
 زنجانشهرستان  مرکزیفهرست دهیاران و روستاهای متبوع بخش 

 مالحظات شماره تلفن  نام ونام خانوادگي  نام روستا ردیف

  69191499190 سید محسن حسیني نیماور 1

  69190741142 منصور فرهادی اسکند 2

  69164471711 عبداله قلیخاني امام 9

  69972141990 میثم جعفری گلجه امام 4

  69911911771 سعید محمدی مروارید 1

  69191419242 محمود تاند بناب 0

  69192714176 ایرج داودی قلعه 7

  69129411017 حسین نجفلو الر 1

  69121990212 فرهاد اسکندری بوالماجي 9

  69122411997 حسین امانلو چوره ناب 16

  69192714176 ایرج داودی ذاکر 11

  69220642019 ارميسعید ط زرنان 12

  69120412197 مهدی عارضي پائین کوه 19

  9127727064 مهدی رحماني دو اسب 14

  69122417019 سعید قاسمي دیزج آباد 11

  69121417114 تقي مهاجری اردین 10

  69199449709 احمد رضایي دهشیر علیا 17

  69199402661 رحمان ایماني مرصع 11

  69199411227 مجید رزاقي تلخاب 19

  69121771111 مصطفي صیادی گل بالغي 26

  69164127112 نادر امام لو حسین آباد 21

  69191400979 اصغر عباسي گل تپه 22

  69190719411 محسن حیدری بوغدا کندی 29

  69129411194 سید جواد حسیني کاوند 24

  69190991101 سعید شعباني آق کند 21

  69127410971 ردنادر محرمي منف گل بداغ 20

  69199411227 مجید رزاقي سعید کندی 27

  69192019999 حسن نقي لو سنقر 21



زنجانشهرستان  مرکزیفهرست دهیاران و روستاهای متبوع بخش   

 مالحظات شماره تلفن  نام ونام خانوادگي  نام روستا ردیف

  69120419999 علیرضا هاشم نژاد گلهرود 29

  69192410776 مسعود ندرلو همایون 96

 69191427764 69121411249 محمد مهدی شجاعي تهم 91

  69127410714 فریدون بازرگان چلگان 92

  69120419999 علیرضا هاشم نژاد خشکه رود 99

  69127410714 فریدون بازرگان کلکش 94

  69191422146 بهمن علوی گلیجه سفلي 91

  69191422146 بهمن علوی ابراهیم آباد 90

  69127414121 صمد قاسمي یامچي 97

  69129417916 کریم خطیبي کناوند 91

  69164122692 راحله بیات زارع آقبالغ حومه 99

  69190717464 اسالم مصطفوی حاجي ارش 46

  69190717464 اسالم مصطفوی تازه کند ضیاء آباد 41

  69127446912 علي محمدی لو قزل تپه بیات 42

  69199411146 اکرم پیری قزل تپه علیقلي 49

  69120422247 عزیز حسني اسفجین 44

  69192421027 سعید رضائي داش کسن 41

  69164404176 قنبر محمدی ماللر 40

  69192717961 منصور تاران محسن آباد 47

  69127419174 محسن بیاتي امین آباد 41

  69127729091 اکبر بابالوئي ینگجه 49

 99191119 69900199197 رباب خالقي چیر 16

 


