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  شهرستان آزادشهرشهرستان آزادشهر

  ردیفردیف    ش . پش . پ  وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

  11  9393  غالهرضا اصغریغالهرضا اصغری  جٌة هعجذ جاهغجٌة هعجذ جاهغ  --فلىِ هروسیفلىِ هروسی  --آزادؼْرآزادؼْر  0911279607509112796075  --  0174673308101746733081

  22  206206  اتراّین ؼایعتِاتراّین ؼایعتِ  44اتتذای ٍالیتاتتذای ٍالیت  --اهاماهامخیاتاى خیاتاى   --آزادؼْرآزادؼْر  0911176321809111763218  --  0174672958101746729581

  ق قالق قالشهرستان آشهرستان آ

  

  

  شهرستان بىدرترکمهشهرستان بىدرترکمه

  ردیفردیف  ش . پ ش . پ   وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

45;7866;99845;7866;998  --  4=555;975464=555;97546  
  ––داخل وَچِ داخل وَچِ   ––رٍترٍی دادگعتری رٍترٍی دادگعتری   --آتاىآتاى  1313خ خ   ––تٌذر ترووي تٌذر ترووي 

  جٌة حَزُ ػلویِجٌة حَزُ ػلویِ
  11  4545  جالل ظؼیذ فرجالل ظؼیذ فر

  22  263263  هحوذ ػلی تمی تائیهحوذ ػلی تمی تائی  1818ًثػ خ آزادیًثػ خ آزادی  --تٌذرتروويتٌذرترووي  48>9>;556=484>9>;556=4  --  ==786695;45==786695;45

4=5576:68;=4=5576:68;=  
آتاى ) دادگعتری ( رٍترٍی ٌّرظتاى آتاى ) دادگعتری ( رٍترٍی ٌّرظتاى   1313خیاتاى خیاتاى   --تٌذرتروويتٌذرترووي

  ؼْریَر ظاختواى ادریعیؼْریَر ظاختواى ادریعی  1717
  33  179179  اظذالِ رؼیذیاظذالِ رؼیذی

  

  

  شهرستان بىدرگسشهرستان بىدرگس

  ردیفردیف  ش. پ ش. پ   وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

    11  9292  اهیر ظاالراهیر ظاالر  طثمِ فَلاًیطثمِ فَلاًی  --پاظاش اهام رضاپاظاش اهام رضا  --خ اهامخ اهام  --تٌذرگستٌذرگس  0911668756109116687561  --  0173436111501734361115

  شهرستان علی آباد کتًلشهرستان علی آباد کتًل

  ردیفردیف  ش . پ ش . پ   وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

  11  222222  هصطفی اظالًی وتَلیهصطفی اظالًی وتَلی  55طط  --11تلَنتلَن  --ترج اظپاًتاترج اظپاًتا  --خ طالماًی ؼوالیخ طالماًی ؼوالی  --ػلی آتادػلی آتاد  0911270913609112709136  --  0173623574501736235745

0173423754501734237545  --  0911175018109111750181  
  --هجتوغ الواضهجتوغ الواض  ––((خ طالماًی ؼوالی ) خ جٌگلذُ خ طالماًی ؼوالی ) خ جٌگلذُ --ػلی آتادػلی آتاد

  22ٍاحذٍاحذ  --22طط
  22  491491  اهیر ترؼیسیاهیر ترؼیسی

0173422151001734221510  --  0911171515709111715157  
خیاتاى جٌگلذُ.  هجتوغ آریا خیاتاى جٌگلذُ.  هجتوغ آریا   --طالماًی ؼوالیطالماًی ؼوالی    --ػلی آتاد وتَلػلی آتاد وتَل

  33طثمِ طثمِ 
  33  2828  هحوذ اٍالدیهحوذ اٍالدی

  شهرستان کردکًیشهرستان کردکًی

  ردیفردیف  ش . پ ش . پ   وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

  11  238238  رضاییرضاییظاهرُ ظاهرُ   4848ٍاحذٍاحذ  --22طط  --پاظاش ٍلیؼصرپاظاش ٍلیؼصر  --اتتذای خ ًَاب صفَیاتتذای خ ًَاب صفَی--وردوَیوردوَی  ;5965;555=4;5965;555=4  --  787984:6;787984:645;45

  =94:7;555=4=94:7;555=4                                  آق لال. رٍترٍی فرهاًذاری. ضلغ ؼوالی هیذاى اهام. ظاختواى ظپیذدشآق لال. رٍترٍی فرهاًذاری. ضلغ ؼوالی هیذاى اهام. ظاختواى ظپیذدش                                            منیره کلتهمنیره کلته            0303                            11        
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  شهرستان کالله شهرستان کالله 

  ردیفردیف  ش . پ ش . پ   وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

  11  8585  تاج هحوذ اٍی زادُتاج هحوذ اٍی زادُ  11ٍاحذٍاحذ  --11طط  --ظاختواى آرهیيظاختواى آرهیي  --88خ فراغیخ فراغی  ––واللِ واللِ   0930549213809305492138  --  0173544669201735446692

0911279301709112793017--  0911176296309111762963  
  22  9494  ظثحاى دردی هرادیظثحاى دردی هرادی  33ط ط   ––هجتوغ ظلیواًی هجتوغ ظلیواًی   --خ احوذی جٌَتیخ احوذی جٌَتی  --واللِواللِ

  33  231231  اهاى دردی ازًٍی دٍجیاهاى دردی ازًٍی دٍجی  جٌة دفتر خاًِجٌة دفتر خاًِ  --رٍترٍی فرهاًذاریرٍترٍی فرهاًذاری  --اًتْای خ اًمالباًتْای خ اًمالب  --واللِواللِ  0911272947009112729470  --0174424966001744249660

پالن پالن   --ًثػ اًمالب. طثمِ فَلاًی ًثػ اًمالب. طثمِ فَلاًی   --هیذاى احوذی هیذاى احوذی   --واللِ واللِ   0911374142509113741425  --  0174424141501744241415
812812  

  44  3939  اراز هحوذ ًْاداراز هحوذ ًْاد

  شهرستان گرگانشهرستان گرگان

  ردیفردیف  ش . پ ش . پ   وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

  11  1717  حویذرضا اظواػیلیحویذرضا اظواػیلی  22هجتوغ ػادل ، ط هجتوغ ػادل ، ط   ––هماتل هعجذ اهیر هماتل هعجذ اهیر   --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  --گرگاى گرگاى   0911171512809111715128  --  3223240232232402

  22  1212  ظیذ رحین اهیرلطیفیظیذ رحین اهیرلطیفی  99حذ حذ 00، ٍا، ٍا  33آرر ، ظاختواى گلعتاى ، طآرر ، ظاختواى گلعتاى ، ط  55گرگاى ، خ گرگاى ، خ         0911177546309111775463  ––  3235010532350105

  33  5656  هجیذ تالریهجیذ تالری  11ظاختواى هْاجر ،ط ظاختواى هْاجر ،ط   --2424ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  --گرگاى گرگاى   0911375959109113759591  --  3235235132352351

  44  9696  ظیذ هحوذ تٌی ورینظیذ هحوذ تٌی ورین  88ٍاحذ ٍاحذ   --66طط  --ترج هرٍاریذترج هرٍاریذ  --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  --گرگاىگرگاى  0911171969409111719694

55361445536144  --  0911171225009111712250  
  ––هجتوغ ظتارُهجتوغ ظتارُ  ––ًثػ گلؽْر ًثػ گلؽْر   ––تلَار ًاّارخَراى تلَار ًاّارخَراى   ––گرگاى گرگاى 

  22ٍاحذٍاحذ  ––طثمِ اٍل طثمِ اٍل 
  55  2323  غالهحعیي پایذارغالهحعیي پایذار

3234401432344014  --  0911371164909113711649  
هجتوغ پسؼىی هجتوغ پسؼىی   ––رٍترٍی اًثار جْاد رٍترٍی اًثار جْاد   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

  ط دٍمط دٍم  ––گلعتاى گلعتاى 
  66  4747  حعیي تازیه حعیي تازیه 

3253750132537501  --  0912233643609122336436  
هجتوغ زرتؽت. هجتوغ زرتؽت.   6565گرگاى. جادُ ًاّارخَراى. ًثػ ػذالت گرگاى. جادُ ًاّارخَراى. ًثػ ػذالت 

  11ٍاحذ ٍاحذ   22طثمِطثمِ
  77  626626  فرّاد تَهاج فرّاد تَهاج 

3234248032342480  --  0911171363909111713639  
ٍاحذ ٍاحذ   --44ط ط   --ترج هرٍاریذترج هرٍاریذ  --ًثػ خردادًثػ خرداد  ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

22  
  88  4343  جَاد جَادهٌػجَاد جَادهٌػ

  99  4848  ظیذ هفیذ حعیٌیظیذ هفیذ حعیٌی  طثمِ دٍمطثمِ دٍم  ––پاظاش دًىَب پاظاش دًىَب   ––خ اهام خویٌی خ اهام خویٌی   --گرگاى گرگاى   3222696732226967

3235584732355847  --  0911371262209113712622  
ؼوارُ ؼوارُ   ––  44طثمِ طثمِ   ––هجتوغ تسري اللِ هجتوغ تسري اللِ   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   ––گرگاى گرگاى 

419419  
  1010  6464  آلا رضا حعیٌی ًیاآلا رضا حعیٌی ًیا

3236333932363339  --  0911176098209111760982  
  ––هجتوغ وَرٍغ هجتوغ وَرٍغ   --3131ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   ––ح ٍلیؼصر ح ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

  55ٍاحذٍاحذ  --11طط
  1111  8484  هحوذ اظواػیل دائوی هحوذ اظواػیل دائوی 

3232388432323884  --  0911175603009111756030  
  --66طثمِطثمِ  --ترج هرٍاریذترج هرٍاریذ  2222خ ٍلیؼصر. ًثػ ػذالت خ ٍلیؼصر. ًثػ ػذالت   --گرگاى گرگاى 

  1010ٍاحذٍاحذ
  1212  7979  هْراى درٍیػ هتَلیهْراى درٍیػ هتَلی

  1313  4949  هحوذ درٍیؽیهحوذ درٍیؽی  412412ٍاحذٍاحذ  --44طط  --اللِ زاریاللِ زاری  --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  --گرگاىگرگاى  0911171723409111717234  --  0173232502301732325023
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  ادامه  شهرستان گرگانادامه  شهرستان گرگان

    

  ردیفردیف    ش . پش . پ  وام خاوًادگیوام خاوًادگی  يي    واموام  آدرسآدرس  تلفهتلفه

  1414  55  ًادر رٍالفماریًادر رٍالفماری  555555ظاختواى ظاختواى   --88ػذالت ػذالت   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى   0173232735801732327358

3235233332352333  --  0911177392209111773922  
  ––رٍترٍی تاًه تَظؼِ صادرات ایراى رٍترٍی تاًه تَظؼِ صادرات ایراى   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

  408408ٍاحذ ٍاحذ --ط چْارمط چْارم  ––صذرا صذرا هجتوغ هجتوغ 
  1515  6060  ػلیرضا رظتوی دًگالًیػلیرضا رظتوی دًگالًی

  1616  3434  ػلیرضا رٍؼٌذلػلیرضا رٍؼٌذل  طثمِ دٍم.طثمِ دٍم.  ––پاظاش لاتَظیِ پاظاش لاتَظیِ   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   ––گرگاى گرگاى   0911171683509111716835  --  3233592032335920

3223343232233432  --  0911171220109111712201  
ط ط   ––هجتوغ ػادل هجتوغ ػادل   ––هماتل هعجذ اهیر هماتل هعجذ اهیر   --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  --گرگاى گرگاى 

  1313ظَم ٍاحذ ظَم ٍاحذ 
  1717  1616  غالهرضا ریاضیغالهرضا ریاضی

23550502355050  33  --  0911171339509111713395  
ط ط   ––پاظاش وَرٍغ پاظاش وَرٍغ   --3131ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

  77ٍاحذٍاحذ  ––دٍم دٍم 
  1818  2424  صادق ریاضیصادق ریاضی

3233368232333682  --  0911171300009111713000  
  --رٍترٍی ظازهاى آبرٍترٍی ظازهاى آب  --4343ًثػ ػذالتًثػ ػذالت  --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  --گرگاى گرگاى 

  99ٍاحذٍاحذ  --11طط  --هجتوغ رازیهجتوغ رازی
  1919  1313  ػلی زاّذیاىػلی زاّذیاى

  2020  4444  رضا ظلیواًیرضا ظلیواًی  33ٍاحذٍاحذ  ––  66طط  ––ترج هرٍاریذ ترج هرٍاریذ   ––گرگاى گرگاى   0911371479109113714791  --  3235589332355893

0173223818801732238188  --  0911171401409111714014  
ظاختواى ظاختواى     --1414ًثػ آفتاب ًثػ آفتاب   ––خ اهام خویٌی خ اهام خویٌی   --گرگاى گرگاى 

  ط اٍلط اٍل  --هٌْذض ؼیرًگی هٌْذض ؼیرًگی 
  2121  4141  آًِ هحوذ ؼاُ ًظریآًِ هحوذ ؼاُ ًظری

3253642832536428  --0911171374209111713742  
هجتوغ زرتؽت هجتوغ زرتؽت   --6565ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   ––تلَار ًاّارخَراى تلَار ًاّارخَراى   ––گرگاى گرگاى 

  1212ٍاحذٍاحذ  --22طط  ––
  2222  2929  اتراّین ؼاّرخ آتادیاتراّین ؼاّرخ آتادی

0173232655101732326551  --  0912126329609121263296  
ط ط   ––ظاختواى هتیي ظاختواى هتیي   --2222ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   --ؼالیىَتیؼالیىَتی  --گرگاى گرگاى 

  اٍلاٍل
  2323  1515  رهضاى ؼىریرهضاى ؼىری

3224890032248900--  0911371491509113714915  
پاظاش پاظاش   ––رٍترٍی تاًه ظپِ هروسی رٍترٍی تاًه ظپِ هروسی   ––خ اهام خویٌی خ اهام خویٌی   --گرگاى گرگاى 

  22طط  --ًَرًَر
  2424  7373  ظیذ هحوذ صاًؼیظیذ هحوذ صاًؼی

  2525  3636  اتَالحعي صفَیاتَالحعي صفَی  204204ٍاحذٍاحذ  --طثمِ دٍمطثمِ دٍم  ––  پاظاش هرظلپاظاش هرظل  ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى   0912101557209121015572  --32352363235236

3233267632332676  --  0911375414709113754147  
هجتوغ تجاری هجتوغ تجاری   --3131ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  ––گرگاى گرگاى 

  11ٍاحذٍاحذ  --55طط  --وَرٍغوَرٍغ
  2626  3535  وجَوجَهحوذ غالهؼلی زادُ هحوذ غالهؼلی زادُ 

  2727  5454  ػلی همعنػلی همعن  11ٍاحذ ٍاحذ   33، هجتوغ صذف ، ط، هجتوغ صذف ، ط  5353ػذالت ػذالت --خ ٍلیؼصرخ ٍلیؼصر  ––گرگاى گرگاى     3232837832328378  --0911371616609113716166

  2828  44  ػثذالرضا هٌصَریاىػثذالرضا هٌصَریاى  ط اٍلط اٍل  --2424آفتاب آفتاب   ––خ اهام خویٌی خ اهام خویٌی   --گرگاى گرگاى   0173222262501732222625  --3223464632234646

  2929  2222  ػلی اصغر هٌصَریاىػلی اصغر هٌصَریاى  141141ٍاحذ ٍاحذ   --ط دٍمط دٍم  ––پاظاش لذض پاظاش لذض   ––خ اهام خویٌی خ اهام خویٌی   ––گرگاى گرگاى   0911171372309111713723  --3223123832231238

3226194532261945--  0911171297909111712979  
--44ط ط   --هجتوغ هرجاىهجتوغ هرجاى  --1616ًثػ ػذالتًثػ ػذالت  ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

  55ٍاحذٍاحذ
  3030  5555  حویذرضا هؤهيحویذرضا هؤهي

3253517132535171    --  0911171554009111715540  
. طثمِ . طثمِ ططییهجتوغ تٌذهجتوغ تٌذ  8585ػذالت ػذالت   --تلَار ًاّار خَراى تلَار ًاّار خَراى   --گرگاى گرگاى 

  ییذذییًاًّاّ  ییییححییدفتر ٍوالت دفتر ٍوالت   2525دٍم. ٍاحذ دٍم. ٍاحذ 
  3131  5252  یحیی ًاّیذییحیی ًاّیذی

4=557;569;94=557;569;9--  76766:656;6:656;  
  --55طط  --هجٌوغ هرجاىهجٌوغ هرجاى  --1616ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   --گرگاى گرگاى 

  77ٍاحذٍاحذ
  3232  147147  ظؼیذ الثالی تازاردّیظؼیذ الثالی تازاردّی

4=565499<5=4=565499<5=--  7766858:966858:9  
  ––ظاختواى ظیٌا ظاختواى ظیٌا   ––  1313ًثػ ػذالت ًثػ ػذالت   ––خ ٍلیؼصر خ ٍلیؼصر   ––گرگاى گرگاى 

  2121ٍاحذٍاحذ  --55طط
  3333  1818  هعؼَد رضاییهعؼَد رضایی
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0911172028809111720288  

3322464233224642  
  11  3232  غالهرضا اتحادیِغالهرضا اتحادیِ  22طط  --هجتوغ ًصیریهجتوغ ًصیری  ––خ طالماًی ؼرلی خ طالماًی ؼرلی   ––گٌثذ واٍٍضگٌثذ واٍٍض

  22  9999  فرّاد احوذ پَرفرّاد احوذ پَر  3232//1616گٌثذواٍٍض. اهام خویٌی جٌَتی. طثمِ فَلاًی پالن گٌثذواٍٍض. اهام خویٌی جٌَتی. طثمِ فَلاًی پالن   3322022333220223--0911176510009111765100

0173323720801733237208  

0911176300409111763004  

ًثػ خ ؼْیذ ًثػ خ ؼْیذ   --خ اهام خویٌی ؼوالیخ اهام خویٌی ؼوالی  --گٌثذ واٍٍض گٌثذ واٍٍض 

  1111ٍاحذٍاحذ  --66طط  --هجتوغ ًَرظیهجتوغ ًَرظی  ––) ظراتی ظاتك ( ) ظراتی ظاتك (   --هطْریهطْری
  33  8686  ایَب پرتَیایَب پرتَی

  44  2727  ظیذ ػلی اوثر حعیٌی ظیذ ػلی اوثر حعیٌی   22طثمِطثمِ  --پاظاش لَرچایپاظاش لَرچای  ––فلىِ هروسی فلىِ هروسی   ––گٌثذواٍٍض گٌثذواٍٍض   0911172013609111720136--3322888433228884

332222711332222711  

0911376014409113760144  
  55  8989  ؼیر هحوذ ػاللیؼیر هحوذ ػاللی  4242اتاق اتاق   --پاظاز هحوذیپاظاز هحوذی  --خ دادریی ؼرلیخ دادریی ؼرلی  --گٌثذگٌثذ

  66  1010  هحوذ تمی ػرفاًیهحوذ تمی ػرفاًی                                                                                879879پالن پالن   ––خیاتاى حافظ ؼوالی خیاتاى حافظ ؼوالی     --گٌثذ واٍٍضگٌثذ واٍٍض  0911172226409111722264  --    3322294533222945

0912186690409121866904  

  3337933933379339  
ط ط   --1818ج ج --رٍترٍی درهاًگاُ ظپاُرٍترٍی درهاًگاُ ظپاُ  --خ دارایی ؼرلیخ دارایی ؼرلی  --گٌثذ گٌثذ 

  ظَمظَم
  77  4040  ظیذ هحوَد غفار پَرظیذ هحوَد غفار پَر

  ––  33طط  --ظاختواى رازیظاختواى رازی  --خ طالماًی ؼرلیخ طالماًی ؼرلی  --گٌثذ واٍٍضگٌثذ واٍٍض  3329020233290202--0911371161409113711614

  66ٍاحذٍاحذ
  88  9797  احوذ لرتاًیاحوذ لرتاًی

3322224333222243  

0911172131609111721316  
  --2020ظاختواى ظاختواى   --رٍترٍی درهاًگاُ ظپاُرٍترٍی درهاًگاُ ظپاُ  --خ دارایی ؼرلیخ دارایی ؼرلی--گٌثذگٌثذ

  33طط
  99  261261  ّادی وارگر فردّادی وارگر فرد

ط دٍم ط دٍم   ––پاظاش ؼْرداری پاظاش ؼْرداری   ––خ ؼریؼتی ؼرلیخ ؼریؼتی ؼرلی  --گٌثذ واٍٍض گٌثذ واٍٍض   0911376571909113765719--3329116633291166

  55ٍاحذ ٍاحذ   ––
  1010  7676  هَظی هاظَریاى ًیماقهَظی هاظَریاى ًیماق

3322201633222016      

0911172173609111721736  
  1111  2626  هحوذ هختار هحوذ اهاًیهحوذ هختار هحوذ اهاًی  33طثمِ طثمِ   ––پاظاش هحوذی پاظاش هحوذی   --گٌثذواٍٍض گٌثذواٍٍض 

3329282433292824  --0911372258709113722587  
  ––هجتوغ تجاری ترزا هجتوغ تجاری ترزا   ––خ اهام خویٌی ؼوالی خ اهام خویٌی ؼوالی   --گٌثذ واٍٍض گٌثذ واٍٍض 

  طثمِ دٍمطثمِ دٍم
  1212  5858  جالل هرگاى پَرجالل هرگاى پَر

332297121332297121  

0911311108609113111086  
  --جٌَتیجٌَتیاتتذای خ حافظ اتتذای خ حافظ   --چْارراُ حافظچْارراُ حافظ––گٌثذ واٍٍض گٌثذ واٍٍض 

  22طط  --هجتوغ حافظهجتوغ حافظ
  1313  5757  رظتن تیوَر ًصادرظتن تیوَر ًصاد

3333224642224642--0912446929509124469295  
  1414  5151  ػلیرضا زارع تیوَریػلیرضا زارع تیوَری  77ٍاحذ ٍاحذ   22ط ط   ––پاظاش ًصیری پاظاش ًصیری   --طالماًی ؼرلیطالماًی ؼرلی  --گٌثذواٍٍضگٌثذواٍٍض

0911176088509111760885  

0173323583201733235832  
پاظاش پاظاش   --تماطغ ؼْیذهطْریتماطغ ؼْیذهطْری  --خ حافظ ؼوالیخ حافظ ؼوالی  --گٌثذواٍٍضگٌثذواٍٍض

  تَراًیتَراًی
  1515  6767  حعیي للؼِ لافیحعیي للؼِ لافی

  میىًدشتمیىًدشتشهرستان  شهرستان  
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45;89665<8945;89665<89--  4=557;6<6564=557;6<656  
  --پاظاش ًَریپاظاش ًَری  --چْارراُ ترقچْارراُ ترق  ––خ ظیذجوال الذیي خ ظیذجوال الذیي   --هیٌَدؼتهیٌَدؼت

  22طط
  11  223223  ظیذ هْذی حعیٌیظیذ هْذی حعیٌی


