
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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

ارشتنام آبادي :

234878کد آبادي :

284

287 181خانوار :

571507385113جمعیت : 47617014

701912325020665 23416114

621923325717948 24290

جمعیت مرد

جمعیت زن

13238356جمع 571

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمارشت

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

استاکولنام آبادي :

234880کد آبادي :

478

403 249خانوار :

881812613250جمعیت : 76735711

9137017439355141 42030310

8530315373258109 347541

جمعیت مرد

جمعیت زن

17667332جمع 881

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي 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:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان 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:

داردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارماستاکول

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

الزیننام آبادي :

234882کد آبادي :

230

222 129خانوار :

452414337105جمعیت : 3871543

561532121118464 1951263

391612220315341 192280

جمعیت مرد

جمعیت زن

9531443جمع 452

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:

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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمالزین

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

انارستاننام آبادي :

234886کد آبادي :

82

72 44خانوار :

15414310725جمعیت : 135532

205111745814 70502

11547694911 6530

جمعیت مرد

جمعیت زن

3110518جمع 154

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

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:

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:

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

زنجان طارمانارستان

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

انذر قدیمنام آبادي :

234887کد آبادي :

144

125 88خانوار :

26923917545جمعیت : 226941

39921312910133 119880

2586141107412 10761

جمعیت مرد

جمعیت زن

6417827جمع 269

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي 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:

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:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمانذر قدیم

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

ایچنام آبادي :

234889کد آبادي :

314

332 162خانوار :

646589479182جمعیت : 5451871

752271228523882 2651851

9221624304241100 28020

جمعیت مرد

جمعیت زن

16744336جمع 646

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:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

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

زنجان طارمایچ

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

باالکوهنام آبادي :

234896کد آبادي :

12

14 19خانوار :

2626140جمعیت : 26150

0661280 12110

0591460 1440

جمعیت مرد

جمعیت زن

01115جمع 26

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:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمباالکوه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

بنارودنام آبادي :

234899کد آبادي :

15

17 10خانوار :

3232103جمعیت : 3290

0781552 1590

01251751 1700

جمعیت مرد

جمعیت زن

01913جمع 32

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:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمبنارود

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

بندرگاهنام آبادي :

234900کد آبادي :

13

14 9خانوار :

2723132جمعیت : 21110

562961 880

1941471 1330

جمعیت مرد

جمعیت زن

6156جمع 27

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:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمبندرگاه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

پیر چم قدیمنام آبادي :

234902کد آبادي :

58

68 33خانوار :

1261218124جمعیت : 114481

940955409 53411

14468664115 6170

جمعیت مرد

جمعیت زن

238617جمع 126

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

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 خاکیراه 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

زنجان طارمپیر چم قدیم

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

پرچینهنام آبادي :

234903کد آبادي :

30

22 20خانوار :

5247201جمعیت : 44270

720328150 27250

71231951 1720

جمعیت مرد

جمعیت زن

14326جمع 52

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:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمپرچینه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

پسارنام آبادي :

234905کد آبادي :

93

101 52خانوار :

19418711033جمعیت : 184710

126120896021 87650

98210985012 9760

جمعیت مرد

جمعیت زن

2114330جمع 194

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:

اظهارنشدهسیستم 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:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

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

زنجان طارمپسار

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

تازه کندنام آبادي :

234908کد آبادي :

77

81 48خانوار :

1581397419جمعیت : 124520

25439653812 57460

16551074367 6760

جمعیت مرد

جمعیت زن

419819جمع 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)

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:

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

زنجان طارمتازه کند

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

تسکیننام آبادي :

234909کد آبادي :

417

446 229خانوار :

863771597204جمعیت : 7192580

992902837230794 3462400

11330528399290110 373180

جمعیت مرد

جمعیت زن

21259556جمع 863

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

داردپایگاه 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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

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:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمتسکین

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

تشویرنام آبادي :

234910کد آبادي :

662

593 321خانوار :

12551128903271جمعیت : 10554691

15146645591512153 5554241

14040944537391118 500450

جمعیت مرد

جمعیت زن

29187589جمع 1255

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

داردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمتشویر

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

ته درهنام آبادي :

234911کد آبادي :

81

96 53خانوار :

17714910918جمعیت : 137536

2451664509 58406

2166985599 79130

جمعیت مرد

جمعیت زن

4511715جمع 177

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمته دره

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

غالم چمنام آبادي :

234912کد آبادي :

48

51 31خانوار :

99947113جمعیت : 91365

539446365 46314

936648358 4551

جمعیت مرد

جمعیت زن

147510جمع 99

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده 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

زنجان طارمغالم چم

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

جزالنام آبادي :

234913کد آبادي :

392

360 201خانوار :

752681560191جمعیت : 6202416

9226931356308113 3292316

912432632525278 291100

جمعیت مرد

جمعیت زن

18351257جمع 752

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمجزال

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

جزالندشتنام آبادي :

234914کد آبادي :

215

223 127خانوار :

438397325101جمعیت : 36413914

55154619617549 18112510

521531820115052 183144

جمعیت مرد

جمعیت زن

10730724جمع 438

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

دارددسترسی 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

زنجان طارمجزالندشت

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

جزونقنام آبادي :

234916کد آبادي :

19

22 12خانوار :

4137254جمعیت : 37130

214317143 17120

317220111 2010

جمعیت مرد

جمعیت زن

5315جمع 41

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

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:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمجزونق

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

جوزرگاننام آبادي :

234919کد آبادي :

35

40 21خانوار :

7573456جمعیت : 72332

131334245 34272

233539211 3860

جمعیت مرد

جمعیت زن

3648جمع 75

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمجوزرگان

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

جیانام آبادي :

234920کد آبادي :

305

322 168خانوار :

627562449149جمعیت : 5312042

712171727222680 2581892

782232129022369 273150

جمعیت مرد

جمعیت زن

14944038جمع 627

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:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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:

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:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمجیا

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

چرزهنام آبادي :

234924کد آبادي :

12

17 8خانوار :

2927113جمعیت : 26110

1741261 1190

21321552 1520

جمعیت مرد

جمعیت زن

3206جمع 29

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر 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

زنجان طارمچرزه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

چملهنام آبادي :

234926کد آبادي :

120

112 62خانوار :

23220716662جمعیت : 188760

3377101079237 95660

257981007425 93100

جمعیت مرد

جمعیت زن

5815618جمع 232

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

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:

اظهارنشدهسیستم 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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمچمله

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

چنارنام آبادي :

234928کد آبادي :

12

13 8خانوار :

252580جمعیت : 25140

0661250 12120

0941330 1320

جمعیت مرد

جمعیت زن

01510جمع 25

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:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه موسمیوضعیت سکونت:

فروردینماه شروع سکونت:

آذرماه 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

زنجان طارمچنار

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

چوقورنام آبادي :

234931کد آبادي :

5

1 5خانوار :

6651جمعیت : 650

050541 550

010110 100

جمعیت مرد

جمعیت زن

060جمع 6

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 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

زنجان طارمچوقور

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

کرد ابا دنام آبادي :

234932کد آبادي :

19

24 13خانوار :

43393310جمعیت : 37180

215218164 17150

519021176 2030

جمعیت مرد

جمعیت زن

7342جمع 43

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:

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

زنجان طارمکرد ابا د

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

خرم ابادکهریزنام آبادي :

234935کد آبادي :

284

264 155خانوار :

54850035888جمعیت : 48021711

522023025519854 24718810

412002324516034 233291

جمعیت مرد

جمعیت زن

9340253جمع 548

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

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:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمخرم ابادکهریز

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

خسارهنام آبادي :

234936کد آبادي :

18

15 13خانوار :

3332110جمعیت : 32131

11071770 17131

01051540 1500

جمعیت مرد

جمعیت زن

12012جمع 33

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

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:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمخساره

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

درامنام آبادي :

234939کد آبادي :

1010

849 518خانوار :

185917121424443جمعیت : 162075847

22272662936822271 88966438

17460966776602172 731949

جمعیت مرد

جمعیت زن

3961335128جمع 1859

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

داردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین 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)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

داردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

دارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

داردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

داردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

داردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمدرام

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

دستجردهنام آبادي :

234940کد آبادي :

510

504 324خانوار :

1014911702174جمعیت : 8573312

1213553445737891 4253102

1023643845432483 432210

جمعیت مرد

جمعیت زن

22371972جمع 1014

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

داردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

داردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

داردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمدستجرده

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

دهنهنام آبادي :

234942کد آبادي :

363

363 189خانوار :

726644531159جمعیت : 60524516

752682032527873 3082177

902611231925386 297289

جمعیت مرد

جمعیت زن

16552932جمع 726

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمدهنه

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

رزه بندنام آبادي :

234945کد آبادي :

321

292 170خانوار :

613553452127جمعیت : 51434911

892161628624472 2672262

692041926720855 2471239

جمعیت مرد

جمعیت زن

15842035جمع 613

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

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

زنجان طارمرزه بند

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

زاچکاننام آبادي :

234947کد آبادي :

97

96 55خانوار :

19318312233جمعیت : 174599

10852937021 91588

15729905212 8311

جمعیت مرد

جمعیت زن

2515711جمع 193

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:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمزاچکان

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

زردهنام آبادي :

234949کد آبادي :

47

65 34خانوار :

1121097316جمعیت : 106370

929946329 46350

851663417 6020

جمعیت مرد

جمعیت زن

178015جمع 112

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز 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:

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

زنجان طارمزرده

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

زرنینام آبادي :

234950کد آبادي :

64

71 40خانوار :

1351248525جمعیت : 112395

19405584314 51365

16505664211 6130

جمعیت مرد

جمعیت زن

359010جمع 135

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمزرنی

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

زهترابادنام آبادي :

234953کد آبادي :

276

278 163خانوار :

554518381123جمعیت : 49218211

482012725520563 2391667

482062426317660 253164

جمعیت مرد

جمعیت زن

9640751جمع 554

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

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

زنجان طارمزهتراباد

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

سانسیزنام آبادي :

234954کد آبادي :

520

467 296خانوار :

987875683189جمعیت : 82034011

12137524465379115 4393187

1223202541030474 381224

جمعیت مرد

جمعیت زن

24369549جمع 987

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

داردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمسانسیز

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

سرخ ابادنام آبادي :

234955کد آبادي :

126

129 68خانوار :

25522512533جمعیت : 1991411

4173121137517 99861

507361125016 100550

جمعیت مرد

جمعیت زن

9114618جمع 255

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:

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 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

زنجان طارمسرخ اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



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

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

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

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

سرخه میشهنام آبادي :

234956کد آبادي :

158

163 71خانوار :

32129421068جمعیت : 2691243

421051114311141 132852

44107121519927 137391

جمعیت مرد

جمعیت زن

8621223جمع 321

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

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:

داردصندوق 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 شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمسرخه میشه

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

سرخه دیزجنام آبادي :

234957کد آبادي :

162

152 86خانوار :

31429222480جمعیت : 286950

351111615012448 146930

271131214210032 14020

جمعیت مرد

جمعیت زن

6222428جمع 314

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)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمسرخه دیزج

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

سرخه سنگنام آبادي :

234958کد آبادي :

83

74 72خانوار :

15715310312جمعیت : 150450

106112806210 78410

3541773412 7240

جمعیت مرد

جمعیت زن

1311529جمع 157

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:

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:

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

زنجان طارمسرخه سنگ

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

سیاهورودنام آبادي :

234962کد آبادي :

72

66 53خانوار :

138133808جمعیت : 129660

5551270496 68570

552963312 6190

جمعیت مرد

جمعیت زن

1010721جمع 138

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمسیاهورود

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

میدان مطهرينام آبادي :

234963کد آبادي :

44

40 21خانوار :

8473527جمعیت : 73430

935037285 37290

634036242 36140

جمعیت مرد

جمعیت زن

15690جمع 84

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:

اظهارنشدهسیستم 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:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارممیدان مطهري

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

ده بهارنام آبادي :

234964کد آبادي :

348

381 214خانوار :

729666426114جمعیت : 64526011

622513531422953 30624310

682823135219761 339171

جمعیت مرد

جمعیت زن

13053366جمع 729

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

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)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمده بهار

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

شقاقی انذر/شقاق انذر/نام آبادي :

234965کد آبادي :

170

152 86خانوار :

32229122184جمعیت : 2781030

44120615313450 145950

37103121388734 13380

جمعیت مرد

جمعیت زن

8122318جمع 322

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:

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:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمشقاقی انذر/شقاق انذر/

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

شقاقی جزالنام آبادي :

234966کد آبادي :

279

284 152خانوار :

563520388151جمعیت : 49017119

632011525721590 24314614

532082326317361 247255

جمعیت مرد

جمعیت زن

11640938جمع 563

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:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمشقاقی جزال

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

شقاقی چورزقنام آبادي :

234967کد آبادي :

63

53 32خانوار :

1161098028جمعیت : 101411

14463594719 54411

1140250339 4700

جمعیت مرد

جمعیت زن

25865جمع 116

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمشقاقی چورزق

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

شیتنام آبادي :

234970کد آبادي :

467

432 235خانوار :

899813600202جمعیت : 76829113

11730842412331112 38926813

933102940126990 379230

جمعیت مرد

جمعیت زن

21061871جمع 899

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه 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:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمشیت

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

شیرابنام آبادي :

234971کد آبادي :

18

17 10خانوار :

3533319جمعیت : 32130

413117175 16120

411216144 1610

جمعیت مرد

جمعیت زن

8243جمع 35

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:

اظهارنشدهسیستم 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

زنجان طارمشیراب

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

شیرمیشهنام آبادي :

234972کد آبادي :

27

5 21خانوار :

3230140جمعیت : 30220

317725110 25220

050530 500

جمعیت مرد

جمعیت زن

3227جمع 32

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:

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 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

زنجان طارمشیرمیشه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

صومعه برنام آبادي :

234974کد آبادي :

59

54 35خانوار :

1131097721جمعیت : 106430

94010564312 55420

6351353349 5110

جمعیت مرد

جمعیت زن

157523جمع 113

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

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:

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

زنجان طارمصومعه بر

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

عزیزابادنام آبادي :

234976کد آبادي :

43

32 20خانوار :

75705220جمعیت : 66312

10267413114 39251

526129216 2761

جمعیت مرد

جمعیت زن

15528جمع 75

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:

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)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم 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:

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:

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

زنجان طارمعزیزاباد

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

عالرودنام آبادي :

234978کد آبادي :

86

99 46خانوار :

18516913253جمعیت : 157540

19625776326 73520

23706926927 8420

جمعیت مرد

جمعیت زن

4213211جمع 185

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمعالرود

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

قارقلی چمنام آبادي :

234979کد آبادي :

357

328 209خانوار :

685619501146جمعیت : 5802764

852522032027984 2972400

772351629922262 283364

جمعیت مرد

جمعیت زن

16248736جمع 685

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی 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:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمقارقلی چم

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

قاضی بالغینام آبادي :

234980کد آبادي :

246

183 125خانوار :

42937129686جمعیت : 3591662

781511720717266 1991441

321411016412420 160221

جمعیت مرد

جمعیت زن

11029227جمع 429

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمقاضی بالغی

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

قانقلی سفلینام آبادي :

234982کد آبادي :

112

115 62خانوار :

22721616570جمعیت : 206941

248351038833 96681

1884131137737 110260

جمعیت مرد

جمعیت زن

4216718جمع 227

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:

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:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

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

زنجان طارمقانقلی 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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

قانقلی علیانام آبادي :

234983کد آبادي :

93

99 58خانوار :

19218013240جمعیت : 169684

156810876617 82594

177210936623 8790

جمعیت مرد

جمعیت زن

3214020جمع 192

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمقانقلی 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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

قشالق پاورودنام آبادي :

234988کد آبادي :

29

35 18خانوار :

6463428جمعیت : 62360

319729205 29220

328434223 33140

جمعیت مرد

جمعیت زن

64711جمع 64

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

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

زنجان طارمقشالق پاورود

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

قشالق درگه درهنام آبادي :

234991کد آبادي :

خانوار :

جمعیت :

جمعیت مرد

جمعیت زن

جمع

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:

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 خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه موسمیوضعیت سکونت:

شهریورماه شروع سکونت:

اسفندماه 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

زنجان طارمقشالق درگه دره

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

قالتنام آبادي :

234995کد آبادي :

297

283 158خانوار :

580522403154جمعیت : 4821853

792061226922285 2411732

681892625318169 241121

جمعیت مرد

جمعیت زن

14739538جمع 580

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:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه 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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمقالت

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

قوهیجاننام آبادي :

234998کد آبادي :

خانوار :

جمعیت :

جمعیت مرد

جمعیت زن

جمع

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:

داردامامزاده:

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 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

زنجان طارمقوهیجان

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

کمر کوه/کره مالیمنام آبادي :

235000کد آبادي :

136

138 71خانوار :

27425117763جمعیت : 2361053

329861259339 120773

379291268424 116280

جمعیت مرد

جمعیت زن

6919015جمع 274

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:

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:

داردپایگاه 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:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمکمر کوه/کره مالیم

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

کسراننام آبادي :

235001کد آبادي :

100

117 54خانوار :

21718612028جمعیت : 1621330

35614876117 72680

44703995911 90650

جمعیت مرد

جمعیت زن

791317جمع 217

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار 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:

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

زنجان طارمکسران

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

کلتاننام آبادي :

235002کد آبادي :

62

57 33خانوار :

1191107217جمعیت : 107347

12455563910 54347

647454337 5300

جمعیت مرد

جمعیت زن

18929جمع 119

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمکلتان

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

کلوج آبادنام آبادي :

235003کد آبادي :

84

101 53خانوار :

18516710716جمعیت : 1601081

15609765213 72561

20711091553 88520

جمعیت مرد

جمعیت زن

3513119جمع 185

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:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمکلوج 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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

کلوچنام آبادي :

235006کد آبادي :

197

212 117خانوار :

40938026765جمعیت : 3591433

401352218514136 1731193

551401719512629 186240

جمعیت مرد

جمعیت زن

9527539جمع 409

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

اظهارنشدهامامزاده:

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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر 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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمکلوچ

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

کلوییمنام آبادي :

235007کد آبادي :

239

242 133خانوار :

48143229891جمعیت : 4031733

711531521616252 2041432

681591521613639 199301

جمعیت مرد

جمعیت زن

13931230جمع 481

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:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر 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 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

زنجان طارمکلوییم

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

کله سیراننام آبادي :

235008کد آبادي :

57

63 34خانوار :

1201067015جمعیت : 102680

17382493610 47390

1642557345 55290

جمعیت مرد

جمعیت زن

33807جمع 120

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:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

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:

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

زنجان طارمکله سیران

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

گماندشتنام آبادي :

235010کد آبادي :

44

43 28خانوار :

87804911جمعیت : 76294

734341328 40284

727939173 3610

جمعیت مرد

جمعیت زن

146112جمع 87

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمگماندشت

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

کوهکن سفلینام آبادي :

235012کد آبادي :

85

73 42خانوار :

15813911232جمعیت : 130435

28543736324 67415

2048566498 6320

جمعیت مرد

جمعیت زن

481028جمع 158

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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:

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

زنجان طارمکوهکن 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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

کوهکن علیانام آبادي :

235013کد آبادي :

203

207 117خانوار :

410394301111جمعیت : 3791694

231611919616048 1901414

301671019814163 189280

جمعیت مرد

جمعیت زن

5332829جمع 410

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:

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:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمکوهکن 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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

کهیانام آبادي :

235015کد آبادي :

325

301 165خانوار :

626563396152جمعیت : 5322072

752331729822294 2831962

682171626517458 249110

جمعیت مرد

جمعیت زن

14345033جمع 626

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:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک 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:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

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

زنجان طارمکهیا

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

گاوخسنام آبادي :

235016کد آبادي :

43

67 35خانوار :

110108589جمعیت : 105380

433643276 40300

4511265313 6580

جمعیت مرد

جمعیت زن

88418جمع 110

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

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:

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

زنجان طارمگاوخس

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

هزاررودسفلینام آبادي :

235017کد آبادي :

355

302 178خانوار :

657594458169جمعیت : 56122614

812571732026898 30220614

692161727419071 259200

جمعیت مرد

جمعیت زن

15047334جمع 657

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:

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:

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)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمهزاررودسفلی

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

گوهرنام آبادي :

235021کد آبادي :

325

350 218خانوار :

675633432109جمعیت : 6002428

722134030223667 2862116

572454833119642 314312

جمعیت مرد

جمعیت زن

12945888جمع 675

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

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

زنجان طارمگوهر

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

گیلواننام آبادي :

235023کد آبادي :

1262

1164 691خانوار :

242621781925631جمعیت : 203977861

3029045611381049346 106269649

288817591040876285 9778212

جمعیت مرد

جمعیت زن

5901721115جمع 2426

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

داردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

دارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

دارددبیرستان کاردانش پسرانه:

دارددبیرستان کاردانش دخترانه:

داردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

داردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه 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)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

داردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

داردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

دارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمگیلوان

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

گیالنکشهنام آبادي :

235024کد آبادي :

764

802 471خانوار :

156613951072315جمعیت : 129749259

18554138692554158 64144758

21354247703518157 656451

جمعیت مرد

جمعیت زن

398108385جمع 1566

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

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:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

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:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر 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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمگیالنکشه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

لهنهنام آبادي :

235025کد آبادي :

5

5 4خانوار :

1010100جمعیت : 1050

023550 550

041550 500

جمعیت مرد

جمعیت زن

064جمع 10

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده 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

زنجان طارملهنه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

ماماالننام آبادي :

235028کد آبادي :

220

201 122خانوار :

42138830195جمعیت : 36915913

391651620017257 19013810

341501718812938 179213

جمعیت مرد

جمعیت زن

7331533جمع 421

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

داردپایگاه 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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

زنجان طارمماماالن

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

محمدابادخواجه بیگلونام آبادي :

235029کد آبادي :

56

58 27خانوار :

1141078734جمعیت : 101370

15410554921 50340

14413523813 5130

جمعیت مرد

جمعیت زن

29823جمع 114

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:

اظهارنشدهسیستم 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:

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

زنجان طارممحمدابادخواجه بیگلو

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

مورستانهنام آبادي :

235032کد آبادي :

122

111 66خانوار :

23321116558جمعیت : 202780

3277131079033 104690

1781131047525 9890

جمعیت مرد

جمعیت زن

4915826جمع 233

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:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

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

زنجان طارممورستانه

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

میر زا خانلونام آبادي :

235033کد آبادي :

98

99 54خانوار :

19717513428جمعیت : 169570

16757866813 85520

23715896615 8450

جمعیت مرد

جمعیت زن

3914612جمع 197

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:

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

زنجان طارممیر زا خانلو

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

نوکیاننام آبادي :

235037کد آبادي :

30

26 23خانوار :

5655286جمعیت : 52191

318930204 27191

114112582 2500

جمعیت مرد

جمعیت زن

43220جمع 56

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

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:

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

زنجان طارمنوکیان

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

وزنه سرنام آبادي :

235039کد آبادي :

25

30 20خانوار :

5553214جمعیت : 52171

018725131 25171

51782883 2700

جمعیت مرد

جمعیت زن

53515جمع 55

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارموزنه سر

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

ولیدرنام آبادي :

235042کد آبادي :

336

393 200خانوار :

729648392147جمعیت : 57428518

1152051629721177 26117317

1342312835118170 3131121

جمعیت مرد

جمعیت زن

24943644جمع 729

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:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

داردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمولیدر

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

ولیسنام آبادي :

235043کد آبادي :

221

233 118خانوار :

45439525591جمعیت : 3572362

701391219414553 1721302

801391420111038 1851060

جمعیت مرد

جمعیت زن

15027826جمع 454

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:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

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:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی 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

زنجان طارمولیس

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

ولی ابادنام آبادي :

235044کد آبادي :

خانوار :

جمعیت :

جمعیت مرد

جمعیت زن

جمع

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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمولی اباد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



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

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

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

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

ونابنام آبادي :

235045کد آبادي :

خانوار :

جمعیت :

جمعیت مرد

جمعیت زن

جمع

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 خاکیراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه موسمیوضعیت سکونت:

اردیبهشتماه شروع سکونت:

مهرماه 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

زنجان طارموناب

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

دستجردهنام دهستان :

ونی سرنام آبادي :

235047کد آبادي :

640

619 353خانوار :

12591123956312جمعیت : 106039316

14546530574508177 54637713

15642736549448135 514163

جمعیت مرد

جمعیت زن

30189266جمع 1259

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

دارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمونی سر

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

هارون ابادسفلینام آبادي :

235048کد آبادي :

317

283 148خانوار :

600553441167جمعیت : 5262647

662371428624385 2712187

572101626719882 255460

جمعیت مرد

جمعیت زن

12344730جمع 600

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمهارون ابادسفلی

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

هارون ابادعلیانام آبادي :

235049کد آبادي :

262

215 126خانوار :

477451366144جمعیت : 41920312

482031124421385 23016610

441581320715359 189372

جمعیت مرد

جمعیت زن

9236124جمع 477

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت 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:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه 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:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

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

زنجان طارمهارون ابادعلیا

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

آب برنام دهستان :

هزاررودعلیانام آبادي :

235050کد آبادي :

606

582 315خانوار :

11881104810296جمعیت : 10604110

9047145570457155 5513930

11743728534353141 509180

جمعیت مرد

جمعیت زن

20790873جمع 1188

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

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

زنجان طارمهزاررودعلیا

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

هندي کندي قدیمنام آبادي :

235051کد آبادي :

138

118 77خانوار :

25623717844جمعیت : 2221012

30981012910627 119932

1987121087217 10380

جمعیت مرد

جمعیت زن

4918522جمع 256

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمهندي کندي قدیم

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

ایستگاه تحقیقات زیتون طارمنام آبادي :

491687کد آبادي :

9

9 4خانوار :

1814142جمعیت : 1244

270770 733

450772 511

جمعیت مرد

جمعیت زن

6120جمع 18

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

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 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

زنجان طارمایستگاه تحقیقات زیتون طارم

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 

زنجاننام استان :

چورزقنام بخش :طارمنام شهرستان :

چورزقنام دهستان :

انذر جدیدنام آبادي :

819065کد آبادي :

292

311 185خانوار :

603549411117جمعیت : 5212066

532182126420759 2551906

732211728520458 266160

جمعیت مرد

جمعیت زن

12643938جمع 603

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

اجراء شدهطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمانذر جدید

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

شهرك پاوه رودنام آبادي :

819066کد آبادي :

257

278 157خانوار :

53549835590جمعیت : 4762108

401991823719055 2261628

432023326116535 250480

جمعیت مرد

جمعیت زن

8340151جمع 535

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

داردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه 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:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمشهرك پاوه رود

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

گیلواننام دهستان :

هندي کندي جدیدنام آبادي :

819067کد آبادي :

432

381 226خانوار :

813733559163جمعیت : 70526812

9231723388324100 36924611

742802734523563 336221

جمعیت مرد

جمعیت زن

16659750جمع 813

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

زنجان طارمهندي کندي جدید

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 

زنجاننام استان :

مرکزئنام بخش :طارمنام شهرستان :

درامنام دهستان :

قشالق خسارهنام آبادي :

819074کد آبادي :

13

18 12خانوار :

313091جمعیت : 29130

11021230 12120

11341861 1710

جمعیت مرد

جمعیت زن

2236جمع 31

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

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:

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:

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

زنجان طارمقشالق خساره

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 


