اضاهی هطاخذ ّ حطیٌیَ ُای هْخْد در شِرداری هٌطقَ4
ردیف

ًام هطاخذ ّ حطیٌیَ ُا

آدرش

1

هطدذ ّ حطیٌیَ ی فاطوَ

ضراج اًتِای خیاتاى پاییس

السُرا(ش)

2

هطدذ آیت اهلل رتاًی

ضراج اّل خیاتاى پاییس

3

هطدذ ّلی عصر (عح)

شاقل تیگی خیاتاى ّلی عصر(عح)

4

حطیٌیَ فاطوَ السُرا(ش)

رّترّی درهاًگاٍ اقثال

اتٌْیِا

5

حطیٌَ ضیذالشِذا -آتاداًی ُا

تلْار تاٌُر خٌة پوپ گاز

6

هطدذ علی اتي حطیي (ع)

رّترّی درب اصلی زًذاى قلعَ

7

صاحة السهاى(عح)

فرگاز

8

اهتیاز ًْ

چِارراٍ ُْاترد-خٌة هٌازل

عادل آتاد

شوارٍ تواش

ضازهاًی

9

هطدذ اهیرالوْهٌیي (ع)

چِارراٍ گاز فلکَ هعلن

10

هطدذ اهام خعفر صادق (ع)

اصالذ ًژاد

11

ضیاحتگر

تلْار ضیاحتگر

12

هْضی تي خعفر(ع)

عذالت شوالی کْچَ 14

13

اهام حطیي(ع)

تلْار هطِری خٌْتی

14

الوِذی (عح)

 20هتری اهام خویٌی

15

صاحة االهر(عح)

ضفیر شوالی

16

فاطوَ السُرا(ش)

خٌة شرکت ًفت

17

هطدذ حدت القائن (عح)

تلْار اضتقالل تل تادی

18

هطدذ ّلی عصر(عح)

تلْار اهیر کثیر خیاتاى قالیشْیی

19

قذهگاٍ

خیاتاى قذهگاٍ

20

ضیذ اتْطالة

خیاتاى شِیذ دضتغیة

21

ضیذ الشِذا(ع)

کْی فرٌُگیاى  20هتری اهام

خویٌی

22

هطدذ تقیَ اهلل اعظن (عح)

کْچَ هخاترات -اهیر کثیر

23

حطیٌیَ ایثار گراى

 20هتری اهام خویٌی

24

هطدذ الدْاد(ع)

خیاتاى قالیشْیی

25

حطیٌیَ دشتی

تلْار اهیر کثیر –صاحة االهر

26

اهام حطیي (ع)

هیذاى تطیح

27

حطیٌیَ ضیذ الشِذا(ع)

زرُی  -خیاتاى شِیذ آقایی

28

حطیٌیَ قذش

آخر اصالذ ًژاد

29

حطیٌیَ کازرًّی ُا

خیاتاى ضیاحتگر

30

هطدذ اتْالفضل (ع)

پشت تاغ خٌت

31

هطدذ یقطیي

خیاتاى ترهیٌال تارتری

32

هطدذ اهام حطي (ع)

اّل ُوت خٌْتی

33

حطیٌیَ کشي

کشي

شرقی

شِرک هِذیَ – پلیص راٍ قذین –

34

اهام خعفر صادق(ع)

35

هطدذ علی اتي اتی طالة(ع)

فرّدگاٍ

36

حطیٌیَ حطیي اتي علی (ع)

ضرکشاّرزی – خیاتاى ًادر کْچَ

37

حطیٌیَ ثاراهلل (ع)

38

تثت السُرا(ش)

هیذاى پاضارگاد

39

اتْلفضل العثاش (ع)

عادل آتاد

40

ًثی اکرم(ص)

 20هتری اهام خویٌی

41

حضرت ضکیٌَ(ش)

زرُی ضر تعثت

42

صاحة السهاى(عح)

پاضارگاد

43

حطیٌیَ شرکت گاز

خٌة شرکت گاز

44

حطیٌیَ قْاهیي

زرُی  -رّتری تعثت

تلْار هِذیَ

32
پاضذاراى خٌة پادگاى اهام
حطیي(ع)

45

هطدذ کریوی

خیاتاى شثاى کْچَ 15

46

هطدذ حضرت رقیَ

تلْار رحوت خٌة کارّاظ

