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1143رحیم آبادخالزیرآفتابتهران189
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142468امام زاده داودسولقانکنتهران197
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**بندعلیخانبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین244

824بوالعرضبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین245

**تپه عطابهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین246

**تپه مرجانبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین247

**تپه نیزاربهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین248

61201تجرهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین249

197675جعفرآبادجنگلبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین250

724جهان آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین251

**چاله اردكبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین252

55130چرمشهر_قلعه ساالریهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین253

87294حاج آبادعربهابهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین254

96297حسن آبادکوه گچبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین255

515حسین آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین256

**حسین آبادخرابهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین257

**حسین آبادسرهنگبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین258

**حسین آبادعرببهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین259
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**حسین آبادقشقاییبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین260

228841حصارباالبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین261

291940حصارحسن بیکبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین262

2157حصارسرخبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین263

2788حصارعلیابهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین264

165578حصارقاضیبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین265

2589حصارکوچکبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین266

42139حصارگلیبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین267

**حصارولی خانبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین268

2751,012خاوهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین269

**خنجرآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین270

**دوازده امامبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین271

**دولت آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین272

**دولت آبادحاجی آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین273

**دهداقانبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین274

174644رستم آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین275

**زلف آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین276

224750زواره وربهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین277

**سلطان آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین278

241765سلمان آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین279

1338سورهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین280

**شریف آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین281

**شکرآبادکویربهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین282

41123شمس آبادعرببهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین283

**صادق آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین284

**صادق آباد_قلعه بلندبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین285

2784طاهرآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین286

197662طغانبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین287

**عباس آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین288
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**عزت آبادغفاریهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین289

928عسگرآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین290

**علی آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین291

57191علی آبادمحیطبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین292

**فرخ آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین293

**قاسم آباد_هاشم آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین294

243713قلعه بلندبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین295

3131,156قلعه خواجهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین296

830قلعه قاسم آباد_چهار باغبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین297

**قلعه نبیبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین298

**قلعه نوبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین299

**قنات کوچک اقصیبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین300

**قنات کوچکعلیابهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین301

1557کاظم آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین302

**کریم آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین303

**کریم آباداقصیبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین304

**گچی آبادباالبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین305

**گچی آبادپائینبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین306

44مبارکیهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین307

417محسن آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین308

5811,965محمدآبادعرببهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین309

**مرکزتثبیت شن ابردژبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین310

**مزرعه حسن آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین311

**مزرعه رازق آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین312

**مزرعه شفیع آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین313

**مزرعه غفاریهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین314

1532مزرعه کریم خانیبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین315

**مزرعه نصیرآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین316

**مصطفی آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین317
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**معدن باریتماکوباربهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین318

**مهدي آبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین319

98344نجفآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین320

**نصیرآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین321

**نظرآبادبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین322

**نیم ایستگاه ابشوربهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین323

**نیم ایستگاه کلوتبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین324

101325هفت جوبهبهنام عرب جنوبیجوادآبادورامین325

6132,034ابباریکبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین326

41132اجربستبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین327

1857ایجدانبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین328

3584ایجدانکبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین329

**بهمن آبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین330

2876تقی آبادشهرستانبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین331

**چاله غازانبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین332

1451حاجی آبادساالربهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین333

**حیدرآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین334

244827خالدآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین335

1847خواجه ولی سفلیبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین336

824خواجه ولی علیابهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین337

3371,156دمزآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین338

**شکرآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین339

**شمس آبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین340

76270ظهیرآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین341

**عباس آبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین342

**علی آبادمنتظربهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین343

**فخرآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین344

**فیض آبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین345

**قاسم آباداسکندربیکبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین346
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2579قشالق شمس آبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین347

**کریم آبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین348

107307کویرآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین349

**کهریزك بوربوربهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین350

**مجیدآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین351

**محمدآبادبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین352

3531,422موسی آبادبختیاريبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین353

623مونیهبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین354

**ویلیکهبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین355

2066یوسف آبادخالصهبهنام وسطجنوبیجوادآبادورامین356

5011,786جعفرآباد اخوانبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین357

**حسن آبادقاسم خانیبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین358

1,3017,223خورینبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین359

1,2864,439ریحان آبادبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین360

1,6285,571قشالق قویینکبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین361

102336قویینک زهريبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین362

5231,950کالتهبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین363

**مزرعه قره بالغبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین364

99331موسی آبادکاشانیبهنام پازوکی جنوبیمرکزيورامین365

**احمدآبادسپهبدبهنام وسطشمالیمرکزيورامین366

8872,933احمدآبادوسطبهنام وسطشمالیمرکزيورامین367

**اقبالیهبهنام وسطشمالیمرکزيورامین368

**امیرآبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین369

7342,477باغ خواصبهنام وسطشمالیمرکزيورامین370

922تقی آبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین371

38107حسین آبادجواهريبهنام وسطشمالیمرکزيورامین372

95345حسین آبادکاشانیبهنام وسطشمالیمرکزيورامین373

72248سعدآبادامالكبهنام وسطشمالیمرکزيورامین374

**عزیزآبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین375
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**علی آبادسپهبدبهنام وسطشمالیمرکزيورامین376

7462,522علی آبادفرسودهبهنام وسطشمالیمرکزيورامین377

**فتح آبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین378

1245قاسمآباداخوانبهنام وسطشمالیمرکزيورامین379

8052,684قشالق عمرآبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین380

1230محمدیهبهنام وسطشمالیمرکزيورامین381

**مزرعه باجکبهنام وسطشمالیمرکزيورامین382

**مزرعه رینبهنام وسطشمالیمرکزيورامین383

1347مهدي آبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین384

**مهرآبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین385

**نشاطیهبهنام وسطشمالیمرکزيورامین386

**نصیرآبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین387

**همت آبادبهنام وسطشمالیمرکزيورامین388

135411اردینهآبعلیرودهندماوند389

1530پیست ابعلیآبعلیرودهندماوند390

**تجرك پائینآبعلیرودهندماوند391

**تجرکباالآبعلیرودهندماوند392

**تیركآبعلیرودهندماوند393

**جعفرآبادآبعلیرودهندماوند394

212653جوردآبعلیرودهندماوند395

4361,397ساداتمحلهآبعلیرودهندماوند396

**سنک دروازهآبعلیرودهندماوند397

**معدن سیلیسآبعلیرودهندماوند398

**مندانکآبعلیرودهندماوند399

130360وسکارهآبعلیرودهندماوند400

1842هزاردشتآبعلیرودهندماوند401

**اروژقلیمهرآبادرودهندماوند402

**باغ گمركمهرآبادرودهندماوند403

**تخته هامهرآبادرودهندماوند404
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**چشمه فضل علیمهرآبادرودهندماوند405

37107چشمه هامهرآبادرودهندماوند406

190588چنارانمهرآبادرودهندماوند407

**حیدرآبادمهرآبادرودهندماوند408

37117خورینمهرآبادرودهندماوند409

**شاطرمحمدسفلیمهرآبادرودهندماوند410

2792عباس آبادمهرآبادرودهندماوند411

**کولیکمهرآبادرودهندماوند412

139450گل اهکمهرآبادرودهندماوند413

413گندكمهرآبادرودهندماوند414

1,5435,278مهرآبادمهرآبادرودهندماوند415

42144نودهمهرآبادرودهندماوند416

**ولی آبادمهرآبادرودهندماوند417

33101یلقان درهمهرآبادرودهندماوند418

**اندرابابرشیوهمرکزيدماوند419

3381,156ائینه ورزانابرشیوهمرکزيدماوند420

276841آروابرشیوهمرکزيدماوند421

420باغ سرهنگ طاهريابرشیوهمرکزيدماوند422

7962,500جابانابرشیوهمرکزيدماوند423

66230خسروانابرشیوهمرکزيدماوند424

**خورمندانابرشیوهمرکزيدماوند425

**درختبیدابرشیوهمرکزيدماوند426

91272دهنارابرشیوهمرکزيدماوند427

1954رودافشانابرشیوهمرکزيدماوند428

**زرشکیابرشیوهمرکزيدماوند429

8233,352سربندانابرشیوهمرکزيدماوند430

**سرحدان باالابرشیوهمرکزيدماوند431

**سرحدان پایینابرشیوهمرکزيدماوند432

182447سرخه دهابرشیوهمرکزيدماوند433
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**سرگویجابرشیوهمرکزيدماوند434

420سقزدرهابرشیوهمرکزيدماوند435

161492سیدآبادابرشیوهمرکزيدماوند436

**شاه بالغیابرشیوهمرکزيدماوند437

**صنمابرشیوهمرکزيدماوند438

**قلفکابرشیوهمرکزيدماوند439

4092کالكابرشیوهمرکزيدماوند440

3789کهنکابرشیوهمرکزيدماوند441

265844گرمابسردابرشیوهمرکزيدماوند442

**گویجابرشیوهمرکزيدماوند443

64139مشهدفیروزکوهابرشیوهمرکزيدماوند444

37104مقانکابرشیوهمرکزيدماوند445

159403مومجابرشیوهمرکزيدماوند446

108303هویرابرشیوهمرکزيدماوند447

619یدرهابرشیوهمرکزيدماوند448

63181یهرابرشیوهمرکزيدماوند449

**ابکالهتاررودمرکزيدماوند450

245899اسالم آبادتاررودمرکزيدماوند451

**اشندرتاررودمرکزيدماوند452

**اصالنتاررودمرکزيدماوند453

825اوزن درهتاررودمرکزيدماوند454

**اوزن دره پایینتاررودمرکزيدماوند455

48128تمیسیانتاررودمرکزيدماوند456

**جوزدرختتاررودمرکزيدماوند457

**چشمه سبزيتاررودمرکزيدماوند458

230740چنارعربهاتاررودمرکزيدماوند459

**چناركتاررودمرکزيدماوند460

625حسین آبادتاررودمرکزيدماوند461

144506حصارباالتاررودمرکزيدماوند462
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224691حصارپائینتاررودمرکزيدماوند463

**حصاركتاررودمرکزيدماوند464

69228خرم دهتاررودمرکزيدماوند465

3192دشتکتاررودمرکزيدماوند466

35119زره درتاررودمرکزيدماوند467

**سردخانه یکهزارتنیتاررودمرکزيدماوند468

**سلطان درهتاررودمرکزيدماوند469

1862علی آبادوالیتاررودمرکزيدماوند470

130453کالدشت پایینتاررودمرکزيدماوند471

2551کاجانتاررودمرکزيدماوند472

102334کالدشت ابوطالبی /کالدشت باال/تاررودمرکزيدماوند473

1237کالدشت ترقیتاررودمرکزيدماوند474

**کبوددرهتاررودمرکزيدماوند475

**گل گنگکتاررودمرکزيدماوند476

413لونهتاررودمرکزيدماوند477

3591,081مراءتاررودمرکزيدماوند478

**مرغداري حیدريتاررودمرکزيدماوند479

830مرکزتحقیقات مراتع ابسردتاررودمرکزيدماوند480

247741مشاءتاررودمرکزيدماوند481

**معدن سیلیستاررودمرکزيدماوند482

**ورجهتاررودمرکزيدماوند483

**ابزهجمع آبرودمرکزيدماوند484

1451اتابک شمس اولیاءجمع آبرودمرکزيدماوند485

32103اتابک کتیجمع آبرودمرکزيدماوند486

**اجانجمع آبرودمرکزيدماوند487

**ارتاشانجمع آبرودمرکزيدماوند488

**ارنگیجمع آبرودمرکزيدماوند489

**اسبی خونیکجمع آبرودمرکزيدماوند490

203598اوچونکجمع آبرودمرکزيدماوند491
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**اوزدرجمع آبرودمرکزيدماوند492

175554اهرانجمع آبرودمرکزيدماوند493

**باغکجمع آبرودمرکزيدماوند494

**برنه هشتجمع آبرودمرکزيدماوند495

**بندحمامجمع آبرودمرکزيدماوند496

33100بوالنجمع آبرودمرکزيدماوند497

101288بیدكجمع آبرودمرکزيدماوند498

**پلنگدرهجمع آبرودمرکزيدماوند499

2671تنگهجمع آبرودمرکزيدماوند500

**تنگه سازكجمع آبرودمرکزيدماوند501

**تودرهجمع آبرودمرکزيدماوند502

**تولکجمع آبرودمرکزيدماوند503

**جوزدارجمع آبرودمرکزيدماوند504

**چالجمع آبرودمرکزيدماوند505

516چشمه ابراهیمجمع آبرودمرکزيدماوند506

**چشمه شاهجمع آبرودمرکزيدماوند507

**چهارچشمهجمع آبرودمرکزيدماوند508

**خزکدرجمع آبرودمرکزيدماوند509

613دامداري همندابسردجمع آبرودمرکزيدماوند510

**درازبیشهجمع آبرودمرکزيدماوند511

**دزدآبادجمع آبرودمرکزيدماوند512

**دلیجمع آبرودمرکزيدماوند513

928دوابجمع آبرودمرکزيدماوند514

**دواستخريجمع آبرودمرکزيدماوند515

**دودرهجمع آبرودمرکزيدماوند516

**رزكجمع آبرودمرکزيدماوند517

**رستم آبادجمع آبرودمرکزيدماوند518

258713زانجمع آبرودمرکزيدماوند519

**زردهجمع آبرودمرکزيدماوند520
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2760زیارت باالجمع آبرودمرکزيدماوند521

**زیارت پائینجمع آبرودمرکزيدماوند522

**سرخ چشمهجمع آبرودمرکزيدماوند523

**سفیدبندجمع آبرودمرکزيدماوند524

**سنجازونکجمع آبرودمرکزيدماوند525

**سنگ اسیابکجمع آبرودمرکزيدماوند526

**سولکجمع آبرودمرکزيدماوند527

**شکن کلکجمع آبرودمرکزيدماوند528

**شمس آبادجمع آبرودمرکزيدماوند529

**صالح آبادجمع آبرودمرکزيدماوند530

**قاسم بیگیجمع آبرودمرکزيدماوند531

**قبرواجمع آبرودمرکزيدماوند532

**کبیرآبادجمع آبرودمرکزيدماوند533

**کرك سنوجمع آبرودمرکزيدماوند534

**کلنه درجمع آبرودمرکزيدماوند535

**کورچشمهجمع آبرودمرکزيدماوند536

**گرگینهجمع آبرودمرکزيدماوند537

**گم بیکجمع آبرودمرکزيدماوند538

117337لومانجمع آبرودمرکزيدماوند539

1033محمودیهجمع آبرودمرکزيدماوند540

**ملک چشمهجمع آبرودمرکزيدماوند541

**ملککجمع آبرودمرکزيدماوند542

**مملیجمع آبرودمرکزيدماوند543

**ممی شیجمع آبرودمرکزيدماوند544

**می شینهجمع آبرودمرکزيدماوند545

3931,305وادانجمع آبرودمرکزيدماوند546

90231وردانهجمع آبرودمرکزيدماوند547

2586هاشمکجمع آبرودمرکزيدماوند548

**همنداهرانجمع آبرودمرکزيدماوند549
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**همندخالصه وادانجمع آبرودمرکزيدماوند550

**همندکوهان وکردرجمع آبرودمرکزيدماوند551

**همندکیالنجمع آبرودمرکزيدماوند552

**همندلمسارجمع آبرودمرکزيدماوند553

**همندمرانکجمع آبرودمرکزيدماوند554

**هورینهجمع آبرودمرکزيدماوند555

**یکه گلهجمع آبرودمرکزيدماوند556

6762,322ادرانامامزاده ابوطالبمرکزيرباطکریم557

3611,312ده حسنامامزاده ابوطالبمرکزيرباطکریم558

3581,278کاظم آبادامامزاده ابوطالبمرکزيرباطکریم559

**اردوگاه علی آبادمنجیل آبادمرکزيرباطکریم560

288997اصغرآبادمنجیل آبادمرکزيرباطکریم561

**اغچه کندمنجیل آبادمرکزيرباطکریم562

3,35111,616االردمنجیل آبادمرکزيرباطکریم563

1,2773,972انجم آبادمنجیل آبادمرکزيرباطکریم564

**پادگان امیرالمومنینمنجیل آبادمرکزيرباطکریم565

**پادگان ش چمرانمنجیل آبادمرکزيرباطکریم566

7566پادگان ش حسن ابشناسانمنجیل آبادمرکزيرباطکریم567

**پادگان گروه 33منجیل آبادمرکزيرباطکریم568

1,4405,038پرندكمنجیل آبادمرکزيرباطکریم569

5771,980پیغمبرمنجیل آبادمرکزيرباطکریم570

**حاجی آبادمنجیل آبادمرکزيرباطکریم571

42148حسین آبادینگجهمنجیل آبادمرکزيرباطکریم572

238802حصارمهترمنجیل آبادمرکزيرباطکریم573

1,4665,339خانه هاي مسکونی لشگر23نوحهمنجیل آبادمرکزيرباطکریم574

**دامپروري کیخسرومنجیل آبادمرکزيرباطکریم575

**دانشکده علوم انتظامیمنجیل آبادمرکزيرباطکریم576

1,8886,529سفیدارمنجیل آبادمرکزيرباطکریم577

169631شهرآبادایالتمنجیل آبادمرکزيرباطکریم578
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3441,012شهرك یرندكمنجیل آبادمرکزيرباطکریم579

**فتح آبادمنجیل آبادمرکزيرباطکریم580

1,0593,667کیگاورمنجیل آبادمرکزيرباطکریم581

**مجتمع مسکونی پادگانمنجیل آبادمرکزيرباطکریم582

**معدن منگنزرباطکریممنجیل آبادمرکزيرباطکریم583

8342,648منجیل آبادمنجیل آبادمرکزيرباطکریم584

**میدان تیرپرندكمنجیل آبادمرکزيرباطکریم585

105339یقهمنجیل آبادمرکزيرباطکریم586

58200حکیم آبادوهن آبادمرکزيرباطکریم587

1,6275,360شترخواروهن آبادمرکزيرباطکریم588

145556شهرستانکوهن آبادمرکزيرباطکریم589

251868علی آبادوهن آبادمرکزيرباطکریم590

165591نودهوهن آبادمرکزيرباطکریم591

4401,541وهن آبادوهن آبادمرکزيرباطکریم592

82262توتکخاوران شرقیخاورانري593

7422,466چهل قزوسیاه درهخاوران شرقیخاورانري594

57172سنگ تراشانخاوران شرقیخاورانري595

10,47136,446قیام دشتخاوران شرقیخاورانري596

15143پادگان خاورانخاوران غربیخاورانري597

6682,201عباس آبادعالقبندخاوران غربیخاورانري598

7322,645قاسم آبادتهرانچیخاوران غربیخاورانري599

174513لپه زنکخاوران غربیخاورانري600

5141,917محمودآبادخاوران غربیخاورانري601

**انبارعلوفه ارتشحسن آبادفشاپویهري602

**پایگاه ژئوفیزیکحسن آبادفشاپویهري603

**حاجی آبادحسن آبادفشاپویهري604

515سلمان آبادحسن آبادفشاپویهري605

**شرکت کشت وصنعت احنامحسن آبادفشاپویهري606

**شرکت کشت وصنعت حساماكحسن آبادفشاپویهري607
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5461,464شمس آبادحسن آبادفشاپویهري608

**شهرك سینمایی دفاع مقدسحسن آبادفشاپویهري609

**عزیزآبادحسن آبادفشاپویهري610

**فرودگاه بین المللی امام خمینیحسن آبادفشاپویهري611

**قشالق کهنه - چشمه شورحسن آبادفشاپویهري612

2969قلعه محمدعلیخانحسن آبادفشاپویهري613

46176قلعه نوفشاپویهحسن آبادفشاپویهري614

**کمالیهحسن آبادفشاپویهري615

73266کنارگردپائینحسن آبادفشاپویهري616

180717ویجین باالحسن آبادفشاپویهري617

2060ویجین پائینحسن آبادفشاپویهري618

**یونس آبادحسن آبادفشاپویهري619

8083,530ابراهیم آبادکلینفشاپویهري620

2891ارادکلینفشاپویهري621

522اسدآبادکلینفشاپویهري622

**اشتهازانکلینفشاپویهري623

**انیس آبادکلینفشاپویهري624

**بوالقیطاسکلینفشاپویهري625

1354حسین آبادکلینفشاپویهري626

417حصارچوپانکلینفشاپویهري627

139494خانلقکلینفشاپویهري628

35144خمارآبادکلینفشاپویهري629

**دولت آبادخرابهکلینفشاپویهري630

103,031زلف آبادکلینفشاپویهري631

251964زیوانکلینفشاپویهري632

**شریف آبادکلینفشاپویهري633

**صفرآبادکلینفشاپویهري634

518علی آبادموقوفهکلینفشاپویهري635

22108قنبرآبادکلینفشاپویهري636
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126433کلینکلینفشاپویهري637

514کوشک فشاپویهکلینفشاپویهري638

**کیق آبادکلینفشاپویهري639

**محمدآبادکلینفشاپویهري640

**نجف آبادکلینفشاپویهري641

180601چاله طرخانچاله طرخانقلعه نوري642

59157حمیدآبادچاله طرخانقلعه نوري643

6722,249ده خیرچاله طرخانقلعه نوري644

3611,191عشق آبادچاله طرخانقلعه نوري645

2,5108,756فیروزآبادچاله طرخانقلعه نوري646

252823قمی آبادچاله طرخانقلعه نوري647

44157مقیم آبادچاله طرخانقلعه نوري648

105356نجم آبادچاله طرخانقلعه نوري649

59نظرآبادچاله طرخانقلعه نوري650

1,1414,000زمان آبادقلعه نوقلعه نوري651

**شمس آبادقلعه نوقلعه نوري652

7372,514طالب آبادقلعه نوقلعه نوري653

725علی آبادقیصریهقلعه نوقلعه نوري654

1,5845,352قلعه نوخالصهقلعه نوقلعه نوري655

261946کریم آبادتهرانچیقلعه نوقلعه نوري656

21910,850گل تپه کبیرقلعه نوقلعه نوري657

1023مجتمع صنعتی بهارستانقلعه نوقلعه نوري658

**احمدآباد/قلعه کاشانی /کهریزكکهریزكري659

63220اسماعیل آبادکهریزكکهریزكري660

34103اسماعیل آبادمعینکهریزكکهریزكري661

**آمادگاه شهید حسن دلیريکهریزكکهریزكري662

645بهشت زهراکهریزكکهریزكري663

**بی بی مریمکهریزكکهریزكري664

**پاالیشگاه تهرانکهریزكکهریزكري665
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6542,278تورقوزآبادکهریزكکهریزكري666

**جاللیهکهریزكکهریزكري667

41149جهان آبادکهریزكکهریزكري668

36131خورایینکهریزكکهریزكري669

115383خیرآبادکهریزكکهریزكري670

2861,034درسون آبادکهریزكکهریزكري671

3231,152دوتوهه سفلیکهریزكکهریزكري672

1239ده توهه علیاکهریزكکهریزكري673

199687ده نوکهریزكکهریزكري674

42190سلمان آبادکهریزكکهریزكري675

**سیدآبادکهریزكکهریزكري676

1011شریف آبادکهریزكکهریزكري677

616عبداله آباداجاقکهریزكکهریزكري678

107372عظیم آبادکهریزكکهریزكري679

**قاسم آبادقنات شورکهریزكکهریزكري680

930قلعه سیدکهریزكکهریزكري681

**قلعه شریفانکهریزكکهریزكري682

2291,331قلعه نوچمن زمینکهریزكکهریزكري683

1,7635,717قمصرکهریزكکهریزكري684

145511قیصرآبادکهریزكکهریزكري685

**کارخانه تهران کمیکالکهریزكکهریزكري686

69282کبیرآبادکهریزكکهریزكري687

**کالغ ایهکهریزكکهریزكري688

1,9376,888گل حصارکهریزكکهریزكري689

23106مافتونکهریزكکهریزكري690

**محمدآبادچمبوركکهریزكکهریزكري691

**محمودآبادکهریزكکهریزكري692

**مرقدمطهرامام خمینیکهریزكکهریزكري693

3496منطقه صنعتی تهرانکهریزكکهریزكري694
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**میدان تیرژاندارمري یگان ویژهکهریزكکهریزكري695

2,7339,999اسالم آبادعظیمیهمرکزيري696

134451اندرمانعظیمیهمرکزيري697

2,1126,886بهشتیعظیمیهمرکزيري698

178599دولت آبادقیصریهعظیمیهمرکزيري699

1,1954,178صالح آباد شرقیعظیمیهمرکزيري700

1,3204,708عباس آبادعظیمیهمرکزيري701

6,57921,594عالئینعظیمیهمرکزيري702

2787علیانعظیمیهمرکزيري703

125432عمادآورعظیمیهمرکزيري704

105302فتح آبادعظیمیهمرکزيري705

6111,910قلعه عظیم آبادعظیمیهمرکزيري706

213724کمیتهعظیمیهمرکزيري707

1,1733,694ولی آبادعظیمیهمرکزيري708

1,4354,820اسالم آباد - اشرف آبادغنی آبادمرکزيري709

2,1667,778امین آبادغنی آبادمرکزيري710

241819تقی آبادغنی آبادمرکزيري711

4,00213,203خاورشهرغنی آبادمرکزيري712

5511,880غنی آبادغنی آبادمرکزيري713

33118کوره فرنگیغنی آبادمرکزيري714

131395هفت دستگاه و نسوزغنی آبادمرکزيري715

179512ابنیکرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات716

4291,315امامه باالرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات717

1021امامه پایینرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات718

64201امین آبادرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات719

214583اهاررودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات720

44اهنگركرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات721

90245ایگلرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات722

46140باغ گلرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات723
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63147پس قلعهرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات724

**جوشانکرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات725

38117حاجی آبادرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات726

**حدادیهرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات727

**دره جوزاررودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات728

180458روتهرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات729

182546رودكرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات730

226505زایگانرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات731

49121زردبندرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات732

**شرکت تله کابین توچال ( ایستگاه  1)رودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات733

**شنکزاررودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات734

**شیرپالرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات735

**کلک چالرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات736

64207کلوگانرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات737

**کمرخانیرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات738

271794گرمابدررودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات739

3691,135الالنرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات740

**معدن نی چالرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات741

**وزبادرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات742

**هتل اوسونرودبارقصرانرودبارقصرانشمیرانات743

2979ایرالواسان بزرگلواساناتشمیرانات744

**ایستگاه حفاظت خاك واب خیزداريلواسان بزرگلواساناتشمیرانات745

518پورزندسفلیلواسان بزرگلواساناتشمیرانات746

**پورزندعلیالواسان بزرگلواساناتشمیرانات747

94231پورزندوسطیلواسان بزرگلواساناتشمیرانات748

**تاسیسات سدلتیانلواسان بزرگلواساناتشمیرانات749

3374جوزكلواسان بزرگلواساناتشمیرانات750

2997چهارباغلواسان بزرگلواساناتشمیرانات751

193574رسنانلواسان بزرگلواساناتشمیرانات752
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611سنگ کوهکلواسان بزرگلواساناتشمیرانات753

3999عالیینلواسان بزرگلواساناتشمیرانات754

148463کالنلواسان بزرگلواساناتشمیرانات755

320937لواسان بزرگلواسان بزرگلواساناتشمیرانات756

**مزرعه شاه نشینلواسان بزرگلواساناتشمیرانات757

1,1453,441نیکنامدهلواسان بزرگلواساناتشمیرانات758

**هیزم دره (خانلرآباد)لواسان بزرگلواساناتشمیرانات759

4271,257افجهلواسان کوچکلواساناتشمیرانات760

**الونلواسان کوچکلواساناتشمیرانات761

119226انباجلواسان کوچکلواساناتشمیرانات762

226629برگ جهانلواسان کوچکلواساناتشمیرانات763

41116بوجانلواسان کوچکلواساناتشمیرانات764

**پادگان گردنه قوچکلواسان کوچکلواساناتشمیرانات765

**پادگان لشگركلواسان کوچکلواساناتشمیرانات766

**پارك جنگلی سدلتیانلواسان کوچکلواساناتشمیرانات767

**پاسگاه نیروئ انتظامی گردنه قوچکلواسان کوچکلواساناتشمیرانات768

1522پشت الریجانلواسان کوچکلواساناتشمیرانات769

**دکل مخابراتلواسان کوچکلواساناتشمیرانات770

114384راحت آبادلواسان کوچکلواساناتشمیرانات771

**رله رادیووتلویزیونلواسان کوچکلواساناتشمیرانات772

**زیادآباد(اردوگاه شهید تهرانی )لواسان کوچکلواساناتشمیرانات773

**سایت موشکی نیروي هوائیلواسان کوچکلواساناتشمیرانات774

79212سینکلواسان کوچکلواساناتشمیرانات775

3681,119کندعلیالواسان کوچکلواساناتشمیرانات776

55138کردیانلواسان کوچکلواساناتشمیرانات777

**کالنترئ  166لشگركلواسان کوچکلواساناتشمیرانات778

75236کندسفلیلواسان کوچکلواساناتشمیرانات779

1230کیورلواسان کوچکلواساناتشمیرانات780

**گندم مجدلواسان کوچکلواساناتشمیرانات781
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109250مزرعه ساداتلواسان کوچکلواساناتشمیرانات782

**معدن خاك بنتونیتلواسان کوچکلواساناتشمیرانات783

**میدان تیرشهیدفالح پورلواسان کوچکلواساناتشمیرانات784

67204ناصرآبادلواسان کوچکلواساناتشمیرانات785

254720هنزكلواسان کوچکلواساناتشمیرانات786

1,3194,113اصیل آبادجوقینجوقینشهریار787

**امادگاه کوثرجوقینجوقینشهریار788

6662,377بکهجوقینجوقینشهریار789

**پادگان پهبادجوقینجوقینشهریار790

**پادگان فلقجوقینجوقینشهریار791

**پادگان قدسجوقینجوقینشهریار792

127403ترپاق تپهجوقینجوقینشهریار793

3281,058حصارساتیجوقینجوقینشهریار794

4181,415خانه هاي سازمانی گروه 33جوقینجوقینشهریار795

104333رنگرزجوقینجوقینشهریار796

279952سقرچینجوقینجوقینشهریار797

1,4394,856فرارتجوقینجوقینشهریار798

269860قجرآبادجوقینجوقینشهریار799

99358قجرتخت رستمجوقینجوقینشهریار800

2687قشالق مهرچینجوقینجوقینشهریار801

1137قلعه نوجوقینجوقینشهریار802

6752,132کردامیرجوقینجوقینشهریار803

جوقینجوقینشهریار804
کشت وصنعت ملت ( دامدارئ جماران 

(
**

**مزرعه پیوندجوقینجوقینشهریار805

7502,478یباركجوقینجوقینشهریار806

5982,143اسکمانرزکانمرکزيشهریار807

3831,475الوردرزکانمرکزيشهریار808

41156باالبانرزکانمرکزيشهریار809

1,0233,651دهشادباالرزکانمرکزيشهریار810
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3571,291دهشادپائینرزکانمرکزيشهریار811

1,4294,969دینارآبادرزکانمرکزيشهریار812

1,5965,460رزکانرزکانمرکزيشهریار813

1,5325,111رضی آبادباالرزکانمرکزيشهریار814

5401,704رضی آبادپائینرزکانمرکزيشهریار815

1844قره تپهرزکانمرکزيشهریار816

**قلعه شایستهرزکانمرکزيشهریار817

4,79616,212سعیدآبادسعیدآبادمرکزيشهریار818

6472,679کوئ سازمانی 22بهمنسعیدآبادمرکزيشهریار819

**ورامینکسعیدآبادمرکزيشهریار820

4101,354ابراهیم آبادفردوسجوقینشهریار821

624رازمرهفردوسجوقینشهریار822

164508رامینفردوسجوقینشهریار823

1,4164,594کردزارفردوسجوقینشهریار824

1747نصرت آبادفردوسجوقینشهریار825

53168وسطرفردوسجوقینشهریار826

1,6585,308یوسف آبادصیرفیفردوسجوقینشهریار827

273953باطري سازي نورقائم آبادمرکزيشهریار828

7272,433محمودآبادخلج آبادقائم آبادمرکزيشهریار829

1,3104,859باباسلمانمویزمرکزيشهریار830

115352بادامکمویزمرکزيشهریار831

172571قلعه بهامویزمرکزيشهریار832

191551اسوردوبلوكارجمندفیروزکوه833

142378اندریهدوبلوكارجمندفیروزکوه834

98293بهاندوبلوكارجمندفیروزکوه835

35100دریابکدوبلوكارجمندفیروزکوه836

42134زرماندوبلوكارجمندفیروزکوه837

56101سلماندوبلوكارجمندفیروزکوه838

155447سله بندوبلوكارجمندفیروزکوه839
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74187طهنهدوبلوكارجمندفیروزکوه840

148420نجفدردوبلوكارجمندفیروزکوه841

105329ورسخوراندوبلوكارجمندفیروزکوه842

69208وزنادوبلوكارجمندفیروزکوه843

95327وشتاندوبلوكارجمندفیروزکوه844

**امركقزقانچايارجمندفیروزکوه845

139418اهنزقزقانچايارجمندفیروزکوه846

48بهانکقزقانچايارجمندفیروزکوه847

63189شادمهنقزقانچايارجمندفیروزکوه848

4601,288لزورقزقانچايارجمندفیروزکوه849

**مرجی خونیقزقانچايارجمندفیروزکوه850

**اردوگاه شهیدبهشتیپشتکوهمرکزيفیروزکوه851

**اروپشتکوهمرکزيفیروزکوه852

115365امیریهپشتکوهمرکزيفیروزکوه853

94280پیردهپشتکوهمرکزيفیروزکوه854

89245دردهپشتکوهمرکزيفیروزکوه855

**راهدارخانه بشمپشتکوهمرکزيفیروزکوه856

**سائوبزرگپشتکوهمرکزيفیروزکوه857

**سائوکوچکپشتکوهمرکزيفیروزکوه858

43122سرانزاپشتکوهمرکزيفیروزکوه859

**سرچمنپشتکوهمرکزيفیروزکوه860

**سرمندانپشتکوهمرکزيفیروزکوه861

**شرکت رانپشتکوهمرکزيفیروزکوه862

**شیخ علی خانپشتکوهمرکزيفیروزکوه863

715شیخ وزاپشتکوهمرکزيفیروزکوه864

3668طارم گورسفیدپشتکوهمرکزيفیروزکوه865

162458طرودپشتکوهمرکزيفیروزکوه866

**کبودبندپشتکوهمرکزيفیروزکوه867

98274کتاالنپشتکوهمرکزيفیروزکوه868
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2251کدودهپشتکوهمرکزيفیروزکوه869

3384کرگوانهپشتکوهمرکزيفیروزکوه870

2158کالرخان باالپشتکوهمرکزيفیروزکوه871

49138کمندپشتکوهمرکزيفیروزکوه872

2362کندیانپشتکوهمرکزيفیروزکوه873

66158گاودهپشتکوهمرکزيفیروزکوه874

2556گدوكپشتکوهمرکزيفیروزکوه875

70210گورسفیدپشتکوهمرکزيفیروزکوه876

**مرگ سرپشتکوهمرکزيفیروزکوه877

**معدن سرانزاپشتکوهمرکزيفیروزکوه878

5295مهنپشتکوهمرکزيفیروزکوه879

**نواسپشتکوهمرکزيفیروزکوه880

**ويپشتکوهمرکزيفیروزکوه881

1940اب باریک کوچکحبلرودمرکزيفیروزکوه882

223353اتشانحبلرودمرکزيفیروزکوه883

**اشرف آبادحبلرودمرکزيفیروزکوه884

104301امین آبادحبلرودمرکزيفیروزکوه885

190390انزهاحبلرودمرکزيفیروزکوه886

158439حصاربنحبلرودمرکزيفیروزکوه887

3277دمی اقاحبلرودمرکزيفیروزکوه888

77175دهگردانحبلرودمرکزيفیروزکوه889

**زرشکی شرکت جنگلکحبلرودمرکزيفیروزکوه890

103267سیمین دشتحبلرودمرکزيفیروزکوه891

2867فرح آبادحبلرودمرکزيفیروزکوه892

36110کبوتردرهحبلرودمرکزيفیروزکوه893

55117گچهحبلرودمرکزيفیروزکوه894

3490گذرخانی سیدآبادحبلرودمرکزيفیروزکوه895

2770ماهیانحبلرودمرکزيفیروزکوه896

61160محمودآبادحبلرودمرکزيفیروزکوه897

صفحه 31



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

111221مزدارانحبلرودمرکزيفیروزکوه898

56هریاجحبلرودمرکزيفیروزکوه899

**اخريشهرآبادمرکزيفیروزکوه900

**اندورشهرآبادمرکزيفیروزکوه901

80209بادرودشهرآبادمرکزيفیروزکوه902

**باسال درهشهرآبادمرکزيفیروزکوه903

**پردینشهرآبادمرکزيفیروزکوه904

215574جلیزجندشهرآبادمرکزيفیروزکوه905

2565جلیل آبادشهرآبادمرکزيفیروزکوه906

1635حسن آبادشهرآبادمرکزيفیروزکوه907

4397خمدهشهرآبادمرکزيفیروزکوه908

103303دهینشهرآبادمرکزيفیروزکوه909

3285سرخه دشتشهرآبادمرکزيفیروزکوه910

266822شهرآبادشهرآبادمرکزيفیروزکوه911

116298طارسشهرآبادمرکزيفیروزکوه912

**عرب لیشهرآبادمرکزيفیروزکوه913

415کارخانه ماسهشهرآبادمرکزيفیروزکوه914

**کله سرشهرآبادمرکزيفیروزکوه915

**کله منارشهرآبادمرکزيفیروزکوه916

2787السم چشمهشهرآبادمرکزيفیروزکوه917

**لن جنهشهرآبادمرکزيفیروزکوه918

171512منطقه صنعتی فیروزکوهشهرآبادمرکزيفیروزکوه919

146318مهآبادشهرآبادمرکزيفیروزکوه920

51128ناماورشهرآبادمرکزيفیروزکوه921

**نمرودشهرآبادمرکزيفیروزکوه922

148415هراندهشهرآبادمرکزيفیروزکوه923

**پرناندانشمرکزيقدس924

**دامداري حسین طوسیدانشمرکزيقدس925

**دامدارئ حسین موسوئدانشمرکزيقدس926
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76256زرنان باالدانشمرکزيقدس927

70224زرنان پاییندانشمرکزيقدس928

1,0503,402شهرك دانشدانشمرکزيقدس929

**پادگان خیبرهفت جويمرکزيقدس930

**مجتمع معادن شن وماسههفت جويمرکزيقدس931

9503,137هفتجويهفت جويمرکزيقدس932

1,0683,715صالح آبادقشالق جیتومرکزيقرچک933

2,1737,909قشالق جیتوقشالق جیتومرکزيقرچک934

4111,153امین آبادولی آبادمرکزيقرچک935

1,8466,399داودآبادولی آبادمرکزيقرچک936

66رستم آبادولی آبادمرکزيقرچک937

2450رضی آبادولی آبادمرکزيقرچک938

1,0013,603قشالق مشهدي ابوالحسنولی آبادمرکزيقرچک939

1,7266,177قشالق مشهدي محمدولی آبادمرکزيقرچک940

1,5055,306محمدآباداعالولی آبادمرکزيقرچک941

2563محمودآبادطباطباییولی آبادمرکزيقرچک942

1,0373,680ولی آبادولی آبادمرکزيقرچک943

**احمدآبادسیدلراخترآبادصفا دشتمالرد944

**احمدآبادعلیزادهاخترآبادصفا دشتمالرد945

135430اخترآباداخترآبادصفا دشتمالرد946

**اسدآبادبوقیناخترآبادصفا دشتمالرد947

**اغل الوندياخترآبادصفا دشتمالرد948

**اغلهاي کنارقجیراخترآبادصفا دشتمالرد949

**اغلهاي وسطه قجیراخترآبادصفا دشتمالرد950

720اق قوییاخترآبادصفا دشتمالرد951

**اقازالاخترآبادصفا دشتمالرد952

2253اکرم آبادکیانپوراخترآبادصفا دشتمالرد953

3377اله آباداخترآبادصفا دشتمالرد954

**امیرآبادکالهچیاخترآبادصفا دشتمالرد955
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**بوقین مهدي آباداخترآبادصفا دشتمالرد956

اخترآبادصفا دشتمالرد957
پادگان جوادیه  /مجتمع کشت وصنعت 

فدك
**

42151چاقواخوانیاخترآبادصفا دشتمالرد958

826چاقوباالاخترآبادصفا دشتمالرد959

3497چهارباغاخترآبادصفا دشتمالرد960

72241حاجی آبادسفلیاخترآبادصفا دشتمالرد961

**حسن آبادمیرهاشمیاخترآبادصفا دشتمالرد962

825حسین آبادعلیزادهاخترآبادصفا دشتمالرد963

2073حسین آبادهفشلواخترآبادصفا دشتمالرد964

1819داغ قوئیاخترآبادصفا دشتمالرد965

**دکیناخترآبادصفا دشتمالرد966

413دولتآباداخترآبادصفا دشتمالرد967

**رضاآباداخترآبادصفا دشتمالرد968

47146زرین آباداخترآبادصفا دشتمالرد969

1374زرین ده /کشت وصنعتجاوید/اخترآبادصفا دشتمالرد970

**شیرین آباداخترآبادصفا دشتمالرد971

**صفی آباداخترآبادصفا دشتمالرد972

519عباس آبادگل شایگاناخترآبادصفا دشتمالرد973

**عربکاخترآبادصفا دشتمالرد974

**علی آبادقطعه چهاراخترآبادصفا دشتمالرد975

87309قشالق امیرآباداخترآبادصفا دشتمالرد976

**قشالق شورقوئیاخترآبادصفا دشتمالرد977

**قشالق قازاچانیاخترآبادصفا دشتمالرد978

**قلعه قربان خاناخترآبادصفا دشتمالرد979

**قمشلواخترآبادصفا دشتمالرد980

55211گمرگاناخترآبادصفا دشتمالرد981

42147گوي بالغاخترآبادصفا دشتمالرد982

37155محمدآباداخترآبادصفا دشتمالرد983

**محمدآبادنائینی هااخترآبادصفا دشتمالرد984

صفحه 34



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

33105محمودآباداخترآبادصفا دشتمالرد985

**مرتع اسدخاناخترآبادصفا دشتمالرد986

**مرتع ذغلواخترآبادصفا دشتمالرد987

**مزرعه شیرین قوییاخترآبادصفا دشتمالرد988

**مزرعه مهردشتاخترآبادصفا دشتمالرد989

**معدن خاك چینیاخترآبادصفا دشتمالرد990

**مهدي آباداخترآبادصفا دشتمالرد991

513نورآباداخترآبادصفا دشتمالرد992

3398ورآباداخترآبادصفا دشتمالرد993

618ولی آبادجزایرياخترآبادصفا دشتمالرد994

**یوسف آبادغفارياخترآبادصفا دشتمالرد995

3091,034ارسطوبی بی سکینهصفا دشتمالرد996

196631ارغش آبادبی بی سکینهصفا دشتمالرد997

**امامزاده بی بی سکینهبی بی سکینهصفا دشتمالرد998

1,4585,221امیرآبادبی بی سکینهصفا دشتمالرد999

615امیریهبی بی سکینهصفا دشتمالرد1000

55177امین آبادبی بی سکینهصفا دشتمالرد1001

132503دهکبی بی سکینهصفا دشتمالرد1002

42148سلمیانبی بی سکینهصفا دشتمالرد1003

33117شریف آبادبی بی سکینهصفا دشتمالرد1004

124429شش دبانلوبی بی سکینهصفا دشتمالرد1005

**عباس آبادطوسیبی بی سکینهصفا دشتمالرد1006

231777علی بیاتبی بی سکینهصفا دشتمالرد1007

**قشالق توللیبی بی سکینهصفا دشتمالرد1008

3071,070کوشککبی بی سکینهصفا دشتمالرد1009

82281کهریزكبی بی سکینهصفا دشتمالرد1010

6522,101مهردشت /خاتون لر/صالح آبادبی بی سکینهصفا دشتمالرد1011

1,3604,895یوسف آبادقوامبی بی سکینهصفا دشتمالرد1012

9673,311اسفندآبادمالرد جنوبیمرکزيمالرد1013

صفحه 35



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1,8456,193بیدکنهمالرد جنوبیمرکزيمالرد1014

**پادگان المهديمالرد جنوبیمرکزيمالرد1015

**پادگان ش باقريمالرد جنوبیمرکزيمالرد1016

**پادگان شهیدمدرسمالرد جنوبیمرکزيمالرد1017

110355حصارشالپوشمالرد جنوبیمرکزيمالرد1018

**دامداري تکه اوغلیمالرد جنوبیمرکزيمالرد1019

116423صالح آبادحصارشالپوشمالرد جنوبیمرکزيمالرد1020

6502,117قبچاقمالرد جنوبیمرکزيمالرد1021

**قلعه ارمنی (قلعه حیدر)مالرد جنوبیمرکزيمالرد1022

**مزرعه ده کنیمالرد جنوبیمرکزيمالرد1023

**ترکمن (مالکین )مالرد شمالیمرکزيمالرد1024

**حصارك غفاريمالرد شمالیمرکزيمالرد1025

1,3574,687خوشناممالرد شمالیمرکزيمالرد1026

2,6969,452شهرك جعفریهمالرد شمالیمرکزيمالرد1027

1,4525,110قشالق مالردمالرد شمالیمرکزيمالرد1028

1,1613,866قلعه فرامرزيمالرد شمالیمرکزيمالرد1029

1,0023,227لمآبادمالرد شمالیمرکزيمالرد1030

5021,704مالردویالي جنوبیمالرد شمالیمرکزيمالرد1031

278958مهراذینمالرد شمالیمرکزيمالرد1032

294970مهرچینمالرد شمالیمرکزيمالرد1033

3821,380ویال دشتمالرد شمالیمرکزيمالرد1034

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

صفحه 36


