیم آبادحرمکمرکزيزاهدان4867

**خوراك دام و طیور دیانتحرمکمرکزيزاهدان4868

**دامداري عید محمد رحمان نژادحرمکمرکزيزاهدان4869

**دامداري گرگیجحرمکمرکزيزاهدان4870
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420رحمت آباد(محمدگل شه بخش)حرمکمرکزيزاهدان4871

5201,968رحیم آباد(عشق آباد)حرمکمرکزيزاهدان4872

416روباهک رادوچاهیحرمکمرکزيزاهدان4873

**شرکت تعاونی ایثار یکحرمکمرکزيزاهدان4874

**شرکت خودرو شرقحرمکمرکزيزاهدان4875

**شرکت شن ملک رئیسیحرمکمرکزيزاهدان4876

**شرکت مرغ طلوعحرمکمرکزيزاهدان4877

1243شریف آباد میان بازارحرمکمرکزيزاهدان4878

635شورچاه ناگت (سیدشه بخش )حرمکمرکزيزاهدان4879

32119شهرك کامبوزیاحرمکمرکزيزاهدان4880

**عزیز آبادحرمکمرکزيزاهدان4881

**علی آبادحرمکمرکزيزاهدان4882

723فیض آبادشوره رودحرمکمرکزيزاهدان4883

31153قرقروكحرمکمرکزيزاهدان4884

**قنات پیر محمد ترك براهویی(اسالم آباد)حرمکمرکزيزاهدان4885

**کارخانه سیمان سیستانحرمکمرکزيزاهدان4886

629کسوري (یارمحمد)حرمکمرکزيزاهدان4887

**کشتارگاه صنعتی نسیم طیورحرمکمرکزيزاهدان4888

**کالته کامبوزیاحرمکمرکزيزاهدان4889

**کورگزيحرمکمرکزيزاهدان4890

**گاوداري حاجی عین الدین کبدانیحرمکمرکزيزاهدان4891

**گاوداري حاجی نظرحرمکمرکزيزاهدان4892

**گاوداري علی پودینهحرمکمرکزيزاهدان4893

**گاوداري محمد حسن زهیحرمکمرکزيزاهدان4894

1356گراناز آبیحرمکمرکزيزاهدان4895

114427الرباالحرمکمرکزيزاهدان4896

123510الرپایینحرمکمرکزيزاهدان4897

2062لخشک باالحرمکمرکزيزاهدان4898

1775لخشک پایینحرمکمرکزيزاهدان4899
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**لواري ابحرمکمرکزيزاهدان4900

**ماکریوو( ایستگاه تلویزیون)حرمکمرکزيزاهدان4901

**مجتمع خاتمحرمکمرکزيزاهدان4902

**مجتمع کارخانه هاي آرد زاهدانحرمکمرکزيزاهدان4903

43128محمدآبادشوره رودحرمکمرکزيزاهدان4904

**مرغداري حاجی رضا(امید)حرمکمرکزيزاهدان4905

**مرغداري حاجی رضاییحرمکمرکزيزاهدان4906

**مرغداري حاجی محمدحرمکمرکزيزاهدان4907

**مرغداري نسیمحرمکمرکزيزاهدان4908

**مزرعه اموزشی دانشگاهحرمکمرکزيزاهدان4909

**معدن سنگ ارتشحرمکمرکزيزاهدان4910

1258ملک آباد( ملک محمد مالکی/بوك باال)حرمکمرکزيزاهدان4911

**ملنگ آبادحرمکمرکزيزاهدان4912

**موتور احمد عزیزيحرمکمرکزيزاهدان4913

1145موتور جمال گرگیچحرمکمرکزيزاهدان4914

**موتور حاج ناصر گرگیچحرمکمرکزيزاهدان4915

**موتور حاجی عبديحرمکمرکزيزاهدان4916

1349موتور حاجی قادر گرگیچحرمکمرکزيزاهدان4917

**موتور حاجی محسن مالکیحرمکمرکزيزاهدان4918

**موتور حنیف گرگیچحرمکمرکزيزاهدان4919

**موتور غالم نبی گرگیچحرمکمرکزيزاهدان4920

**موتور محمد ارجمنديحرمکمرکزيزاهدان4921

**موتور نعیم گرگیچحرمکمرکزيزاهدان4922

1550موتورعبدالحق (عبدالباسط)رواءحرمکمرکزيزاهدان4923

**موتورعلیجان باقريحرمکمرکزيزاهدان4924

**نماز خانهحرمکمرکزيزاهدان4925

**نماز خانهحرمکمرکزيزاهدان4926

**نور آبادحرمکمرکزيزاهدان4927

2984نورآبادشوره رودحرمکمرکزيزاهدان4928
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**نوك آباد(گل بیک قنبرزهی)حرمکمرکزيزاهدان4929

411نیم بازارحرمکمرکزيزاهدان4930

520یکه بنهحرمکمرکزيزاهدان4931

**یگان ویژه پاسدارانحرمکمرکزيزاهدان4932

**یوسف آبادحرمکمرکزيزاهدان4933

31132اسالم آباددومکنصرت آبادزاهدان4934

2796اهللا آباد دومکدومکنصرت آبادزاهدان4935

623پردل آباددومکنصرت آبادزاهدان4936

1447توحیدآبادباالدومکنصرت آبادزاهدان4937

422توحیدآباددومکنصرت آبادزاهدان4938

634توکل آباددومکنصرت آبادزاهدان4939

934چاه احمد مستیاندومکنصرت آبادزاهدان4940

**چاه برفی محمد زهیدومکنصرت آبادزاهدان4941

2381چاه جما قنبر زهیدومکنصرت آبادزاهدان4942

818چاه جمعهدومکنصرت آبادزاهدان4943

1348چاه حاج محموداسماعیل زهیدومکنصرت آبادزاهدان4944

**چاه حاجی امان الهدومکنصرت آبادزاهدان4945

1160چاه درمحمد  مکامدومکنصرت آبادزاهدان4946

162675چاه زرددومکنصرت آبادزاهدان4947

523چاه سالمدومکنصرت آبادزاهدان4948

1446چاه سید محمددومکنصرت آبادزاهدان4949

520چاه غنیدومکنصرت آبادزاهدان4950

2083چاه کمال کمال زهیدومکنصرت آبادزاهدان4951

837چاه مجید شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان4952

630چاه میر بیکدومکنصرت آبادزاهدان4953

731حسین آباددومکنصرت آبادزاهدان4954

735خانه هاي حاجی دادالهدومکنصرت آبادزاهدان4955

**خانه هاي رضائیدومکنصرت آبادزاهدان4956

1758خیرآبادچاه زرددومکنصرت آبادزاهدان4957
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**خیر آباد برفیدومکنصرت آبادزاهدان4958

**روبهکدومکنصرت آبادزاهدان4959

25118سعیدآبادمشتركدومکنصرت آبادزاهدان4960

724سید محمد نور قنبرزهی گرگیجدومکنصرت آبادزاهدان4961

1248عارف آباددومکنصرت آبادزاهدان4962

1990عبدل آباددومکنصرت آبادزاهدان4963

1264عزیزآباددومکنصرت آبادزاهدان4964

30115عظیم آباددومکنصرت آبادزاهدان4965

414فضل آباد (پیر محمد)دومکنصرت آبادزاهدان4966

**قنات سلیمدومکنصرت آبادزاهدان4967

**قنات ناصر(حاجی مجید)دومکنصرت آبادزاهدان4968

**کریم آبادکریم سوره زهیدومکنصرت آبادزاهدان4969

731کشمکدومکنصرت آبادزاهدان4970

624کشهکدومکنصرت آبادزاهدان4971

**کوره اسالم شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان4972

**کوره پیرمحمدشه بخشدومکنصرت آبادزاهدان4973

**کوره چنگیزدومکنصرت آبادزاهدان4974

**کوره حاج محمد اکبردومکنصرت آبادزاهدان4975

**کوره حاجی صاحبداددومکنصرت آبادزاهدان4976

**کوره حاجی کریمدومکنصرت آبادزاهدان4977

**کوره حاجی محمددومکنصرت آبادزاهدان4978

**کوره حکیم (گهرام)دومکنصرت آبادزاهدان4979

**کوره محمددومکنصرت آبادزاهدان4980

25129گردي جنگلدومکنصرت آبادزاهدان4981

**مجید آباددومکنصرت آبادزاهدان4982

417محمدآباددومکنصرت آبادزاهدان4983

833موتور ابراهیم شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان4984

**موتور اسماعیلدومکنصرت آبادزاهدان4985

420موتور اسماعیلدومکنصرت آبادزاهدان4986
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**موتور اسماعیل (موتور رضایی )دومکنصرت آبادزاهدان4987

**موتور اهللا نظر(فیض محمد)دومکنصرت آبادزاهدان4988

421موتور امام بخشدومکنصرت آبادزاهدان4989

523موتور امان اهللا قنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان4990

**موتور برفی قنبرزهی (دادمحمد)دومکنصرت آبادزاهدان4991

**موتور بندو شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان4992

**موتور تاج محمددومکنصرت آبادزاهدان4993

1576موتور توکل آباد (نور محمد کمال زهی )دومکنصرت آبادزاهدان4994

32127موتور جما (عادل آباد)دومکنصرت آبادزاهدان4995

**موتور جمال الدین قنبر زهیدومکنصرت آبادزاهدان4996

841موتور چراغعلیدومکنصرت آبادزاهدان4997

23101موتور حاج ابراهیم طا گزيدومکنصرت آبادزاهدان4998

1152موتور حاج شریف شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان4999

715موتور حاج یوسفدومکنصرت آبادزاهدان5000

737موتور حاجی اسالمدومکنصرت آبادزاهدان5001

**موتور حاجی اسالم شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان5002

413موتور حاجی اسماعیلدومکنصرت آبادزاهدان5003

**موتور حاجی اهللا نظردومکنصرت آبادزاهدان5004

1461موتور حاجی آقا محمد(موتور آقا)دومکنصرت آبادزاهدان5005

839موتور حاجی بهادردومکنصرت آبادزاهدان5006

3949موتور حاجی پتیدومکنصرت آبادزاهدان5007

**موتور حاجی تاج محمددومکنصرت آبادزاهدان5008

1464موتور حاجی جانداددومکنصرت آبادزاهدان5009

**موتور حاجی حوادومکنصرت آبادزاهدان5010

**موتور حاجی خان محمددومکنصرت آبادزاهدان5011

520موتور حاجی خدابخشدومکنصرت آبادزاهدان5012

**موتور حاجی خداداددومکنصرت آبادزاهدان5013

**موتور حاجی رحیم بخشدومکنصرت آبادزاهدان5014

**موتور حاجی سعیددومکنصرت آبادزاهدان5015
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25117موتور حاجی شریفدومکنصرت آبادزاهدان5016

**موتور حاجی صاحبداددومکنصرت آبادزاهدان5017

**موتور حاجی عبدالقادردومکنصرت آبادزاهدان5018

**موتور حاجی عبدالهدومکنصرت آبادزاهدان5019

**موتور حاجی عید محمددومکنصرت آبادزاهدان5020

418موتور حاجی غالمدومکنصرت آبادزاهدان5021

**موتور حاجی فیض الهدومکنصرت آبادزاهدان5022

**موتور حاجی محمددومکنصرت آبادزاهدان5023

**موتور حاجی میرزادومکنصرت آبادزاهدان5024

**موتور حاجی نظر(کمال)دومکنصرت آبادزاهدان5025

**موتور حاجی واحددومکنصرت آبادزاهدان5026

1881موتور حاجی یوسفدومکنصرت آبادزاهدان5027

721موتور حبیب اهللادومکنصرت آبادزاهدان5028

**موتور خیر بی بیدومکنصرت آبادزاهدان5029

417موتور دادخدادومکنصرت آبادزاهدان5030

730موتور دادمحمد قنبر زهیدومکنصرت آبادزاهدان5031

1047موتور دلمراددومکنصرت آبادزاهدان5032

412موتور رحیمدومکنصرت آبادزاهدان5033

624موتور رسول کمال زهیدومکنصرت آبادزاهدان5034

49موتور زر بی بیدومکنصرت آبادزاهدان5035

**موتور سیاه خاندومکنصرت آبادزاهدان5036

623موتور سیدمحمددومکنصرت آبادزاهدان5037

**موتور شهبازدومکنصرت آبادزاهدان5038

1055موتور شهداددومکنصرت آبادزاهدان5039

**موتور عباس قنبرزهی (حاجی غالم )دومکنصرت آبادزاهدان5040

2287موتور عبدالحمید قاسمی قنبر زهیدومکنصرت آبادزاهدان5041

56موتور عبدالرحمان بریچدومکنصرت آبادزاهدان5042

**موتور عبدالرحیمدومکنصرت آبادزاهدان5043

413موتور علم خاندومکنصرت آبادزاهدان5044
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523موتور عیسی( فاطمه شه بخش)دومکنصرت آبادزاهدان5045

416موتور غالم رسولدومکنصرت آبادزاهدان5046

**موتور غالم شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان5047

**موتور کریم(عید خان)دومکنصرت آبادزاهدان5048

418موتور گالب قنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5049

1361موتور لشکراندومکنصرت آبادزاهدان5050

1158موتور لشکران خدابخشدومکنصرت آبادزاهدان5051

**موتور ماه بی بیدومکنصرت آبادزاهدان5052

**موتور محمد (کیچی )دومکنصرت آبادزاهدان5053

524موتور محمد انوردومکنصرت آبادزاهدان5054

**موتور محمد حسین پاك نژاددومکنصرت آبادزاهدان5055

418موتور محمد کریم (پدگی)دومکنصرت آبادزاهدان5056

1156موتور محمد میراندومکنصرت آبادزاهدان5057

48موتور محمد یوسف شه بخشدومکنصرت آبادزاهدان5058

1362موتور محمدقنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5059

**موتور مزاردومکنصرت آبادزاهدان5060

1460موتور مال بلوچدومکنصرت آبادزاهدان5061

**موتور ملکداددومکنصرت آبادزاهدان5062

734موتور موسیدومکنصرت آبادزاهدان5063

**موتور مهراب(کریم)دومکنصرت آبادزاهدان5064

1152موتور ناصردومکنصرت آبادزاهدان5065

632موتور نظر قنبرزهی فرددومکنصرت آبادزاهدان5066

**موتور نعمت الهدومکنصرت آبادزاهدان5067

**موتور نعمت الهدومکنصرت آبادزاهدان5068

**موتور نوك بندكدومکنصرت آبادزاهدان5069

1661موتور یارمحمددومکنصرت آبادزاهدان5070

1446موتوراسداله قنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5071

420موتورانوردومکنصرت آبادزاهدان5072

724موتورباالچدومکنصرت آبادزاهدان5073
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627موتورپیربخش(پیرداد)دومکنصرت آبادزاهدان5074

**موتورتاج محمددومکنصرت آبادزاهدان5075

54214موتورجمادومکنصرت آبادزاهدان5076

518موتورحاج پسنددومکنصرت آبادزاهدان5077

823موتورحاج عبدالکریمدومکنصرت آبادزاهدان5078

26129موتورحاج مسافرقنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5079

516موتورحاجی شاه نظردومکنصرت آبادزاهدان5080

**موتورحاجی گل بی بیدومکنصرت آبادزاهدان5081

625موتورخان محمددومکنصرت آبادزاهدان5082

945موتورخان محمدناروییدومکنصرت آبادزاهدان5083

**موتوردرمحمددومکنصرت آبادزاهدان5084

**موتورصاحبداددومکنصرت آبادزاهدان5085

1265موتورصفردومکنصرت آبادزاهدان5086

**موتورعبدالحسیندومکنصرت آبادزاهدان5087

**موتورعبدالصمددومکنصرت آبادزاهدان5088

**موتورعبدالعزیز(علیرضا شه بخش )دومکنصرت آبادزاهدان5089

417موتورقادردومکنصرت آبادزاهدان5090

**موتورکریمدومکنصرت آبادزاهدان5091

514موتورکریم (بهادر شه بخش )دومکنصرت آبادزاهدان5092

**موتورالل محمددومکنصرت آبادزاهدان5093

1254موتورماه گل قنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5094

519موتورمبیندومکنصرت آبادزاهدان5095

528موتورمحمدخاندومکنصرت آبادزاهدان5096

**موتورمصطفی قنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5097

945موتورملکشاه قنبرزهیدومکنصرت آبادزاهدان5098

**موتورمهراب (موتور بی بی ناز مهراب)دومکنصرت آبادزاهدان5099

618نبی آباددومکنصرت آبادزاهدان5100

627نظرآباددومکنصرت آبادزاهدان5101

1362نوك آبادلوچودومکنصرت آبادزاهدان5102
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**هاشم آباددومکنصرت آبادزاهدان5103

**اب خوراننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5104

**احمدآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5105

835احمدآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5106

46141اسکوهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5107

111297اسالم آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5108

1032اسالم آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5109

1576اسالم آباد(مهرآباد)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5110

**افضل آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5111

622اهللا آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5112

**اهللا آباد(حاجی محمدنور)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5113

2866امید آباد شویننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5114

1167انجیرك باالنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5115

92444انجیرك پاییننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5116

37178آب دوزكنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5117

**بگ(چاه جان محمد)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5118

**بندملک محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5119

1359بنی رود(داوود)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5120

**بی سیم سنتونصرت آبادنصرت آبادزاهدان5121

**پاسگاه تل سیاهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5122

**پایگاه رودماهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5123

**پدگی باال(دوران)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5124

**پدگی پایین(عیسی)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5125

**پردل آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5126

2773پورجنگینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5127

**تختنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5128

**تخت جمشیدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5129

940جالل آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5130

**جالیی لنکهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5131
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36153جنگونهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5132

1732جورينصرت آبادنصرت آبادزاهدان5133

68329جوژنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5134

**چاه اسماعیلنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5135

**چاه بوالننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5136

**چاه بی ریشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5137

**چاه حاج موسینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5138

**چاه حاجی دوست محمد (سیاه لوپ)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5139

**چاه حسین نارویی(توکل آباد)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5140

**چاه حمیدنارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5141

**چاه خان محمد ساالرزهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5142

**چاه درمحمدنوتی زهی(حسن)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5143

36139چاه رحماننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5144

2270چاه رشیدلنکهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5145

**چاه زمان خاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5146

**چاه زمان خاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5147

**چاه سید محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5148

**چاه عباسنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5149

**چاه عبدالحکیم نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5150

**چاه عبدالصمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5151

**چاه گنجنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5152

**چاه مالداري انورنوتی زهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5153

**چاه محمد(گلزار)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5154

**چاه محمدافضلنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5155

**چاه موسی نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5156

**چاه یوسف نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5157

932حاجی آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5158

**حاجی آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5159

2395حاجی آباد(چاه حسینعلی)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5160
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**حسن آبادلنکهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5161

46217حسین آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5162

**خانه هاي حاجی میربیکنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5163

**خانه هاي حاجی نور محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5164

**خانه هاي خدادادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5165

1030خلیل آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5166

**خیرآبادپدگی موتورصاحبدادنوتی زهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5167

**خیرآبادپدشاهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5168

**دامپزشکینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5169

**دامداري اله بخشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5170

**دامداري نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5171

**دهانه باغینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5172

**دهنه رودماهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5173

1268رباط( آبریزك )نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5174

929رحمت آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5175

523رحیم آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5176

**رستوران ستاره کویرنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5177

1344رسول آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5178

**رضاآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5179

**رضاآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5180

4178رودماهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5181

1864روشن آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5182

44زورآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5183

43132ساروكنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5184

**سبزپوشاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5185

3395سوت آپنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5186

**شرکت راهسازي کنستروکسیوننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5187

**شرکت پرواربندي 389 مهراننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5188

1029شمس آبادگراغهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5189
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57120شهرك حصاروییهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5190

60227شهرك چاه حسینعلینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5191

105319شهرك شور چاهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5192

**شهرك صنعتینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5193

198751شهرك گراغهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5194

1345شهرك گرگ حیدر آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5195

**عباس آبادگلکنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5196

**علی آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5197

38141علی آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5198

**علی آباد(لطیف)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5199

**علی آبادچاه شهدادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5200

29129علی آبادگراغهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5201

3388غریب آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5202

715فضل آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5203

**فقیرآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5204

**قاسم بمپوري (جلیل آباد)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5205

**قرارگاه مقدادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5206

**قنات رسولنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5207

520قنات گرگ آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5208

**قنات گیمی(عزیز)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5209

**قهوه خانه نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5210

**کله گرنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5211

1945کمال آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5212

621کمپینگ مس چهل کورهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5213

60313کهنوكنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5214

**کبابی ساقینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5215

1341کریم آباد چاه گلینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5216

**کوره هاي شهید بهشتینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5217

**کهوركنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5218

صفحه 180



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**گاوداري شهرکینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5219

**گاوداري عیدونصرت آبادنصرت آبادزاهدان5220

**گاوداري محمودنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5221

**گاوداري هوشنگنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5222

1017گرگ حیدرآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5223

**گرونلی جهانگیرنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5224

**گرونلی حصاروییهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5225

**گروهان انتظامی مدوهاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5226

1218گره توتنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5227

47202گل محمد ( چاه حسینعلی )نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5228

**گلکنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5229

1838گلک توکلینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5230

519محبت آباددایی جبالینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5231

414محمد آبادچاه گنجنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5232

**محمدآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5233

**محمدآبادجنگونهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5234

411محمودآبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5235

**محمودآباددهنه باغینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5236

**مددآبادلنکهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5237

33134مدوهاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5238

**مرغداري اسکلنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5239

**مرغداري ایماننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5240

**مرغداري سعید (شهریاري)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5241

**مرغداري سلجوقیاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5242

**مرغداري گلدشتنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5243

**مزارابنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5244

**مشاع امراهللا نارویی پگاهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5245

**معدن سفیدسنگ رضایینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5246

**معدن نوك آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5247
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**ملک آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5248

**موتور ابراهیم شه بخشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5249

**موتور احمدیاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5250

**موتور پیر محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5251

**موتور حاج آسا (عزیز)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5252

**موتور حاج خداداد نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5253

**موتور حاجی جمانصرت آبادنصرت آبادزاهدان5254

**موتور حاجی شیر علینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5255

**موتور حاجی شیر محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5256

**موتور حاجی شیر محمد(عبداله)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5257

1331موتور حاجی عبدالرحماننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5258

48موتور حاجی لشکراننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5259

415موتور حاجی محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5260

**موتور حلیم نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5261

**موتور حمیدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5262

1221موتور حمید (حاجی یعقوب)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5263

**موتور حمید براهویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5264

**موتور خدابخشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5265

**موتور خدانظر جبالینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5266

522موتور رحیم نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5267

728موتور سلطان محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5268

1556موتور شابیک(خلیل)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5269

**موتور شماره 3(عیسی)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5270

**موتور شماره یک (صفر نارویی)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5271

**موتور شیرانصرت آبادنصرت آبادزاهدان5272

**موتور عبدالحکیمنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5273

**موتور عبدالواحد توتازهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5274

**موتور عبداله زردازهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5275

**موتور عبدل لطیفنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5276
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**موتور علیخان تخشینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5277

**موتور علیم(غالمرضا)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5278

**موتور عید محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5279

**موتور عید محمد نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5280

1329موتور قادر بخش نوتی زهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5281

**موتور قاسمنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5282

**موتور قیمتی نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5283

826موتور لشکراننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5284

**موتور محمد حسین نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5285

717موتور محمد حسین نژاد نوتی زهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5286

49154موتور محمد رسول نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5287

1027موتور محمد گل مزارينصرت آبادنصرت آبادزاهدان5288

**موتور محمد نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5289

**موتور محمد نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5290

**موتور محمد نارویی نصرتینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5291

**موتور منصورنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5292

**موتور موسی نارویی (رحمت)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5293

**موتور مولوي رحمتنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5294

411موتور مهرابنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5295

**موتور نصیر(مجید)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5296

414موتور یار محمد نارویی مختارنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5297

**موتور یوسفنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5298

**موتورابراهیم(حاجی شوکت)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5299

**موتوراسماعیل نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5300

**موتورامام بخشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5301

**موتورانوشیرواننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5302

517موتورانوشیرواننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5303

**موتوربجارنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5304

1339موتورپتی(مهیم)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5305
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**موتورپیربخش(انجیروك)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5306

**موتورجما میر خاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5307

28105موتورچنگیزنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5308

1040موتورحاجی ابراهیمنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5309

**موتورحاجی خدابخش سیاه لوپنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5310

**موتورحاجی دین محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5311

**موتورحاجی محمدشریفنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5312

**موتورحاجی محمودنارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5313

**موتورحاجی میرشیرنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5314

**موتورحبیب ساالرزهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5315

**موتورحبیب نارویی راغنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5316

**موتورحسین نارویی نصرتینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5317

1829موتورحمیدنارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5318

**موتورخدابخشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5319

514موتورخدانظر(کریم آباد)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5320

1243موتورخواستی نوتی زهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5321

**موتوردرمحمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5322

**موتوردرمحمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5323

**موتورزمان خاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5324

**موتورزمان خاننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5325

**موتورسهرابنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5326

**موتورشماره 2 (حاج محمد)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5327

413موتورشیرمحمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5328

**موتورصاحب داد(رضا)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5329

**موتورعبدالباسطنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5330

**موتورعبدالرحمننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5331

**موتورعبدالعزیزنارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5332

727موتورعبدالمجیدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5333

**موتورعلی بیک نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5334
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621موتورعلی زابلینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5335

**موتورعلیشاه(عبدالحمید)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5336

**موتورعید محمد نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5337

1149موتورغالمحسیننصرت آبادنصرت آبادزاهدان5338

47موتورقادربخش شه بخشنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5339

128413موتورکریم نوتی زهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5340

1560موتورمحمدصفرنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5341

**موتورمنصورنارویی(شهیدعبدل صالح)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5342

**موتورمولوي احمدنارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5343

**موتورمولوي جان محمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5344

**موتورمهدي نارویی نصرتینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5345

1028موتورمهیم نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5346

**موتورنصرالهنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5347

1354موتورنظربشامنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5348

**موتورنظرمحمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5349

**موتورنورمحمدنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5350

**موتورواحدپاك توتازهینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5351

**میرآبادگرگ محمد  نارویینصرت آبادنصرت آبادزاهدان5352

2897نوك آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5353

1347همت آبادنصرت آبادنصرت آبادزاهدان5354

**همت آبادشورچاه(عبدالکریم)نصرت آبادنصرت آبادزاهدان5355

28108ابراهیم ملک دادجزینکجزینکزهک5356

125459اس قاضیجزینکجزینکزهک5357

**ایستگاه پمپاژشماره 1ابرسانی زاهدانجزینکجزینکزهک5358

**ایستگاه چاه نیمه چهارمجزینکجزینکزهک5359

**برجک مرزي اولجزینکجزینکزهک5360

**برجک مرزي دومجزینکجزینکزهک5361

**برجک مرزي سومجزینکجزینکزهک5362

**پاسگاه سنارود شما لیجزینکجزینکزهک5363
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**پاسگاه سنارودجنوبیجزینکجزینکزهک5364

**پاسگاه میل46جزینکجزینکزهک5365

1856پلگی پایین (شهسوار)جزینکجزینکزهک5366

129586پلگی سیدجزینکجزینکزهک5367

75262پلگی علیا(خمر)جزینکجزینکزهک5368

213676جزینکجزینکجزینکزهک5369

61198چلستعلیجزینکجزینکزهک5370

28112حاجی مسکینجزینکجزینکزهک5371

1753حسین آبادجزینکجزینکزهک5372

49251حسین مسافرجزینکجزینکزهک5373

1142خوگیجزینکجزینکزهک5374

37133دشتکجزینکجزینکزهک5375

52176ده اربابجزینکجزینکزهک5376

85296ده بدیلجزینکجزینکزهک5377

34123ده حسن پیريجزینکجزینکزهک5378

60262ده درویشجزینکجزینکزهک5379

84340ده رشیدجزینکجزینکزهک5380

128409ده صفدرمیربیکجزینکجزینکزهک5381

85300ده کدخدارستمجزینکجزینکزهک5382

75280ده موسیجزینکجزینکزهک5383

65275ده نوسیدخانجزینکجزینکزهک5384

91390روستاي پارالدینجزینکجزینکزهک5385

29128روستاي پردل شهرکیجزینکجزینکزهک5386

**سدسیستانجزینکجزینکزهک5387

81278سهراب غالمیجزینکجزینکزهک5388

34165سیدخانجزینکجزینکزهک5389

56225شهرك ابوالفضلجزینکجزینکزهک5390

1452عباس عبدالهجزینکجزینکزهک5391

83309عباس مرادجزینکجزینکزهک5392
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1664عیسی حاجیجزینکجزینکزهک5393

288977قلعه کهنه(فیروزآباد)جزینکجزینکزهک5394

112350قلعه کنگجزینکجزینکزهک5395

3581,353قلعه نوجزینکجزینکزهک5396

**کارگاه شن وماسهجزینکجزینکزهک5397

**کارگاه شن وماسه توتازهیجزینکجزینکزهک5398

418کربالیی حسنجزینکجزینکزهک5399

49176کل کنگجزینکجزینکزهک5400

1442لف خمرجزینکجزینکزهک5401

2694محمدشهرکیجزینکجزینکزهک5402

**مزرعه اموزشی دانشکده کشاورزيجزینکجزینکزهک5403

80288ندام شرقیجزینکجزینکزهک5404

75238ندام غربیجزینکجزینکزهک5405

52156ابراهیم اصغريخمکجزینکزهک5406

**ابراهیم داديخمکجزینکزهک5407

1761اصغرجماخمکجزینکزهک5408

105372الريخمکجزینکزهک5409

39151براهوییخمکجزینکزهک5410

727پسرمردانخمکجزینکزهک5411

217751پیريخمکجزینکزهک5412

43162ترقوییخمکجزینکزهک5413

1978جان آبادسنجرانیخمکجزینکزهک5414

1341حاج حسین دهمرده(نورمحمد)خمکجزینکزهک5415

721حاجی حسین شهرکیخمکجزینکزهک5416

58198حسن آبادسنچولیخمکجزینکزهک5417

100305حسین آباديخمکجزینکزهک5418

40132حسین مهرعلیخمکجزینکزهک5419

1028حسینالطفعلی صفرخمکجزینکزهک5420

3198خانه هاي خدابخشخمکجزینکزهک5421
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63252خرابه شیرمحمدخمکجزینکزهک5422

4641,542خمکخمکجزینکزهک5423

1368ده حاجی غالمحسینخمکجزینکزهک5424

**ده خدابخشخمکجزینکزهک5425

48173ده رستمخمکجزینکزهک5426

48164ده علی جعفرسفلیخمکجزینکزهک5427

59194ده علی جعفرعلیاخمکجزینکزهک5428

823ده قاسم قجرخمکجزینکزهک5429

725ده قربان شهرکیخمکجزینکزهک5430

74257ده موسی کامخانخمکجزینکزهک5431

36116راشکخمکجزینکزهک5432

1874روستاي سیاه خان پیري جوانخمکجزینکزهک5433

1240روستاي شهیددهمردهخمکجزینکزهک5434

48182روستاي شیرمحمدچراغخمکجزینکزهک5435

64263روستاي علی پیري(کرم)خمکجزینکزهک5436

1142روستاي غالمعلی سرگزي مقدمخمکجزینکزهک5437

38143روستاي ملک محمداشتركخمکجزینکزهک5438

103362زیارتگاه(زیارتجاه)خمکجزینکزهک5439

38131سامانیخمکجزینکزهک5440

65263شاه میرآبادپیريخمکجزینکزهک5441

1452شاهبیک مالشاهیخمکجزینکزهک5442

38134شاهگل پیريخمکجزینکزهک5443

**شرکت مرغ 497خمکجزینکزهک5444

3195شریف قزاقخمکجزینکزهک5445

2593شهرك امام خمینی(ره)خمکجزینکزهک5446

81250شیخ لنگیخمکجزینکزهک5447

40156عباس آبادخمکجزینکزهک5448

1440علی شهرکیخمکجزینکزهک5449

2180عیسی آباد(موسی آباد)خمکجزینکزهک5450
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1136عیسی فقیرخمکجزینکزهک5451

931غالم گلزارخمکجزینکزهک5452

60253قزاقخمکجزینکزهک5453

1589قزاقخمکجزینکزهک5454

52161کربالیی حسن(حسن اکبر)خمکجزینکزهک5455

1250کربالیی شهبازخمکجزینکزهک5456

131447کندركخمکجزینکزهک5457

235766گوريخمکجزینکزهک5458

120376لچويخمکجزینکزهک5459

33116محمدجان بزيخمکجزینکزهک5460

**مرغداري جهانتیغ(ده عبدالکریم)خمکجزینکزهک5461

**مرغداري سیستان قوت(تعاونی811)خمکجزینکزهک5462

1856ملک آبادخمکجزینکزهک5463

1665میرزاموسیخمکجزینکزهک5464

1335میرگلخمکجزینکزهک5465

40124نجفخمکجزینکزهک5466

730نجیب آبادخمکجزینکزهک5467

100324نوريخمکجزینکزهک5468

1937واصالنخمکجزینکزهک5469

64236یوسف آبادخمکجزینکزهک5470

35136اشترك سفلیخواجه احمدمرکزيزهک5471

87301اله دوخواجه احمدمرکزيزهک5472

44175بلوچ ناروییخواجه احمدمرکزيزهک5473

**پاسگاه چوتوخواجه احمدمرکزيزهک5474

**پاسگاه مرزي مال شریفخواجه احمدمرکزيزهک5475

**پاسگاه مرزي نادرخواجه احمدمرکزيزهک5476

**پمپ دانشمندخواجه احمدمرکزيزهک5477

**چوتو(پمپ ملک داد)خواجه احمدمرکزيزهک5478

**حاجی عبدالهخواجه احمدمرکزيزهک5479
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62242حیدرمالشریف نو(حیدرآباد)خواجه احمدمرکزيزهک5480

266969خواجه احمدخواجه احمدمرکزيزهک5481

59231دوازده سهمیخواجه احمدمرکزيزهک5482

59173ده احمدعلیخانخواجه احمدمرکزيزهک5483

55187ده آزادکشانیخواجه احمدمرکزيزهک5484

411ده روشنخواجه احمدمرکزيزهک5485

169611ده عبدالعزیزخواجه احمدمرکزيزهک5486

412ده علیجانخواجه احمدمرکزيزهک5487

30104ده غفورخواجه احمدمرکزيزهک5488

1554ده کوهکنخواجه احمدمرکزيزهک5489

210633ده نادرخواجه احمدمرکزيزهک5490

121410ده نوخواجه احمدمرکزيزهک5491

208751ده یادگارخواجه احمدمرکزيزهک5492

730روستاي حیدرمالشریف کهنهخواجه احمدمرکزيزهک5493

125461سیاه خانخواجه احمدمرکزيزهک5494

32113الل خانخواجه احمدمرکزيزهک5495

6342,385مجتمع مسکونی امیرنظامخواجه احمدمرکزيزهک5496

180710مالقاسمخواجه احمدمرکزيزهک5497

94387ملک آبادخواجه احمدمرکزيزهک5498

34134ملک آبادخواجه احمدمرکزيزهک5499

**اداره راه وترابري زهکزهکمرکزيزهک5500

90303اسدالهزهکمرکزيزهک5501

3671,447اشترك حاجی نظرزهکمرکزيزهک5502

60225بامريزهکمرکزيزهک5503

155500بزي شهرکیزهکمرکزيزهک5504

**پژوهشکده کشاورزي دانشگاهزهکمرکزيزهک5505

**پمپ آب شهید بهشتیزهکمرکزيزهک5506

3498تپه آزادزهکمرکزيزهک5507

145550جریکهزهکمرکزيزهک5508
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81335جاللیزهکمرکزيزهک5509

65227جهانگیرزهکمرکزيزهک5510

32107چنگیزشیرزهیزهکمرکزيزهک5511

1955حاجی عباس شهرکیزهکمرکزيزهک5512

3341,150حسن خونزهکمرکزيزهک5513

40130حسین میردلزهکمرکزيزهک5514

127492خیرآبادزهکمرکزيزهک5515

126394درویش پیريزهکمرکزيزهک5516

91304ده جنگیخونزهکمرکزيزهک5517

59241ده حاجی شهباززهکمرکزيزهک5518

54169ده حسینازهکمرکزيزهک5519

236729ده دراززهکمرکزيزهک5520

47199ده زمان خانزهکمرکزيزهک5521

64241ده زینلزهکمرکزيزهک5522

**ده سیاه خانزهکمرکزيزهک5523

31148ده شاديزهکمرکزيزهک5524

72238ده شیرمحمدشیرزهیزهکمرکزيزهک5525

1657ده عظیم صمدزهکمرکزيزهک5526

136374ده علی اخوندزهکمرکزيزهک5527

1245ده علی حسنزهکمرکزيزهک5528

182681ده علیجان ( گلزار )زهکمرکزيزهک5529

1964ده محمدمیرزازهکمرکزيزهک5530

61233ده مستیخونزهکمرکزيزهک5531

2083ده نوابزهکمرکزيزهک5532

57201ده نور محمد هرمزيزهکمرکزيزهک5533

46185ده یوسفزهکمرکزيزهک5534

519دهمرده سهرابزهکمرکزيزهک5535

42157روستاي احمدخان میرگل(کل کرق)زهکمرکزيزهک5536

26106روستاي حاجی عباس شیرزهیزهکمرکزيزهک5537
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2090روستاي مولوي خدا رحم رودینیزهکمرکزيزهک5538

2686زاهدان کهنهزهکمرکزيزهک5539

82268سه قلعهزهکمرکزيزهک5540

150506سیاه سرزهکمرکزيزهک5541

زهکمرکزيزهک5542
شرکت پرواربندي دام3577برادران ریگی 

جالیی
**

1,2504,903شهرك کوهکزهکمرکزيزهک5543

2961,122شیب گورهزهکمرکزيزهک5544

836طلفکزهکمرکزيزهک5545

4381,740عباس رستمزهکمرکزيزهک5546

88259عطامحمدزهکمرکزيزهک5547

62180علی آبادزهکمرکزيزهک5548

1551علی عباسزهکمرکزيزهک5549

53182علی مردانزهکمرکزيزهک5550

**کوتهزهکمرکزيزهک5551

148563کفتارگیزهکمرکزيزهک5552

54192کلپ باز سفلی(رحمان شیر زهی)زهکمرکزيزهک5553

**کلپ بازعلیا(جالل آباد)زهکمرکزيزهک5554

64186کمکزهکمرکزيزهک5555

70237کودزهکمرکزيزهک5556

144530کودنوزهکمرکزيزهک5557

52225کهکزهکمرکزيزهک5558

**گاوداري ناصحی نیازهکمرکزيزهک5559

**مجتمع تفریحی دانشگاه زابلزهکمرکزيزهک5560

127520مجتمع خالق دادزهکمرکزيزهک5561

**مجتمع گلخانه هاي سبز گسترزهکمرکزيزهک5562

1,1744,605مجتمع مسکونی محمدشاه کرمزهکمرکزيزهک5563

2897محله شیخ حسینیزهکمرکزيزهک5564

27100محمدداديزهکمرکزيزهک5565

**مرغداري 532باالچزهکمرکزيزهک5566
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230955مال ابراهیمزهکمرکزيزهک5567

4451,649ملک حیدريزهکمرکزيزهک5568

34108موسی شهباززهکمرکزيزهک5569

1351میرخان جهانتیغزهکمرکزيزهک5570

114431میرزاخونزهکمرکزيزهک5571

45119ناحیه صنعتی زهکزهکمرکزيزهک5572

152468اسکاندشتبم پشتبم پشتسراوان5573

36119بلبلبم پشتبم پشتسراوان5574

49139بوجیريبم پشتبم پشتسراوان5575

1025بوجیري پیربم پشتبم پشتسراوان5576

134514بوروییبم پشتبم پشتسراوان5577

1932پتکوكبم پشتبم پشتسراوان5578

81301پرکنبم پشتبم پشتسراوان5579

**تکشوكبم پشتبم پشتسراوان5580

86338جمیلیبم پشتبم پشتسراوان5581

73232جوران گورمبم پشتبم پشتسراوان5582

44چاه حبیب اله دهواريبم پشتبم پشتسراوان5583

118468چاهانبم پشتبم پشتسراوان5584

2788حقمیبم پشتبم پشتسراوان5585

58206حمزه جاهانبم پشتبم پشتسراوان5586

**خانه هاي خیرمحمدبم پشتبم پشتسراوان5587

2468خیرآبادبم پشتبم پشتسراوان5588

2053دپکوربم پشتبم پشتسراوان5589

**دراهیچبم پشتبم پشتسراوان5590

**درتنگبم پشتبم پشتسراوان5591

31110درندانبم پشتبم پشتسراوان5592

57179دشتبم پشتبم پشتسراوان5593

135527دومکیبم پشتبم پشتسراوان5594

119455رودکانبم پشتبم پشتسراوان5595
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**روشوكبم پشتبم پشتسراوان5596

97363ریش پیش باالبم پشتبم پشتسراوان5597

83353ریش پیش پایینبم پشتبم پشتسراوان5598

**زرداگ آپبم پشتبم پشتسراوان5599

76127زمینانبم پشتبم پشتسراوان5600

85340زهیبم پشتبم پشتسراوان5601

142575سرجنگانبم پشتبم پشتسراوان5602

**سرچمگبم پشتبم پشتسراوان5603

123373سرزه میرخانبم پشتبم پشتسراوان5604

55184سرگرباالبم پشتبم پشتسراوان5605

1328سرگرپایینبم پشتبم پشتسراوان5606

1881سرگرتوکینبم پشتبم پشتسراوان5607

**سري گروك پایینبم پشتبم پشتسراوان5608

**سري گري (سري گروك باال)بم پشتبم پشتسراوان5609

169635سوخته مککوهکمهرگانسراوان5610

**سورچاهانبم پشتبم پشتسراوان5611

53193شادي کلک پایینبم پشتبم پشتسراوان5612

31118شادي کلک باالبم پشتبم پشتسراوان5613

2361شم ماهیبم پشتبم پشتسراوان5614

79365شیتاپبم پشتبم پشتسراوان5615

123487شیرین زادبم پشتبم پشتسراوان5616

**شیهوبم پشتبم پشتسراوان5617

7093ضیاییبم پشتبم پشتسراوان5618

3061طرادهبم پشتبم پشتسراوان5619

935عروس جاهیبم پشتبم پشتسراوان5620

51190عزت آبادبم پشتبم پشتسراوان5621

**کالن باالبم پشتبم پشتسراوان5622

**کماشی(جوراشتر)بم پشتبم پشتسراوان5623

1119کوهانسنت باالبم پشتبم پشتسراوان5624
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72256کاتاگربم پشتبم پشتسراوان5625

937کاسگیبم پشتبم پشتسراوان5626

**کپوتیبم پشتبم پشتسراوان5627

**کرسوچیبم پشتبم پشتسراوان5628

77277کاله ماشکیدبم پشتبم پشتسراوان5629

33103کلچاتیبم پشتبم پشتسراوان5630

57269کلوکیبم پشتبم پشتسراوان5631

**کله کناربم پشتبم پشتسراوان5632

1022کوهانسنت پائینبم پشتبم پشتسراوان5633

46177کیکنوكبم پشتبم پشتسراوان5634

**گتیبم پشتبم پشتسراوان5635

**گرانی بنبم پشتبم پشتسراوان5636

1560گرآپبم پشتبم پشتسراوان5637

627گرآپ پایینبم پشتبم پشتسراوان5638

63218گربنبم پشتبم پشتسراوان5639

181629گروکانبم پشتبم پشتسراوان5640

4271گروکیبم پشتبم پشتسراوان5641

**گشینبم پشتبم پشتسراوان5642

**گنانیبم پشتبم پشتسراوان5643

78264گنوشبم پشتبم پشتسراوان5644

1864گواتامینبم پشتبم پشتسراوان5645

38150گیتانبم پشتبم پشتسراوان5646

40161گیشتریانبم پشتبم پشتسراوان5647

**گیشیبم پشتبم پشتسراوان5648

2986مارزهبم پشتبم پشتسراوان5649

**محمدناگیبم پشتبم پشتسراوان5650

75276مندربم پشتبم پشتسراوان5651

100338مودگلیبم پشتبم پشتسراوان5652

154527مورتیبم پشتبم پشتسراوان5653
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65130میجونیبم پشتبم پشتسراوان5654

164585میدانبم پشتبم پشتسراوان5655

60218ناگ پهنبم پشتبم پشتسراوان5656

**نگن داپبم پشتبم پشتسراوان5657

2490ننگاروبم پشتبم پشتسراوان5658

**نوتی گورانبم پشتبم پشتسراوان5659

119400نیرهیبم پشتبم پشتسراوان5660

**همبونانبم پشتبم پشتسراوان5661

1639هوشاپیبم پشتبم پشتسراوان5662

180778اسکانکشتگانبم پشتسراوان5663

47175آبادهکشتگانبم پشتسراوان5664

61245بات بزرگکشتگانبم پشتسراوان5665

124482بات کوچککشتگانبم پشتسراوان5666

**پاسگاه مرزي شمه سرکشتگانبم پشتسراوان5667

**پاسگاه مرزي کشتگانکشتگانبم پشتسراوان5668

**جاییککشتگانبم پشتسراوان5669

48203جکانکشتگانبم پشتسراوان5670

3241,570حق آبادکشتگانبم پشتسراوان5671

2994درتنگکشتگانبم پشتسراوان5672

425دروکانکشتگانبم پشتسراوان5673

32123رحمت آبادکشتگانبم پشتسراوان5674

203799زیارتکشتگانبم پشتسراوان5675

173620سرکلوکیکشتگانبم پشتسراوان5676

45168سورانگتانکشتگانبم پشتسراوان5677

65282شمه سرکشتگانبم پشتسراوان5678

2053عارف رسول آبادکشتگانبم پشتسراوان5679

39160کشکوك(غالم آباد)کشتگانبم پشتسراوان5680

**کرپاسیکشتگانبم پشتسراوان5681

240819کشتگانکشتگانبم پشتسراوان5682
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95335گروانیکشتگانبم پشتسراوان5683

77271گریشهکشتگانبم پشتسراوان5684

**گزدرکشتگانبم پشتسراوان5685

52237گزن باالکشتگانبم پشتسراوان5686

2496گزن لومبکشتگانبم پشتسراوان5687

81322گواراییکشتگانبم پشتسراوان5688

90356گوسالکشتگانبم پشتسراوان5689

26113لی خاکیکشتگانبم پشتسراوان5690

**نلیکشتگانبم پشتسراوان5691

**همناريکشتگانبم پشتسراوان5692

**هندوانکشتگانبم پشتسراوان5693

**هوشابیکشتگانبم پشتسراوان5694

79351ازادکورکوهکمهرگانسراوان5695

7252,962اسفندكاسفندكمهرگانسراوان5696

43189امان آباداسفندكمهرگانسراوان5697

1682اناروكاسفندكمهرگانسراوان5698

**بازارچه مرزئ کوهکاسفندكمهرگانسراوان5699

**بتلیاسفندكمهرگانسراوان5700

57253بزماسفندكمهرگانسراوان5701

**بن ابکوهکمهرگانسراوان5702

**پاسگاه انتظامی گزبستانکوهکمهرگانسراوان5703

**پاسگاه مرزبانی کوهکاسفندكمهرگانسراوان5704

**پاسگاه مرزياسفندكمهرگانسراوان5705

**پیرسرکوهکمهرگانسراوان5706

46213تبرجداسفندكمهرگانسراوان5707

**تیغ آباسفندكمهرگانسراوان5708

**جان محمدآباداسفندكمهرگانسراوان5709

422جکاناسفندكمهرگانسراوان5710

**جمامکوهکمهرگانسراوان5711
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**جواپاتاناسفندكمهرگانسراوان5712

21110جوان داناناسفندكمهرگانسراوان5713

1048چاهوکیکوهکمهرگانسراوان5714

1785خشکی درکوهکمهرگانسراوان5715

214898دریدراسفندكمهرگانسراوان5716

56241دهاناسفندكمهرگانسراوان5717

87258راهی ناگاسفندكمهرگانسراوان5718

**ریساسفندكمهرگانسراوان5719

**زردلگانکوهکمهرگانسراوان5720

**سري کلکاسفندكمهرگانسراوان5721

**سنگانیاسفندكمهرگانسراوان5722

65289شوراناسفندكمهرگانسراوان5723

**عیسی کلگکوهکمهرگانسراوان5724

**کوتگاناسفندكمهرگانسراوان5725

50208کوجرکوهکمهرگانسراوان5726

**کله هوكاسفندكمهرگانسراوان5727

2951,324کناربستکوهکمهرگانسراوان5728

**کوکناراسفندكمهرگانسراوان5729

7933,201کوهککوهکمهرگانسراوان5730

32133کهنک ( گل هانک )کوهکمهرگانسراوان5731

**کهوردلاسفندكمهرگانسراوان5732

1038گرگاندراسفندكمهرگانسراوان5733

2283گزبستاناسفندكمهرگانسراوان5734

**گلیکوهکمهرگانسراوان5735

**گنزياسفندكمهرگانسراوان5736

**گورباسواسفندكمهرگانسراوان5737

**گونانیاسفندكمهرگانسراوان5738

**ماهوکلککوهکمهرگانسراوان5739

2621,057مورتاسفندكمهرگانسراوان5740
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**مهیم آباداسفندكمهرگانسراوان5741

99463میرآباداسفندكمهرگانسراوان5742

1039میشوداسفندكمهرگانسراوان5743

**ناگاناسفندكمهرگانسراوان5744

**ناوداسفندكمهرگانسراوان5745

1766ناوراناسفندكمهرگانسراوان5746

630ناهوکیاسفندكمهرگانسراوان5747

**ناهیچکاسفندكمهرگانسراوان5748

53237ناهیچککوهکمهرگانسراوان5749

**نوکجوکوهکمهرگانسراوان5750

**نهادكاسفندكمهرگانسراوان5751

**برجک مرزيجالقجالقسراوان5752

**برجک مرزيجالقجالقسراوان5753

**برجک مرزيجالقجالقسراوان5754

**برجک مرزيجالقجالقسراوان5755

**برجک مرزيجالقجالقسراوان5756

**پاسگاه میل 132جالقجالقسراوان5757

**پاسگاه میل 134جالقجالقسراوان5758

**پاسگاه میل 137جالقجالقسراوان5759

**پایگاه کمیته 139جالقجالقسراوان5760

149509تپوكجالقجالقسراوان5761

2886جوان کنجالقجالقسراوان5762

2677خوشابجالقجالقسراوان5763

43161رحمانجالقجالقسراوان5764

**شهرك خوشاب چگردجالقجالقسراوان5765

80265صیادانجالقجالقسراوان5766

28119کله بهادینجالقجالقسراوان5767

1893کله پهلوانجالقجالقسراوان5768

**کله جمعهجالقجالقسراوان5769
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1339گزه گمشادزهیجالقجالقسراوان5770

2665مراد آبادجالقجالقسراوان5771

41138مزه سرجالقجالقسراوان5772

148572مک سوخته(توزگی)جالقجالقسراوان5773

1535موتور ابوبکر شهنوازيجالقجالقسراوان5774

188718نرانوجالقجالقسراوان5775

62273اهللا آبادکله گانجالقسراوان5776

**امین آباد کورچاهکله گانجالقسراوان5777

185684اي بیککله گانجالقسراوان5778

2180بونسرکله گانجالقسراوان5779

**پاسگاه مرزي کله دینکله گانجالقسراوان5780

**پایگاه گداربرنجانکله گانجالقسراوان5781

49191پرك حبیب آبادکله گانجالقسراوان5782

1250پژوییکله گانجالقسراوان5783

59200توك مباركکله گانجالقسراوان5784

**چاه الهداد(چاه برکت)کله گانجالقسراوان5785

**چاه بهادررئیسیکله گانجالقسراوان5786

**چاه دازرکله گانجالقسراوان5787

**چاه دل ملیکله گانجالقسراوان5788

727چاه رمضانکله گانجالقسراوان5789

**چاه کهنوكکله گانجالقسراوان5790

**چاه گل داد(چاه حاج کریم بخش دلداري)کله گانجالقسراوان5791

**چاه نادروکیلیکله گانجالقسراوان5792

**چاه نظرمحمد رئیسیکله گانجالقسراوان5793

**چاه یوسفکله گانجالقسراوان5794

2899درپانکله گانجالقسراوان5795

126420ده شندشکندانکله گانجالقسراوان5796

1676سرخهکله گانجالقسراوان5797

206739سردكکله گانجالقسراوان5798
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49138سورانکله گانجالقسراوان5799

65255شیخ بزابکله گانجالقسراوان5800

47173شیبکله گانجالقسراوان5801

224773فهرهکله گانجالقسراوان5802

66215کرگانکله گانجالقسراوان5803

124416کله دینکله گانجالقسراوان5804

140536کله هوكکله گانجالقسراوان5805

90295گیشهکله گانجالقسراوان5806

3461,316لجی(بند)کله گانجالقسراوان5807

**موتوریوسف فاضل زهیکله گانجالقسراوان5808

**ناگانکله گانجالقسراوان5809

**ناي گلمکله گانجالقسراوان5810

121500اسالم آبادناهوكجالقسراوان5811

622اسماعیل آبادناهوكجالقسراوان5812

**پایگاه انتظامی ناهوكناهوكجالقسراوان5813

35103پیرگورانناهوكجالقسراوان5814

840پیشین سرگانناهوكجالقسراوان5815

1578تنکانناهوكجالقسراوان5816

522جوادرنوکدارناهوكجالقسراوان5817

**چاله کوه سفیدناهوكجالقسراوان5818

414چرمی کوه سفیدناهوكجالقسراوان5819

525حرکپ سرگانناهوكجالقسراوان5820

49درنگگکناهوكجالقسراوان5821

35106دره نگارانناهوكجالقسراوان5822

731رودخانه فهرهناهوكجالقسراوان5823

626زبرگ کوه سفیدناهوكجالقسراوان5824

**زیتی کوه سفیدناهوكجالقسراوان5825

37130سرچشمهناهوكجالقسراوان5826

1349سرفهرهناهوكجالقسراوان5827
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830سرگزناهوكجالقسراوان5828

2641,059سهرآبادناهوكجالقسراوان5829

1756سیکندرناهوكجالقسراوان5830

2541,033سینوکانناهوكجالقسراوان5831

**شومگیرکوه سفیدناهوكجالقسراوان5832

1341طاعونان سردشتناهوكجالقسراوان5833

113417قادرآبادناهوكجالقسراوان5834

931کالیناهوكجالقسراوان5835

**کلگ کوه سفیدناهوكجالقسراوان5836

2193کورچاهناهوكجالقسراوان5837

278959کوشکوك ناهوكناهوكجالقسراوان5838

2694کوه سرخناهوكجالقسراوان5839

4011,477کوپکناهوكجالقسراوان5840

137555گچیناهوكجالقسراوان5841

620گروانیناهوكجالقسراوان5842

32111گريناهوكجالقسراوان5843

**گري نوکدارناهوكجالقسراوان5844

**گزنناهوكجالقسراوان5845

1148گزن سرگانناهوكجالقسراوان5846

123473گوهرکوهناهوكجالقسراوان5847

**مزارآب سرگانناهوكجالقسراوان5848

**مسجدالرحمنناهوكجالقسراوان5849

411موتورنعمت الهیناهوكجالقسراوان5850

1130موکونتوکانناهوكجالقسراوان5851

163544نصرت آبادناهوكناهوكجالقسراوان5852

1129نگارانناهوكجالقسراوان5853

26108نورآبادناهوكجالقسراوان5854

2621,221احمدآبادحومهمرکزيسراوان5855

9032,819اسپیچحومهمرکزيسراوان5856
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29138بام پیشیحومهمرکزيسراوان5857

**پایگاه دوراهی سوران(پلیس راه)حومهمرکزيسراوان5858

7112,969پرکنتحومهمرکزيسراوان5859

**پلپاتحومهمرکزيسراوان5860

**پلیس راهحومهمرکزيسراوان5861

**پمپ بنزینحومهمرکزيسراوان5862

618پورچنگانحومهمرکزيسراوان5863

30105پیرآبادحومهمرکزيسراوان5864

**تیرانحومهمرکزيسراوان5865

**جوان برینحومهمرکزيسراوان5866

32123جوبلوچانحومهمرکزيسراوان5867

**جوگنانیحومهمرکزيسراوان5868

7473,473جهادآبادحومهمرکزيسراوان5869

416جهلینحومهمرکزيسراوان5870

1956چاه شاهیحومهمرکزيسراوان5871

**چاه یارمحمد(درانار)حومهمرکزيسراوان5872

1450چشمه میرعمرحومهمرکزيسراوان5873

19100حسین آباد(دازوکی)حومهمرکزيسراوان5874

1882خداآبادحومهمرکزيسراوان5875

**دانشکده کشاورزيحومهمرکزيسراوان5876

26111دردوكحومهمرکزيسراوان5877

1,9997,566دزكحومهمرکزيسراوان5878

3981,555دشتوكحومهمرکزيسراوان5879

**دنگ سرحومهمرکزيسراوان5880

5331,882دهکحومهمرکزيسراوان5881

**زردککانحومهمرکزيسراوان5882

1,0544,159زنگیانحومهمرکزيسراوان5883

3531,289زیارتحومهمرکزيسراوان5884

**زیارت سلطان باباحاجیحومهمرکزيسراوان5885
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**سازمان عشایري وسردخانه شهیدبهنامحومهمرکزيسراوان5886

3001,273سرجوحومهمرکزيسراوان5887

**سردخانه سیروسحومهمرکزيسراوان5888

**سردخانه شرکت نخل کارانحومهمرکزيسراوان5889

**سردنحومهمرکزيسراوان5890

**سنگ شکن ناگانحومهمرکزيسراوان5891

**سونتحومهمرکزيسراوان5892

**سیدآبادحومهمرکزيسراوان5893

**شرکت تعاونی 786تصفیه روغنحومهمرکزيسراوان5894

121404شمس آبادحومهمرکزيسراوان5895

**شهرك صنعتیحومهمرکزيسراوان5896

**علی آبادحومهمرکزيسراوان5897

1033علی آبادحومهمرکزيسراوان5898

**عیدگاهحومهمرکزيسراوان5899

**عیدوآبادحومهمرکزيسراوان5900

4462,145غفورآباد(قلعه امرا)حومهمرکزيسراوان5901

**فرودگاهحومهمرکزيسراوان5902

**کارخانه آسفالت شهرداريحومهمرکزيسراوان5903

**کارخانه پوست فجردشتوكحومهمرکزيسراوان5904

**کشتارگاهحومهمرکزيسراوان5905

**کناردانحومهمرکزيسراوان5906

4641,981کهنوك محمديحومهمرکزيسراوان5907

**کارخانه آسفالت اداره راهحومهمرکزيسراوان5908

95376کرشحومهمرکزيسراوان5909

522کروچانحومهمرکزيسراوان5910

**ککی سامروحومهمرکزيسراوان5911

195728کالتکحومهمرکزيسراوان5912

168621کلپورگانحومهمرکزيسراوان5913

**کمبیحومهمرکزيسراوان5914
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1750کناردانحومهمرکزيسراوان5915

1151کنديحومهمرکزيسراوان5916

299894کولوحومهمرکزيسراوان5917

**کهن مدانحومهمرکزيسراوان5918

**گاوداري رضابهرامیحومهمرکزيسراوان5919

**گاوداري محمدامینحومهمرکزيسراوان5920

**گاوداري محمدرضاسیاهانیحومهمرکزيسراوان5921

619گنبان(ملکوك)حومهمرکزيسراوان5922

**گیشدرحومهمرکزيسراوان5923

939گیشدرمحمدرحیمحومهمرکزيسراوان5924

**مجتمع فرهنگی تفریحی ورزشی صالححومهمرکزيسراوان5925

**مجتمع گلخانه اي جهادکشاورزيحومهمرکزيسراوان5926

**مجتمع گلخانه اي صباغ(ملک زاده)حومهمرکزيسراوان5927

**محمدآبادحومهمرکزيسراوان5928

823محمدآبادحومهمرکزيسراوان5929

**مرغداري چلچلهحومهمرکزيسراوان5930

**مرغداري حمیدمحمدي (چپل)حومهمرکزيسراوان5931

**مرغداري دهواري(وحدت)حومهمرکزيسراوان5932

**مرغداري رحمانی (مکران)حومهمرکزيسراوان5933

**مرغداري زرین بالحومهمرکزيسراوان5934

**مرغداري طاهرمهدويحومهمرکزيسراوان5935

**مرغداري عالم ایران نژادحومهمرکزيسراوان5936

**مرغداري عبداله زارعیحومهمرکزيسراوان5937

**مرغداري عیسی ارباب(شرکت تعاونی1636)حومهمرکزيسراوان5938

55200مرغداري فجر(هاشمی)حومهمرکزيسراوان5939

**مرغداري گلپرحومهمرکزيسراوان5940

**مرغداري مرغک دشتحومهمرکزيسراوان5941

**مشکوتکحومهمرکزيسراوان5942

**معدن سنگ اداره راهحومهمرکزيسراوان5943
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151535موتوربایگانحومهمرکزيسراوان5944

**موتورغالمحومهمرکزيسراوان5945

**نادرآبادحومهمرکزيسراوان5946

97353ناگانحومهمرکزيسراوان5947

1569ناوارانحومهمرکزيسراوان5948

61189ناهیچحومهمرکزيسراوان5949

**نرانحومهمرکزيسراوان5950

**نورآبادحومهمرکزيسراوان5951

**نوربخش سیاهانی(سهرود)حومهمرکزيسراوان5952

730نیتولحومهمرکزيسراوان5953

520هرمزيحومهمرکزيسراوان5954

76317هناروكحومهمرکزيسراوان5955

9083,578هوشکحومهمرکزيسراوان5956

**اب انارگشتمرکزيسراوان5957

99405اله آبادگشتمرکزيسراوان5958

49167امیرآبادگشتمرکزيسراوان5959

**اناران باالگشتمرکزيسراوان5960

519اناران پایینگشتمرکزيسراوان5961

**انجیريگشتمرکزيسراوان5962

**ایستگاه پمپاژاب سراوانگشتمرکزيسراوان5963

**آهنگريگشتمرکزيسراوان5964

**باداموگشتمرکزيسراوان5965

**برجک انتظامی شهید بهنامگشتمرکزيسراوان5966

**برجک انتظامی شهید خسرويگشتمرکزيسراوان5967

**برجک انتظامی شهید رحیمیگشتمرکزيسراوان5968

519بزم بلومگشتمرکزيسراوان5969

50228بندرانگشتمرکزيسراوان5970

623پاگوكگشتمرکزيسراوان5971

**پایگاه انتظامی سدگشتمرکزيسراوان5972
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**پایگاه بسیجگشتمرکزيسراوان5973

514پتکوكگشتمرکزيسراوان5974

**پده ايگشتمرکزيسراوان5975

737پردیس آبادگشتمرکزيسراوان5976

**پوچنک کوهگشتمرکزيسراوان5977

514تحتیگشتمرکزيسراوان5978

510تنگ اب کاهوکانگشتمرکزيسراوان5979

30133تیغ ابگشتمرکزيسراوان5980

515تیغیگشتمرکزيسراوان5981

35128جالل آبادگشتمرکزيسراوان5982

**جالل آباددورآبگشتمرکزيسراوان5983

936جالییگشتمرکزيسراوان5984

3694چاه الوگشتمرکزيسراوان5985

1462چاه بهارشاهگشتمرکزيسراوان5986

**چاه تاج محمدگشتمرکزيسراوان5987

**چاه جنگی خانگشتمرکزيسراوان5988

23104چاه خدابخشگشتمرکزيسراوان5989

1261چاه دادرحمانگشتمرکزيسراوان5990

937چاه شیرمحمدگشتمرکزيسراوان5991

**چاه صاحب خانگشتمرکزيسراوان5992

525چاه گروك(چاه بهادر)گشتمرکزيسراوان5993

**چاه محمدگشتمرکزيسراوان5994

**چاه مرادمحمدگشتمرکزيسراوان5995

**چاه نخودگشتمرکزيسراوان5996

**چاه نظرگشتمرکزيسراوان5997

**چاه ولی خانگشتمرکزيسراوان5998

**چاه ویديگشتمرکزيسراوان5999

**چکلگشتمرکزيسراوان6000

30106چیزگزيگشتمرکزيسراوان6001
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**خاتونیگشتمرکزيسراوان6002

**خانه هاي عبدالکریم(محمدنور)گشتمرکزيسراوان6003

735خانه هاي قادردادگشتمرکزيسراوان6004

98309خلیل آبادگشتمرکزيسراوان6005

47185دادشاه آبادگشتمرکزيسراوان6006

418درواديگشتمرکزيسراوان6007

37142دشتوگشتمرکزيسراوان6008

**دمیتوكگشتمرکزيسراوان6009

**زراگیگشتمرکزيسراوان6010

828زههگشتمرکزيسراوان6011

**سرکلکیگشتمرکزيسراوان6012

2068سوره درگشتمرکزيسراوان6013

79232سوره در(سنگدل)گشتمرکزيسراوان6014

411سیاه گروکیگشتمرکزيسراوان6015

2679سیک اندرگشتمرکزيسراوان6016

1351شریف آبادگشتمرکزيسراوان6017

**شنگريگشتمرکزيسراوان6018

**شهسوارکلک دینارگشتمرکزيسراوان6019

523شیري درگشتمرکزيسراوان6020

**کارگاه شن وماسه نصرتگشتمرکزيسراوان6021

**کارگاه شن وماسه نصیررئیسیگشتمرکزيسراوان6022

**کل پیچوكگشتمرکزيسراوان6023

**کلک دینار(کله دینار)گشتمرکزيسراوان6024

2693کیلرگشتمرکزيسراوان6025

2598کسوريگشتمرکزيسراوان6026

**کلک کوه سفیدگشتمرکزيسراوان6027

**کلگ پلنگگشتمرکزيسراوان6028

412کلگ جمالگشتمرکزيسراوان6029

520کمال آبادگشتمرکزيسراوان6030
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**کوهی سرگشتمرکزيسراوان6031

1349کهن سکنگشتمرکزيسراوان6032

625گتیگشتمرکزيسراوان6033

**گزكگشتمرکزيسراوان6034

**گزن باالگشتمرکزيسراوان6035

54216گزن پایینگشتمرکزيسراوان6036

**گواتامکگشتمرکزيسراوان6037

**گواتامکگشتمرکزيسراوان6038

84441گیدبستگشتمرکزيسراوان6039

**گیشانگشتمرکزيسراوان6040

2696گیشتکگشتمرکزيسراوان6041

**گیلی باالگشتمرکزيسراوان6042

**گیلی پایینگشتمرکزيسراوان6043

515الغرکوهگشتمرکزيسراوان6044

630لپ دزگشتمرکزيسراوان6045

26115لشکرانگشتمرکزيسراوان6046

**مدوحگشتمرکزيسراوان6047

**من رود(خانه هاي محمدگمشادزهی)گشتمرکزيسراوان6048

726مهرآپ کوه سفیدگشتمرکزيسراوان6049

**نفستکگشتمرکزيسراوان6050

1137نلوکی(کالی)گشتمرکزيسراوان6051

**نواب آبادگشتمرکزيسراوان6052

624نورآبادگشتمرکزيسراوان6053

410نوك آبادگشتمرکزيسراوان6054

**نیل سهرابگشتمرکزيسراوان6055

**هانیانگشتمرکزيسراوان6056

944هدایت تنگگشتمرکزيسراوان6057

**هفتاري(برج بوج)گشتمرکزيسراوان6058

30113همپانیگشتمرکزيسراوان6059
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**هنجیروكگشتمرکزيسراوان6060

1570هوت آبادگشتمرکزيسراوان6061

1150اسماعیل آبادپارودپارودسرباز6062

201879بردركپارودپارودسرباز6063

41161بریسکپارودپارودسرباز6064

**بسکپارودپارودسرباز6065

2971,330بیدلدپارودپارودسرباز6066

**بیدمچانپارودپارودسرباز6067

7512,997پارودپارودپارودسرباز6068

4231,780پشامکپارودپارودسرباز6069

**پشت هنگیرانپارودپارودسرباز6070

47185پیري دنپارودپارودسرباز6071

**تش بندوکانپارودپارودسرباز6072

2531,051تشگیمپارودپارودسرباز6073

55188جکوکیپارودپارودسرباز6074

7093,071جنگلپارودپارودسرباز6075

6012,454حیطپارودپارودسرباز6076

270808دزبگانپارودپارودسرباز6077

28117دستکرتپارودپارودسرباز6078

**دوست میانپارودپارودسرباز6079

46رودکورپارودپارودسرباز6080

626ریچگ(ولی آباد)پارودپارودسرباز6081

1030زرآبادگریکانپارودپارودسرباز6082

3961,633سردکانپارودپارودسرباز6083

**سري کرباسانپارودپارودسرباز6084

44172سموکان دپپارودپارودسرباز6085

**سوچک  دایوییپارودپارودسرباز6086

80314سهمان حیطپارودپارودسرباز6087

**شمه سرپارودپارودسرباز6088
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**شوزینگرپارودپارودسرباز6089

**شوك شینگلپارودپارودسرباز6090

1134شیرآباد(گل کن)پارودپارودسرباز6091

140634عیسی آبادپارودپارودسرباز6092

26121غفورآبادپارودپارودسرباز6093

2592فقیرآبادپارودپارودسرباز6094

3196قادرآبادپارودپارودسرباز6095

**کلگ باال(سرکوه)پارودپارودسرباز6096

**کلگ پایینپارودپارودسرباز6097

1359کاشکپارودپارودسرباز6098

43188کرایی کورپارودپارودسرباز6099

**کالنیپارودپارودسرباز6100

80317کوه پیزاپارودپارودسرباز6101

1469کهیري پتانپارودپارودسرباز6102

**گراسرپارودپارودسرباز6103

221911گریکانپارودپارودسرباز6104

29115گیشتري دپپارودپارودسرباز6105

97389مارگی دپپارودپارودسرباز6106

181713مزرعه جنگلپارودپارودسرباز6107

**ناعونتپارودپارودسرباز6108

4822,096نظر آبادپارودپارودسرباز6109

**نمتانپارودپارودسرباز6110

95412نوبندپارودپارودسرباز6111

104386نورآبادپارودپارودسرباز6112

69304نوك آبادپارودپارودسرباز6113

2561,010هاشم آبادپارودپارودسرباز6114

**هنجرك(آبسر)پارودپارودسرباز6115

712ابراهیم آبادمورتانپارودسرباز6116

128406احمدآبادبگانمورتانپارودسرباز6117
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**اسپتکمورتانپارودسرباز6118

**اسپتی سنگمورتانپارودسرباز6119

1723اسحق آباد (مچایی)مورتانپارودسرباز6120

**اسدآبادمورتانپارودسرباز6121

**اشرف آبادمورتانپارودسرباز6122

2380اکشی(کروچان)مورتانپارودسرباز6123

99255انورآبادپیرکورمورتانپارودسرباز6124

**آدم آبادمورتانپارودسرباز6125

34142بارگ دنمورتانپارودسرباز6126

1149بتاگی دنمورتانپارودسرباز6127

1524برکت آبادمورتانپارودسرباز6128

1149بزنجکانمورتانپارودسرباز6129

25118بگمورتانپارودسرباز6130

206818بنکل(اسالم آباد)مورتانپارودسرباز6131

37150بنهمورتانپارودسرباز6132

**بوخانیمورتانپارودسرباز6133

**پایگاه سپاهمورتانپارودسرباز6134

**پرکینوامورتانپارودسرباز6135

33148پیرمتمورتانپارودسرباز6136

814تاج آبادمورتانپارودسرباز6137

1660تلک دن(گزبستان)مورتانپارودسرباز6138

34105توجانمورتانپارودسرباز6139

610جان آبادمورتانپارودسرباز6140

**جان برینمورتانپارودسرباز6141

**جاندانمورتانپارودسرباز6142

37145جکدانمورتانپارودسرباز6143

**جکیمورتانپارودسرباز6144

55جالل آبادمورتانپارودسرباز6145

**جوري دپمورتانپارودسرباز6146
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2130حاجی آبادروديمورتانپارودسرباز6147

**حاجی مچانمورتانپارودسرباز6148

812حسن آبادمورتانپارودسرباز6149

2593حسن آبادمورتانپارودسرباز6150

**خرابهمورتانپارودسرباز6151

**خسروآبادمورتانپارودسرباز6152

810خیرآباد(کله گوك)مورتانپارودسرباز6153

2290دازنکمورتانپارودسرباز6154

510درویش آبادمورتانپارودسرباز6155

**دشتکمورتانپارودسرباز6156

**دالورآبادمورتانپارودسرباز6157

711دلوش آبادمورتانپارودسرباز6158

**دودرمورتانپارودسرباز6159

**راهگمورتانپارودسرباز6160

1754رحمت آبادمورتانپارودسرباز6161

169560رحیم آبادمورتانپارودسرباز6162

136282رحیم آبادمورتانپارودسرباز6163

**رضایی آبادمورتانپارودسرباز6164

**رنگیمورتانپارودسرباز6165

710روشن آبادمورتانپارودسرباز6166

**زبهريمورتانپارودسرباز6167

1979زندانمورتانپارودسرباز6168

1930سابک آبادمورتانپارودسرباز6169

**سارتاپمورتانپارودسرباز6170

1669سارتاپ(موسی آباد)مورتانپارودسرباز6171

30119سکورانمورتانپارودسرباز6172

**سگ روکانمورتانپارودسرباز6173

**سهراب آبادمورتانپارودسرباز6174

**سهربنمورتانپارودسرباز6175
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**سیرین کورسفلیمورتانپارودسرباز6176

1013شریف آبادمورتانپارودسرباز6177

**شوشگلمورتانپارودسرباز6178

52196شهردنمورتانپارودسرباز6179

59230شیرآبادمورتانپارودسرباز6180

50189صادق آبادمورتانپارودسرباز6181

**صفرآبادمورتانپارودسرباز6182

247672علی آباد بگانمورتانپارودسرباز6183

810علی بخش آبادمورتانپارودسرباز6184

58عمرآبادمورتانپارودسرباز6185

1015غالم آبادمورتانپارودسرباز6186

1222غالم کلگمورتانپارودسرباز6187

67قادرآباد(کوه زیري)مورتانپارودسرباز6188

177557قاسم آبادمورتانپارودسرباز6189

**کروچان باال(قادربخش آباد)مورتانپارودسرباز6190

**کل گردانمورتانپارودسرباز6191

**کوه پشتمورتانپارودسرباز6192

55154کریم آبادمورتانپارودسرباز6193

811کلیري باالمورتانپارودسرباز6194

812کلیري پایینمورتانپارودسرباز6195

**گلستانمورتانپارودسرباز6196

2465گورناگمورتانپارودسرباز6197

611هللا آبادیکالییمورتانپارودسرباز6198

3843لیاقت آبادپیرکورمورتانپارودسرباز6199

1020مچایی (یارآباد)مورتانپارودسرباز6200

914مرادآبادمورتانپارودسرباز6201

30113مرادآبادمورتانپارودسرباز6202

48210مشینگمورتانپارودسرباز6203

**موتورغالمعلی صالحیمورتانپارودسرباز6204
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3021,348مورتانمورتانپارودسرباز6205

63241مهراب آبادمورتانپارودسرباز6206

1112میرآباد هونگمورتانپارودسرباز6207

46191میردوكمورتانپارودسرباز6208

33135میرین آبادمورتانپارودسرباز6209

1765نزكمورتانپارودسرباز6210

2458نظرآبادجکیمورتانپارودسرباز6211

**ننگاريمورتانپارودسرباز6212

**نواب آبادمورتانپارودسرباز6213

1777نیل(گوران سري)مورتانپارودسرباز6214

**وانککمورتانپارودسرباز6215

**هنارکانمورتانپارودسرباز6216

152700هنگمورتانپارودسرباز6217

**انوربادپاپیشینپیشینسرباز6218

**ایرج آبادپیشینپیشینسرباز6219

**بازارچه مرزي پیشینپیشینپیشینسرباز6220

2176بازارالل محمدحسن زهیپیشینپیشینسرباز6221

**پاسگاه انتظامی مرزي سورابپیشینپیشینسرباز6222

**پایگاه انتظامی دردور(شهیدبهشتی)پیشینپیشینسرباز6223

66258تکشپیشینپیشینسرباز6224

1555تل سر(موتورصادق)پیشینپیشینسرباز6225

722تلبانپیشینپیشینسرباز6226

**جابرآبادپیشینپیشینسرباز6227

419چاه ابراهیم بونپیشینپیشینسرباز6228

523چاه اسماعیل پرداختهپیشینپیشینسرباز6229

**چاه اصغرپایندهپیشینپیشینسرباز6230

2484چاه اهللا دادبلوچزهیپیشینپیشینسرباز6231

**چاه اهللا دادنبی بخشپیشینپیشینسرباز6232

**چاه اله بخشپیشینپیشینسرباز6233
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**چاه اولیاءبلقدرپیشینپیشینسرباز6234

**چاه بدالرزاقپیشینپیشینسرباز6235

**چاه بدرالدین پروپیشینپیشینسرباز6236

1059چاه بلوچ بیرپیشینپیشینسرباز6237

426چاه بهرام جالبپیشینپیشینسرباز6238

**چاه بی برگپیشینپیشینسرباز6239

524چاه بیک محمدپربارپیشینپیشینسرباز6240

**چاه پرویزدرخوشپیشینپیشینسرباز6241

20100چاه پنج شنبهپیشینپیشینسرباز6242

**چاه پنجشنبه کیازهیپیشینپیشینسرباز6243

51195چاه پیربخشپیشینپیشینسرباز6244

**چاه جیندبلقدرپیشینپیشینسرباز6245

**چاه حاج حضورپیشینپیشینسرباز6246

627چاه حاج حضورهوتپیشینپیشینسرباز6247

**چاه حاج عثمان آسکانیپیشینپیشینسرباز6248

**چاه حاج غفورتباسیدهپیشینپیشینسرباز6249

**چاه حاجی امام بخش درخوشپیشینپیشینسرباز6250

**چاه حاجی بلوچ خانپیشینپیشینسرباز6251

614چاه حاجی دراپیشینپیشینسرباز6252

**چاه حاجی شکردادورپیشینپیشینسرباز6253

**چاه حاجی کریم ویديپیشینپیشینسرباز6254

1640چاه حسن هوتپیشینپیشینسرباز6255

**چاه حمزه بادپاپیشینپیشینسرباز6256

**چاه حمیدتباسیدهپیشینپیشینسرباز6257

**چاه حیاطانپیشینپیشینسرباز6258

413چاه حیدرپورپیشینپیشینسرباز6259

**چاه حیدردادورپیشینپیشینسرباز6260

**چاه حیدرعباس زهیپیشینپیشینسرباز6261

**چاه خلیل بوکسهپیشینپیشینسرباز6262
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**چاه دادرحیم زرنماپیشینپیشینسرباز6263

2289چاه دادرحیم(بگومزدان)پیشینپیشینسرباز6264

**چاه دادمحمدپیشینپیشینسرباز6265

**چاه دلمرادبلیده ايپیشینپیشینسرباز6266

**چاه دلمراددادورپیشینپیشینسرباز6267

1042چاه دلمراددادور(میادادهوت)پیشینپیشینسرباز6268

410چاه دلوش بیجادپیشینپیشینسرباز6269

**چاه دلوش پربارپیشینپیشینسرباز6270

**چاه دوست محمد گلستانیپیشینپیشینسرباز6271

**چاه دوست محمدبهرامیپیشینپیشینسرباز6272

935چاه دین محمد نبایخپیشینپیشینسرباز6273

521چاه رحمت اسکانیپیشینپیشینسرباز6274

521چاه رحیم بخشپیشینپیشینسرباز6275

**چاه رحیم بخش پرموزپیشینپیشینسرباز6276

1651چاه رحیم بخش کلمتیپیشینپیشینسرباز6277

1047چاه رسول بخش جدگالپیشینپیشینسرباز6278

613چاه روزيپیشینپیشینسرباز6279

1130چاه زاهدبلیده ايپیشینپیشینسرباز6280

**چاه سروربواشهپیشینپیشینسرباز6281

732چاه شهنوپیشینپیشینسرباز6282

35172چاه شیران هوتپیشینپیشینسرباز6283

**چاه صادق رئیسیپیشینپیشینسرباز6284

**چاه عالیپیشینپیشینسرباز6285

**چاه عبدالباسط سرزادهپیشینپیشینسرباز6286

**چاه عبدالباقی بونپیشینپیشینسرباز6287

**چاه عبدالجبارپیشینپیشینسرباز6288

**چاه عبدالحسین گرگیچپیشینپیشینسرباز6289

1251چاه عبدالخالق سرزادهپیشینپیشینسرباز6290

**چاه عبدالرحمان پشتوانپیشینپیشینسرباز6291
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66299چاه عبدالطیفپیشینپیشینسرباز6292

**چاه عبدالطیفپیشینپیشینسرباز6293

**چاه عبدالطیف بونپیشینپیشینسرباز6294

**چاه عبدالطیف بونپیشینپیشینسرباز6295

**چاه عبدالغدیربونپیشینپیشینسرباز6296

**چاه عبدالغفورتیشه برسرپیشینپیشینسرباز6297

1143چاه عبدالمجیدبونپیشینپیشینسرباز6298

412چاه عبداله بی خویشپیشینپیشینسرباز6299

**چاه عثمان فرهادي(کالت چات)پیشینپیشینسرباز6300

521چاه عطامحمدپیشینپیشینسرباز6301

**چاه علی اکبرافرازپیشینپیشینسرباز6302

1558چاه علی بخش جدگالپیشینپیشینسرباز6303

1254چاه غالم قادرپیشینپیشینسرباز6304

**چاه فیصل بونپیشینپیشینسرباز6305

1642چاه قادربخش اندبلوچیپیشینپیشینسرباز6306

623چاه قادربخش چنگکپیشینپیشینسرباز6307

**چاه کریمپیشینپیشینسرباز6308

**چاه کمال آزاديپیشینپیشینسرباز6309

**چاه گل محمددرزمانپیشینپیشینسرباز6310

**چاه محمدبونپیشینپیشینسرباز6311

**چاه محمددینارزهیپیشینپیشینسرباز6312

**چاه محمدعمرپیشینپیشینسرباز6313

**چاه مرادمحمدآسکانی گلپیشینپیشینسرباز6314

1540چاه مرادمحمدبلوچ(بازارصدیق)پیشینپیشینسرباز6315

**چاه مزارولشکرانپیشینپیشینسرباز6316

**چاه ملک محمدبلوچپیشینپیشینسرباز6317

417چاه میران سنگلو(چاه اهللا داد)پیشینپیشینسرباز6318

**چاه میرزاپیشینپیشینسرباز6319

**چاه ناصربونپیشینپیشینسرباز6320
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**چاه نبی بخش شیرهپیشینپیشینسرباز6321

**چاه نصرت اله بادپاپیشینپیشینسرباز6322

56147چاه نظرمحمدحسن زهیپیشینپیشینسرباز6323

104505چاه نوربخشپیشینپیشینسرباز6324

1046چاه نوربخش هوتپیشینپیشینسرباز6325

522چاه نورمحمدآسکانیپیشینپیشینسرباز6326

2199چاه نورمحمدحسن زهیپیشینپیشینسرباز6327

**چاه نیازمحمدبلوچپیشینپیشینسرباز6328

729چاه واحدبخش ایزدشناسپیشینپیشینسرباز6329

63260چاه ولی محمد(چاه دمبان)پیشینپیشینسرباز6330

57312چاه ولی محمدجنگوپیشینپیشینسرباز6331

48179چهارشنبه بازارپیشینپیشینسرباز6332

**حکیم آبادپیشینپیشینسرباز6333

**خانه هاي گمركپیشینپیشینسرباز6334

728دادرحمان سنگلوپیشینپیشینسرباز6335

**درابونپیشینپیشینسرباز6336

92377دوشنبه چاهپیشینپیشینسرباز6337

**ردیک(پایگاه انتظامی 1)پیشینپیشینسرباز6338

25125روستاي عبدالکریم جوزاكپیشینپیشینسرباز6339

**سجادآبادپیشینپیشینسرباز6340

726سورچاتپیشینپیشینسرباز6341

174723سولدانپیشینپیشینسرباز6342

60267سیدآبادپیشینپیشینسرباز6343

**شرکت توحید(پاسگاه عشایري)پیشینپیشینسرباز6344

67308شهبیک بازارپیشینپیشینسرباز6345

**شهدوستپیشینپیشینسرباز6346

**طارق آبادپیشینپیشینسرباز6347

**عبداله شیخ زادهپیشینپیشینسرباز6348

1674علی آبادپیشینپیشینسرباز6349
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31143کدرمیان(چاه علی)پیشینپیشینسرباز6350

146651گورشونپیشینپیشینسرباز6351

155588لدپیشینپیشینسرباز6352

27117مادانچاهپیشینپیشینسرباز6353

2699ماکولپیشینپیشینسرباز6354

2058مالیرو( شهدربلوچی)پیشینپیشینسرباز6355

54242محمدآبادپیشینپیشینسرباز6356

**محمدکریم سوانپیشینپیشینسرباز6357

61278مرادآبادپیشینپیشینسرباز6358

1530مرادمحمدبلوچ(بازارصدیق)پیشینپیشینسرباز6359

**مرغداري862ناظمیپیشینپیشینسرباز6360

725مزرعه کشاورزي مبارکیپیشینپیشینسرباز6361

97259مشاع مکران(کادوبازار)پیشینپیشینسرباز6362

120525موتور تاج محمد رییسیپیشینپیشینسرباز6363

43180موتور تاج محمد هوتپیشینپیشینسرباز6364

1662موتورخدابخش کوهیپیشینپیشینسرباز6365

**موتوردوست محمدجوزاكپیشینپیشینسرباز6366

**موتورصادقپیشینپیشینسرباز6367

2375موتورعبدالرحمان بریچیپیشینپیشینسرباز6368

**موتورعبدالمالک بونپیشینپیشینسرباز6369

**موتورعبدالمجیدپیشینپیشینسرباز6370

**موتورعبدالمجیددادورپیشینپیشینسرباز6371

**موتورغالم قادرهوتپیشینپیشینسرباز6372

**موتورالل محمدبالندهپیشینپیشینسرباز6373

**موتورمهیم بارکزهی(خداداداربابی)پیشینپیشینسرباز6374

1036موتورمیران میهن دوستپیشینپیشینسرباز6375

**موتورنظرمحمدپیشینپیشینسرباز6376

1463ودوپیشینپیشینسرباز6377

140597هوت آبادپیشینپیشینسرباز6378
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46171بیگدگزردبنپیشینسرباز6379

**پاسگاه انتظامی عدالتزردبنپیشینسرباز6380

**پایگاه انتظامی بیگدگزردبنپیشینسرباز6381

**پایگاه انتظامی رسالتزردبنپیشینسرباز6382

109430دروگزردبنپیشینسرباز6383

3111,311زردبنزردبنپیشینسرباز6384

**سدپیشینزردبنپیشینسرباز6385

47165عزیزآبادزردبنپیشینسرباز6386

1565فقیرآبادزردبنپیشینسرباز6387

138559کانیکور(حسین آباد)زردبنپیشینسرباز6388

104320کستگزردبنپیشینسرباز6389

67224کندربنزردبنپیشینسرباز6390

63224گرین پرگزردبنپیشینسرباز6391

76280لنگاروزردبنپیشینسرباز6392

83370مکی کشاريزردبنپیشینسرباز6393

940اچکیدرسربازسربازسرباز6394

62278اسالم آبادسربازسربازسرباز6395

1758اسالم آبادسربازسربازسرباز6396

638اسماعیل آبادسربازسربازسرباز6397

51174امیدآبادبختکسربازسربازسرباز6398

**انبانسربازسربازسرباز6399

2981,332انزاسربازسربازسرباز6400

142454ایتکسربازسربازسرباز6401

1036آرامکانسربازسربازسرباز6402

79268بابسکانسربازسربازسرباز6403

107398بپاتانسربازسربازسرباز6404

50192بختک باالسربازسربازسرباز6405

179686بندانسربازسربازسرباز6406

33130بیلکانسربازسربازسرباز6407
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32155پادرانسربازسربازسرباز6408

**پایگاه پل سربازسربازسربازسرباز6409

49195پتانسربازسربازسرباز6410

138579پرکانسربازسربازسرباز6411

**پشت کندگسربازسربازسرباز6412

**پمپ بنزینسربازسربازسرباز6413

66275پنامسربازسربازسرباز6414

2585پندسربازسربازسرباز6415

32119پندكسربازسربازسرباز6416

2971,304پیردانسربازسربازسرباز6417

115476جالل آبادسربازسربازسرباز6418

206820جالل آباد(پاکندر)سربازسربازسرباز6419

128521جمیدرسربازسربازسرباز6420

47225حاجی آبادسربازسربازسرباز6421

**حاجی بندسربازسربازسرباز6422

27121حشابدرسربازسربازسرباز6423

38149خرادانسربازسربازسرباز6424

31114خیرآبادسربازسربازسرباز6425

63235دپکورسربازسربازسرباز6426

1147دربندسربازسربازسرباز6427

73333دورك(کریم آباد)سربازسربازسرباز6428

110461دیمگانسربازسربازسرباز6429

1224رحمت آبادسربازسربازسرباز6430

828رمپانسربازسربازسرباز6431

91349رودبنسربازسربازسرباز6432

**ریکشسربازسربازسرباز6433

2383زامريسربازسربازسرباز6434

227738زیارتجاهسربازسربازسرباز6435

**سرخ دوکانسربازسربازسرباز6436
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29113سعیدآبادسربازسربازسرباز6437

37157سنجل بوگ(جمال آباد)سربازسربازسرباز6438

**سنگ شکنسربازسربازسرباز6439

50171سنگ مسجدسربازسربازسرباز6440

**سوالنسربازسربازسرباز6441

134549شاردرسربازسربازسرباز6442

44231شامشکسربازسربازسرباز6443

186841شورمیتگسربازسربازسرباز6444

77325صابرآبادسربازسربازسرباز6445

**طالرانسربازسربازسرباز6446

1778عزیزآبادرمپانسربازسربازسرباز6447

272888علی آبادسربازسربازسرباز6448

39166غریب آباد ایتکسربازسربازسرباز6449

2073کافه خلیلسربازسربازسرباز6450

79336کجومسربازسربازسرباز6451

3321,357کچدرسربازسربازسرباز6452

931کلگسربازسربازسرباز6453

618کمب شیپ دپسربازسربازسرباز6454

80338کوشکوردپسربازسربازسرباز6455

3511,386کوه میتگسربازسربازسرباز6456

133574کیش کلکسربازسربازسرباز6457

94363کانسربازسربازسرباز6458

43137کپکسربازسربازسرباز6459

2851,162کدانسربازسربازسرباز6460

104475کوه کمسربازسربازسرباز6461

85312گروهسربازسربازسرباز6462

69227گنج آبادسربازسربازسرباز6463

68288گوادر دپ (خدا آباد)سربازسربازسرباز6464

3551,128گوردرسربازسربازسرباز6465
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137493لهآبادسربازسربازسرباز6466

109507مچ میتگسربازسربازسرباز6467

1135مچیدرسربازسربازسرباز6468

726محسن آباد(گداپچ)سربازسربازسرباز6469

66301محمدآباد(سامگان)سربازسربازسرباز6470

63227مزن زمینسربازسربازسرباز6471

2481,099مغسربازسربازسرباز6472

**ملک آبادسربازسربازسرباز6473

104403منوگانسربازسربازسرباز6474

3661,462نصیرآبادسربازسربازسرباز6475

948هونکسربازسربازسرباز6476

113432هیتمکسربازسربازسرباز6477

824ادیپانسرکورسربازسرباز6478

933ارجمندسرکورسربازسرباز6479

23105اسپتکیسرکورسربازسرباز6480

1347اسپتکیسرکورسربازسرباز6481

95284اسالم آبادسرکورسربازسرباز6482

41154الیدرسرکورسربازسرباز6483

48233انارانسرکورسربازسرباز6484

1985انارمنتکسرکورسربازسرباز6485

123492انگوريسرکورسربازسرباز6486

2191اوارانسرکورسربازسرباز6487

110420اوریزسرکورسربازسرباز6488

420آبادان(گرگ خوشاپ)سرکورسربازسرباز6489

**آسیاب آبادسرکورسربازسرباز6490

1254آل دورمحمودآبادسرکورسربازسرباز6491

99368باندامانسرکورسربازسرباز6492

45165باندامان پایینسرکورسربازسرباز6493

**باهی کشسرکورسربازسرباز6494
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**بلواتسرکورسربازسرباز6495

77309بن ابسرکورسربازسرباز6496

**بن گیرسرکورسربازسرباز6497

**بی سرین مچیگسرکورسربازسرباز6498

144796پادیکسرکورسربازسرباز6499

**پایگاه انتظامیسرکورسربازسرباز6500

**پایگاه انتظامیسرکورسربازسرباز6501

**پتنسرکورسربازسرباز6502

40153پرکستانسرکورسربازسرباز6503

**پشت گرسرکورسربازسرباز6504

626پیدگسرکورسربازسرباز6505

621پیرمرواریدسرکورسربازسرباز6506

422پیرمیسسرکورسربازسرباز6507

27117تاپکوهانسرکورسربازسرباز6508

832تاپگی آپ(احمدآباد)سرکورسربازسرباز6509

618ترادكسرکورسربازسرباز6510

630تکشانسرکورسربازسرباز6511

**تلورانسرکورسربازسرباز6512

731تلورانسرکورسربازسرباز6513

**تنگی لوکهسرکورسربازسرباز6514

**توزگیسرکورسربازسرباز6515

**جبدرسرکورسربازسرباز6516

**جشتکانسرکورسربازسرباز6517

1886جک سوختهسرکورسربازسرباز6518

**جنگرانسرکورسربازسرباز6519

524جوریانسرکورسربازسرباز6520

50207جیش  کبیرآبادسرکورسربازسرباز6521

**چاتیدنسرکورسربازسرباز6522

625چاه کشسرکورسربازسرباز6523
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53209حاجی بگانسرکورسربازسرباز6524

**حري پیشسرکورسربازسرباز6525

34137حسن آبادسرکورسربازسرباز6526

2097خیر آبادسرکورسربازسرباز6527

726خیرآبادسرکورسربازسرباز6528

518دادهیسرکورسربازسرباز6529

44183دازندرسرکورسربازسرباز6530

730دربندکانسرکورسربازسرباز6531

1258درمنکسرکورسربازسرباز6532

24112دري کور(اهللا آباد)سرکورسربازسرباز6533

**دگریچیسرکورسربازسرباز6534

729دالرامسرکورسربازسرباز6535

25104دالرامسرکورسربازسرباز6536

529دهالنسرکورسربازسرباز6537

86330راچدرسرکورسربازسرباز6538

**رتوكسرکورسربازسرباز6539

54168رحمان آبادسرکورسربازسرباز6540

106374رحیم آباداسپیتکیسرکورسربازسرباز6541

521رحیم آبادبن شمسرکورسربازسرباز6542

33151رگینانسرکورسربازسرباز6543

76312روان دپ(حسین آباد)سرکورسربازسرباز6544

419رودانسرکورسربازسرباز6545

1974رودانی کورسرکورسربازسرباز6546

**رودنانی اپسرکورسربازسرباز6547

2097روديسرکورسربازسرباز6548

84366زبري بوگسرکورسربازسرباز6549

1150زیمدان باالسرکورسربازسرباز6550

**زیمدانسرکورسربازسرباز6551

2379زینب پیرسرکورسربازسرباز6552
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**سابوکانسرکورسربازسرباز6553

1644سارچکسرکورسربازسرباز6554

419ساالربریمسرکورسربازسرباز6555

523ساالربریم پایینسرکورسربازسرباز6556

30124سرانسرکورسربازسرباز6557

36154سرخ توبهسرکورسربازسرباز6558

412سرخ دوکانسرکورسربازسرباز6559

**سرونسرکورسربازسرباز6560

837سعدآبادسرکورسربازسرباز6561

47195سوخته ناگسرکورسربازسرباز6562

39165سهرانسرکورسربازسرباز6563

1048سهربنسرکورسربازسرباز6564

**سهمانسرکورسربازسرباز6565

**سهمانی دپسرکورسربازسرباز6566

**سیاه شیپسرکورسربازسرباز6567

826سیاهین پکنزانسرکورسربازسرباز6568

**سیاهین دوكسرکورسربازسرباز6569

**سیمکانسرکورسربازسرباز6570

1038شندوکانسرکورسربازسرباز6571

625شندي بازارسرکورسربازسرباز6572

57242شهمراددهسرکورسربازسرباز6573

32140ظاهر آباد(پنچی بوگ)سرکورسربازسرباز6574

2192عزیزآبادسرکورسربازسرباز6575

**علی آبادسرکورسربازسرباز6576

932علی آباداسپیتکیسرکورسربازسرباز6577

2184علی آباد وریگانسرکورسربازسرباز6578

45164عیسی آبادسرکورسربازسرباز6579

1869فقیرآبادسرکورسربازسرباز6580

82314قادرآبادسرکورسربازسرباز6581
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1244قاسم آباد(میرکند)سرکورسربازسرباز6582

**کارگاه شرکتسرکورسربازسرباز6583

**کتینکانسرکورسربازسرباز6584

2278کرتدانسرکورسربازسرباز6585

1148کریم آبادسرکورسربازسرباز6586

953کریم آباددالرامسرکورسربازسرباز6587

1152کلگانسرکورسربازسرباز6588

**کلیتیسرکورسربازسرباز6589

1867کپالنسرکورسربازسرباز6590

37140کریم آبادسرکورسربازسرباز6591

**کشتنگن مچانسرکورسربازسرباز6592

33139کلیتیسرکورسربازسرباز6593

838کمبیلسرکورسربازسرباز6594

31134کنارانسرکورسربازسرباز6595

1666کنتوكسرکورسربازسرباز6596

34133کولیکانسرکورسربازسرباز6597

49199کهنکسرکورسربازسرباز6598

158609کهیريسرکورسربازسرباز6599

**گذادنسرکورسربازسرباز6600

1250گرانسرکورسربازسرباز6601

24101گران محمودآبادسرکورسربازسرباز6602

**گرمین اپکانسرکورسربازسرباز6603

**گزادونسرکورسربازسرباز6604

38168گزیگتانسرکورسربازسرباز6605

623گل پیچکسرکورسربازسرباز6606

40139گل شودانسرکورسربازسرباز6607

**گلیدرسرکورسربازسرباز6608

139615گورناكسرکورسربازسرباز6609

**گومازینسرکورسربازسرباز6610
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1351گومايسرکورسربازسرباز6611

2098گومدرسرکورسربازسرباز6612

49219گویمانسرکورسربازسرباز6613

58229گیتیچانسرکورسربازسرباز6614

28119گیشتانسرکورسربازسرباز6615

28112گیشتانسرکورسربازسرباز6616

65324الغري چرپانسرکورسربازسرباز6617

**اللوکلکسرکورسربازسرباز6618

66268لنگر کنارانسرکورسربازسرباز6619

**لیچسرکورسربازسرباز6620

106508مارکانسرکورسربازسرباز6621

145576مچ کورسرکورسربازسرباز6622

2898محمودآبادسرکورسربازسرباز6623

**مدوخانسرکورسربازسرباز6624

**مزاردرسرکورسربازسرباز6625

1978مالیی بگ محمودآبادسرکورسربازسرباز6626

35157ملک آبادسرکورسربازسرباز6627

527منتانسرکورسربازسرباز6628

**موتور عباس افرازسرکورسربازسرباز6629

**موتور عبدالصمداختريسرکورسربازسرباز6630

**موتورخیرالدین سیاه خانیسرکورسربازسرباز6631

47177موکیسرکورسربازسرباز6632

720مهیکان(سیه دن)سرکورسربازسرباز6633

41192میرزمینسرکورسربازسرباز6634

**میروسرکورسربازسرباز6635

**نري گوكسرکورسربازسرباز6636

80329نورآبادسرکورسربازسرباز6637

**نوك سرانسرکورسربازسرباز6638

34125نوك آبادسرکورسربازسرباز6639
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56228واپگسرکورسربازسرباز6640

43173واحدآبادمحمودآبادسرکورسربازسرباز6641

24121وتکوهسرکورسربازسرباز6642

47155وشدرسرکورسربازسرباز6643

77339اپاتانکیشکورسربازسرباز6644

**اسپیدکوه لدکیشکورسربازسرباز6645

**اسالم آبادکیشکورسربازسرباز6646

66272بندیگانکیشکورسربازسرباز6647

39148بی چند(مرغان کور)کیشکورسربازسرباز6648

725پیزگکیشکورسربازسرباز6649

51131ترین برینکیشکورسربازسرباز6650

43196تولیابکیشکورسربازسرباز6651

**تیغابکیشکورسربازسرباز6652

53150جمیدرکیشکورسربازسرباز6653

35141جهت کلگکیشکورسربازسرباز6654

4431,792حاجی آبادکیشکورسربازسرباز6655

96372حوشنگکیشکورسربازسرباز6656

2380دپ تنگکیشکورسربازسرباز6657

1845دندارکیشکورسربازسرباز6658

93303رب آبادکیشکورسربازسرباز6659

1778رحمن آبادکیشکورسربازسرباز6660

127465رییس آبادکیشکورسربازسرباز6661

35109ساوركکیشکورسربازسرباز6662

50205سري مچانکیشکورسربازسرباز6663

84340سگارکیشکورسربازسرباز6664

936سموکانکیشکورسربازسرباز6665

**سهمانکیشکورسربازسرباز6666

24102سیاه بنکیشکورسربازسرباز6667

116339شکشیدرکیشکورسربازسرباز6668
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1564شیزنوكکیشکورسربازسرباز6669

49200ظاهرآبادکیشکورسربازسرباز6670

**علی آبادکیشکورسربازسرباز6671

**علی آبادکیشکورسربازسرباز6672

1964فیض الهیکیشکورسربازسرباز6673

97363کریم آبادکیشکورسربازسرباز6674

**کلکانکیشکورسربازسرباز6675

**کلگ گوزکیشکورسربازسرباز6676

1045کلینگانکیشکورسربازسرباز6677

**کریم آبادکیشکورسربازسرباز6678

112388ککدانکیشکورسربازسرباز6679

70285کمبیک دپکیشکورسربازسرباز6680

36172کیکیکیشکورسربازسرباز6681

**گران دركکیشکورسربازسرباز6682

127482گربنکیشکورسربازسرباز6683

120419گرگکیشکورسربازسرباز6684

826گرگانسرکیشکورسربازسرباز6685

2483گزان سهربنکیشکورسربازسرباز6686

58176گلینوکانکیشکورسربازسرباز6687

124499گورناگکیشکورسربازسرباز6688

102377مچانکیشکورسربازسرباز6689

1773محمد گولمکیشکورسربازسرباز6690

26101محمدآبادکیشکورسربازسرباز6691

**مرکز رحمانیکیشکورسربازسرباز6692

61201ملینتانکیشکورسربازسرباز6693

45192مهرآبادکیشکورسربازسرباز6694

148550میدان جاهکیشکورسربازسرباز6695

629ندریتیکیشکورسربازسرباز6696

45171ندریتیکیشکورسربازسرباز6697

صفحه 231



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

137584نورآبادکیشکورسربازسرباز6698

**نیلوکانکیشکورسربازسرباز6699

46هفت کرانکیشکورسربازسرباز6700

**هنگريکیشکورسربازسرباز6701

**ابونانمینانسربازسرباز6702

626اسپکارمینانسربازسرباز6703

39183اسپی بنمینانسربازسرباز6704

**اسپی سنگمینانسربازسرباز6705

237881اشکستگمینانسربازسرباز6706

5332,192باتکمینانسربازسرباز6707

**بالی مچانمینانسربازسرباز6708

**بروسکانمینانسربازسرباز6709

165747بگانمینانسربازسرباز6710

**بن ریگمینانسربازسرباز6711

**بندیگانمینانسربازسرباز6712

2289بیدبگمینانسربازسرباز6713

38183پاریزمینانسربازسرباز6714

155619پتن ناگمینانسربازسرباز6715

**پردیزكمینانسربازسرباز6716

**تنگ مزنینمینانسربازسرباز6717

833تولگومینانسربازسرباز6718

66190جشتکان باالمینانسربازسرباز6719

60249جشتکان پایینمینانسربازسرباز6720

**جگدانمینانسربازسرباز6721

**چتکانمینانسربازسرباز6722

1554چرپانکان سري(دواریگان)مینانسربازسرباز6723

27115چرپانگانمینانسربازسرباز6724

35108چشمه بلندمینانسربازسرباز6725

**چگردانمینانسربازسرباز6726
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53134حبیبه ايمینانسربازسرباز6727

1245حیدر(حاجی آباد)مینانسربازسرباز6728

**خوشابمینانسربازسرباز6729

617دپ هوامینانسربازسرباز6730

93369دراجین دنمینانسربازسرباز6731

4221,914دزمینانسربازسرباز6732

177685دنداركمینانسربازسرباز6733

**رگانمینانسربازسرباز6734

**ره سريمینانسربازسرباز6735

**سرچلنتیمینانسربازسرباز6736

194859شاکهورمینانسربازسرباز6737

**شوریکمینانسربازسرباز6738

**کگدانمینانسربازسرباز6739

**کنهکاممینانسربازسرباز6740

626کرگوكمینانسربازسرباز6741

164711کرگینمینانسربازسرباز6742

82357کروچی درمینانسربازسرباز6743

3294کریم آبادمینانسربازسرباز6744

145511کزورمینانسربازسرباز6745

**کگدانمینانسربازسرباز6746

209850کندزمینانسربازسرباز6747

113487گتانمینانسربازسرباز6748

76283گتانکمینانسربازسرباز6749

153684گرانمینانسربازسرباز6750

32110گرکی کندكمینانسربازسرباز6751

**گزامینانسربازسرباز6752

**گورکاروانمینانسربازسرباز6753

201919گونگانمینانسربازسرباز6754

**ماتکمینانسربازسرباز6755
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1141مارهونزپایینمینانسربازسرباز6756

**مچکمینانسربازسرباز6757

632مددآبادمینانسربازسرباز6758

1643مرادآبادمینانسربازسرباز6759

1875مزاکانمینانسربازسرباز6760

**مزرعه سحرناگمینانسربازسرباز6761

61242مشکادیممینانسربازسرباز6762

**ملوکی بوكمینانسربازسرباز6763

**موتوراله بخشمینانسربازسرباز6764

**مورتکمینانسربازسرباز6765

**مهرپیمینانسربازسرباز6766

**میانمینانسربازسرباز6767

2981,137میتگانمینانسربازسرباز6768

**میتگدرمینانسربازسرباز6769

216929مینانمینانسربازسرباز6770

**ناگانوکانمینانسربازسرباز6771

**ناگودرمینانسربازسرباز6772

**ناگوكمینانسربازسرباز6773

**ندریتیمینانسربازسرباز6774

**ندگدانمینانسربازسرباز6775

2781,283نوتمینانسربازسرباز6776

53170نوکی درمینانسربازسرباز6777

**هیتگانمینانسربازسرباز6778

74373ابچگینسکندسربازسرباز6779

**اسپتکنسکندسربازسرباز6780

**اسپیتکاننسکندسربازسرباز6781

99376اسالم آبادنسکندسربازسرباز6782

**افضل زهینسکندسربازسرباز6783

102541انجیركنسکندسربازسرباز6784
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27127ایرنران باالنسکندسربازسرباز6785

**ایرنران پاییننسکندسربازسرباز6786

**بزرودنسکندسربازسرباز6787

**بی بهانسکندسربازسرباز6788

**پورچنکینسکندسربازسرباز6789

3041,197پیرنسکندسربازسرباز6790

36177پیرينسکندسربازسرباز6791

77336پینکنسکندسربازسرباز6792

74267ترندنسکندسربازسرباز6793

32124تی جنان باالنسکندسربازسرباز6794

42139تی جنان پاییننسکندسربازسرباز6795

1046جهلین کورنسکندسربازسرباز6796

1258چاه سرنسکندسربازسرباز6797

736حانیاننسکندسربازسرباز6798

182625دستگردنسکندسربازسرباز6799

**دکان حانیاننسکندسربازسرباز6800

**دندارنسکندسربازسرباز6801

737رود بننسکندسربازسرباز6802

41180زمین بنداننسکندسربازسرباز6803

2166زیاننسکندسربازسرباز6804

64236سامانه عشایري تیجنان(زیرکی دن)نسکندسربازسرباز6805

3371,325سردابنسکندسربازسرباز6806

**سري ابنسکندسربازسرباز6807

66280سه مچاننسکندسربازسرباز6808

1234شبران (میرزاآباد)نسکندسربازسرباز6809

1148شوریکاننسکندسربازسرباز6810

**شوشکیندرنسکندسربازسرباز6811

**شیرآبادنسکندسربازسرباز6812

29137کارگاهوكنسکندسربازسرباز6813
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4411,975کافه بلوچینسکندسربازسرباز6814

41186کریم آباد(تالرسر)نسکندسربازسرباز6815

1138کلگینسکندسربازسرباز6816

**کهیرکاننسکندسربازسرباز6817

100402کارچاننسکندسربازسرباز6818

1023کالنینسکندسربازسرباز6819

139485کوشنسکندسربازسرباز6820

**گربننسکندسربازسرباز6821

1258گریکاننسکندسربازسرباز6822

**گزرینگنسکندسربازسرباز6823

1577گمشادآبادنسکندسربازسرباز6824

1469گواتامننسکندسربازسرباز6825

54295گورناگنسکندسربازسرباز6826

238997گورناگاننسکندسربازسرباز6827

53212لنبرنسکندسربازسرباز6828

1556مارهونزباالنسکندسربازسرباز6829

**مچی دپنسکندسربازسرباز6830

54234محمدآبادنسکندسربازسرباز6831

**موتور دادمحمدنسکندسربازسرباز6832

**ناگاننسکندسربازسرباز6833

106525ندریتینسکندسربازسرباز6834

205802نسکندنسکندسربازسرباز6835

57259نوکاننسکندسربازسرباز6836

103415نوکین دهنسکندسربازسرباز6837

54188احمد آبادجکیگورمرکزيسرباز6838

53235اسحاق آبادجکیگورمرکزيسرباز6839

1138امام آبادجکیگورمرکزيسرباز6840

**ایران گازجکیگورمرکزيسرباز6841

134327آزادي سفلیجکیگورمرکزيسرباز6842
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511آزادي وسطیجکیگورمرکزيسرباز6843

31112بارگجکیگورمرکزيسرباز6844

3561,645بافتانجکیگورمرکزيسرباز6845

47پارگجکیگورمرکزيسرباز6846

**پایگاه شهیدشهرکیجکیگورمرکزيسرباز6847

**پمپ بنزین کشاريجکیگورمرکزيسرباز6848

70331تنکی دپجکیگورمرکزيسرباز6849

1,2304,611جکیگورجکیگورمرکزيسرباز6850

2695حوزه انتظامی جکیگورجکیگورمرکزيسرباز6851

1449خدیرآبادجکیگورمرکزيسرباز6852

739دازدرك(جهانگیرآباد)جکیگورمرکزيسرباز6853

**درنجینجکیگورمرکزيسرباز6854

629دلیجکیگورمرکزيسرباز6855

72293زران منديجکیگورمرکزيسرباز6856

2394زي دپجکیگورمرکزيسرباز6857

50186زیارتجکیگورمرکزيسرباز6858

**سیرجاءدپجکیگورمرکزيسرباز6859

2153سیرین کور(خالق آباد)جکیگورمرکزيسرباز6860

**شهرك صنعتیجکیگورمرکزيسرباز6861

53178قادرآبادجکیگورمرکزيسرباز6862

120307کشاريجکیگورمرکزيسرباز6863

**کوه سرکلکجکیگورمرکزيسرباز6864

70271الشارکاهی(جالل آباد)جکیگورمرکزيسرباز6865

178587موالآبادجکیگورمرکزيسرباز6866

**نورآبادجکیگورمرکزيسرباز6867

4952,468هدارجکیگورمرکزيسرباز6868

66233هوت آبادجکیگورمرکزيسرباز6869

**ازبانکراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6870

**اسکاندرراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6871
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628پاسگاه سیدین کورراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6872

45178پاالسراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6873

**پمپ بنزین درخشانراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6874

143508پیراهن گواشراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6875

114505تمبی دپراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6876

**تمبی دپ باال(پرسی گاز)راسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6877

3061,367چراغانراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6878

3071,142حسن آبادراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6879

**دهیتی درراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6880

**دین محمدآبادراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6881

29112رحمت آبادراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6882

180699شکرجنگلراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6883

45167شیرآبادراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6884

5312,323فیروزآبادراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6885

36146کزوردپراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6886

28104گورناگراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6887

32112گهرام کالتراسک وفیروزآبادمرکزيسرباز6888

624احمدآبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6889

2174اکبرآبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6890

413اهللا آباد(چبک)پسکوهمرکزيسیب و سوران6891

1434الندابپسکوهمرکزيسیب و سوران6892

**اناران (هناران)پسکوهمرکزيسیب و سوران6893

**باگريپسکوهمرکزيسیب و سوران6894

1865بختیپسکوهمرکزيسیب و سوران6895

939بلوچ آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6896

1866بنگرپسکوهمرکزيسیب و سوران6897

28139پاسداريپسکوهمرکزيسیب و سوران6898

35124پاولپسکوهمرکزيسیب و سوران6899

838پاول میربلوچپسکوهمرکزيسیب و سوران6900
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1,0094,048پسکوهپسکوهمرکزيسیب و سوران6901

1353پورینکیپسکوهمرکزيسیب و سوران6902

48194پیرسیرپسکوهمرکزيسیب و سوران6903

**تلوسپسکوهمرکزيسیب و سوران6904

141513تنگ تنورپسکوهمرکزيسیب و سوران6905

1466جور آپپسکوهمرکزيسیب و سوران6906

**جوريپسکوهمرکزيسیب و سوران6907

**چاه بارانپسکوهمرکزيسیب و سوران6908

834چاه تکیپسکوهمرکزيسیب و سوران6909

1877چاه حدادپسکوهمرکزيسیب و سوران6910

100375چاه حسین (سددوربن)پسکوهمرکزيسیب و سوران6911

417چاه عبديپسکوهمرکزيسیب و سوران6912

521چاه عرب (آب و فاضالب)پسکوهمرکزيسیب و سوران6913

1043چاه کمالپسکوهمرکزيسیب و سوران6914

**چاه محبت دشت رباطپسکوهمرکزيسیب و سوران6915

**حرمیريپسکوهمرکزيسیب و سوران6916

2078حشانیپسکوهمرکزيسیب و سوران6917

97375حق آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6918

**ده باالپسکوهمرکزيسیب و سوران6919

2291ده رئیسپسکوهمرکزيسیب و سوران6920

36140ده مهنداپسکوهمرکزيسیب و سوران6921

27102رحمت آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6922

**رزكپسکوهمرکزيسیب و سوران6923

623زردین گون (مولد)پسکوهمرکزيسیب و سوران6924

1890زیرگانپسکوهمرکزيسیب و سوران6925

2286سبزعالیپسکوهمرکزيسیب و سوران6926

2998سبزگزپسکوهمرکزيسیب و سوران6927

417سد فهرهپسکوهمرکزيسیب و سوران6928

1151سرخ گزيپسکوهمرکزيسیب و سوران6929
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5772,313سرسورهپسکوهمرکزيسیب و سوران6930

1676سهرنیلگپسکوهمرکزيسیب و سوران6931

89317سیاه دكپسکوهمرکزيسیب و سوران6932

62260سیاه گرپسکوهمرکزيسیب و سوران6933

1645شاه جهانپسکوهمرکزيسیب و سوران6934

32132شورپسکوهمرکزيسیب و سوران6935

1456شهبازپسکوهمرکزيسیب و سوران6936

1561شیرآبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6937

2098شیريپسکوهمرکزيسیب و سوران6938

24108فهرهپسکوهمرکزيسیب و سوران6939

**فیروز آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6940

109457قادرآبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6941

235839قندابپسکوهمرکزيسیب و سوران6942

1448کشوكپسکوهمرکزيسیب و سوران6943

628کله پوچانپسکوهمرکزيسیب و سوران6944

1037کله گیش(کله گشت)پسکوهمرکزيسیب و سوران6945

**کهنوك گل محمدپسکوهمرکزيسیب و سوران6946

832کالیپسکوهمرکزيسیب و سوران6947

628کام پیلیپسکوهمرکزيسیب و سوران6948

97361کتورانپسکوهمرکزيسیب و سوران6949

410کریم آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6950

1661کلگ قلندرپسکوهمرکزيسیب و سوران6951

2073کله سهرانپسکوهمرکزيسیب و سوران6952

113440کله هوكپسکوهمرکزيسیب و سوران6953

2493کهن شه مرادپسکوهمرکزيسیب و سوران6954

77287کهن کریمپسکوهمرکزيسیب و سوران6955

**کهن میربلوچپسکوهمرکزيسیب و سوران6956

31129کهنوکیپسکوهمرکزيسیب و سوران6957

1043گرپسکوهپسکوهمرکزيسیب و سوران6958
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68269گزنپسکوهمرکزيسیب و سوران6959

102397گل کوشنپسکوهمرکزيسیب و سوران6960

**گورناكپسکوهمرکزيسیب و سوران6961

1461گیتوكپسکوهمرکزيسیب و سوران6962

1259لشکرانپسکوهمرکزيسیب و سوران6963

723لطیف آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6964

**مجتمع رفاهی حضرت ابوالفضلپسکوهمرکزيسیب و سوران6965

**مرکز خدمات جهاد کشاورزي پسکوهپسکوهمرکزيسیب و سوران6966

**مزرعه کاالنپسکوهمرکزيسیب و سوران6967

52201مسیکیپسکوهمرکزيسیب و سوران6968

38116ملک آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6969

**ملک مرگوك(شندي )پسکوهمرکزيسیب و سوران6970

102318مهرآبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6971

65298میدرپسکوهمرکزيسیب و سوران6972

728ناگانپسکوهمرکزيسیب و سوران6973

1869نرمه هوكپسکوهمرکزيسیب و سوران6974

2080نصرت آبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6975

1571نلیپسکوهمرکزيسیب و سوران6976

38166نورآبادپسکوهمرکزيسیب و سوران6977

**هلک امیدپسکوهمرکزيسیب و سوران6978

851هلک انجیركپسکوهمرکزيسیب و سوران6979

**هلک بجارپسکوهمرکزيسیب و سوران6980

729هلک چهارشنبهپسکوهمرکزيسیب و سوران6981

2293هلک دلمرادپسکوهمرکزيسیب و سوران6982

729هلک سلیمانپسکوهمرکزيسیب و سوران6983

415هلک شریف حاجیپسکوهمرکزيسیب و سوران6984

**هلک صحبتپسکوهمرکزيسیب و سوران6985

514هلک عبدالواحدپسکوهمرکزيسیب و سوران6986

516هلک عظیمپسکوهمرکزيسیب و سوران6987
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719هلک محمودپسکوهمرکزيسیب و سوران6988

620هلک مرادپسکوهمرکزيسیب و سوران6989

1253هلک مستی خانپسکوهمرکزيسیب و سوران6990

621هلک نظرپسکوهمرکزيسیب و سوران6991

519هلک ولی محمدچاري زهیپسکوهمرکزيسیب و سوران6992

833هلک هیبتپسکوهمرکزيسیب و سوران6993

412هوشاب محمدپسکوهمرکزيسیب و سوران6994

1339150آبان(چاه نیازمحمد)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران6995

78344اپاتانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران6996

2741,071اسالم آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران6997

131454امین آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران6998

61283بازار جمعه خان(کمبرك)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران6999

**پمپ بنزینسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7000

1371ترادانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7001

2389توزگیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7002

32126چاه ادنیهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7003

57254چاه اسیابیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7004

37164چاه اعظمسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7005

38133چاه اله دادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7006

2077چاه امانی(امانی)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7007

116479چاه امیرسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7008

34141چاه بیست ودوبهمنسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7009

39164چاه پلیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7010

1974چاه جاللسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7011

2184چاه جمعه خانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7012

**چاه حاجی جان محمدسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7013

37161چاه حاجی عباسسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7014

1459چاه حاجی عباس1سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7015

2188چاه حاجی غالم شاهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7016
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838چاه حاجی کریم بزرگ زادهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7017

936چاه حاجی کریم(رزاق آباد)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7018

1030چاه حاجی میرهانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7019

2099چاه حبیبسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7020

**چاه حسنسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7021

**چاه حسین آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7022

46167چاه حسین شهرکی(وحدت آباد)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7023

48200چاه دادخداسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7024

**چاه رحیمیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7025

68266چاه رسول بخشسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7026

1664چاه زین الدینسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7027

1148چاه سرگردسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7028

23101چاه شیرخانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7029

1759چاه شیرمحمدسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7030

159615چاه شیروانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7031

**چاه عبدالرحمن ملکزادهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7032

101395چاه عظیمسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7033

733چاه عیسی زهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7034

90399چاه غالم شاهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7035

26122چاه فاضلیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7036

**چاه فیض محمدسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7037

46135چاه قدرتسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7038

1242چاه قنبركسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7039

723چاه قندهار(حاجی ون گوش)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7040

229982چاه کرشانیانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7041

**چاه گروكسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7042

1039چاه گلشن آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7043

**چاه الل محمددهانیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7044

31125چاه محمدرحیمسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7045
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33128چاه محمودکالتکیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7046

31131چاه مالعیسیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7047

**چاه مالفخرالدینسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7048

**چاه مالمحمدرحیمسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7049

**چاه موسی عزتسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7050

104413چاه موالمحمدسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7051

32141چاه مینگالن (چاه محراب دهانی )سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7052

1565چاه نبی بخشسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7053

73282چاه نظرمحمد(یاسرآباد)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7054

49217چاه وحدتسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7055

**چاه هان محمد(بهرام)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7056

46106چاه یارمحمدسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7057

621چیردیم  رحمت آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7058

1449حکیم آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7059

90378دولت آباد(چاه فوالد)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7060

**ده زنديسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7061

202784دهانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7062

202822رحمت آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7063

108482ریگچی باالسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7064

45160ریگچی پایینسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7065

110462ریگچی وسطسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7066

148596زیارتسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7067

**ستارآبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7068

1681سرخ مکی(سهرمکی)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7069

55204سیادك(چاه اله یار)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7070

1,0583,879سیبسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7071

97328شکبندسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7072

66264شمس آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7073

234883شندانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7074
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2186عزیزآبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7075

26135علی آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7076

138650غریب آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7077

39109قادرآبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7078

62209کریم آباد(چاه بلوچ زهی)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7079

2173کلگ حسنسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7080

**کوره بهرام بلوچ زهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7081

**کوره حاج امان اهللا(دکترملک فاضلی)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7082

**کوره محمد صالح جنگی زهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7083

89355ککیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7084

1153کمال آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7085

125439کناريسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7086

**کوره اهک عبدالواحد دهوارئسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7087

**کوره حاج غالم شیخ زادهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7088

**کوره حاج کریم بخش بیجارزهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7089

**کوره ضیاء رحیمیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7090

**کوره محمدصالح جنگی زهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7091

**کوره مرادبخش دهواريسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7092

**کوره ملک پیرزهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7093

**کوره مهیم کدخدازادهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7094

**کوره میرمرادزهی(حکیم)سیب وسورانمرکزيسیب و سوران7095

**کوره نظرمحمد پیامسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7096

**کوره ولی محمد خاشیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7097

3921,635کهن کرمشاهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7098

**کهن کرمشاهکسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7099

4101,702کهن مالسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7100

5732,347کهن ملکسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7101

46175کهنگسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7102

953گاوداري دهقانسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7103
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**گاوداري عیسی زهیسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7104

1788گزمرگركسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7105

4171,611گنکسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7106

**گوادهسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7107

66250گورکایینسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7108

130475محمودآبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7109

61282مرادآبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7110

**مرغداري حیدريسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7111

**مرغداري شیردلسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7112

1657مرگوكسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7113

**مگزسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7114

**ناصرآبادباالسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7115

5182,202ناصرآبادپایینسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7116

69268نجم آبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7117

80330نورآبادسیب وسورانمرکزيسیب و سوران7118

1249ارزقکنتهیدوچسیب و سوران7119

27108ازگنديکنتهیدوچسیب و سوران7120

420آبسرکنتهیدوچسیب و سوران7121

**بنگرکنتهیدوچسیب و سوران7122

109414پارچنگکنتهیدوچسیب و سوران7123

184710پدگانکنتهیدوچسیب و سوران7124

**پوتاپکنتهیدوچسیب و سوران7125

**جتاندرکنتهیدوچسیب و سوران7126

**جکانکنتهیدوچسیب و سوران7127

2785چاه بید(چاهوکان)کنتهیدوچسیب و سوران7128

1876حسین آبادکنتهیدوچسیب و سوران7129

52201دازندرکنتهیدوچسیب و سوران7130

**دهانکنتهیدوچسیب و سوران7131

2063دهکده بهمنکنتهیدوچسیب و سوران7132
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63245دیم رودکنتهیدوچسیب و سوران7133

194788زیارتکنتهیدوچسیب و سوران7134

54203سري آباد پائینکنتهیدوچسیب و سوران7135

27115سري آبادباالکنتهیدوچسیب و سوران7136

26112سورچکیکنتهیدوچسیب و سوران7137

**صیدرانکنتهیدوچسیب و سوران7138

**غفورآبادکنتهیدوچسیب و سوران7139

35144کروچکنتهیدوچسیب و سوران7140

117427کشهککنتهیدوچسیب و سوران7141

**کله فاطمهکنتهیدوچسیب و سوران7142

8453,199کنتکنتهیدوچسیب و سوران7143

37140کوروكکنتهیدوچسیب و سوران7144

**کارگاه سنگ شکن محمد اکبر محمودي سورانکنتهیدوچسیب و سوران7145

154559کالنکنتهیدوچسیب و سوران7146

**کلچاتیکنتهیدوچسیب و سوران7147

**کلوتانکنتهیدوچسیب و سوران7148

4181,389کلوکانکنتهیدوچسیب و سوران7149

**کلوکیکنتهیدوچسیب و سوران7150

**کلی بگرکنتهیدوچسیب و سوران7151

2991,196کورناهوتکنتهیدوچسیب و سوران7152

61240کهنانیکنتهیدوچسیب و سوران7153

1682گورآپکنتهیدوچسیب و سوران7154

216828گوهرمیلیکنتهیدوچسیب و سوران7155

**گوهندان(گوندان)کنتهیدوچسیب و سوران7156

**گیدرکنتهیدوچسیب و سوران7157

**موتور آب نبی بخش(عبدالرسول)کنتهیدوچسیب و سوران7158

**مورگان ریتکنتهیدوچسیب و سوران7159

66259نوك آباد(کتویی)کنتهیدوچسیب و سوران7160

**هفتاريکنتهیدوچسیب و سوران7161
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32111هوشاب سريکنتهیدوچسیب و سوران7162

2176بدان(بودان)هیدوچهیدوچسیب و سوران7163

25101برزندنهیدوچهیدوچسیب و سوران7164

55173پلنگی ادرناگهیدوچهیدوچسیب و سوران7165

1447پیرایی باالهیدوچهیدوچسیب و سوران7166

99365پیرایی پایینهیدوچهیدوچسیب و سوران7167

1344پینکهیدوچهیدوچسیب و سوران7168

**جوسرهیدوچهیدوچسیب و سوران7169

59193چشمکهیدوچهیدوچسیب و سوران7170

142489چگردهیدوچهیدوچسیب و سوران7171

824چها تاکانهیدوچهیدوچسیب و سوران7172

196679دپکورهیدوچهیدوچسیب و سوران7173

44146ریگوکانهیدوچهیدوچسیب و سوران7174

**زهکهیدوچهیدوچسیب و سوران7175

**شک شیجیهیدوچهیدوچسیب و سوران7176

60246شهرکمالهیدوچهیدوچسیب و سوران7177

59214کرشان باالهیدوچهیدوچسیب و سوران7178

84295کلگ ادرناگهیدوچهیدوچسیب و سوران7179

53181کوراورانهیدوچهیدوچسیب و سوران7180

3891,654کرشان پایینهیدوچهیدوچسیب و سوران7181

63202کروچی باالهیدوچهیدوچسیب و سوران7182

45150کروچی پایینهیدوچهیدوچسیب و سوران7183

111411کلوکیهیدوچهیدوچسیب و سوران7184

**کله بالیهیدوچهیدوچسیب و سوران7185

50194کله چارهیدوچهیدوچسیب و سوران7186

62255کله سريهیدوچهیدوچسیب و سوران7187

49166کله گیريهیدوچهیدوچسیب و سوران7188

48215کنتک سريهیدوچهیدوچسیب و سوران7189

44165گرانسکارهیدوچهیدوچسیب و سوران7190
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2395گزان توفانهیدوچهیدوچسیب و سوران7191

118441گنزوكهیدوچهیدوچسیب و سوران7192

154480گورآبوكهیدوچهیدوچسیب و سوران7193

46158مانی کوكهیدوچهیدوچسیب و سوران7194

**موزانهیدوچهیدوچسیب و سوران7195

62196نوکندانهیدوچهیدوچسیب و سوران7196

2599هندونه ايهیدوچهیدوچسیب و سوران7197

153610هیدوچ پایینهیدوچهیدوچسیب و سوران7198

91347اب انبارگتیجگتیجفنوج7199

2477اهوگانگتیجگتیجفنوج7200

**بم دوستگتیجگتیجفنوج7201

1960بن گرگتیجگتیجفنوج7202

**بندسرخ(بن سرخ)گتیجگتیجفنوج7203

179637بیرمینگتیجگتیجفنوج7204

**پتکانگتیجگتیجفنوج7205

**پرچانگتیجگتیجفنوج7206

**تاهجکگتیجگتیجفنوج7207

**جگانگتیجگتیجفنوج7208

**چاهانکگتیجگتیجفنوج7209

**چراغ آبادگتیجگتیجفنوج7210

621دراگورگتیجگتیجفنوج7211

**دردزدانگتیجگتیجفنوج7212

**درسورانگتیجگتیجفنوج7213

**درکرگانگتیجگتیجفنوج7214

**درهوا(مرغی)گتیجگتیجفنوج7215

**دهدرانگتیجگتیجفنوج7216

169702رمشگتیجگتیجفنوج7217

137490ریتکگتیجگتیجفنوج7218

39146زبرینگگتیجگتیجفنوج7219
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**زمین غالمعلیگتیجگتیجفنوج7220

**سانانگتیجگتیجفنوج7221

**شهردرگتیجگتیجفنوج7222

2143شهرفوالدگتیجگتیجفنوج7223

8193,016گتیجگتیجگتیجفنوج7224

56212کرحمتگتیجگتیجفنوج7225

618کروچگتیجگتیجفنوج7226

**کروچگتیجگتیجفنوج7227

721کروچیگتیجگتیجفنوج7228

**کوريگتیجگتیجفنوج7229

2393کوه تنجیالنگتیجگتیجفنوج7230

2498کهنان کوردانگتیجگتیجفنوج7231

**کیانکگتیجگتیجفنوج7232

**گاملیگتیجگتیجفنوج7233

829گدامکگتیجگتیجفنوج7234

522گزان بزنگتیجگتیجفنوج7235

41184گوردگتیجگتیجفنوج7236

254959گیرانگتیجگتیجفنوج7237

**مدهانگتیجگتیجفنوج7238

**مزرعه بن زیارتگتیجگتیجفنوج7239

**مزرعه ریگ بلوچیگتیجگتیجفنوج7240

**مزرعه سپیکوكگتیجگتیجفنوج7241

1777نظام آبادگتیجگتیجفنوج7242

**وهزاريگتیجگتیجفنوج7243

**ابشارمحترم آبادگتیجفنوج7244

927اسماعیل آبادمحترم آبادگتیجفنوج7245

**بلکومحترم آبادگتیجفنوج7246

**پاکروچمحترم آبادگتیجفنوج7247

**پرتنگمحترم آبادگتیجفنوج7248
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**پنسکانمحترم آبادگتیجفنوج7249

1154پوترمحترم آبادگتیجفنوج7250

**پیروییمحترم آبادگتیجفنوج7251

**تراتیمحترم آبادگتیجفنوج7252

**توبه ايمحترم آبادگتیجفنوج7253

**تیدرمحترم آبادگتیجفنوج7254

84427تیغ ابمحترم آبادگتیجفنوج7255

**جبرآبادمحترم آبادگتیجفنوج7256

**جکمحترم آبادگتیجفنوج7257

625جوانجامحترم آبادگتیجفنوج7258

**جوشمحترم آبادگتیجفنوج7259

**چاه محمديمحترم آبادگتیجفنوج7260

**چاه نوکرانمحترم آبادگتیجفنوج7261

**خوشابمحترم آبادگتیجفنوج7262

**دادکوهیمحترم آبادگتیجفنوج7263

**دبشانمحترم آبادگتیجفنوج7264

**دپدرانمحترم آبادگتیجفنوج7265

**دربندكمحترم آبادگتیجفنوج7266

**درجوشمحترم آبادگتیجفنوج7267

943دلکوكمحترم آبادگتیجفنوج7268

1033ذرتیمحترم آبادگتیجفنوج7269

**راه تیغ آب(نوکران)محترم آبادگتیجفنوج7270

**راه شوشهرمحترم آبادگتیجفنوج7271

**زربدانمحترم آبادگتیجفنوج7272

**سپیتکانمحترم آبادگتیجفنوج7273

**سراستهالنمحترم آبادگتیجفنوج7274

**سورجانمحترم آبادگتیجفنوج7275

**سوریچمحترم آبادگتیجفنوج7276

1674سولکوكمحترم آبادگتیجفنوج7277
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**سیاهینکمحترم آبادگتیجفنوج7278

**شوشهرمحترم آبادگتیجفنوج7279

**شهرعمرمحترم آبادگتیجفنوج7280

**شهرگاهمحترم آبادگتیجفنوج7281

**قاسم آبادمحترم آبادگتیجفنوج7282

**کانی شیخانمحترم آبادگتیجفنوج7283

833کرشکنمحترم آبادگتیجفنوج7284

**کرنکمحترم آبادگتیجفنوج7285

**کالخوكمحترم آبادگتیجفنوج7286

1753کلدانکمحترم آبادگتیجفنوج7287

34122کم شهرباالمحترم آبادگتیجفنوج7288

27109کم شهرپایینمحترم آبادگتیجفنوج7289

**کوسیچی باالمحترم آبادگتیجفنوج7290

**کولگمحترم آبادگتیجفنوج7291

**کهنکمحترم آبادگتیجفنوج7292

**گرهیرانمحترم آبادگتیجفنوج7293

**گري دوزانمحترم آبادگتیجفنوج7294

94299گسپردینمحترم آبادگتیجفنوج7295

739گوانکمحترم آبادگتیجفنوج7296

**گودكمحترم آبادگتیجفنوج7297

**گی شی چیمحترم آبادگتیجفنوج7298

**لوري شاهمحترم آبادگتیجفنوج7299

**لهومحترم آبادگتیجفنوج7300

**مانومحترم آبادگتیجفنوج7301

**متريمحترم آبادگتیجفنوج7302

7152,663محترم آبادمحترم آبادگتیجفنوج7303

3151,414مدانچمحترم آبادگتیجفنوج7304

**مزرعه توکانمحترم آبادگتیجفنوج7305

**مزرعه جبرآبادمحترم آبادگتیجفنوج7306
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**مزرعه شابکمحترم آبادگتیجفنوج7307

**مزرعه کروچی درمحترم آبادگتیجفنوج7308

**مزرعه کوبکر(کندك)محترم آبادگتیجفنوج7309

**مزرعه کوکوییمحترم آبادگتیجفنوج7310

618مزرعه هیشورکیمحترم آبادگتیجفنوج7311

**ملگندمحترم آبادگتیجفنوج7312

**موتورحسینمحترم آبادگتیجفنوج7313

**موگان مسور(مگان مسور)محترم آبادگتیجفنوج7314

30141میحانمحترم آبادگتیجفنوج7315

**نريمحترم آبادگتیجفنوج7316

**نوع گرازمحترم آبادگتیجفنوج7317

**نیرنمحترم آبادگتیجفنوج7318

**وستانمحترم آبادگتیجفنوج7319

**هدرمحترم آبادگتیجفنوج7320

73292هیکانمحترم آبادگتیجفنوج7321

43144ابایگانفنوجمرکزيفنوج7322

79334ابکاسفنوجمرکزيفنوج7323

**اپان گرمو(زبان گرمو)فنوجمرکزيفنوج7324

2584اسحق آبادفنوجمرکزيفنوج7325

**اسالم آباد(کلري)فنوجمرکزيفنوج7326

**اگرستانفنوجمرکزيفنوج7327

2699اگري چانفنوجمرکزيفنوج7328

38136اهللا آباد سولکوكفنوجمرکزيفنوج7329

**آپان گرموفنوجمرکزيفنوج7330

32152بلفتانفنوجمرکزيفنوج7331

2279بن رودفنوجمرکزيفنوج7332

**بن سپتکفنوجمرکزيفنوج7333

515بندماالنفنوجمرکزيفنوج7334

36144بندنبگی(سردرگان)فنوجمرکزيفنوج7335
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107411بهشت آبادفنوجمرکزيفنوج7336

**پتروك شودان حسن آبادفنوجمرکزيفنوج7337

41191پتکانفنوجمرکزيفنوج7338

**پتکان باالفنوجمرکزيفنوج7339

1780پوجركفنوجمرکزيفنوج7340

**پی تجکفنوجمرکزيفنوج7341

**پیشنکفنوجمرکزيفنوج7342

**تخمان چاوشانفنوجمرکزيفنوج7343

**تخمان مندوستفنوجمرکزيفنوج7344

30139جان آبادفنوجمرکزيفنوج7345

**جع مکانفنوجمرکزيفنوج7346

**چاتیفنوجمرکزيفنوج7347

40162چاه توکلیفنوجمرکزيفنوج7348

34170چاه گاهیفنوجمرکزيفنوج7349

207739چاه نندهفنوجمرکزيفنوج7350

2077حسن آبادفنوجمرکزيفنوج7351

1338حمل کشتهفنوجمرکزيفنوج7352

**خوشاب رابیفنوجمرکزيفنوج7353

**خیر آبادفنوجمرکزيفنوج7354

96365خیرآبادفنوجمرکزيفنوج7355

950درخشککیفنوجمرکزيفنوج7356

82329درزیروکیفنوجمرکزيفنوج7357

2695درگزفنوجمرکزيفنوج7358

1671دروازوك سیه تکانفنوجمرکزيفنوج7359

941درودکانفنوجمرکزيفنوج7360

82290دن گیشراتانفنوجمرکزيفنوج7361

**رامشتیفنوجمرکزيفنوج7362

3621,372رامکفنوجمرکزيفنوج7363

**راه سبیلفنوجمرکزيفنوج7364
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940رشکانفنوجمرکزيفنوج7365

**رودان چارانفنوجمرکزيفنوج7366

80307رودبارفنوجمرکزيفنوج7367

38136زرآبادفنوجمرکزيفنوج7368

81338سبیالن جعفرفنوجمرکزيفنوج7369

100413سبیالن گمشادفنوجمرکزيفنوج7370

1580سرخ کچفنوجمرکزيفنوج7371

**سررودفنوجمرکزيفنوج7372

**سرزهفنوجمرکزيفنوج7373

41230سرزهفنوجمرکزيفنوج7374

**سرگلمانفنوجمرکزيفنوج7375

**سمکفنوجمرکزيفنوج7376

**سنکوتفنوجمرکزيفنوج7377

536سنگردوركفنوجمرکزيفنوج7378

61258سوراب (سوراب چگردك)فنوجمرکزيفنوج7379

33124سی سلمانفنوجمرکزيفنوج7380

94382سیاهکانفنوجمرکزيفنوج7381

1763سید آبادفنوجمرکزيفنوج7382

1441علی آبادفنوجمرکزيفنوج7383

1585علی آبادفنوجمرکزيفنوج7384

413علی آبادفنوجمرکزيفنوج7385

1759فارق آبادفنوجمرکزيفنوج7386

**قلمیفنوجمرکزيفنوج7387

38170کاکوجفنوجمرکزيفنوج7388

**کتینکفنوجمرکزيفنوج7389

1357کردسکیانفنوجمرکزيفنوج7390

43159کرکیفنوجمرکزيفنوج7391

**کرنانفنوجمرکزيفنوج7392

**کرنگهفنوجمرکزيفنوج7393

صفحه 255



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

107363کسکانفنوجمرکزيفنوج7394

25104کشکانفنوجمرکزيفنوج7395

1575کشهکفنوجمرکزيفنوج7396

521کل سکانفنوجمرکزيفنوج7397

**کلک عبديفنوجمرکزيفنوج7398

30108کلک قاسمفنوجمرکزيفنوج7399

**کلمانفنوجمرکزيفنوج7400

53154کلهمینفنوجمرکزيفنوج7401

**کمبکانفنوجمرکزيفنوج7402

38152کمردانفنوجمرکزيفنوج7403

**کمیکانفنوجمرکزيفنوج7404

**کناريفنوجمرکزيفنوج7405

**کورسکفنوجمرکزيفنوج7406

**کورکزيفنوجمرکزيفنوج7407

938کهوربلبلفنوجمرکزيفنوج7408

1154کهورکانفنوجمرکزيفنوج7409

**گبدهامونفنوجمرکزيفنوج7410

734گتی(درسندکی)فنوجمرکزيفنوج7411

**گران پدانفنوجمرکزيفنوج7412

1755گردکوهفنوجمرکزيفنوج7413

**گندتیهانفنوجمرکزيفنوج7414

61211گواشفنوجمرکزيفنوج7415

**گوهیچفنوجمرکزيفنوج7416

835محمدآبادکلیکانفنوجمرکزيفنوج7417

**مزرعه اب چرتکفنوجمرکزيفنوج7418

**مزرعه روپتکانفنوجمرکزيفنوج7419

**مزرعه زرتکفنوجمرکزيفنوج7420

**مزرعه سرزهفنوجمرکزيفنوج7421

**مزرعه شه جمالفنوجمرکزيفنوج7422
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**مزرعه کنتروازفنوجمرکزيفنوج7423

1039مشکاهنفنوجمرکزيفنوج7424

112415مغان شابوفنوجمرکزيفنوج7425

**مکان شاهی(مغان شاهی)فنوجمرکزيفنوج7426

34142مگونفنوجمرکزيفنوج7427

**مندسهرانیفنوجمرکزيفنوج7428

77284مهدي آباد گز مهراب خانفنوجمرکزيفنوج7429

49199میرآبادفنوجمرکزيفنوج7430

**نرمکفنوجمرکزيفنوج7431

54221نصرت آبادفنوجمرکزيفنوج7432

69228ولی آباد سیاهکان(سفیدآباد)فنوجمرکزيفنوج7433

1147هیتانفنوجمرکزيفنوج7434

**هیمنیفنوجمرکزيفنوج7435

**اسپتکیمسکوتانمرکزيفنوج7436

83379انورآبادمسکوتانمرکزيفنوج7437

**آب گردینمسکوتانمرکزيفنوج7438

61271آپارنگمسکوتانمرکزيفنوج7439

83389بن رودمسکوتانمرکزيفنوج7440

62238پتکان پایینمسکوتانمرکزيفنوج7441

**پست برقمسکوتانمرکزيفنوج7442

**پیش خانگیمسکوتانمرکزيفنوج7443

**تهلکمسکوتانمرکزيفنوج7444

26110جاه مرغمسکوتانمرکزيفنوج7445

2497جالل آبادمسکوتانمرکزيفنوج7446

107467جوگز برنجیانمسکوتانمرکزيفنوج7447

185761جوگزباالمسکوتانمرکزيفنوج7448

32124جوگزپایینمسکوتانمرکزيفنوج7449

29137چاه جهانگیرمسکوتانمرکزيفنوج7450

**چاه خالقدادمسکوتانمرکزيفنوج7451
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47178چاه شبروارمسکوتانمرکزيفنوج7452

31112چاه گاهیمسکوتانمرکزيفنوج7453

**چاه مزارمسکوتانمرکزيفنوج7454

1362چاه ولی دادمسکوتانمرکزيفنوج7455

**چرابمسکوتانمرکزيفنوج7456

100428چراغ آبادمسکوتانمرکزيفنوج7457

67262دشت اماممسکوتانمرکزيفنوج7458

1374دشت انور آبادمسکوتانمرکزيفنوج7459

**دوکی خوشابمسکوتانمرکزيفنوج7460

52235رشید آبادمسکوتانمرکزيفنوج7461

74269سرخ گزي چاه گزيمسکوتانمرکزيفنوج7462

27102سرخ گزي(گرزکی)مسکوتانمرکزيفنوج7463

26106سمسورجاهمسکوتانمرکزيفنوج7464

2390سورگافمسکوتانمرکزيفنوج7465

34155شوشمنتمسکوتانمرکزيفنوج7466

1341شه تمپمسکوتانمرکزيفنوج7467

47168کپهک(فیروز آباد)مسکوتانمرکزيفنوج7468

32107کریم آبادمسکوتانمرکزيفنوج7469

**کلچاتمسکوتانمرکزيفنوج7470

36182کلدرمسکوتانمرکزيفنوج7471

**کلوکیمسکوتانمرکزيفنوج7472

1779کمال آبادمسکوتانمرکزيفنوج7473

61240کهن عیسیمسکوتانمرکزيفنوج7474

2174گوجک(موتورچراغ خان)مسکوتانمرکزيفنوج7475

64280گورخلجمسکوتانمرکزيفنوج7476

2496گورمزار (گل آباد)مسکوتانمرکزيفنوج7477

1053لوت آبادمسکوتانمرکزيفنوج7478

2391مره حسین آبادمسکوتانمرکزيفنوج7479

**مزرعه چاه میرمسکوتانمرکزيفنوج7480
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1,1084,282مسکوتانمسکوتانمرکزيفنوج7481

43181ملک آبادمسکوتانمرکزيفنوج7482

**موتور اب یعقوب امیريمسکوتانمرکزيفنوج7483

1236موتورحیدرهوتمسکوتانمرکزيفنوج7484

33141میدان(چاه غالم)مسکوتانمرکزيفنوج7485

**نركمسکوتانمرکزيفنوج7486

2692اله آبادتلنگتلنگقصرقند7487

66221بلتلنگتلنگقصرقند7488

102315بل باالتلنگتلنگقصرقند7489

53159بل پایینتلنگتلنگقصرقند7490

50183بوچیتلنگتلنگقصرقند7491

53231بونديتلنگتلنگقصرقند7492

138547تلنگتلنگتلنگقصرقند7493

64270توکدانتلنگتلنگقصرقند7494

28115تولک رودتلنگتلنگقصرقند7495

3496جان محمدبازارتلنگتلنگقصرقند7496

58248جدگال آبادتلنگتلنگقصرقند7497

56189جغران واروتلنگتلنگقصرقند7498

173803چبتلنگتلنگقصرقند7499

2683چب شاه محمد(تحصیل آباد)تلنگتلنگقصرقند7500

109441چركتلنگتلنگقصرقند7501

3481چیلتلنگتلنگقصرقند7502

159639حاجی بازارتلنگتلنگقصرقند7503

52209دزانی کالدانتلنگتلنگقصرقند7504

155537دكتلنگتلنگقصرقند7505

148570دنسرتلنگتلنگتلنگقصرقند7506

1993دنسرکالدانتلنگتلنگقصرقند7507

56140دنگري باالتلنگتلنگقصرقند7508

161501دنگري پایینتلنگتلنگقصرقند7509
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231826دیرمانتلنگتلنگقصرقند7510

48137ستانیتلنگتلنگقصرقند7511

1861سنی بازارعبدالرسولتلنگتلنگقصرقند7512

64249سنی بازارمالاکرمتلنگتلنگقصرقند7513

88350شاهک بازارتلنگتلنگقصرقند7514

76256شودیکتلنگتلنگقصرقند7515

138436شیرمحمدبازارتلنگتلنگقصرقند7516

35119کالدانتلنگتلنگقصرقند7517

1254کالکوتتلنگتلنگقصرقند7518

2695کچتلنگتلنگقصرقند7519

2385کچلتلنگتلنگقصرقند7520

112389کوتیروتلنگتلنگقصرقند7521

116456کوچو(کوچوباال)تلنگتلنگقصرقند7522

112355کوچوپایین(دور)تلنگتلنگقصرقند7523

57158گازگرتلنگتلنگقصرقند7524

1340گزدريتلنگتلنگقصرقند7525

34102گزي زهیتلنگتلنگقصرقند7526

70290گورچاريتلنگتلنگقصرقند7527

80217اللوبازارتلنگتلنگقصرقند7528

31104لگوربیتتلنگتلنگقصرقند7529

37161مارانگزتلنگتلنگقصرقند7530

132566ماندیروتلنگتلنگقصرقند7531

63158مچی گورچاريتلنگتلنگقصرقند7532

1961مینابتلنگتلنگقصرقند7533

102404نالودتلنگتلنگقصرقند7534

26109نوحانی بازار الل محمدتلنگتلنگقصرقند7535

70301نوهانی بازارتلنگتلنگقصرقند7536

1347ودوتلنگتلنگقصرقند7537

111442وشین چاتتلنگتلنگقصرقند7538
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1350بوریندوكشاركتلنگقصرقند7539

49چاهتکشاركتلنگقصرقند7540

1454چراغ آبادشاركتلنگقصرقند7541

3090خوشابشاركتلنگقصرقند7542

161513دنسرشارگشاركتلنگقصرقند7543

267942روسرشارگشاركتلنگقصرقند7544

2399زنرشاركتلنگقصرقند7545

1856سروششاركتلنگقصرقند7546

**سهاکیشاركتلنگقصرقند7547

**شرکت سدزیردانشاركتلنگقصرقند7548

80273شیخ کلگشاركتلنگقصرقند7549

47کانکورشاركتلنگقصرقند7550

36143کدرمشاركتلنگقصرقند7551

39106کالنزهشاركتلنگقصرقند7552

**کلگیشاركتلنگقصرقند7553

**کله گوكشاركتلنگقصرقند7554

**کلیرشیپشاركتلنگقصرقند7555

3391,148کهن باالشاركتلنگقصرقند7556

70213کهن پایینشاركتلنگقصرقند7557

**کهنان زهشاركتلنگقصرقند7558

121439گتیوانشاركتلنگقصرقند7559

518گواجیگشاركتلنگقصرقند7560

**گواندركشاركتلنگقصرقند7561

93332گوگدیم شارگشاركتلنگقصرقند7562

2867مچیشاركتلنگقصرقند7563

**ارزنیخمیريساربوكقصرقند7564

144593بانی شیبخمیريساربوكقصرقند7565

2591,074بگخمیريساربوكقصرقند7566

**بیستکخمیريساربوكقصرقند7567
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944تحتیخمیريساربوكقصرقند7568

**توجانخمیريساربوكقصرقند7569

2501,128توکلخمیريساربوكقصرقند7570

5802,236حمیريخمیريساربوكقصرقند7571

28127خداآبادخمیريساربوكقصرقند7572

118514دپخمیريساربوكقصرقند7573

**دلمرادبازارخمیريساربوكقصرقند7574

28107رگ دپ جدیدخمیريساربوكقصرقند7575

**رگ دفخمیريساربوكقصرقند7576

51192رگشاخمیريساربوكقصرقند7577

**زندانی دپخمیريساربوكقصرقند7578

**زیارت جنگلخمیريساربوكقصرقند7579

35123سرتاپخمیريساربوكقصرقند7580

**سستگخمیريساربوكقصرقند7581

**شرکت توسارخمیريساربوكقصرقند7582

2588شه کافرخمیريساربوكقصرقند7583

2899شهرك زیردانخمیريساربوكقصرقند7584

98396عزیزآبادخمیريساربوكقصرقند7585

524قمرزهخمیريساربوكقصرقند7586

1670قندخمیريساربوكقصرقند7587

**کاشوکیخمیريساربوكقصرقند7588

128570کلمتخمیريساربوكقصرقند7589

**کوه بنخمیريساربوكقصرقند7590

105459گهجنخمیريساربوكقصرقند7591

**مچ گواشخمیريساربوكقصرقند7592

**میران مچخمیريساربوكقصرقند7593

**میش پیشخمیريساربوكقصرقند7594

1147نبخشخمیريساربوكقصرقند7595

209863هزاريخمیريساربوكقصرقند7596
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36150ابندساربوكساربوكقصرقند7597

**تابکوهساربوكساربوكقصرقند7598

3821,744چندوکانساربوكساربوكقصرقند7599

2571,084حاجی آبادساربوكساربوكقصرقند7600

2551,050دزبنساربوكساربوكقصرقند7601

6312,448ساربوكساربوكساربوكقصرقند7602

40131سی تلساربوكساربوكقصرقند7603

**کلگساربوكساربوكقصرقند7604

156675کوشوك(دنوکان)ساربوكساربوكقصرقند7605

2379گت بنساربوكساربوكقصرقند7606

**گرکورساربوكساربوكقصرقند7607

172763لوریانی(دنسر)ساربوكساربوكقصرقند7608

**مزرعه کاشیکساربوكساربوكقصرقند7609

**مزرعه گلین رودساربوكساربوكقصرقند7610

**مزرعه نابینساربوكساربوكقصرقند7611

**مزرعه نگورساربوكساربوكقصرقند7612

927مورتینسساربوكساربوكقصرقند7613

1886میرآبادساربوكساربوكقصرقند7614

**هنشابکساربوكساربوكقصرقند7615

1567ازادگزهلونچگانمرکزيقصرقند7616

25115الهی آبادهلونچگانمرکزيقصرقند7617

1135انجیرکیهلونچگانمرکزيقصرقند7618

422بوفکانهلونچگانمرکزيقصرقند7619

65220پادکوبهلونچگانمرکزيقصرقند7620

**پادین بکهلونچگانمرکزيقصرقند7621

67171پتکهلونچگانمرکزيقصرقند7622

2393توتراندپهلونچگانمرکزيقصرقند7623

531جگانیهلونچگانمرکزيقصرقند7624

1761جلب دوك(گرداك)هلونچگانمرکزيقصرقند7625
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63260جنگلهلونچگانمرکزيقصرقند7626

841چریتیهلونچگانمرکزيقصرقند7627

**حاجی آبادهلونچگانمرکزيقصرقند7628

38100حواران(کداب)هلونچگانمرکزيقصرقند7629

61271درواسکهلونچگانمرکزيقصرقند7630

**دشتوكهلونچگانمرکزيقصرقند7631

1363دهداتیهلونچگانمرکزيقصرقند7632

104397دهیرك(دیرك)هلونچگانمرکزيقصرقند7633

1453دیوالیهلونچگانمرکزيقصرقند7634

**سامانیهلونچگانمرکزيقصرقند7635

**سختکلگیهلونچگانمرکزيقصرقند7636

1641سرکاجههلونچگانمرکزيقصرقند7637

63185سرمیرچهلونچگانمرکزيقصرقند7638

**سیانی دركهلونچگانمرکزيقصرقند7639

1157شادکام دپهلونچگانمرکزيقصرقند7640

65290شادیگورهلونچگانمرکزيقصرقند7641

68214کرکوم دپهلونچگانمرکزيقصرقند7642

79249کالتین دپهلونچگانمرکزيقصرقند7643

**کلگیهلونچگانمرکزيقصرقند7644

2072کلوكهلونچگانمرکزيقصرقند7645

**کلیرشیپهلونچگانمرکزيقصرقند7646

37189کوشات اولهلونچگانمرکزيقصرقند7647

30146کوشات دومهلونچگانمرکزيقصرقند7648

120566کوشات سومهلونچگانمرکزيقصرقند7649

**کهکان گوهیچهلونچگانمرکزيقصرقند7650

32135کهورانی گواشهلونچگانمرکزيقصرقند7651

**کیندرهلونچگانمرکزيقصرقند7652

**گتانسریکهلونچگانمرکزيقصرقند7653

64246گتیگهلونچگانمرکزيقصرقند7654
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62193گربنهلونچگانمرکزيقصرقند7655

152649گرداكهلونچگانمرکزيقصرقند7656

**گوشی درنگانهلونچگانمرکزيقصرقند7657

**گوندرمانهلونچگانمرکزيقصرقند7658

**الغرخوشابهلونچگانمرکزيقصرقند7659

**ماران راههلونچگانمرکزيقصرقند7660

**مدیکهلونچگانمرکزيقصرقند7661

**مدیکدپهلونچگانمرکزيقصرقند7662

**مزرعه سامنتهلونچگانمرکزيقصرقند7663

66266میرآبادهلونچگانمرکزيقصرقند7664

125499میرچهلونچگانمرکزيقصرقند7665

3001,294هلونچکانهلونچگانمرکزيقصرقند7666

**هنگیري تلهلونچگانمرکزيقصرقند7667

**بدوکیهیتمرکزيقصرقند7668

4232,035پاسکهیتمرکزيقصرقند7669

1560پی تاپهیتمرکزيقصرقند7670

**تیغکهیتمرکزيقصرقند7671

419جکاندرهیتمرکزيقصرقند7672

20100جموكهیتمرکزيقصرقند7673

206630چوت آبادهیتمرکزيقصرقند7674

522حاجی سبزانهیتمرکزيقصرقند7675

**دمبیکانهیتمرکزيقصرقند7676

134454زین الدینیهیتمرکزيقصرقند7677

**سهرآپهیتمرکزيقصرقند7678

**شرکت شن سازان بلوچهیتمرکزيقصرقند7679

48225شهرك عشایري(فضل الهی)هیتمرکزيقصرقند7680

1548علی آبادهیتمرکزيقصرقند7681

110477کارچانهیتمرکزيقصرقند7682

**کاالنهیتمرکزيقصرقند7683
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**کاهالنهیتمرکزيقصرقند7684

100329کریم آبادهیتمرکزيقصرقند7685

**کیکونوكهیتمرکزيقصرقند7686

**مزرعه کلیانی تاگهیتمرکزيقصرقند7687

**مزرعه موسی آبادهیتمرکزيقصرقند7688

**مشکین درهیتمرکزيقصرقند7689

**معدن سنگ الشههیتمرکزيقصرقند7690

7102,395هیتهیتمرکزيقصرقند7691

**اسکله کالتزرآبادشرقیزرآبادکنارك7692

49201اسالم آبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7693

189831اسماعیل چاتزرآبادشرقیزرآبادکنارك7694

414امیر آبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7695

23110بگی هنززرآبادشرقیزرآبادکنارك7696

**بلک جدیدزرآبادشرقیزرآبادکنارك7697

134446بندینیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7698

51163بنگلوییزرآبادشرقیزرآبادکنارك7699

1762پشتیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7700

50192توجکزرآبادشرقیزرآبادکنارك7701

**توجک جدیدزرآبادشرقیزرآبادکنارك7702

141658جدزرآبادشرقیزرآبادکنارك7703

**جمک آبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7704

2586درانگوباالزرآبادشرقیزرآبادکنارك7705

29111درانگوپایینزرآبادشرقیزرآبادکنارك7706

103449دركزرآبادشرقیزرآبادکنارك7707

137562دودرجدیدزرآبادشرقیزرآبادکنارك7708

51218زردین کهیرزرآبادشرقیزرآبادکنارك7709

**سیتگ (سستگ )زرآبادشرقیزرآبادکنارك7710

57233سیملیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7711

73306شاهی چاتزرآبادشرقیزرآبادکنارك7712
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2081شریف آبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7713

54176کالت پایین(جهل)زرآبادشرقیزرآبادکنارك7714

21100ککیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7715

98375کالت (کالت کوچ )زرآبادشرقیزرآبادکنارك7716

413کنتانزرآبادشرقیزرآبادکنارك7717

60264گزیدرزرآبادشرقیزرآبادکنارك7718

**لکیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7719

**لوندزرآبادشرقیزرآبادکنارك7720

**مرادآبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7721

90334مرادي کشک جدیدزرآبادشرقیزرآبادکنارك7722

1356مسکیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7723

**موتورقاسم الديزرآبادشرقیزرآبادکنارك7724

37124نوك آبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7725

187828همت آبادزرآبادشرقیزرآبادکنارك7726

**هنابیزرآبادشرقیزرآبادکنارك7727

59205هومدانزرآبادشرقیزرآبادکنارك7728

113462اسالم آبادالشزرآبادغربیزرآبادکنارك7729

526بگالوزرآبادغربیزرآبادکنارك7730

714بگالو2زرآبادغربیزرآبادکنارك7731

1041بلکزرآبادغربیزرآبادکنارك7732

**بندمیزرآبادغربیزرآبادکنارك7733

99359تنبالن باالزرآبادغربیزرآبادکنارك7734

61243تنبالن پایینزرآبادغربیزرآبادکنارك7735

**توله درزرآبادغربیزرآبادکنارك7736

517تی پیريزرآبادغربیزرآبادکنارك7737

1544جماسکیزرآبادغربیزرآبادکنارك7738

101378جوزدرزرآبادغربیزرآبادکنارك7739

68266جوزدر باالزرآبادغربیزرآبادکنارك7740

**خانه هاي سازمانی جهادزرآبادغربیزرآبادکنارك7741

صفحه 267



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

124481خوش آباد(گو)زرآبادغربیزرآبادکنارك7742

925دودرزرآبادغربیزرآبادکنارك7743

164614دوکیزرآبادغربیزرآبادکنارك7744

943ریگ سرزرآبادغربیزرآبادکنارك7745

**ریگ صفرزرآبادغربیزرآبادکنارك7746

**ریگ مصطفیزرآبادغربیزرآبادکنارك7747

1129زنگیکزرآبادغربیزرآبادکنارك7748

**ساالريزرآبادغربیزرآبادکنارك7749

**سستکزرآبادغربیزرآبادکنارك7750

154518سندسرزرآبادغربیزرآبادکنارك7751

3811,372سوروزرآبادغربیزرآبادکنارك7752

65235سولزرآبادغربیزرآبادکنارك7753

**سول پایینزرآبادغربیزرآبادکنارك7754

**شهردر وسطیزرآبادغربیزرآبادکنارك7755

131510شهردرباالزرآبادغربیزرآبادکنارك7756

2284علی آبادزرآبادغربیزرآبادکنارك7757

2997کوه بن جدیدزرآبادغربیزرآبادکنارك7758

111375کلیريزرآبادغربیزرآبادکنارك7759

**کوه بنزرآبادغربیزرآبادکنارك7760

168677گرگانزرآبادغربیزرآبادکنارك7761

3096گریچزرآبادغربیزرآبادکنارك7762

30120گزابزرآبادغربیزرآبادکنارك7763

2152گلندانیزرآبادغربیزرآبادکنارك7764

132497گنجکزرآبادغربیزرآبادکنارك7765

86279گنجیزرآبادغربیزرآبادکنارك7766

**گورشیکزرآبادغربیزرآبادکنارك7767

2089محمدآبادزرآبادغربیزرآبادکنارك7768

**مرادي کشکزرآبادغربیزرآبادکنارك7769

**مغازه هاي دوراهی جهادزرآبادغربیزرآبادکنارك7770
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734منه باالزرآبادغربیزرآبادکنارك7771

31139منه وسطیزرآبادغربیزرآبادکنارك7772

727میر آبادزرآبادغربیزرآبادکنارك7773

2276نوالکزرآبادغربیزرآبادکنارك7774

**واصل آبادزرآبادغربیزرآبادکنارك7775

54217وشنام(احمدآباد)زرآبادغربیزرآبادکنارك7776

74311هیانزرآبادغربیزرآبادکنارك7777

29129هیان باالزرآبادغربیزرآبادکنارك7778

144456اسالم آباد(دمبیان)جهلیانمرکزيکنارك7779

**ایستگاه فرستنده رادیوجهلیانمرکزيکنارك7780

4171,824بانسنتجهلیانمرکزيکنارك7781

69243باوریدنجهلیانمرکزيکنارك7782

61289بالل آباد(چشی)جهلیانمرکزيکنارك7783

89229بیش منتجهلیانمرکزيکنارك7784

32121پارك بجارجهلیانمرکزيکنارك7785

2931,213پارك بشیربندرجهلیانمرکزيکنارك7786

177667پارك شیخانجهلیانمرکزيکنارك7787

155651پارك مرادجهلیانمرکزيکنارك7788

181723پارك هوتانجهلیانمرکزيکنارك7789

**پاسگاه انتظامی واورژانس دوراهی کهیرجهلیانمرکزيکنارك7790

**پاسگاه نیروي انتظامی مومانجهلیانمرکزيکنارك7791

6422,912پزم تیابجهلیانمرکزيکنارك7792

2621,119پزم مچانجهلیانمرکزيکنارك7793

**جایگاه اختصاصی سه راهی نیکشهرجهلیانمرکزيکنارك7794

132553جهلیانجهلیانمرکزيکنارك7795

251843چراغ آبادجهلیانمرکزيکنارك7796

2641,126حمیدگوجهلیانمرکزيکنارك7797

2090خلیج آبادجهلیانمرکزيکنارك7798

2173خیرآباد(چندي)جهلیانمرکزيکنارك7799
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**دامپروري پارساجهلیانمرکزيکنارك7800

82387دورجهلیانمرکزيکنارك7801

**راه وترابري کناركجهلیانمرکزيکنارك7802

39169رسول آبادجهلیانمرکزيکنارك7803

1136ریگدانجهلیانمرکزيکنارك7804

170708سرگانجهلیانمرکزيکنارك7805

**سعیدآبادجهلیانمرکزيکنارك7806

3611,374سورکمبجهلیانمرکزيکنارك7807

**شرکت انرژي بنیادپوششجهلیانمرکزيکنارك7808

**شرکت سپیدشن پارس چابهارجهلیانمرکزيکنارك7809

**شرکت شن وماسه شادابجهلیانمرکزيکنارك7810

212818شمسرجهلیانمرکزيکنارك7811

98463شهرك مسکونی سعیدآبادجهلیانمرکزيکنارك7812

1975شهرك صنعتی کناركجهلیانمرکزيکنارك7813

**فرماندهی انتظامی شهرستان کناركجهلیانمرکزيکنارك7814

**کشتارگاه صنعتی پارساجهلیانمرکزيکنارك7815

1037کورسر(سرگان)جهلیانمرکزيکنارك7816

2491کوري یاتجهلیانمرکزيکنارك7817

**کارخانه آب شیرین کنجهلیانمرکزيکنارك7818

**گاوداريجهلیانمرکزيکنارك7819

**گاوداري پایداريجهلیانمرکزيکنارك7820

2371,048گبوالنجهلیانمرکزيکنارك7821

**مجتمع خدمات رفاهی طیسجهلیانمرکزيکنارك7822

**مجتمع صنایع شیالتی خلیج فارسجهلیانمرکزيکنارك7823

119368مجتمع مسکونی گودنجهلیانمرکزيکنارك7824

**مرغداري زربال چابهارجهلیانمرکزيکنارك7825

**مرغدارئ هارون هوتیجهلیانمرکزيکنارك7826

**موتورآب پزمجهلیانمرکزيکنارك7827

89244مومان باالجهلیانمرکزيکنارك7828
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86337مومان پایینجهلیانمرکزيکنارك7829

162594مومان وسطجهلیانمرکزيکنارك7830

2441,030ناصرآبادجهلیانمرکزيکنارك7831

107429نوکم بوکانجهلیانمرکزيکنارك7832

94353احمدآبادکهیرمرکزيکنارك7833

**اسکله بیردفکهیرمرکزيکنارك7834

34111امام آبادکهیرمرکزيکنارك7835

206821انگور آبادکهیرمرکزيکنارك7836

132502براهویی آبادکهیرمرکزيکنارك7837

3431,504بندرتنگکهیرمرکزيکنارك7838

141658بورسرکهیرمرکزيکنارك7839

816بیر باال (باالد )کهیرمرکزيکنارك7840

143518بیر سفلیکهیرمرکزيکنارك7841

2083بیرآکوندکهیرمرکزيکنارك7842

81326بیردفکهیرمرکزيکنارك7843

115336بیررسول بخشکهیرمرکزيکنارك7844

2282بیرشمه سرکهیرمرکزيکنارك7845

46172بیرگنگزارکهیرمرکزيکنارك7846

**پاسگاه انتظامی بیردفکهیرمرکزيکنارك7847

98429تل میشانکهیرمرکزيکنارك7848

**جالیی چاتکهیرمرکزيکنارك7849

38131جوگینکهیرمرکزيکنارك7850

133413چگردان الشکهیرمرکزيکنارك7851

106436چهاربیتیکهیرمرکزيکنارك7852

200868حیدرآباد(بورسرحیدري)کهیرمرکزيکنارك7853

1273دجیکهیرمرکزيکنارك7854

82338دولت آباد(شهدادکهیر)کهیرمرکزيکنارك7855

54200رحمی آبادکهیرمرکزيکنارك7856

102495سیدمحمدبازارکهیرمرکزيکنارك7857
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825شهداد کهیرکهیرمرکزيکنارك7858

69208شهرك چگردان الشکهیرمرکزيکنارك7859

116416طرانکهیرمرکزيکنارك7860

**عزیزآبادپایینکهیرمرکزيکنارك7861

225931عزیزآبادباالکهیرمرکزيکنارك7862

53192کم شهر(گرده چیر)کهیرمرکزيکنارك7863

522کوهی آبادکهیرمرکزيکنارك7864

4512,213کهیرکهیرمرکزيکنارك7865

410گودنکهیرمرکزيکنارك7866

42156گوردیمکهیرمرکزيکنارك7867

**مجتمع صنایع شیالتی تنگکهیرمرکزيکنارك7868

**مخزن اب نیروي هوایی کناركکهیرمرکزيکنارك7869

**مزرعه عمرراستیکهیرمرکزيکنارك7870

633مالدیم(نوك آباد)کهیرمرکزيکنارك7871

102293هوتککهیرمرکزيکنارك7872

725یعقوب آبادکهیرمرکزيکنارك7873

40147انگوريایرافشانآشارمهرستان7874

209789ایرافشانایرافشانآشارمهرستان7875

**پاسگاه نیروي انتظامی ایرافشانایرافشانآشارمهرستان7876

411پدگانایرافشانآشارمهرستان7877

**جرنایرافشانآشارمهرستان7878

**جري دنایرافشانآشارمهرستان7879

**چشمه گرایرافشانآشارمهرستان7880

**حسن آبادایرافشانآشارمهرستان7881

**حلک خیرمحمدایرافشانآشارمهرستان7882

**حلک دین محمدایرافشانآشارمهرستان7883

**حنسانایرافشانآشارمهرستان7884

**دازاندرایرافشانآشارمهرستان7885

**دربنديایرافشانآشارمهرستان7886
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**دشتک پایینایرافشانآشارمهرستان7887

186734سرکالندنایرافشانآشارمهرستان7888

54214سورگانایرافشانآشارمهرستان7889

2095شمس آبادایرافشانآشارمهرستان7890

1458عباس آبادایرافشانآشارمهرستان7891

**کتانایرافشانآشارمهرستان7892

**کریم آبادایرافشانآشارمهرستان7893

100364کالنایرافشانآشارمهرستان7894

60226کلگی کشایرافشانآشارمهرستان7895

136556کلوییایرافشانآشارمهرستان7896

119453کولکایرافشانآشارمهرستان7897

**کوه زیريایرافشانآشارمهرستان7898

133522کهنابایرافشانآشارمهرستان7899

1355گتان دنایرافشانآشارمهرستان7900

133524گزااوزایرافشانآشارمهرستان7901

**گورتابایرافشانآشارمهرستان7902

2191میتک بلوچ(انور)ایرافشانآشارمهرستان7903

**میتگ برکتایرافشانآشارمهرستان7904

**نل بستایرافشانآشارمهرستان7905

63224نوك بندایرافشانآشارمهرستان7906

120542ودگر(حاجی آباد)ایرافشانآشارمهرستان7907

58202وشناایرافشانآشارمهرستان7908

**ویگ دپایرافشانآشارمهرستان7909

9273,786اشارآشارآشارمهرستان7910

3731,459افشانآشارآشارمهرستان7911

1654بارگین دنآشارآشارمهرستان7912

**برنجکانآشارآشارمهرستان7913

78307بگنآشارآشارمهرستان7914

58207بهرام آبادآشارآشارمهرستان7915
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725بیدآشارآشارمهرستان7916

2471,195پتکانآشارآشارمهرستان7917

**ترادانآشارآشارمهرستان7918

1564چرپان شیبآشارآشارمهرستان7919

954خالی کنار(شیب جو)آشارآشارمهرستان7920

2282دورتومآشارآشارمهرستان7921

**سري ناهوکانآشارآشارمهرستان7922

1037سگارتلآشارآشارمهرستان7923

83261سوخته گزآشارآشارمهرستان7924

1048شنبه بندگاهآشارآشارمهرستان7925

**شیخکآشارآشارمهرستان7926

44196صالح آبادآشارآشارمهرستان7927

61266غریب آبادآشارآشارمهرستان7928

**کوتآشارآشارمهرستان7929

39172کوه کناروسطآشارآشارمهرستان7930

1672کله گوكآشارآشارمهرستان7931

38163کله گوك پایینآشارآشارمهرستان7932

**کوه کنارباالآشارآشارمهرستان7933

730کوه کنارپایینآشارآشارمهرستان7934

75356کیکیآشارآشارمهرستان7935

1573گولویی دن(نوك آباد)آشارآشارمهرستان7936

47212لدآشارآشارمهرستان7937

**مزرعه عبدالرحمان کریم زائیآشارآشارمهرستان7938

57219ملک آبادآشارآشارمهرستان7939

410مورت انجیرآشارآشارمهرستان7940

61226ناوکانآشارآشارمهرستان7941

121539وشکان چانآشارآشارمهرستان7942

824اسالم آبادبیركمرکزيمهرستان7943

**اسالم آبادبیركمرکزيمهرستان7944
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1244اله آبادبیركمرکزيمهرستان7945

59232انجیروكبیركمرکزيمهرستان7946

1571انگوريبیركمرکزيمهرستان7947

22103بختی باال(درمحمد)بیركمرکزيمهرستان7948

1034پتکوكبیركمرکزيمهرستان7949

65244پرت آبادبیركمرکزيمهرستان7950

23106پنچ لوپان(نورآباد)بیركمرکزيمهرستان7951

36142پوزكبیركمرکزيمهرستان7952

**پیرچاهبیركمرکزيمهرستان7953

**پیش کرمان(حلک حسن)بیركمرکزيمهرستان7954

30141جنوكبیركمرکزيمهرستان7955

**چاه جان محمدبیركمرکزيمهرستان7956

**چاه جالئیبیركمرکزيمهرستان7957

**چاه حسین عبدل زهیبیركمرکزيمهرستان7958

1248چاه محمدحسنبیركمرکزيمهرستان7959

935چاه مالگل محمدبیركمرکزيمهرستان7960

3111,320چاهوكبیركمرکزيمهرستان7961

117522چدباالبیركمرکزيمهرستان7962

1464چدپایینبیركمرکزيمهرستان7963

526چشمه سلیمبیركمرکزيمهرستان7964

628چشمه علیبیركمرکزيمهرستان7965

**چشمه کریم بخشبیركمرکزيمهرستان7966

**حنیابیركمرکزيمهرستان7967

1988داربستبیركمرکزيمهرستان7968

513دره موسیبیركمرکزيمهرستان7969

520ذهنروبیركمرکزيمهرستان7970

35164رزيبیركمرکزيمهرستان7971

86348رگنتکبیركمرکزيمهرستان7972

525زردین گربیركمرکزيمهرستان7973
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**زهکانبیركمرکزيمهرستان7974

68313ساندكبیركمرکزيمهرستان7975

32123سران طاووسبیركمرکزيمهرستان7976

**سرتاپیبیركمرکزيمهرستان7977

626سوروكبیركمرکزيمهرستان7978

511سهرتمپبیركمرکزيمهرستان7979

119526سیاه اتفاق پایینبیركمرکزيمهرستان7980

840شهیدانبیركمرکزيمهرستان7981

**کالتکبیركمرکزيمهرستان7982

1656کهن فیروزبیركمرکزيمهرستان7983

**کهن مالبیركمرکزيمهرستان7984

1269کانی گانبیركمرکزيمهرستان7985

129550کتوکانبیركمرکزيمهرستان7986

27138کالن کوردبیركمرکزيمهرستان7987

1360کله چاتبیركمرکزيمهرستان7988

410کمال آبادبیركمرکزيمهرستان7989

1785کوسیجیبیركمرکزيمهرستان7990

177699کهن جان محمدبیركمرکزيمهرستان7991

160654کهن سیدمحمد  بختیبیركمرکزيمهرستان7992

46176کهن کریم بخشبیركمرکزيمهرستان7993

22100گتان(دره سبز)بیركمرکزيمهرستان7994

128573گرسمان باالبیركمرکزيمهرستان7995

736گرسمان پایینبیركمرکزيمهرستان7996

24128گل میركبیركمرکزيمهرستان7997

67266گلمیبیركمرکزيمهرستان7998

940گلیانبیركمرکزيمهرستان7999

1571گیتانیبیركمرکزيمهرستان8000

93388لدخوکانبیركمرکزيمهرستان8001

23110لشکران باالبیركمرکزيمهرستان8002
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70325لشکران پایینبیركمرکزيمهرستان8003

61259مانشبیركمرکزيمهرستان8004

**مزرعه محمدبخش کردبیركمرکزيمهرستان8005

**مموكبیركمرکزيمهرستان8006

62276ممیبیركمرکزيمهرستان8007

**موتورحسن عبدل زهیبیركمرکزيمهرستان8008

**موتوررحمدل عبدل زهیبیركمرکزيمهرستان8009

**موتورصالح گوريبیركمرکزيمهرستان8010

**موتورقنات نرمبیركمرکزيمهرستان8011

2495ناصرآبادبیركمرکزيمهرستان8012

524ناگ پودكبیركمرکزيمهرستان8013

54226ندانبیركمرکزيمهرستان8014

25111نرمبیركمرکزيمهرستان8015

731نرم گران(حلک محمدرحیم)بیركمرکزيمهرستان8016

935نلوکیبیركمرکزيمهرستان8017

117488نوك آبادبیركمرکزيمهرستان8018

1672هنارانبیركمرکزيمهرستان8019

41179اب گوراندان(کی پوست)زابلیمرکزيمهرستان8020

928اسپیدانزابلیمرکزيمهرستان8021

**اسالم آبادزابلیمرکزيمهرستان8022

624اسالم آبادزابلیمرکزيمهرستان8023

1569افضل آبادباالزابلیمرکزيمهرستان8024

932افضل آبادپایینزابلیمرکزيمهرستان8025

**افضل آبادوسطیزابلیمرکزيمهرستان8026

1889اناريزابلیمرکزيمهرستان8027

521بازارحسینزابلیمرکزيمهرستان8028

**بازارعلمزابلیمرکزيمهرستان8029

**بازارموالدادزابلیمرکزيمهرستان8030

66266برزین دنزابلیمرکزيمهرستان8031
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54243بلندانزابلیمرکزيمهرستان8032

629بن کوه(برهان)زابلیمرکزيمهرستان8033

61220بهرآبادکریم آبادزابلیمرکزيمهرستان8034

1246بی ديزابلیمرکزيمهرستان8035

**بی سیم بیركزابلیمرکزيمهرستان8036

**پایگاه انتظامیزابلیمرکزيمهرستان8037

**پتکنزابلیمرکزيمهرستان8038

48210پرچکزابلیمرکزيمهرستان8039

**پرکان زمینزابلیمرکزيمهرستان8040

158639پرکنزابلیمرکزيمهرستان8041

**پل آبادزابلیمرکزيمهرستان8042

**پل آباددازنزابلیمرکزيمهرستان8043

1345پنسنزابلیمرکزيمهرستان8044

1735پی تابزابلیمرکزيمهرستان8045

415پی تاب(کمال آباد)زابلیمرکزيمهرستان8046

193762پیرآبادزابلیمرکزيمهرستان8047

**پیرانزابلیمرکزيمهرستان8048

63234پیرگزانزابلیمرکزيمهرستان8049

34156پیره چاهزابلیمرکزيمهرستان8050

45188تاسیانزابلیمرکزيمهرستان8051

25105تاسیان باال(مراد آباد)زابلیمرکزيمهرستان8052

**ترادانزابلیمرکزيمهرستان8053

78335ترادكزابلیمرکزيمهرستان8054

**تلزابلیمرکزيمهرستان8055

**تل اسالم آبادزابلیمرکزيمهرستان8056

49197تل کوشانزابلیمرکزيمهرستان8057

1670تودزابلیمرکزيمهرستان8058

**تودانزابلیمرکزيمهرستان8059

**تولکانزابلیمرکزيمهرستان8060
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1065جالل آبادزابلیمرکزيمهرستان8061

**چاه اقبال الهوري چگردزابلیمرکزيمهرستان8062

**چاه اهللا بخشزابلیمرکزيمهرستان8063

**چاه امیردامنیزابلیمرکزيمهرستان8064

**چاه چاکرسندکزهیزابلیمرکزيمهرستان8065

**چاه حاج ملک محمدزابلیمرکزيمهرستان8066

736چاه رحمدلزابلیمرکزيمهرستان8067

**چاه سخی صاحب زادهزابلیمرکزيمهرستان8068

**چاه سیدالل بخشزابلیمرکزيمهرستان8069

**چاه کرم بیکزابلیمرکزيمهرستان8070

**چاه کشاورزي تربت (دري خان )زابلیمرکزيمهرستان8071

**چاه گوريزابلیمرکزيمهرستان8072

**چاه محمدکریمدادزابلیمرکزيمهرستان8073

**چاه مالخیرمحمدحسین زاییزابلیمرکزيمهرستان8074

1560چتوكزابلیمرکزيمهرستان8075

**چرپانکزابلیمرکزيمهرستان8076

114454چشمه رستمزابلیمرکزيمهرستان8077

61240چشمه هانزابلیمرکزيمهرستان8078

2911,050چگردزابلیمرکزيمهرستان8079

625چوگانزابلیمرکزيمهرستان8080

50172حاجی آبادزابلیمرکزيمهرستان8081

**داربستزابلیمرکزيمهرستان8082

625دامداري شاهی آزاديزابلیمرکزيمهرستان8083

51226دراجین دنزابلیمرکزيمهرستان8084

88361درمشوکیزابلیمرکزيمهرستان8085

1272درنگ عاشقزابلیمرکزيمهرستان8086

**دودر(پودگی)زابلیمرکزيمهرستان8087

36152دوکی(هلک اعظم)زابلیمرکزيمهرستان8088

162685دهیزابلیمرکزيمهرستان8089
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721راست آبادزابلیمرکزيمهرستان8090

1870رهتوكزابلیمرکزيمهرستان8091

63270زاتان وريزابلیمرکزيمهرستان8092

627زبركزابلیمرکزيمهرستان8093

102458زردزابلیمرکزيمهرستان8094

**زمینکان باالزابلیمرکزيمهرستان8095

27136زمینکانزابلیمرکزيمهرستان8096

99414زیارتزابلیمرکزيمهرستان8097

**زیردانزابلیمرکزيمهرستان8098

**سبتانزابلیمرکزيمهرستان8099

1457سرترونانزابلیمرکزيمهرستان8100

54217سرتلزابلیمرکزيمهرستان8101

631سرخ تکیزابلیمرکزيمهرستان8102

1667سرخ گزيزابلیمرکزيمهرستان8103

36176سردرزابلیمرکزيمهرستان8104

**سرکهورانزابلیمرکزيمهرستان8105

120538سرنجدانیزابلیمرکزيمهرستان8106

33124سکوكزابلیمرکزيمهرستان8107

69300سنگلکزابلیمرکزيمهرستان8108

59سوراپزابلیمرکزيمهرستان8109

79368سوركزابلیمرکزيمهرستان8110

27125سورگوزابلیمرکزيمهرستان8111

**سی کروكزابلیمرکزيمهرستان8112

**سیاه کهورزابلیمرکزيمهرستان8113

108416سیدآبادزابلیمرکزيمهرستان8114

83389شک شیچیزابلیمرکزيمهرستان8115

1144شمس آباد(کالن سورك)زابلیمرکزيمهرستان8116

33138شهردراززابلیمرکزيمهرستان8117

55241شهرك جدیدکهن کهورزابلیمرکزيمهرستان8118
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34160شهیدانزابلیمرکزيمهرستان8119

**شیب(تل)زابلیمرکزيمهرستان8120

67285شیرآبادزابلیمرکزيمهرستان8121

**شیزونکزابلیمرکزيمهرستان8122

91391عزیزآبادزابلیمرکزيمهرستان8123

**علی آبادچگردزابلیمرکزيمهرستان8124

5392,018قادرآبادزابلیمرکزيمهرستان8125

38192کاسمی(میالن)زابلیمرکزيمهرستان8126

**کاشکائی پایینزابلیمرکزيمهرستان8127

631کرمیزابلیمرکزيمهرستان8128

**کلک علیازابلیمرکزيمهرستان8129

**کله دینزابلیمرکزيمهرستان8130

**کهن تاج محمدزابلیمرکزيمهرستان8131

72311کاشگاییزابلیمرکزيمهرستان8132

**کاشنوكزابلیمرکزيمهرستان8133

44166کتینکان باالزابلیمرکزيمهرستان8134

63248کریم آبادزابلیمرکزيمهرستان8135

2093کشکزابلیمرکزيمهرستان8136

**کل گذريزابلیمرکزيمهرستان8137

58281کل گريزابلیمرکزيمهرستان8138

100425کالتکزابلیمرکزيمهرستان8139

1970کالکوهمزابلیمرکزيمهرستان8140

33136کلچاتزابلیمرکزيمهرستان8141

1756کلگزابلیمرکزيمهرستان8142

939کله گوشزابلیمرکزيمهرستان8143

**کوپارهزابلیمرکزيمهرستان8144

5471,993کورانزابلیمرکزيمهرستان8145

619کهن امام بی بی سوراپ(رحمت آباد)زابلیمرکزيمهرستان8146

1145کهن پسندزابلیمرکزيمهرستان8147
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**کهن چراغزابلیمرکزيمهرستان8148

114517کهن حسین پایینزابلیمرکزيمهرستان8149

99367کهن رسول بخشزابلیمرکزيمهرستان8150

116480کهن شاه سلیمزابلیمرکزيمهرستان8151

721کهن علی محمد(سوراب خداآباد)زابلیمرکزيمهرستان8152

**کهن کهورزابلیمرکزيمهرستان8153

**کهن گل محمدزابلیمرکزيمهرستان8154

**کهن مرادزابلیمرکزيمهرستان8155

2921,109کهن مگارزابلیمرکزيمهرستان8156

181676کهن مالزابلیمرکزيمهرستان8157

940کیکیزابلیمرکزيمهرستان8158

**گاوداري بارکزهیزابلیمرکزيمهرستان8159

45157گتانزابلیمرکزيمهرستان8160

174646گدامدرزابلیمرکزيمهرستان8161

39166گربکزابلیمرکزيمهرستان8162

22101گرمیرخادم(هلک بهزاد)زابلیمرکزيمهرستان8163

196766گروكزابلیمرکزيمهرستان8164

33119گريزابلیمرکزيمهرستان8165

**گزاولیزابلیمرکزيمهرستان8166

1350گلکزابلیمرکزيمهرستان8167

**گوجرزابلیمرکزيمهرستان8168

69263گورابکزابلیمرکزيمهرستان8169

942گورکاونزابلیمرکزيمهرستان8170

2477گورناك باال(هلک صفر)زابلیمرکزيمهرستان8171

50183گورناگزابلیمرکزيمهرستان8172

134527گوريزابلیمرکزيمهرستان8173

43156گوندانزابلیمرکزيمهرستان8174

38215گونکنزابلیمرکزيمهرستان8175

1752گیتوكزابلیمرکزيمهرستان8176
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25116گیتوكزابلیمرکزيمهرستان8177

77314مانشزابلیمرکزيمهرستان8178

1767ماهانیزابلیمرکزيمهرستان8179

**محمد آبادزابلیمرکزيمهرستان8180

102380مدوحکزابلیمرکزيمهرستان8181

**مرادآبادزابلیمرکزيمهرستان8182

**مرغداري اربابیزابلیمرکزيمهرستان8183

**مزرعه آموزشی پیرچاهزابلیمرکزيمهرستان8184

**مزرعه خوشابزابلیمرکزيمهرستان8185

**مالابراهیم (خلیل آباد)زابلیمرکزيمهرستان8186

26115مندین گززابلیمرکزيمهرستان8187

1558منطقه مسکونی مزرعه آموزشیزابلیمرکزيمهرستان8188

67262منظوريزابلیمرکزيمهرستان8189

**موتورپمپ نیازدینريزابلیمرکزيمهرستان8190

**موتورجمعه آزاديزابلیمرکزيمهرستان8191

**موتورچاکرجمشیدزهیزابلیمرکزيمهرستان8192

**موتورحاج عبدالهزابلیمرکزيمهرستان8193

**موتورحکیم گوريزابلیمرکزيمهرستان8194

**موتورسلیمان شیخ زهیزابلیمرکزيمهرستان8195

4561,265مولتانزابلیمرکزيمهرستان8196

39162میانیزابلیمرکزيمهرستان8197

427میدرزابلیمرکزيمهرستان8198

2599میرزاآبادزابلیمرکزيمهرستان8199

**ناگزابلیمرکزيمهرستان8200

69318ناگ پهن باالزابلیمرکزيمهرستان8201

21105ناگانزابلیمرکزيمهرستان8202

**ناگانزابلیمرکزيمهرستان8203

**ناگان کاشکائیزابلیمرکزيمهرستان8204

**ندریتانزابلیمرکزيمهرستان8205
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1778نلیزابلیمرکزيمهرستان8206

930نورآبادزابلیمرکزيمهرستان8207

88367نوکجوزابلیمرکزيمهرستان8208

**نیلکوكزابلیمرکزيمهرستان8209

**هتکزابلیمرکزيمهرستان8210

1362هندشریکیزابلیمرکزيمهرستان8211

45201هوت عمرزابلیمرکزيمهرستان8212

147579هیزآبادباالزابلیمرکزيمهرستان8213

101421هیزآبادپایینزابلیمرکزيمهرستان8214

**اله آبادتهالبریگ ملکمیرجاوه8215

**برجک تهالبتهالبریگ ملکمیرجاوه8216

**برجک8تهالبریگ ملکمیرجاوه8217

**پاسگاه 93تهالبریگ ملکمیرجاوه8218

**پاسگاه تهالبتهالبریگ ملکمیرجاوه8219

**پاسگاه لولکدانتهالبریگ ملکمیرجاوه8220

**پایگاه چاه لشکرتهالبریگ ملکمیرجاوه8221

**چاه احمد گمشاد زهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8222

**چاه گزيتهالبریگ ملکمیرجاوه8223

1665چاه نیک محمدگمشادزهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8224

204678شهرك عشایري لولکدانتهالبریگ ملکمیرجاوه8225

**محمد آباد( محمد گمشاد زهی)تهالبریگ ملکمیرجاوه8226

**مشاع علی خان جهانتیغتهالبریگ ملکمیرجاوه8227

**منبع آب شهركتهالبریگ ملکمیرجاوه8228

**موتور ابراهیمتهالبریگ ملکمیرجاوه8229

**موتور احمد رضا گمشاد زهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8230

**موتور حاجی اسماعیلتهالبریگ ملکمیرجاوه8231

1157موتور حاجی عثمانتهالبریگ ملکمیرجاوه8232

**موتور حاجی عیسیتهالبریگ ملکمیرجاوه8233

**موتور حاجی گل محمدتهالبریگ ملکمیرجاوه8234
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**موتور حاجی محمودتهالبریگ ملکمیرجاوه8235

**موتور حاجی هوشنگتهالبریگ ملکمیرجاوه8236

**موتور حمید(الغر)تهالبریگ ملکمیرجاوه8237

**موتور خدابخش ریگیتهالبریگ ملکمیرجاوه8238

**موتور خدادادگمشادزهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8239

54156موتور در محمد گمشادزهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8240

**موتور سید محمدتهالبریگ ملکمیرجاوه8241

1865موتور عباستهالبریگ ملکمیرجاوه8242

**موتور عبدالرحمان (امید آباد)تهالبریگ ملکمیرجاوه8243

**موتور علم شهلی برتهالبریگ ملکمیرجاوه8244

**موتور علی ریگیتهالبریگ ملکمیرجاوه8245

**موتور علیرضا ریگی مددتهالبریگ ملکمیرجاوه8246

**موتور عیسیتهالبریگ ملکمیرجاوه8247

**موتور عیسی دانشتهالبریگ ملکمیرجاوه8248

748موتور کامران گمشادزهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8249

**موتور کریم بخش گمشاد زهیتهالبریگ ملکمیرجاوه8250

**موتور کوهی گمشادتهالبریگ ملکمیرجاوه8251

**موتور کیا نوتی زهی (قاضی)تهالبریگ ملکمیرجاوه8252

**موتور گل محمد خلیلیتهالبریگ ملکمیرجاوه8253

**موتور محمد بخش گرگیچتهالبریگ ملکمیرجاوه8254

2585موتور محمد ریگی( اله آباد)تهالبریگ ملکمیرجاوه8255

**موتوراکبرتهالبریگ ملکمیرجاوه8256

67261موتوربازمحمدتهالبریگ ملکمیرجاوه8257

**موتورحاج اسحقتهالبریگ ملکمیرجاوه8258

**موتورحاج بختیارتهالبریگ ملکمیرجاوه8259

**موتورحاجی اله رسان کردتهالبریگ ملکمیرجاوه8260

**موتورحاجی جمعهتهالبریگ ملکمیرجاوه8261

**موتورحق دادتهالبریگ ملکمیرجاوه8262

**موتورخدارحمتهالبریگ ملکمیرجاوه8263
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**موتورخیرمحمدتهالبریگ ملکمیرجاوه8264

**موتورصالحتهالبریگ ملکمیرجاوه8265

**موتورعزت ریگیتهالبریگ ملکمیرجاوه8266

**موتورغیرمسکونیتهالبریگ ملکمیرجاوه8267

93327موتورگمیتهالبریگ ملکمیرجاوه8268

63198موتورمالآخردادتهالبریگ ملکمیرجاوه8269

**موتورنرماشیريتهالبریگ ملکمیرجاوه8270

**موتورنصرالهتهالبریگ ملکمیرجاوه8271

**برجکریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8272

**برجک 1ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8273

**برجک 2ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8274

**برجک 3ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8275

**برجک 4ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8276

**برجک 7ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8277

**برجک5ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8278

**برجک6ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8279

**پاسگاه میل 78ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8280

**پایگاه میل 84ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8281

**پایگاه81ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8282

2178حسین آباد چاه لشکرریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8283

624حسین آباد(خدارحم ریگی)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8284

4101,688شهرك ریگ ملکریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8285

**گروهان ریگ ملکریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8286

45229مجیدآبادریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8287

118520موتور 22بهمن  (موتور جلیل ریگی )ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8288

71321موتور 9 مرادگمدادریگیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8289

120513موتور ارض محمدگنگوزهیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8290

522موتور جماگمشاد زهیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8291

**موتور حاجی افضلریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8292
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**موتور حاجی عزیزریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8293

**موتور خان محمدریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8294

2292موتور شماره 40(مجید گرگیچ)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8295

25109موتور شماره 41(موتوراله رسان )ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8296

56281موتور طوسی (محمد آباد)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8297

**موتور عبدالقیوم ریگی (شماره218)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8298

**موتور عیدوریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8299

**موتور غالم محمدریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8300

411موتور قیصر ریگیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8301

51173موتور کریم تیموريریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8302

**موتور محمدعلی ریگیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8303

**موتور میر بلوچ ریگی(حاجی عظیم)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8304

1951موتور ولی محمدریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8305

**موتور17شهریورریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8306

134568موتور8شهریورریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8307

107450موتوربیت المقدسریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8308

56193موتورپانزده خرداد(موتوراله بخش )ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8309

933موتورحاجی اله بخش شهنوازيریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8310

30119موتورحاجی امان الهریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8311

70306موتورحاجی انورریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8312

**موتورحاجی شهنوازریگیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8313

65255موتورحاجی کریم بخشریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8314

1145موتورحبیب کهرازهی (359)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8315

**موتورسلیمان خاطرریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8316

56214موتورشماره  210(موتورحاج قیصر)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8317

51241موتورشماره  37(حاج رحمت )ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8318

55194موتورشماره 202(موتورابراهیم )ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8319

36143موتورشماره 212(موتورخالقداد)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8320

2895موتورشهیدزرك گمشادزهیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8321
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626موتورشهیدمالک گمشادزهی (کیهاریگی )ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8322

**موتورعبدالحقریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8323

3473موتورعبدالشکورگمشادزهیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8324

**موتورمجیدنوتی زهیریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8325

**موتورنوروز(نادر)ریگ ملکریگ ملکمیرجاوه8326

41193اسالم آبادتمینالدیزمیرجاوه8327

418اعلم آباد (دغور)تمینالدیزمیرجاوه8328

69179انجركتمینالدیزمیرجاوه8329

2488باریزتمینالدیزمیرجاوه8330

97350بن دهتمینالدیزمیرجاوه8331

1054بندآبی (بندك سیاه )تمینالدیزمیرجاوه8332

2368بورتا پایینتمینالدیزمیرجاوه8333

1941بورتاباالتمینالدیزمیرجاوه8334

**پاسگاه انتظامیتمینالدیزمیرجاوه8335

121371پس کوشهتمینالدیزمیرجاوه8336

**پلکی حسین آبادتمینالدیزمیرجاوه8337

41110پلنگ سارتمینالدیزمیرجاوه8338

39185تمپ سوزنانتمینالدیزمیرجاوه8339

51146تمیزتمینالدیزمیرجاوه8340

1135تمیزپایینتمینالدیزمیرجاوه8341

226762تمینتمینالدیزمیرجاوه8342

28133تنگ لکورتمینالدیزمیرجاوه8343

30106تیرآبادتمینالدیزمیرجاوه8344

26115تیلوییتمینالدیزمیرجاوه8345

181570جشتمینالدیزمیرجاوه8346

59106جلگه انجركتمینالدیزمیرجاوه8347

47174جنگل یاغیتمینالدیزمیرجاوه8348

26107جیحونک پایینتمینالدیزمیرجاوه8349

1928چشمه کوهساري(خازك پلنگی)تمینالدیزمیرجاوه8350
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1760حسنکتمینالدیزمیرجاوه8351

70251حسین آبادتمینالدیزمیرجاوه8352

938خانه هاي خدابخشتمینالدیزمیرجاوه8353

**خنجک نرمادهتمینالدیزمیرجاوه8354

55165خوشاب انجركتمینالدیزمیرجاوه8355

1032ده پوندرتمینالدیزمیرجاوه8356

50130ده رجاییتمینالدیزمیرجاوه8357

1462ده رضاتمینالدیزمیرجاوه8358

3188ده مالتمینالدیزمیرجاوه8359

517ده مال( بندآلی)تمینالدیزمیرجاوه8360

2152رحمت آباد شوره رود(چاه عزیز)تمینالدیزمیرجاوه8361

124336روپس باالتمینالدیزمیرجاوه8362

521روپس پایینتمینالدیزمیرجاوه8363

23116رودگرتمینالدیزمیرجاوه8364

79264سردهتمینالدیزمیرجاوه8365

42142سرکهنوتمینالدیزمیرجاوه8366

1660سرگرتمینالدیزمیرجاوه8367

43165سروگهتمینالدیزمیرجاوه8368

2950سنگونتمینالدیزمیرجاوه8369

35106سوريتمینالدیزمیرجاوه8370

1920سیاه بره 1تمینالدیزمیرجاوه8371

1968سیاه بره 2تمینالدیزمیرجاوه8372

135517سیاه جنگل باالتمینالدیزمیرجاوه8373

725سیاه جنگل پایینتمینالدیزمیرجاوه8374

617شیخ حسنتمینالدیزمیرجاوه8375

415عیسی آبادتمینالدیزمیرجاوه8376

40126قطري (کتري)تمینالدیزمیرجاوه8377

108368کچتمینالدیزمیرجاوه8378

5666کداشکفتتمینالدیزمیرجاوه8379
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1250کسورك رودگرتمینالدیزمیرجاوه8380

1668کالتهتمینالدیزمیرجاوه8381

53221کهن شنبه (محمد آباد)تمینالدیزمیرجاوه8382

2565کیاآبادپدگیتمینالدیزمیرجاوه8383

47176کیدونتمینالدیزمیرجاوه8384

1646گدارگنجشکتمینالدیزمیرجاوه8385

93314گزندتمینالدیزمیرجاوه8386

721گوچرخ کنتمینالدیزمیرجاوه8387

41184لهرمباتمینالدیزمیرجاوه8388

1352محله قلی(جلیل آباد)تمینالدیزمیرجاوه8389

1466امرودكجون آبادالدیزمیرجاوه8390

**امرودك باالجون آبادالدیزمیرجاوه8391

728باغکجون آبادالدیزمیرجاوه8392

422بایانجون آبادالدیزمیرجاوه8393

36163بزي(محمد آباد بزي)جون آبادالدیزمیرجاوه8394

1344بوگک آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8395

1763بوالنیجون آبادالدیزمیرجاوه8396

1052بهارآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8397

2165بیدلنگجون آبادالدیزمیرجاوه8398

**بیدي بیدلنگجون آبادالدیزمیرجاوه8399

1889پالیزي درگیابانجون آبادالدیزمیرجاوه8400

415پشت خارکیجون آبادالدیزمیرجاوه8401

2399پشت رودجون آبادالدیزمیرجاوه8402

**تلخابجون آبادالدیزمیرجاوه8403

**تنوركجون آبادالدیزمیرجاوه8404

128473توحیدآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8405

**توزگیجون آبادالدیزمیرجاوه8406

423توکل آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8407

1968جان محمدجون آبادالدیزمیرجاوه8408
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741جان محمدچاهیجون آبادالدیزمیرجاوه8409

76297جون آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8410

**جهلهجون آبادالدیزمیرجاوه8411

**چاه حاجی بهاء الدین (تالرك)جون آبادالدیزمیرجاوه8412

**چاه حاجی گداییجون آبادالدیزمیرجاوه8413

1348چاه سلطان محمدجون آبادالدیزمیرجاوه8414

820چاه شورمرادمیربلوچزهیجون آبادالدیزمیرجاوه8415

631چاه عبدالکریمجون آبادالدیزمیرجاوه8416

61224چاه گوریکجون آبادالدیزمیرجاوه8417

1551چاه مالداري طالركجون آبادالدیزمیرجاوه8418

918چاه مالداري هارونجون آبادالدیزمیرجاوه8419

929چاه موتورشهیدجون آبادالدیزمیرجاوه8420

1045چشمه سرخجون آبادالدیزمیرجاوه8421

**چوکالکیجون آبادالدیزمیرجاوه8422

**چوکالکیجون آبادالدیزمیرجاوه8423

22109چوکالکی باال (پشت تخت)جون آبادالدیزمیرجاوه8424

**حبش آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8425

2689حري(ملک آباد)جون آبادالدیزمیرجاوه8426

1643حمیدآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8427

92337خارستان باالجون آبادالدیزمیرجاوه8428

**خارستان پایینجون آبادالدیزمیرجاوه8429

60194خارستان مرکزيجون آبادالدیزمیرجاوه8430

69325خازپريجون آبادالدیزمیرجاوه8431

1240خازكجون آبادالدیزمیرجاوه8432

2077خانه هاي خداداد(درودي کمک)جون آبادالدیزمیرجاوه8433

95281خالصولی (قلعه صولی )جون آبادالدیزمیرجاوه8434

24103خیرآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8435

86312درگیابانجون آبادالدیزمیرجاوه8436

24134دره پلفتهجون آبادالدیزمیرجاوه8437
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**ده رضا (موتور رضا )جون آبادالدیزمیرجاوه8438

1639رحمت آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8439

410زارچکجون آبادالدیزمیرجاوه8440

2059زردریشانجون آبادالدیزمیرجاوه8441

1045سبزوارجون آبادالدیزمیرجاوه8442

2572سرگدارچشمهجون آبادالدیزمیرجاوه8443

2172سعیدآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8444

**سیاپرجون آبادالدیزمیرجاوه8445

3184سیاه درهجون آبادالدیزمیرجاوه8446

416شک بندجون آبادالدیزمیرجاوه8447

**شهردراز (چاه دراز)جون آبادالدیزمیرجاوه8448

29115شهیدمحمدآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8449

25110شیشه ايجون آبادالدیزمیرجاوه8450

1558عباس آباد شوره رودجون آبادالدیزمیرجاوه8451

**علی آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8452

1933فضل آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8453

**قادر آباد مخروبهجون آبادالدیزمیرجاوه8454

38131قاسم آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8455

1026کسورجون آبادالدیزمیرجاوه8456

727کسورباال(دیمک)جون آبادالدیزمیرجاوه8457

821کم زارچوجون آبادالدیزمیرجاوه8458

32136کمکجون آبادالدیزمیرجاوه8459

2141کنده میرشیخی (احمدآباد)جون آبادالدیزمیرجاوه8460

419کوتونجون آبادالدیزمیرجاوه8461

**گتی گورجون آبادالدیزمیرجاوه8462

616گرگوکشجون آبادالدیزمیرجاوه8463

1330گزیکهجون آبادالدیزمیرجاوه8464

1746گلستان زارچکجون آبادالدیزمیرجاوه8465

**گلستان علیجون آبادالدیزمیرجاوه8466
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4098گودجون آبادالدیزمیرجاوه8467

**محله ابراهیم خازكجون آبادالدیزمیرجاوه8468

621محله ذالفقارریگیجون آبادالدیزمیرجاوه8469

**محله نورمحمدچوکالکیجون آبادالدیزمیرجاوه8470

628محمدبلوچیجون آبادالدیزمیرجاوه8471

**محمود آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8472

2067موتور محمد اسحاق ریگیجون آبادالدیزمیرجاوه8473

39165موتوربی بی مه شهسوارجون آبادالدیزمیرجاوه8474

**موتورحاجی فوالدجون آبادالدیزمیرجاوه8475

36147موتورمولوي عبدالهجون آبادالدیزمیرجاوه8476

31127مهرآبادجون آبادالدیزمیرجاوه8477

37139میدان سرخجون آبادالدیزمیرجاوه8478

28135میر آبادجون آبادالدیزمیرجاوه8479

1146نلوکیجون آبادالدیزمیرجاوه8480

1561نوك آباد شوره رودجون آبادالدیزمیرجاوه8481

**نوگون(محله حاجی نوروز)جون آبادالدیزمیرجاوه8482

519نیک باالجون آبادالدیزمیرجاوه8483

**نیک پایینجون آبادالدیزمیرجاوه8484

126502النجان دوالدیزالدیزمیرجاوه8485

618اله آبادالدیزالدیزمیرجاوه8486

77307انجرهالدیزالدیزمیرجاوه8487

822انجیرکندالدیزالدیزمیرجاوه8488

59213آبک زیري حاج ده محمدالدیزالدیزمیرجاوه8489

48186آبک زیري حاجی علیالدیزالدیزمیرجاوه8490

109395آپک چوشانالدیزالدیزمیرجاوه8491

69279برزیارالدیزالدیزمیرجاوه8492

32111بنگان(برکت آباد)الدیزالدیزمیرجاوه8493

60212پرویزالدیزالدیزمیرجاوه8494

717توکل آبادالدیزالدیزمیرجاوه8495
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1044ته رودالدیزالدیزمیرجاوه8496

**جبرکوتهالدیزالدیزمیرجاوه8497

1648چلنگالدیزالدیزمیرجاوه8498

73321خوش ابالدیزالدیزمیرجاوه8499

73313ده محمد علیالدیزالدیزمیرجاوه8500

1124دیزوكالدیزالدیزمیرجاوه8501

1155رب آبادالدیزالدیزمیرجاوه8502

51181رحمت آباد قجر پورالدیزالدیزمیرجاوه8503

412سرریگالدیزالدیزمیرجاوه8504

34139سرگه باالالدیزالدیزمیرجاوه8505

83325سرگه پایینالدیزالدیزمیرجاوه8506

55218سیاه خاكالدیزالدیزمیرجاوه8507

2187شریف آبادالدیزالدیزمیرجاوه8508

41169عزیزآبادالدیزالدیزمیرجاوه8509

2481علی آبادالدیزالدیزمیرجاوه8510

**عیدوآبادالدیزالدیزمیرجاوه8511

2285غریب آبادالدیزالدیزمیرجاوه8512

44145فیض آبادالدیزالدیزمیرجاوه8513

1244کالته ملک محمدالدیزالدیزمیرجاوه8514

82297کلکالدیزالدیزمیرجاوه8515

43154الدیزسفلی ( پایین )الدیزالدیزمیرجاوه8516

74291لهراب آلنجانالدیزالدیزمیرجاوه8517

**مجتمع گلخانه اي طاها یاران شرقالدیزالدیزمیرجاوه8518

178708محمدآبادسورانالدیزالدیزمیرجاوه8519

111422محمدآبادمحمدرحمانالدیزالدیزمیرجاوه8520

516مرادآبادالدیزالدیزمیرجاوه8521

60189مندوست آبادالدیزالدیزمیرجاوه8522

69184میرآبادالدیزالدیزمیرجاوه8523

135480میرکوه باالالدیزالدیزمیرجاوه8524
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46177میرکوه پایینالدیزالدیزمیرجاوه8525

61239نوزیارالدیزالدیزمیرجاوه8526

70228نوك آبادالدیزالدیزمیرجاوه8527

624نوك آبادالدیزالدیزمیرجاوه8528

81326اندهاندهمرکزيمیرجاوه8529

**چشمه درویشاندهمرکزيمیرجاوه8530

54229چهل خروارياندهمرکزيمیرجاوه8531

89310حسن آباداندهمرکزيمیرجاوه8532

**حسین آباداندهمرکزيمیرجاوه8533

80373درآباداندهمرکزيمیرجاوه8534

97403رنگرزاناندهمرکزيمیرجاوه8535

29110سرچشمهاندهمرکزيمیرجاوه8536

54201شکرآباداندهمرکزيمیرجاوه8537

**شیشه ریزاندهمرکزيمیرجاوه8538

96435فتح آباداندهمرکزيمیرجاوه8539

3077گورجاناندهمرکزيمیرجاوه8540

64261لهراب اندهاندهمرکزيمیرجاوه8541

82328محمد آباد تساب(انده پایین)اندهمرکزيمیرجاوه8542

**مزرعه انوشیرواناندهمرکزيمیرجاوه8543

**مزرعه زرزوالاندهمرکزيمیرجاوه8544

**موتورحاجی رشیداندهاندهمرکزيمیرجاوه8545

44202وکیل آباداندهمرکزيمیرجاوه8546

**انجیرك(پرواربندي گوساله اسحاق)حومهمرکزيمیرجاوه8547

**ایستگاه بوگحومهمرکزيمیرجاوه8548

**ایستگاه چهارصولهحومهمرکزيمیرجاوه8549

1881برکت آبادحومهمرکزيمیرجاوه8550

28102بهشت در کویرحومهمرکزيمیرجاوه8551

**بی سیم سنتوحومهمرکزيمیرجاوه8552

**پاسگاه خان محمد چاهحومهمرکزيمیرجاوه8553
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**پاسگاه ملنديحومهمرکزيمیرجاوه8554

**پایگاه میل 61حومهمرکزيمیرجاوه8555

**پایگاه میل 67حومهمرکزيمیرجاوه8556

**پایگاه75حومهمرکزيمیرجاوه8557

**تعاونی ایثار 5حومهمرکزيمیرجاوه8558

**خان محمدچاهحومهمرکزيمیرجاوه8559

**ده برفیحومهمرکزيمیرجاوه8560

**رحمت آبادحومهمرکزيمیرجاوه8561

**ساختمان پستحومهمرکزيمیرجاوه8562

623سعیدآبادحومهمرکزيمیرجاوه8563

**شرکت احسان گازحومهمرکزيمیرجاوه8564

**شریف آبادحومهمرکزيمیرجاوه8565

**شکرآبادحومهمرکزيمیرجاوه8566

**شهرك میل 72حومهمرکزيمیرجاوه8567

**فاروق آباد(موتور شاه محمد)حومهمرکزيمیرجاوه8568

43132کرگزيحومهمرکزيمیرجاوه8569

**کرگزيحومهمرکزيمیرجاوه8570

**گاوداريحومهمرکزيمیرجاوه8571

**گاوداري براسان( اصغررضایی)حومهمرکزيمیرجاوه8572

**گاوداري حاج اسحاق ریگیحومهمرکزيمیرجاوه8573

**گاوداري حاج محمد گمشاد زهیحومهمرکزيمیرجاوه8574

**گاوداري حسین اربابحومهمرکزيمیرجاوه8575

**گاوداري علی راشکیحومهمرکزيمیرجاوه8576

**گاوداري فریدون کیانیحومهمرکزيمیرجاوه8577

**گاوداري گرگیجحومهمرکزيمیرجاوه8578

**مجتمع دام و طیور نوراهللا ریگی و شرکاحومهمرکزيمیرجاوه8579

**مجتمع فرهنگی ورزشی دوستانحومهمرکزيمیرجاوه8580

**مرغداري حمید(سیاه منصوري)حومهمرکزيمیرجاوه8581

**مرغداري سحر 747حومهمرکزيمیرجاوه8582
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424مشاع سیدمحمد ریگیحومهمرکزيمیرجاوه8583

**معدن گرانیت سفید بوگحومهمرکزيمیرجاوه8584

**موتور بهادر قنبرزهیحومهمرکزيمیرجاوه8585

**موتور جالل( بی برگ)حومهمرکزيمیرجاوه8586

414موتور حاج عبدالواحد ریگی(فیض آباد)حومهمرکزيمیرجاوه8587

**موتور حاجی رسول(فرهاد ریگی)حومهمرکزيمیرجاوه8588

**موتور حاجی شریفحومهمرکزيمیرجاوه8589

421موتور حاجی شریف(شریف آباد)حومهمرکزيمیرجاوه8590

**موتور حاجی قادرحومهمرکزيمیرجاوه8591

**موتور حاجی قیصر 2حومهمرکزيمیرجاوه8592

**موتور حاجی نادر آذر پویهحومهمرکزيمیرجاوه8593

1350موتور داوود خالديحومهمرکزيمیرجاوه8594

1443موتور رحمت ریگیحومهمرکزيمیرجاوه8595

**موتور عبدالواحد براهویی( ریگی)حومهمرکزيمیرجاوه8596

**موتوراسحق حق پرستحومهمرکزيمیرجاوه8597

**موتورایرانیحومهمرکزيمیرجاوه8598

**موتورحاج بهروزریگیحومهمرکزيمیرجاوه8599

**موتورحاج گل محمدریگیحومهمرکزيمیرجاوه8600

**موتورحاجی علمحومهمرکزيمیرجاوه8601

1150موتورحاجی علیحومهمرکزيمیرجاوه8602

**موتورحاجی گلزارحومهمرکزيمیرجاوه8603

**موتورحامدریگیحومهمرکزيمیرجاوه8604

**موتوردکترسپاهیحومهمرکزيمیرجاوه8605

**موتورمنصورحومهمرکزيمیرجاوه8606

416موتورنصراهللا کهنه قلعهحومهمرکزيمیرجاوه8607

**موتورنوروزحومهمرکزيمیرجاوه8608

**مهرآبادحومهمرکزيمیرجاوه8609

**ناحیه صنعتی میرجاوهحومهمرکزيمیرجاوه8610

**هنگ مرزيحومهمرکزيمیرجاوه8611
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**ارچینیچانفآهوراننیک شهر8612

55206آب برینچانفآهوراننیک شهر8613

37146بجوکانچانفآهوراننیک شهر8614

70243بجوکان باالچانفآهوراننیک شهر8615

166602برشکچانفآهوراننیک شهر8616

42143بگچانفآهوراننیک شهر8617

929بن زهچانفآهوراننیک شهر8618

1759پاگچانفآهوراننیک شهر8619

1768پتکچانفآهوراننیک شهر8620

516پشت گرچانفآهوراننیک شهر8621

**پلکچارچانفآهوراننیک شهر8622

1648پوزپرکانچانفآهوراننیک شهر8623

**پیش گلیچانفآهوراننیک شهر8624

**تالربنچانفآهوراننیک شهر8625

58188توکلیچانفآهوراننیک شهر8626

41142توکلی پایینچانفآهوراننیک شهر8627

46152جکبنانچانفآهوراننیک شهر8628

6062,297چانفچانفآهوراننیک شهر8629

411چتاندرچانفآهوراننیک شهر8630

420چنگ اناريچانفآهوراننیک شهر8631

**حسین آبادمتکانچانفآهوراننیک شهر8632

2069خاربردچانفآهوراننیک شهر8633

29110دشتوكچانفآهوراننیک شهر8634

1152رودبالوكچانفآهوراننیک شهر8635

29101زهرکانچانفآهوراننیک شهر8636

**زییکچانفآهوراننیک شهر8637

725ساگیسچانفآهوراننیک شهر8638

52205سفتکچانفآهوراننیک شهر8639

1038سی پچچانفآهوراننیک شهر8640
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1576شهردراج(شهردراز)چانفآهوراننیک شهر8641

203825شهریانچچانفآهوراننیک شهر8642

63188شیزین فتانچانفآهوراننیک شهر8643

72305علی آباد(کارگاه اداره راه)چانفآهوراننیک شهر8644

**کارتاکانچانفآهوراننیک شهر8645

1430کافران دنچانفآهوراننیک شهر8646

**کالکی ناگانچانفآهوراننیک شهر8647

**کرپاسیچانفآهوراننیک شهر8648

1759کرتکان شیبچانفآهوراننیک شهر8649

728کریم آباد سیاه دنچانفآهوراننیک شهر8650

31126کس مزورچانفآهوراننیک شهر8651

**کلچانفآهوراننیک شهر8652

1972کل تیترانچانفآهوراننیک شهر8653

**کلچاتچانفآهوراننیک شهر8654

1444کلدانچانفآهوراننیک شهر8655

**کله کروچ(گرسور)چانفآهوراننیک شهر8656

65227کله گوك(کلگوك)چانفآهوراننیک شهر8657

**کلی تکچانفآهوراننیک شهر8658

**کندگزيچانفآهوراننیک شهر8659

**کوپه ايچانفآهوراننیک شهر8660

922کوسی چیچانفآهوراننیک شهر8661

**کومانیچانفآهوراننیک شهر8662

**کونرچانفآهوراننیک شهر8663

36128گتچانفآهوراننیک شهر8664

**گراپانچانفآهوراننیک شهر8665

415گردکان دنچانفآهوراننیک شهر8666

31123گروکدپچانفآهوراننیک شهر8667

**گريچانفآهوراننیک شهر8668

1768گزین گوهچچانفآهوراننیک شهر8669
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519گلیکچانفآهوراننیک شهر8670

**گواتامیچانفآهوراننیک شهر8671

226810گوانکچانفآهوراننیک شهر8672

928گوران الیتچانفآهوراننیک شهر8673

63224گورناگانچانفآهوراننیک شهر8674

55179گوهچچانفآهوراننیک شهر8675

**گه کوهچانفآهوراننیک شهر8676

**گیشتانچانفآهوراننیک شهر8677

1249الل زمینانچانفآهوراننیک شهر8678

**متکان کچچانفآهوراننیک شهر8679

926محمدآبادچانفآهوراننیک شهر8680

**مورین پیشچانفآهوراننیک شهر8681

108344مهندچانفآهوراننیک شهر8682

2396میسی مچچانفآهوراننیک شهر8683

97358ناگانچانفآهوراننیک شهر8684

75279ناگوكچانفآهوراننیک شهر8685

59209هیتکانچانفآهوراننیک شهر8686

**بی تیچکهیريآهوراننیک شهر8687

36132بی تیچدپکهیريآهوراننیک شهر8688

518پارودکهیريآهوراننیک شهر8689

2493پتگانکهیريآهوراننیک شهر8690

**پرگنکهیريآهوراننیک شهر8691

1362پهندر(نصرآباد)کهیريآهوراننیک شهر8692

27118تنگ سرکهیريآهوراننیک شهر8693

**حسین آبادکهیريآهوراننیک شهر8694

**داربنکهیريآهوراننیک شهر8695

**دازین شیب(دراجین)کهیريآهوراننیک شهر8696

1343دلیک دپکهیريآهوراننیک شهر8697

1878راوكکهیريآهوراننیک شهر8698
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2782راهین گتان(راین گیتان)کهیريآهوراننیک شهر8699

1758رهتوك دپ(علی آباد)کهیريآهوراننیک شهر8700

46190سی سرك بنکهیريآهوراننیک شهر8701

1346کرباسیکهیريآهوراننیک شهر8702

1457کروز باالبومدنکهیريآهوراننیک شهر8703

1154کروز دپکهیريآهوراننیک شهر8704

2091کروزگیلکیکهیريآهوراننیک شهر8705

**کسیرتلگکهیريآهوراننیک شهر8706

1456کسیري دپکهیريآهوراننیک شهر8707

**کلی بک کنرکهیريآهوراننیک شهر8708

61217کناريکهیريآهوراننیک شهر8709

68227کهیريکهیريآهوراننیک شهر8710

524کیتانبانکهیريآهوراننیک شهر8711

1337گزدانکهیريآهوراننیک شهر8712

3299گلیندرکهیريآهوراننیک شهر8713

1949گمردوج پایینکهیريآهوراننیک شهر8714

**گمردوج دپکهیريآهوراننیک شهر8715

58222گورانژان گز(سرزه)کهیريآهوراننیک شهر8716

**گوندلیک دپکهیريآهوراننیک شهر8717

1340متکاندپکهیريآهوراننیک شهر8718

78316مشکونتکهیريآهوراننیک شهر8719

**میرتلگکهیريآهوراننیک شهر8720

**نیامگرانکهیريآهوراننیک شهر8721

1338نیلک بنکهیريآهوراننیک شهر8722

833احمد آبادبنتبنتنیک شهر8723

1544بخشک اشتربنتبنتنیک شهر8724

**پی تاپبنتبنتنیک شهر8725

**تل دسکیبنتبنتنیک شهر8726

**تل دسکیبنتبنتنیک شهر8727

صفحه 301



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

49184توجیبنتبنتنیک شهر8728

2059جمکانبنتبنتنیک شهر8729

1646جمکانبنتبنتنیک شهر8730

92256چاهوكبنتبنتنیک شهر8731

5172,059دسکبنتبنتنیک شهر8732

123466دفتولکبنتبنتنیک شهر8733

99307دن قلمان(شاتاب)بنتبنتنیک شهر8734

70302دن گراپ(اسالم آباد)بنتبنتنیک شهر8735

4021,498دهانبنتبنتنیک شهر8736

3471,099رودگلندامبنتبنتنیک شهر8737

177647روفنانبنتبنتنیک شهر8738

**زنگیانبنتبنتنیک شهر8739

83339سررودبنتبنتنیک شهر8740

49179سهرین دوكبنتبنتنیک شهر8741

81289کدبنتبنتنیک شهر8742

3595کالت باالبنتبنتنیک شهر8743

2572کالت سفلیبنتبنتنیک شهر8744

93320کلچاتبنتبنتنیک شهر8745

1038کلک عبدو(نگور)بنتبنتنیک شهر8746

50123کلک حمودبنتبنتنیک شهر8747

48156کلک دادخدابنتبنتنیک شهر8748

278944کنارکمبانبنتبنتنیک شهر8749

50194کورزیارتبنتبنتنیک شهر8750

**گبديبنتبنتنیک شهر8751

837گزگونبنتبنتنیک شهر8752

3141,142گوهرکوهبنتبنتنیک شهر8753

55189گیمکبنتبنتنیک شهر8754

**مطاربنتبنتنیک شهر8755

2793مورتان کوهبنتبنتنیک شهر8756
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37139نیکوجهانبنتبنتنیک شهر8757

234843وفابنتبنتنیک شهر8758

1444با سیديتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8759

66180باب دوییتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8760

615بارگین زه(بارگزهی)توتان ومهمدانبنتنیک شهر8761

**برکهتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8762

1853بنفشی(گوالگی)توتان ومهمدانبنتنیک شهر8763

1537پاسگاهتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8764

47204پس کوهیتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8765

87284پگومزيتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8766

47تب تابتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8767

**تنگ دفتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8768

97370توتانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8769

**جاگورتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8770

**جرانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8771

110418جورانیتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8772

731چاتیتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8773

**چاهتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8774

67212چراغ آبادتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8775

68283چیدگیتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8776

148486دوشینکوهتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8777

1550دیکوتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8778

**ذارخشکتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8779

62235زرداريتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8780

**زه ماتینتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8781

723زي بدكتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8782

**سرگلتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8783

54156سفیدندوكتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8784

2475سنت سرتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8785
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**سورابتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8786

**سه چانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8787

**سیزکیتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8788

1040شماشیريتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8789

**کالنی دپتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8790

**کوه کالتتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8791

**کهیرکانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8792

**کشکتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8793

38149کلوبراپتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8794

**کمبانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8795

39128کناردرتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8796

**کهن کوچانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8797

2784گنج آبادتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8798

4098گودلتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8799

**گورانديتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8800

**لرديتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8801

**مدحانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8802

1648مسکنگتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8803

931مه عبدالهتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8804

55186نوك آبادتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8805

130487هاکرانتوتان ومهمدانبنتنیک شهر8806

2182استحلیدستگردبنتنیک شهر8807

**باغدستگردبنتنیک شهر8808

**بانتکدستگردبنتنیک شهر8809

1555بن شهردستگردبنتنیک شهر8810

624پاي کنددستگردبنتنیک شهر8811

**پتکاندستگردبنتنیک شهر8812

**پلسیدستگردبنتنیک شهر8813

**پله سیندستگردبنتنیک شهر8814
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**پنسوکاندستگردبنتنیک شهر8815

630پی زندستگردبنتنیک شهر8816

42161پیران دندستگردبنتنیک شهر8817

**ترامپوكدستگردبنتنیک شهر8818

2284توجکاندستگردبنتنیک شهر8819

1241تیغکدستگردبنتنیک شهر8820

727جوان چاهدستگردبنتنیک شهر8821

2867جوهانیدستگردبنتنیک شهر8822

1663چدركدستگردبنتنیک شهر8823

193561حیدربنددستگردبنتنیک شهر8824

**دپتنکدستگردبنتنیک شهر8825

514دستکرتکیدستگردبنتنیک شهر8826

4101,547دستگرددستگردبنتنیک شهر8827

**دن علیدستگردبنتنیک شهر8828

1039رابیدستگردبنتنیک شهر8829

34136ریکودستگردبنتنیک شهر8830

**زربردستگردبنتنیک شهر8831

**سرخ کلوتدستگردبنتنیک شهر8832

53156سري زهدستگردبنتنیک شهر8833

**سفیدسنگدستگردبنتنیک شهر8834

1650سمسوردردستگردبنتنیک شهر8835

2076سیرگدستگردبنتنیک شهر8836

75271شریکیدستگردبنتنیک شهر8837

1245شهرستان آباددستگردبنتنیک شهر8838

60245عثمان آباددستگردبنتنیک شهر8839

**علی آباددستگردبنتنیک شهر8840

1156عمرآباددستگردبنتنیک شهر8841

1255کد دپدستگردبنتنیک شهر8842

62248کجوییدستگردبنتنیک شهر8843
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**کرچکیدستگردبنتنیک شهر8844

**کله گی (مزرعه زه کرکی)دستگردبنتنیک شهر8845

**کویچودستگردبنتنیک شهر8846

39165گتیدستگردبنتنیک شهر8847

145474گدي دراپدستگردبنتنیک شهر8848

39130گزان سیاهودستگردبنتنیک شهر8849

**گل سندکوهدستگردبنتنیک شهر8850

**گلوردستگردبنتنیک شهر8851

**ماه سیلودستگردبنتنیک شهر8852

**مزرعه زه دوستکدستگردبنتنیک شهر8853

**مزرعه گل گرداندستگردبنتنیک شهر8854

**مزرعه گواروكدستگردبنتنیک شهر8855

1980ملگوريدستگردبنتنیک شهر8856

64219میرآباددستگردبنتنیک شهر8857

51148میندستگردبنتنیک شهر8858

2183ندودك(کلگ ندودك)دستگردبنتنیک شهر8859

411نلوكدستگردبنتنیک شهر8860

158623نیام کنددستگردبنتنیک شهر8861

48194هادرتدستگردبنتنیک شهر8862

1873اپدمیتالشارجنوبیالشارنیک شهر8863

52152احمدآبادالشارجنوبیالشارنیک شهر8864

**اسپتکیالشارجنوبیالشارنیک شهر8865

59177اناري دپالشارجنوبیالشارنیک شهر8866

**انجیردپالشارجنوبیالشارنیک شهر8867

253901اوگینکالشارجنوبیالشارنیک شهر8868

**آزباغالشارجنوبیالشارنیک شهر8869

**بندیکالشارجنوبیالشارنیک شهر8870

54144بوستانالشارجنوبیالشارنیک شهر8871

49179بیدانالشارجنوبیالشارنیک شهر8872
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**پاکوهالشارجنوبیالشارنیک شهر8873

76271پشت تمبالشارجنوبیالشارنیک شهر8874

4411,550پیپالشارجنوبیالشارنیک شهر8875

**پیرکجکانالشارجنوبیالشارنیک شهر8876

94314پیرکشانالشارجنوبیالشارنیک شهر8877

4651,789تنگ سرحدالشارجنوبیالشارنیک شهر8878

**تولپتانالشارجنوبیالشارنیک شهر8879

**تیتردانالشارجنوبیالشارنیک شهر8880

225853جاکسالشارجنوبیالشارنیک شهر8881

2778جان آبادالشارجنوبیالشارنیک شهر8882

70298جاوشیرالشارجنوبیالشارنیک شهر8883

**جکدانالشارجنوبیالشارنیک شهر8884

2267جوهانیالشارجنوبیالشارنیک شهر8885

**چراغ آبادالشارجنوبیالشارنیک شهر8886

1041چگوگدانالشارجنوبیالشارنیک شهر8887

41142حمنتکالشارجنوبیالشارنیک شهر8888

**خوشاب مرادالشارجنوبیالشارنیک شهر8889

**دمبالنالشارجنوبیالشارنیک شهر8890

**دیمکوتالشارجنوبیالشارنیک شهر8891

**ررزدرالشارجنوبیالشارنیک شهر8892

**زردتاكالشارجنوبیالشارنیک شهر8893

101377زیارتالشارجنوبیالشارنیک شهر8894

**زیکندالشارجنوبیالشارنیک شهر8895

2475سرخ کانالشارجنوبیالشارنیک شهر8896

27130سولالشارجنوبیالشارنیک شهر8897

**سهريالشارجنوبیالشارنیک شهر8898

**شمه سرالشارجنوبیالشارنیک شهر8899

5711,585شیرآبادالشارجنوبیالشارنیک شهر8900

54165غالموزمینالشارجنوبیالشارنیک شهر8901
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**کشیکان رییسانالشارجنوبیالشارنیک شهر8902

5141,757کوپچالشارجنوبیالشارنیک شهر8903

**کارانالشارجنوبیالشارنیک شهر8904

**کتکیالشارجنوبیالشارنیک شهر8905

**کدانالشارجنوبیالشارنیک شهر8906

**کرباسانالشارجنوبیالشارنیک شهر8907

**ککتل درنجالشارجنوبیالشارنیک شهر8908

**کلگیالشارجنوبیالشارنیک شهر8909

**کلندوکیالشارجنوبیالشارنیک شهر8910

**کله جاهالشارجنوبیالشارنیک شهر8911

**کنارانالشارجنوبیالشارنیک شهر8912

**کنت کهیرالشارجنوبیالشارنیک شهر8913

**کهیركالشارجنوبیالشارنیک شهر8914

54218گتی اپالشارجنوبیالشارنیک شهر8915

1664گتی تسکالشارجنوبیالشارنیک شهر8916

**گتی دپالشارجنوبیالشارنیک شهر8917

63187گچ دردبالشارجنوبیالشارنیک شهر8918

**گرتوپانالشارجنوبیالشارنیک شهر8919

88317گردهانالشارجنوبیالشارنیک شهر8920

**گروانیالشارجنوبیالشارنیک شهر8921

101335گشانالشارجنوبیالشارنیک شهر8922

58275گنگزار آباد(کورکش)الشارجنوبیالشارنیک شهر8923

**گون زمینالشارجنوبیالشارنیک شهر8924

110303گویاندرالشارجنوبیالشارنیک شهر8925

**مچی شیبالشارجنوبیالشارنیک شهر8926

**مرغان ریتالشارجنوبیالشارنیک شهر8927

**مزرعه بزي شیبالشارجنوبیالشارنیک شهر8928

**مزرعه بهشتوالشارجنوبیالشارنیک شهر8929

**مزرعه پشت گرالشارجنوبیالشارنیک شهر8930
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**مزرعه تیغ ابالشارجنوبیالشارنیک شهر8931

**مزرعه تیغابالشارجنوبیالشارنیک شهر8932

**مزرعه خدابندالشارجنوبیالشارنیک شهر8933

**مزرعه دشتوكالشارجنوبیالشارنیک شهر8934

**مزرعه دوبنديالشارجنوبیالشارنیک شهر8935

**مزرعه ریوسالشارجنوبیالشارنیک شهر8936

**مزرعه سیاهبکالشارجنوبیالشارنیک شهر8937

**مزرعه کشیکانالشارجنوبیالشارنیک شهر8938

**مزرعه کلکانالشارجنوبیالشارنیک شهر8939

**مزرعه کناركالشارجنوبیالشارنیک شهر8940

**مزرعه گوپشتالشارجنوبیالشارنیک شهر8941

**مزرعه مدوهانالشارجنوبیالشارنیک شهر8942

**مزرعه مکانیالشارجنوبیالشارنیک شهر8943

**مزرعه ناگالشارجنوبیالشارنیک شهر8944

**مزرعه هنزریکالشارجنوبیالشارنیک شهر8945

**مگدرالشارجنوبیالشارنیک شهر8946

**ندوکی(نتوکی)الشارجنوبیالشارنیک شهر8947

2597نورآبادالشارجنوبیالشارنیک شهر8948

**وانکوكالشارجنوبیالشارنیک شهر8949

**ورزییالشارجنوبیالشارنیک شهر8950

154567ورکاتالشارجنوبیالشارنیک شهر8951

**وشمکانالشارجنوبیالشارنیک شهر8952

3971,569هریدوكالشارجنوبیالشارنیک شهر8953

**هنگیريالشارجنوبیالشارنیک شهر8954

**هینیالشارجنوبیالشارنیک شهر8955

138521اپودمالشارشمالیالشارنیک شهر8956

180694اله آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8957

49189بغدانالشارشمالیالشارنیک شهر8958

51187پامنتالشارشمالیالشارنیک شهر8959
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2587پورچنگ گسکالشارشمالیالشارنیک شهر8960

40168تجکفتالشارشمالیالشارنیک شهر8961

67258جهلی شهرالشارشمالیالشارنیک شهر8962

**خیرالدینیالشارشمالیالشارنیک شهر8963

66254دپگزانالشارشمالیالشارنیک شهر8964

**درمشکانالشارشمالیالشارنیک شهر8965

**دمیتالشارشمالیالشارنیک شهر8966

2071رحمت آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8967

38141رزيالشارشمالیالشارنیک شهر8968

2641,158زیرباندارالشارشمالیالشارنیک شهر8969

149571سرمیچالشارشمالیالشارنیک شهر8970

175707سورجاهالشارشمالیالشارنیک شهر8971

4781,759سیف آبادجاوشیريالشارشمالیالشارنیک شهر8972

77268سیف آبادناروییالشارشمالیالشارنیک شهر8973

**شرکت راه سازيالشارشمالیالشارنیک شهر8974

108417شیشه پشتالشارشمالیالشارنیک شهر8975

2711,066علی آباد(چگردك)الشارشمالیالشارنیک شهر8976

138635عیسی آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8977

**قنات چاه واروالشارشمالیالشارنیک شهر8978

114438کچکیالشارشمالیالشارنیک شهر8979

**کورمچانالشارشمالیالشارنیک شهر8980

531کورنگالشارشمالیالشارنیک شهر8981

204742کهنک شیرآبادالشارشمالیالشارنیک شهر8982

2941,093کهنک میرآبادالشارشمالیالشارنیک شهر8983

182705گسک ساره آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8984

199632گسک شاهی آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8985

113398گسک علی آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8986

113490گسک محمدآبادالشارشمالیالشارنیک شهر8987

**گونیژدرالشارشمالیالشارنیک شهر8988
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**مرغداري محمدعمرمبارکیالشارشمالیالشارنیک شهر8989

**مزرعه کلی اپالشارشمالیالشارنیک شهر8990

**موتوراب پسندآبادالشارشمالیالشارنیک شهر8991

2274میان شهرالشارشمالیالشارنیک شهر8992

**میرآبادالشارشمالیالشارنیک شهر8993

**نوك آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8994

**نوك آبادالشارشمالیالشارنیک شهر8995

102448هیدویچالشارشمالیالشارنیک شهر8996

135478برمکچاهانمرکزينیک شهر8997

126472بندسرچاهانمرکزينیک شهر8998

53157بنگلی سورچاهانمرکزينیک شهر8999

2085بوجو(بوجه)چاهانمرکزينیک شهر9000

1669بورگ باالچاهانمرکزينیک شهر9001

20102بورگ پایینچاهانمرکزينیک شهر9002

**بورگ وسطچاهانمرکزينیک شهر9003

**پودكچاهانمرکزينیک شهر9004

109467تابکی تلچاهانمرکزينیک شهر9005

63223تراتیچاهانمرکزينیک شهر9006

**ترانچاهانمرکزينیک شهر9007

39180تم تهلک(کارگاهی)چاهانمرکزينیک شهر9008

58241تم تیلکچاهانمرکزينیک شهر9009

123485توارانچاهانمرکزينیک شهر9010

**جم پلیچاهانمرکزينیک شهر9011

96363جوکانچاهانمرکزينیک شهر9012

**جهکانچاهانمرکزينیک شهر9013

1759چارپدانچاهانمرکزينیک شهر9014

60216چاکري کچچاهانمرکزينیک شهر9015

205812چاه علیچاهانمرکزينیک شهر9016

170727چاهانچاهانمرکزينیک شهر9017
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46149حاجی آبادچاهانمرکزينیک شهر9018

**دربانتوچاهانمرکزينیک شهر9019

**دستلنگینچاهانمرکزينیک شهر9020

**دفیسانیچاهانمرکزينیک شهر9021

80202دن دستگرد(گروان)چاهانمرکزينیک شهر9022

32117دن کاپارانچاهانمرکزينیک شهر9023

133530زیردانچاهانمرکزينیک شهر9024

26117سراهنگیچاهانمرکزينیک شهر9025

99454سهركچاهانمرکزينیک شهر9026

141576شهریريچاهانمرکزينیک شهر9027

**شیرکیهکانچاهانمرکزينیک شهر9028

**علی تیغچاهانمرکزينیک شهر9029

40229غالمکچاهانمرکزينیک شهر9030

**فتن درچاهانمرکزينیک شهر9031

2367فتوچاهچاهانمرکزينیک شهر9032

125417کجانیچاهانمرکزينیک شهر9033

38198کوانزچاهانمرکزينیک شهر9034

2684کورسرچاهانمرکزينیک شهر9035

205684کهوران دپچاهانمرکزينیک شهر9036

24115کهوكچاهانمرکزينیک شهر9037

512گردوكچاهانمرکزينیک شهر9038

**گزرچاهانمرکزينیک شهر9039

29101گلبیرچاهانمرکزينیک شهر9040

30124گوچاهانمرکزينیک شهر9041

30147گواجگچاهانمرکزينیک شهر9042

33114گوروانچاهانمرکزينیک شهر9043

1921,015گورینگچاهانمرکزينیک شهر9044

**مدوخانچاهانمرکزينیک شهر9045

**مردآسماچاهانمرکزينیک شهر9046
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22116مال آبادچاهانمرکزينیک شهر9047

3761,142ملورانچاهانمرکزينیک شهر9048

28125نژوكچاهانمرکزينیک شهر9049

206729هنزمچاهانمرکزينیک شهر9050

**اب شیبمختمرکزينیک شهر9051

164711ابشکیمختمرکزينیک شهر9052

2695اسالم آبادمختمرکزينیک شهر9053

58241آبگیشانمختمرکزينیک شهر9054

63264بازیگرمختمرکزينیک شهر9055

53189بلپیرمختمرکزينیک شهر9056

**بندانمختمرکزينیک شهر9057

168601پتانمختمرکزينیک شهر9058

**پگمزي دپمختمرکزينیک شهر9059

137645پوتاپمختمرکزينیک شهر9060

**پیرکلکمختمرکزينیک شهر9061

40197تهركمختمرکزينیک شهر9062

195920جالیی کلگمختمرکزينیک شهر9063

146568جوزدرمختمرکزينیک شهر9064

38165حسین آبادمختمرکزينیک شهر9065

1172درك چانديمختمرکزينیک شهر9066

103437دینارکلگمختمرکزينیک شهر9067

42177رخشانمختمرکزينیک شهر9068

219886رمضان کلگمختمرکزينیک شهر9069

**روگ(راوك)مختمرکزينیک شهر9070

44166ره درگرمختمرکزينیک شهر9071

**رئیس کلگمختمرکزينیک شهر9072

1459زردانمختمرکزينیک شهر9073

43179زهک باالمختمرکزينیک شهر9074

3051,403زیرك آبادمختمرکزينیک شهر9075
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**ساختمان پایگاه هالل احمرمختمرکزينیک شهر9076

**سنگ شکن حاج خدابخش بلیدهمختمرکزينیک شهر9077

**سنگ شکن شرکت فازمختمرکزينیک شهر9078

**شال مالمختمرکزينیک شهر9079

**شمیلمختمرکزينیک شهر9080

**کچ باالمختمرکزينیک شهر9081

34143کرین دوكمختمرکزينیک شهر9082

1574کلچاتمختمرکزينیک شهر9083

**کودمختمرکزينیک شهر9084

65236کارپدینمختمرکزينیک شهر9085

**کچ پایینمختمرکزينیک شهر9086

108391کوشکمختمرکزينیک شهر9087

**گتمختمرکزينیک شهر9088

**گالدونمختمرکزينیک شهر9089

**مجتمع گلخانه اي جاویدمختمرکزينیک شهر9090

**محله سهراب زهی(باغ سهراب زهی)مختمرکزينیک شهر9091

4131,647مختمختمرکزينیک شهر9092

**مزرعه جممختمرکزينیک شهر9093

37170میرآبادنیکوجهانمختمرکزينیک شهر9094

216930نوك آبادمختمرکزينیک شهر9095

159829نیکوجهانمختمرکزينیک شهر9096

**احمدآبادمهبانمرکزينیک شهر9097

216772اورنگمهبانمرکزينیک شهر9098

2997باکورمهبانمرکزينیک شهر9099

415بالرودمهبانمرکزينیک شهر9100

1029بن گندرمهبانمرکزينیک شهر9101

625بندگاه دنمهبانمرکزينیک شهر9102

**بیديمهبانمرکزينیک شهر9103

50215تانانمهبانمرکزينیک شهر9104
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**تنک دپمهبانمرکزينیک شهر9105

2179توكمهبانمرکزينیک شهر9106

**تهتانسرمهبانمرکزينیک شهر9107

56176تیتران دنمهبانمرکزينیک شهر9108

**تیغ ابمهبانمرکزينیک شهر9109

2167جان محمدبازارمهبانمرکزينیک شهر9110

**جانک بوك (جان آباد)مهبانمرکزينیک شهر9111

517جگانمهبانمرکزينیک شهر9112

**جگانمهبانمرکزينیک شهر9113

**جمیدرمهبانمرکزينیک شهر9114

**جنگاركمهبانمرکزينیک شهر9115

**جوگریگ دپمهبانمرکزينیک شهر9116

518چیله بنمهبانمرکزينیک شهر9117

85298حاجی آبادمهبانمرکزينیک شهر9118

55221حوارانمهبانمرکزينیک شهر9119

3361,311داروکانمهبانمرکزينیک شهر9120

**درمنانمهبانمرکزينیک شهر9121

80296دشتاندرمهبانمرکزينیک شهر9122

85272راوكمهبانمرکزينیک شهر9123

828رودسرانمهبانمرکزينیک شهر9124

177633رونگمهبانمرکزينیک شهر9125

**ریگمهبانمرکزينیک شهر9126

2575زبران دنمهبانمرکزينیک شهر9127

37163سبزمهبانمرکزينیک شهر9128

87391سرگرانیمهبانمرکزينیک شهر9129

55198سهرکلوت(سرخ کلوت)مهبانمرکزينیک شهر9130

**شی زندرمهبانمرکزينیک شهر9131

2288کاپاران دنمهبانمرکزينیک شهر9132

**کارواندرمهبانمرکزينیک شهر9133
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421کتوکدنمهبانمرکزينیک شهر9134

**کرکوكمهبانمرکزينیک شهر9135

3131,168کشیکمهبانمرکزينیک شهر9136

**کالنمهبانمرکزينیک شهر9137

**کلگیمهبانمرکزينیک شهر9138

**کوسیچیمهبانمرکزينیک شهر9139

38163گرشیبمهبانمرکزينیک شهر9140

38155گروك دپمهبانمرکزينیک شهر9141

517گریکمهبانمرکزينیک شهر9142

1650گزان دنمهبانمرکزينیک شهر9143

69209گومهبانمرکزينیک شهر9144

53169گورگتانمهبانمرکزينیک شهر9145

**لونديمهبانمرکزينیک شهر9146

215724مته سنگمهبانمرکزينیک شهر9147

60241موکی باالمهبانمرکزينیک شهر9148

54215موکی پایینمهبانمرکزينیک شهر9149

143553مهبانمهبانمرکزينیک شهر9150

2967میشودمهبانمرکزينیک شهر9151

**ندیکمهبانمرکزينیک شهر9152

1239نگورمهبانمرکزينیک شهر9153

117445نوکایی کلمهبانمرکزينیک شهر9154

174701هیتکمهبانمرکزينیک شهر9155

**ابشکهیچانمرکزينیک شهر9156

3861,303آبگاه دبارهیچانمرکزينیک شهر9157

187778آبگاه وانانهیچانمرکزينیک شهر9158

**بن تنگهیچانمرکزينیک شهر9159

**بنابهیچانمرکزينیک شهر9160

**پات کوبهیچانمرکزينیک شهر9161

45158پنسانهیچانمرکزينیک شهر9162
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**پنکورهیچانمرکزينیک شهر9163

**پی تاپهیچانمرکزينیک شهر9164

1463پیتاب جمهیچانمرکزينیک شهر9165

**پیردانکهیچانمرکزينیک شهر9166

**پیش برینگهیچانمرکزينیک شهر9167

**تابکوههیچانمرکزينیک شهر9168

173662تخت ملکهیچانمرکزينیک شهر9169

67301تیسروكهیچانمرکزينیک شهر9170

74304جکانهیچانمرکزينیک شهر9171

**جالل کشاريهیچانمرکزينیک شهر9172

**جمکوههیچانمرکزينیک شهر9173

1356حسن آباد(بردران)هیچانمرکزينیک شهر9174

30137خیرآبادهیچانمرکزينیک شهر9175

**دربلوچانهیچانمرکزينیک شهر9176

**درچک بندهیچانمرکزينیک شهر9177

**درمضافتیهیچانمرکزينیک شهر9178

**دن سرهیچانمرکزينیک شهر9179

**رگزانهیچانمرکزينیک شهر9180

**روچکانهیچانمرکزينیک شهر9181

**ریدگیهیچانمرکزينیک شهر9182

51195زمین بندهیچانمرکزينیک شهر9183

**زمین لشکوهیچانمرکزينیک شهر9184

**زورآبادهیچانمرکزينیک شهر9185

**زیار ندامهیچانمرکزينیک شهر9186

109358زیارتجاههیچانمرکزينیک شهر9187

**سرآسیابهیچانمرکزينیک شهر9188

**سمارانهیچانمرکزينیک شهر9189

**سنگ سفیدهیچانمرکزينیک شهر9190

**سنگ موتی گینهیچانمرکزينیک شهر9191

صفحه 317



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**سوردرهیچانمرکزينیک شهر9192

**سهتوانهیچانمرکزينیک شهر9193

**شرکت راهسازيهیچانمرکزينیک شهر9194

154598شگیم باالهیچانمرکزينیک شهر9195

184641شگیم پایینهیچانمرکزينیک شهر9196

**شوشگزهیچانمرکزينیک شهر9197

**شهرك صنعتی نیکشهرهیچانمرکزينیک شهر9198

**شهنامیهیچانمرکزينیک شهر9199

**شی مرغهیچانمرکزينیک شهر9200

63242غریب آبادهیچانمرکزينیک شهر9201

**کارگاه سنگ شکنهیچانمرکزينیک شهر9202

**کانی کپکان(دشت کهتان)هیچانمرکزينیک شهر9203

**کلگهیچانمرکزينیک شهر9204

**کنارچانکهیچانمرکزينیک شهر9205

40158کتیچانهیچانمرکزينیک شهر9206

**کدام یازهیچانمرکزينیک شهر9207

**کمبیدرهیچانمرکزينیک شهر9208

68345کناردانهیچانمرکزينیک شهر9209

**کندل مانچهیچانمرکزينیک شهر9210

**کنشکیهیچانمرکزينیک شهر9211

4931,917کوچینکهیچانمرکزينیک شهر9212

**کهن ردانهیچانمرکزينیک شهر9213

135543کهورکانهیچانمرکزينیک شهر9214

**گتانیهیچانمرکزينیک شهر9215

45160گتیهیچانمرکزينیک شهر9216

**گتی دركهیچانمرکزينیک شهر9217

**گروانیهیچانمرکزينیک شهر9218

**گزتنگ دپهیچانمرکزينیک شهر9219

63206گزمیرهیچانمرکزينیک شهر9220
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**گوشگرد(گشگرد)هیچانمرکزينیک شهر9221

1873گها(گه)هیچانمرکزينیک شهر9222

**مجتمع خدماتی رفاهی دوست محمدناروییهیچانمرکزينیک شهر9223

**مچکهیچانمرکزينیک شهر9224

**مدوهی باالهیچانمرکزينیک شهر9225

**مدوهی پایینهیچانمرکزينیک شهر9226

**مردان جنگجوهیچانمرکزينیک شهر9227

**مکان دیگیهیچانمرکزينیک شهر9228

56194ناگانهیچانمرکزينیک شهر9229

**ندهیچانمرکزينیک شهر9230

115352نسپورانهیچانمرکزينیک شهر9231

62252نگارتاج آبادهیچانمرکزينیک شهر9232

47187نگورهیچانمرکزينیک شهر9233

**هشت کوههیچانمرکزينیک شهر9234

**هومبانهیچانمرکزينیک شهر9235

79341هیتانهیچانمرکزينیک شهر9236

7762,905هیچانهیچانمرکزينیک شهر9237

**اسماعیل آبادسفیدابهصابرينیمروز9238

66350اومارسفیدابهصابرينیمروز9239

**ایستگاه مخابراتی پللک کوهسفیدابهصابرينیمروز9240

**بوتگوسفیدابهصابرينیمروز9241

**پاسگاه شهیدناروییسفیدابهصابرينیمروز9242

**پاسگاه نیروي انتظامی چکابسفیدابهصابرينیمروز9243

410پدگیسفیدابهصابرينیمروز9244

**جولی باال کالته حسین خانسفیدابهصابرينیمروز9245

**جولی شندك(پایین)سفیدابهصابرينیمروز9246

**چاه بابی 1سفیدابهصابرينیمروز9247

**چاه بابی2سفیدابهصابرينیمروز9248

**چاه شاه محمدبراهوییسفیدابهصابرينیمروز9249
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**چاه گزيسفیدابهصابرينیمروز9250

**خیرآباد(موتورمحمدنوربراهویی مطلق)سفیدابهصابرينیمروز9251

**سخی آبادسفیدابهصابرينیمروز9252

7073,434سفیدابهسفیدابهصابرينیمروز9253

**سفیدابه کهنهسفیدابهصابرينیمروز9254

**سنجدوسفیدابهصابرينیمروز9255

**سین کوريسفیدابهصابرينیمروز9256

**شندولسفیدابهصابرينیمروز9257

77390کرباسوسفیدابهصابرينیمروز9258

62231کالت حاجی نورمحمدبراهوییسفیدابهصابرينیمروز9259

**کالته سهرابسفیدابهصابرينیمروز9260

**کم زردسفیدابهصابرينیمروز9261

**گردان تکاوري 315ماده کاریزسفیدابهصابرينیمروز9262

96438ماده کاریزسفیدابهصابرينیمروز9263

**مخازن آب سازمان آبسفیدابهصابرينیمروز9264

**مزرعه جولی  کالته جنگیسفیدابهصابرينیمروز9265

**مشاع شماره 3سفیدابهصابرينیمروز9266

**مشاع شماره 4سفیدابهصابرينیمروز9267

**مشاع شماره5سفیدابهصابرينیمروز9268

**مک سرخسفیدابهصابرينیمروز9269

**موتور حاجی عبدالرحمنسفیدابهصابرينیمروز9270

**موتور حاجی محمدسفیدابهصابرينیمروز9271

**موتور دادخدا کامیابسفیدابهصابرينیمروز9272

**موتور شه مراد مره اي خالصسفیدابهصابرينیمروز9273

**موتوردرمحمدسفیدابهصابرينیمروز9274

**موتورسیدمحمدسفیدابهصابرينیمروز9275

**ناصرآبادسفیدابهصابرينیمروز9276

**نور آبادسفیدابهصابرينیمروز9277

140513احمدآبادقایم آبادصابرينیمروز9278
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169678اسالم آبادقایم آبادصابرينیمروز9279

149577افضل آبادقایم آبادصابرينیمروز9280

727بشیرشیخیقایم آبادصابرينیمروز9281

**پاسگاه انتظامی چاه خرماقایم آبادصابرينیمروز9282

82298تیمورآبادشیخیقایم آبادصابرينیمروز9283

413حاج نادرساسولیقایم آبادصابرينیمروز9284

4021,657حیدرآبادقایم آبادصابرينیمروز9285

4181,589خراشاديقایم آبادصابرينیمروز9286

**دالرامی(1)قایم آبادصابرينیمروز9287

55206ده دالرامیقایم آبادصابرينیمروز9288

195693ده صادققایم آبادصابرينیمروز9289

6232,429ده فتح الهقایم آبادصابرينیمروز9290

113419روستاي میل نادرقایم آبادصابرينیمروز9291

**زیارتگاه سیدمیراقبالقایم آبادصابرينیمروز9292

4651,775سه قلعهقایم آبادصابرينیمروز9293

90338سهراب شیخیقایم آبادصابرينیمروز9294

**شرکت تعاونی شن وماسهقایم آبادصابرينیمروز9295

**شرکت شن وماسه شهرکیقایم آبادصابرينیمروز9296

5012,064شهرك گلخانیقایم آبادصابرينیمروز9297

518صمد مهربان براهوییقایم آبادصابرينیمروز9298

243929عباس آبادسنجديقایم آبادصابرينیمروز9299

3121,139قایم آبادقایم آبادصابرينیمروز9300

**کارخانه اسفالت شهرداريقایم آبادصابرينیمروز9301

191718کنگ مزارقایم آبادصابرينیمروز9302

83318گل خانیقایم آبادصابرينیمروز9303

72245لورگ باغقایم آبادصابرينیمروز9304

128403محمدآباد لورگ باغقایم آبادصابرينیمروز9305

37134ناصرآبادسفلیقایم آبادصابرينیمروز9306

58225ناصرآبادعلیاقایم آبادصابرينیمروز9307
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1246ابیلادیمیمرکزينیمروز9308

77239اکبرآبادادیمیمرکزينیمروز9309

235766اله آبادادیمیمرکزينیمروز9310

3411,210باالخانهادیمیمرکزينیمروز9311

2561,169پیرانادیمیمرکزينیمروز9312

35118جان پرورادیمیمرکزينیمروز9313

2279چشکادیمیمرکزينیمروز9314

1651حاج درویش کنگ پیرانادیمیمرکزينیمروز9315

519حاج غالم کنگ پیرانادیمیمرکزينیمروز9316

63247حاجی غالمعلیادیمیمرکزينیمروز9317

104397حجت آبا دادیمیمرکزينیمروز9318

2478حسن آبادادیمیمرکزينیمروز9319

267997حسین آبادخواجهادیمیمرکزينیمروز9320

107444حسین آبادمیرشاهادیمیمرکزينیمروز9321

106339حسین آذرنگادیمیمرکزينیمروز9322

92331خانه هاي حاجی خدابخشادیمیمرکزينیمروز9323

114387درویشانادیمیمرکزينیمروز9324

519ده ابراهیم کیخاادیمیمرکزينیمروز9325

137482ده الريادیمیمرکزينیمروز9326

1865ده حسین خان سارانیادیمیمرکزينیمروز9327

2391ده رودباريادیمیمرکزينیمروز9328

419ده سهراب سارانیادیمیمرکزينیمروز9329

108416ده شهید محبعلی سارانیادیمیمرکزينیمروز9330

63241ده علیم شاهبیکادیمیمرکزينیمروز9331

119340ده عیسی سفلیادیمیمرکزينیمروز9332

83320ده عیسی شهبازادیمیمرکزينیمروز9333

38111ده عیسی علیاادیمیمرکزينیمروز9334

107336ده غالمعلیادیمیمرکزينیمروز9335

196859ده کمالیادیمیمرکزينیمروز9336
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60224ده منصوريادیمیمرکزينیمروز9337

61222ده میر شاهادیمیمرکزينیمروز9338

79254ده ولی دادادیمیمرکزينیمروز9339

3551,172دهنوپشت ادیمیادیمیمرکزينیمروز9340

76195دهنوپیرانادیمیمرکزينیمروز9341

1847رحیم خان سارانیادیمیمرکزينیمروز9342

2258روستاي محمدحسنادیمیمرکزينیمروز9343

66244ساختمانادیمیمرکزينیمروز9344

108397شریف آبادادیمیمرکزينیمروز9345

39137شوکت سارانی(شیله باد)ادیمیمرکزينیمروز9346

3021,026طاغذيادیمیمرکزينیمروز9347

3096علی آباددهنوپیرانادیمیمرکزينیمروز9348

5521,954فقیر لشکريادیمیمرکزينیمروز9349

61188کچیانادیمیمرکزينیمروز9350

252788کدخداصفرادیمیمرکزينیمروز9351

31105کربالیی حیدرادیمیمرکزينیمروز9352

413کنگ پیران پیشانی دارادیمیمرکزينیمروز9353

2885محمدآبادادیمیمرکزينیمروز9354

35104محمدآبادادیمیادیمیمرکزينیمروز9355

51182مشهدي غالمعلی قنبر علیادیمیمرکزينیمروز9356

838هنرستان کشاورزيادیمیمرکزينیمروز9357

1347ادیرهبزيمرکزينیمروز9358

27105ادیره بارانیبزيمرکزينیمروز9359

1547اسالم آبا دبزيمرکزينیمروز9360

66236پلگی بزيبزيمرکزينیمروز9361

199830چركبزيمرکزينیمروز9362

821چهارچشمبزيمرکزينیمروز9363

1229حاجوكبزيمرکزينیمروز9364

54206حاجی آباد خوشدادبزيمرکزينیمروز9365
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1159حاجی حیدردهمرده افسريبزيمرکزينیمروز9366

66202حلیم خانبزيمرکزينیمروز9367

39152حیدر آبا دچركبزيمرکزينیمروز9368

28114خوشداد کهنهبزيمرکزينیمروز9369

1453ده افسريبزيمرکزينیمروز9370

26154ده اما میبزيمرکزينیمروز9371

96347ده بزي سفلیبزيمرکزينیمروز9372

55175ده بزي علیا(بزي شمال)بزيمرکزينیمروز9373

1560ده دهمردهبزيمرکزينیمروز9374

48197ده رضابزيمرکزينیمروز9375

1546ده زیارت جهانتیغبزيمرکزينیمروز9376

2787ده شرکت کریمیبزيمرکزينیمروز9377

1139ده گرگبزيمرکزينیمروز9378

2997ده گلزاربزيمرکزينیمروز9379

730ده مراد علیبزيمرکزينیمروز9380

58225ده میرخانبزيمرکزينیمروز9381

25110ده نو جهانتیغبزيمرکزينیمروز9382

59231ده نورمحمددشتیبزيمرکزينیمروز9383

729دهباشیبزيمرکزينیمروز9384

51178راهداربزيمرکزينیمروز9385

**شرکت مروجان(حمیدقاسمی)بزيمرکزينیمروز9386

2486شریف آبادغالمبزيمرکزينیمروز9387

412عباس آباد شیخ ویسیبزيمرکزينیمروز9388

27124قره باغیبزيمرکزينیمروز9389

35109گزانگوريبزيمرکزينیمروز9390

1135محمدخوشدادبزيمرکزينیمروز9391

520ملنگ سارانی منشبزيمرکزينیمروز9392

35115نورمحمدجهانتیغبزيمرکزينیمروز9393

636هاشم لکزاییبزيمرکزينیمروز9394
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2273اسالم آبادتیمورآبادتیمورآبادهامون9395

2994اکبرآبادتیمورآبادتیمورآبادهامون9396

50145باالشیختیمورآبادتیمورآبادهامون9397

2791تیلرتیمورآبادتیمورآبادهامون9398

105399تیمورآبادتیمورآبادتیمورآبادهامون9399

1440جمال آبادتیمورآبادتیمورآبادهامون9400

3077چلنگتیمورآبادتیمورآبادهامون9401

621حاجی حسن خانتیمورآبادتیمورآبادهامون9402

**حاجی عباستیمورآبادتیمورآبادهامون9403

1028حسن عبدالهتیمورآبادتیمورآبادهامون9404

514خانه هاي حسین رضاتیمورآبادتیمورآبادهامون9405

49137خدريتیمورآبادتیمورآبادهامون9406

614خدري (ستوده )تیمورآبادتیمورآبادهامون9407

828دادالهتیمورآبادتیمورآبادهامون9408

71197داديتیمورآبادتیمورآبادهامون9409

150527ده اسماعیل قنبرتیمورآبادتیمورآبادهامون9410

65213ده بلندتیمورآبادتیمورآبادهامون9411

928ده حسین مشهديتیمورآبادتیمورآبادهامون9412

1136ده خیاريتیمورآبادتیمورآبادهامون9413

56185ده درویش علیتیمورآبادتیمورآبادهامون9414

**ده سیاسرتیمورآبادتیمورآبادهامون9415

2380ده عوض گلستانتیمورآبادتیمورآبادهامون9416

83268ده کرمیتیمورآبادتیمورآبادهامون9417

1945ده گرگتیمورآبادتیمورآبادهامون9418

103359ده مالعلیتیمورآبادتیمورآبادهامون9419

**زورآبادساالريتیمورآبادتیمورآبادهامون9420

91339شهرك ابوالفضلتیمورآبادتیمورآبادهامون9421

95291شهرك حاج غالم حسین ساالريتیمورآبادتیمورآبادهامون9422

138476شهرك سنچولیتیمورآبادتیمورآبادهامون9423
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105348شهرك موسی ساالريتیمورآبادتیمورآبادهامون9424

47118علی صوفیتیمورآبادتیمورآبادهامون9425

**علی محمدپیرمردتیمورآبادتیمورآبادهامون9426

1735کربالیی موسی خمريتیمورآبادتیمورآبادهامون9427

**کوره حسین کولتیمورآبادتیمورآبادهامون9428

38137گل محمدنوريتیمورآبادتیمورآبادهامون9429

65219ازاديکوه خواجهتیمورآبادهامون9430

615جهانبخشکوه خواجهتیمورآبادهامون9431

56167خراشاديکوه خواجهتیمورآبادهامون9432

48ده آسکوه خواجهتیمورآبادهامون9433

416ده حسیناکوه خواجهتیمورآبادهامون9434

2574ده شا ه نظرکوه خواجهتیمورآبادهامون9435

90255ده لطف الهکوه خواجهتیمورآبادهامون9436

1334شیبانیکوه خواجهتیمورآبادهامون9437

132408صیادانکوه خواجهتیمورآبادهامون9438

1032علیرضاکوه خواجهتیمورآبادهامون9439

**کوه خواجهکوه خواجهتیمورآبادهامون9440

**مجتمع تفریحی رفاهی کوه خواجهکوه خواجهتیمورآبادهامون9441

714محمداعظمکوه خواجهتیمورآبادهامون9442

41137محمدصفرکوه خواجهتیمورآبادهامون9443

**موقعیت سرگرد خلبان مراد قلیکوه خواجهتیمورآبادهامون9444

37156ابراهیم میرزاخانلوتکمرکزيهامون9445

5222,187اسالم آبادلوتکمرکزيهامون9446

43169افضل گلمیرلوتکمرکزيهامون9447

26105ال گرگلوتکمرکزيهامون9448

**ایستگاه پمپاژاب وفاضالب چاه شماره 2لوتکمرکزيهامون9449

102374بندهیلوتکمرکزيهامون9450

71299بنیاد(ملنگ)لوتکمرکزيهامون9451

**پاسگاه انتظامی تاسوکیلوتکمرکزيهامون9452
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**پاسگاه انتظامی شهرسوختهلوتکمرکزيهامون9453

**پاسگاه تپه طالب خانلوتکمرکزيهامون9454

**پاسگاه قلعه رستملوتکمرکزيهامون9455

**پست برقلوتکمرکزيهامون9456

91372پشت دشتلوتکمرکزيهامون9457

**پلیس راه رامشارلوتکمرکزيهامون9458

**چاه شماره 10(شیبک)لوتکمرکزيهامون9459

**چاه شماره 11(خدابخش)لوتکمرکزيهامون9460

**چاه شماره 8(آبروش)لوتکمرکزيهامون9461

**چاه شماره 9(میرشکار)لوتکمرکزيهامون9462

**چاه غالمرضاسرگلزاییلوتکمرکزيهامون9463

**چاه نواب زادهلوتکمرکزيهامون9464

724حاج غالم غالم زهیلوتکمرکزيهامون9465

**حاجی شریفلوتکمرکزيهامون9466

105441حسین آبادسفلیلوتکمرکزيهامون9467

164632حسین آباد فلفلیلوتکمرکزيهامون9468

101378دوست محمد حاجیلوتکمرکزيهامون9469

67267ده برفیلوتکمرکزيهامون9470

48186ده برقیلوتکمرکزيهامون9471

34167ده حسینلوتکمرکزيهامون9472

2498ده علی رضا(پیرسوز)لوتکمرکزيهامون9473

39166ده فقیرلوتکمرکزيهامون9474

68297دهنوسیدخانلوتکمرکزيهامون9475

1662رامشارلوتکمرکزيهامون9476

**راهدارخانه شیلهلوتکمرکزيهامون9477

1459روستاي دوران خانلوتکمرکزيهامون9478

107414سکوههلوتکمرکزيهامون9479

87365سیاه خانلوتکمرکزيهامون9480

**شهرسوختهلوتکمرکزيهامون9481
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133510شهرك حسن آبادلوتکمرکزيهامون9482

1864صفدرگلويلوتکمرکزيهامون9483

1963علی اکبرآخوندلوتکمرکزيهامون9484

69269غالم نبیلوتکمرکزيهامون9485

69280قلعه حسنلوتکمرکزيهامون9486

56215قلعه دل اسالوتکمرکزيهامون9487

2185قلعه رستملوتکمرکزيهامون9488

82297قلعه ساملوتکمرکزيهامون9489

46223کندولوتکمرکزيهامون9490

**کوره اجرپزي خدانظر اسماعیل زهیلوتکمرکزيهامون9491

512گل محمد(نوروز)لوتکمرکزيهامون9492

1651گل محمديلوتکمرکزيهامون9493

248977لوتکلوتکمرکزيهامون9494

121536لوتک حاجی عظیملوتکمرکزيهامون9495

37131لوتک رحیم خانلوتکمرکزيهامون9496

89353لوتک شیرمحمدلوتکمرکزيهامون9497

174743لوتک صفرشاه(سوردغال)لوتکمرکزيهامون9498

**دشتکلوتکمرکزيهامون9499

**مجتمع کوره هاي شهرسوختهلوتکمرکزيهامون9500

**مزرعه کشاورزيلوتکمرکزيهامون9501

51183مسافرکالتیلوتکمرکزيهامون9502

2796مال ابراهیملوتکمرکزيهامون9503

**موتور شریف خاکسفیديلوتکمرکزيهامون9504

**موتورطریقت میري(نادرآباد)لوتکمرکزيهامون9505

**موتورکیخا(قنبرزهی)لوتکمرکزيهامون9506

79300ورماللوتکمرکزيهامون9507

**یادمان شهداي تاسوکیلوتکمرکزيهامون9508

46162آبادي امام زمانمحمدآبادمرکزيهامون9509

128438ابراهیم آبادمحمدآبادمرکزيهامون9510
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518الهیمحمدآبادمرکزيهامون9511

107370آزادي(دیوانه)محمدآبادمرکزيهامون9512

77276باغکمحمدآبادمرکزيهامون9513

1243بصیرانمحمدآبادمرکزيهامون9514

125443بهرام آبادمحمدآبادمرکزيهامون9515

71259پل اسبیمحمدآبادمرکزيهامون9516

2571پنجکمحمدآبادمرکزيهامون9517

122350تمبکامحمدآبادمرکزيهامون9518

62251توتیمحمدآبادمرکزيهامون9519

719جاندادمحمدآبادمرکزيهامون9520

71260چهارخمیمحمدآبادمرکزيهامون9521

41201حاجی آبادمحمدآبادمرکزيهامون9522

58202حاجی خدارحم ریگیمحمدآبادمرکزيهامون9523

732حاجی میرعباسمحمدآبادمرکزيهامون9524

63168حسین باقرمحمدآبادمرکزيهامون9525

**حسین زینلمحمدآبادمرکزيهامون9526

45162حمزه آبادمحمدآبادمرکزيهامون9527

626حیدرآباد(ترانه)محمدآبادمرکزيهامون9528

**خانه هاي حاجی اسماعیلمحمدآبادمرکزيهامون9529

514خانه هاي شهیدآذریانمحمدآبادمرکزيهامون9530

1042خانه هاي کوچک زهیمحمدآبادمرکزيهامون9531

108378دك دهمردهمحمدآبادمرکزيهامون9532

**دلمرادمحمدآبادمرکزيهامون9533

104358دولت آبادمحمدآبادمرکزيهامون9534

56188ده اخوندغالمیمحمدآبادمرکزيهامون9535

1035ده اقاجانمحمدآبادمرکزيهامون9536

1850ده اقاییمحمدآبادمرکزيهامون9537

63206ده تقیمحمدآبادمرکزيهامون9538

**ده جعفريمحمدآبادمرکزيهامون9539
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2685ده حاجی حسینمحمدآبادمرکزيهامون9540

1258ده حسن پاك کامیده(رحمان)محمدآبادمرکزيهامون9541

58183ده رضامحمدآبادمرکزيهامون9542

924ده رضاعلیمحمدآبادمرکزيهامون9543

89325ده شیردلمحمدآبادمرکزيهامون9544

75268ده موسی محمدمحمدآبادمرکزيهامون9545

124469ده میرمحمدآبادمرکزيهامون9546

**ده میر بیکمحمدآبادمرکزيهامون9547

2861دهباشیمحمدآبادمرکزيهامون9548

122305دهکولمحمدآبادمرکزيهامون9549

80301ذوالفقاريمحمدآبادمرکزيهامون9550

33109رستم محمودجنوبیمحمدآبادمرکزيهامون9551

3492رستم محمودشمالیمحمدآبادمرکزيهامون9552

50185زورآبادمحمدآبادمرکزيهامون9553

67233زینل آبادمحمدآبادمرکزيهامون9554

92300سدکیمحمدآبادمرکزيهامون9555

45170سیاه پشتهمحمدآبادمرکزيهامون9556

**شرکت شرق سازانمحمدآبادمرکزيهامون9557

**شرکت منابع آب وخاك سیستانمحمدآبادمرکزيهامون9558

97332شهرك بزرگ(میر)محمدآبادمرکزيهامون9559

2592شهرك حسن آبادمحمدآبادمرکزيهامون9560

937شهرك صنعتیمحمدآبادمرکزيهامون9561

68231شهرك کوچک(آقاجان)محمدآبادمرکزيهامون9562

718شهریاريمحمدآبادمرکزيهامون9563

141458عباسیهمحمدآبادمرکزيهامون9564

80309عیسی خانمحمدآبادمرکزيهامون9565

3694غریبمحمدآبادمرکزيهامون9566

35111فقیرقاسم(سجادآباد)محمدآبادمرکزيهامون9567

3941,340فیروزه ايمحمدآبادمرکزيهامون9568
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32130کربالیی حسینمحمدآبادمرکزيهامون9569

925کربالیی علیمحمدآبادمرکزيهامون9570

1647کربالیی غالممحمدآبادمرکزيهامون9571

**کربالیی یارمحمدمحمدآبادمرکزيهامون9572

622کریم شاه نظرمحمدآبادمرکزيهامون9573

82277کوشه پایینمحمدآبادمرکزيهامون9574

81266کوشه علیامحمدآبادمرکزيهامون9575

122521کیخامحمدآبادمرکزيهامون9576

3492کیخارسولمحمدآبادمرکزيهامون9577

1125کیخامظلوممحمدآبادمرکزيهامون9578

85323گزموممحمدآبادمرکزيهامون9579

57172گنبدشاهیمحمدآبادمرکزيهامون9580

**مجتمع رفاهی امام رضا(ع)محمدآبادمرکزيهامون9581

38119مالرضامحمدآبادمرکزيهامون9582

831ملک آبادمحمدآبادمرکزيهامون9583

**نظرعلی حسینمحمدآبادمرکزيهامون9584

932نوري(عین علی)محمدآبادمرکزيهامون9585

1552نیگردمحمدآبادمرکزيهامون9586

37136هاشمزهیمحمدآبادمرکزيهامون9587

412یوسف حسنمحمدآبادمرکزيهامون9588

**اربابیاکبرآبادقرقريهیرمند9589

1150اسحاقعلی بارانیاکبرآبادقرقريهیرمند9590

24105اسکاکبرآبادقرقريهیرمند9591

1056اصغرجنگی(صفردهمرده)اکبرآبادقرقريهیرمند9592

41153اکبرآباداکبرآبادقرقريهیرمند9593

**امیرآباداکبرآبادقرقريهیرمند9594

**پاسگاه انتظامی تپه کیخااکبرآبادقرقريهیرمند9595

**پاسگاه مسجدكاکبرآبادقرقريهیرمند9596

41153پکیرمحموداکبرآبادقرقريهیرمند9597
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2171تپه کیخااکبرآبادقرقريهیرمند9598

2241,094خاك سفیدي(دهمرده)اکبرآبادقرقريهیرمند9599

1367خدادادریگیاکبرآبادقرقريهیرمند9600

1866خمر(دراز)اکبرآبادقرقريهیرمند9601

2297داشکاکبرآبادقرقريهیرمند9602

42168دولت آباداکبرآبادقرقريهیرمند9603

824ده ارجونیاکبرآبادقرقريهیرمند9604

33139ده گرگیچاکبرآبادقرقريهیرمند9605

**ده مریم(پایگاه امنیتی روح اهللا)اکبرآبادقرقريهیرمند9606

731ده نمکیاکبرآبادقرقريهیرمند9607

**رضافراهیاکبرآبادقرقريهیرمند9608

941روستاي مبیناکبرآبادقرقريهیرمند9609

**سیدخاناکبرآبادقرقريهیرمند9610

1045شندك غالم رسولاکبرآبادقرقريهیرمند9611

71311شهرك کیان آباد(بارانی)اکبرآبادقرقريهیرمند9612

1247صدیف سنچولیاکبرآبادقرقريهیرمند9613

20100صفرزاییاکبرآبادقرقريهیرمند9614

48صمد براهوییاکبرآبادقرقريهیرمند9615

412صمددهمردهاکبرآبادقرقريهیرمند9616

48195عبداله بارانیاکبرآبادقرقريهیرمند9617

**علی احمد لک زاییاکبرآبادقرقريهیرمند9618

**فراهیاکبرآبادقرقريهیرمند9619

56217کنگ امام داداکبرآبادقرقريهیرمند9620

521گرگاکبرآبادقرقريهیرمند9621

**گل محمد دانش ناروییاکبرآبادقرقريهیرمند9622

38167لنگر بارانیاکبرآبادقرقريهیرمند9623

95381محمدحسین بارانیاکبرآبادقرقريهیرمند9624

89360مالنورمحمداکبرآبادقرقريهیرمند9625

517مولوي دوست محمداکبرآبادقرقريهیرمند9626
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1349میرگل کالتیاکبرآبادقرقريهیرمند9627

1978نصار لک زاییاکبرآبادقرقريهیرمند9628

167599اربابیقرقريقرقريهیرمند9629

411اس حاجیقرقريقرقريهیرمند9630

**بازارچه مرزي گمشادقرقريقرقريهیرمند9631

76297برج میرگلقرقريقرقريهیرمند9632

**پاسگاه شغالیقرقريقرقريهیرمند9633

**پاسگاه طالییقرقريقرقريهیرمند9634

1653پده ايقرقريقرقريهیرمند9635

35125پلگی محمدشریفقرقريقرقريهیرمند9636

136481پیرانقرقريقرقريهیرمند9637

89269تپه کنیزقرقريقرقريهیرمند9638

**تخت عدالتقرقريقرقريهیرمند9639

42139تخته پلقرقريقرقريهیرمند9640

1027توحیدآبادخمکقرقريقرقريهیرمند9641

40177جمال آباددهمردهقرقريقرقريهیرمند9642

1034حاجی بی برگ دهمردهقرقريقرقريهیرمند9643

28113حاجی مبینقرقريقرقريهیرمند9644

42125حاجی(برج یوسف)قرقريقرقريهیرمند9645

626حسن شیخقرقريقرقريهیرمند9646

616خانه هاي عباس سارانی(مالحسین)قرقريقرقريهیرمند9647

820خمک حاج احمدباسوادقرقريقرقريهیرمند9648

66237خمکقرقريقرقريهیرمند9649

53192ده بزيقرقريقرقريهیرمند9650

**ده حسین زهروزهیقرقريقرقريهیرمند9651

1030ده سنگوقرقريقرقريهیرمند9652

937ده عزیزمحمدزهروزهیقرقريقرقريهیرمند9653

617ده علیشاه(خانی کوت)قرقريقرقريهیرمند9654

28120ده محسنقرقريقرقريهیرمند9655
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2067ده میرانقرقريقرقريهیرمند9656

51186ده نور محمد خانقرقريقرقريهیرمند9657

104483دهمردهقرقريقرقريهیرمند9658

1560ریگموريقرقريقرقريهیرمند9659

50190سراوانیقرقريقرقريهیرمند9660

**صفرعلی احمدقرقريقرقريهیرمند9661

62214علیخان زمانقرقريقرقريهیرمند9662

2786غالمحسین دهمردهقرقريقرقريهیرمند9663

3241,329قرقريقرقريقرقريهیرمند9664

98293کانالقرقريقرقريهیرمند9665

78314کتمکقرقريقرقريهیرمند9666

2881کرق شاه جانقرقريقرقريهیرمند9667

**کریم کشتهقرقريقرقريهیرمند9668

73234کندیکهقرقريقرقريهیرمند9669

31101کوهکنقرقريقرقريهیرمند9670

**گرگیچقرقريقرقريهیرمند9671

31138گلزاریگنقرقريقرقريهیرمند9672

45119گله بچهقرقريقرقريهیرمند9673

124451گمشادقرقريقرقريهیرمند9674

825الل محمددهمردهقرقريقرقريهیرمند9675

1762مردان شهرکیقرقريقرقريهیرمند9676

199598مالداديقرقريقرقريهیرمند9677

122394مالعلیقرقريقرقريهیرمند9678

**مالکریمقرقريقرقريهیرمند9679

37124میرشکارقرقريقرقريهیرمند9680

1550نیک محمد(عبداله دهمرده)قرقريقرقريهیرمند9681

1347یارمحمدکوهیقرقريقرقريهیرمند9682

1152ابراهیم آبادجهان آبادمرکزيهیرمند9683

27124آخوند زادهجهان آبادمرکزيهیرمند9684
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**بازارچه مشتركجهان آبادمرکزيهیرمند9685

1451باللجهان آبادمرکزيهیرمند9686

**پاسگاه انتظامی شهیداسالمی پککجهان آبادمرکزيهیرمند9687

97411پکک حاجی حیدرجهان آبادمرکزيهیرمند9688

108353جانیجهان آبادمرکزيهیرمند9689

30114جمااعظمجهان آبادمرکزيهیرمند9690

136451جهان آبادسفلیجهان آبادمرکزيهیرمند9691

43137جهان آبادعلیاجهان آبادمرکزيهیرمند9692

934حاج بلوچ خان براهوییجهان آبادمرکزيهیرمند9693

24105حاجی احمد شاهوزاییجهان آبادمرکزيهیرمند9694

36140حاجی سیدخان منصورنیا(خروط)جهان آبادمرکزيهیرمند9695

64383حاجی ملک محمد(کارگاه)جهان آبادمرکزيهیرمند9696

**حاجی نبیجهان آبادمرکزيهیرمند9697

1038حسن آبادجهان آبادمرکزيهیرمند9698

39129حسین اربابیجهان آبادمرکزيهیرمند9699

**خانه هاي جهانگیردهمردهجهان آبادمرکزيهیرمند9700

**خانه هاي مهراله(نظرآباد)جهان آبادمرکزيهیرمند9701

66261دوکلهجهان آبادمرکزيهیرمند9702

29119ده ازادجهان آبادمرکزيهیرمند9703

112373ده پهلوانجهان آبادمرکزيهیرمند9704

31120ده حاج نایب لجه ايجهان آبادمرکزيهیرمند9705

2689ده حاجی حسینجهان آبادمرکزيهیرمند9706

51211ده حاجی میرزا خانجهان آبادمرکزيهیرمند9707

1358ده حلیمجهان آبادمرکزيهیرمند9708

108417ده خروطجهان آبادمرکزيهیرمند9709

34134ده رخشانیجهان آبادمرکزيهیرمند9710

1579ده شادي جمالزهیجهان آبادمرکزيهیرمند9711

**ده شاهوزهیجهان آبادمرکزيهیرمند9712

1149ده علی اکبرمالحسینجهان آبادمرکزيهیرمند9713
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1569ده قادرجهان آبادمرکزيهیرمند9714

2161ده قجربارانیجهان آبادمرکزيهیرمند9715

143496ده کدخدا شاه جان بامريجهان آبادمرکزيهیرمند9716

35121ده محمد شهرکیجهان آبادمرکزيهیرمند9717

218811ده میرجعفرخانجهان آبادمرکزيهیرمند9718

66280ده نظر گرگیچجهان آبادمرکزيهیرمند9719

86334دهمردهجهان آبادمرکزيهیرمند9720

223883دهنوعلی خانجهان آبادمرکزيهیرمند9721

44151زورآبادجهان آبادمرکزيهیرمند9722

2383سرفرازجهان آبادمرکزيهیرمند9723

4591,914سنجرانیجهان آبادمرکزيهیرمند9724

1565سنجردهمردهجهان آبادمرکزيهیرمند9725

1046شاهرخجهان آبادمرکزيهیرمند9726

43199شهرك ابراهیم آبادجهان آبادمرکزيهیرمند9727

160648شهرك ساسولیجهان آبادمرکزيهیرمند9728

25110شیخ علمجهان آبادمرکزيهیرمند9729

1751شیرعلی خانجهان آبادمرکزيهیرمند9730

29128شیرمحمدگرگیججهان آبادمرکزيهیرمند9731

2297صالح محمد شهریاريجهان آبادمرکزيهیرمند9732

167575عبدالرحمان صفرزاییجهان آبادمرکزيهیرمند9733

69243عزیزبامديجهان آبادمرکزيهیرمند9734

1975کندلجهان آبادمرکزيهیرمند9735

65236کنگ شیرعلی خانجهان آبادمرکزيهیرمند9736

19103محمد رخشانی(نیازخان)جهان آبادمرکزيهیرمند9737

225815محمدقاسمجهان آبادمرکزيهیرمند9738

2092مال دادخدا عیسی زهیجهان آبادمرکزيهیرمند9739

1357مندیالنجهان آبادمرکزيهیرمند9740

4601,786میلکجهان آبادمرکزيهیرمند9741

2092میم خانجهان آبادمرکزيهیرمند9742
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87293اربابی خدريدوست محمدمرکزيهیرمند9743

36101ازادناروییدوست محمدمرکزيهیرمند9744

714اله داددوست محمدمرکزيهیرمند9745

2171امرودي(نمرودي)دوست محمدمرکزيهیرمند9746

**امیرآباددوست محمدمرکزيهیرمند9747

**پاسگاه انتظامی جانبازاندوست محمدمرکزيهیرمند9748

29117پسندخاندوست محمدمرکزيهیرمند9749

53211پکیرشهسواردوست محمدمرکزيهیرمند9750

92307پودینهدوست محمدمرکزيهیرمند9751

116421جمادوست محمدمرکزيهیرمند9752

2790جنگیخوندوست محمدمرکزيهیرمند9753

2374چلوکیدوست محمدمرکزيهیرمند9754

1866حاج کریم سارانی(حلیم)دوست محمدمرکزيهیرمند9755

1139حاجی باباخاندوست محمدمرکزيهیرمند9756

**حاجی ولی خرماییدوست محمدمرکزيهیرمند9757

731حسین آبادشهركدوست محمدمرکزيهیرمند9758

33132حکیم ریگیدوست محمدمرکزيهیرمند9759

89330حنیف غفران قادردوست محمدمرکزيهیرمند9760

**خاك سفیديدوست محمدمرکزيهیرمند9761

48195خان محمددوست محمدمرکزيهیرمند9762

100339خان محمدگله چاهدوست محمدمرکزيهیرمند9763

1556خانه هاي خواستیدوست محمدمرکزيهیرمند9764

27105خانی عباسدوست محمدمرکزيهیرمند9765

40147خانی گل محمدرخشانیدوست محمدمرکزيهیرمند9766

1469خواجه محمدسرگلزاییدوست محمدمرکزيهیرمند9767

1361دادخدا دادزريدوست محمدمرکزيهیرمند9768

2593دادزريدوست محمدمرکزيهیرمند9769

32106دادشاه گله چاهدوست محمدمرکزيهیرمند9770

84227دوست محمدلشکراندوست محمدمرکزيهیرمند9771
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1459ده احمدزرین دستدوست محمدمرکزيهیرمند9772

**ده امیرآبتیندوست محمدمرکزيهیرمند9773

59252ده انوشیرواندوست محمدمرکزيهیرمند9774

837ده حاتم علیزاهیدوست محمدمرکزيهیرمند9775

47162ده حاج حاتم قلجه ايدوست محمدمرکزيهیرمند9776

2292ده حاجی عبدالرحیم رخشانیدوست محمدمرکزيهیرمند9777

1036ده حاجی نادردوست محمدمرکزيهیرمند9778

1463ده حاجی نواب عیسی زهیدوست محمدمرکزيهیرمند9779

79292ده حسین علی خاندوست محمدمرکزيهیرمند9780

2601,119ده خمردوست محمدمرکزيهیرمند9781

63239ده رحماندوست محمدمرکزيهیرمند9782

724ده رخشانیدوست محمدمرکزيهیرمند9783

939ده عبداله کوتدوست محمدمرکزيهیرمند9784

163627ده علیمراددوست محمدمرکزيهیرمند9785

1767ده عوض سارانیدوست محمدمرکزيهیرمند9786

43143ده غالم محمد سارانیدوست محمدمرکزيهیرمند9787

**ده کرمدوست محمدمرکزيهیرمند9788

33111ده کرم مزرعهدوست محمدمرکزيهیرمند9789

1654ده کریم ناروییدوست محمدمرکزيهیرمند9790

49135ده گل میردوست محمدمرکزيهیرمند9791

107306ده مجیدریگیدوست محمدمرکزيهیرمند9792

**ده محمدخان محمد(رسول یارمحمد)دوست محمدمرکزيهیرمند9793

60200ده مختاردوست محمدمرکزيهیرمند9794

**ده مال عبداهللادوست محمدمرکزيهیرمند9795

1125ده میرزا علیدوست محمدمرکزيهیرمند9796

**ده نادرکهنهدوست محمدمرکزيهیرمند9797

93322ده نورمحمدصفرزاییدوست محمدمرکزيهیرمند9798

61179ده نیک محمدبراهوییدوست محمدمرکزيهیرمند9799

2065رستمدوست محمدمرکزيهیرمند9800
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108411رسول غالمدوست محمدمرکزيهیرمند9801

60250روستاي حاجی عباس خان صفرزهیدوست محمدمرکزيهیرمند9802

52192روستاي شهنوازدوست محمدمرکزيهیرمند9803

111484روستاي شهیدبهشتیدوست محمدمرکزيهیرمند9804

2465روستاي محمدامیرخمردوست محمدمرکزيهیرمند9805

107345سارانی خانی دلمراددوست محمدمرکزيهیرمند9806

104408ساسولیدوست محمدمرکزيهیرمند9807

1044سرگزكدوست محمدمرکزيهیرمند9808

112344سعید آبادسارانیدوست محمدمرکزيهیرمند9809

1156سیاه خان میربیکدوست محمدمرکزيهیرمند9810

**سیاه خان(صیف الدین)دوست محمدمرکزيهیرمند9811

28104سیدخان براهوییدوست محمدمرکزيهیرمند9812

83304شغالکدوست محمدمرکزيهیرمند9813

116463شهرك علی حسینادوست محمدمرکزيهیرمند9814

80311شهرك گل بیکدوست محمدمرکزيهیرمند9815

1142صاحب خان(شیرجان)دوست محمدمرکزيهیرمند9816

32136صالح خان(صالح محمد)دوست محمدمرکزيهیرمند9817

51185طاووسدوست محمدمرکزيهیرمند9818

933عاشقاندوست محمدمرکزيهیرمند9819

623عباس شاهگل(حاجی نواب عیسی زهی)دوست محمدمرکزيهیرمند9820

51167علیخان کچکولدوست محمدمرکزيهیرمند9821

86303عیدوسهرابدوست محمدمرکزيهیرمند9822

621عیسی لشکراندوست محمدمرکزيهیرمند9823

1449غالم محمد پودینهدوست محمدمرکزيهیرمند9824

78338غالمعلیدوست محمدمرکزيهیرمند9825

33107غالمعلی کهنهدوست محمدمرکزيهیرمند9826

59201قادر آباد (ما دین )دوست محمدمرکزيهیرمند9827

96260قجر محمد حسندوست محمدمرکزيهیرمند9828

1147قوس الدین بامديدوست محمدمرکزيهیرمند9829
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2999کامخاندوست محمدمرکزيهیرمند9830

1648کرتکهدوست محمدمرکزيهیرمند9831

79255کرکوهدوست محمدمرکزيهیرمند9832

195635کریم کشتهدوست محمدمرکزيهیرمند9833

2885گلشاه خاندوست محمدمرکزيهیرمند9834

1345ماککیدوست محمدمرکزيهیرمند9835

1239مسافردوست محمدمرکزيهیرمند9836

74291مال عظیم رودینیدوست محمدمرکزيهیرمند9837

2048مالدوست محمددوست محمدمرکزيهیرمند9838

83287نور محمد یوسف رودینیدوست محمدمرکزيهیرمند9839

933نورالهدوست محمدمرکزيهیرمند9840

2390نهنگیدوست محمدمرکزيهیرمند9841

1858یارمحمدخروطدوست محمدمرکزيهیرمند9842

114355یارمحمدعلمدوست محمدمرکزيهیرمند9843

65236یوسف اسالمدوست محمدمرکزيهیرمند9844

1253یوسف خان محمددوست محمدمرکزيهیرمند9845

82327ابیل پل رندهمارگانمرکزيهیرمند9846

926ارگ خان ملکمارگانمرکزيهیرمند9847

1266اسکمارگانمرکزيهیرمند9848

2498اسماعیل علیمارگانمرکزيهیرمند9849

143517ال گرگمارگانمرکزيهیرمند9850

52195بارانیمارگانمرکزيهیرمند9851

717باسکول 50 تنی پورحیدريمارگانمرکزيهیرمند9852

70302بلوچ ابیلمارگانمرکزيهیرمند9853

2581پهلوان دادشاه(دادشاه محمدپهلوان)مارگانمرکزيهیرمند9854

1141پهلوان شاه گل(دوست محمدشاه گل)مارگانمرکزيهیرمند9855

**تاجی اصغر(علی سیاسر)مارگانمرکزيهیرمند9856

1662تکورمارگانمرکزيهیرمند9857

1343توکل سارانیمارگانمرکزيهیرمند9858
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26126جالل آبادمارگانمرکزيهیرمند9859

175798جهانتیغمارگانمرکزيهیرمند9860

37158چاردريمارگانمرکزيهیرمند9861

103406چکلمارگانمرکزيهیرمند9862

56211حاجی آبادسیدمارگانمرکزيهیرمند9863

937حاجی حسین شیرزهیمارگانمرکزيهیرمند9864

1241حاجی شاه محمدمارگانمرکزيهیرمند9865

2073حاجی ملک شیرزاییمارگانمرکزيهیرمند9866

1669حسین آبادمارگانمرکزيهیرمند9867

32112حسین سرگزيمارگانمرکزيهیرمند9868

51216حسین صفدر(حاج عیسی دهمرده)مارگانمرکزيهیرمند9869

**خانه هاي خدادادمرادقلیمارگانمرکزيهیرمند9870

1159خانه هاي عبداله سارانیمارگانمرکزيهیرمند9871

**خانه هاي عوضمارگانمرکزيهیرمند9872

**خانه هاي مالشیخ رضا سرگزيمارگانمرکزيهیرمند9873

1356خانه هاي نیازمحمدمارگانمرکزيهیرمند9874

1663خدادادمارگانمرکزيهیرمند9875

1987ده بارانی(محمد)مارگانمرکزيهیرمند9876

36124ده جالل افغان گرگیچمارگانمرکزيهیرمند9877

410ده حاجی شاه نظرمارگانمرکزيهیرمند9878

1759ده حمیدگرگیچمارگانمرکزيهیرمند9879

1250ده ریگی پناه(جما)مارگانمرکزيهیرمند9880

99406ده سرگزي(سرگلزایی)مارگانمرکزيهیرمند9881

42128ده سلطانمارگانمرکزيهیرمند9882

40119ده شاه محمدقاسمیمارگانمرکزيهیرمند9883

1552ده صمدخرماییمارگانمرکزيهیرمند9884

32155ده عنایتمارگانمرکزيهیرمند9885

2163ده غالمعلی بامريمارگانمرکزيهیرمند9886

1032ده فخیره سفلیمارگانمرکزيهیرمند9887
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115547ده کدخداعلی نمروديمارگانمرکزيهیرمند9888

36122ده کندلمارگانمرکزيهیرمند9889

61223ده مسکینمارگانمرکزيهیرمند9890

56231ده ملنگ(نوراله دهمرده)مارگانمرکزيهیرمند9891

34136ده میرزاخان(کیخا)مارگانمرکزيهیرمند9892

44141ده نظرشریف(عیسی زهی)مارگانمرکزيهیرمند9893

37150دهمردهمارگانمرکزيهیرمند9894

59170دهمرده سیادكمارگانمرکزيهیرمند9895

1045رحمان دهمرده(ملنگ)مارگانمرکزيهیرمند9896

1151رسول افغانمارگانمرکزيهیرمند9897

**رسول سارانیمارگانمرکزيهیرمند9898

**رضاسیاسرمارگانمرکزيهیرمند9899

70321رنده سفلی(ارگ میرجمال)مارگانمرکزيهیرمند9900

67342روستاي عیسی زهیمارگانمرکزيهیرمند9901

91414زهروزهیمارگانمرکزيهیرمند9902

1665سرتیپمارگانمرکزيهیرمند9903

33108سیادكمارگانمرکزيهیرمند9904

1040شرکت چاه پایین(خانه هاي رشید بارانی)مارگانمرکزيهیرمند9905

2273شرکت چاهمارگانمرکزيهیرمند9906

176786شندلمارگانمرکزيهیرمند9907

41123شیردل سیاه دكمارگانمرکزيهیرمند9908

65198شیرین ساالرمارگانمرکزيهیرمند9909

410شیرین ساالرکهنهمارگانمرکزيهیرمند9910

**صاحب خان بارانیمارگانمرکزيهیرمند9911

1254صالح محمدایرگمارگانمرکزيهیرمند9912

2087صمدعیسی زهیمارگانمرکزيهیرمند9913

1862صوفی سیديمارگانمرکزيهیرمند9914

23101عبدالرحمان سارانیمارگانمرکزيهیرمند9915

2389عزیزدهمرده(بنیاد)مارگانمرکزيهیرمند9916
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417علی اکبرخمرمارگانمرکزيهیرمند9917

1878علیخانمارگانمرکزيهیرمند9918

42128غالم رستممارگانمرکزيهیرمند9919

2899غالم علی جعفرمارگانمرکزيهیرمند9920

**غالمحسین الغريمارگانمرکزيهیرمند9921

2283فخیره علیامارگانمرکزيهیرمند9922

**کربالیی عیسی مرادقلیمارگانمرکزيهیرمند9923

519کام خانمارگانمرکزيهیرمند9924

2372کچکولمارگانمرکزيهیرمند9925

1453کنگ مالعبدالهمارگانمرکزيهیرمند9926

**گرگمارگانمرکزيهیرمند9927

26115گزمهمارگانمرکزيهیرمند9928

620گل میرمارگانمرکزيهیرمند9929

**گلخانه حسین سارانیمارگانمرکزيهیرمند9930

49260لطفیمارگانمرکزيهیرمند9931

418لورگ خاريمارگانمرکزيهیرمند9932

72219مارگانمارگانمرکزيهیرمند9933

**مجتمع تولیدي آجر فشاريمارگانمرکزيهیرمند9934

936مجید عیسی زهیمارگانمرکزيهیرمند9935

410محمدابراهیم مختاريمارگانمرکزيهیرمند9936

1659مرادعلیمارگانمرکزيهیرمند9937

928مال کریم براهوییمارگانمرکزيهیرمند9938

31108مال گل جانمارگانمرکزيهیرمند9939

624مالعوضمارگانمرکزيهیرمند9940

64312ملکیمارگانمرکزيهیرمند9941

**منصورشهنوازي(نهتانی)مارگانمرکزيهیرمند9942

1769موسی کوهکنمارگانمرکزيهیرمند9943

616میرزا سارانیمارگانمرکزيهیرمند9944

44155میرزانبیمارگانمرکزيهیرمند9945
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**ناحیه صنعتی هیرمندمارگانمرکزيهیرمند9946

**ولیدادمارگانمرکزيهیرمند9947

2071یوسف زهیمارگانمرکزيهیرمند9948

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