
 زنجانرود شهرستان زنجانفهرست دهیاران و روستاهای متبوع بخش 

 ملاحظات شماره تلفن  نام ونام خانوادگي  نام روستا ردیف

  8186476919 سمیه سعادتي اسفناج 1

  8127269211 مرتضي جوادی انجمن سفلي 2

  8189777261 غلامرضا اله ورن انجمن علیا 9

  8181186699 قاسم وفا اند آباد سفلي 7

  8189772791 حسن وفا اند آباد علیا 1

  8181944627 محمد ولي پور ایلجاق 6

  8189719612 سمیه زینالي باغلوجه آقا 4

  8188116911 سمیه نظری باغلوجه سردار 9

  8187117194 رضا حیدری بزوشا 8

  8129616949 بهروز رحمتي تلخاب 11

  8181779489 ولي اله قره چلو چپ چپ 11

  8181126169 علي صادقي چرلانقوش 12

  8124794769 کمال محمدی چروک سفلي 19

  8124794769 کمال محمدی چروک علیا 17

  8129616949 بهروز رحمتي چهر آباد 11

  8189799766 مقصود شیری حبش 16

  8182492712 روح ا... باقری حصار 14

  8184119897 آذر یادگاری دره لیک 19

  8181711411 زین العابدین محمدی دگرماندرسي 18

  8181718419 قربانعلي خدایي بیات دولاناب 21

  8189721117 حسنعلي شاهمرادی رجعین 21

  8129724426 ابوالفضل مرادی رضا آباد 22

  8189777261 غلامرضا اله ورن ساری کند سفلي 29

  8947892922 رویا یوسفي اقکند سرچم سفلي 27

  8186881211 رضا ایدلوئي سردهات بیات جعفری 21

  8121649419 هادی ولي یار سردهات شیخ 26

  8124711878 علیرضا مولایي سلطان آباد 24

  8182481169 عرفان عرفاني علي آباد 29



 فهرست دهیاران و روستاهای متبوع بخش زنجانرود شهرستان زنجان

 ملاحظات شماره تلفن  نام ونام خانوادگي  نام روستا ردیف

  8941111464 رضا اسمعیلي قاهران 28

  8188197174 مسلم بلیار قورتلار قره اوغلانلو 91

  8186472441 مریم بیات قره آغاج 91

  8121646167 سعید مهروند قره آغاج سفلي 92

  8121646167 سعید مهروند قره آغاج علیا 99

  8189772718 ول کابليرس قره بوطه 97

  8189911811 محمد رضا فرخي قره چریان 91

  8124798796 رجبعلي خدایي قره کول 96

  8189712117 محمد مهدی بهرامي قزلجه علیا 94

  8181719711 ابراهیم باقری قیطول 99

  8181984649 موسي نظری کزبر 98

  8989166114 مریم عباسي کهاب 71

  8181718419 بانعلي خدایي بیاتقر گمش آباد 71

  8811488112 سمیراقاسملو گوالان 72

  811 747 1948 مجتبي نصیری گوگ تپه 79

  8187729674 وحید سهرابي لولک آباد 77

  8129724177 اصغر محمدی مشمپا 71

  8182481169 عرفان عرفاني ملک باغي 76

  8186886819 مجید احمدی مهر آباد 74

  8181271914 محمد علي صیدی  انمیرج 79

  8186886819 مجید احمدی نصیر آباد 78

  8121442796 بهنام نعمتي شکورچي 11

  8189726899 مهدی احمدی ابراهیم آباد 11

  8117466127 مهدی بهادری اربط 12

  8111242979 رضا محبي تقي کندی 19

  8181179181 سهراب ذوالفقاری  زنگین 17

  8181986141 اسداله قلندری نمینا 11

  8188116911 سمیه نظری دالکي 16
 


