
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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

آق مسجدنام آبادي :

008351کد آبادي :

20

27 10خانوار :

4743337جمعیت : 39160

415119144 18140

1016124193 2120

جمعیت مرد

جمعیت زن

14312جمع 47

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:

نداردمسجد:

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:

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 خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراآق مسجد

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

باغچه سرانام آبادي :

008353کد آبادي :

880

847 520خانوار :

172715991464357جمعیت : 1503379160

16967041814780188 765344134

17362054785684169 7383526

جمعیت مرد

جمعیت زن

342129095جمع 1727

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:

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:

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:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

داردبانک:

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:

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

گیالن آستاراباغچه سرا

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

باش محله لوندویلنام آبادي :

008355کد آبادي :

676

693 352خانوار :

13691210993274جمعیت : 111137131

18446725595534143 54135631

18746838615459131 570150

جمعیت مرد

جمعیت زن

37193563جمع 1369

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:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

نداردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراباش محله لوندویل

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

بیجاربیننام آبادي :

008356کد آبادي :

399

369 209خانوار :

768690615148جمعیت : 64420556

962762735933678 33519955

902502933127970 30961

جمعیت مرد

جمعیت زن

18652656جمع 768

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:

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:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز 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:

نداردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر 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

گیالن آستارابیجاربین

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

بی بی یانلونام آبادي :

008357کد آبادي :

12

19 8خانوار :

3128254جمعیت : 24130

39011111 980

512217143 1550

جمعیت مرد

جمعیت زن

8212جمع 31

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:

نداردآب:

سیستم 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 خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در دشتوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارابی بی یانلو

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

تله خاننام آبادي :

008359کد آبادي :

40

45 23خانوار :

85786322جمعیت : 72240

11263373312 34210

8325413010 3830

جمعیت مرد

جمعیت زن

19588جمع 85

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:

داردسیستم 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:

دارددفتر 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراتله خان

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

جبرئیل محلهنام آبادي :

008360کد آبادي :

371

379 198خانوار :

750679508121جمعیت : 63418888

802741734028370 31816970

832752133922551 3161918

جمعیت مرد

جمعیت زن

16354938جمع 750

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:

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:

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:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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

گیالن آستاراجبرئیل محله

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

چلوندنام آبادي :

008361کد آبادي :

482

459 247خانوار :

941845680216جمعیت : 79326928

12931142427390119 40125527

1043223341829097 392141

جمعیت مرد

جمعیت زن

23363375جمع 941

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

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:

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:

داردقهوه 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:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراچلوند

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

چملرنام آبادي :

008362کد آبادي :

95

95 51خانوار :

19017213525جمعیت : 166600

27608887920 85580

1968884565 8120

جمعیت مرد

جمعیت زن

4612816جمع 190

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:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراچملر

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

حاجی امیرونه بیننام آبادي :

008363کد آبادي :

70

61 39خانوار :

1311278717جمعیت : 123440

133720675313 64430

5421460344 5910

جمعیت مرد

جمعیت زن

187934جمع 131

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:

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:

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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراحاجی امیرونه بین

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

حیران سفلینام آبادي :

008364کد آبادي :

13

18 11خانوار :

3129214جمعیت : 2780

28311100 1180

411318114 1600

جمعیت مرد

جمعیت زن

6196جمع 31

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:

داردسیستم 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:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر 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:

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

گیالن آستاراحیران 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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

حیران علیانام آبادي :

008365کد آبادي :

75

40 31خانوار :

11511310041جمعیت : 108310

29433737035 70290

433340306 3820

جمعیت مرد

جمعیت زن

33766جمع 115

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

داردمدرسه 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:

داردبهورز:

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:

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:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراحیران 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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

حیران وسطینام آبادي :

008366کد آبادي :

20

32 18خانوار :

52493912جمعیت : 45140

215319163 19130

1215530239 2610

جمعیت مرد

جمعیت زن

14308جمع 52

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه 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:

داردسیستم 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:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

داردبانک:

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:

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

گیالن آستاراحیران وسطی

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

خانه هاي آسیابنام آبادي :

008367کد آبادي :

163

172 86خانوار :

33531124350جمعیت : 2941201

301151815313127 1431031

301251715811223 151170

جمعیت مرد

جمعیت زن

6024035جمع 335

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:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراخانه هاي آسیاب

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

لوندویلنام دهستان :

خسرومحلهنام آبادي :

008368کد آبادي :

329

325 187خانوار :

654578459103جمعیت : 5422012

782361529025556 2741882

832212128820447 268130

جمعیت مرد

جمعیت زن

16145736جمع 654

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)

داردگاز:

نداردآب:

سیستم 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:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در دشتوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراخسرومحله

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

خشکه دهنهنام آبادي :

008369کد آبادي :

684

654 392خانوار :

133811911069249جمعیت : 1114349113

16648533605577137 56231691

14147934586492112 5523322

جمعیت مرد

جمعیت زن

30796467جمع 1338

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه 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:

داردسیستم 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:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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

گیالن آستاراخشکه دهنه

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

خلیله سرانام آبادي :

008372کد آبادي :

153

147 81خانوار :

30026722351جمعیت : 2508120

37111513611922 1287617

38103613110429 12253

جمعیت مرد

جمعیت زن

7521411جمع 300

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)

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:

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:

جنگلی واقع در دشتوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراخلیله سرا

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

دربندنام آبادي :

008373کد آبادي :

162

158 86خانوار :

32029325160جمعیت : 2721000

411051614613837 134900

281151514711323 138100

جمعیت مرد

جمعیت زن

6922031جمع 320

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:

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:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارادربند

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

دگرمانکشینام آبادي :

008374کد آبادي :

71

74 39خانوار :

1451349714جمعیت : 131460

115010645211 62440

1156770453 6920

جمعیت مرد

جمعیت زن

2210617جمع 145

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:

داردسیستم 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:

داردنایندگی 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

گیالن آستارادگرمانکشی

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

دمیراوغلی کشنام آبادي :

008375کد آبادي :

97

109 57خانوار :

20617813527جمعیت : 174670

25666856914 84610

27766936613 9060

جمعیت مرد

جمعیت زن

5214212جمع 206

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:

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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارادمیراوغلی کش

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

لوندویلنام دهستان :

دیلهنام آبادي :

008376کد آبادي :

29

37 11خانوار :

66604612جمعیت : 56400

920028226 26210

1323132246 30190

جمعیت مرد

جمعیت زن

22431جمع 66

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:

نداردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

نداردآب:

سیستم 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارادیله

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

زره ژیهنام آبادي :

008377کد آبادي :

10

13 9خانوار :

2320120جمعیت : 2070

253850 870

11021270 1200

جمعیت مرد

جمعیت زن

3155جمع 23

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:

نداردمسجد:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارازره ژیه

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

سلینام آبادي :

008378کد آبادي :

9

10 4خانوار :

1916126جمعیت : 1340

540753 640

550973 700

جمعیت مرد

جمعیت زن

1090جمع 19

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:

نداردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

نداردآب:

سیستم 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 مالروراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراسلی

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

لوندویلنام دهستان :

سیبلینام آبادي :

008380کد آبادي :

839

850 483خانوار :

168915111271316جمعیت : 1402494112

20260631757673143 70346580

23057842754598173 6992932

جمعیت مرد

جمعیت زن

432118473جمع 1689

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:

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:

داردزمین ورزشی:

داردسالن 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:

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:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

دارددسترسی 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

گیالن آستاراسیبلی

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

سیجنام آبادي :

008381کد آبادي :

75

72 41خانوار :

14713710716جمعیت : 132510

1354871609 68470

1253766477 6440

جمعیت مرد

جمعیت زن

2510715جمع 147

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:

اظهارنشدهمسجد:

اظهارنشدهامامزاده:

اظهارنشدهسایراماکن مذهبی مسلمانان:

اظهارنشدهاماکن مذهبی سایر ادیان:

اظهارنشدهمدرسه علمیه:

اظهارنشدهامام جماعت راتب:

اظهارنشدهخانه 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:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراسیج

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

لوندویلنام دهستان :

سیرالیوهنام آبادي :

008382کد آبادي :

267

291 155خانوار :

55850838170جمعیت : 4791770

511922424319438 2331730

582161726518732 24640

جمعیت مرد

جمعیت زن

10940841جمع 558

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)

داردگاز:

نداردآب:

سیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز 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:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراسیرالیوه

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

شاغالنام آبادي :

008383کد آبادي :

8

11 7خانوار :

191941جمعیت : 1850

125821 740

0741120 1110

جمعیت مرد

جمعیت زن

199جمع 19

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:

نداردمسجد:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراشاغال

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

شوناننام آبادي :

008385کد آبادي :

12

14 4خانوار :

2626123جمعیت : 2682

0931281 1272

11121442 1410

جمعیت مرد

جمعیت زن

1205جمع 26

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:

نداردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

نداردآب:

سیستم 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراشونان

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

شونده چوالنام آبادي :

008386کد آبادي :

17

21 8خانوار :

3835225جمعیت : 3280

212316124 1670

514219101 1610

جمعیت مرد

جمعیت زن

7265جمع 38

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:

نداردبرق(شبکه سراسري):

داردبرق(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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراشونده چوال

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

شیخ علی محلهنام آبادي :

008387کد آبادي :

105

98 57خانوار :

20318115232جمعیت : 1695422

24774938516 875121

24668886716 8231

جمعیت مرد

جمعیت زن

4814312جمع 203

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:

داردسیستم 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:

داردسیستم 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

گیالن آستاراشیخ علی محله

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

شیخ محلهنام آبادي :

008388کد آبادي :

128

132 64خانوار :

26023420163جمعیت : 2206522

2994511711129 1115921

359161179034 10961

جمعیت مرد

جمعیت زن

6418511جمع 260

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:

داردسیستم 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:

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:

جنگلی واقع در دشتوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراشیخ محله

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

صیادلرنام آبادي :

008389کد آبادي :

105

97 53خانوار :

20218814840جمعیت : 174570

295818978126 86550

17746916714 8820

جمعیت مرد

جمعیت زن

4613224جمع 202

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

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:

داردمرکز 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:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

داردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر 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:

نداردطرح هادي روستا:

اظهارنشدهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراصیادلر

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

عباس آبادنام آبادي :

008390کد آبادي :

843

831 476خانوار :

167414981240311جمعیت : 139253423

21158745757673164 70249321

19957755741567147 690412

جمعیت مرد

جمعیت زن

4101164100جمع 1674

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:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

اظهارنشدهمدرسه 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:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه 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

گیالن آستاراعباس آباد

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

عسکرآبادنام آبادي :

008391کد آبادي :

84

74 40خانوار :

15814311018جمعیت : 1344324

18633736310 683818

1357470478 6656

جمعیت مرد

جمعیت زن

311207جمع 158

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:

داردسیستم 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراعسکرآباد

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

عنبران محلهنام آبادي :

008393کد آبادي :

928

927 486خانوار :

185516821442351جمعیت : 154858487

21666349832756155 77251073

23165640850686196 7767414

جمعیت مرد

جمعیت زن

447131989جمع 1855

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه 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:

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:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر 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:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراعنبران محله

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

عوض لرصیادلرنام آبادي :

008394کد آبادي :

32

30 15خانوار :

6257449جمعیت : 55250

725028245 26200

425129204 2950

جمعیت مرد

جمعیت زن

11501جمع 62

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:

نداردمسجد:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراعوض لرصیادلر

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

فندق پشتهنام آبادي :

008395کد آبادي :

12

9 5خانوار :

2121160جمعیت : 21110

011112100 12110

171960 900

جمعیت مرد

جمعیت زن

1182جمع 21

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:

نداردمسجد:

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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارافندق پشته

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

قلعهنام آبادي :

008396کد آبادي :

206

200 105خانوار :

40637031978جمعیت : 35012316

501451118717038 17611515

351481718314940 17481

جمعیت مرد

جمعیت زن

8529328جمع 406

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه 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:

داردسیستم 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:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر 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

گیالن آستاراقلعه

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

لوندویلنام دهستان :

قنبرمحلهنام آبادي :

008397کد آبادي :

322

348 189خانوار :

670599480131جمعیت : 56920618

782182628724655 27419217

992222731223476 295141

جمعیت مرد

جمعیت زن

17744053جمع 670

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:

داردسیستم 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:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراقنبرمحله

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

لوندویلنام دهستان :

کانرودنام آبادي :

008398کد آبادي :

1317

1374 716خانوار :

269124121819464جمعیت : 224581293

323922721177990240 110071672

338949871235829224 11459621

جمعیت مرد

جمعیت زن

6611871159جمع 2691

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج 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:

داردزمین ورزشی:

داردسالن 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

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:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراکانرود

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

کشفینام آبادي :

008400کد آبادي :

37

46 22خانوار :

83754915جمعیت : 69263

923534247 30223

1030641258 3940

جمعیت مرد

جمعیت زن

195311جمع 83

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه 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:

داردسیستم 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:

دارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی 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:

جنگلی واقع در دشتوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراکشفی

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

کوته کومهنام آبادي :

008401کد آبادي :

298

294 165خانوار :

592536380112جمعیت : 504960

811962126621766 249860

702022227016346 255100

جمعیت مرد

جمعیت زن

15139843جمع 592

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:

نداردآب:

سیستم 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:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراکوته کومه

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

گودي اولرنام آبادي :

008402کد آبادي :

10

12 4خانوار :

2221133جمعیت : 2170

1811072 1070

11101161 1100

جمعیت مرد

جمعیت زن

2191جمع 22

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:

نداردمسجد:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراگودي اولر

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

گیالدهنام آبادي :

008404کد آبادي :

217

220 115خانوار :

43741429559جمعیت : 4031400

291632520816827 2041310

401592120612732 19990

جمعیت مرد

جمعیت زن

6932246جمع 437

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:

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

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:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه 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:

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

گیالن آستاراگیالده

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

لمیرمحلهنام آبادي :

008405کد آبادي :

150

151 78خانوار :

30126622557جمعیت : 2468019

37106713712432 1247418

38105812910125 12261

جمعیت مرد

جمعیت زن

7521115جمع 301

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:

نداردمسجد:

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:

داردسیستم 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:

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

گیالن آستارالمیرمحله

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

مشندنام آبادي :

008407کد آبادي :

252

268 128خانوار :

52046532983جمعیت : 4371460

681731122618454 2101380

741811323914529 22780

جمعیت مرد

جمعیت زن

14235424جمع 520

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:

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:

نداردغسالخانه:

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:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارامشند

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

میه کومهنام آبادي :

008409کد آبادي :

47

54 26خانوار :

101905815جمعیت : 84220

1626542348 40210

1732548247 4410

جمعیت مرد

جمعیت زن

335810جمع 101

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:

نداردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

نداردآب:

سیستم 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 مالروراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارامیه کومه

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

ویرمونینام آبادي :

008410کد آبادي :

1172

1147 697خانوار :

231920881718419جمعیت : 193071017

2977751001048925212 97162716

2727751001040793207 959831

جمعیت مرد

جمعیت زن

5691550200جمع 2319

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز 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:

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:

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:

داردسیستم 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:

دارددامپزشک:

داردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر 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:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراویرمونی

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

هولستوننام آبادي :

008412کد آبادي :

24

30 13خانوار :

5448388جمعیت : 42150

815123214 21150

1214425174 2100

جمعیت مرد

جمعیت زن

20295جمع 54

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:

نداردمسجد:

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:

نداردآب:

سیستم 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 خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراهولستون

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

ویرمونینام دهستان :

هودولنام آبادي :

008414کد آبادي :

179

181 91خانوار :

36033424152جمعیت : 3151178

411241416413028 1511078

301371417011124 164100

جمعیت مرد

جمعیت زن

7126128جمع 360

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:

نداردآب:

سیستم 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:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر 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:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراهودول

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 

گیالننام استان :

مرکزئنام بخش :آستارانام شهرستان :

حیراننام دهستان :

بهارستاننام آبادي :

310020کد آبادي :

65

55 24خانوار :

1201117720جمعیت : 106330

17417594814 56320

1043252296 5010

جمعیت مرد

جمعیت زن

27849جمع 120

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

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:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

نداردمسجد:

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:

نداردآب:

سیستم 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:

داردقهوه 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 خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

جنگلی واقع در کوهستان یا تپهوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستارابهارستان

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

قره سونام آبادي :

310270کد آبادي :

962

920 501خانوار :

188216431273385جمعیت : 151660130

27265337839702198 76355522

24664331804571187 753468

جمعیت مرد

جمعیت زن

518129668جمع 1882

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:

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:

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:

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:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر 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

گیالن آستاراقره سو

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

چلوندپائیننام آبادي :

310271کد آبادي :

72

69 39خانوار :

14112911131جمعیت : 124409

16533666119 64366

16494635012 6043

جمعیت مرد

جمعیت زن

321027جمع 141

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:

نداردمسجد:

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:

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

گیالن آستاراچلوندپائین

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

نظرمحلهنام آبادي :

310272کد آبادي :

15

15 8خانوار :

3030142جمعیت : 2950

210315102 1450

01321540 1500

جمعیت مرد

جمعیت زن

2235جمع 30

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:

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:

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 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

گیالن آستارانظرمحله

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 

گیالننام استان :

لوندویلنام بخش :آستارانام شهرستان :

چلوندنام دهستان :

خان حیاطینام آبادي :

310273کد آبادي :

162

182 87خانوار :

34429622158جمعیت : 272653

46108814011831 129633

541181015610327 14320

جمعیت مرد

جمعیت زن

10022618جمع 344

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)

داردگاز:

داردآب:

داردسیستم 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:

داردقهوه 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:

جنگلی واقع در دشتوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

گیالن آستاراخان حیاطی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 


