
 بسمه تعالی

کاسشناسان محتشم اداسه ،اسالمی و دهیاسی جهت سنذ داس نمودن امالک  احتشاما بذینوسیله به اطالع اهالی محتشم می سسانذ با پیگیشی های مستمش شوسای

یافت فلزا خواهشمنذ است دس  ذماه حضوس خواهن آرس 42و  42ثبت و اسناد شبستش جهت کاسشناسی امالک مطابق اسامی پیوستی دس موسخه های 

 .تاسیخهای قیذ شذه دس مناصل خود جهت همکاسی حضوس داشته باشنذ

 اری دیزج خلیلبا تشکر دهی

 

 2 حسن محمد رسولی 42 صمد شهابی 202 رقیه کاظمیان 242 رقیه طینتی 102 خدیجه ابالغی

 1 منصوره نیرنگ 41 غالمحسین ساعی 201 محمد قاسم ستاری 241 فاطمه سلیمانی 101 حسین ریاحی

 2 بیگعلی پور علی  42 خدیجه راستکو 202 حسین ستاری  242 بهرام وکیل زاده 102 داود ریاحی

 3 معصومه جودی  43 علی آرام 203 اسماعیل ستاری 243 مریم دلخموشی 103 عباس ریاحی

 4 علی آرام 44 محمد طوبی 204 روح هللا نعیمی 244 حسین ابراهیم زاده 104 محمد بهبهانی

 5 حوریه محمد زاده 45 یعقوب طوبی 205 معصومه علمرادی 245 منصوره نیرنگ 105 عیسی یوسفی

 2 احد شکوی 42 مهدی حبیبی 202 محمدرضا خرمخواه 242 زینب نوخیز 102 م رسولیبهرا

 2 جبار شکوری 42 محمود شکرزاده 202 فاطمه لطیف 242 حسن توفیقی آذر 102 محمد رسولی

 2 قدرت جعفری 42 علیرضا آفاقی 202 حکیمه جاندار 242 محمدباقر طریقتی 102 

 20 رضا طهمورسی 50 پری آذرسنج 220 ساعی غالمحسین 250 فاطمه احمدپور 120 

 22 حسن افواهی 52 داود رحیلی 222 رضا کریم پور 252 محمود حاجی پور 122 

 21 مسعود معصوم زاده 51 محمدرضا صبحی 221 حمید یوسفلو 251 مریم علمرادی 121 

 22 دنیاحمد نظرزاده م 52 فریدون خبازی 222 جعفر پورشفیع 252 سید صالح افضلی 122 

 23 علی یکزبان 53 علی طهمورثی 223 علی اکبر اعظمی 253 منصوره مرندی 123 

 24 رقیه طهمورسی 54 مرضیه نسرین دخت 224 حوریه سادتیان 254 علی مرندی 124 

 25 فاطمه طاهرزاده 55 محمدصادق کلهوردی 225 علی پورآقایی 255 مهدی آماده 125 

 22 شهرام نوپیدا 52 علیرضا معصوم زاده 222 دلعلی زنده  252 احد طینتی 122 

 22 سوسن نوزاد 52 منصور معصوم زاده 222 حسین لطیف 252 رقیه رزم آرا 122 

 22 حسن مرادی زیناب 52 احد شکوری 222 حسن فرهادی 252 محمد رزم آرا 122 

 10 دهامیر مطلب زا 20 جبار شکوری 210 علی رضا آفاقی 220 فاطمه سلیمان پور 110 

 12 رقیه زاهدی 22 عباس محمد رسولی 212 غالمرضا رقیبی 222 رضا رضانژاد 112 

 11 حسن مستخدم هاشمی 21 حسین محمد رسولی 211 صدیقه قاسمی 221 رضا روحی  111 

 12 جعفر ابراهیم قاضی 22 حسین آفاقی 212 مهدی عباس قلیزاده 222 یوسف مرادی 112 

 13 ساسان ابراهیم قاضی 23 نادر برومند 213 داود رزاق پور 223 غالمعلی محمدنهال 113 

 14 ابوالفضل فاتح 24 مادر بهجت خاتونی 214 یعقوب باباپور 224 اعظم شالچی زاده 114 

 15 عبدالعلی زلفی 25 وحید رزاق پور 215 جواد نیک نژاد 225 علی خوشبختی 115 

 12 نرجس خاتون عناوی 22 ایی پورمحمد فد 212 عزیز سلمانی 222 مجید عجمی 112 

 12 علی اصغر رضائیان 22 حسین شه طلب 212 صادق فرجی 222 ملکه طربخواه 112 

 12 مهدی عباس قلیزاده 22 ناهید امیری 212 منصوره آهنگر 222 علیقلی قاسمی 112 

 20 حمید جدیدی 20 جمشید امیری 220 محمود طیب پور 220 محمد حسین امیری 120 

 22 رحیم صادق پور 22 ناهید نریمان نژاد 222 ولی هاتفی 222 رجبعلی طینتی 122 

 21 محمدرضا عباس قلیزاده 21 غالمعلی سلیم نژاد 221 عبدالکریم آهنگر 221 محسن صالحی پور 121 

 22 مرتضی ادراکی 22 حسن اسعدی 222 علیرضا آهنگر 222 خدیجه شکوری 122 

 23 مهدی ادراکی 23 محمود شکرزاده 223 اد طرب انگیزجو 223 رجبعلی خدادادی 123 

 24 زهرا ادراکی 24 جمشید سلیمی 224 مهدی سید بیگی 224 علی حاجی محمدلو 124 

 25 زین العابدین جمشیدی 25 رقیه صبح خیز 225 حسن آهنگر 225 معصومه صمدیان 125 

 22 باقر نیک نژادمحمد  22 حسن وحیدی 222 علیرضا آهنگر 222 محمد دلخوش 122 

 22 رقیه عطائیان 22 خدیجه نظمی 222 خلیل شمس طال 222 ابوالفضل دلخوش 122 

 22 شهناز افواهی 22 عبدالعلی ستاری 222 ابراهیم قاصدی 222 جالل عیسی خواجه 122 

 30 بهرام محمد رسولی 20 علی نجفی 230 محمد قاصدی 220 سکینه سالمی 130 

 32 کاظم سردهنه 22 حوریه نجفی 232 مرتضی افسرطال 222 محمد جمشیدی 132 

 31 جواد طرب انگیز 21 محمد نجفی 231 یعقوب رستمی 221 لیال محمدیان 131 

 32 عباس افسرطال 22 محمد پور علی بیگ 232 مسعود شکوری 222 احمد ریاحی 132 

 33 ادهعباسعلی آم 23 رشید بلدی 233 غفار سلمانی 223 ابوالفضل هوایی 133 

 34 رقیه آشنائی 24 عیسی پورزاده 234 داود زاهدی 224 نادر تیرانداز 134 

 35 محمد آهنگر  25 ناصر فرجی 235 ثریا زاهدی 225 غالمرضا آفاقی 135 

 32 اسماعیل هادی 22 مجید صالحی  232 رقیه حجازی 222 حمید سلیمانی 132 

 32 محمد دهقان 22 محمد طاهر زاده 222 حمید افسرطال 222 اسرافیل علیزاده 132 

 32 یداله سعادتیان 22 شهناز حاتمی 232 بیگم نوروزی 222 امام علی بلدی 132 

 40 مجید محمد صالحی 200 محمدحسن امیری 240 حسن دست بس 100 کریم سید صیادی 140 


