
شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

حرابادنام آبادي :

000052کد آبادي :

96

123 73خانوار :

21919913024جمعیت : 189547

235518865611 81452

2870251137413 10895

جمعیت مرد

جمعیت زن

5112543جمع 219

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانحراباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

خوشدوننام آبادي :

000060کد آبادي :

168

187 122خانوار :

35533016426جمعیت : 3131452

3595381547418 1451122

3011443176908 168330

جمعیت مرد

جمعیت زن

6520981جمع 355

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانخوشدون

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

کمال ابادباالنام آبادي :

000097کد آبادي :

13

20 12خانوار :

3333212جمعیت : 33151

1751391 1390

016420121 2061

جمعیت مرد

جمعیت زن

1239جمع 33

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکمال ابادباال

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

کمال ابادپائیننام آبادي :

000098کد آبادي :

117

123 77خانوار :

24022014627جمعیت : 211715

2466271027716 98674

1679281186911 11341

جمعیت مرد

جمعیت زن

4014555جمع 240

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکمال ابادپائین

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

مصلح ابادنام آبادي :

000129کد آبادي :

190

147 105خانوار :

337318226102جمعیت : 3086610

341193718314977 178639

2872471357725 13031

جمعیت مرد

جمعیت زن

6219184جمع 337

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

دارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

داردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

داردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانمصلح اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

چوگاننام آبادي :

000846کد آبادي :

28

31 19خانوار :

5957233جمعیت : 54230

219727141 26220

41983092 2810

جمعیت مرد

جمعیت زن

63815جمع 59

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانچوگان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

خنجیننام آبادي :

000848کد آبادي :

1398

1347 870خانوار :

274524871780519جمعیت : 232776739

31094614212691013324 118673539

2849091541218767195 1141320

جمعیت مرد

جمعیت زن

5941855296جمع 2745

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

داردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

دارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

داردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانخنجین

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

درویشاننام آبادي :

000850کد آبادي :

160

149 90خانوار :

30928919932جمعیت : 275994

271062715012126 143984

1911020139786 13210

جمعیت مرد

جمعیت زن

4621647جمع 309

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاندرویشان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

فردقاننام آبادي :

000855کد آبادي :

273

252 143خانوار :

52545433578جمعیت : 4071583

891661823419247 2071573

761601622014331 20010

جمعیت مرد

جمعیت زن

16532634جمع 525

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانفردقان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

کسراصفنام آبادي :

000860کد آبادي :

204

217 113خانوار :

42137226157جمعیت : 3451252

551301917814234 1641222

561372419411923 18130

جمعیت مرد

جمعیت زن

11126743جمع 421

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکسراصف

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

گورچاننام آبادي :

000863کد آبادي :

177

215 122خانوار :

39236524251جمعیت : 3471421

311113516212433 1541141

281493820311818 193280

جمعیت مرد

جمعیت زن

5926073جمع 392

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانگورچان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

ارتگلنام آبادي :

001102کد آبادي :

50

68 40خانوار :

118109619جمعیت : 101353

536949316 45343

12461060303 5610

جمعیت مرد

جمعیت زن

178219جمع 118

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانارتگل

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

اسفیننام آبادي :

001103کد آبادي :

53

43 37خانوار :

96947417جمعیت : 89332

93014524512 49302

430942295 4030

جمعیت مرد

جمعیت زن

136023جمع 96

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاناسفین

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

اشقلنام آبادي :

001105کد آبادي :

44

47 37خانوار :

9187497جمعیت : 86383

4221841252 41323

4271646245 4560

جمعیت مرد

جمعیت زن

84934جمع 91

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاناشقل

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

اقازیارتنام آبادي :

001106کد آبادي :

140

167 95خانوار :

30728319339جمعیت : 265988

2995161269723 116858

24123201579616 149130

جمعیت مرد

جمعیت زن

5321836جمع 307

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاناقازیارت

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

امیرابادنام آبادي :

001110کد آبادي :

521

488 274خانوار :

1009914684193جمعیت : 85229244

13533254464385113 43127343

963434945029980 421191

جمعیت مرد

جمعیت زن

231675103جمع 1009

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانامیراباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

اهنگراننام آبادي :

001111کد آبادي :

192

200 135خانوار :

39235427066جمعیت : 32911322

421222816813429 16110619

451243118613637 16873

جمعیت مرد

جمعیت زن

8724659جمع 392

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاناهنگران

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

ایرنام آبادي :

001112کد آبادي :

86

79 50خانوار :

1651499917جمعیت : 140538

1666474567 72538

14578754310 6800

جمعیت مرد

جمعیت زن

3012312جمع 165

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانایر

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

برزابادنام آبادي :

001116کد آبادي :

62

64 56خانوار :

1261207118جمعیت : 117254

83123614010 59254

9312459318 5800

جمعیت مرد

جمعیت زن

176247جمع 126

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانبرزاباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

بورقاننام آبادي :

001119کد آبادي :

121

123 73خانوار :

24422914539جمعیت : 2178910

2770241107618 106766

1879261196921 111134

جمعیت مرد

جمعیت زن

4514950جمع 244

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانبورقان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

تبرتهنام آبادي :

001124کد آبادي :

432

446 258خانوار :

878794583162جمعیت : 75424754

793262739231886 37423347

963113940226576 380147

جمعیت مرد

جمعیت زن

17563766جمع 878

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانتبرته

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

تلخ ابنام آبادي :

001125کد آبادي :

1781

1788 1038خانوار :

356932162640817جمعیت : 30081051171

431123012016021422398 1498925158

464117814616141218419 151012613

جمعیت مرد

جمعیت زن

8952408266جمع 3569

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

داردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

دارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

داردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانتلخ اب

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

غیاث ابادنام آبادي :

001126کد آبادي :

656

688 426خانوار :

13441243994225جمعیت : 117347360

11746376611538103 58540053

14246086632456122 588737

جمعیت مرد

جمعیت زن

259923162جمع 1344

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

دارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانغیاث اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

جالل ابادنام آبادي :

001128کد آبادي :

43

43 35خانوار :

8679519جمعیت : 76320

7221440305 39290

7211539214 3730

جمعیت مرد

جمعیت زن

144329جمع 86

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانجالل اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

جونوشنام آبادي :

001129کد آبادي :

71

76 49خانوار :

1471427611جمعیت : 1414714

84122684410 683910

4541874321 7384

جمعیت مرد

جمعیت زن

129540جمع 147

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانجونوش

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

چاقرنام آبادي :

001130کد آبادي :

82

82 57خانوار :

1641528413جمعیت : 146675

9541977547 75615

16412575306 7160

جمعیت مرد

جمعیت زن

259544جمع 164

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانچاقر

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

حاتم ابادنام آبادي :

001132کد آبادي :

18

23 19خانوار :

4138214جمعیت : 3661

27916111 1661

361422103 2000

جمعیت مرد

جمعیت زن

51323جمع 41

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانحاتم اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

حسین ابادنام آبادي :

001139کد آبادي :

57

66 47خانوار :

1231147614جمعیت : 109461

8371253407 51421

10391761367 5840

جمعیت مرد

جمعیت زن

187629جمع 123

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانحسین اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

خسروان سفلینام آبادي :

001144کد آبادي :

65

67 43خانوار :

1321298620جمعیت : 125502

4461563469 62472

94513664011 6330

جمعیت مرد

جمعیت زن

139128جمع 132

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانخسروان سفلی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

خسروان علیانام آبادي :

001145کد آبادي :

28

40 31خانوار :

6867354جمعیت : 65320

217928182 27240

3221539172 3880

جمعیت مرد

جمعیت زن

53924جمع 68

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانخسروان علیا

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

خلت ابادنام آبادي :

001146کد آبادي :

91

102 72خانوار :

19318110518جمعیت : 176727

12463384539 80544

10642897529 96183

جمعیت مرد

جمعیت زن

2211061جمع 193

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانخلت اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

درمنکنام آبادي :

001149کد آبادي :

55

76 52خانوار :

1311257820جمعیت : 120343

73414544414 51313

8482071346 6930

جمعیت مرد

جمعیت زن

158234جمع 131

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاندرمنک

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

دستجاننام آبادي :

001150کد آبادي :

664

576 377خانوار :

12401128893306جمعیت : 106934452

13746562604538210 57231850

1114006552435596 497262

جمعیت مرد

جمعیت زن

248865127جمع 1240

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

دارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

داردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاندستجان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

دولتابادنام آبادي :

001151کد آبادي :

24

23 15خانوار :

4746329جمعیت : 43174

316523164 21114

118423165 2260

جمعیت مرد

جمعیت زن

4349جمع 47

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاندولتاباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

رکیننام آبادي :

001153کد آبادي :

166

177 101خانوار :

34331820963جمعیت : 2867910

47112715211333 135789

42118171669630 15111

جمعیت مرد

جمعیت زن

8923024جمع 343

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانرکین

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

زنجیراننام آبادي :

001156کد آبادي :

67

63 45خانوار :

1301147813جمعیت : 109432

174010594711 55392

11401255312 5440

جمعیت مرد

جمعیت زن

288022جمع 130

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانزنجیران

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

زنگاركنام آبادي :

001159کد آبادي :

136

153 97خانوار :

28926516445جمعیت : 243803

3678221259833 112743

24106231406612 13160

جمعیت مرد

جمعیت زن

6018445جمع 289

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانزنگارك

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

سقرجوقکنام آبادي :

001163کد آبادي :

35

35 25خانوار :

70674210جمعیت : 64253

523733254 32253

525534176 3200

جمعیت مرد

جمعیت زن

104812جمع 70

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانسقرجوقک

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

سلیمابادنام آبادي :

001164کد آبادي :

539

542 326خانوار :

1081952766233جمعیت : 8663258

14136335473416113 4333128

14336336479350120 433130

جمعیت مرد

جمعیت زن

28472671جمع 1081

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانسلیماباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

شتریهنام آبادي :

001167کد آبادي :

253

237 149خانوار :

49045631483جمعیت : 43218612

501673623918248 22416011

401682921713235 208261

جمعیت مرد

جمعیت زن

9033565جمع 490

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانشتریه

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

شیرین ابادنام آبادي :

001170کد آبادي :

415

415 261خانوار :

830760611142جمعیت : 72132210

802993637834668 3622993

802874838226574 359237

جمعیت مرد

جمعیت زن

16058684جمع 830

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانشیرین اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

ضیاابادنام آبادي :

001172کد آبادي :

164

181 102خانوار :

34531323559جمعیت : 2911145

391091614711927 133995

341291816611632 158150

جمعیت مرد

جمعیت زن

7323834جمع 345

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانضیااباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

عباس ابادنام آبادي :

001174کد آبادي :

147

131 66خانوار :

27823920561جمعیت : 220930

4198812811934 119870

487671118627 10160

جمعیت مرد

جمعیت زن

8917415جمع 278

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانعباس اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

عراقیهنام آبادي :

001175کد آبادي :

12

13 8خانوار :

2523206جمعیت : 2290

38111102 1090

39112104 1200

جمعیت مرد

جمعیت زن

6172جمع 25

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانعراقیه

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

عزیزابادنام آبادي :

001176کد آبادي :

233

243 155خانوار :

47642934196جمعیت : 40514213

591413320918255 1961239

481534222015941 209194

جمعیت مرد

جمعیت زن

10729475جمع 476

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانعزیزاباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

فشکنام آبادي :

001182کد آبادي :

502

488 362خانوار :

99093458197جمعیت : 90137821

6833110346835349 45335720

5631311946622848 448211

جمعیت مرد

جمعیت زن

124644222جمع 990

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانفشک

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

قرمزچشمهنام آبادي :

001184کد آبادي :

43

47 42خانوار :

90884112جمعیت : 83303

3211942276 40283

5222046146 4320

جمعیت مرد

جمعیت زن

84339جمع 90

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانقرمزچشمه

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

کاظمابادنام آبادي :

001187کد آبادي :

44

44 23خانوار :

88815526جمعیت : 71234

10286423114 37234

15218392412 3400

جمعیت مرد

جمعیت زن

254914جمع 88

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکاظماباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

کمركنام آبادي :

001189کد آبادي :

17

19 10خانوار :

3636274جمعیت : 35142

013417162 17132

215219112 1810

جمعیت مرد

جمعیت زن

2286جمع 36

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکمرك

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

گازراننام آبادي :

001193کد آبادي :

88

81 52خانوار :

16916111326جمعیت : 158694

116314836115 81594

9657785211 77100

جمعیت مرد

جمعیت زن

2012821جمع 169

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانگازران

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

کودزرنام آبادي :

001197کد آبادي :

294

388 205خانوار :

682645475161جمعیت : 62421319

482004627622341 26818616

7626745369252120 356273

جمعیت مرد

جمعیت زن

12446791جمع 682

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

دارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

اظهارنشدهبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکودزر

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

گونهنام آبادي :

001198کد آبادي :

59

62 38خانوار :

1211147820جمعیت : 109291

153014543912 51281

8381660398 5810

جمعیت مرد

جمعیت زن

236830جمع 121

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانگونه

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

ماسترنام آبادي :

001199کد آبادي :

240

331 195خانوار :

571552364127جمعیت : 5261509

531404723016954 2121357

572037132219573 314152

جمعیت مرد

جمعیت زن

110343118جمع 571

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

داردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

دارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

دارددبیرستان کاردانش پسرانه:

دارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانماستر

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

مجدابادکهنهنام آبادي :

001202کد آبادي :

291

253 183خانوار :

544504377137جمعیت : 48214618

591953726522297 2551278

381704523915540 2271910

جمعیت مرد

جمعیت زن

9736582جمع 544

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانمجدابادکهنه

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

مجدابادنونام آبادي :

001203کد آبادي :

27

25 24خانوار :

5246385جمعیت : 45220

612922183 22170

319324202 2350

جمعیت مرد

جمعیت زن

93112جمع 52

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانمجدابادنو

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

مخلص ابادنام آبادي :

001205کد آبادي :

132

139 96خانوار :

27125415527جمعیت : 2488424

1796191238510 1197721

1991291317017 12973

جمعیت مرد

جمعیت زن

3618748جمع 271

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانمخلص اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

مشهدزلف ابادنام آبادي :

001213کد آبادي :

47

51 43خانوار :

98925713جمعیت : 90263

8251444339 43203

7271748244 4760

جمعیت مرد

جمعیت زن

155231جمع 98

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانمشهدزلف اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

خنجیننام دهستان :

ملک باغینام آبادي :

001214کد آبادي :

9

9 6خانوار :

1816100جمعیت : 1650

153860 850

171840 800

جمعیت مرد

جمعیت زن

2124جمع 18

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانملک باغی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

نظامابادنام آبادي :

001217کد آبادي :

54

56 40خانوار :

1101057222جمعیت : 97334

113013534014 48283

10311552328 4951

جمعیت مرد

جمعیت زن

216128جمع 110

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاننظاماباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

نوده حاجی نبینام آبادي :

001220کد آبادي :

25

25 16خانوار :

5045305جمعیت : 43202

716220153 19160

120425152 2442

جمعیت مرد

جمعیت زن

8366جمع 50

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهاننوده حاجی نبی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

واشقاننام آبادي :

001222کد آبادي :

38

69 57خانوار :

107104456جمعیت : 102323

2132338224 36242

5224266232 6681

جمعیت مرد

جمعیت زن

73565جمع 107

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانواشقان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

ورواننام آبادي :

001223کد آبادي :

48

52 32خانوار :

100884610جمعیت : 86326

8261441235 40314

8311347235 4612

جمعیت مرد

جمعیت زن

165727جمع 100

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانوروان

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

والشجردنام آبادي :

001225کد آبادي :

35

41 28خانوار :

7673379جمعیت : 65233

6141532142 30203

7191541237 3530

جمعیت مرد

جمعیت زن

133330جمع 76

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانوالشجرد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

ونکنام آبادي :

001226کد آبادي :

98

106 63خانوار :

20419312530جمعیت : 183813

185426947018 90682

157318995512 93131

جمعیت مرد

جمعیت زن

3312744جمع 204

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانونک

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

هفته خانکنام آبادي :

001228کد آبادي :

67

77 36خانوار :

1441349922جمعیت : 120434

12478644911 57434

18527705011 6300

جمعیت مرد

جمعیت زن

309915جمع 144

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانهفته خانک

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

خنجیننام بخش :فراهاننام شهرستان :

تلخابنام دهستان :

ارزومندنام آبادي :

001498کد آبادي :

174

180 107خانوار :

35432920628جمعیت : 3171411

261123616011718 1571211

28121311698910 160200

جمعیت مرد

جمعیت زن

5423367جمع 354

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

داردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانارزومند

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

کردابادنام آبادي :

001536کد آبادي :

8

5 6خانوار :

131180جمعیت : 1150

242660 650

032520 500

جمعیت مرد

جمعیت زن

274جمع 13

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکرداباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فشکنام دهستان :

کالنام آبادي :

001540کد آبادي :

40

29 24خانوار :

6961357جمعیت : 55182

1121834235 29182

416927122 2600

جمعیت مرد

جمعیت زن

153717جمع 69

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانکال

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

شمس ابادنام آبادي :

300114کد آبادي :

24

17 15خانوار :

4138264جمعیت : 38161

513622184 22151

11151680 1610

جمعیت مرد

جمعیت زن

62411جمع 41

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانشمس اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



شاغل بیکارکل  0-14 سال 64-15 سال بیشتراز 65 سال بیشتراز 6 سال بیشتراز 10 سال باسواد محصل

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

بازرگانی و خدمات بهداشتی و درمانی سیاسی و اداريوضعیت سکونت و طبیعت 

مرکزئنام استان :

مرکزينام بخش :فراهاننام شهرستان :

فرمهیننام دهستان :

علی ابادنام آبادي :

301204کد آبادي :

16

24 14خانوار :

4036212جمعیت : 36143

1961590 1592

414621122 2151

جمعیت مرد

جمعیت زن

52312جمع 40

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

مأخذ :  سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390 -  مرکز آمار ایران

مرکزئ فراهانعلی اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 


