
 ماهنشانشهرستان  مرکزیفهرست دهیاران و روستاهای متبوع بخش 

 ملاحظات شماره تلفن  نام ونام خانوادگي  نام روستا ردیف

 08904489 94142909990 مجتبي رحماني آقکند 1

 08909909 94108910202 علي شایقي آلمالو 0

  94141909000 روح اله عباسلو امیرآباد 2

  94140810829 یمانيمهدی سل ایلي بلاغ 9

 08909909 94108910202 علي شایقي باعچه 0

 08904899 94108914989 حسن عجملو برون قشلاق 0

  94140904404 خدایار فلاح بهستان 4

 20020919 94100049000 یدالله بخشي راد پری 8

  94108904892 آقای رحیمي پشتوک 4

  94109918848 جعفر محمدی تات قشلاقي 19

  94108440020 میثم محمدی تازه کند فخرلو 11

 08910014 94141990441 حسین مرادی تخته یورد 10

  94141014000 علي اوسط حسنخاني خضرچوپان 12

  94148924940 عباس عسگری خلج 19

 20022080 94108902820 حسین محمدی خیرآباد 10

  94140440410 ذوالفقار محمودی میراخور 10

 08909140 94108904892 علي رحیمي  سریک 14

 94140449890 94100919424 علي کاکایي سعید کندی 18

  94144949422 بهنام قاسمي سهند سفلي 14

  94109911200 محمدنقي بهاری سهند علیا 09

  94140114080 حسین مرادی علم کندی 01

 08904002 94140812210 محبت اجلي قاضي کندی 00

  94190929004 رزاق بابایي اققره باطل 02

  94141909908 علي نوروزی قره داش 09

  94141994184 عزیزی قره گل 00

 08910004 94141929149 جلیل حیدرپور کردی 00

  94199124900 فاطمه نصیری گندی 04

 08909411 94149440092 میرزاآقا احمدی گونای  08
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 08900011 94141994000 بهرام صبوری نیا مادآباد 04

 08910092 94199448018 سمیرا صمدی مغانلو 29

 08910092 94144949498 بهروز مرادی وهران 21

 20002944 94140420929 بالایيمحسن  ینگجه سینار 20

  94104990400 بهمن حسن زاده ارزه خوران 22

 08910044 94100049000 یدالله بخشي راد لرده شور 29

  94149440092 میرزا آقا احمدی چتز 20

 08904004 94140492049 اعظم نیتي چناق بلاغ 20

 20022029 94141902990 آصف اسدی کلیسا 24

 90940994190 94144890400 عدالت عابدیني بیانلو 28

  94102920809 علیرضا محمدی خندق لو 24

  94140904404 خدایار فلاح مزرعه لیلان 99

  94149044001 عبداله طالبي قلعه ازره خوران 91

  94140420028 عبداله هاروني ساری آغل 90

  94108904892 علي رحیمي تک آغاج 92

  94140428920 حسین محمدی اورجک 99

  94142908424 هادی مرکدی میانج 90

 


