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**پتروشیمی ابرکوهتیرجردمرکزيابرکوه239

**تراورتن آریاسنگ/عابديتیرجردمرکزيابرکوه240

**تیجردتیرجردمرکزيابرکوه241

82271تیزوكتیرجردمرکزيابرکوه242

**چاه اب اشامیدنی شمس آبادتیرجردمرکزيابرکوه243

**چاه احمدفیروزآبادي وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه244

**چاه اسفندیارساالريتیرجردمرکزيابرکوه245

**چاه امان اله رستگاه وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه246

**چاه ایازقلی محموديتیرجردمرکزيابرکوه247

**چاه ایرجی / قلندريتیرجردمرکزيابرکوه248

**چاه آب آشامیدنی مریم آبادتیرجردمرکزيابرکوه249

**چاه جمهوريتیرجردمرکزيابرکوه250

**چاه حاج حسین رستگار و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه251

**چاه حاج علی اکبرتیرجردمرکزيابرکوه252

**چاه حاج محمودیزديتیرجردمرکزيابرکوه253

**چاه حاج میرزا محمد اکرمی و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه254

**چاه حاجی حسین رستگارتیرجردمرکزيابرکوه255

**چاه حاجی حسین مژده پوروشرکاتیرجردمرکزيابرکوه256

**چاه حاجی محمد امید پناهتیرجردمرکزيابرکوه257

**چاه حاجی محمودضرابی وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه258

**چاه حبیب فیروزآبادي وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه259
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**چاه حسین امید پناهتیرجردمرکزيابرکوه260

**چاه حسین زارع و شرکاڈتیرجردمرکزيابرکوه261

**چاه حسین قاسمیتیرجردمرکزيابرکوه262

**چاه رکن آبادتیرجردمرکزيابرکوه263

**چاه ساالري پناه و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه264

**چاه سنگیتیرجردمرکزيابرکوه265

**چاه شیخ آبادتیرجردمرکزيابرکوه266

**چاه صفی آبادتیرجردمرکزيابرکوه267

**چاه صمد جلوداريتیرجردمرکزيابرکوه268

**چاه عباس اکرمیتیرجردمرکزيابرکوه269

**چاه عزیزداوريتیرجردمرکزيابرکوه270

**چاه علی قاسمیتیرجردمرکزيابرکوه271

**چاه علیخانی / غیاثیتیرجردمرکزيابرکوه272

**چاه غالمحسین امیدپناهتیرجردمرکزيابرکوه273

**چاه قاسم آبادتیرجردمرکزيابرکوه274

**چاه کبریتیتیرجردمرکزيابرکوه275

**چاه گل محمدتیرجردمرکزيابرکوه276

**چاه مجیدآبادتیرجردمرکزيابرکوه277

**چاه محمد رضا نفر/زارع یزديتیرجردمرکزيابرکوه278

**چاه محمدتقی قوامیتیرجردمرکزيابرکوه279

**چاه محمدعلی باغبان وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه280

**چاه مدرس زادهتیرجردمرکزيابرکوه281

**چاه مریم امیدوار / امیر غالمی /تیرجردمرکزيابرکوه282

**چاه نعمت اهللا ساالريتیرجردمرکزيابرکوه283

**چاه نعمت اله امیدوارپناه وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه284

**چاه نعمت اله حسینی پورتیرجردمرکزيابرکوه285

**چاه ولیعصرتیرجردمرکزيابرکوه286

**حاج مصطفی نعمتی زادهتیرجردمرکزيابرکوه287

**حسام آبادتیرجردمرکزيابرکوه288
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**حمیدآبادتیرجردمرکزيابرکوه289

**حیدرآبادتیرجردمرکزيابرکوه290

169543رییس آبادتیرجردمرکزيابرکوه291

**سنه ايتیرجردمرکزيابرکوه292

**سیمان صدف پارستیرجردمرکزيابرکوه293

**شرکت الواح سازان/آیت الهیتیرجردمرکزيابرکوه294

**شرکت صنعتی معدنی سجادمیبدتیرجردمرکزيابرکوه295

**شرکت کشت وصنعت ابرکوه فارستیرجردمرکزيابرکوه296

271907شمس آبادتیرجردمرکزيابرکوه297

194585شهراسبتیرجردمرکزيابرکوه298

**صفی آبادتیرجردمرکزيابرکوه299

**عرشیا سنگ/ علیزادهتیرجردمرکزيابرکوه300

**عزآبادتیرجردمرکزيابرکوه301

186576عزیزآبادتیرجردمرکزيابرکوه302

61174فیروزآبادتیرجردمرکزيابرکوه303

84289فیض آبادکهنهتیرجردمرکزيابرکوه304

422فیض آبادنوتیرجردمرکزيابرکوه305

**کمپ ترك اعتیاد صبح امیدتیرجردمرکزيابرکوه306

39122کلپهتیرجردمرکزيابرکوه307

**گاوداري یوسفیانتیرجردمرکزيابرکوه308

**گلخانه ایلیا/مزرعه زرنگارتیرجردمرکزيابرکوه309

**گنبد عالیتیرجردمرکزيابرکوه310

**مجتمع خدماتی کامیون دارانتیرجردمرکزيابرکوه311

**مجتمع فوالدابرکوهتیرجردمرکزيابرکوه312

**مجتمع گاوشیري ابرکوهتیرجردمرکزيابرکوه313

**مجتمع گاوشیري حسام آبادتیرجردمرکزيابرکوه314

**محمود آبادتیرجردمرکزيابرکوه315

50148مدوئیهتیرجردمرکزيابرکوه316

**مرادآبادتیرجردمرکزيابرکوه317
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**مرادآبادتیرجردمرکزيابرکوه318

**مرغداري الیاس افضلیتیرجردمرکزيابرکوه319

**مرغداري سیدعلی عظیمیتیرجردمرکزيابرکوه320

**مرغدارئ سید خلیل عظیمیتیرجردمرکزيابرکوه321

4121,335مریم آبادتیرجردمرکزيابرکوه322

**مزرعه ابوالقاسم حاصلی و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه323

**مزرعه احمدستاروشرکاتیرجردمرکزيابرکوه324

**مزرعه احمدمسلمیتیرجردمرکزيابرکوه325

**مزرعه اکبرصدري وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه326

**مزرعه بابکتیرجردمرکزيابرکوه327

**مزرعه بمانعلی صالحی و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه328

**مزرعه جلیل داوديتیرجردمرکزيابرکوه329

**مزرعه حاج باقراکرمی وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه330

**مزرعه حاج محمد فالح زاده و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه331

**مزرعه حاج محمودهاشمیتیرجردمرکزيابرکوه332

**مزرعه حاجی رضا ساالريتیرجردمرکزيابرکوه333

**مزرعه حاجی رضاساالريتیرجردمرکزيابرکوه334

**مزرعه حسن آبادتیرجردمرکزيابرکوه335

**مزرعه حسن شرافت و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه336

**مزرعه حسن صالحی زادهتیرجردمرکزيابرکوه337

**مزرعه حسین مشتاقیانتیرجردمرکزيابرکوه338

**مزرعه حکیم آبادتیرجردمرکزيابرکوه339

**مزرعه حمیدآبادحاج محمدجعفري وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه340

**مزرعه خلیل روحیتیرجردمرکزيابرکوه341

**مزرعه زینل شریفی وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه342

**مزرعه سهرابتیرجردمرکزيابرکوه343

**مزرعه شمس آبادتیرجردمرکزيابرکوه344

**مزرعه شهیدمحمدعلی صالحیتیرجردمرکزيابرکوه345

**مزرعه طرح ربذهتیرجردمرکزيابرکوه346
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**مزرعه علی افضلیتیرجردمرکزيابرکوه347

**مزرعه علی اکبرنعمت زادهتیرجردمرکزيابرکوه348

**مزرعه علی اکبراکرمی وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه349

**مزرعه علی اکبراکرمی وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه350

**مزرعه علی باباغیب الهیتیرجردمرکزيابرکوه351

**مزرعه غالم رضا اکرمی و شرکاتیرجردمرکزيابرکوه352

**مزرعه غالمرضا عمیقیتیرجردمرکزيابرکوه353

**مزرعه قاسمعلی همتی پورتیرجردمرکزيابرکوه354

**مزرعه محمداسحاق پناه وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه355

**مزرعه محمدحسین صالحی وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه356

**مزرعه محمودزارع وشرکاتیرجردمرکزيابرکوه357

**مزرعه محمودمحمدي پورتیرجردمرکزيابرکوه358

**مزرعه مشاع احمد روحی پناهتیرجردمرکزيابرکوه359

**مزرعه مهدي آبادتیرجردمرکزيابرکوه360

**مزرعه نوراله شفیعیتیرجردمرکزيابرکوه361

**مسجدبین راهی امام خمینیتیرجردمرکزيابرکوه362

**معدن تراورتن دکترطاییتیرجردمرکزيابرکوه363

**معدن سنگ احمدابراهیم پورتیزوکیتیرجردمرکزيابرکوه364

**معدن سنگ اصغر حیدريتیرجردمرکزيابرکوه365

**معدن سنگ پردیس پرهامتیرجردمرکزيابرکوه366

**معدن سنگ تراورتن شهر سفید ابرکوهتیرجردمرکزيابرکوه367

**معدن سنگ جالل باغبان/نمازيتیرجردمرکزيابرکوه368

**معدن سنگ چاه سريتیرجردمرکزيابرکوه369

**معدن سنگ حمید ایرجیتیرجردمرکزيابرکوه370

**معدن سنگ حمیدرضا صمیمیتیرجردمرکزيابرکوه371

**معدن سنگ سعیدصمیمیتیرجردمرکزيابرکوه372

**معدن سنگ سلسالی / سپاهانتیرجردمرکزيابرکوه373

**معدن سنگ شرکت نوید/ابراهیم پورتیرجردمرکزيابرکوه374

**معدن سنگ شیاسیتیرجردمرکزيابرکوه375
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**معدن سنگ صادقی 2تیرجردمرکزيابرکوه376

**معدن سنگ علیرضا صمیمی/صباتیرجردمرکزيابرکوه377

**معدن سنگ فرخیتیرجردمرکزيابرکوه378

**معدن سنگ کیماسیتیرجردمرکزيابرکوه379

**معدن سنگ موسويتیرجردمرکزيابرکوه380

**معدن سنگ هاشمی/نعمت الهیتیرجردمرکزيابرکوه381

**معدن سورناي نوینتیرجردمرکزيابرکوه382

**معدن سید عزت حسینیتیرجردمرکزيابرکوه383

**معدن گدارسوز/قاسم ذغالیتیرجردمرکزيابرکوه384

**معدن مرمریت تندیستیرجردمرکزيابرکوه385

**معدن مرمریت هادي باریجانیتیرجردمرکزيابرکوه386

**ملک آبادتیرجردمرکزيابرکوه387

2063نعمت آبادتیرجردمرکزيابرکوه388

**نقی آبادتیرجردمرکزيابرکوه389

**نورآبادابطحیتیرجردمرکزيابرکوه390

**نورآبادمطهريتیرجردمرکزيابرکوه391

124421هروكتیرجردمرکزيابرکوه392

**همت آبادتیرجردمرکزيابرکوه393

**ادین آبادفراغهمرکزيابرکوه394

**اکبر آبادفراغهمرکزيابرکوه395

**آریا آبادفراغهمرکزيابرکوه396

**برکوفراغهمرکزيابرکوه397

1137بندمیانفراغهمرکزيابرکوه398

**بوستان فراغهفراغهمرکزيابرکوه399

**بوستان گلدشت فراغهفراغهمرکزيابرکوه400

**پادگان قدسفراغهمرکزيابرکوه401

**تقی آبادفراغهمرکزيابرکوه402

**تلمبه حسین محمدیان وشرکافراغهمرکزيابرکوه403

2685جالل آبادفراغهمرکزيابرکوه404

صفحه 14



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه بحرینی وشرکافراغهمرکزيابرکوه405

**چاه بلندفراغهمرکزيابرکوه406

**چاه جمشید دهقانیفراغهمرکزيابرکوه407

**چاه داود فاتحیفراغهمرکزيابرکوه408

**چاه سیدعلی حسینیفراغهمرکزيابرکوه409

**چاه سیدمحمدطباطباییفراغهمرکزيابرکوه410

**چاه صمدعسکري وشرکافراغهمرکزيابرکوه411

**چاه محمدرضافراغهمرکزيابرکوه412

**چاه محمدعلی افضلیفراغهمرکزيابرکوه413

**چاه محمدعلی فتاحیفراغهمرکزيابرکوه414

**چاه مظلومفراغهمرکزيابرکوه415

**چاه نازئ آبادفراغهمرکزيابرکوه416

**چشمه چاهکفراغهمرکزيابرکوه417

**حمیدآبادفراغهمرکزيابرکوه418

3098خسروآبادفراغهمرکزيابرکوه419

**خیرآبادفراغهمرکزيابرکوه420

**دولت آبادفراغهمرکزيابرکوه421

282797ده عربفراغهمرکزيابرکوه422

65209رحیم آبادفراغهمرکزيابرکوه423

**رستم آبادفراغهمرکزيابرکوه424

**سنگ شکن زرین سنگفراغهمرکزيابرکوه425

**شرکت کاشی آرین سرام ابرکوهفراغهمرکزيابرکوه426

**شرکت ناورود راهفراغهمرکزيابرکوه427

**شرکت تعاونی ایثارفراغهمرکزيابرکوه428

**شن و ماسه شهاب سنگفراغهمرکزيابرکوه429

**شهرآبادفراغهمرکزيابرکوه430

93280صادق آبادفراغهمرکزيابرکوه431

228722صفی آبادفراغهمرکزيابرکوه432

**صنایع سنگ چکاوكفراغهمرکزيابرکوه433
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1442عباس آبادفراغهمرکزيابرکوه434

**علويفراغهمرکزيابرکوه435

**علی آبادفراغهمرکزيابرکوه436

**علی آبادچاه بالغفراغهمرکزيابرکوه437

**علی آباد تل گردفراغهمرکزيابرکوه438

**عنایت آبادفراغهمرکزيابرکوه439

3361,040فراغهفراغهمرکزيابرکوه440

**قاسم آبادفراغهمرکزيابرکوه441

**قلعه گاشارفراغهمرکزيابرکوه442

**قنات سنگیفراغهمرکزيابرکوه443

**کارخانه آسفالت و سنگ شکن شهرداريفراغهمرکزيابرکوه444

**کریم آبادفراغهمرکزيابرکوه445

**کشتارگاه صنعتی ماکیان فراغه ابرکوهفراغهمرکزيابرکوه446

**گزوكفراغهمرکزيابرکوه447

**گل فروزانفراغهمرکزيابرکوه448

**مجتمع پرواربندئ گاووگوساله فراغهفراغهمرکزيابرکوه449

**مجتمع چاه هاي شماره 1 شهرداريفراغهمرکزيابرکوه450

**مجتمع چاه هاي شماره 2 شهرداريفراغهمرکزيابرکوه451

**مجتمع دامداري ده عربفراغهمرکزيابرکوه452

**مجتمع مرغداري ده عربفراغهمرکزيابرکوه453

**محمدآبادفراغهمرکزيابرکوه454

**مرغداري آرتینفراغهمرکزيابرکوه455

**مرغداري سرچاه حسن زادهفراغهمرکزيابرکوه456

**مرغداري سید کمال حسینی/شرکت سفید بالفراغهمرکزيابرکوه457

**مزرعه اکبرخیراندیشفراغهمرکزيابرکوه458

**مزرعه ایرج خشنودفراغهمرکزيابرکوه459

**مزرعه برزنفراغهمرکزيابرکوه460

**مزرعه بمانعلی رشیديفراغهمرکزيابرکوه461

**مزرعه تالش 1فراغهمرکزيابرکوه462
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**مزرعه تالش 2فراغهمرکزيابرکوه463

**مزرعه جوادمهرزادفراغهمرکزيابرکوه464

**مزرعه چاه شوريفراغهمرکزيابرکوه465

**مزرعه حاتمیفراغهمرکزيابرکوه466

**مزرعه حسن آبادفراغهمرکزيابرکوه467

**مزرعه حسن علی رنجبرفراغهمرکزيابرکوه468

**مزرعه حسین آبادفراغهمرکزيابرکوه469

**مزرعه حسین حسن زاده و آقا صدر عظیمیفراغهمرکزيابرکوه470

**مزرعه حسین کریمیفراغهمرکزيابرکوه471

**مزرعه خلیل روشنفراغهمرکزيابرکوه472

**مزرعه خلیل روشن وامیرخاموشیفراغهمرکزيابرکوه473

**مزرعه رضااکرمی وشرکا/حاج علی موجوديفراغهمرکزيابرکوه474

**مزرعه رضاقلی دهقانزادهفراغهمرکزيابرکوه475

**مزرعه صفدر رنجبرفراغهمرکزيابرکوه476

**مزرعه علی اکبرعظیمیفراغهمرکزيابرکوه477

**مزرعه علی اکبرفالح زادهفراغهمرکزيابرکوه478

**مزرعه علی باباکریمیفراغهمرکزيابرکوه479

**مزرعه علی فالح زادهفراغهمرکزيابرکوه480

**مزرعه علی محمد نازورئ وشرکافراغهمرکزيابرکوه481

**مزرعه علی محمدعبدالغفاريفراغهمرکزيابرکوه482

**مزرعه قاسم کریمی وشرکاڈفراغهمرکزيابرکوه483

**مزرعه کیومرث کرم نژادفراغهمرکزيابرکوه484

**مزرعه مجتبی فالح زاده وشرکافراغهمرکزيابرکوه485

**مزرعه محمدصادقیفراغهمرکزيابرکوه486

**مزرعه محمدعلی عمیقیفراغهمرکزيابرکوه487

**مزرعه مسیح درخشانفراغهمرکزيابرکوه488

**مزرعه مهديفراغهمرکزيابرکوه489

**مزرعه ناصر زارعفراغهمرکزيابرکوه490

**مزرعه نجات حیدري وبهروزحیدريفراغهمرکزيابرکوه491
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**مزرعه نجات علی زارع پورفراغهمرکزيابرکوه492

**مزرعه نصرت اله دهقان/خدامیفراغهمرکزيابرکوه493

**مزرعه همیشه بهارفراغهمرکزيابرکوه494

**مزرعه یعقوب اکبري/افضلیفراغهمرکزيابرکوه495

**منبع اب ابرکوهفراغهمرکزيابرکوه496

**اب انبار بنیادمسکنرباطاتخرانقاردکان497

**اب انبار حوض نهرباطاتخرانقاردکان498

**اب انبارحوض بلندرباطاتخرانقاردکان499

**اب انبارربیعرباطاتخرانقاردکان500

**اب انبارسوركرباطاتخرانقاردکان501

**اب انبارکارگررباطاتخرانقاردکان502

**اب باالرباطاتخرانقاردکان503

**احمدآبادرباطاتخرانقاردکان504

**اهللا آبادرباطاتخرانقاردکان505

**اناركرباطاتخرانقاردکان506

**انجیره نورباطاتخرانقاردکان507

**ایستگاه تقویت تلویزیون خورشیدرباطرباطاتخرانقاردکان508

**ایستگاه راه اهن نی بادرباطاتخرانقاردکان509

**ایستگاه راه آهن جندقرباطاتخرانقاردکان510

**ایستگاه راه آهن ساغندرباطاتخرانقاردکان511

**ایستگاه فیبر نوري ساغندرباطاتخرانقاردکان512

**آب انباررباطاتخرانقاردکان513

**آب انبار ریز آبرباطاتخرانقاردکان514

**بادامورباطاتخرانقاردکان515

**بندررباطاتخرانقاردکان516

**بندررباطاتخرانقاردکان517

**بوکن کال اشکفرباطاتخرانقاردکان518

**بیدمیانرباطاتخرانقاردکان519

**ثغوربندرباطاتخرانقاردکان520
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**جهان شیررباطاتخرانقاردکان521

**چامگورباطاتخرانقاردکان522

**چاه اب اشامیدنی رباطپشت بادامرباطاتخرانقاردکان523

**چاه آب آشامیدنی قدیمرباطاتخرانقاردکان524

**چاه بن رودرباطاتخرانقاردکان525

**چاه سرباالرباطاتخرانقاردکان526

**چاه شمسیرباطاتخرانقاردکان527

**چاه شوررباطاتخرانقاردکان528

3090چاه متکرباطاتخرانقاردکان529

**چاه ناصررباطاتخرانقاردکان530

**چاه نرگسرباطاتخرانقاردکان531

**چاه نوررباطاتخرانقاردکان532

**چاهوكرباطاتخرانقاردکان533

**چک چکرباطاتخرانقاردکان534

46حاجی علی بیکرباطاتخرانقاردکان535

**حسن آبادرباطاتخرانقاردکان536

**حسین آبادرباطاتخرانقاردکان537

**حوض اداره راهرباطاتخرانقاردکان538

**حوض اسکمبیلورباطاتخرانقاردکان539

**حوض اولرباطاتخرانقاردکان540

**حوض چهاررباطاتخرانقاردکان541

**حوض حاجی علی اکبررباطاتخرانقاردکان542

**حوض رضارباطاتخرانقاردکان543

**حوض سفیدرباطاتخرانقاردکان544

**حوض سینه لردنبه شورورباطاتخرانقاردکان545

**حوض محمودرباطاتخرانقاردکان546

**حوض هفترباطاتخرانقاردکان547

125437خرانقرباطاتخرانقاردکان548

**خشومینرباطاتخرانقاردکان549
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**درچاهورباطاتخرانقاردکان550

46115درندرباطاتخرانقاردکان551

**دکل مخابراترباطاتخرانقاردکان552

**دکل مخابراتیرباطاتخرانقاردکان553

**دوکالیرباطاتخرانقاردکان554

**ده حالترباطاتخرانقاردکان555

**ده سفیدرباطاتخرانقاردکان556

**دهوكرباطاتخرانقاردکان557

263770رباط پشت بادامرباطاتخرانقاردکان558

**رباط ریزابرباطاتخرانقاردکان559

**رباط ساغندرباطاتخرانقاردکان560

**رحمت آبادرباطاتخرانقاردکان561

**رودشوررباطاتخرانقاردکان562

**رهنشکرباطاتخرانقاردکان563

**زاجاترباطاتخرانقاردکان564

**زركرباطاتخرانقاردکان565

**زمان آبادرباطاتخرانقاردکان566

**زیرکوهرباطاتخرانقاردکان567

**ساربانرباطاتخرانقاردکان568

**سازمان انرژي اتمیرباطاتخرانقاردکان569

56150ساغندرباطاتخرانقاردکان570

37114سنجدرباطاتخرانقاردکان571

**شترداري جالل مظفريرباطاتخرانقاردکان572

**شرکت خزر آسیا چانتکرباطاتخرانقاردکان573

**شرکت سیمین سپاهانرباطاتخرانقاردکان574

**شرکت شن سازي ریباررباطاتخرانقاردکان575

**شرکت اس دئ امرباطاتخرانقاردکان576

**شرکت تعاونی معدن صدف زرین یزدرباطاتخرانقاردکان577

**شرکت معدن رباط سنگ معدن اهنرباطاتخرانقاردکان578
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**شورابرباطاتخرانقاردکان579

**شهرنورباطاتخرانقاردکان580

516علی آبادرباطاتخرانقاردکان581

**قاسم آبادرباطاتخرانقاردکان582

**کارخانه گندله سازي / در حال ساخترباطاتخرانقاردکان583

**کارگاه شرکت توسعه راههارباطاتخرانقاردکان584

**کارگاه شرکت توسعه راههارباطاتخرانقاردکان585

**کارگاه شرکت راهسازي توسعه راههارباطاتخرانقاردکان586

**کاهورباطاتخرانقاردکان587

**گزستانرباطاتخرانقاردکان588

**گلریزرباطاتخرانقاردکان589

**گیلوررباطاتخرانقاردکان590

**مجتمع اهن چادرملورباطاتخرانقاردکان591

**مجتمع پرواربندئ شتردارانرباطاتخرانقاردکان592

**مرغداري احمد آبادرباطاتخرانقاردکان593

**مرغداري احمد مظفريرباطاتخرانقاردکان594

**مرغداري خبیريرباطاتخرانقاردکان595

**مرغداري شرکت تعاونی 90 یزدرباطاتخرانقاردکان596

**مرغداري عابدین فتحیرباطاتخرانقاردکان597

**مروكرباطاتخرانقاردکان598

**مزرعه احمدرباطاتخرانقاردکان599

**مزرعه احمدرباطاتخرانقاردکان600

2253مزرعه اقارباطاتخرانقاردکان601

**مزرعه اکبررباطاتخرانقاردکان602

**مزرعه بزرگرباطاتخرانقاردکان603

**مزرعه پائینرباطاتخرانقاردکان604

**مزرعه حاج لطفعلیرباطاتخرانقاردکان605

**مزرعه حاجیرباطاتخرانقاردکان606

510مزرعه حاجی اقارباطاتخرانقاردکان607
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**مزرعه حاجی باقررباطاتخرانقاردکان608

**مزرعه حاجی حسنرباطاتخرانقاردکان609

**مزرعه حیدررباطاتخرانقاردکان610

**مزرعه خوشرباطاتخرانقاردکان611

**مزرعه خیرآبادیهارباطاتخرانقاردکان612

**مزرعه سفیدانرباطاتخرانقاردکان613

**مزرعه سلیمانرباطاتخرانقاردکان614

**مزرعه شهید حسین مؤمنی زادهرباطاتخرانقاردکان615

**مزرعه شهیدمحمدحسن رجبیرباطاتخرانقاردکان616

**مزرعه عباسعلی مومنیرباطاتخرانقاردکان617

**مزرعه علی احمدزادهرباطاتخرانقاردکان618

**مزرعه علی شمسیرباطاتخرانقاردکان619

**مزرعه قاسم آبادرباطاتخرانقاردکان620

**مزرعه محمدرحیمرباطاتخرانقاردکان621

**مزرعه نورباطاتخرانقاردکان622

**معدن آهن نفیس آبادرباطاتخرانقاردکان623

**معدن بالکلیرباطاتخرانقاردکان624

**معدن تنگه زرین اردکان فوالديرباطاتخرانقاردکان625

**معدن چاه رمضانرباطاتخرانقاردکان626

**معدن سرب انجیرهرباطاتخرانقاردکان627

**معدن سنگ آهن درندرباطاتخرانقاردکان628

**معدن فلدسپات سدیک هاتفیرباطاتخرانقاردکان629

**معدن قانعرباطاتخرانقاردکان630

**معدن گل کاشیرباطاتخرانقاردکان631

**معدن گل کاشیرباطاتخرانقاردکان632

3586مغستان اکبررباطاتخرانقاردکان633

**مهدي آبادرباطاتخرانقاردکان634

720میل سفیدرباطاتخرانقاردکان635

1224نفیس آبادرباطاتخرانقاردکان636
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**نیوكرباطاتخرانقاردکان637

81163هامانهرباطاتخرانقاردکان638

**همت آبادرباطاتخرانقاردکان639

**همت آبادرباطاتخرانقاردکان640

**اب انبارجالل رنجغانیزرینخرانقاردکان641

**اب انبارجنگلبانیزرینخرانقاردکان642

**اب انبارجهادزرینخرانقاردکان643

**اب انبارچقاسفیدزرینخرانقاردکان644

**اب انبارحاج احمدزرینخرانقاردکان645

**اب انبارحاج عبدالوهابزرینخرانقاردکان646

**اشتونکزرینخرانقاردکان647

35100انجیراوندزرینخرانقاردکان648

**ایستگاه راه آهن زرینزرینخرانقاردکان649

**آب انبار بنیاد مسکنزرینخرانقاردکان650

**آب انبار میرهازرینخرانقاردکان651

**بوش کوهانزرینخرانقاردکان652

**بیشه دمکوهزرینخرانقاردکان653

**پتکستانزرینخرانقاردکان654

2162توتزرینخرانقاردکان655

**چرزرینخرانقاردکان656

**چناركزرینخرانقاردکان657

65178حاجی آبادزرینزرینخرانقاردکان658

**حسن آبادزرینخرانقاردکان659

**حسین آبادزرینخرانقاردکان660

**حوض حاجی آبادزرینخرانقاردکان661

**حوض حاجی خانزرینخرانقاردکان662

**حوض شکوهیزرینخرانقاردکان663

**حوض ولیزرینخرانقاردکان664

**دربستگانزرینخرانقاردکان665
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**دمدكزرینخرانقاردکان666

**رنجقانزرینخرانقاردکان667

**زرینزرینخرانقاردکان668

**زهره مهرزرینخرانقاردکان669

**سرتمکزرینخرانقاردکان670

**سرخوكزرینخرانقاردکان671

**سرشکزرینخرانقاردکان672

**سکمورززرینخرانقاردکان673

**شرکت تعاونی معدنی فلورین اشرفزرینخرانقاردکان674

**شرکت هفت تیرزرینخرانقاردکان675

**عباس آبادزرینخرانقاردکان676

**عباس آبادزرینخرانقاردکان677

**علی قلیزرینخرانقاردکان678

**فیض آبادزرینخرانقاردکان679

**کارحانه تولید اکسید اورانیومزرینخرانقاردکان680

**کارگاه شرکت جهاد نصرزرینخرانقاردکان681

**کپوزرینخرانقاردکان682

**کرمینزرینخرانقاردکان683

**گروه کشاورزي شهیدرجائیزرینخرانقاردکان684

**گروه کشاورزي فجرزرینخرانقاردکان685

**گزستانزرینخرانقاردکان686

**محمدآبادزرینخرانقاردکان687

**مزرعه حسین قلیزرینخرانقاردکان688

**مزرعه سر الي کوهزرینخرانقاردکان689

**مزرعه مفیديزرینخرانقاردکان690

3082مزرعه میرهازرینخرانقاردکان691

**مزرعه نوزرینخرانقاردکان692

**معدن باریت ابشورزرینخرانقاردکان693

**معدن باریت کالماروزرینخرانقاردکان694
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**معدن باریت کوه احیائزرینخرانقاردکان695

**معدن باریت کوه دگمهزرینخرانقاردکان696

**معدن سرب و رويزرینخرانقاردکان697

**معدن سیلیس زاغوزرینخرانقاردکان698

**معدن گل کاشی میبدزرینخرانقاردکان699

**معدن گل گدارشور -یاقوت ظفرزرینخرانقاردکان700

**معدن نمکزرینخرانقاردکان701

**نارستانزرینخرانقاردکان702

**نوران کشتزرینخرانقاردکان703

**یادبود شهید محمدرضا فتاحیزرینخرانقاردکان704

**اب انبارحاجی حسینعقداعقدااردکان705

**اب انبارسیدمهديعقداعقدااردکان706

**اب انبارمحمدخانعقداعقدااردکان707

**اب انبارمعدن گچعقداعقدااردکان708

**ابراهیم آبادعقداعقدااردکان709

**ابراهیم آبادعقداعقدااردکان710

**ارجنانعقداعقدااردکان711

**ارمودهعقداعقدااردکان712

**ازراقدیمعقداعقدااردکان713

**اشتیانهعقداعقدااردکان714

**افیکعقداعقدااردکان715

**امامزاده سیدنورالدین احمدعقداعقدااردکان716

**امین آبادعقداعقدااردکان717

**امین آبادعقداعقدااردکان718

**ایستگاه تقاطع لوله آب و گازعقداعقدااردکان719

**ایستگاه راه اهن اردکانعقداعقدااردکان720

**ایستگاه راه اهن عقداعقداعقدااردکان721

**بکهعقداعقدااردکان722

920بلیلعقداعقدااردکان723
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**بوکن اشکعقداعقدااردکان724

**بوکن ریزابعقداعقدااردکان725

**پارس بانو(زیارتگاه زرتشتیان)عقداعقدااردکان726

46پازرعقداعقدااردکان727

**پوالبعقداعقدااردکان728

**پینه کوهعقداعقدااردکان729

**جعفر خانعقداعقدااردکان730

**چاه تحقیقاتیعقداعقدااردکان731

**چاه حسینیعقداعقدااردکان732

**چاه منتظرقائمعقداعقدااردکان733

**چاه نوعقداعقدااردکان734

**چفتهعقداعقدااردکان735

**حجت آبادعقداعقدااردکان736

**حسین آبادعقداعقدااردکان737

68خواص کوهعقداعقدااردکان738

**دگ دگ آبادعقداعقدااردکان739

1649دوگانعقداعقدااردکان740

422رحمت آبادعقداعقدااردکان741

**زرآبادعقداعقدااردکان742

2253زرجوععقداعقدااردکان743

511سرچاه وراعونعقداعقدااردکان744

53157سروسفلیعقداعقدااردکان745

**شرکت آماکاعقداعقدااردکان746

6256شرکت الکتروگرانیتی اردکانعقداعقدااردکان747

**شرکت دامداري کوه دشتعقداعقدااردکان748

**شرکت سیس وئعقداعقدااردکان749

**شرکت عایق الهامعقداعقدااردکان750

69182شمس آبادعقداعقدااردکان751

**شوره باالعقداعقدااردکان752
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**شهر آبادعقداعقدااردکان753

1128عطرآبادعقداعقدااردکان754

**علی آبادعقداعقدااردکان755

**علی آباد کمالیعقداعقدااردکان756

49129فخرآبادعقداعقدااردکان757

**کارخانه تولید فوالدعقداعقدااردکان758

**کارگاه شن وماسه عمادعقداعقدااردکان759

**کاشی عرفان عقداعقداعقدااردکان760

**کشتارگاه طیورعقداعقدااردکان761

**کارخانه کندوله سازئعقداعقدااردکان762

1740کذابچهعقداعقدااردکان763

**کورمیزعقداعقدااردکان764

**مجتمع خدمات فنیعقداعقدااردکان765

**مجتمع مرغداري هاي جاده فخر آباد ( فاز 1 )عقداعقدااردکان766

**مجتمع مرغداریهاي جاده فخر آباد ( فاز 2 )عقداعقدااردکان767

**مجتمع مرغدارئ ایثارگرانعقداعقدااردکان768

**مرغ میانعقداعقدااردکان769

**مرغداري احمد مراديعقداعقدااردکان770

**مرغداري بناپورعقداعقدااردکان771

**مرغداري چاهعقداعقدااردکان772

**مرغداري چهارده جوانمردعقداعقدااردکان773

**مرغداري سیدعباس فالحعقداعقدااردکان774

**مرغداري علیرضا کریمیعقداعقدااردکان775

**مرغداري یداهللا شاکريعقداعقدااردکان776

**مزرعه پاگندهعقداعقدااردکان777

**مزرعه جنت آبادعقداعقدااردکان778

**مزرعه حاجی آبادعقداعقدااردکان779

**مزرعه حسین آبادعقداعقدااردکان780

**مزرعه زایونعقداعقدااردکان781
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**مزرعه سلطانعقداعقدااردکان782

**مزرعه شیخونعقداعقدااردکان783

**مزرعه صدرآبادعقداعقدااردکان784

**مزرعه عین علیعقداعقدااردکان785

**مزرعه فیروزآبادعقداعقدااردکان786

**مزرعه محمدآبادعقداعقدااردکان787

**مزرعه میرزاحکیمعقداعقدااردکان788

**مزرعه میرزاشفیععقداعقدااردکان789

**مزرعه نورآبادعقداعقدااردکان790

**مزرعه هاشم آبادعقداعقدااردکان791

**موتور خانه آب آشامیدنی عقداعقداعقدااردکان792

**مهروعقداعقدااردکان793

**ولوسکعقداعقدااردکان794

148404هفتادرعقداعقدااردکان795

**اب انبارحاجی میرجمنارستانعقدااردکان796

**اب انبارصالحینارستانعقدااردکان797

**ابانبارحاجیمحمودنارستانعقدااردکان798

**ابانبارمیربماننارستانعقدااردکان799

**ابگاهنارستانعقدااردکان800

**ارکاننارستانعقدااردکان801

2464اشتیجهنارستانعقدااردکان802

**اشکوهنارستانعقدااردکان803

**اغل سبزمیشیننارستانعقدااردکان804

1540انارستاننارستانعقدااردکان805

**ایستگاه اشکنارستانعقدااردکان806

**ایستگاه ساساننارستانعقدااردکان807

**ایستگاه شب نمنارستانعقدااردکان808

**ایستگاه همانارستانعقدااردکان809

**بی سیم نوگنبدنارستانعقدااردکان810
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**چاه باشهنارستانعقدااردکان811

**چاه ریگنارستانعقدااردکان812

**چاه زرجوعنارستانعقدااردکان813

**چاه نیوكنارستانعقدااردکان814

330935حسن آبادنارستانعقدااردکان815

52138خلیل آبادنارستانعقدااردکان816

**ردنارستانعقدااردکان817

**زاوهنارستانعقدااردکان818

**زینل آبادنارستانعقدااردکان819

74221سروعلیانارستانعقدااردکان820

1447سفیدکوهنارستانعقدااردکان821

**سفیدکوهنارستانعقدااردکان822

**شرکت معدنی آذرین یزد/گرانیت قرمزنارستانعقدااردکان823

**علی آبادنارستانعقدااردکان824

**قلعه خرگوشینارستانعقدااردکان825

34108کمکوهنارستانعقدااردکان826

923کی کوهنارستانعقدااردکان827

**گزستاننارستانعقدااردکان828

**ماهاننارستانعقدااردکان829

**محمدآبادنارستانعقدااردکان830

**مرغداري ایثار جالل خادمینارستانعقدااردکان831

**مرغداري تل سیاهنارستانعقدااردکان832

**مرغداري حسین امینینارستانعقدااردکان833

**مرغداري حسین یوسفینارستانعقدااردکان834

**مرغداري طباطبایینارستانعقدااردکان835

**مرغداري طحانینارستانعقدااردکان836

**مرغداري علی بابایینارستانعقدااردکان837

**مرغداري محمد رضا خوان پلیهنارستانعقدااردکان838

**مرغداري محمد رضا مرادينارستانعقدااردکان839
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**مرغداري محمد علی بمانینارستانعقدااردکان840

**مرغداري محمدعلی سلیمینارستانعقدااردکان841

**مرغداریاسالمآبادنارستانعقدااردکان842

**مرغدارئ احمد نخعینارستانعقدااردکان843

**مزرعه مالنارستانعقدااردکان844

**معدن سنگ روباز گرانیت سبزنارستانعقدااردکان845

**معدن سنگ شبنم یزدنارستانعقدااردکان846

**معدن سنگ گرانیت حضرت ابوالفضلنارستانعقدااردکان847

**معدن گرانیت قرمز سعیدي / مینیاتورينارستانعقدااردکان848

3180ملکوهنارستانعقدااردکان849

**میرآبادنارستانعقدااردکان850

**والونارستانعقدااردکان851

**وریسکنارستانعقدااردکان852

**یاغ میشنارستانعقدااردکان853

**1چهل نفره شهیداکبرئمحمدیهمرکزياردکان854

**2چاه قادرئمحمدیهمرکزياردکان855

**2چاه کوثر1معروف به حبیب شاکرمحمدیهمرکزياردکان856

**3چاه تعاونی 19احمدمحمدئ احمدآبادئمحمدیهمرکزياردکان857

**اب انباراسماعیلمحمدیهمرکزياردکان858

**اب انبارجعفرمحمدیهمرکزياردکان859

**اب انبارحوض سفیدمحمدیهمرکزياردکان860

**اب انباردق / دو انباريمحمدیهمرکزياردکان861

**اب انباردم کفتارمحمدیهمرکزياردکان862

**اب انباررمضان شورکیمحمدیهمرکزياردکان863

**اب انبارعالیمحمدیهمرکزياردکان864

**اب انبارعمرشیخمحمدیهمرکزياردکان865

**اب انبارفرهادمحمدیهمرکزياردکان866

**اب انبارگلهمحمدیهمرکزياردکان867

**اب انبارمعدن سوالخومحمدیهمرکزياردکان868
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**احساندشتمحمدیهمرکزياردکان869

**اهللا آبادمحمدیهمرکزياردکان870

**ایستگاه رادیویی ایه اله خاتمیمحمدیهمرکزياردکان871

**ایستگاه راه اهنمحمدیهمرکزياردکان872

**ایستگاه راه اهن پاگندهمحمدیهمرکزياردکان873

49ایستگاه راه اهن چاه افضلمحمدیهمرکزياردکان874

**ایستگاه راه اهن گلدانهمحمدیهمرکزياردکان875

**ایستگاه سرومحمدیهمرکزياردکان876

**ایستگاه کویرزدایی شهیدصدوقیمحمدیهمرکزياردکان877

**ایستگاه ماکرویوهفتادرمحمدیهمرکزياردکان878

**آب انبار ثقفیمحمدیهمرکزياردکان879

**بهاالدین آبادمحمدیهمرکزياردکان880

**پارك جنگلبانیمحمدیهمرکزياردکان881

1,1383,714ترك آبادمحمدیهمرکزياردکان882

**تصفیه خانه فاضالب اردکانمحمدیهمرکزياردکان883

**چاه احرار(چاه ولی عصرمحمدیهمرکزياردکان884

**چاه اردکان امیدمحمدیهمرکزياردکان885

**چاه اشکذریهامحمدیهمرکزياردکان886

3189چاه افضلمحمدیهمرکزياردکان887

**چاه امام جمعه /علی پهنمحمدیهمرکزياردکان888

**چاه ایثارگرانمحمدیهمرکزياردکان889

**چاه ثقفیمحمدیهمرکزياردکان890

**چاه چهل نفرهمحمدیهمرکزياردکان891

**چاه حاج حسین اسالمیمحمدیهمرکزياردکان892

**چاه داوودمحمدیهمرکزياردکان893

**چاه دکتر اقبالی (چاه احباب 3)محمدیهمرکزياردکان894

**چاه زارعمحمدیهمرکزياردکان895

**چاه شهیدباباییمحمدیهمرکزياردکان896

**چاه شیخ زادهمحمدیهمرکزياردکان897
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**چاه عابدمحمدیهمرکزياردکان898

**چاه عبداللهیمحمدیهمرکزياردکان899

**چاه عبدالهیمحمدیهمرکزياردکان900

**چاه کابل آبادمحمدیهمرکزياردکان901

**چاه کشاورزي کرمان زمین (علی آباد کوثر)محمدیهمرکزياردکان902

**چاه کشاورزي گلشید یزدمحمدیهمرکزياردکان903

**چاه کشاورزي نمونهمحمدیهمرکزياردکان904

**چاه مجنون (سبزه چاه)محمدیهمرکزياردکان905

**چاه مختاري / جلیل آبادمحمدیهمرکزياردکان906

**چاه میرزاحسینیمحمدیهمرکزياردکان907

**چهاربازارمحمدیهمرکزياردکان908

**حجت آبادمحمدیهمرکزياردکان909

1791حسن آبادانارکیمحمدیهمرکزياردکان910

**حوض شهریارمحمدیهمرکزياردکان911

**خلیل آبادمحمدیهمرکزياردکان912

**خیرآبادرجاییمحمدیهمرکزياردکان913

**دالمهمحمدیهمرکزياردکان914

**دامپروري سبحانمحمدیهمرکزياردکان915

**دخمهمحمدیهمرکزياردکان916

**رباط انبار حوض گور و مسجدالحسینمحمدیهمرکزياردکان917

**زردوكمحمدیهمرکزياردکان918

**سنگ شکن بعثت اردکانمحمدیهمرکزياردکان919

**شرکت پودر سازان اردکانمحمدیهمرکزياردکان920

**شرکت زراعی و دامپروري الماس کویرمحمدیهمرکزياردکان921

**شرکت اجرسفیدزارمحمدیهمرکزياردکان922

**شرکت اهک ره نیازمحمدیهمرکزياردکان923

**شرکت باریت اردکانمحمدیهمرکزياردکان924

**شرکت پیروزيمحمدیهمرکزياردکان925

**شرکت تعاونی کبیر خودرو دیزل اردکانمحمدیهمرکزياردکان926
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**شرکت ثمین مواد آریامحمدیهمرکزياردکان927

**شرکت شاطري ومحموديمحمدیهمرکزياردکان928

**شرکت شهیدبهشتی / احمدآبادیهامحمدیهمرکزياردکان929

**شرکت کشاورزي ودامپروري شمال1محمدیهمرکزياردکان930

**شرکت کشاورزي ودامپروري واحدمحمدیهمرکزياردکان931

**شرکت ماکیان و ابزیان نمونه یزد ( زارعمحمدیهمرکزياردکان932

**شرکت میلشبارمحمدیهمرکزياردکان933

4318شهرك صنعتی اردکانمحمدیهمرکزياردکان934

**صالح آبادمحمدیهمرکزياردکان935

**عشق آباد / چاه دالورمحمدیهمرکزياردکان936

**علی آباد گلزارمحمدیهمرکزياردکان937

**علی آبادحاجی صفرمحمدیهمرکزياردکان938

**علی آبادحاجی هاشممحمدیهمرکزياردکان939

**علی آبادوزیرمحمدیهمرکزياردکان940

**فیض آبادمحمدیهمرکزياردکان941

**کارخانه آسفالت میثاقمحمدیهمرکزياردکان942

**کاظم آبادمحمدیهمرکزياردکان943

**کمال آبادمحمدیهمرکزياردکان944

513کوره اجرصدف نومحمدیهمرکزياردکان945

**مجتمع ایثارگرانمحمدیهمرکزياردکان946

**مجتمع تولیدي لیزودژمحمدیهمرکزياردکان947

**مجتمع گاوداري اردکانمحمدیهمرکزياردکان948

**محمد آباد /چاه آیت الهیمحمدیهمرکزياردکان949

**مرغداري فتوحی مقدممحمدیهمرکزياردکان950

**مرغداري کمال شاکريمحمدیهمرکزياردکان951

**مرغداري ولی عصرمحمدیهمرکزياردکان952

**مزرعه اب انبارحاج احمدمحمدیهمرکزياردکان953

**مزرعه بمانعلی افخمیمحمدیهمرکزياردکان954

**مزرعه تقی آبادمحمدیهمرکزياردکان955
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**مزرعه چهل گدامحمدیهمرکزياردکان956

**مزرعه حاجی آبادچاه افضلمحمدیهمرکزياردکان957

**مزرعه ساداتمحمدیهمرکزياردکان958

**مزرعه سیدعلیمحمدیهمرکزياردکان959

**مزرعه ضیاییمحمدیهمرکزياردکان960

**مزرعه عبدالهمحمدیهمرکزياردکان961

**مزرعه فجرآبادمحمدیهمرکزياردکان962

**مزرعه یارانمحمدیهمرکزياردکان963

**معدن بالکلیمحمدیهمرکزياردکان964

**معدن سنگ اهک طالوزرانمحمدیهمرکزياردکان965

**معدن شن وماسه بنیادمسکنمحمدیهمرکزياردکان966

**مهدي آبادمحمدیهمرکزياردکان967

**مهدي آبادمحمدیهمرکزياردکان968

**مهدي جعفريمحمدیهمرکزياردکان969

**میرك آبادمحمدیهمرکزياردکان970

**نظام آبادمیرشاهمحمدیهمرکزياردکان971

**نیم ایستگاه چاه نومحمدیهمرکزياردکان972

**هاشم آبادمحمدیهمرکزياردکان973

**هریشتمحمدیهمرکزياردکان974

**اب انبارکذابخضرآباداشکذر975

**اب انبارکذابخضرآباداشکذر976

**اب انبارکذابخضرآباداشکذر977

**اب انبارکذابخضرآباداشکذر978

**اب انبارابوطالبکذابخضرآباداشکذر979

**اب انباراصیلونکذابخضرآباداشکذر980

**اب انباربزرگیکذابخضرآباداشکذر981

**اب انبارته براکذابخضرآباداشکذر982

**اب انبارجهادکذابخضرآباداشکذر983

**اب انبارجهادکذابخضرآباداشکذر984

صفحه 34



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**اب انبارحاجی حسینکذابخضرآباداشکذر985

**اب انبارخانه سفیدکذابخضرآباداشکذر986

**اب انبارشرب العینکذابخضرآباداشکذر987

**اب انبارعلی وشکذابخضرآباداشکذر988

**اب انبارکم رودکذابخضرآباداشکذر989

**اب انبارمحمدکذابخضرآباداشکذر990

**اب انبارهارونکذابخضرآباداشکذر991

**اب گودکذابخضرآباداشکذر992

81238اتابککذابخضرآباداشکذر993

**احمدآباداتابکیکذابخضرآباداشکذر994

**استادعلی اکبرکذابخضرآباداشکذر995

**اشکفتکذابخضرآباداشکذر996

1128اشکوهکذابخضرآباداشکذر997

66231بامکانکذابخضرآباداشکذر998

**بلبلکذابخضرآباداشکذر999

**بن کرکذابخضرآباداشکذر1000

**بوزکذابخضرآباداشکذر1001

935بیراخانه سفلیکذابخضرآباداشکذر1002

**پادگان اموزشی ایت اله خاتمیکذابخضرآباداشکذر1003

3187پناه کوهکذابخضرآباداشکذر1004

**ترشککذابخضرآباداشکذر1005

2164تقویهکذابخضرآباداشکذر1006

**تلیستانکذابخضرآباداشکذر1007

**چاه حسینکذابخضرآباداشکذر1008

**چاه مورکذابخضرآباداشکذر1009

**چهارانبارکذابخضرآباداشکذر1010

**حجت آبادکذابخضرآباداشکذر1011

**حسن آبادابکوركکذابخضرآباداشکذر1012

**حسن آبادبوقیکذابخضرآباداشکذر1013
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**حسن آبادالانارکذابخضرآباداشکذر1014

**حسین آبادکذابخضرآباداشکذر1015

**حسین آبادبیدسوختهکذابخضرآباداشکذر1016

**حسین آبادتل سیاهکذابخضرآباداشکذر1017

**حسین آبادالي تجنکذابخضرآباداشکذر1018

56153خمسیانکذابخضرآباداشکذر1019

**خمسیان پائینکذابخضرآباداشکذر1020

3295درب رزکذابخضرآباداشکذر1021

1541دربحصکذابخضرآباداشکذر1022

43137دوالبکذابخضرآباداشکذر1023

**رستم آبادگورکذابخضرآباداشکذر1024

2775زربندکذابخضرآباداشکذر1025

**سدهکذابخضرآباداشکذر1026

**سنجدكکذابخضرآباداشکذر1027

**سه دانگکذابخضرآباداشکذر1028

**شاه اسحاقکذابخضرآباداشکذر1029

61137شرب العینکذابخضرآباداشکذر1030

کذابخضرآباداشکذر1031
شرکت تعاونی تولیدي بی نظیر پرورش پولت تخم 

**پذار

**شرکت طرح فوالدالیاژي یزدکذابخضرآباداشکذر1032

**شرکت نگین نوارکویریزدکذابخضرآباداشکذر1033

**شرکت یزدجوجهکذابخضرآباداشکذر1034

**شن و ماسه صدفکذابخضرآباداشکذر1035

1941طاحونهکذابخضرآباداشکذر1036

**عباس آبادکذابخضرآباداشکذر1037

**علی آبادکذابخضرآباداشکذر1038

**علی آبادکالنتريکذابخضرآباداشکذر1039

**فارسه کوهکذابخضرآباداشکذر1040

**قاسم آبادکذابخضرآباداشکذر1041

37102قوام آبادکذابخضرآباداشکذر1042
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**قوام آبادعلیاکذابخضرآباداشکذر1043

**کارخانه آسفالت سازان عمران شهرداري یزدکذابخضرآباداشکذر1044

**کشتارگاه صنعتی یزد طیورکذابخضرآباداشکذر1045

**کارخانه اسفالت اماکاکذابخضرآباداشکذر1046

65206کافی آبادکذابخضرآباداشکذر1047

60159کذابکذابخضرآباداشکذر1048

1030کمال آبادکذابخضرآباداشکذر1049

**کوره اهک مشعلکذابخضرآباداشکذر1050

**کوره اهک یحیی قوام آبادکذابخضرآباداشکذر1051

**کوره آهک قاسم حکیمیانکذابخضرآباداشکذر1052

**گاوداري اکرمیهکذابخضرآباداشکذر1053

**گرمابکذابخضرآباداشکذر1054

1239گزشککذابخضرآباداشکذر1055

**الاشکالگاکذابخضرآباداشکذر1056

**التفتیونکذابخضرآباداشکذر1057

**الهوكکذابخضرآباداشکذر1058

**الي انارکذابخضرآباداشکذر1059

**الي بیدك باالکذابخضرآباداشکذر1060

**الي پدهکذابخضرآباداشکذر1061

**الي گوشهکذابخضرآباداشکذر1062

**محمدآبادجدیدکذابخضرآباداشکذر1063

56محمود آبادکذابخضرآباداشکذر1064

2572مرزانککذابخضرآباداشکذر1065

**مرغدارئ سینه سیاهکذابخضرآباداشکذر1066

**مرغدارئ کریمیکذابخضرآباداشکذر1067

**مرغدارئ میرحسینیکذابخضرآباداشکذر1068

**مزرعه بی بی جانکذابخضرآباداشکذر1069

**مزرعه حسن اخوندکذابخضرآباداشکذر1070

**مزرعه خسروکذابخضرآباداشکذر1071
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**مزرعه خلیلکذابخضرآباداشکذر1072

**مزرعه عبدالحسین نقیکذابخضرآباداشکذر1073

**مزرعه علیکذابخضرآباداشکذر1074

**مزرعه الگردوکذابخضرآباداشکذر1075

**مزرعه موزي آبادکذابخضرآباداشکذر1076

**مزرعه مهدئ آبادکذابخضرآباداشکذر1077

1328مزرعه میان طاحونهکذابخضرآباداشکذر1078

**مزرعه نظرکذابخضرآباداشکذر1079

38110میل سفیدکذابخضرآباداشکذر1080

**نعمت آبادکذابخضرآباداشکذر1081

124377هامانهکذابخضرآباداشکذر1082

4531,509ابراهیم آبادرستاقمرکزياشکذر1083

**اجرپالك زرنگاررستاقمرکزياشکذر1084

**انبار و تغلیظ قیررستاقمرکزياشکذر1085

**ایستگاه رادیوتلویزیون حاجی آبادرستاقمرکزياشکذر1086

**ایستگاه نظرآبادرستاقمرکزياشکذر1087

263844بندرآبادرستاقمرکزياشکذر1088

**بهرام آبادرستاقمرکزياشکذر1089

**پمپ بنزین بید مشکیرستاقمرکزياشکذر1090

**تن ماهی اشکذررستاقمرکزياشکذر1091

3397جالل آباددزكرستاقمرکزياشکذر1092

2279جمال آبادرستاقمرکزياشکذر1093

2574چرخابرستاقمرکزياشکذر1094

1434حاجی آبادرستاقمرکزياشکذر1095

1642حجت آبادعلیارستاقمرکزياشکذر1096

146462حسن آبادرستاقمرکزياشکذر1097

2881حسین آبادرستاقمرکزياشکذر1098

1145حسینآبادپوراکبريرستاقمرکزياشکذر1099

**دانشگاه آزاد اسالمی اشکذررستاقمرکزياشکذر1100

صفحه 38



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**رستوران برادران عسکريرستاقمرکزياشکذر1101

255759شرف آبادرستاقمرکزياشکذر1102

**شرکت حمل و نقل جهان باررستاقمرکزياشکذر1103

**شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کویررستاقمرکزياشکذر1104

**شرکت اجراراراترستاقمرکزياشکذر1105

4531,505شمسیرستاقمرکزياشکذر1106

4521,475صدرآبادرستاقمرکزياشکذر1107

52180عزآبادرستاقمرکزياشکذر1108

**عصرآبادرستاقمرکزياشکذر1109

616علی آبادرستاقمرکزياشکذر1110

**فتح آبادرستاقمرکزياشکذر1111

**کاشی در سرامرستاقمرکزياشکذر1112

**کریم آبادرستاقمرکزياشکذر1113

**کشتارگاه مرغ پرنازرستاقمرکزياشکذر1114

**گاوداري پور رضويرستاقمرکزياشکذر1115

68مجتمع کشتارگاه صنعتی دام یزدرستاقمرکزياشکذر1116

1725مجتمع کوره هائ اجرپزئ علی آبادرستاقمرکزياشکذر1117

**مرغ گوشتی شاهینرستاقمرکزياشکذر1118

**معدن گچ عصرآبادرستاقمرکزياشکذر1119

49149مهدي آبادرستاقمرکزياشکذر1120

3251,017میمونه / اسالم آباد/رستاقمرکزياشکذر1121

**نیم ایستگاه بین شمسی ونظرآبادرستاقمرکزياشکذر1122

145462همت آبادرستاقمرکزياشکذر1123

**احمدآبادسبزدشتمرکزيبافق1124

**اغل افطارسبزدشتمرکزيبافق1125

**اغل حسین اقائیسبزدشتمرکزيبافق1126

**اغل سیدحسن حسینیسبزدشتمرکزيبافق1127

**اغل کریمسبزدشتمرکزيبافق1128

**اکبرآبادسبزدشتمرکزيبافق1129
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50110باجگانسبزدشتمرکزيبافق1130

61150برکوییهسبزدشتمرکزيبافق1131

87234بسابسبزدشتمرکزيبافق1132

**پاي یکه بنهسبزدشتمرکزيبافق1133

2567تاشکوییهسبزدشتمرکزيبافق1134

**جعفرآبادسبزدشتمرکزيبافق1135

**جالل آبادسبزدشتمرکزيبافق1136

**چاه صفائیسبزدشتمرکزيبافق1137

1636حسین آبادسبزدشتمرکزيبافق1138

1232حکیم آبادسبزدشتمرکزيبافق1139

**حوض اقاسیدمحمدسبزدشتمرکزيبافق1140

64175دولت آبادسبزدشتمرکزيبافق1141

**ده کوچکسبزدشتمرکزيبافق1142

**دهک علیاسبزدشتمرکزيبافق1143

510دهنورضویهسبزدشتمرکزيبافق1144

823دهنوییهسبزدشتمرکزيبافق1145

516رسول آبادسبزدشتمرکزيبافق1146

**سعیدآبادسبزدشتمرکزيبافق1147

**شرکت طلوعسبزدشتمرکزيبافق1148

**شریف آبادسبزدشتمرکزيبافق1149

92258شیطورسبزدشتمرکزيبافق1150

1840علی آبادبسابسبزدشتمرکزيبافق1151

**فرح آبادسبزدشتمرکزيبافق1152

511فیروزآبادسبزدشتمرکزيبافق1153

**کبیروئیهسبزدشتمرکزيبافق1154

42115کرمانیسبزدشتمرکزيبافق1155

**کوشکوئیهسبزدشتمرکزيبافق1156

46گرگین آبادسبزدشتمرکزيبافق1157

**مجتمع آب آشامیدنی سبز دشتسبزدشتمرکزيبافق1158
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**محمودآبادسبزدشتمرکزيبافق1159

**مزرعه اخوندسبزدشتمرکزيبافق1160

2774موري آبادسبزدشتمرکزيبافق1161

410مومن آبادسبزدشتمرکزيبافق1162

**نصرت آبادسبزدشتمرکزيبافق1163

**(1ده عبداهللا شمس الدینی)سنجدوکوشکمرکزيبافق1164

**اب سنگکوشکمرکزيبافق1165

**اغل استادعلی اکبرشریعتیکوشکمرکزيبافق1166

**اغل خاله خدیجهکوشکمرکزيبافق1167

**اغل خان بادامکوشکمرکزيبافق1168

**اغل دره سیاهکوشکمرکزيبافق1169

**اغل سرتهکوشکمرکزيبافق1170

**اغل علی بابائیکوشکمرکزيبافق1171

**اغل علی مهدويکوشکمرکزيبافق1172

**اغل محمداقاباباکوشکمرکزيبافق1173

**اغل مالمحمدکوشکمرکزيبافق1174

**اغل میرزاتقی شریعتیکوشکمرکزيبافق1175

**اغل میرزامحمدکوشکمرکزيبافق1176

**اغل نصرالهکوشکمرکزيبافق1177

**امداد جاده ايکوشکمرکزيبافق1178

**ایستگاه پیروزي/شهیدپوراکبريکوشکمرکزيبافق1179

**ایستگاه محیط بانیکوشکمرکزيبافق1180

57باغدرکوشکمرکزيبافق1181

**تلخ ابکوشکمرکزيبافق1182

**جالل آبادکوشکمرکزيبافق1183

**جوزيکوشکمرکزيبافق1184

**چاه اب معدن کوشککوشکمرکزيبافق1185

**چاه پارافکوشکمرکزيبافق1186

**چاه میرکوشکمرکزيبافق1187
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**چاهوکوشکمرکزيبافق1188

**چشمه اسفوريکوشکمرکزيبافق1189

**چشمه پیروزيکوشکمرکزيبافق1190

**چشمه سه چاهونکوشکمرکزيبافق1191

**حسین آبادکوشکمرکزيبافق1192

**حوض تنگل دررائینکوشکمرکزيبافق1193

**خودیانکوشکمرکزيبافق1194

1232دارستانکوشکمرکزيبافق1195

**دره گزینکوشکمرکزيبافق1196

**ده شمس الدینکوشکمرکزيبافق1197

**ده مزرعهکوشکمرکزيبافق1198

**ده مهدي علیخانکوشکمرکزيبافق1199

**ده میرزااحمدکوشکمرکزيبافق1200

**دهکده صفرآبادکوشکمرکزيبافق1201

**دهنوکوشکمرکزيبافق1202

**سردروزيکوشکمرکزيبافق1203

**سندوکوشکمرکزيبافق1204

1640سیدآبادکوشکمرکزيبافق1205

**سیروس آبادکوشکمرکزيبافق1206

**شرکت سامان ماسهکوشکمرکزيبافق1207

**شورابکوشکمرکزيبافق1208

**عباس آبادرستگارکوشکمرکزيبافق1209

**قاسم آبادکوشکمرکزيبافق1210

49139کوشککوشکمرکزيبافق1211

26120گزستانکوشکمرکزيبافق1212

**گله گردکوشکمرکزيبافق1213

**مجتمع فسفات آسفورديکوشکمرکزيبافق1214

**محمدآبادخالق داديکوشکمرکزيبافق1215

کوشکمرکزيبافق1216
مرغداري حسین آبادبرادري (شرکت سفیدمرغ 

**کوهستان)
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**مزرعه چاه تی روزکوشکمرکزيبافق1217

**مزرعه محمدحسین لنگکوشکمرکزيبافق1218

**معدن آنومالی گزستانکوشکمرکزيبافق1219

**معدن سنگ آهن میشدوانکوشکمرکزيبافق1220

**معدن سه چاهونکوشکمرکزيبافق1221

**منطقه اکتشافی ناریگانکوشکمرکزيبافق1222

**مهدي آبادکوشکمرکزيبافق1223

**ناریگانکوشکمرکزيبافق1224

1032ندکوه علیاکوشکمرکزيبافق1225

**ندگانکوشکمرکزيبافق1226

**نگنگونکوشکمرکزيبافق1227

**نیروگاه برق معدن کوشککوشکمرکزيبافق1228

**هرمزان باالکوشکمرکزيبافق1229

626هریسک علیاکوشکمرکزيبافق1230

**همسککوشکمرکزيبافق1231

**/ شرکت تولیدي جبال بافق/مبارکهمرکزيبافق1232

**اب انبارنفتومبارکهمرکزيبافق1233

**اب ریزمبارکهمرکزيبافق1234

**احمدآبادمبارکهمرکزيبافق1235

**اسالم آبادمبارکهمرکزيبافق1236

**اغل ابوالقاسم غالمزادهمبارکهمرکزيبافق1237

**اغل اسکندرمبارکهمرکزيبافق1238

**اغل حاجی حسین طالبی پورمبارکهمرکزيبافق1239

**اغل حاجی محمدطالبیمبارکهمرکزيبافق1240

**اغل عباس دهقانمبارکهمرکزيبافق1241

**اغل غالمرضادهقانمبارکهمرکزيبافق1242

**اغل گلهمبارکهمرکزيبافق1243

**اله آبادمبارکهمرکزيبافق1244

**ایستگاه بهرام گورمبارکهمرکزيبافق1245
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**ایستگاه تحقیقات شترمبارکهمرکزيبافق1246

**ایستگاه تحقیقات شیالتیمبارکهمرکزيبافق1247

**ایستگاه تلویزیونمبارکهمرکزيبافق1248

**ایستگاه چاه خاورمبارکهمرکزيبافق1249

**ایستگاه دره ریگمبارکهمرکزيبافق1250

**ایستگاه طبرکوهمبارکهمرکزيبافق1251

**ایستگاه کاوهمبارکهمرکزيبافق1252

**ایستگاه مانیمبارکهمرکزيبافق1253

**ایستگاه مهردادمبارکهمرکزيبافق1254

**آب مرغانمبارکهمرکزيبافق1255

612باقرآبادمبارکهمرکزيبافق1256

**بوستان شهداي بافقمبارکهمرکزيبافق1257

**پادگان قدسمبارکهمرکزيبافق1258

**پادگان قدس سپاهمبارکهمرکزيبافق1259

**پارك کوهستان بافقمبارکهمرکزيبافق1260

**پتکستانمبارکهمرکزيبافق1261

**پرورش ماهی احیامبارکهمرکزيبافق1262

**پست400کیلوواتی بافقمبارکهمرکزيبافق1263

**تراب آبادمبارکهمرکزيبافق1264

**جوادیهمبارکهمرکزيبافق1265

**چاه اسالم آبادمبارکهمرکزيبافق1266

**چاه الهیهمبارکهمرکزيبافق1267

**چاه انصارمبارکهمرکزيبافق1268

**چاه پیشتازانمبارکهمرکزيبافق1269

**چاه جنت آبادمبارکهمرکزيبافق1270

**چاه خاکیمبارکهمرکزيبافق1271

**چاه زمزممبارکهمرکزيبافق1272

**چاه شتردارانمبارکهمرکزيبافق1273

**چاه شرکت قدیريمبارکهمرکزيبافق1274
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**چاه شرکت گوشت شماره1مبارکهمرکزيبافق1275

**چاه شرکت نخل کارانمبارکهمرکزيبافق1276

**چاه شماره یکمبارکهمرکزيبافق1277

**چاه شهدامبارکهمرکزيبافق1278

**چاه شهیدبهشتیمبارکهمرکزيبافق1279

**چاه صفائیهمبارکهمرکزيبافق1280

**چاه فرهنگیان یزدمبارکهمرکزيبافق1281

**چاه قویدلمبارکهمرکزيبافق1282

**چاه کارمندان دولتمبارکهمرکزيبافق1283

**چاه کشاورزئ فرودس 6مبارکهمرکزيبافق1284

**چاه گلدشتمبارکهمرکزيبافق1285

**چاه نیروي انتظامیمبارکهمرکزيبافق1286

**چاه هائ اب وفاضالبمبارکهمرکزيبافق1287

**چشمه گوشینمبارکهمرکزيبافق1288

**حاجی آبادمبارکهمرکزيبافق1289

**حاجی آبادمبارکهمرکزيبافق1290

**حسن آباد/اسمال آبادمبارکهمرکزيبافق1291

**حسن آبادبخشیمبارکهمرکزيبافق1292

**حسین آبادحاجی حسینمبارکهمرکزيبافق1293

**حوض دیمهمبارکهمرکزيبافق1294

**حوض میاندشتمبارکهمرکزيبافق1295

**دانشگاه ازاداسالمی بافقمبارکهمرکزيبافق1296

**درندمبارکهمرکزيبافق1297

**دشت خانمبارکهمرکزيبافق1298

**دکل مخابراتمبارکهمرکزيبافق1299

**رستم آبادسفلیمبارکهمرکزيبافق1300

**رضاییهمبارکهمرکزيبافق1301

**سیف الدینمبارکهمرکزيبافق1302

**سیمان سفیدهمگامانمبارکهمرکزيبافق1303
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1844شادکاممبارکهمرکزيبافق1304

**شاه ولیمبارکهمرکزيبافق1305

**شرکت امکان  ماسه شوییمبارکهمرکزيبافق1306

**شرکت تعاونی شن و ماسه صدف کویرمبارکهمرکزيبافق1307

**شرکت ذوب روي بافقمبارکهمرکزيبافق1308

**شرکت کاشی و سرامیک زمرد بافقمبارکهمرکزيبافق1309

**شرکت کیمیا سنگ زاگرسمبارکهمرکزيبافق1310

**شهرآبادمبارکهمرکزيبافق1311

**شهرك صنعتی بافقمبارکهمرکزيبافق1312

**صادق آبادمبارکهمرکزيبافق1313

**صدرآبادمبارکهمرکزيبافق1314

**عادل آبادمبارکهمرکزيبافق1315

**عباس آبادمبارکهمرکزيبافق1316

**عباس آبادمبارکهمرکزيبافق1317

**فاضلیهمبارکهمرکزيبافق1318

**فیروزآبادمبارکهمرکزيبافق1319

42121قطرممبارکهمرکزيبافق1320

**کریم آبادمبارکهمرکزيبافق1321

**گزومبارکهمرکزيبافق1322

9673,301مبارکهمبارکهمرکزيبافق1323

**مجتمع چاه بیکارانمبارکهمرکزيبافق1324

**مجتمع چاه هائ کشاورزئمبارکهمرکزيبافق1325

**مجتمع مرغداري ایثارگرانمبارکهمرکزيبافق1326

**محمدآبادمبارکهمرکزيبافق1327

**محمدآبادمبارکهمرکزيبافق1328

**محمدآباد چاه زرکشمبارکهمرکزيبافق1329

**محمدآبادقائمیهمبارکهمرکزيبافق1330

**مرکزتقسیم اب ذوب اهنمبارکهمرکزيبافق1331

**مزرعه انقالبمبارکهمرکزيبافق1332
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**مزرعه باقريمبارکهمرکزيبافق1333

**مزرعه حجت آبادمبارکهمرکزيبافق1334

**مزرعه گلستانمبارکهمرکزيبافق1335

**مزرعه وحدتمبارکهمرکزيبافق1336

**مسجدابوالفضلمبارکهمرکزيبافق1337

**معدن آنومالی شمالیمبارکهمرکزيبافق1338

**معدن چغارتمبارکهمرکزيبافق1339

**معدن زاغیامبارکهمرکزيبافق1340

**معدن مرمریت بافقمبارکهمرکزيبافق1341

**معدن مرمریت بیشه درمبارکهمرکزيبافق1342

**منبع اب شهرداريمبارکهمرکزيبافق1343

**مهدئ آبادمبارکهمرکزيبافق1344

**نخلستان یزد چاه سوزنیمبارکهمرکزيبافق1345

**نورآبادمبارکهمرکزيبافق1346

**نیزارومبارکهمرکزيبافق1347

**نیومبارکهمرکزيبافق1348

**وحدت آبادمبارکهمرکزيبافق1349

49140اریجآسفیجآسفیجبهاباد1350

203619اسفیجآسفیجآسفیجبهاباد1351

**اکبرآبادآسفیجآسفیجبهاباد1352

63142بشگانآسفیجآسفیجبهاباد1353

**بهجت آبادآسفیجآسفیجبهاباد1354

**بیدان پنجآسفیجآسفیجبهاباد1355

**بیدبشکونآسفیجآسفیجبهاباد1356

**بیدوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1357

**ترشی شوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1358

**تیتوحمزهآسفیجآسفیجبهاباد1359

514تیتوزینلآسفیجآسفیجبهاباد1360

**جعفرآبادآسفیجآسفیجبهاباد1361
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**جلیل آبادآسفیجآسفیجبهاباد1362

**جنتآسفیجآسفیجبهاباد1363

**جنگلوعلیاآسفیجآسفیجبهاباد1364

**جوزوئیه سفلیآسفیجآسفیجبهاباد1365

**جوزوئیه علیاآسفیجآسفیجبهاباد1366

**چرمیزآسفیجآسفیجبهاباد1367

**چشمه زیروآسفیجآسفیجبهاباد1368

**چناروئیهآسفیجآسفیجبهاباد1369

**حاجی آبادآسفیجآسفیجبهاباد1370

54169حسین آبادده عسکرآسفیجآسفیجبهاباد1371

**حسین آبادگودگینستانآسفیجآسفیجبهاباد1372

**حسینیهآسفیجآسفیجبهاباد1373

**خالق آبادآسفیجآسفیجبهاباد1374

**خرم آبادآسفیجآسفیجبهاباد1375

1443خوسفآسفیجآسفیجبهاباد1376

1443دشتی خانآسفیجآسفیجبهاباد1377

61149ده جمالآسفیجآسفیجبهاباد1378

**ده ریزوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1379

619ده عسکرآسفیجآسفیجبهاباد1380

2154ده علی اسفیجآسفیجآسفیجبهاباد1381

**ده علی حسنآسفیجآسفیجبهاباد1382

**ده غالمرضاآسفیجآسفیجبهاباد1383

**ده لردوآسفیجآسفیجبهاباد1384

**ده محمدزینلآسفیجآسفیجبهاباد1385

**ده مالآسفیجآسفیجبهاباد1386

**ده ملکآسفیجآسفیجبهاباد1387

**ده والیتآسفیجآسفیجبهاباد1388

**رضوانآسفیجآسفیجبهاباد1389

**ریگ آبادآسفیجآسفیجبهاباد1390
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**سمباتوآسفیجآسفیجبهاباد1391

**سنجدوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1392

54159سیمکوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1393

**عزیزآبادآسفیجآسفیجبهاباد1394

**علی آبادگودگینستانآسفیجآسفیجبهاباد1395

**علی حسیناآسفیجآسفیجبهاباد1396

617فردوسیهآسفیجآسفیجبهاباد1397

**کبوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1398

68189کمکوئیهآسفیجآسفیجبهاباد1399

**کوثرریزآسفیجآسفیجبهاباد1400

**گردوکجآسفیجآسفیجبهاباد1401

**گودابیآسفیجآسفیجبهاباد1402

**گودباریکهآسفیجآسفیجبهاباد1403

**لطف آبادآسفیجآسفیجبهاباد1404

**محمدآبادگودگینستانآسفیجآسفیجبهاباد1405

**محمودآبادرضویهآسفیجآسفیجبهاباد1406

**معدن سربآسفیجآسفیجبهاباد1407

**منصوريآسفیجآسفیجبهاباد1408

73255وحدت آبادآسفیجآسفیجبهاباد1409

**همت آبادآسفیجآسفیجبهاباد1410

**استخروییهبنستانآسفیجبهاباد1411

2263اشتركبنستانآسفیجبهاباد1412

**اکبرآبادبنستانآسفیجبهاباد1413

721النگوییهبنستانآسفیجبهاباد1414

**امیرآبادبنستانآسفیجبهاباد1415

3395باب دهوئیه پایینبنستانآسفیجبهاباد1416

57140ببروئیهبنستانآسفیجبهاباد1417

231706بنستانبنستانآسفیجبهاباد1418

64125بنیزبنستانآسفیجبهاباد1419
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**بهدانبنستانآسفیجبهاباد1420

816بهشت آبادبنستانآسفیجبهاباد1421

615پتگیگانبنستانآسفیجبهاباد1422

**پرگانبنستانآسفیجبهاباد1423

**تقی آبادبنستانآسفیجبهاباد1424

**تک باغستانبنستانآسفیجبهاباد1425

**حسن آبادبنستانآسفیجبهاباد1426

**حسین آبادسراستانهبنستانآسفیجبهاباد1427

48133حسین آبادسرکازهبنستانآسفیجبهاباد1428

**خودافرین  حسین آبادباقريبنستانآسفیجبهاباد1429

**درب دهنه بهدانبنستانآسفیجبهاباد1430

**دوقلهبنستانآسفیجبهاباد1431

**ده ریزهبنستانآسفیجبهاباد1432

**ده زینلبنستانآسفیجبهاباد1433

**ده گتوبنستانآسفیجبهاباد1434

**ده نوبنستانآسفیجبهاباد1435

**دیدركبنستانآسفیجبهاباد1436

516زراشکبنستانآسفیجبهاباد1437

**صادق آبادبنستانآسفیجبهاباد1438

**عباس آبادبنستانآسفیجبهاباد1439

511عظیم آبادبنستانآسفیجبهاباد1440

**علی آبادجنگلبنستانآسفیجبهاباد1441

**فخرآبادبنستانآسفیجبهاباد1442

2056فودیجبنستانآسفیجبهاباد1443

78227کویجانبنستانآسفیجبهاباد1444

**کهنوجبنستانآسفیجبهاباد1445

**گزچینبنستانآسفیجبهاباد1446

411گن گاوبنستانآسفیجبهاباد1447

2882همیجانبنستانآسفیجبهاباد1448
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**اب انبارجنگلبانیجلگهمرکزيبهاباد1449

**اب انبارجهادجلگهمرکزيبهاباد1450

**اب انبارسیدعلی اقاجلگهمرکزيبهاباد1451

3901,260احمدآبادجلگهمرکزيبهاباد1452

**ازبنگوییهجلگهمرکزيبهاباد1453

**اسفنگجلگهمرکزيبهاباد1454

**اغل زیرپیرعلیجلگهمرکزيبهاباد1455

414بموییهجلگهمرکزيبهاباد1456

413بوئی آبادجلگهمرکزيبهاباد1457

**بیدروجلگهمرکزيبهاباد1458

**پاركجلگهمرکزيبهاباد1459

1643پركجلگهمرکزيبهاباد1460

**پرکوشکجلگهمرکزيبهاباد1461

**تلمبه خانه آب چادر ملو 1جلگهمرکزيبهاباد1462

**تی توییهجلگهمرکزيبهاباد1463

2981جعفرآبادجلگهمرکزيبهاباد1464

**جنت آبادجلگهمرکزيبهاباد1465

**جوادیهجلگهمرکزيبهاباد1466

**چاه اب اشامیدنیجلگهمرکزيبهاباد1467

**چاه حیدروجلگهمرکزيبهاباد1468

**چاه سیدمحمودرضويجلگهمرکزيبهاباد1469

**چاه عزیززینلیجلگهمرکزيبهاباد1470

**چوگانجلگهمرکزيبهاباد1471

**حاجی آبادجلگهمرکزيبهاباد1472

**حسن بیکیجلگهمرکزيبهاباد1473

**حسین آبادجلگهمرکزيبهاباد1474

516خارنگجلگهمرکزيبهاباد1475

**خارنگانجلگهمرکزيبهاباد1476

**خلیل آبادجلگهمرکزيبهاباد1477
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**خوش خوش آبادجلگهمرکزيبهاباد1478

56193خیرآبادجلگهمرکزيبهاباد1479

2162درب هنزجلگهمرکزيبهاباد1480

1035درندعلیاجلگهمرکزيبهاباد1481

**دوروزجنگجلگهمرکزيبهاباد1482

**ده طوطیجلگهمرکزيبهاباد1483

**ده غالمجلگهمرکزيبهاباد1484

2671ده محمدرفیعجلگهمرکزيبهاباد1485

45125ده نودشتجلگهمرکزيبهاباد1486

71222دهنومالاسماعیلجلگهمرکزيبهاباد1487

52183رحیم آبادجلگهمرکزيبهاباد1488

**رضویهجلگهمرکزيبهاباد1489

2171زارکوییهجلگهمرکزيبهاباد1490

**زریگانجلگهمرکزيبهاباد1491

**سنجدابجلگهمرکزيبهاباد1492

3499سنجدكجلگهمرکزيبهاباد1493

**شرکت اجرفشاري ازادي بهآبادجلگهمرکزيبهاباد1494

**شرکت بهآباد صنعتجلگهمرکزيبهاباد1495

**شرکت کشاورزي مکاجلگهمرکزيبهاباد1496

**شمال آبادجلگهمرکزيبهاباد1497

**شهرك صنعتی بهآبادجلگهمرکزيبهاباد1498

**عباس آبادجلگهمرکزيبهاباد1499

**علی آبادجلگهمرکزيبهاباد1500

121408علی آبادمالعلیرضاجلگهمرکزيبهاباد1501

**فرستنده رادیوئی بهآبادجلگهمرکزيبهاباد1502

2571فضل آبادسفلیجلگهمرکزيبهاباد1503

**کنازینجلگهمرکزيبهاباد1504

**کوره آجر جنتجلگهمرکزيبهاباد1505

205665کریم آبادجلگهمرکزيبهاباد1506
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**کهوئیهجلگهمرکزيبهاباد1507

**گاشکوییهجلگهمرکزيبهاباد1508

98289گرگین آبادجلگهمرکزيبهاباد1509

**گروه کشاورزي اسالم آبادجلگهمرکزيبهاباد1510

**مجتمع مزرعه چادرملوجلگهمرکزيبهاباد1511

**مزرعه اکبرزینلیجلگهمرکزيبهاباد1512

**مزرعه علی مهديجلگهمرکزيبهاباد1513

**مزرعه کشاورزي ذوب آهن احمد آبادجلگهمرکزيبهاباد1514

**مزرعه کشاورزئ همت آبادجلگهمرکزيبهاباد1515

**معدن چاه گزجلگهمرکزيبهاباد1516

**موتورخانه رله تلویزیونی بهآبادجلگهمرکزيبهاباد1517

**ندن سفلیجلگهمرکزيبهاباد1518

**ندن علیاجلگهمرکزيبهاباد1519

**همت آبادجلگهمرکزيبهاباد1520

**ابشخورجهادکهدوئیهگاریزاتتفت1521

**اغل چاه سرخکهدوئیهگاریزاتتفت1522

**باقرآبادکهدوئیهگاریزاتتفت1523

**حسن آباداکبريکهدوئیهگاریزاتتفت1524

**حسین آبادکهدوئیهگاریزاتتفت1525

**حسین آباد اکبريکهدوئیهگاریزاتتفت1526

74231دیزرانکهدوئیهگاریزاتتفت1527

**سنجديکهدوئیهگاریزاتتفت1528

**علی آبادکهدوئیهگاریزاتتفت1529

1331فتح آبادکهدوئیهگاریزاتتفت1530

197589کهدوئیهکهدوئیهگاریزاتتفت1531

**محمدآبادفالحکهدوئیهگاریزاتتفت1532

**مزرعه اقاکهدوئیهگاریزاتتفت1533

**مزرعه حاجی صادقکهدوئیهگاریزاتتفت1534

**مزرعه سفیدکهدوئیهگاریزاتتفت1535
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**منصورآبادکهدوئیهگاریزاتتفت1536

921مهدي آبادکهدوئیهگاریزاتتفت1537

48نصرآبادکهدوئیهگاریزاتتفت1538

**اب شفاگاریزاتگاریزاتتفت1539

1861ابراهیم آبادگاریزاتگاریزاتتفت1540

1436احمدآباد رشتیگاریزاتگاریزاتتفت1541

**احمدآبادرجبعلیگاریزاتگاریزاتتفت1542

95266اسالم آبادگاریزاتگاریزاتتفت1543

**اسیاب علیاگاریزاتگاریزاتتفت1544

**اشک آبادگاریزاتگاریزاتتفت1545

716اقبال آبادگاریزاتگاریزاتتفت1546

**اکبرآبادعلیاگاریزاتگاریزاتتفت1547

1544امیرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1548

**باغ سراسیابگاریزاتگاریزاتتفت1549

**باقرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1550

**باقرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1551

224718بخگاریزاتگاریزاتتفت1552

2469بزگ آبادگاریزاتگاریزاتتفت1553

917بین آبادگاریزاتگاریزاتتفت1554

**جالل آبادگاریزاتگاریزاتتفت1555

3290جهان آبادگاریزاتگاریزاتتفت1556

**چاه اب اشامیدنی فخرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1557

**چاه صدیق آبادگاریزاتگاریزاتتفت1558

1541حاجی آبادگاریزاتگاریزاتتفت1559

**حاجی آبادگاریزاتگاریزاتتفت1560

70205حجت آبادگاریزاتگاریزاتتفت1561

**حجت آبادکوارگاریزاتگاریزاتتفت1562

**حسن آبادگاریزاتگاریزاتتفت1563

**حسن آبادکوارگاریزاتگاریزاتتفت1564
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3398حسن آبادمرشدگاریزاتگاریزاتتفت1565

**حسین آبادپشمیگاریزاتگاریزاتتفت1566

**حسین آبادتل زردگاریزاتگاریزاتتفت1567

3696حسین آبادشفیع پورگاریزاتگاریزاتتفت1568

**حسین آبادکوارگاریزاتگاریزاتتفت1569

**حیدرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1570

2251خیرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1571

**دستگردسفلیگاریزاتگاریزاتتفت1572

2150دشت آبادگاریزاتگاریزاتتفت1573

**دولت آبادگاریزاتگاریزاتتفت1574

68202رحیم آبادگاریزاتگاریزاتتفت1575

250680رشکوئیهگاریزاتگاریزاتتفت1576

**رضاآبادگاریزاتگاریزاتتفت1577

33105رعدآبادگاریزاتگاریزاتتفت1578

**ریزابگاریزاتگاریزاتتفت1579

**شرکت مرغ گوشتی صالح دشتگاریزاتگاریزاتتفت1580

**شرکت احرارگاریزاتگاریزاتتفت1581

**شرکت کشاورزي الخیرگاریزاتگاریزاتتفت1582

**صدیق آبادگاریزاتگاریزاتتفت1583

**عباس آبادکوارگاریزاتگاریزاتتفت1584

**عزیزآبادگاریزاتگاریزاتتفت1585

**علی آبادگاریزاتگاریزاتتفت1586

80217فخرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1587

**قادرآبادگاریزاتگاریزاتتفت1588

**کاظم آبادگاریزاتگاریزاتتفت1589

**کمال آبادگاریزاتگاریزاتتفت1590

**کریم آبادگاریزاتگاریزاتتفت1591

**کفیرگاریزاتگاریزاتتفت1592

3684گاریزسفلیگاریزاتگاریزاتتفت1593
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44121گاریزعلیاگاریزاتگاریزاتتفت1594

**گاوداري کالنتريگاریزاتگاریزاتتفت1595

36113گورابگاریزاتگاریزاتتفت1596

1138مجتمع دامداري گاریزاتگاریزاتگاریزاتتفت1597

**محمد آباد حاجی حسینگاریزاتگاریزاتتفت1598

**محمدآبادگاریزاتگاریزاتتفت1599

54180محمدآبادگاریزاتگاریزاتتفت1600

**محمدآبادگاریزاتگاریزاتتفت1601

**محمدآبادغفاريگاریزاتگاریزاتتفت1602

719محمدجانیگاریزاتگاریزاتتفت1603

**مرشديگاریزاتگاریزاتتفت1604

**مرغداري رعد آبادي / گوهردشتگاریزاتگاریزاتتفت1605

**مرغداري عباس رعدآباديگاریزاتگاریزاتتفت1606

**مریم آبادگاریزاتگاریزاتتفت1607

1846مزرعه حاجی علی باباگاریزاتگاریزاتتفت1608

3186مزرعه حسینگاریزاتگاریزاتتفت1609

**مزرعه رضاییگاریزاتگاریزاتتفت1610

**مزرعه سیدا(اسحقوا)گاریزاتگاریزاتتفت1611

**مزرعه علی عبدالهگاریزاتگاریزاتتفت1612

**معدن سنگ تراورتن هوشنگ آبادگاریزاتگاریزاتتفت1613

**معدن سنگ چینی معالگاریزاتگاریزاتتفت1614

2151منصوريگاریزاتگاریزاتتفت1615

**مهدي آبادگاریزاتگاریزاتتفت1616

**ناحیه صنعتی گاریزاتگاریزاتگاریزاتتفت1617

1335نجف آبادگاریزاتگاریزاتتفت1618

2460وزیريگاریزاتگاریزاتتفت1619

**وکیل آبادگاریزاتگاریزاتتفت1620

49هادي خانیگاریزاتگاریزاتتفت1621

**هوشنگ آبادگاریزاتگاریزاتتفت1622
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2381,220اردوگاه افغانی هاپیشکوهمرکزيتفت1623

**اردوگاه امام حسین (ع)پیشکوهمرکزيتفت1624

**اسپیدرپیشکوهمرکزيتفت1625

5501,655اسالمیهپیشکوهمرکزيتفت1626

**اکبرآبادالي بیدپیشکوهمرکزيتفت1627

**امیرآبادپیشکوهمرکزيتفت1628

49اهركپیشکوهمرکزيتفت1629

**بادامستانپیشکوهمرکزيتفت1630

1012باغ خاتونپیشکوهمرکزيتفت1631

2672باغ کهلهپیشکوهمرکزيتفت1632

2963باغ مهديپیشکوهمرکزيتفت1633

3362بردستانپیشکوهمرکزيتفت1634

**پرورش مرغ گوشتی امیرآبادپیشکوهمرکزيتفت1635

**پلنگانپیشکوهمرکزيتفت1636

**تصفیه خانه فاضالب تفتپیشکوهمرکزيتفت1637

**تنگلهپیشکوهمرکزيتفت1638

**جره بیدكپیشکوهمرکزيتفت1639

**چشمه تامهرپیشکوهمرکزيتفت1640

57چمپیشکوهمرکزيتفت1641

**چنگ سراوانپیشکوهمرکزيتفت1642

**حجت آبادپیشکوهمرکزيتفت1643

**حجت آبادپیشکوهمرکزيتفت1644

**حسن آبادپیشکوهمرکزيتفت1645

**حسن آبادپیشکوهمرکزيتفت1646

819حسین آبادنوابپیشکوهمرکزيتفت1647

**حیدرآبادبادگزپیشکوهمرکزيتفت1648

**خسککپیشکوهمرکزيتفت1649

85302خلیل آبادپیشکوهمرکزيتفت1650

**خلیل آبادپیشکوهمرکزيتفت1651
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**دامداري میر حسینیپیشکوهمرکزيتفت1652

**درچناركپیشکوهمرکزيتفت1653

**دره سیرپیشکوهمرکزيتفت1654

2748دره شیرپیشکوهمرکزيتفت1655

**دره گاهانپیشکوهمرکزيتفت1656

**درهاديپیشکوهمرکزيتفت1657

**دستگردپیشکوهمرکزيتفت1658

712دشتک سفلیپیشکوهمرکزيتفت1659

**دشتک علیاپیشکوهمرکزيتفت1660

**راهدار خانه بردستانپیشکوهمرکزيتفت1661

48زین آبادپیشکوهمرکزيتفت1662

**سادات آبادپیشکوهمرکزيتفت1663

57119سانیجپیشکوهمرکزيتفت1664

**سفیل آبادپیشکوهمرکزيتفت1665

1527سلطانبپیشکوهمرکزيتفت1666

**سیخوريپیشکوهمرکزيتفت1667

633سیف الدینپیشکوهمرکزيتفت1668

**شرکت مرغ گوشتی یونسپیشکوهمرکزيتفت1669

**شرکت مقواسازي فجرتفتپیشکوهمرکزيتفت1670

**شرکت اسفالت جهادسازندگیپیشکوهمرکزيتفت1671

**شمس آبادپیشکوهمرکزيتفت1672

**شن وماسه سازمان همیارئ شهردارئپیشکوهمرکزيتفت1673

618شهرك صنعتی سفیدکوه تفتپیشکوهمرکزيتفت1674

**شهرك فردوسپیشکوهمرکزيتفت1675

55147صادق آبادپیشکوهمرکزيتفت1676

**عباس آبادپیشکوهمرکزيتفت1677

**علی آباد/مزرعه زینلپیشکوهمرکزيتفت1678

1036علی آبادكپیشکوهمرکزيتفت1679

**علی آبادنوابیپیشکوهمرکزيتفت1680
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**علی قلیپیشکوهمرکزيتفت1681

61193فیض آبادپیشکوهمرکزيتفت1682

**قلعه خانپیشکوهمرکزيتفت1683

**کارخانه مرکب سازي میرعلیپیشکوهمرکزيتفت1684

**کاه دانکپیشکوهمرکزيتفت1685

**کوره اهک پزي نازپیشکوهمرکزيتفت1686

**گاوداري پگاهپیشکوهمرکزيتفت1687

**گاوداري دوست حسینی شرکت یزد قیماقپیشکوهمرکزيتفت1688

**گاوداري میرحسینیپیشکوهمرکزيتفت1689

**گل خانه شرکت تعاونی انقالبپیشکوهمرکزيتفت1690

**الانجیرپیشکوهمرکزيتفت1691

**السنجدپیشکوهمرکزيتفت1692

928الي احمدپیشکوهمرکزيتفت1693

**الي بیدبزرگپیشکوهمرکزيتفت1694

**الي بیدکوچکپیشکوهمرکزيتفت1695

**الي پیازپیشکوهمرکزيتفت1696

**الي تاریکپیشکوهمرکزيتفت1697

**الي دال/الي دارپیشکوهمرکزيتفت1698

**الي زردپیشکوهمرکزيتفت1699

**الي سدرسفلیپیشکوهمرکزيتفت1700

**الي سدرعلیاپیشکوهمرکزيتفت1701

**الي شورونهپیشکوهمرکزيتفت1702

**الي فراشاهیپیشکوهمرکزيتفت1703

**الي کرهپیشکوهمرکزيتفت1704

**الي لندرپیشکوهمرکزيتفت1705

**الي مهديپیشکوهمرکزيتفت1706

38118مبارکهپیشکوهمرکزيتفت1707

**مجتمع الماس کوهستانپیشکوهمرکزيتفت1708

**مجتمع پروار بندي زرینپیشکوهمرکزيتفت1709
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**مجتمع تولیدئ سفیدکوهپیشکوهمرکزيتفت1710

23100مجتمع سنگبري هاي سفیدکوه تفتپیشکوهمرکزيتفت1711

**مجتمع سوارکاري پرتوسبزپیشکوهمرکزيتفت1712

**مجتمع گاوداریهاي تفتپیشکوهمرکزيتفت1713

623مجتمع گاوشیري چمپیشکوهمرکزيتفت1714

522مجتمع گلخانه اي سبزه کارانپیشکوهمرکزيتفت1715

**محمدآبادپیشکوهمرکزيتفت1716

**مخزن آب فیض آبادپیشکوهمرکزيتفت1717

**مرغداري  میرکریمیپیشکوهمرکزيتفت1718

**مرغداري باباییپیشکوهمرکزيتفت1719

**مرغداري تعاونی 15پیشکوهمرکزيتفت1720

**مرغداري جوکارپیشکوهمرکزيتفت1721

**مرغداري حاج حسین جوکارپیشکوهمرکزيتفت1722

**مرغداري حاجی محموداحمديپیشکوهمرکزيتفت1723

**مرغداري حسینی نسبپیشکوهمرکزيتفت1724

**مرغداري دهقانپورپیشکوهمرکزيتفت1725

**مرغداري سپیدمرغپیشکوهمرکزيتفت1726

**مرغداري سیدعلی محمددهقانیپیشکوهمرکزيتفت1727

**مرغداري عباس دهقان پورپیشکوهمرکزيتفت1728

**مرغداري عدل اسالمی/آبشورهپیشکوهمرکزيتفت1729

**مرغداري فالحپیشکوهمرکزيتفت1730

**مرغداري کوه گلیپیشکوهمرکزيتفت1731

**مرغداري نفیسیپیشکوهمرکزيتفت1732

**مزرعه اکبر شاهپیشکوهمرکزيتفت1733

**مزرعه اکبرکریمپیشکوهمرکزيتفت1734

**مزرعه اکبرکوه گردپیشکوهمرکزيتفت1735

**مزرعه انجیره ايپیشکوهمرکزيتفت1736

**مزرعه جهادپیشکوهمرکزيتفت1737

**مزرعه حاجی محمدکریمپیشکوهمرکزيتفت1738
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1835مزرعه حسنپیشکوهمرکزيتفت1739

**مزرعه خالقیهپیشکوهمرکزيتفت1740

**مزرعه درغارپیشکوهمرکزيتفت1741

**مزرعه دهقانی نژادپیشکوهمرکزيتفت1742

**مزرعه رضاعلی احمدعلیپیشکوهمرکزيتفت1743

**مزرعه سیدپیشکوهمرکزيتفت1744

**مزرعه شیخپیشکوهمرکزيتفت1745

**مزرعه قانعی/شیخ جاللپیشکوهمرکزيتفت1746

**مزرعه قبلهپیشکوهمرکزيتفت1747

**مزرعه قمیپیشکوهمرکزيتفت1748

**مزرعه کرشمنیپیشکوهمرکزيتفت1749

**مزرعه گدارسنگپیشکوهمرکزيتفت1750

**مزرعه الي آدرپیشکوهمرکزيتفت1751

**مزرعه الي راهپیشکوهمرکزيتفت1752

**مزرعه محمدکریمپیشکوهمرکزيتفت1753

**مزرعه مرتضیپیشکوهمرکزيتفت1754

**مزرعه مشکاتپیشکوهمرکزيتفت1755

**مزرعه مالمهديپیشکوهمرکزيتفت1756

**مزرعه نوابپیشکوهمرکزيتفت1757

**مزرعه نیکپورپیشکوهمرکزيتفت1758

**مزرعه و مرغداري اکبرآبادپیشکوهمرکزيتفت1759

**مزرعه ومرغداري السیاهپیشکوهمرکزيتفت1760

**مزرعه ومرغداري میرپیشکوهمرکزيتفت1761

**معدن دره زنجیرپیشکوهمرکزيتفت1762

**معدن سفیدکوه تفتپیشکوهمرکزيتفت1763

**معدن سنگ آهن اسالمیهپیشکوهمرکزيتفت1764

**معدن گرانیتپیشکوهمرکزيتفت1765

**منطقه گردشگري بام تفتپیشکوهمرکزيتفت1766

**منطقه نظامیپیشکوهمرکزيتفت1767
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**مهرآبادپیشکوهمرکزيتفت1768

**میاسیپیشکوهمرکزيتفت1769

**نصرت آبادپیشکوهمرکزيتفت1770

**وقفکپیشکوهمرکزيتفت1771

**همت آبادپیشکوهمرکزيتفت1772

**اب چکدهشیرمرکزيتفت1773

**اب لريدهشیرمرکزيتفت1774

**احمدآباددهشیرمرکزيتفت1775

**احمدآبادابشاهیدهشیرمرکزيتفت1776

**احمدآبادرضويدهشیرمرکزيتفت1777

2039ارداندهشیرمرکزيتفت1778

**اردونکدهشیرمرکزيتفت1779

**ازبکدهشیرمرکزيتفت1780

**اسدآباددهشیرمرکزيتفت1781

**اسدآباد/گود لردهشیرمرکزيتفت1782

**اکبرابا/بیشه کم خردوندهشیرمرکزيتفت1783

**اکبرآباد/قدمعلیدهشیرمرکزيتفت1784

**اکبرآباددهشیرمرکزيتفت1785

**امیرآباد لغويدهشیرمرکزيتفت1786

**امیریهدهشیرمرکزيتفت1787

**انجیره/آخوندیاندهشیرمرکزيتفت1788

**ایستگاه باروري ابر بشقابیدهشیرمرکزيتفت1789

**ایستگاه گازدهشیرمرکزيتفت1790

**آغل آشتیاندهشیرمرکزيتفت1791

51116بازدهشیرمرکزيتفت1792

**باغستاندهشیرمرکزيتفت1793

**برزوكدهشیرمرکزيتفت1794

3593بورقدهشیرمرکزيتفت1795

**بوستان مریمدهشیرمرکزيتفت1796
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**بیدستاندهشیرمرکزيتفت1797

**بیدستاندهشیرمرکزيتفت1798

**بیشهدهشیرمرکزيتفت1799

1662بیشهدهشیرمرکزيتفت1800

**بیشه بلنددهشیرمرکزيتفت1801

**پاي بنادهشیرمرکزيتفت1802

**پرورش شتر مرغ  بیکیدهشیرمرکزيتفت1803

**پرورش گاو شیري محمديدهشیرمرکزيتفت1804

**پرورش ماهیدهشیرمرکزيتفت1805

**پرورش ماهی عارفدهشیرمرکزيتفت1806

**پرورش ماهی عباسیدهشیرمرکزيتفت1807

**پشمدهشیرمرکزيتفت1808

1334تقی آباددهشیرمرکزيتفت1809

**تقی آبادجهان آباديدهشیرمرکزيتفت1810

**تنگ اسیابدهشیرمرکزيتفت1811

**تنگادهانهدهشیرمرکزيتفت1812

58121توران پشتدهشیرمرکزيتفت1813

**ثالتدهشیرمرکزيتفت1814

**جرکبکاندهشیرمرکزيتفت1815

**جلیل آباددهشیرمرکزيتفت1816

**جلیل آباددهشیرمرکزيتفت1817

**چاه اب استانداريدهشیرمرکزيتفت1818

**چاه ابوالفضلدهشیرمرکزيتفت1819

**چاه اصفهانیها / محبیدهشیرمرکزيتفت1820

**چاه ایوبی/شمساییدهشیرمرکزيتفت1821

**چاه بیکیدهشیرمرکزيتفت1822

**چاه جانبازان/علقمهدهشیرمرکزيتفت1823

**چاه حاج حسین خبیري/سید مورتیدهشیرمرکزيتفت1824

**چاه ذوالفقارئدهشیرمرکزيتفت1825
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**چاه رعیتیدهشیرمرکزيتفت1826

**چاه سید حسیندهشیرمرکزيتفت1827

**چاه شرکت احرار 1دهشیرمرکزيتفت1828

**چاه شرکت احرار2دهشیرمرکزيتفت1829

**چاه شماره 1 جهاددهشیرمرکزيتفت1830

**چاه شماره 15 کهدوییهادهشیرمرکزيتفت1831

**چاه شماره 2 جهاددهشیرمرکزيتفت1832

**چاه شماره 3 جهاددهشیرمرکزيتفت1833

**چاه شهید نعمت الهی/پسته سفیديدهشیرمرکزيتفت1834

**چاه شهیدباهنردهشیرمرکزيتفت1835

**چاه شهیدرجاییدهشیرمرکزيتفت1836

**چاه شیخ زادهدهشیرمرکزيتفت1837

**چاه کهدویی ها/شهید طالبیدهشیرمرکزيتفت1838

**چاه ماندگاريدهشیرمرکزيتفت1839

**چاه محمدي و دکتر کارگردهشیرمرکزيتفت1840

**چاه مزیديدهشیرمرکزيتفت1841

**چاه مهندس اخواندهشیرمرکزيتفت1842

**چاه مهندس وارستهدهشیرمرکزيتفت1843

**چاه میرزا حسین آباديدهشیرمرکزيتفت1844

**چاه نیریهادهشیرمرکزيتفت1845

**حاجی آباددهشیرمرکزيتفت1846

**حاجی آباددهشیرمرکزيتفت1847

**حاجی آباددهشیرمرکزيتفت1848

**حجت آباددهشیرمرکزيتفت1849

**حسن آباددهشیرمرکزيتفت1850

3098حسن آباددره زرشکدهشیرمرکزيتفت1851

**حسین آباددهشیرمرکزيتفت1852

**حسین آباددهشیرمرکزيتفت1853

**حسین آبادتیشکدهشیرمرکزيتفت1854
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59حسین آبادکالگوشیدهشیرمرکزيتفت1855

**حسین آباددهشیرمرکزيتفت1856

**خانمیدهشیرمرکزيتفت1857

**خسرويدهشیرمرکزيتفت1858

**خورشیدنامدهشیرمرکزيتفت1859

**خورشیدیهدهشیرمرکزيتفت1860

1430خوره سفلیدهشیرمرکزيتفت1861

**خیرآباددهشیرمرکزيتفت1862

**دامداري دشت دهشیردهشیرمرکزيتفت1863

**داوودیهدهشیرمرکزيتفت1864

2348دره زرشکدهشیرمرکزيتفت1865

2466دره گازهدهشیرمرکزيتفت1866

919دستجرددهشیرمرکزيتفت1867

**دستگردعلیادهشیرمرکزيتفت1868

**دولت آباددهشیرمرکزيتفت1869

4371,320ده شیردهشیرمرکزيتفت1870

**دهشیرکهنهدهشیرمرکزيتفت1871

**رحیم آبادعربدهشیرمرکزيتفت1872

**رستوران آفتابدهشیرمرکزيتفت1873

**زگاخانهدهشیرمرکزيتفت1874

**زیارتگاه عباس علیدهشیرمرکزيتفت1875

**سایت پرورش ماهی سینادهشیرمرکزيتفت1876

**سبز وحدتدهشیرمرکزيتفت1877

**سنگ بري عسکريدهشیرمرکزيتفت1878

**سورمه چشمه سفلیدهشیرمرکزيتفت1879

**سورمه چشمه علیادهشیرمرکزيتفت1880

**شاه نشیندهشیرمرکزيتفت1881

**شرکت آسفالت ناودیس راهدهشیرمرکزيتفت1882

**شرکت تعاونی آرا مرغدهشیرمرکزيتفت1883
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**شرکت تعاونی کشاورزي 22تفتدهشیرمرکزيتفت1884

**شرکت تعاونی کشاورزي و دامپروري طالي سبزدهشیرمرکزيتفت1885

**شرکت شایاندهشیرمرکزيتفت1886

**شرکت همیاري شهرداریهادهشیرمرکزيتفت1887

**شرکت برکهدهشیرمرکزيتفت1888

**شرکت کشاورزي ودامپروري سرسبزدهشیرمرکزيتفت1889

**شریف آباددهشیرمرکزيتفت1890

1832شریف آباددهشیرمرکزيتفت1891

822صادق آباد/مزرعه نودهشیرمرکزيتفت1892

**عباس آباددهشیرمرکزيتفت1893

**عباس آباداطهمیدهشیرمرکزيتفت1894

**عبدالعلیدهشیرمرکزيتفت1895

80183عبدالهدهشیرمرکزيتفت1896

826عشق آباددهشیرمرکزيتفت1897

821عصمت آباددهشیرمرکزيتفت1898

**علی آباددهشیرمرکزيتفت1899

**علی آباددهشیرمرکزيتفت1900

**غالم براتدهشیرمرکزيتفت1901

**فاطمیهدهشیرمرکزيتفت1902

**قطبک علی جعفردهشیرمرکزيتفت1903

**کارخانه سرب و روي منصورآباددهشیرمرکزيتفت1904

**کارگاه شن وماسه فجردهشیرمرکزيتفت1905

**کوره اجر سینادهشیرمرکزيتفت1906

**کوره آجر فشاري امین ارداندهشیرمرکزيتفت1907

**کوره آجرپزي الماس کویردهشیرمرکزيتفت1908

**کویركدهشیرمرکزيتفت1909

55187کردآباددهشیرمرکزيتفت1910

**کلیتاندهشیرمرکزيتفت1911

**کوه میاندهشیرمرکزيتفت1912
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**کهدناروندهشیرمرکزيتفت1913

**گروه کشاورزي ایوبیه/ شمساییدهشیرمرکزيتفت1914

**گروه کشاورزي جمهوري چاه بیکیدهشیرمرکزيتفت1915

**گروه کشاورزي عابديدهشیرمرکزيتفت1916

**گزداندهشیرمرکزيتفت1917

**گلیچهدهشیرمرکزيتفت1918

**گودبیددهشیرمرکزيتفت1919

**گودزردوندهشیرمرکزيتفت1920

**گودگیردهشیرمرکزيتفت1921

**گور صیاددهشیرمرکزيتفت1922

612الخواجهدهشیرمرکزيتفت1923

**مالگادهشیرمرکزيتفت1924

**مجتمع پرواربندي ناظمدهشیرمرکزيتفت1925

**مجتمع پرورش ماهی ستاردهشیرمرکزيتفت1926

**مجتمع دامپروري دهشیردهشیرمرکزيتفت1927

**محمد آباد آب ترشدهشیرمرکزيتفت1928

**محمدآباددهشیرمرکزيتفت1929

**محمدآباددهشیرمرکزيتفت1930

**محمدآباددهشیرمرکزيتفت1931

**محمدآباددهشیرمرکزيتفت1932

**محمدآباد/رضا حسیندهشیرمرکزيتفت1933

**محمودآباددهشیرمرکزيتفت1934

**مختارآباددهشیرمرکزيتفت1935

**مرغداري آقاي حداددهشیرمرکزيتفت1936

**مرغداري جام جوجهدهشیرمرکزيتفت1937

**مرغداري دیواركدهشیرمرکزيتفت1938

**مرغداري عباسیدهشیرمرکزيتفت1939

**مرغداري مهدي دره زرشکیدهشیرمرکزيتفت1940

**مزرعه ابخشیدهشیرمرکزيتفت1941
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**مزرعه استادجعفريدهشیرمرکزيتفت1942

**مزرعه اسماعیلدهشیرمرکزيتفت1943

**مزرعه اصغردهشیرمرکزيتفت1944

**مزرعه اکبراقاجلیلیدهشیرمرکزيتفت1945

**مزرعه امیرآباد/بیشه تلمبدهشیرمرکزيتفت1946

**مزرعه انجیرهدهشیرمرکزيتفت1947

**مزرعه چاه برقیدهشیرمرکزيتفت1948

**مزرعه چاه زنگی / ریکگ/دهشیرمرکزيتفت1949

**مزرعه حاجی اکبردهشیرمرکزيتفت1950

**مزرعه حاجی سبزه علیدهشیرمرکزيتفت1951

**مزرعه حسن اسیاباندهشیرمرکزيتفت1952

**مزرعه حسن عباسدهشیرمرکزيتفت1953

**مزرعه حسیندهشیرمرکزيتفت1954

**مزرعه رضایی/مرتاضدهشیرمرکزيتفت1955

**مزرعه سنجديدهشیرمرکزيتفت1956

**مزرعه سید حسین/مزرعه سید مصطفیدهشیرمرکزيتفت1957

**مزرعه سیدتقیدهشیرمرکزيتفت1958

**مزرعه سیدجواددهشیرمرکزيتفت1959

**مزرعه شاطردهشیرمرکزيتفت1960

**مزرعه شرکت ابشاردهشیرمرکزيتفت1961

**مزرعه شهید سجاديدهشیرمرکزيتفت1962

**مزرعه شیخدهشیرمرکزيتفت1963

**مزرعه صبح پیروزيدهشیرمرکزيتفت1964

**مزرعه عباسدهشیرمرکزيتفت1965

**مزرعه عباس محمددهشیرمرکزيتفت1966

**مزرعه عبدالحسیندهشیرمرکزيتفت1967

**مزرعه کمال آباددهشیرمرکزيتفت1968

**مزرعه لطفعلیدهشیرمرکزيتفت1969

**مزرعه محمدعلی جعفردهشیرمرکزيتفت1970
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**مزرعه محمود دشتیدهشیرمرکزيتفت1971

**مزرعه مرتاضیهدهشیرمرکزيتفت1972

**مزرعه مشترك عبداله/چاه کوثردهشیرمرکزيتفت1973

**مزرعه میردهشیرمرکزيتفت1974

**مزرعه میرزادهشیرمرکزيتفت1975

2255مزرعه میرزامحمدعلیدهشیرمرکزيتفت1976

**مزرعه نودهشیرمرکزيتفت1977

**معدن امیرآباددهشیرمرکزيتفت1978

**معدن تراورتن سجاد / سربازيدهشیرمرکزيتفت1979

**معدن تراورتن شکالتی عادلدهشیرمرکزيتفت1980

**معدن سنگ ابراهیم پوردهشیرمرکزيتفت1981

**معدن سنگ احمد دهشیريدهشیرمرکزيتفت1982

**معدن سنگ اسماعیلیدهشیرمرکزيتفت1983

**معدن سنگ بعثتدهشیرمرکزيتفت1984

**معدن سنگ تراورتن باباییدهشیرمرکزيتفت1985

**معدن سنگ تراورتن حاجی آباددهشیرمرکزيتفت1986

**معدن سنگ تراورتن سنماردهشیرمرکزيتفت1987

**معدن سنگ تراورتن عبدالهدهشیرمرکزيتفت1988

**معدن سنگ ثامن الحججدهشیرمرکزيتفت1989

**معدن سنگ خاتمدهشیرمرکزيتفت1990

**معدن سنگ ریاحی فردهشیرمرکزيتفت1991

**معدن سنگ سرلکدهشیرمرکزيتفت1992

**معدن سنگ صالحیدهشیرمرکزيتفت1993

**معدن سنگ قربانی 1دهشیرمرکزيتفت1994

**معدن سنگ قربانی 2دهشیرمرکزيتفت1995

**معدن سنگ قربانی 3دهشیرمرکزيتفت1996

**معدن سنگ محمددره زرشکیدهشیرمرکزيتفت1997

**معدن سنگ مرمر بیشهدهشیرمرکزيتفت1998

**معدن سنگ مرمر عمران یزد بافدهشیرمرکزيتفت1999
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**معدن سنگ مرمرتوران پشتدهشیرمرکزيتفت2000

**معدن کوه عظیمدهشیرمرکزيتفت2001

**معدن گل چینیدهشیرمرکزيتفت2002

**معدن نما سنگ دالوريدهشیرمرکزيتفت2003

**منصورآباددهشیرمرکزيتفت2004

516میرزینلدهشیرمرکزيتفت2005

**نجف آباددهشیرمرکزيتفت2006

**نورآباددهشیرمرکزيتفت2007

**هاونگدهشیرمرکزيتفت2008

712همت آباد/بیشه هنديدهشیرمرکزيتفت2009

**هنگرهدهشیرمرکزيتفت2010

**احمدخانشیرکوهمرکزيتفت2011

713اشناییشیرکوهمرکزيتفت2012

**باشگاه پرورش اسب ساالرشیرکوهمرکزيتفت2013

1019باغستانشیرکوهمرکزيتفت2014

2588باقی آبادشیرکوهمرکزيتفت2015

1834برزینشیرکوهمرکزيتفت2016

516بشريشیرکوهمرکزيتفت2017

1031بنستانشیرکوهمرکزيتفت2018

**تقی آبادشیرکوهمرکزيتفت2019

2857تودهشیرکوهمرکزيتفت2020

2252جان برازانشیرکوهمرکزيتفت2021

**حجت آبادشیرکوهمرکزيتفت2022

49حسین آبادشیرکوهمرکزيتفت2023

**دکل رادیو و تلویزیونشیرکوهمرکزيتفت2024

**دیده بانی محیط زیستشیرکوهمرکزيتفت2025

2049زیرباغ شاهشیرکوهمرکزيتفت2026

2246شیخ علیشاهشیرکوهمرکزيتفت2027

129355طزرجانشیرکوهمرکزيتفت2028
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**قدمگاهشیرکوهمرکزيتفت2029

2040قرقشیرکوهمرکزيتفت2030

**الدركشیرکوهمرکزيتفت2031

717لردبانیانشیرکوهمرکزيتفت2032

**مزرعه اخوندشیرکوهمرکزيتفت2033

75181مزرعه امحسنشیرکوهمرکزيتفت2034

**مزرعه حسنکشیرکوهمرکزيتفت2035

**مزرعه مختاريشیرکوهمرکزيتفت2036

1433مزرعه مستوفی/مهدي آبادشیرکوهمرکزيتفت2037

**معدن سنگ چینی ده باالشیرکوهمرکزيتفت2038

**معدن گرانیت المهديشیرکوهمرکزيتفت2039

**مورتركشیرکوهمرکزيتفت2040

**اب شیربیکیعلی ابادمرکزيتفت2041

**ابدرسرخعلی ابادمرکزيتفت2042

516ابراهیم آبادعلی ابادمرکزيتفت2043

**ابکعلی ابادمرکزيتفت2044

**ابگردوعلی ابادمرکزيتفت2045

**ابگردوعلی ابادمرکزيتفت2046

**احمدآبادعلی ابادمرکزيتفت2047

**ادروبلندونعلی ابادمرکزيتفت2048

**اردوگاه امام رضا (ع)علی ابادمرکزيتفت2049

**اردوگاه فدكعلی ابادمرکزيتفت2050

**اردوگاه نظامی قدسعلی ابادمرکزيتفت2051

**اردوگاه هالل احمرعلی ابادمرکزيتفت2052

**اسپیدركعلی ابادمرکزيتفت2053

**اله آبادعلی ابادمرکزيتفت2054

**اله آبادعلی ابادمرکزيتفت2055

815امیرآبادعلی ابادمرکزيتفت2056

**انجیرانهعلی ابادمرکزيتفت2057
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**ایزدآبادعلی ابادمرکزيتفت2058

**برخونعلی ابادمرکزيتفت2059

**بل حسنیعلی ابادمرکزيتفت2060

413بهچینعلی ابادمرکزيتفت2061

**بیدشغنیعلی ابادمرکزيتفت2062

**بیدعباسعلی ابادمرکزيتفت2063

**بیده سركعلی ابادمرکزيتفت2064

**پرورش شتر مرغ چاووشعلی ابادمرکزيتفت2065

**ترصنقرعلی ابادمرکزيتفت2066

**ترالعلی ابادمرکزيتفت2067

**تقی آبادعلی ابادمرکزيتفت2068

1327تقی آبادعلی ابادمرکزيتفت2069

**تنگاهعلی ابادمرکزيتفت2070

**توتکعلی ابادمرکزيتفت2071

**جالل آبادعلی ابادمرکزيتفت2072

**جنت آبادعلی ابادمرکزيتفت2073

**چاه سرخعلی ابادمرکزيتفت2074

**چاه فشنگعلی ابادمرکزيتفت2075

48حاجی آبادباالعلی ابادمرکزيتفت2076

**حجت آبادصدريعلی ابادمرکزيتفت2077

**حسن خوصیعلی ابادمرکزيتفت2078

**حسین آبادعلی ابادمرکزيتفت2079

1633حسین آباد/مزرعه خانعلی ابادمرکزيتفت2080

**حسین آبادجنگلعلی ابادمرکزيتفت2081

619حکیم آبادعلی ابادمرکزيتفت2082

814خامس آبادعلی ابادمرکزيتفت2083

**خانی آبادعلی ابادمرکزيتفت2084

**خرمهرهعلی ابادمرکزيتفت2085

2687خشک آبادعلی ابادمرکزيتفت2086
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**خوسیوكعلی ابادمرکزيتفت2087

**دادوپائین/دادواسماعیلعلی ابادمرکزيتفت2088

2562دامک علی آبادعلی ابادمرکزيتفت2089

**دامگستران کویر یزدعلی ابادمرکزيتفت2090

**دربهعلی ابادمرکزيتفت2091

**دیزبندانعلی ابادمرکزيتفت2092

**رضاآبادعلی ابادمرکزيتفت2093

**روشن آبادعلی ابادمرکزيتفت2094

**زردستانعلی ابادمرکزيتفت2095

**سرتلعلی ابادمرکزيتفت2096

2774سرچشمهعلی ابادمرکزيتفت2097

3287سعیدآبادعلی ابادمرکزيتفت2098

2377سلطان آبادعلی ابادمرکزيتفت2099

**سنگکعلی ابادمرکزيتفت2100

**سنگلسونعلی ابادمرکزيتفت2101

1030سوركعلی ابادمرکزيتفت2102

**شرکت بوقلمون تاراعلی ابادمرکزيتفت2103

**شرکت پرندعلی ابادمرکزيتفت2104

**شرکت کویر جوجهعلی ابادمرکزيتفت2105

815شریف آبادعلی ابادمرکزيتفت2106

**شوراب مورعلی ابادمرکزيتفت2107

**صدرآبادعلی ابادمرکزيتفت2108

**عباس آبادعلی ابادمرکزيتفت2109

1948عباس آبادعلی ابادمرکزيتفت2110

**عباس آباد/ جناب زادهعلی ابادمرکزيتفت2111

**عباس دستگرديعلی ابادمرکزيتفت2112

**عزیزآبادعلی ابادمرکزيتفت2113

1139عسکریهعلی ابادمرکزيتفت2114

254715علی آبادعلی ابادمرکزيتفت2115
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**علی آبادجناب زادهعلی ابادمرکزيتفت2116

3072علی آبادصدريعلی ابادمرکزيتفت2117

**غفورآبادعلی ابادمرکزيتفت2118

**فاطمیهعلی ابادمرکزيتفت2119

**فرح آبادعلی ابادمرکزيتفت2120

**قعرالعلی ابادمرکزيتفت2121

**کارخانه شیرکوه یزدعلی ابادمرکزيتفت2122

**کشاورزي ومرغداري چلچلهعلی ابادمرکزيتفت2123

**کریم آبادعلی ابادمرکزيتفت2124

**گاوداري الله نصرعلی ابادمرکزيتفت2125

**گاه وارگونعلی ابادمرکزيتفت2126

**گومی یسونعلی ابادمرکزيتفت2127

**الي انگور/مرغداري امینیعلی ابادمرکزيتفت2128

**الي تنگعلی ابادمرکزيتفت2129

**الي حسنعلی/الي عسلیعلی ابادمرکزيتفت2130

**الي خومه زارعلی ابادمرکزيتفت2131

**الي سرخعلی ابادمرکزيتفت2132

**الئ کشعلی ابادمرکزيتفت2133

**لطف آبادعلی ابادمرکزيتفت2134

812لعل آباد/مسعودیهعلی ابادمرکزيتفت2135

**مجتمع خدمات بین راهیعلی ابادمرکزيتفت2136

2980محمدآبادسعیدآباد/محمد آباد صدريعلی ابادمرکزيتفت2137

513محمدآبادنیلچیعلی ابادمرکزيتفت2138

**مرغداري امیدعلی ابادمرکزيتفت2139

**مرغداري برادران حسینی نسبعلی ابادمرکزيتفت2140

**مرغداري جوکارعلی ابادمرکزيتفت2141

**مرغداري محمد شاهديعلی ابادمرکزيتفت2142

**مرغداري یزد طیور/رضا رجبیعلی ابادمرکزيتفت2143

**مزرعه اسیابعلی ابادمرکزيتفت2144
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**مزرعه الوییعلی ابادمرکزيتفت2145

**مزرعه جوکارعلی ابادمرکزيتفت2146

**مزرعه درویشعلی ابادمرکزيتفت2147

**مزرعه دکتر رازقیعلی ابادمرکزيتفت2148

**مزرعه دکتر علی فتاحیعلی ابادمرکزيتفت2149

**مزرعه شیخعلی ابادمرکزيتفت2150

**مزرعه شیرازيعلی ابادمرکزيتفت2151

**مزرعه غالمعلی ابادمرکزيتفت2152

**مزرعه کاشانیعلی ابادمرکزيتفت2153

2142مزرعه کوهیعلی ابادمرکزيتفت2154

**مزرعه مرغ مادرعلی ابادمرکزيتفت2155

1428مزرعه مالعلی ابادمرکزيتفت2156

**مزرعه میرزاجوادعلی ابادمرکزيتفت2157

**مزرعه نوعلی ابادمرکزيتفت2158

**مزرعه نوعلی آبادعلی ابادمرکزيتفت2159

**مزرعه ومرغداري نظريعلی ابادمرکزيتفت2160

2681مزنگعلی ابادمرکزيتفت2161

**مشادونعلی ابادمرکزيتفت2162

**معدن خارکوعلی ابادمرکزيتفت2163

64134مورعلی ابادمرکزيتفت2164

511مهدي آبادعلی ابادمرکزيتفت2165

**نیم فرسخیعلی ابادمرکزيتفت2166

**ولی آبادعلی ابادمرکزيتفت2167

1132هاشم آبادعلی ابادمرکزيتفت2168

**همت آباددشتیعلی ابادمرکزيتفت2169

**اب پرکریمنصرابادمرکزيتفت2170

**ابیکنصرابادمرکزيتفت2171

**اسپیداروكنصرابادمرکزيتفت2172

**استارجنصرابادمرکزيتفت2173
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**اشکالکونصرابادمرکزيتفت2174

**اشکفتنصرابادمرکزيتفت2175

**اصغرآبادنصرابادمرکزيتفت2176

**اکبرآبادنصرابادمرکزيتفت2177

**بادامکنصرابادمرکزيتفت2178

**باغ مورودهنصرابادمرکزيتفت2179

**بندازوننصرابادمرکزيتفت2180

**بید میرزا جوادنصرابادمرکزيتفت2181

**بیدلرزاننصرابادمرکزيتفت2182

**بیدهریمنصرابادمرکزيتفت2183

**پراخویزنصرابادمرکزيتفت2184

**پودونهنصرابادمرکزيتفت2185

**تل چاهنصرابادمرکزيتفت2186

**چاه سفید/مرغداري رحیمینصرابادمرکزيتفت2187

**چشمه سارزین آبادنصرابادمرکزيتفت2188

**چمنکنصرابادمرکزيتفت2189

**چناركنصرابادمرکزيتفت2190

**حاجی آبادنصرابادمرکزيتفت2191

3179حجت آبادنصرابادمرکزيتفت2192

**حسن آبادنصرابادمرکزيتفت2193

**حسن آبادنصرابادمرکزيتفت2194

**حسین آبادنصرابادمرکزيتفت2195

**حسین آبادنصرابادمرکزيتفت2196

59حسین آبادشورابهنصرابادمرکزيتفت2197

**حسین آبادگلوسرخنصرابادمرکزيتفت2198

48خداآبادباالنصرابادمرکزيتفت2199

1540خداآبادپائیننصرابادمرکزيتفت2200

**خریسکنصرابادمرکزيتفت2201

939خودباالنصرابادمرکزيتفت2202
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2151خودپاییننصرابادمرکزيتفت2203

**خوسیوكنصرابادمرکزيتفت2204

**خیرآبادنصرابادمرکزيتفت2205

**دره بیدنصرابادمرکزيتفت2206

**دولت آبادنصرابادمرکزيتفت2207

**رحمت آبادنصرابادمرکزيتفت2208

**رحمت آبادنصرابادمرکزيتفت2209

**رحیم آباد/محمد رعیتینصرابادمرکزيتفت2210

**رضاآبادنصرابادمرکزيتفت2211

1232رمه کوهنصرابادمرکزيتفت2212

**زردستاننصرابادمرکزيتفت2213

**سانکنصرابادمرکزيتفت2214

**سردابنصرابادمرکزيتفت2215

2667سعدآبادنصرابادمرکزيتفت2216

**سفیدك باالنصرابادمرکزيتفت2217

**شاه مکاننصرابادمرکزيتفت2218

**شرکت کشاورزي و دامپروري کبیرنصرابادمرکزيتفت2219

**شرکت مرغداري یگانهنصرابادمرکزيتفت2220

**شکرآبادنصرابادمرکزيتفت2221

**شمس آبادنصرابادمرکزيتفت2222

627شمس آبادنصرابادمرکزيتفت2223

51100شوازنصرابادمرکزيتفت2224

**شوازکهنهنصرابادمرکزيتفت2225

**شویركنصرابادمرکزيتفت2226

**شیخ حسیننصرابادمرکزيتفت2227

102324صالح آبادنصرابادمرکزيتفت2228

**صمدآبادنصرابادمرکزيتفت2229

1328صمصام آبادنصرابادمرکزيتفت2230

**عباس آبادنصرابادمرکزيتفت2231
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**علی آبادنصرابادمرکزيتفت2232

**علی آبادفتوحینصرابادمرکزيتفت2233

**غارنباتینصرابادمرکزيتفت2234

**غالم آباد/حسین آبادنصرابادمرکزيتفت2235

**فرح آبادنصرابادمرکزيتفت2236

**فرح آبادنصرابادمرکزيتفت2237

**قره قوزنصرابادمرکزيتفت2238

**قورت آبادنصرابادمرکزيتفت2239

**کوره اهک البرزنصرابادمرکزيتفت2240

**کوره آهک شاهدينصرابادمرکزيتفت2241

**کوره آهک گلنصرابادمرکزيتفت2242

**کوه بونهنصرابادمرکزيتفت2243

**کاظم آبادنصرابادمرکزيتفت2244

**گاوداري حاج حسین جوکارنصرابادمرکزيتفت2245

515گلویک سفلینصرابادمرکزيتفت2246

2660گلویک علیانصرابادمرکزيتفت2247

**گلیچهنصرابادمرکزيتفت2248

**گودقاسمنصرابادمرکزيتفت2249

**گیدستاننصرابادمرکزيتفت2250

**گیریچهنصرابادمرکزيتفت2251

**الي بیدكنصرابادمرکزيتفت2252

**الي پستنصرابادمرکزيتفت2253

**الي تلخه زار/مرغداري حاج محمد رضاجعفرينصرابادمرکزيتفت2254

**الي خوسینصرابادمرکزيتفت2255

**الي کالتنصرابادمرکزيتفت2256

**الي نخودنصرابادمرکزيتفت2257

**مجتمع پرواربندي شورابهنصرابادمرکزيتفت2258

**مجتمع گاوداري نصرآبادنصرابادمرکزيتفت2259

2052محسن آبادنصرابادمرکزيتفت2260

صفحه 78



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

822محمدآبادنصرابادمرکزيتفت2261

**محمدآبادنصرابادمرکزيتفت2262

**محمدآبادنصرابادمرکزيتفت2263

**محمدآباد/عدهنصرابادمرکزيتفت2264

**محمودآبادنصرابادمرکزيتفت2265

**مرغداري تقی جوکار/رضا پهلواننصرابادمرکزيتفت2266

**مرغداري جعفر اصغرزادهنصرابادمرکزيتفت2267

**مرغداري حاج رجب همتینصرابادمرکزيتفت2268

**مرغداري حسن جعفرينصرابادمرکزيتفت2269

**مرغداري حسینی نسبنصرابادمرکزيتفت2270

**مرغداري دشت بهشتنصرابادمرکزيتفت2271

**مرغداري سید عباس میرينصرابادمرکزيتفت2272

**مرغداري صالحی فرنصرابادمرکزيتفت2273

**مرغداري طایفینصرابادمرکزيتفت2274

**مرغداري طایفی 2نصرابادمرکزيتفت2275

**مرغداري طباطبایینصرابادمرکزيتفت2276

**مرغداري گل ماکیاننصرابادمرکزيتفت2277

**مرغداري مایدهنصرابادمرکزيتفت2278

**مرغداري مجاهد/حسین جوکارنصرابادمرکزيتفت2279

**مرغداري محمد اکبرينصرابادمرکزيتفت2280

**مرغداري محمدعلی مرادبیکینصرابادمرکزيتفت2281

**مرغداري همتینصرابادمرکزيتفت2282

**مرغدارئ اب حیاتنصرابادمرکزيتفت2283

3399مزرعه اخوندنصرابادمرکزيتفت2284

**مزرعه اخوندنصرابادمرکزيتفت2285

**مزرعه اکبر چهل مردنصرابادمرکزيتفت2286

815مزرعه امیننصرابادمرکزيتفت2287

**مزرعه بیدوكنصرابادمرکزيتفت2288

**مزرعه بیهونصرابادمرکزيتفت2289
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**مزرعه تل سفیدنصرابادمرکزيتفت2290

2247مزرعه حاجی زینلنصرابادمرکزيتفت2291

110293مزرعه حاجی علی عسگرنصرابادمرکزيتفت2292

**مزرعه حسننصرابادمرکزيتفت2293

**مزرعه حسین شعبانینصرابادمرکزيتفت2294

**مزرعه خواجهنصرابادمرکزيتفت2295

**مزرعه سیدنصرابادمرکزيتفت2296

**مزرعه شریف/گاودارينصرابادمرکزيتفت2297

**مزرعه عباسنصرابادمرکزيتفت2298

**مزرعه فردوسنصرابادمرکزيتفت2299

**مزرعه قادرينصرابادمرکزيتفت2300

**مزرعه قاضینصرابادمرکزيتفت2301

**مزرعه گیالسنصرابادمرکزيتفت2302

**مزرعه محمدابراهیمنصرابادمرکزيتفت2303

**مزرعه مالعلی نقینصرابادمرکزيتفت2304

**مزرعه نونصرابادمرکزيتفت2305

**مزرعه ومرغداري سیدمیرينصرابادمرکزيتفت2306

**مسیرنصرابادمرکزيتفت2307

**معدن باریت پگاه کوشان سپاهاننصرابادمرکزيتفت2308

**معدن سنگ تراورتن ملوسنصرابادمرکزيتفت2309

**معدن سنگ هاشمی نسبنصرابادمرکزيتفت2310

**معدن مرمریت رز پرشیانصرابادمرکزيتفت2311

**معین آبادنصرابادمرکزيتفت2312

**ملوسنصرابادمرکزيتفت2313

**موركنصرابادمرکزيتفت2314

**موروك باالنصرابادمرکزيتفت2315

**موروك پائیننصرابادمرکزيتفت2316

49مهدي آبادنصرابادمرکزيتفت2317

**مهدي آبادنصرابادمرکزيتفت2318
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**مهدي آبادسفلینصرابادمرکزيتفت2319

**میشینوك باالنصرابادمرکزيتفت2320

6191,898نصرآبادنصرابادمرکزيتفت2321

**نصرت آبادنصرابادمرکزيتفت2322

**هاشم آبادنصرابادمرکزيتفت2323

**هسبخته پائیننصرابادمرکزيتفت2324

82254همت آبادنصرابادمرکزيتفت2325

**همت آبادنصرابادمرکزيتفت2326

**هوشنصرابادمرکزيتفت2327

**هیلکینصرابادمرکزيتفت2328

414یوردك باالنصرابادمرکزيتفت2329

**اب رحمانیبنادکوكنیرتفت2330

**اب زیرسنگبنادکوكنیرتفت2331

**اب گردوبنادکوكنیرتفت2332

**اب گردوبنادکوكنیرتفت2333

**ابراهیم آبادبنادکوكنیرتفت2334

**احمد آبادبنادکوكنیرتفت2335

**احمدآبادبنادکوكنیرتفت2336

**اسپیداركبنادکوكنیرتفت2337

**اسپیدارك نجاربنادکوكنیرتفت2338

**استادخلیل باالبنادکوكنیرتفت2339

**اسدالهیبنادکوكنیرتفت2340

**اسفنونبنادکوكنیرتفت2341

**اشکفتبنادکوكنیرتفت2342

**اغل افضل باالبنادکوكنیرتفت2343

**اغل افضل پایینبنادکوكنیرتفت2344

**اکبر آبادبنادکوكنیرتفت2345

**اکبرآباد غالمعلیبنادکوكنیرتفت2346

**اکبرآباد الي سیاهبنادکوكنیرتفت2347
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**اکبرآبادالي گز (موقوفه)بنادکوكنیرتفت2348

**اکبرآبادنجاربنادکوكنیرتفت2349

**اله آبادبنادکوكنیرتفت2350

**امیرآبادبنادکوكنیرتفت2351

**بادامستانبنادکوكنیرتفت2352

**باربدبنادکوكنیرتفت2353

**باغ رضابنادکوكنیرتفت2354

**باغ صاحببنادکوكنیرتفت2355

**بامساربنادکوكنیرتفت2356

**برنجک پایینبنادکوكنیرتفت2357

4401,227بنادکوك دیزهبنادکوكنیرتفت2358

**بهمنانبنادکوكنیرتفت2359

71155بیداخویدبنادکوكنیرتفت2360

**بیدخونبنادکوكنیرتفت2361

**بیدرملکبنادکوكنیرتفت2362

**بیدسوختهبنادکوكنیرتفت2363

**بیدصالحبنادکوكنیرتفت2364

**بیدکجمونبنادکوكنیرتفت2365

**بیدكبنادکوكنیرتفت2366

**بیدگلیچبنادکوكنیرتفت2367

**بیدنوادانبنادکوكنیرتفت2368

**پشت کمربنادکوكنیرتفت2369

**پشمکبنادکوكنیرتفت2370

**ترانبنادکوكنیرتفت2371

**تنباکوبنادکوكنیرتفت2372

**توتیوكبنادکوكنیرتفت2373

**توتیوكبنادکوكنیرتفت2374

**تورانبنادکوكنیرتفت2375

**جعفر آبادبنادکوكنیرتفت2376
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**جعفر آباد سفلیبنادکوكنیرتفت2377

**جعفر آباد علیابنادکوكنیرتفت2378

**جلیل آبادبنادکوكنیرتفت2379

**جلیل آبادبنادکوكنیرتفت2380

**جلیل آباد بید دو بنهبنادکوكنیرتفت2381

**جنگل درازبنادکوكنیرتفت2382

**جوادکریم سفلیبنادکوكنیرتفت2383

**جوادکریم علیابنادکوكنیرتفت2384

**جواديبنادکوكنیرتفت2385

**چشمه خضريبنادکوكنیرتفت2386

**چمنکبنادکوكنیرتفت2387

**حاجی آبادبنادکوكنیرتفت2388

**حاجی غفوربنادکوكنیرتفت2389

**حجت آبادبنادکوكنیرتفت2390

**حجت آبادبنادکوكنیرتفت2391

**حجت آبادباالبنادکوكنیرتفت2392

**حسن آبادبنادکوكنیرتفت2393

**حسن آبادسیف الدینیبنادکوكنیرتفت2394

**حسن آبادعلیابنادکوكنیرتفت2395

**حسن آبادکافیبنادکوكنیرتفت2396

**حسن آبادالي گزبنادکوكنیرتفت2397

**حسنقلیبنادکوكنیرتفت2398

**حسین آبادبنادکوكنیرتفت2399

**حسین آبادبنادکوكنیرتفت2400

**حسین آبادبنادکوكنیرتفت2401

**حسین آبادبنادکوكنیرتفت2402

**حسین آبادباالبنادکوكنیرتفت2403

**حسین آبادبرزگربنادکوكنیرتفت2404

**حسین آبادپایینبنادکوكنیرتفت2405
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**حسین آبادتل چناربنادکوكنیرتفت2406

**حسین آبادجنگل درازبنادکوكنیرتفت2407

**حسین آبادخضريبنادکوكنیرتفت2408

**حسین آبادیادگاريبنادکوكنیرتفت2409

**حسین آبادبنادکوكنیرتفت2410

**حسین آباد انجیركبنادکوكنیرتفت2411

**حسین آباد گودداربندبنادکوكنیرتفت2412

2852حیدرآبادبنادکوكنیرتفت2413

**حیدريبنادکوكنیرتفت2414

**خالق آبادبنادکوكنیرتفت2415

**خانه کبکان سفلیبنادکوكنیرتفت2416

**خانه کبکان علیابنادکوكنیرتفت2417

**داویانبنادکوكنیرتفت2418

**درازبادامبنادکوكنیرتفت2419

**دستگردسفلیبنادکوكنیرتفت2420

**دستگردعلیابنادکوكنیرتفت2421

**دوکلهبنادکوكنیرتفت2422

**دهانه سنگ آتشبنادکوكنیرتفت2423

**رحمت آبادبنادکوكنیرتفت2424

**رزکسبنادکوكنیرتفت2425

**ریگوكبنادکوكنیرتفت2426

**ریگوكبنادکوكنیرتفت2427

**زرداخویدبنادکوكنیرتفت2428

**زرگرآبادبنادکوكنیرتفت2429

**زرگینبنادکوكنیرتفت2430

**زنبلبنادکوكنیرتفت2431

**سنجديبنادکوكنیرتفت2432

**سنجديبنادکوكنیرتفت2433

**سنجدي پایینبنادکوكنیرتفت2434
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**سنجدي حاجی رجببنادکوكنیرتفت2435

**سنگ آب باالبنادکوكنیرتفت2436

**سنگ آب پایینبنادکوكنیرتفت2437

**سنگ سفیدبنادکوكنیرتفت2438

**سیاه چوببنادکوكنیرتفت2439

**سیاه چوببنادکوكنیرتفت2440

**سیاه چوببنادکوكنیرتفت2441

**سیفکبنادکوكنیرتفت2442

**شرکت مرغ مزرعه سفیدبنادکوكنیرتفت2443

**شریف آبادبنادکوكنیرتفت2444

**شریف آبادبنادکوكنیرتفت2445

**شعبان رمضانبنادکوكنیرتفت2446

**شعبان ماندهبنادکوكنیرتفت2447

**شوركبنادکوكنیرتفت2448

**شورونهبنادکوكنیرتفت2449

**صادق آبادبنادکوكنیرتفت2450

**صادق آبادبنادکوكنیرتفت2451

**عباس آبادبنادکوكنیرتفت2452

**عباس آبادبنادکوكنیرتفت2453

**عباس آبادبنادکوكنیرتفت2454

**عباس آبادبنادکوكنیرتفت2455

**عباس آبادبنادکوكبنادکوكنیرتفت2456

**عباس آبادطاهريبنادکوكنیرتفت2457

**عباس آبادنجاربنادکوكنیرتفت2458

**عبدلبنادکوكنیرتفت2459

**عزیزجوهريبنادکوكنیرتفت2460

**عشق آبادبنادکوكنیرتفت2461

**عصمت آبادبنادکوكنیرتفت2462

**علی آبادبنادکوكنیرتفت2463
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**علی آبادبنادکوكنیرتفت2464

**علی آبادبنادکوكنیرتفت2465

713علی آبادبنادکوكنیرتفت2466

**علی آبادبنادکوكنیرتفت2467

**علی آبادزرگربنادکوكنیرتفت2468

**علی آباد سرگداربنادکوكنیرتفت2469

**علی آباد سفلی (صفر)بنادکوكنیرتفت2470

**علی آباد غالمعلیبنادکوكنیرتفت2471

**علی کريبنادکوكنیرتفت2472

**غاري آبادبنادکوكنیرتفت2473

**غضنفرآبادبنادکوكنیرتفت2474

**غفورآبادبنادکوكنیرتفت2475

**غالمحسین تفتیبنادکوكنیرتفت2476

**غالمرضااکبربنادکوكنیرتفت2477

**غالمرضاحاجی مهديبنادکوكنیرتفت2478

**غمبکبنادکوكنیرتفت2479

**غوزآبادبنادکوكنیرتفت2480

918غیاث آبادبنادکوكنیرتفت2481

**فتح آبادبنادکوكنیرتفت2482

**فخرآبادبنادکوكنیرتفت2483

**قاسم آبادبنادکوكنیرتفت2484

**قپهبنادکوكنیرتفت2485

**کارخانه نمک پویابنادکوكنیرتفت2486

**کریم آبادبنادکوكنیرتفت2487

**کمرانجیرك (حاج علی)بنادکوكنیرتفت2488

**کوره اهک گلبنادکوكنیرتفت2489

**گردو سوختهبنادکوكنیرتفت2490

711گزومهبنادکوكنیرتفت2491

**گل اشکنبنادکوكنیرتفت2492
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**گالب زاربنادکوكنیرتفت2493

**گلویکبنادکوكنیرتفت2494

**گنبدبنادکوكنیرتفت2495

**گنبد باالبنادکوكنیرتفت2496

**گود موکلبنادکوكنیرتفت2497

**گودال میشانبنادکوكنیرتفت2498

**گودشاطربنادکوكنیرتفت2499

**گودگداربنادکوكنیرتفت2500

**الزردكبنادکوكنیرتفت2501

**المتکیبنادکوكنیرتفت2502

**الي بیدبنادکوكنیرتفت2503

**الي بیدكبنادکوكنیرتفت2504

**الي تنورهبنادکوكنیرتفت2505

**الي خومه زارسفلیبنادکوكنیرتفت2506

**الي رجنبنادکوكنیرتفت2507

**الي سنگ اسیاببنادکوكنیرتفت2508

**الي شمشبنادکوكنیرتفت2509

**الي کبکانبنادکوكنیرتفت2510

**الي کالريبنادکوكنیرتفت2511

**الي کوارینبنادکوكنیرتفت2512

**الي متکوكبنادکوكنیرتفت2513

**مجتمع گاوشیري بنادکوكبنادکوكنیرتفت2514

**مجیدآبادبنادکوكنیرتفت2515

**محمدآبادبنادکوكنیرتفت2516

**محمدآبادبنادکوكنیرتفت2517

**محمدآبادبنادکوكنیرتفت2518

**محمدآبادبنادکوكنیرتفت2519

**محمدآبادبنادکوكنیرتفت2520

**محمدآباد/مزرعه پنجعلی/بنادکوكنیرتفت2521
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**محمدجعفربنادکوكنیرتفت2522

**محمود آباد پایینبنادکوكنیرتفت2523

**محمود آباد طاهريبنادکوكنیرتفت2524

**محمودآبادبنادکوكنیرتفت2525

**محمودآبادبنادکوكنیرتفت2526

**محمودآبادخضريبنادکوكنیرتفت2527

**محمودآبادناصريبنادکوكنیرتفت2528

**مرغ آبادبنادکوكنیرتفت2529

**مرغداري حاج احمدزارعبنادکوكنیرتفت2530

**مرغداري عباس زارعبنادکوكنیرتفت2531

**مرغداري محمود فالحبنادکوكنیرتفت2532

**مزرعه احمدکربنادکوكنیرتفت2533

**مزرعه اخوندبنادکوكنیرتفت2534

**مزرعه استاداحمد/حسین آباد/بنادکوكنیرتفت2535

**مزرعه استادغالمحسینبنادکوكنیرتفت2536

**مزرعه اسداله تقیبنادکوكنیرتفت2537

**مزرعه اقابنادکوكنیرتفت2538

**مزرعه امراله آهنگر (دولت آباد)بنادکوكنیرتفت2539

**مزرعه جعفربنادکوكنیرتفت2540

**مزرعه چمنبنادکوكنیرتفت2541

**مزرعه حاجی محمدعلیبنادکوكنیرتفت2542

**مزرعه حجت آبادبنادکوكنیرتفت2543

**مزرعه حسین صادقبنادکوكنیرتفت2544

**مزرعه حسین نانوابنادکوكنیرتفت2545

**مزرعه حسینعلیبنادکوكنیرتفت2546

**مزرعه حیدربنادکوكنیرتفت2547

**مزرعه دکتربنادکوكنیرتفت2548

**مزرعه رییسبنادکوكنیرتفت2549

**مزرعه شریفبنادکوكنیرتفت2550
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**مزرعه شیخیبنادکوكنیرتفت2551

**مزرعه عباس مرشدبنادکوكنیرتفت2552

**مزرعه علی حاجی زینلبنادکوكنیرتفت2553

**مزرعه علی حاجی عبداهللابنادکوكنیرتفت2554

**مزرعه قنبربنادکوكنیرتفت2555

**مزرعه کدخدابنادکوكنیرتفت2556

**مزرعه کریمیبنادکوكنیرتفت2557

**مزرعه محمدآبادبنادکوكنیرتفت2558

**مزرعه محمدسیف الدینیبنادکوكنیرتفت2559

**مزرعه محمدصادق/الانجیر/بنادکوكنیرتفت2560

**مزرعه محمدعلی داروغه (آلمان)بنادکوكنیرتفت2561

**مزرعه محمودپژوفربنادکوكنیرتفت2562

**مزرعه میرزابنادکوكنیرتفت2563

**مزرعه نوبنادکوكنیرتفت2564

**مستوفیبنادکوكنیرتفت2565

**معدن سنگبنادکوكنیرتفت2566

**معدن گل کاشیبنادکوكنیرتفت2567

**موركبنادکوكنیرتفت2568

**مورنم سفلیبنادکوكنیرتفت2569

**مورنم علیابنادکوكنیرتفت2570

**مهدي آبادبنادکوكنیرتفت2571

**مهدي آبادسنجديبنادکوكنیرتفت2572

**مهدي آباد سرگداربنادکوكنیرتفت2573

**میرزاباالبنادکوكنیرتفت2574

**میرزاتقیبنادکوكنیرتفت2575

**نازکستان پایینبنادکوكنیرتفت2576

**نازکستان باالبنادکوكنیرتفت2577

**ناصرآبادعسگريبنادکوكنیرتفت2578

**ناصريبنادکوكنیرتفت2579
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**نجف آباد/مزرعه پایین/بنادکوكنیرتفت2580

**نصرآبادبنادکوكنیرتفت2581

**نظرعلیبنادکوكنیرتفت2582

**نورآبادبنادکوكنیرتفت2583

**نیم برجوبنادکوكنیرتفت2584

**هله میان باالبنادکوكنیرتفت2585

**هله میان پایینبنادکوكنیرتفت2586

**همت آبادبنادکوكنیرتفت2587

**همت آبادبنادکوكنیرتفت2588

**همتآبادبنادکوكنیرتفت2589

**هوشنگآبادبنادکوكنیرتفت2590

**یادگاريبنادکوكنیرتفت2591

**یازده بنهبنادکوكنیرتفت2592

**ابراهیم آبادزردیننیرتفت2593

**اغل عباس بلیل/حسین زینلزردیننیرتفت2594

**اکبرآبادمحمدحسینزردیننیرتفت2595

**ایستگاه تحقیقاتی مرتع نیرزردیننیرتفت2596

**ایستگاه صداوسیمازردیننیرتفت2597

3376باغ میانزردیننیرتفت2598

**پاي تلزردیننیرتفت2599

87217پندرزردیننیرتفت2600

**تاج آبادزردیننیرتفت2601

**تاسیسات آب آشامیدنی زردینزردیننیرتفت2602

**تخته ریگزردیننیرتفت2603

**چاه کشاورزي قایم دشتزردیننیرتفت2604

141370چاهوكزردیننیرتفت2605

2668حاج محمد جعفرزردیننیرتفت2606

**حاجی آبادزردیننیرتفت2607

**حاجی مرادزردیننیرتفت2608
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**حجت آبادزردینزردیننیرتفت2609

**حسن خانیزردیننیرتفت2610

**حسین آبادچاهوكزردیننیرتفت2611

**حسین آبادکروغلیزردیننیرتفت2612

**خرگوشیزردیننیرتفت2613

**خومه زارزردیننیرتفت2614

2853دربباغزردیننیرتفت2615

2043دره گلزردیننیرتفت2616

2364ربیع آبادزردیننیرتفت2617

210556زردینزردیننیرتفت2618

47سنجدكزردیننیرتفت2619

71141سنگدراززردیننیرتفت2620

**شرکت تعاونی مرغدارانزردیننیرتفت2621

**شهرك صنعتی نیرزردیننیرتفت2622

**شیخیزردیننیرتفت2623

**عباس آبادزردیننیرتفت2624

**عبدالرضاخانی/مرشدزردیننیرتفت2625

**قسمت آبادزردیننیرتفت2626

**کرمکزردیننیرتفت2627

**گل گودرزردیننیرتفت2628

**مجتمع گاو شیري زردینزردیننیرتفت2629

**محمودآبادزردیننیرتفت2630

**مرغداري رمضان دهقانزردیننیرتفت2631

**مرغداري زارع زردینیزردیننیرتفت2632

**مرغداري هاشمیهزردیننیرتفت2633

3295مزرعه اقابزرگیزردیننیرتفت2634

**مزرعه حاجی حسین رضاییزردیننیرتفت2635

**مزرعه رییسزردیننیرتفت2636

2246مزرعه علی اکبرخانیزردیننیرتفت2637
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**مزرعه قطره اي نوینزردیننیرتفت2638

**مزرعه مشیريزردیننیرتفت2639

36112مزرعه نوچاهوكزردیننیرتفت2640

**معدن گرانیت حاجی حسینیزردیننیرتفت2641

**مودركزردیننیرتفت2642

**موردونگاهزردیننیرتفت2643

**مورالكزردیننیرتفت2644

922مهدي آبادزردیننیرتفت2645

3669میرهاشمزردیننیرتفت2646

**نجفقلیزردیننیرتفت2647

**ابراهیم آبادسخویدنیرتفت2648

**احمدآبادسخویدنیرتفت2649

**احمدآبادسخویدنیرتفت2650

**احمدآبادسخویدنیرتفت2651

**احمدآبادسخویدنیرتفت2652

**اربه زارسخویدنیرتفت2653

**اردوگاه بهزیستیسخویدنیرتفت2654

2037استریجسخویدنیرتفت2655

**امامزاده سیدمحمدسخویدنیرتفت2656

**انجیرك باالسخویدنیرتفت2657

416بازوك اربابسخویدنیرتفت2658

721بازوك ملکسخویدنیرتفت2659

**بازیتوك/ بایزیدسخویدنیرتفت2660

3167باغ بیدسخویدنیرتفت2661

**باغ خوشسخویدنیرتفت2662

**باغ نوسخویدنیرتفت2663

**بریموكسخویدنیرتفت2664

**بنستانسخویدنیرتفت2665

**بیتوكسخویدنیرتفت2666
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**بیستونسخویدنیرتفت2667

**پوزهسخویدنیرتفت2668

**تانک چشمه نوسخویدنیرتفت2669

**ترکان آبادسخویدنیرتفت2670

85217تودهسخویدنیرتفت2671

**تیرآبادسخویدنیرتفت2672

**جعفرآبادسخویدنیرتفت2673

**جالل آبادسخویدنیرتفت2674

**جلیل آبادسخویدنیرتفت2675

**جوزستانسخویدنیرتفت2676

58چاه سرخسخویدنیرتفت2677

46چشمه نوسخویدنیرتفت2678

2362حاجی آبادسخویدنیرتفت2679

**حاجی آبادسخویدنیرتفت2680

**حاجی آبادسخویدنیرتفت2681

**حاجی علی بمانسخویدنیرتفت2682

**حجت آبادسخویدنیرتفت2683

**حجت آبادسخویدنیرتفت2684

**حجت آبادسخویدنیرتفت2685

**حجت آبادسخویدنیرتفت2686

**حریص سفلیسخویدنیرتفت2687

**حریص علیا (کهله)سخویدنیرتفت2688

**حسن آبادسخویدنیرتفت2689

**حسن آبادسخویدنیرتفت2690

**حسن آباد باالسخویدنیرتفت2691

**حسن آباد پایینسخویدنیرتفت2692

2568حسین آبادسخویدنیرتفت2693

**حسین آبادسخویدنیرتفت2694

**حسین آبادسخویدنیرتفت2695
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**حسین آبادمیراحمديسخویدنیرتفت2696

**حسین قناد (رحمت آباد)سخویدنیرتفت2697

**حیدرآبادسخویدنیرتفت2698

2981خسککسخویدنیرتفت2699

**خضرآبادسخویدنیرتفت2700

**خضرآبادسخویدنیرتفت2701

**درك آخوندي (نورانیان)سخویدنیرتفت2702

**دستگردسخویدنیرتفت2703

**دالل تقیسخویدنیرتفت2704

**دماکوهسخویدنیرتفت2705

**دهچاكسخویدنیرتفت2706

1941راستیسخویدنیرتفت2707

**رحمت آبادسخویدنیرتفت2708

**رحیم آبادسخویدنیرتفت2709

**رکن آبادسخویدنیرتفت2710

1435رودبزانسخویدنیرتفت2711

**ریگ آبادسخویدنیرتفت2712

**زورآبادسخویدنیرتفت2713

**سعادت آبادسخویدنیرتفت2714

**سنجديسخویدنیرتفت2715

**سورآبادسخویدنیرتفت2716

**سیدآبادسخویدنیرتفت2717

**شرافت آبادسخویدنیرتفت2718

**شهرك گلخانه اي نیرسخویدنیرتفت2719

**صادق آبادسخویدنیرتفت2720

**صدیق آبادسخویدنیرتفت2721

**ضیاآبادسخویدنیرتفت2722

**عباس آبادسخویدنیرتفت2723

**عالبین عربسخویدنیرتفت2724
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**عالبین کهنهسخویدنیرتفت2725

**علی آبادسخویدنیرتفت2726

**علی خانیسخویدنیرتفت2727

**غفوريسخویدنیرتفت2728

**فرهنگ آبادسخویدنیرتفت2729

**فریدون آبادسخویدنیرتفت2730

**فهیم آبادسخویدنیرتفت2731

**فیس آبادسخویدنیرتفت2732

**قصرشیرینسخویدنیرتفت2733

2974قلندريسخویدنیرتفت2734

**کاظم آبادسخویدنیرتفت2735

**کوهکسخویدنیرتفت2736

**کشتارگاه نیرسخویدنیرتفت2737

**کاله دوزسخویدنیرتفت2738

1855کلبعلیسخویدنیرتفت2739

**کوره اهک پزيسخویدنیرتفت2740

**گلین آبادسخویدنیرتفت2741

**گویجکسخویدنیرتفت2742

**گویجکسخویدنیرتفت2743

**الله زارسخویدنیرتفت2744

**الي شیرینسخویدنیرتفت2745

**لرزدوکالهسخویدنیرتفت2746

**محب علیسخویدنیرتفت2747

42118محله بغلسخویدنیرتفت2748

**محمدآبادسخویدنیرتفت2749

**محمدآبادسخویدنیرتفت2750

38125محمودآبادسخویدنیرتفت2751

821محمودحسینسخویدنیرتفت2752

**مزرعه ابرقوییسخویدنیرتفت2753
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**مزرعه اسدالهسخویدنیرتفت2754

**مزرعه اقاسخویدنیرتفت2755

**مزرعه باالسخویدنیرتفت2756

1029مزرعه پسندسخویدنیرتفت2757

**مزرعه حاجی احمدسخویدنیرتفت2758

**مزرعه حاجی سیدعلیسخویدنیرتفت2759

612مزرعه حاجی یوسفسخویدنیرتفت2760

**مزرعه حبیبسخویدنیرتفت2761

44108مزرعه خسروسخویدنیرتفت2762

**مزرعه خشکسخویدنیرتفت2763

**مزرعه خواجهسخویدنیرتفت2764

**مزرعه رییسسخویدنیرتفت2765

**مزرعه سفیدسخویدنیرتفت2766

**مزرعه سنگسخویدنیرتفت2767

**مزرعه سیدهاسخویدنیرتفت2768

**مزرعه شمسسخویدنیرتفت2769

2888مزرعه علیسخویدنیرتفت2770

**مزرعه علی نانواسخویدنیرتفت2771

**مزرعه قربونسخویدنیرتفت2772

**مزرعه کاظمسخویدنیرتفت2773

**مزرعه گلشنسخویدنیرتفت2774

**مزرعه نو باغ بیدسخویدنیرتفت2775

57مشغله زارسخویدنیرتفت2776

**مصطفی آبادسخویدنیرتفت2777

**معدن بنیاد سپاهسخویدنیرتفت2778

**معدن سنگ عمران یزدبافسخویدنیرتفت2779

**مالزمانسخویدنیرتفت2780

**منصورآبادسخویدنیرتفت2781

**منگوسخویدنیرتفت2782
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3271موركسخویدنیرتفت2783

**مورگاوانسخویدنیرتفت2784

**موزيسخویدنیرتفت2785

**نجف آبادسخویدنیرتفت2786

**نجف آبادسخویدنیرتفت2787

**نجم الدینسخویدنیرتفت2788

**نصرت آبادسخویدنیرتفت2789

922نورآبادسخویدنیرتفت2790

**ولی آبادسخویدنیرتفت2791

**هالل آبادسخویدنیرتفت2792

68236اسالم آبادچاه منجچاهکمرکزيخاتم2793

**اغل کوه سفیدچاهکمرکزيخاتم2794

**اغل گوسفندگل منگوایرج حیدريچاهکمرکزيخاتم2795

**باغ شادي وسطیچاهکمرکزيخاتم2796

1647باغ معدنچاهکمرکزيخاتم2797

125386بختیاريچاهکمرکزيخاتم2798

**تل پارسیچاهکمرکزيخاتم2799

513تلمبه سربرزيچاهکمرکزيخاتم2800

**تلمبه شاه میرزابیگچاهکمرکزيخاتم2801

**تلمبه کمنزحاجی کیومرث وشرکاچاهکمرکزيخاتم2802

21101چالمهچاهکمرکزيخاتم2803

**چاه 1عباس حیدريچاهکمرکزيخاتم2804

2590چاه ابوالفضلچاهکمرکزيخاتم2805

**چاه احمدکیوانچاهکمرکزيخاتم2806

**چاه احمديچاهکمرکزيخاتم2807

**چاه ازادچاهکمرکزيخاتم2808

1539چاه اسالم آبادکندرچاهکمرکزيخاتم2809

**چاه امیراغازچاهکمرکزيخاتم2810

**چاه ایبگی میرزا غالمعلیچاهکمرکزيخاتم2811

صفحه 97



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چاه باقرجعفريچاهکمرکزيخاتم2812

**چاه بنزحاجی کیومرث حیدريچاهکمرکزيخاتم2813

**چاه بنزده تن حاج عباس مالئیچاهکمرکزيخاتم2814

**چاه بنزهشت تن حاج عباس مالئیچاهکمرکزيخاتم2815

**چاه بهزادضرغامیچاهکمرکزيخاتم2816

**چاه تل گرديچاهکمرکزيخاتم2817

**چاه جت محمدفرج زادهچاهکمرکزيخاتم2818

**چاه جالل کیوانچاهکمرکزيخاتم2819

**چاه جورابیچاهکمرکزيخاتم2820

**چاه جهانشاه حیدريچاهکمرکزيخاتم2821

**چاه چهل گزئ احمددهقانچاهکمرکزيخاتم2822

**چاه حاج بهمن حیدريچاهکمرکزيخاتم2823

**چاه حاج رضاعلی جعفريچاهکمرکزيخاتم2824

**چاه حاج عزیزحیدريچاهکمرکزيخاتم2825

723چاه حسینیچاهکمرکزيخاتم2826

1655چاه خدامرادبابريچاهکمرکزيخاتم2827

**چاه خورمیزيچاهکمرکزيخاتم2828

**چاه درمنچاهکمرکزيخاتم2829

39115چاه درویش ازاديچاهکمرکزيخاتم2830

**چاه درویش حیدريچاهکمرکزيخاتم2831

**چاه رضاقلی مالئیچاهکمرکزيخاتم2832

**چاه ریحان رستمی شماره 1چاهکمرکزيخاتم2833

**چاه سبزکوهچاهکمرکزيخاتم2834

**چاه سبزکوه محمودفرج زادهچاهکمرکزيخاتم2835

**چاه سهراب حیدري یکچاهکمرکزيخاتم2836

**چاه سید علی فقیهیچاهکمرکزيخاتم2837

**چاه سیدجوادحسینیچاهکمرکزيخاتم2838

**چاه شوالتچاهکمرکزيخاتم2839

**چاه شهیدفقیهچاهکمرکزيخاتم2840
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**چاه صیادحیدريچاهکمرکزيخاتم2841

**چاه طالقانیچاهکمرکزيخاتم2842

**چاه طهمورث حیدريچاهکمرکزيخاتم2843

**چاه عباس برادرانچاهکمرکزيخاتم2844

**چاه عزت اله حیدريچاهکمرکزيخاتم2845

**چاه غالمحسین ریحانیچاهکمرکزيخاتم2846

**چاه غالمحسین قره چاهیچاهکمرکزيخاتم2847

**چاه غالمرضافریدونیچاهکمرکزيخاتم2848

**چاه غنچعلی بقريچاهکمرکزيخاتم2849

**چاه فخرآبادریحان رستمیچاهکمرکزيخاتم2850

**چاه لنده ايچاهکمرکزيخاتم2851

**چاه لیالنداحمداغازچاهکمرکزيخاتم2852

**چاه لیالندحسن اغازچاهکمرکزيخاتم2853

**چاه محمد گرگینچاهکمرکزيخاتم2854

**چاه محمدعلی لشکريچاهکمرکزيخاتم2855

**چاه محمودقرائیچاهکمرکزيخاتم2856

**چاه مرادحاصل حیدريچاهکمرکزيخاتم2857

**چاه مالئی 2چاهکمرکزيخاتم2858

**چاه نصرت اله حیدريچاهکمرکزيخاتم2859

**چاه نیمه عمیق علی چوب تراشچاهکمرکزيخاتم2860

**چاه ولوچهل نفرئچاهکمرکزيخاتم2861

**چاه ولودغالمرضاحیدريچاهکمرکزيخاتم2862

79242چاه ولی عصرکندرچاهکمرکزيخاتم2863

**چاه هفت دانگیچاهکمرکزيخاتم2864

8462,947چاهکچاهکمرکزيخاتم2865

**خدامرادحیدرئچاهکمرکزيخاتم2866

617سعدویهچاهکمرکزيخاتم2867

**شورویهچاهکمرکزيخاتم2868

47172شهریاري سفلیچاهکمرکزيخاتم2869
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192708شهریاري علیاچاهکمرکزيخاتم2870

**فیض آبادچاهکمرکزيخاتم2871

**قنات چاه منجچاهکمرکزيخاتم2872

1550قناتوچاهکمرکزيخاتم2873

**کندرچاهکمرکزيخاتم2874

**گروه چاه وحدتچاهکمرکزيخاتم2875

**مجتمع دامداري هاي چاهکچاهکمرکزيخاتم2876

**محسن آبادمثقالیچاهکمرکزيخاتم2877

**مزرعه چاه تل صفرچاهکمرکزيخاتم2878

**مزرعه چاه گود قلعهچاهکمرکزيخاتم2879

**مزرعه شریف آباد/شریفی/چاهکمرکزيخاتم2880

**مزرعه مرتضوي/چاه حاج اکبري/چاهکمرکزيخاتم2881

209740هاشم آبادچاهکمرکزيخاتم2882

**یحیی آبادچاهکمرکزيخاتم2883

79259احمدآبادفتح آبادمرکزيخاتم2884

**اسالم آبادفتح آبادمرکزيخاتم2885

**اکبرآبادفتح آبادمرکزيخاتم2886

**اکبرآبادفتح آبادمرکزيخاتم2887

**امیرآبادفتح آبادمرکزيخاتم2888

**امیرآبادفتح آبادمرکزيخاتم2889

2689برویهفتح آبادمرکزيخاتم2890

**بندچنارفتح آبادمرکزيخاتم2891

1341بوروئیهفتح آبادمرکزيخاتم2892

**پدهفتح آبادمرکزيخاتم2893

1551جعفرآبادفتح آبادمرکزيخاتم2894

45152چاکريفتح آبادمرکزيخاتم2895

**چاه  گزفتح آبادمرکزيخاتم2896

**چاه ابوالفضلفتح آبادمرکزيخاتم2897

**چاه ایت اله سعیديفتح آبادمرکزيخاتم2898
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**چاه ایت اله صدوقیفتح آبادمرکزيخاتم2899

**چاه بند گلویی امام حسینفتح آبادمرکزيخاتم2900

**چاه تقی آبادفتح آبادمرکزيخاتم2901

717چاه تنورهفتح آبادمرکزيخاتم2902

**چاه جماران 2فتح آبادمرکزيخاتم2903

**چاه حسنیفتح آبادمرکزيخاتم2904

**چاه خامنه ايفتح آبادمرکزيخاتم2905

**چاه ده زهرافتح آبادمرکزيخاتم2906

418چاه رضا آبادفتح آبادمرکزيخاتم2907

**چاه سجادفتح آبادمرکزيخاتم2908

**چاه سلمانفتح آبادمرکزيخاتم2909

**چاه صادقیفتح آبادمرکزيخاتم2910

**چاه عباس آبادفتح آبادمرکزيخاتم2911

**چاه عربهافتح آبادمرکزيخاتم2912

**چاه فاطمیه شماره1فتح آبادمرکزيخاتم2913

**چاه فیروزآبادفتح آبادمرکزيخاتم2914

**چاه کشاورزي ودامپروري فدائیفتح آبادمرکزيخاتم2915

**چاه گروه امام خمینیفتح آبادمرکزيخاتم2916

**چاه گروه بعثتفتح آبادمرکزيخاتم2917

**چاه گروه مقدادفتح آبادمرکزيخاتم2918

**چاه گروه منتظري سلیم آبادحسن قرائیفتح آبادمرکزيخاتم2919

**چاه موروفتح آبادمرکزيخاتم2920

**چاه مهدي آبادفتح آبادمرکزيخاتم2921

**چاه میان دشتفتح آبادمرکزيخاتم2922

**چاه ولی عصرفتح آبادمرکزيخاتم2923

**چشمه چاه سنجدفتح آبادمرکزيخاتم2924

**چشمه سربرهفتح آبادمرکزيخاتم2925

**حاجی آبادفتح آبادمرکزيخاتم2926

40124حسن آبادفتح آبادمرکزيخاتم2927
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822حسین آبادفتح آبادمرکزيخاتم2928

117411خوانسارفتح آبادمرکزيخاتم2929

**خیرآبادفتح آبادمرکزيخاتم2930

**رحمت آبادفتح آبادمرکزيخاتم2931

723زین آبادفتح آبادمرکزيخاتم2932

**ساغینفتح آبادمرکزيخاتم2933

46131سلیم آبادعلیافتح آبادمرکزيخاتم2934

**سیاهوییهفتح آبادمرکزيخاتم2935

513سیف آبادفتح آبادمرکزيخاتم2936

511شهرك صنعتی هراتفتح آبادمرکزيخاتم2937

34116شیخ آبادفتح آبادمرکزيخاتم2938

**طالب آبادفتح آبادمرکزيخاتم2939

**عباس آبادفتح آبادمرکزيخاتم2940

**عباس آبادفتح آبادمرکزيخاتم2941

726علی آبادفتح آبادمرکزيخاتم2942

**علی آبادفتح آبادمرکزيخاتم2943

141497فتح آبادفتح آبادمرکزيخاتم2944

410قدمگاهفتح آبادمرکزيخاتم2945

**قم آبادفتح آبادمرکزيخاتم2946

**قنات اخوندفتح آبادمرکزيخاتم2947

**قنات اقاعلیفتح آبادمرکزيخاتم2948

**قنات رحیمیفتح آبادمرکزيخاتم2949

**قنات سفیدفتح آبادمرکزيخاتم2950

**قنات غفوريفتح آبادمرکزيخاتم2951

2262کوشکفتح آبادمرکزيخاتم2952

**گروه کشاورزي ازاديفتح آبادمرکزيخاتم2953

**گروه کشاورزي باهنرفتح آبادمرکزيخاتم2954

**گروه کشاورزي شهیدرحیمیفتح آبادمرکزيخاتم2955

**گروه کشاورزي شهیدمطهريفتح آبادمرکزيخاتم2956
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**گروه کشاورزي فرخیفتح آبادمرکزيخاتم2957

**گروه کشاورزي قدسفتح آبادمرکزيخاتم2958

**گروه کشاورزي کوثرفتح آبادمرکزيخاتم2959

**گروه کشاورزي مفتحفتح آبادمرکزيخاتم2960

**مبارکهفتح آبادمرکزيخاتم2961

**مجتمع شرکت گوشت یزدفتح آبادمرکزيخاتم2962

**مجتمع کشاورزئ گلشنفتح آبادمرکزيخاتم2963

**منبع اب اشامیدنی هراتفتح آبادمرکزيخاتم2964

**مهدي آبادفتح آبادمرکزيخاتم2965

2060نیستانفتح آبادمرکزيخاتم2966

46153هاشم آبادفتح آبادمرکزيخاتم2967

**هنرستان کشاورزيفتح آبادمرکزيخاتم2968

**احمدبیگیایثارمروستخاتم2969

**بهار خیزایثارمروستخاتم2970

118420توتکایثارمروستخاتم2971

**توتک بازایثارمروستخاتم2972

**جرمق سفلیایثارمروستخاتم2973

**جرمق علیاایثارمروستخاتم2974

**چاه اصغرتقی زاده وشرکاایثارمروستخاتم2975

**چاه خرم کل کتایثارمروستخاتم2976

171509چنارنازایثارمروستخاتم2977

**حسین آبادایثارمروستخاتم2978

**حیدرآبادایثارمروستخاتم2979

**خانه سرخایثارمروستخاتم2980

**دره بیدایثارمروستخاتم2981

**رضاآبادایثارمروستخاتم2982

**سربره سفلیایثارمروستخاتم2983

**سربره علیاایثارمروستخاتم2984

**سنجدوایثارمروستخاتم2985
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**سه چاهایثارمروستخاتم2986

**طویله چمنایثارمروستخاتم2987

**کت آبادایثارمروستخاتم2988

4041,488کرخنگانایثارمروستخاتم2989

**گزآبادایثارمروستخاتم2990

**مارپیچایثارمروستخاتم2991

**محمدآبادایثارمروستخاتم2992

2596مزرعه برزگرایثارمروستخاتم2993

**مزرعه تیهایثارمروستخاتم2994

**مزرعه خان کانایثارمروستخاتم2995

**مزرعه دیوبريایثارمروستخاتم2996

**مزرعه کرایثارمروستخاتم2997

**مزرعه میرزاایثارمروستخاتم2998

**مزرعه ولی عصرایثارمروستخاتم2999

**یافت آبادایثارمروستخاتم3000

**احمدآبادپائینهرابرجانمروستخاتم3001

**احمدآباددکترهرابرجانمروستخاتم3002

**اذرمکانهرابرجانمروستخاتم3003

**اسالم آبادهرابرجانمروستخاتم3004

**اسالم آبادباالهرابرجانمروستخاتم3005

**امیدآبادهرابرجانمروستخاتم3006

**امیرآبادهرابرجانمروستخاتم3007

**امین آباد فالحهرابرجانمروستخاتم3008

**امین آبادچلپائیهرابرجانمروستخاتم3009

**انجیره باالهرابرجانمروستخاتم3010

**باغ حاجی محمدعلیهرابرجانمروستخاتم3011

**باغ سید خلیل حسینیهرابرجانمروستخاتم3012

**باغ گزستانکهرابرجانمروستخاتم3013

4291,332ترکانهرابرجانمروستخاتم3014
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**جعفرآبادهرابرجانمروستخاتم3015

**جالل آبادمیانهرابرجانمروستخاتم3016

**چاه امام موسی صدرهرابرجانمروستخاتم3017

**چاه انجیرههرابرجانمروستخاتم3018

**چاه ایثارگرانهرابرجانمروستخاتم3019

**چاه آب کشاورزي حاجی آباد ناصريهرابرجانمروستخاتم3020

**چاه بابائیهرابرجانمروستخاتم3021

**چاه باهنرهرابرجانمروستخاتم3022

**چاه باهنر مروستهرابرجانمروستخاتم3023

**چاه برخورداريهرابرجانمروستخاتم3024

**چاه بهشتیهرابرجانمروستخاتم3025

**چاه بهشتیهرابرجانمروستخاتم3026

**چاه بهنامهرابرجانمروستخاتم3027

**چاه تقی آبادهرابرجانمروستخاتم3028

**چاه تل سیاههرابرجانمروستخاتم3029

**چاه ثارالههرابرجانمروستخاتم3030

**چاه جانعلیهرابرجانمروستخاتم3031

**چاه جالل آبادهرابرجانمروستخاتم3032

**چاه جلیل آبادهرابرجانمروستخاتم3033

**چاه جوادآبادهرابرجانمروستخاتم3034

**چاه جهادهرابرجانمروستخاتم3035

**چاه حاج حسن یاورئهرابرجانمروستخاتم3036

413چاه حاجی میرزاحسنهرابرجانمروستخاتم3037

**چاه خامنه ايهرابرجانمروستخاتم3038

**چاه خلیل براتی/چاه حاج میرزا حسنهرابرجانمروستخاتم3039

**چاه خیرآبادهرابرجانمروستخاتم3040

**چاه دشت طالقانیهرابرجانمروستخاتم3041

**چاه رجائیهرابرجانمروستخاتم3042

**چاه رضائیههرابرجانمروستخاتم3043
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**چاه رهبرآبادهرابرجانمروستخاتم3044

**چاه رهنماهرابرجانمروستخاتم3045

**چاه سپاههرابرجانمروستخاتم3046

**چاه سپاه یزدهرابرجانمروستخاتم3047

**چاه سردشت/چاه شتر دار/هرابرجانمروستخاتم3048

**چاه سید جالل سبز(عباس آباد)هرابرجانمروستخاتم3049

**چاه شتردارهرابرجانمروستخاتم3050

**چاه شرکت ایثارهرابرجانمروستخاتم3051

**چاه شرکت شاهدهرابرجانمروستخاتم3052

**چاه شرکت موفق کشتهرابرجانمروستخاتم3053

**چاه شرکت یزد کجاوههرابرجانمروستخاتم3054

**چاه شماره 1 ازادگان شرکت احرارهرابرجانمروستخاتم3055

**چاه شماره 4 باغ گزستانکهرابرجانمروستخاتم3056

**چاه شمس آبادهرابرجانمروستخاتم3057

**چاه شهدائ مروستهرابرجانمروستخاتم3058

**چاه شهیدصدوقیهرابرجانمروستخاتم3059

**چاه شهیدقدوسیهرابرجانمروستخاتم3060

**چاه شهیدمحالتیهرابرجانمروستخاتم3061

**چاه شهیدیزادنیهرابرجانمروستخاتم3062

**چاه شیخ حسن دشتیهرابرجانمروستخاتم3063

**چاه صالح آباد/چاه ردائیهرابرجانمروستخاتم3064

**چاه صدوقیهرابرجانمروستخاتم3065

**چاه طالقانیهرابرجانمروستخاتم3066

**چاه عربها/چاه گروه موسويهرابرجانمروستخاتم3067

**چاه کامرانهرابرجانمروستخاتم3068

**چاه کوهدشت گلیمه/دهقان چناري و/هرابرجانمروستخاتم3069

**چاه گروه وحدتهرابرجانمروستخاتم3070

**چاه لئورهرابرجانمروستخاتم3071

49چاه مبارکههرابرجانمروستخاتم3072
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**چاه محمدآبادپایینهرابرجانمروستخاتم3073

**چاه محمدآبادگردابهرابرجانمروستخاتم3074

**چاه مسهرابرجانمروستخاتم3075

723چاه مستعلی/چاه داد گستريهرابرجانمروستخاتم3076

**چاه مسلم آبادهرابرجانمروستخاتم3077

**چاه مشاع مزرعه صاحبهرابرجانمروستخاتم3078

**چاه مصدقهرابرجانمروستخاتم3079

**چاه مطهريهرابرجانمروستخاتم3080

**چاه نیروئ انتظامیهرابرجانمروستخاتم3081

**چاه و تاسیسات آب آشامیدنی مروستهرابرجانمروستخاتم3082

**چاه والفجرهرابرجانمروستخاتم3083

**چاه ولی عصرهرابرجانمروستخاتم3084

48چاه یادگارهرابرجانمروستخاتم3085

**حاجی آبادهرابرجانمروستخاتم3086

**حاجی آباد فالحهرابرجانمروستخاتم3087

**حجت آبادهرابرجانمروستخاتم3088

**حسن آبادهرابرجانمروستخاتم3089

**حسین آبادهرابرجانمروستخاتم3090

**حسین آبادهرابرجانمروستخاتم3091

**حسین آباد24یارهرابرجانمروستخاتم3092

**خرم دشتهرابرجانمروستخاتم3093

**خرمی خورشیديهرابرجانمروستخاتم3094

**خسروآباد/چاه حاج محمد صادقیانهرابرجانمروستخاتم3095

**خضرآبادهرابرجانمروستخاتم3096

**خلیل آبادهرابرجانمروستخاتم3097

**خیرآبادهرابرجانمروستخاتم3098

**خیرآبادهرابرجانمروستخاتم3099

**دریاچه ماهی پرورشی مهندس وحیدهرابرجانمروستخاتم3100

**دشت ازادگانهرابرجانمروستخاتم3101
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**دشت خمینیهرابرجانمروستخاتم3102

**دکل تلویزیونهرابرجانمروستخاتم3103

**دولت آبادهرابرجانمروستخاتم3104

**دهنوهرابرجانمروستخاتم3105

**دهنو دشتهرابرجانمروستخاتم3106

49147رحمت آبادهرابرجانمروستخاتم3107

**رحمت آبادبلوهرابرجانمروستخاتم3108

**رضاآبادباالهرابرجانمروستخاتم3109

**رضاآبادپائینهرابرجانمروستخاتم3110

**زرگرآبادهرابرجانمروستخاتم3111

**سهم آبادباالهرابرجانمروستخاتم3112

**سیدآبادهرابرجانمروستخاتم3113

**شاهین دشتهرابرجانمروستخاتم3114

**شرکت پیشتازانهرابرجانمروستخاتم3115

**شرکت تعاونی دشت سیفال کارهرابرجانمروستخاتم3116

420شرکت تعاونی مرغ گوشتی 15مهریزومروستهرابرجانمروستخاتم3117

**شرکت طوبی کشتهرابرجانمروستخاتم3118

**شرکت کشت وصنعت کویرهرابرجانمروستخاتم3119

433شرکت گرجینهرابرجانمروستخاتم3120

**شمس آبادهرابرجانمروستخاتم3121

**شمس آباد سفلیهرابرجانمروستخاتم3122

**طلوع شمس 2 شماره 1هرابرجانمروستخاتم3123

**عباس آبادهرابرجانمروستخاتم3124

**عباس آباد مروستهرابرجانمروستخاتم3125

**عباس آبادخیریهاهرابرجانمروستخاتم3126

**عباس آبادقدیمهرابرجانمروستخاتم3127

**عشرت آبادهرابرجانمروستخاتم3128

**عالالدینهرابرجانمروستخاتم3129

**علی آبادهرابرجانمروستخاتم3130
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**علی آبادهرابرجانمروستخاتم3131

**علی آبادهرابرجانمروستخاتم3132

**علی آبادشورشوريهرابرجانمروستخاتم3133

**علی آبادملکوتیهرابرجانمروستخاتم3134

**فتح آبادهرابرجانمروستخاتم3135

2057قاسم آبادهرابرجانمروستخاتم3136

**قنات بلندهرابرجانمروستخاتم3137

**قنات گودهرابرجانمروستخاتم3138

**کاظم آبادهرابرجانمروستخاتم3139

**کریم آبادهرابرجانمروستخاتم3140

**کوشکهرابرجانمروستخاتم3141

**گاوچاه حسین آبادهرابرجانمروستخاتم3142

**گزآبادهرابرجانمروستخاتم3143

**گل آبادجدیدهرابرجانمروستخاتم3144

**گلستانکهرابرجانمروستخاتم3145

**گلستانک جدیدهرابرجانمروستخاتم3146

**گودخوررودودانگیهرابرجانمروستخاتم3147

**گوهردشتهرابرجانمروستخاتم3148

109360مبارکههرابرجانمروستخاتم3149

**مجتمع دامپرورئ مروستهرابرجانمروستخاتم3150

هرابرجانمروستخاتم3151
مجتمع کشاورزي و دامپروري شرکت ایثار 

**یزد(واحد3

**مجیدآبادهرابرجانمروستخاتم3152

**محمدآبادهرابرجانمروستخاتم3153

**محمودآبادهرابرجانمروستخاتم3154

416محمودآبادهرابرجانمروستخاتم3155

**مرادآبادهرابرجانمروستخاتم3156

**مزدآبادهرابرجانمروستخاتم3157

**مزرعه صاحبهرابرجانمروستخاتم3158

**مزرعه محسن آبادهرابرجانمروستخاتم3159
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**مزرعه محمد آباد هیبتیهرابرجانمروستخاتم3160

**مزرعه محمدآبادهرابرجانمروستخاتم3161

**مسجدابوالفضلهرابرجانمروستخاتم3162

**مسیلههرابرجانمروستخاتم3163

**معدن اسمالون مروستهرابرجانمروستخاتم3164

**منطقه نظامی پادگان سپاههرابرجانمروستخاتم3165

**مهدي آبادهرابرجانمروستخاتم3166

**مهدي آباد خاکپورهرابرجانمروستخاتم3167

**مهدي آبادسرچشمههرابرجانمروستخاتم3168

520ناحیه صنعتی مروستهرابرجانمروستخاتم3169

**نجف آبادهرابرجانمروستخاتم3170

**نورآبادهرابرجانمروستخاتم3171

**هاشم آبادهرابرجانمروستخاتم3172

289849هرابرجانهرابرجانمروستخاتم3173

**همت آبادهرابرجانمروستخاتم3174

**همدانهرابرجانمروستخاتم3175

**ابراهیم آبادچهل گزيارنانمرکزيمهریز3176

**ابشخورعمومی احمدآبادارنانمرکزيمهریز3177

45139احمدآبادارنانمرکزيمهریز3178

**ارچلونارنانمرکزيمهریز3179

106296ارنانارنانمرکزيمهریز3180

**اسالم آبادارنانمرکزيمهریز3181

**اشرفارنانمرکزيمهریز3182

**اقبال آبادارنانمرکزيمهریز3183

**امان مغمعارنانمرکزيمهریز3184

**انقالب کاذهارنانمرکزيمهریز3185

**ایستگاه مایکروویو ارچلونارنانمرکزيمهریز3186

**بغديارنانمرکزيمهریز3187

**بهجت آبادارنانمرکزيمهریز3188
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**چاه اب اشامیدنی احمدآبادارنانمرکزيمهریز3189

**چاه اب اشامیدنی ارنانارنانمرکزيمهریز3190

**چاه اب اشامیدنی تنگ چنارارنانمرکزيمهریز3191

**چاه اب اشامیدنی علی آباد چهلارنانمرکزيمهریز3192

**چاه آب آشامیدنیارنانمرکزيمهریز3193

**چاه بازرگانارنانمرکزيمهریز3194

**چاه باهنرارنانمرکزيمهریز3195

**چاه ترشارنانمرکزيمهریز3196

**چاه حسن آبادارنانارنانمرکزيمهریز3197

**چاه شکرارنانمرکزيمهریز3198

**چاه شهیدبهشتیارنانمرکزيمهریز3199

**چاه میلارنانمرکزيمهریز3200

**چشمه شکرارنانمرکزيمهریز3201

**چشمه نیم برزونارنانمرکزيمهریز3202

**حاجی آبادارنانمرکزيمهریز3203

**حکیم باشیارنانمرکزيمهریز3204

**خطاارنانمرکزيمهریز3205

**رحمت آبادارنانمرکزيمهریز3206

**ریزابارنانمرکزيمهریز3207

158451سروارنانمرکزيمهریز3208

**شاهزادهارنانمرکزيمهریز3209

**شرقیانارنانمرکزيمهریز3210

**شرکت ابوالفضلارنانمرکزيمهریز3211

**شرکت جان آبادارنانمرکزيمهریز3212

**شرکت علی جانیارنانمرکزيمهریز3213

**شرکت شیرکوهارنانمرکزيمهریز3214

**شرکت عقابارنانمرکزيمهریز3215

**شرکت کشاورزي پیروزآبادارنانارنانمرکزيمهریز3216

**شرکت نورآبادسروارنانمرکزيمهریز3217
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**شورابارنانمرکزيمهریز3218

**شهرك صنعتی دشت ارنانارنانمرکزيمهریز3219

47114عبداله آبادارنانمرکزيمهریز3220

119369علی آبادارنانمرکزيمهریز3221

1837فتح آبادارنانمرکزيمهریز3222

**قدمگاهارنانمرکزيمهریز3223

**قنات حاجی گونیانارنانمرکزيمهریز3224

**کارخانه کاشی و سرامیک میکاسرامارنانمرکزيمهریز3225

2262کمال آبادارنانمرکزيمهریز3226

3376کردآبادارنانمرکزيمهریز3227

**کوره اهک پزيارنانمرکزيمهریز3228

**مجتمع دامداریهاي عبداله آبادارنانمرکزيمهریز3229

**محمدآبادارنانمرکزيمهریز3230

**مرغداري قانع دشت شیرکوهارنانمرکزيمهریز3231

**مزرعه حسین آباد ابریشمیارنانمرکزيمهریز3232

**مزرعه مرغ مادر ایساتیسارنانمرکزيمهریز3233

**معدن سنگ مرمراهنگارنانمرکزيمهریز3234

**معدن سنگ مرمرمحمودآبادارنانمرکزيمهریز3235

**معدن سنگ مه یاسارنانمرکزيمهریز3236

**نورآبادارنانمرکزيمهریز3237

**نیوكارنانمرکزيمهریز3238

**همت آبادارنانمرکزيمهریز3239

**اب انبارتنگ حنابهادرانمرکزيمهریز3240

**اب انبارمرتع دراستانبهادرانمرکزيمهریز3241

946ابراهیم آباد جدیدي (چشمه نظر)بهادرانمرکزيمهریز3242

**ابشخورعمومی بندزردگرده کوهبهادرانمرکزيمهریز3243

**اسدآبادبهادرانمرکزيمهریز3244

**اسالم آباد پور فالحبهادرانمرکزيمهریز3245

**امیرآبادابولی زاده وشرکابهادرانمرکزيمهریز3246
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**امیرآبادشرکابهادرانمرکزيمهریز3247

**انقالب آباد بهادران/ چاه انگوريبهادرانمرکزيمهریز3248

**ایستگاه ماکرویوشمشبهادرانمرکزيمهریز3249

**آنتن مخابراتبهادرانمرکزيمهریز3250

**باقرآبادبهادرانمرکزيمهریز3251

**برج حاجی محمدتقیبهادرانمرکزيمهریز3252

3581,236بهادرانبهادرانمرکزيمهریز3253

**بهارستانبهادرانمرکزيمهریز3254

**پایگاه امداد و نجاتبهادرانمرکزيمهریز3255

**توکل آبادبهادرانمرکزيمهریز3256

**توکل آبادبهادرانبهادرانمرکزيمهریز3257

**جعفرآبادگرده کوهبهادرانمرکزيمهریز3258

**چاه اب اشامیدنی مهدي آبادبهادرانبهادرانمرکزيمهریز3259

**چاه احمدآبادبهادرانمرکزيمهریز3260

**چاه احمدآبادخمینیبهادرانمرکزيمهریز3261

**چاه ارباب شهریاريبهادرانمرکزيمهریز3262

**چاه اسدآباد/جعفر آبادبهادرانمرکزيمهریز3263

**چاه اکبراربابیبهادرانمرکزيمهریز3264

**چاه الهیهبهادرانمرکزيمهریز3265

48چاه الهیه/چاه خوید کیهابهادرانمرکزيمهریز3266

**چاه امیرآبادبهادرانمرکزيمهریز3267

**چاه امین آبادبهادرانمرکزيمهریز3268

**چاه ایزد آبادبهادرانمرکزيمهریز3269

**چاه آب اشامیدنیبهادرانمرکزيمهریز3270

**چاه آب کارخانه سیمان بهروك مهریزبهادرانمرکزيمهریز3271

**چاه ترشبهادرانمرکزيمهریز3272

**چاه تلمبه اشامیدنی مسجدابوالفضلبهادرانمرکزيمهریز3273

**چاه جالل مکانیک وشرکابهادرانمرکزيمهریز3274

**چاه حاج علی نجار زادهبهادرانمرکزيمهریز3275
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**چاه حاجی آباد پور حسینیبهادرانمرکزيمهریز3276

**چاه حاجی آبادشهیدبهشتیبهادرانمرکزيمهریز3277

**چاه حاجی مختاربهادرانمرکزيمهریز3278

**چاه حجت آبادبهادرانمرکزيمهریز3279

**چاه حسن آباداسالمی (شیشه بر و شرکا)بهادرانمرکزيمهریز3280

**چاه حمیدیهبهادرانمرکزيمهریز3281

415چاه ده حیدربهادرانمرکزيمهریز3282

**چاه رضاخاموشی(چاه قناد)بهادرانمرکزيمهریز3283

**چاه رضائیهبهادرانمرکزيمهریز3284

**چاه شرکت مه شهر پژرامبهادرانمرکزيمهریز3285

**چاه شمشبهادرانمرکزيمهریز3286

**چاه شهدا مهریزبهادرانمرکزيمهریز3287

**چاه شیربهادرانمرکزيمهریز3288

**چاه عبداهللا حاجی حسینیبهادرانمرکزيمهریز3289

**چاه عصمت آبادیهابهادرانمرکزيمهریز3290

**چاه علی آبادفیاضبهادرانمرکزيمهریز3291

**چاه علی آباد ظروفچیبهادرانمرکزيمهریز3292

**چاه کشاورزي محمدآبادشرکابهادرانمرکزيمهریز3293

**چاه کشاورزي محمود آبادبهادرانمرکزيمهریز3294

**چاه کوثر2بهادرانمرکزيمهریز3295

**چاه کوثر3بهادرانمرکزيمهریز3296

**چاه کوثر4بهادرانمرکزيمهریز3297

**چاه کشاورزي اسالم آبادبهادرانمرکزيمهریز3298

**چاه گلدشتبهادرانمرکزيمهریز3299

**چاه گلهبهادرانمرکزيمهریز3300

**چاه محمدآباداسالمیبهادرانمرکزيمهریز3301

**چاه محمدآبادبهشتی وشرکابهادرانمرکزيمهریز3302

**چاه محمدآباددلبربهادرانمرکزيمهریز3303

**چاه محمدآبادشیرمحمديبهادرانمرکزيمهریز3304
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**چاه محمدیه دشتیبهادرانمرکزيمهریز3305

**چاه مالباشی هابهادرانمرکزيمهریز3306

**چاه مهدي آبادگرده کوهبهادرانمرکزيمهریز3307

**چاه مهدي آبادیهابهادرانمرکزيمهریز3308

**چاه میرزا اقا خانیبهادرانمرکزيمهریز3309

**چاه میرزامحمدشاکريبهادرانمرکزيمهریز3310

**چاه ناصرملک زادهبهادرانمرکزيمهریز3311

**چاه نجف آبادبهادرانمرکزيمهریز3312

**چاه همت آبادگرده کوه (شورك)بهادرانمرکزيمهریز3313

**چاه همت آباد (چاه هاشم)بهادرانمرکزيمهریز3314

**چشمه باغ بیدمشکبهادرانمرکزيمهریز3315

**چشمه پرپابهادرانمرکزيمهریز3316

**حسن آباد گرده کوه (زور آباد)بهادرانمرکزيمهریز3317

**حسین آبادمحمودبهادرانمرکزيمهریز3318

**حسین آباد خمینیبهادرانمرکزيمهریز3319

**حکمت آباد(چاه غالمرضاحکیمی)بهادرانمرکزيمهریز3320

**حمید آباد اسالمیبهادرانمرکزيمهریز3321

**خرم آبادبهادرانمرکزيمهریز3322

**خمینی آباد شرکابهادرانمرکزيمهریز3323

**دامداري اصغرصدوقیبهادرانمرکزيمهریز3324

**دیده بانی محیط زیستبهادرانمرکزيمهریز3325

614رباط زین الدینبهادرانمرکزيمهریز3326

**رحمت آبادبهادرانمرکزيمهریز3327

**رضاآبادشمسائیبهادرانمرکزيمهریز3328

**سعیدآبادبهادرانمرکزيمهریز3329

**شرکت خشکبار نگین سبزبهادرانمرکزيمهریز3330

**شرکت داسبهادرانمرکزيمهریز3331

**شکرآبادبهادرانمرکزيمهریز3332

**صالحیبهادرانمرکزيمهریز3333
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**صفه قاسم صفربهادرانمرکزيمهریز3334

**عباس آبادبهادرانمرکزيمهریز3335

**عباس آبادبهادرانمرکزيمهریز3336

**عشق آبادبهادرانمرکزيمهریز3337

58181علی آبادبهادرانمرکزيمهریز3338

519علی آبادگرده کوهبهادرانمرکزيمهریز3339

**قاضی آباد شمساییبهادرانمرکزيمهریز3340

**قهوه خانه عباس آبادبهادرانمرکزيمهریز3341

**کارخانه چرم سازيبهادرانمرکزيمهریز3342

**کاظم آبادبهادرانمرکزيمهریز3343

**کاظم آباد گزوییهبهادرانمرکزيمهریز3344

**کرمانشاهانبهادرانمرکزيمهریز3345

3501,137کریم آبادبهادرانمرکزيمهریز3346

**گاوداري رشیديبهادرانمرکزيمهریز3347

**گاوداري محمد حسین جعفرپوربهادرانمرکزيمهریز3348

**گذردوازده امامبهادرانمرکزيمهریز3349

**مجتمع تولید و بسته بندي (سرد خانه)بهادرانمرکزيمهریز3350

**مجتمع خدمات رفاهی مسجد ابوالفضلبهادرانمرکزيمهریز3351

412مجتمع دام و طیور شرکت مرصوصبهادرانمرکزيمهریز3352

**مجیدآباددلبربهادرانمرکزيمهریز3353

**محمدآبادعلیزادهبهادرانمرکزيمهریز3354

49محمدآبادمنصوريبهادرانمرکزيمهریز3355

**محمودآبادبهادرانمرکزيمهریز3356

4691,538مراد آباد گرده کوهبهادرانمرکزيمهریز3357

**مرادآبادابوالقاسمبهادرانمرکزيمهریز3358

**مرغ تخمگذار ساالر یزدبهادرانمرکزيمهریز3359

**مرغ گوشتی فخرابهادرانمرکزيمهریز3360

**مرغداريبهادرانمرکزيمهریز3361

**مرغداري نوك طالبهادرانمرکزيمهریز3362
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**مرکز تکثیر گورخر ایرانیبهادرانمرکزيمهریز3363

**مرکز طرح هوبرهبهادرانمرکزيمهریز3364

**مزرعه احمديبهادرانمرکزيمهریز3365

**مزرعه اسالم آبادبهادرانمرکزيمهریز3366

**مزرعه الهیهبهادرانمرکزيمهریز3367

**مزرعه حاجی حسین انتظارئبهادرانمرکزيمهریز3368

**مزرعه سادات آبادبهادرانمرکزيمهریز3369

**مزرعه شمسبهادرانمرکزيمهریز3370

**مزرعه عسگر آبادبهادرانمرکزيمهریز3371

**مزرعه علیرضا(فیض آباد)بهادرانمرکزيمهریز3372

**مزرعه علیرضاخانبهادرانمرکزيمهریز3373

**مزرعه مسعودیه/چاه جلیلیانبهادرانمرکزيمهریز3374

**معدن مرمریت مسجدابوالفضلبهادرانمرکزيمهریز3375

**معدن مهدي آبادبهادرانمرکزيمهریز3376

172599مهدي آبادبهادرانمرکزيمهریز3377

**ناحیه صنعتی بهادرانبهادرانمرکزيمهریز3378

**ابراهیم آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3379

817احمدآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3380

**اخوندباالتنگ چنارمرکزيمهریز3381

**اخوندپایینتنگ چنارمرکزيمهریز3382

2681ادروتنگ چنارمرکزيمهریز3383

**اردشکنتنگ چنارمرکزيمهریز3384

**اشگفت راهتنگ چنارمرکزيمهریز3385

**اغل کنجک سیاهتنگ چنارمرکزيمهریز3386

**اکبرآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3387

**اکبرآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3388

98289امیرآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3389

**اورژانس بین جاده اي تنگ چنارتنگ چنارمرکزيمهریز3390

**بادامکتنگ چنارمرکزيمهریز3391
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**بنافتیتنگ چنارمرکزيمهریز3392

714بوجروتنگ چنارمرکزيمهریز3393

**بیدسوخته باالتنگ چنارمرکزيمهریز3394

**بیدسوخته پایینتنگ چنارمرکزيمهریز3395

**پادگان اموزشی بسیج صاحب الزمان مهریزتنگ چنارمرکزيمهریز3396

**پهلوان حسینیتنگ چنارمرکزيمهریز3397

**توتوكتنگ چنارمرکزيمهریز3398

717چاه بنهتنگ چنارمرکزيمهریز3399

**چاه گلیمهتنگ چنارمرکزيمهریز3400

3282چنارتنگ چنارمرکزيمهریز3401

**حاجی حسن حکیمتنگ چنارمرکزيمهریز3402

**حاجی سیدعلی اصغرتنگ چنارمرکزيمهریز3403

3382حاجی شمستنگ چنارمرکزيمهریز3404

55157حاجی محمدعلیتنگ چنارمرکزيمهریز3405

**حجت آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3406

48حسن آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3407

**حسن آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3408

**حسن آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3409

**حسن آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3410

58166حسین آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3411

**حسین آبادکریزانتنگ چنارمرکزيمهریز3412

**حسین آبادکنج کوهتنگ چنارمرکزيمهریز3413

**حسین آبادالزردتنگ چنارمرکزيمهریز3414

**حق آبادشرکاتنگ چنارمرکزيمهریز3415

**حیدرآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3416

**خلیل آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3417

**دره ارزنیتنگ چنارمرکزيمهریز3418

**دکونوكتنگ چنارمرکزيمهریز3419

**رحمت آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3420
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**رحیم آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3421

**رضاآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3422

**رضاآبادبوکانتنگ چنارمرکزيمهریز3423

**زردالوتنگ چنارمرکزيمهریز3424

**سیدآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3425

714سیداقاییتنگ چنارمرکزيمهریز3426

**سیدجوادتنگ چنارمرکزيمهریز3427

**شرکت سیمرغ یزدتنگ چنارمرکزيمهریز3428

410طبافتنگ چنارمرکزيمهریز3429

**عباس آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3430

**عباس آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3431

33107عباس آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3432

**علی آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3433

**علی آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3434

**علی آباددم تنگتنگ چنارمرکزيمهریز3435

**علی آبادسرگدارتنگ چنارمرکزيمهریز3436

1742علی مراديتنگ چنارمرکزيمهریز3437

**فیض آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3438

**قاسم آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3439

**کریم آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3440

**کالمندتنگ چنارمرکزيمهریز3441

**کریزانتنگ چنارمرکزيمهریز3442

**کوري جهازتنگ چنارمرکزيمهریز3443

38124کوککتنگ چنارمرکزيمهریز3444

**گوداغلتنگ چنارمرکزيمهریز3445

**گودالکتنگ چنارمرکزيمهریز3446

**محمدآبادرحیمیانتنگ چنارمرکزيمهریز3447

**مروزین باالتنگ چنارمرکزيمهریز3448

**مروزین پایینتنگ چنارمرکزيمهریز3449
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**مزرعه حاجی باقريتنگ چنارمرکزيمهریز3450

**مزرعه حاجی سیدمحمدنورتنگ چنارمرکزيمهریز3451

**مزرعه حاجی غالم رضا دهقانتنگ چنارمرکزيمهریز3452

**مزرعه خردمندتنگ چنارمرکزيمهریز3453

**مزرعه سیدتنگ چنارمرکزيمهریز3454

**مزرعه سیدمحمدنورتنگ چنارمرکزيمهریز3455

**مزرعه عطارتنگ چنارمرکزيمهریز3456

**مزرعه علی مسیحتنگ چنارمرکزيمهریز3457

**مزرعه قادريتنگ چنارمرکزيمهریز3458

**مزرعه کرباسیانتنگ چنارمرکزيمهریز3459

46مزرعه نانواتنگ چنارمرکزيمهریز3460

41111مزرعه نوتنگ چنارمرکزيمهریز3461

**معدن سنگ اصغر زارعتنگ چنارمرکزيمهریز3462

**ملک آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3463

**منبع اب اشامیدنی تنگ چنارتنگ چنارمرکزيمهریز3464

36108مهدي آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3465

3088میرزاجعفر / هاجرتنگ چنارمرکزيمهریز3466

**نصرت آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3467

**وحیدآبادتنگ چنارمرکزيمهریز3468

**ولی آباد(مضطرتنگ چنارمرکزيمهریز3469

**هاشم آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3470

**همت آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3471

**یوسف آبادتنگ چنارمرکزيمهریز3472

**اب انبارتنگخورمیزمرکزيمهریز3473

**اب انبارفرسخخورمیزمرکزيمهریز3474

**ادرشکخورمیزمرکزيمهریز3475

**اکبرآبادخورمیزمرکزيمهریز3476

**اکبرآبادخورمیزمرکزيمهریز3477

**ایستگاه 53قدیرآبادخورمیزمرکزيمهریز3478
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**ایستگاه پماژ گازخورمیزمرکزيمهریز3479

**ایستگاه پمپاژ آبخورمیزمرکزيمهریز3480

**ایستگاه تحقیقاتی بخش سیالبخورمیزمرکزيمهریز3481

**ایستگاه صداوسیماخورمیزمرکزيمهریز3482

**ایستگاه گاز سی -ان - جی امام علی (ع)خورمیزمرکزيمهریز3483

**آهک آزادي (حاجی بحري)خورمیزمرکزيمهریز3484

46145باغ دهوكخورمیزمرکزيمهریز3485

**برج دیده بانی کالمندخورمیزمرکزيمهریز3486

**بوستان جنگلی گلستانخورمیزمرکزيمهریز3487

**پاسگاه پلیس راه یزدکرمانخورمیزمرکزيمهریز3488

**پاسگاه ویژه شهیدمدنیخورمیزمرکزيمهریز3489

**پایانه بار دومخورمیزمرکزيمهریز3490

**پایانه باربري و حمل و نقلخورمیزمرکزيمهریز3491

**پرورش شترمرغ علیزادهخورمیزمرکزيمهریز3492

**پشه آبادخورمیزمرکزيمهریز3493

**پمپ بنزین و ایستگاه گاز سی ان جی خورشیديخورمیزمرکزيمهریز3494

**تعویض روغنی فیاضیخورمیزمرکزيمهریز3495

**تقی آبادخورمیزمرکزيمهریز3496

**تقی آبادعطارخورمیزمرکزيمهریز3497

1023چاه مورتونیخورمیزمرکزيمهریز3498

**چلوکبابی صحراخورمیزمرکزيمهریز3499

69213حسین آبادخورمیزمرکزيمهریز3500

**حسین آبادکوهپایهخورمیزمرکزيمهریز3501

6312,161خورمیزسفلیخورمیزمرکزيمهریز3502

6362,198خورمیزعلیاخورمیزمرکزيمهریز3503

**خیرآبادجلیلیخورمیزمرکزيمهریز3504

**خیرآبادشرکاخورمیزمرکزيمهریز3505

**دامداري حسن اکبريخورمیزمرکزيمهریز3506

**دامداري علی اکبريخورمیزمرکزيمهریز3507
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**دامداري محمدآباد/قهوه خانهخورمیزمرکزيمهریز3508

**دامگاهانخورمیزمرکزيمهریز3509

**دانشگام امام صادق (ع)خورمیزمرکزيمهریز3510

**رضائیهخورمیزمرکزيمهریز3511

**سالن پذیرایی ستاره کویر یزدخورمیزمرکزيمهریز3512

**سالن غذاخوري پردیس کویرخورمیزمرکزيمهریز3513

**سایت 196 هکتاري مهریزخورمیزمرکزيمهریز3514

117417سریزدخورمیزمرکزيمهریز3515

**سنگ شکن پارس گرماخورمیزمرکزيمهریز3516

**سیمان تجارت یزدخورمیزمرکزيمهریز3517

**شرکت آسفالت گستر نصر یزدخورمیزمرکزيمهریز3518

**شرکت زمرد سبز(پسته)خورمیزمرکزيمهریز3519

**شرکت فرش راه یزدخورمیزمرکزيمهریز3520

**شرکت کشت و صنعت نار مهریزخورمیزمرکزيمهریز3521

**شرکت مرغ هوبرهخورمیزمرکزيمهریز3522

**شرکت پرورش شترمرغ مهریزخورمیزمرکزيمهریز3523

**شرکت تعاونی عایق بام سهندیزدخورمیزمرکزيمهریز3524

**شرکت دام گستریزدخورمیزمرکزيمهریز3525

**شرکت راهسازئ راهکارانخورمیزمرکزيمهریز3526

**شرکت شرق گازخورمیزمرکزيمهریز3527

**شرکت ماسه و شن دانه بندي مهریز(بنیاد بتنخورمیزمرکزيمهریز3528

**شمس آبادخورمیزمرکزيمهریز3529

**شن و ماسه درستکارخورمیزمرکزيمهریز3530

**شن و ماسه سیماي مصالحخورمیزمرکزيمهریز3531

**شهرك سنگ و کاشی مهریزخورمیزمرکزيمهریز3532

**شهرك صنعتیخورمیزمرکزيمهریز3533

**صنایع کاغذ مهرخورمیزمرکزيمهریز3534

**عباس آبادخورمیزمرکزيمهریز3535

**عباس آبادخوشنویسخورمیزمرکزيمهریز3536
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**عشق آبادخورمیزمرکزيمهریز3537

3441,090عصمت آبادخورمیزمرکزيمهریز3538

**علی آبادزارعخورمیزمرکزيمهریز3539

**فاز دوم شهرك صنعتی مهریزخورمیزمرکزيمهریز3540

**قادرآبادخورمیزمرکزيمهریز3541

**کارگاه خاتم االنبیاخورمیزمرکزيمهریز3542

**کوره اهک پزي اکبرکمالیانخورمیزمرکزيمهریز3543

**کوره اهک زارعخورمیزمرکزيمهریز3544

**کارخانه اسفالت شرکت حریتاشیخورمیزمرکزيمهریز3545

**کارگاه آسفالت ندافخورمیزمرکزيمهریز3546

**کارگاه سریشم سازيخورمیزمرکزيمهریز3547

**کارگاه مجتمع تولید سریشم سریزدخورمیزمرکزيمهریز3548

**کوره اهک جالل خبازخورمیزمرکزيمهریز3549

**کوره اهک علی نصیریانخورمیزمرکزيمهریز3550

**مجتمع پروار بندي گرده کوهخورمیزمرکزيمهریز3551

**مجتمع تعویض روغن جنوب شرقخورمیزمرکزيمهریز3552

**مجتمع خدمات رفاهی آتناخورمیزمرکزيمهریز3553

**مجتمع مرغداریها مهریزخورمیزمرکزيمهریز3554

**مجتمع مرغداریهاي هرفتهخورمیزمرکزيمهریز3555

**محمدآبادطباطباییخورمیزمرکزيمهریز3556

613محمودآبادخورمیزمرکزيمهریز3557

**مخزن 5000متر مکعبی جاده میانکوهخورمیزمرکزيمهریز3558

**مخزن آبخورمیزمرکزيمهریز3559

**مخلصونخورمیزمرکزيمهریز3560

3691,246مدوارخورمیزمرکزيمهریز3561

**مرغ گوشتی مهریزخورمیزمرکزيمهریز3562

**مرغداري مدرسیخورمیزمرکزيمهریز3563

**مرغدارئ تعاونی چهارخورمیزمرکزيمهریز3564

**مرکز مکانیزه معاینه فنی هواي پاك مهریزخورمیزمرکزيمهریز3565
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**مزرعه احمدخورمیزمرکزيمهریز3566

**مزرعه استادانخورمیزمرکزيمهریز3567

**مزرعه اسالم آبادخورمیزمرکزيمهریز3568

**مزرعه تبریزيخورمیزمرکزيمهریز3569

**مزرعه چادريخورمیزمرکزيمهریز3570

**مزرعه حاجی حسینخورمیزمرکزيمهریز3571

2756مزرعه حاجی عبدالهخورمیزمرکزيمهریز3572

46مزرعه حاجی محمدعلیخورمیزمرکزيمهریز3573

**مزرعه حیدرخورمیزمرکزيمهریز3574

**مزرعه خشکخورمیزمرکزيمهریز3575

**مزرعه سیدخورمیزمرکزيمهریز3576

2567مزرعه شریفخورمیزمرکزيمهریز3577

**مزرعه کمالخورمیزمرکزيمهریز3578

**مزرعه کمال آبادخورمیزمرکزيمهریز3579

**مزرعه گبرخورمیزمرکزيمهریز3580

**مزرعه البیدخورمیزمرکزيمهریز3581

**مزرعه البیدخورمیزمرکزيمهریز3582

**مزرعه نواب (مرغداري ساالر دشت)خورمیزمرکزيمهریز3583

**مزرعه وزیرخورمیزمرکزيمهریز3584

**مسجدسیدالشهداخورمیزمرکزيمهریز3585

**معدن سنگ تادرخورمیزمرکزيمهریز3586

**معدن سنگ دامگاهانخورمیزمرکزيمهریز3587

**معدن شن و ماسه امینخورمیزمرکزيمهریز3588

**معدن شن و ماسه همیاري شهرداریهاخورمیزمرکزيمهریز3589

**منبع آبخورمیزمرکزيمهریز3590

181532میرك آبادخورمیزمرکزيمهریز3591

**نعمت آبادخورمیزمرکزيمهریز3592

**نورآبادخورمیزمرکزيمهریز3593

**هاشم آبادخورمیزمرکزيمهریز3594
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919هرفتهخورمیزمرکزيمهریز3595

1528ابراهیم آبادمیانکوهمرکزيمهریز3596

**اردوگاه قایم ال محمدمیانکوهمرکزيمهریز3597

**انجیرهمیانکوهمرکزيمهریز3598

**اورژانس جاده اي میانکوهمیانکوهمرکزيمهریز3599

**آب انبارمیانکوهمرکزيمهریز3600

**بابامیرمیانکوهمرکزيمهریز3601

**بن رنگمیانکوهمرکزيمهریز3602

125292بنادك ساداتمیانکوهمرکزيمهریز3603

**پیرنارکیمیانکوهمرکزيمهریز3604

1738ثانی آبادمیانکوهمرکزيمهریز3605

**جعفرآبادمیانکوهمرکزيمهریز3606

**حسن آبادمیانکوهمرکزيمهریز3607

**حسین آبادمشیريمیانکوهمرکزيمهریز3608

**حیدرآبادمیانکوهمرکزيمهریز3609

4880درهمیانکوهمرکزيمهریز3610

1524سید آبادمیانکوهمرکزيمهریز3611

**شرکت امید کوهستانمیانکوهمرکزيمهریز3612

**شرکت خوراك داممیانکوهمرکزيمهریز3613

**شرکت دامپروري ناز مهریزمیانکوهمرکزيمهریز3614

60161طزنجمیانکوهمرکزيمهریز3615

1324فخرآبادمیانکوهمرکزيمهریز3616

**گاو شیري بوستان کویر مهریز/ مزرعه احمدمیانکوهمرکزيمهریز3617

**گاوداري حسن ابوییمیانکوهمرکزيمهریز3618

**گاوداري دامگاهانمیانکوهمرکزيمهریز3619

**گاوداري عباس زاغ (زارع)میانکوهمرکزيمهریز3620

3765گل افشانمیانکوهمرکزيمهریز3621

**السوتهمیانکوهمرکزيمهریز3622

**الگردومیانکوهمرکزيمهریز3623
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**الي زرديمیانکوهمرکزيمهریز3624

**مجتمع دام و طیور ابراهیم آبادمیانکوهمرکزيمهریز3625

**مجتمع گاو شیري ثانی آبادمیانکوهمرکزيمهریز3626

**مرغداري ایران مرغمیانکوهمرکزيمهریز3627

**مرغداري پاطالییمیانکوهمرکزيمهریز3628

**مرغداري پیمانمیانکوهمرکزيمهریز3629

**مرغداري حسین دهقان (مزرعه عبد الرحیم)میانکوهمرکزيمهریز3630

**مرغداري سحرمیانکوهمرکزيمهریز3631

**مرغداري شاهین دشتمیانکوهمرکزيمهریز3632

**مرغداري شرکت بهاور (نوروز پور)میانکوهمرکزيمهریز3633

**مرغداري عباس دهقانمیانکوهمرکزيمهریز3634

**مزرعه پاگدارعلی خطیمیانکوهمرکزيمهریز3635

**مزرعه جوديمیانکوهمرکزيمهریز3636

**مزرعه گورمیانکوهمرکزيمهریز3637

176345منشادمیانکوهمرکزيمهریز3638

**نادیوكمیانکوهمرکزيمهریز3639

56147هنزامیانکوهمرکزيمهریز3640

**یوسف آبادمیانکوهمرکزيمهریز3641

**اب انبارباالبفروییهبفروییهمیبد3642

**اب انبارعریانبفروییهبفروییهمیبد3643

**ابخونهبفروییهبفروییهمیبد3644

**ابشوره اشنیزباالبفروییهبفروییهمیبد3645

**اردوگاه قدسبفروییهبفروییهمیبد3646

720اشنیزباالبفروییهبفروییهمیبد3647

**اشنیزپایینبفروییهبفروییهمیبد3648

**ایستگاه راه اهن میبدبفروییهبفروییهمیبد3649

**پایانه باربريبفروییهبفروییهمیبد3650

**پمپ خانه آب مشترك میبد و اردکانبفروییهبفروییهمیبد3651

**تعاونی شماره 7بفروییهبفروییهمیبد3652
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3141,027حسن آبادبفروییهبفروییهمیبد3653

**شرکت تولیدي کوره اهک میبدبفروییهبفروییهمیبد3654

**شرکت صنایع بسته بندي شفق طالییبفروییهبفروییهمیبد3655

**کارخانه قند میبدبفروییهبفروییهمیبد3656

**مجتمع فوالدمیبدبفروییهبفروییهمیبد3657

**مجتمع گاوداري بفروییهبفروییهبفروییهمیبد3658

**مجتمع مرغداري ایثارگرانبفروییهبفروییهمیبد3659

**مرغداري محمدفالحبفروییهبفروییهمیبد3660

57مروربفروییهبفروییهمیبد3661

6172,137مزرعه بیدهبفروییهبفروییهمیبد3662

**اب انبارهفت هرسوركبفروییهمیبد3663

**اغلسوركبفروییهمیبد3664

**اغل بزرکوهسوركبفروییهمیبد3665

**امین آبادسوركبفروییهمیبد3666

**انجیرهسوركبفروییهمیبد3667

**آب انبار غدیر اژدرسوركبفروییهمیبد3668

**آغل گود بونگاسوركبفروییهمیبد3669

**بوکن الريسوركبفروییهمیبد3670

**بوکن نوسوركبفروییهمیبد3671

**بهرام تاج(مرغداري سیید آقا طباطبایی)سوركبفروییهمیبد3672

**بیدك باالسوركبفروییهمیبد3673

**چاه بادامسوركبفروییهمیبد3674

**چاه تقیسوركبفروییهمیبد3675

**چاه رضاعلیسوركبفروییهمیبد3676

**چاه سارشکو / چاه سارشکان /سوركبفروییهمیبد3677

**چاه گروهسوركبفروییهمیبد3678

**چشمه محمدحسنسوركبفروییهمیبد3679

**حشمسوركبفروییهمیبد3680

**خسرتسوركبفروییهمیبد3681
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**خیرآبادسوركبفروییهمیبد3682

45150درینسوركبفروییهمیبد3683

**زاهنگسوركبفروییهمیبد3684

82225سورك سفلیسوركبفروییهمیبد3685

**سورك علیاسوركبفروییهمیبد3686

**سیدآبادسوركبفروییهمیبد3687

**علی آبادسوركبفروییهمیبد3688

**فیض آبادسوركبفروییهمیبد3689

**کایونسوركبفروییهمیبد3690

**کم گنجیسوركبفروییهمیبد3691

**گاوحمامسوركبفروییهمیبد3692

**مجدآبادسوركبفروییهمیبد3693

**مرغداري اکبر منصوريسوركبفروییهمیبد3694

**مرغداري حراس جبالسوركبفروییهمیبد3695

**مرغداري حسن بمانیسوركبفروییهمیبد3696

**مرغداري حسن یوسفیسوركبفروییهمیبد3697

**مرغداري زرافشانسوركبفروییهمیبد3698

**مرغداري سید یوسف موسويسوركبفروییهمیبد3699

**مرغداري سیدآبادسوركبفروییهمیبد3700

**مرغداري غالم و فتح اله شیرخانیسوركبفروییهمیبد3701

**مرکزاموزش نبی اکرم صسوركبفروییهمیبد3702

**مزرعه ابوالحسنسوركبفروییهمیبد3703

**مزرعه علی شفیعسوركبفروییهمیبد3704

**مزرعه محمدجعفرسوركبفروییهمیبد3705

**معدن سربسوركبفروییهمیبد3706

**معدن سنگ آهن پدیدهسوركبفروییهمیبد3707

**معدن کاظم آبادسوركبفروییهمیبد3708

**ندوكسوركبفروییهمیبد3709

99256هفت هرسوركبفروییهمیبد3710
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**هنوسوركبفروییهمیبد3711

**هودرسوركبفروییهمیبد3712

**اب انبارشهدامرکزيمیبد3713

**ایستگاه شمسیشهدامرکزيمیبد3714

**ایستگاه ماکروویو میبد دیجیتشهدامرکزيمیبد3715

69آجر زرنما ( خبیري)شهدامرکزيمیبد3716

**آسیاب دوسنگی محمدآبادشهدامرکزيمیبد3717

2677بدرآبادشهدامرکزيمیبد3718

**جمشیدآبادشهدامرکزيمیبد3719

32101جهان آبادشهدامرکزيمیبد3720

**چاه اب شماره1 مزرعه کالنترشهدامرکزيمیبد3721

**چاه شماره 2 مزرعه کالنترشهدامرکزيمیبد3722

193630حجتآبادسفلیشهدامرکزيمیبد3723

5546دانشگاه ازاداسالمی میبدشهدامرکزيمیبد3724

**رباط حوض پاي سنگشهدامرکزيمیبد3725

**رفیع آبادشهدامرکزيمیبد3726

6982,324رکن آبادشهدامرکزيمیبد3727

**سردخانه جدیدشهدامرکزيمیبد3728

**سعیدآبادشهدامرکزيمیبد3729

**شادآبادشهدامرکزيمیبد3730

**شرکت اجرپارسشهدامرکزيمیبد3731

**شرکت اجروحدتشهدامرکزيمیبد3732

1772شهرك صنعتی جهان آبادمیبدشهدامرکزيمیبد3733

**فرودگاه قدیمشهدامرکزيمیبد3734

**فیض آبادشهدامرکزيمیبد3735

**قاسم آبادشهدامرکزيمیبد3736

**کاشی ارچینشهدامرکزيمیبد3737

**کاظم آبادشهدامرکزيمیبد3738

66199محمدآبادشهدامرکزيمیبد3739
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2230مزرعه کالنترشهدامرکزيمیبد3740

**موسی آبادشهدامرکزيمیبد3741

3091,038مهرآبادشهدامرکزيمیبد3742

**واحد پرورش مرغ گوشتیشهدامرکزيمیبد3743

**ولی آبادشهدامرکزيمیبد3744

**هالك آبادشهدامرکزيمیبد3745

**اسالم آبادرودشتگانصدرآبادندوشنمیبد3746

**آغلصدرآبادندوشنمیبد3747

**پرورش مرغ گوشتی رضا جعفريصدرآبادندوشنمیبد3748

**تلخوك سفلیصدرآبادندوشنمیبد3749

**چغارسیاصدرآبادندوشنمیبد3750

415حسن آبادصدرآبادندوشنمیبد3751

**حسن آبادانقالبصدرآبادندوشنمیبد3752

**زرروصدرآبادندوشنمیبد3753

162509صدرآبادصدرآبادندوشنمیبد3754

**گرگوديصدرآبادندوشنمیبد3755

**مرغداري ساالريصدرآبادندوشنمیبد3756

**معدن بوکسیت صدر آبادصدرآبادندوشنمیبد3757

**معدن ذووهصدرآبادندوشنمیبد3758

**معدن سنگ آهن شوازصدرآبادندوشنمیبد3759

**معدن سنگ آهن طاقستانصدرآبادندوشنمیبد3760

**معدن سنگ آهن ندوشن/خاك سرخصدرآبادندوشنمیبد3761

**معدن نیهصدرآبادندوشنمیبد3762

**اب انباررجوندوشنندوشنمیبد3763

**ابراهیم سوختهندوشنندوشنمیبد3764

**اغل سرالندوشنندوشنمیبد3765

**بلکاندوشنندوشنمیبد3766

**بنستانندوشنندوشنمیبد3767

**پاسگاه محیط بانی بنستانندوشنندوشنمیبد3768
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**پورنچو/بورنچو/ندوشنندوشنمیبد3769

**تلخستانندوشنندوشنمیبد3770

**جالل آبادندوشنندوشنمیبد3771

**چاه اب اشامیدنی ندوشنندوشنندوشنمیبد3772

**چاه دنبهندوشنندوشنمیبد3773

**چاه سرخندوشنندوشنمیبد3774

**چاه سفیدگردندوشنندوشنمیبد3775

**چاه عودهندوشنندوشنمیبد3776

**حاجی آبادانقالبندوشنندوشنمیبد3777

**حسین آبادته گودندوشنندوشنمیبد3778

**خوشاب باالندوشنندوشنمیبد3779

**دامداري محمدحسین نظريندوشنندوشنمیبد3780

**رزاق آبادندوشنندوشنمیبد3781

**سرگاهندوشنندوشنمیبد3782

**شرکت خوراك دام وطیورماکیان ندوشنندوشنندوشنمیبد3783

**شرکت شن و ماسه زرشنندوشنندوشنمیبد3784

**شرکت نشاسته وگلوتن هدیهندوشنندوشنمیبد3785

**عباس آباد انقالبندوشنندوشنمیبد3786

2671علویهندوشنندوشنمیبد3787

**فشارسنج و تقویت فشارندوشنندوشنمیبد3788

**کوره اجرپزي دستیندوشنندوشنمیبد3789

**الي طایینندوشنندوشنمیبد3790

**محمدآبادندوشنندوشنمیبد3791

**مرغداري احمد جعفريندوشنندوشنمیبد3792

**مرغداري اسالمیندوشنندوشنمیبد3793

**مرغداري جالل امامیندوشنندوشنمیبد3794

**مرغداري حسین کوچکی نژادندوشنندوشنمیبد3795

**مرغداري علی اکبر کوچکی نژادندوشنندوشنمیبد3796

**مرغداري محسن علیپورندوشنندوشنمیبد3797
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**مرغداري یوسف جعفريندوشنندوشنمیبد3798

**مزرعه جواديندوشنندوشنمیبد3799

**مزرعه حسین آبادندوشنندوشنمیبد3800

**مزرعه هفت برندوشنندوشنمیبد3801

**مسجدصاحب الزمانندوشنندوشنمیبد3802

**معدن گچندوشنندوشنمیبد3803

34112نیوك سفلیندوشنندوشنمیبد3804

**نیوك علیاندوشنندوشنمیبد3805

**هلت آبادندوشنندوشنمیبد3806

**اب بی بی جاناله آبادزارچیزد3807

**اب پوناله آبادزارچیزد3808

**اب زردواله آبادزارچیزد3809

**ابخانهاله آبادزارچیزد3810

**اشکالوناله آبادزارچیزد3811

1,4435,573اله آباداله آبادزارچیزد3812

**امیرآباد/ریزواله آبادزارچیزد3813

**آبانبار چاه کبکیاله آبادزارچیزد3814

**تنورهاله آبادزارچیزد3815

**چاه چشمه/چشمه مرتضی علیاله آبادزارچیزد3816

**چاه دقاله آبادزارچیزد3817

**چاه سیداله آبادزارچیزد3818

**حسین آباداله آبادزارچیزد3819

**خورشیدآباداله آبادزارچیزد3820

92299دربیداله آبادزارچیزد3821

**درگزینهاله آبادزارچیزد3822

**دره بیداله آبادزارچیزد3823

49دشت دهاله آبادزارچیزد3824

**ده باالاله آبادزارچیزد3825

**سنجدكاله آبادزارچیزد3826
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**صادق آباداله آبادزارچیزد3827

**طامهراله آبادزارچیزد3828

**عربوناله آبادزارچیزد3829

**علی آباداله آبادزارچیزد3830

**کوره اهک پزياله آبادزارچیزد3831

**کلمندکمالاله آبادزارچیزد3832

**کلمندگلواله آبادزارچیزد3833

725مجتمع کوره هائ اجرفشارئ زارچاله آبادزارچیزد3834

**مزرعه اب امام رضااله آبادزارچیزد3835

**مزرعه اب بیداله آبادزارچیزد3836

**مزرعه اسالم آباداله آبادزارچیزد3837

**مزرعه تراباله آبادزارچیزد3838

**مزرعه حسن شخصی (حسن آباد)اله آبادزارچیزد3839

**مزرعه متکوناله آبادزارچیزد3840

**معدن باریت دشت دهاله آبادزارچیزد3841

**معدن باریت نیوكاله آبادزارچیزد3842

**منصورآباداله آبادزارچیزد3843

**نیوكاله آبادزارچیزد3844

**ایستگاه تقلیل فشار گازمحمدآبادزارچیزد3845

**پرورش شترمرغمحمدآبادزارچیزد3846

**چاه آب شماره 2زارچمحمدآبادزارچیزد3847

**چاه آب شماره 3زارچمحمدآبادزارچیزد3848

**چاه آب شماره 4 زارچمحمدآبادزارچیزد3849

**چاه آب شماره 5 زارچمحمدآبادزارچیزد3850

**چاه جنگلبانیمحمدآبادزارچیزد3851

415چرخاب دهستانیمحمدآبادزارچیزد3852

**چرخاب رضويمحمدآبادزارچیزد3853

1242چرخاب کهنهمحمدآبادزارچیزد3854

**شرکت شهاب یزدمحمدآبادزارچیزد3855
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**گاوداري سعیديمحمدآبادزارچیزد3856

**مجتمع گاو شیري زارچمحمدآبادزارچیزد3857

8833,107محمدآبادمحمدآبادزارچیزد3858

**مرغ گوشتی بهارمحمدآبادزارچیزد3859

**مرغداري خبیريمحمدآبادزارچیزد3860

**مرغداري و گلخانه موسويمحمدآبادزارچیزد3861

**مزرعه علی شیبانیمحمدآبادزارچیزد3862

**اداره کل گمرك یزدفجرمرکزيیزد3863

**اغل گوسفندفجرمرکزيیزد3864

**انبار مرکزي آب و فاضالب استان یزدفجرمرکزيیزد3865

**ایستگاه آتش نشانی حافظفجرمرکزيیزد3866

**ایستگاه صداوسیمابرون مرزيفجرمرکزيیزد3867

**ایستگاه گازفجرمرکزيیزد3868

**پادگان شهید آیت اهللا بهشتیفجرمرکزيیزد3869

**پادگان شهیدصدوقیفجرمرکزيیزد3870

**پارك علم و فناوري استان یزدفجرمرکزيیزد3871

**پارککوهستانفجرمرکزيیزد3872

**پایانه باریزدفجرمرکزيیزد3873

**تصفیه خانه آب یزدفجرمرکزيیزد3874

**تیپ 18 پیاده سپاه الغدیرفجرمرکزيیزد3875

**جایگاه اختصاصی موسويفجرمرکزيیزد3876

**حوزه علمیه حضرت زینب (س)فجرمرکزيیزد3877

**دانشگاه آزاد علوم و تحقیقاتفجرمرکزيیزد3878

**دانشگاه پیام نور مرکز یزدفجرمرکزيیزد3879

**ساختمان اداري گمركفجرمرکزيیزد3880

3591,171شحنهفجرمرکزيیزد3881

**شرکت بنیاد بتن جنوب شرقفجرمرکزيیزد3882

**شرکت پارس گرمافجرمرکزيیزد3883

**شرکت تعاونی دامدارانفجرمرکزيیزد3884
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**شرکت توربین هاي صنعتی غدیرفجرمرکزيیزد3885

**شرکت سیمرغفجرمرکزيیزد3886

**شرکت فوالدگسترفجرمرکزيیزد3887

**شرکت نمایشگاه هاي تجاري بین المللی یزدفجرمرکزيیزد3888

**شرکت هوشمند کویر یزدفجرمرکزيیزد3889

**شرکت صنایع الستیکفجرمرکزيیزد3890

68205شهرك صنعتی یزدفجرمرکزيیزد3891

**صنایع دفاعفجرمرکزيیزد3892

**فرودگاه یزدفجرمرکزيیزد3893

**کارخانه آسفالت اداره موحدینفجرمرکزيیزد3894

**کارخانه آسفالت برادرانفجرمرکزيیزد3895

**کارگاه شرکت حریتاشفجرمرکزيیزد3896

**کمپ توریست درمانیفجرمرکزيیزد3897

**کارخانه سنگ کوبی زنبقفجرمرکزيیزد3898

**کوره اهک شکوفهفجرمرکزيیزد3899

**گاوداريفجرمرکزيیزد3900

**گروه تولیدي و صنعتی فوالد یزدفجرمرکزيیزد3901

**مجتمع تفریحی فرهنگی گردشگري کوثر یزدفجرمرکزيیزد3902

**مجتمع معدنی شن و ماسهفجرمرکزيیزد3903

**مجموعه ورزشی طالئیه یزدفجرمرکزيیزد3904

**مرغ مادرفجرمرکزيیزد3905

717منطقه ویژه اقتصادي یزدفجرمرکزيیزد3906

**موقعیت شهید محمد حسن رشیديفجرمرکزيیزد3907

**میدان مرکزي میوه و تره بارفجرمرکزيیزد3908

**نیروگاه برق شهید سامعیفجرمرکزيیزد3909

**اب انبارفهرجمرکزيیزد3910

7012,744احمدآبادمشیرفهرجمرکزيیزد3911

1,8387,058اکرم آبادفهرجمرکزيیزد3912

**ایستگاه 132کیلووات فهرجفهرجمرکزيیزد3913
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**ایستگاه رادیویی شهید امیريفهرجمرکزيیزد3914

**ایستگاه رخشفهرجمرکزيیزد3915

**ایستگاه یزدگردفهرجمرکزيیزد3916

**باسکول شهرداريفهرجمرکزيیزد3917

**باشگاه سوارکاري افشینفهرجمرکزيیزد3918

**تصفیه خانه فاضالب شهر یزدفهرجمرکزيیزد3919

**تعاونی 62 فهرجفهرجمرکزيیزد3920

2,96010,311چاه اکرمیفهرجمرکزيیزد3921

**چاه اولیه خویدكفهرجمرکزيیزد3922

**چاه آب شرکت ذوب رويفهرجمرکزيیزد3923

**چاه سید احمد دشتیفهرجمرکزيیزد3924

**چاه شماره 26 قاسم آباد دهنوفهرجمرکزيیزد3925

**چاه محمدآبادیزدانیفهرجمرکزيیزد3926

111380چاه مدرسیفهرجمرکزيیزد3927

267930حسین آبادریسمانیفهرجمرکزيیزد3928

**حوض جعفرفهرجمرکزيیزد3929

252834خویدكفهرجمرکزيیزد3930

**دولت آبادامانتفهرجمرکزيیزد3931

1,0753,821ده نوفهرجمرکزيیزد3932

3741,340سیدمیرزافهرجمرکزيیزد3933

**شهدافهرجمرکزيیزد3934

176658عسکریهفهرجمرکزيیزد3935

**علی آباددشتیفهرجمرکزيیزد3936

8612,963فهرجفهرجمرکزيیزد3937

**کارخانه 250 تنی تولید کمپوستفهرجمرکزيیزد3938

**کارخانه سیمان آزادگان یزدفهرجمرکزيیزد3939

**کارگاه شن و ماسه نگینفهرجمرکزيیزد3940

**کوره آهک عارففهرجمرکزيیزد3941

**ماسه شویی علمدارفهرجمرکزيیزد3942
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**ماسه شویی کوثر کویرفهرجمرکزيیزد3943

**ماسه شویی مظفريفهرجمرکزيیزد3944

**مجتمع کوره هاي آجر فهرجفهرجمرکزيیزد3945

**مجتمع گاوداريفهرجمرکزيیزد3946

1,0323,277محمدآبادفهرجمرکزيیزد3947

2177محمدیهفهرجمرکزيیزد3948

1988محموديفهرجمرکزيیزد3949

**مخازن و تاسیسات جانبی مجتمع والیت یزدفهرجمرکزيیزد3950

**مخزن گازفهرجمرکزيیزد3951

**مرغداري خواجه پورفهرجمرکزيیزد3952

**مرغداري سیمین فهرجفهرجمرکزيیزد3953

**مرغداري طلوع شمسفهرجمرکزيیزد3954

**نارستانهفهرجمرکزيیزد3955
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