
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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

ابشورنام آبادي :

077166کد آبادي :

705

691 374خانوار :

139612211021302جمعیت : 111834270

19848819621554172 57232169

19247425600467130 546211

جمعیت مرد

جمعیت زن

39096244جمع 1396

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

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:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

فارس خرامهابشور

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

اسالم ابادنام آبادي :

077168کد آبادي :

312

328 193خانوار :

640554442149جمعیت : 51711068

79224927423881 25610466

842291528020468 26162

جمعیت مرد

جمعیت زن

16345324جمع 640

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:

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:

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

فارس خرامهاسالم 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

اسمعیل ابادپائیننام آبادي :

077169کد آبادي :

158

147 79خانوار :

30528423063جمعیت : 2687430

231241114612432 1387126

30111613810631 13034

جمعیت مرد

جمعیت زن

5323517جمع 305

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:

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:

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

فارس خرامهاسمعیل ابادپائین

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 



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

مذهبی

مخابرات و ارتباطات

فرهنگی،ورزشی

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

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

بن کوي صادقینام آبادي :

077175کد آبادي :

143

130 62خانوار :

27323621361جمعیت : 2273254

38103212011027 1153145

3194511610334 11219

جمعیت مرد

جمعیت زن

691977جمع 273

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:

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:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهبن کوي صادقی

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

بنجیرنام آبادي :

077176کد آبادي :

544

461 301خانوار :

1005908708169جمعیت : 862221142

11339437485401100 460207126

863502542330769 4021416

جمعیت مرد

جمعیت زن

19974462جمع 1005

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه 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:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

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:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهبنجیر

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

بنکوي جعفرينام آبادي :

077177کد آبادي :

145

178 84خانوار :

32328019859جمعیت : 2596934

3910061279527 1165630

49121815310332 143134

جمعیت مرد

جمعیت زن

8822114جمع 323

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

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

فارس خرامهبنکوي جعفري

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

بیدزردنام آبادي :

077178کد آبادي :

34

33 19خانوار :

67594912جمعیت : 55232

821529246 28212

922230256 2720

جمعیت مرد

جمعیت زن

17437جمع 67

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

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:

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

فارس خرامهبیدزرد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

غیاث ابادنام آبادي :

077185کد آبادي :

132

118 80خانوار :

25023018329جمعیت : 2215149

2691151209315 1154736

199451109014 106413

جمعیت مرد

جمعیت زن

4518520جمع 250

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:

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:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهغیاث 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

جیاننام آبادي :

077187کد آبادي :

173

163 102خانوار :

33630824241جمعیت : 29012316

311301215512920 15011515

26128915311321 14081

جمعیت مرد

جمعیت زن

5725821جمع 336

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهجیان

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

چشمه ولی ابادوالینام آبادي :

077188کد آبادي :

166

182 91خانوار :

34830022558جمعیت : 2756033

421131114210625 1335533

51124715811933 14250

جمعیت مرد

جمعیت زن

9323718جمع 348

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

نداردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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

فارس خرامهچشمه ولی ابادوالی

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

حاجی ابادکربالنام آبادي :

077189کد آبادي :

162

151 107خانوار :

31326821639جمعیت : 2485259

43111813711221 1265057

35111513110418 12222

جمعیت مرد

جمعیت زن

7822213جمع 313

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:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهحاجی ابادکربال

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

حسن ابادنام آبادي :

077190کد آبادي :

163

146 99خانوار :

30927021630جمعیت : 2525174

351161214311517 1334561

30110612710113 119613

جمعیت مرد

جمعیت زن

6522618جمع 309

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:

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:

داردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهحسن 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

حسین آبادنام آبادي :

077191کد آبادي :

299

276 160خانوار :

575508415126جمعیت : 46310476

722141326522666 2439971

751911024318960 22055

جمعیت مرد

جمعیت زن

14740523جمع 575

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

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:

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:

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:

دارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهحسین 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

خارستاننام آبادي :

077192کد آبادي :

162

153 95خانوار :

31527319047جمعیت : 2627936

401121014210726 1357034

3311551318321 12792

جمعیت مرد

جمعیت زن

7322715جمع 315

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

نداردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

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

فارس خرامهخارستان

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

خرم ابادنام آبادي :

077193کد آبادي :

211

192 112خانوار :

403352304101جمعیت : 32311026

591371518116256 1649126

461361017114245 159190

جمعیت مرد

جمعیت زن

10527325جمع 403

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

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:

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

فارس خرامهخرم 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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

خیرابادتوللینام آبادي :

077194کد آبادي :

1887

1759 1034خانوار :

364631672751774جمعیت : 2917657494

50313166816351477410 1509629482

47512137115321274364 14082812

جمعیت مرد

جمعیت زن

9782529139جمع 3646

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:

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:

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:

اظهارنشدهسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

ندارددفتر 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

فارس خرامهخیرابادتوللی

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

دهقاناننام آبادي :

077196کد آبادي :

381

364 218خانوار :

745672567147جمعیت : 625179133

842712635131278 330138128

902581632125569 295415

جمعیت مرد

جمعیت زن

17452942جمع 745

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:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام 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:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهدهقانان

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

معزآبادنام دهستان :

جهان ابادنام آبادي :

077197کد آبادي :

204

196 112خانوار :

40036427267جمعیت : 35312945

321541819014935 18311235

431411217412332 1701710

جمعیت مرد

جمعیت زن

7529530جمع 400

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

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:

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:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهجهان 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

رشیدابادنام آبادي :

077199کد آبادي :

156

131 82خانوار :

28725922652جمعیت : 2365061

41107814012630 1234348

22107211910022 113713

جمعیت مرد

جمعیت زن

6321410جمع 287

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

نداردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهرشیداباد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

روبهقاننام آبادي :

077201کد آبادي :

361

341 205خانوار :

702633503137جمعیت : 58813093

782542932627668 30512085

782392430722769 283108

جمعیت مرد

جمعیت زن

15649353جمع 702

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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:

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:

داردبانک:

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:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهروبهقان

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

زین ابادنام آبادي :

077202کد آبادي :

201

150 72خانوار :

35132625883جمعیت : 3111160

35162418915950 1811080

3111361379933 13080

جمعیت مرد

جمعیت زن

6627510جمع 351

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهزین 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

سقاابادنام آبادي :

077205کد آبادي :

171

152 104خانوار :

32331226141جمعیت : 29413114

261271816714827 15512412

201171514511314 13972

جمعیت مرد

جمعیت زن

4624433جمع 323

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج 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:

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:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهسقااباد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

سلطان ابادنام آبادي :

077206کد آبادي :

1275

1210 723خانوار :

248522371888465جمعیت : 2082311569

2809227311461003235 1077268509

279866651091885230 10054360

جمعیت مرد

جمعیت زن

5591788138جمع 2485

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

داردمرکز 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:

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:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

داردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

داردامام جماعت راتب:

داردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

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:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

فارس خرامهسلطان 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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

سالمتابادنام آبادي :

077207کد آبادي :

429

354 200خانوار :

783697596161جمعیت : 65620672

10431114381353100 35120065

702721231624361 30567

جمعیت مرد

جمعیت زن

17458326جمع 783

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:

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:

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

فارس خرامهسالمتاباد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

شهاب ابادنام آبادي :

077213کد آبادي :

147

120 82خانوار :

26724519861جمعیت : 2295948

32110513010935 1214646

239161158926 108132

جمعیت مرد

جمعیت زن

5520111جمع 267

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

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

فارس خرامهشهاب 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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

صادق ابادنام آبادي :

077214کد آبادي :

126

127 72خانوار :

25321717465جمعیت : 2022048

378271088629 992044

358571098836 10304

جمعیت مرد

جمعیت زن

7216714جمع 253

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

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:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهصادق 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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

معزآبادنام دهستان :

قره قیهنام آبادي :

077218کد آبادي :

91

81 46خانوار :

1721499721جمعیت : 143549

28594795617 75489

1957570414 6860

جمعیت مرد

جمعیت زن

471169جمع 172

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

نداردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

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

فارس خرامهقره قیه

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

قشالقنام آبادي :

077219کد آبادي :

131

126 82خانوار :

25724119648جمعیت : 2255930

2396121219928 1125225

199891209720 11375

جمعیت مرد

جمعیت زن

4219421جمع 257

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

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

فارس خرامهقشالق

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

قلعه محمودينام آبادي :

077220کد آبادي :

30

23 15خانوار :

5352359جمعیت : 50196

323429235 27186

022123124 2310

جمعیت مرد

جمعیت زن

3455جمع 53

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:

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:

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

فارس خرامهقلعه محمودي

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

قوام ابادنام آبادي :

077221کد آبادي :

578

529 359خانوار :

11071004855194جمعیت : 929178220

14040632525467105 480169186

1153813347938889 449934

جمعیت مرد

جمعیت زن

25578765جمع 1107

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:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

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:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهقوام 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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

کفدهکنام آبادي :

077225کد آبادي :

885

875 471خانوار :

176015471303353جمعیت : 1452458156

19664445782684169 730399114

18864344765619184 7225942

جمعیت مرد

جمعیت زن

384128789جمع 1760

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:

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:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

ندارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهکفدهک

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

کمجاننام آبادي :

077226کد آبادي :

1126

1147 594خانوار :

227320121710377جمعیت : 1865653141

262805591007901188 930589116

289798601005809189 9356425

جمعیت مرد

جمعیت زن

5511603119جمع 2273

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:

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:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

داردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

دارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی 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:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهکمجان

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

کوشکنام آبادي :

077228کد آبادي :

240

230 147خانوار :

47041637881جمعیت : 3897498

621671121219644 1977474

54171520418237 192024

جمعیت مرد

جمعیت زن

11633816جمع 470

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

داردامامزاده:

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:

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

فارس خرامهکوشک

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

کوه گري خیرابادنام آبادي :

077229کد آبادي :

112

127 66خانوار :

23920917649جمعیت : 1876322

3170111008520 905620

378461099129 9772

جمعیت مرد

جمعیت زن

6815417جمع 239

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

فارس خرامهکوه گري خیراباد

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

گاوکاننام آبادي :

077230کد آبادي :

13

13 8خانوار :

2624153جمعیت : 24100

01211393 13100

21011160 1100

جمعیت مرد

جمعیت زن

2222جمع 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:

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهگاوکان

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

بیشه دو شاخ یدالهنام آبادي :

077231کد آبادي :

98

105 59خانوار :

20317512329جمعیت : 167528

20699856215 81508

266910906114 8620

جمعیت مرد

جمعیت زن

4613819جمع 203

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:

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:

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

فارس خرامهبیشه دو شاخ یداله

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

گرمنجاننام آبادي :

077232کد آبادي :

193

194 111خانوار :

38734428577جمعیت : 3178348

471361017315337 1606647

531311017113240 157171

جمعیت مرد

جمعیت زن

10026720جمع 387

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

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 شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهگرمنجان

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

محمودابادنام آبادي :

077235کد آبادي :

6

0 4خانوار :

6650جمعیت : 651

060650 651

000000 000

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:

نداردبرق(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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهمحموداباد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

مظفرينام آبادي :

077240کد آبادي :

200

185 115خانوار :

38534226255جمعیت : 32810342

431451216913824 1629038

27149917312431 166134

جمعیت مرد

جمعیت زن

7029421جمع 385

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

نداردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

نداردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

ندارددفتر پست:

ندارددفتر مخابرات:

ندارددفتر ICT روستایی:

ندارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهمظفري

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

معزآبادنام دهستان :

معزابادجابرينام آبادي :

077242کد آبادي :

2981

2954 1665خانوار :

5935529142571211جمعیت : 49421792266

684217512226572252599 24831590184

681213513826342005612 245920282

جمعیت مرد

جمعیت زن

13654310260جمع 5935

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

داردمروج کشاورزي:

داردشوراي حل اختالف:

داردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

داردمدرسه راهنمایی پسرانه:

داردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

دارددبیرستان نظري پسرانه:

دارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

داردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

داردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

داردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

داردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

داردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه بهداشت روستایی:

داردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

داردپزشک:

دارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

داردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

داردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

ندارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهمعزابادجابري

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

معزابادگورگیرنام آبادي :

077243کد آبادي :

927

838 472خانوار :

176514971274294جمعیت : 1397301317

24663348781699156 727272277

23157136716575138 6702940

جمعیت مرد

جمعیت زن

477120484جمع 1765

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

داردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

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:

داردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

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:

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

فارس خرامهمعزابادگورگیر

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

مهرابادنام آبادي :

077246کد آبادي :

389

390 210خانوار :

779700562151جمعیت : 66416799

792941635529372 33414394

872861734526979 330245

جمعیت مرد

جمعیت زن

16658033جمع 779

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:

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:

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:

دارددفتر 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

فارس خرامهمهراباد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

نصرتنام آبادي :

077248کد آبادي :

59

64 28خانوار :

1231188622جمعیت : 111340

6476584612 55330

10486604010 5610

جمعیت مرد

جمعیت زن

169512جمع 123

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

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:

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

فارس خرامهنصرت

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

نورابادنام آبادي :

077251کد آبادي :

68

58 29خانوار :

1261119217جمعیت : 107512

1549457518 55442

844654419 5270

جمعیت مرد

جمعیت زن

239310جمع 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:

دارددبیرستان 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:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

داردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

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

فارس خرامهنوراباد

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

دهقاناننام دهستان :

هاشم ابادنام آبادي :

077252کد آبادي :

110

105 70خانوار :

21519615431جمعیت : 184739

2076141028318 96718

197412947113 8821

جمعیت مرد

جمعیت زن

3915026جمع 215

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

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:

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

فارس خرامههاشم 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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

تلمبه هاشم شیبانینام آبادي :

077253کد آبادي :

48

35 17خانوار :

83725820جمعیت : 63257

1136142368 38237

13211302212 2520

جمعیت مرد

جمعیت زن

24572جمع 83

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهتلمبه هاشم شیبانی

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

معزآبادنام دهستان :

هالل ابادنام آبادي :

077254کد آبادي :

225

220 100خانوار :

445400299103جمعیت : 37712032

491601620216548 18911431

471591419813455 18861

جمعیت مرد

جمعیت زن

9631930جمع 445

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

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:

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:

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:

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

فارس خرامههالل 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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

معزآبادنام دهستان :

کوه چنارنام آبادي :

077255کد آبادي :

905

853 483خانوار :

175815751161359جمعیت : 1483468152

20965343807627174 757439130

19262734768534185 7262922

جمعیت مرد

جمعیت زن

401128077جمع 1758

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:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

داردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

داردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

داردپایگاه 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:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

داردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

نداردصندوق پست:

دارددفتر پست:

دارددفتر مخابرات:

دارددفتر ICT روستایی:

دارددسترسی عمومی به اینترنت:

دارددسترسی به روزنامه ومجله:

دارددسترسی به وسیله نقلیه عمومی:

ندارددسترسی به ایستگاه راه آهن:

جاده آسفالتهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهکوه چنار

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

درنیاننام آبادي :

265653کد آبادي :

324

324 196خانوار :

648583493116جمعیت : 55818777

602471729025759 27815172

632441729323657 280365

جمعیت مرد

جمعیت زن

12349134جمع 648

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:

داردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

داردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه ماشین آالت غیرکشاورزي:

نداردجایگاه سوخت:

داردصندوق 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:

دردست اجراءطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهدرنیان

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 

فارسنام استان :

کربالنام بخش :خرامهنام شهرستان :

سفلینام دهستان :

سفلینام آبادي :

371267کد آبادي :

523

529 319خانوار :

1052958793164جمعیت : 906175294

1103813246839780 434144191

874113149039684 47231103

جمعیت مرد

جمعیت زن

19779263جمع 1052

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:

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:

داردنمایندگی 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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهسفلی

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

احمدابادکربالنام آبادي :

371291کد آبادي :

314

300 146خانوار :

614553437127جمعیت : 51716553

692281728623570 26614450

762061826720257 251213

جمعیت مرد

جمعیت زن

14543435جمع 614

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:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

نداردغسالخانه:

نداردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

داردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

نداردنانوایی:

نداردگوشت فروشی:

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

فارس خرامهاحمدابادکربال

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

تنگ قیرنام آبادي :

371490کد آبادي :

94

109 64خانوار :

20317414140جمعیت : 1572139

24646826818 751939

37666927322 8220

جمعیت مرد

جمعیت زن

6113012جمع 203

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

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

فارس خرامهتنگ قیر

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

خیرآبادنام دهستان :

بست خیرابادنام آبادي :

372473کد آبادي :

163

150 85خانوار :

31327121762جمعیت : 2444547

49105914111433 1254447

41104513010329 11910

جمعیت مرد

جمعیت زن

9020914جمع 313

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

دارددهیار:

داردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

داردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

دارددبستان:

آموزشی

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:

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

فارس خرامهبست خیراباد

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

شهرك ایثارنام آبادي :

373314کد آبادي :

987

929 503خانوار :

191616991405413جمعیت : 1569398128

26066958881765226 805375112

23063960818640187 7642316

جمعیت مرد

جمعیت زن

4901308118جمع 1916

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:

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:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

داردمسجد:

نداردامامزاده:

نداردسایراماکن مذهبی مسلمانان:

ندارداماکن مذهبی سایر ادیان:

نداردمدرسه علمیه:

نداردامام جماعت راتب:

نداردخانه عالم:

داردبرق(شبکه سراسري):

نداردبرق(موتور دیزي):

نداردبرق(انرژي نو)

نداردگاز:

داردآب:

نداردسیستم تصفیه آب:

برق،آب،گاز

نداردحمام عمومی:

نداردمرکز بهداشت:

نداردداروخانه:

داردخانه بهداشت:

نداردپایگاه بهداشت روستایی:

نداردمرکز تسهیالت زایمان:

نداردپزشک خانواده:

نداردپزشک:

ندارددندانپزشک یا بهداشت کار دندان:

ندارددندانپزشک تجربی:

نداردبهیار یا ماماي روستایی:

داردبهورز:

ندارددامپزشک:

نداردتکنسین دامپزشکی:

نداردآزمایشگاه و رادیولوژي:

داردغسالخانه:

داردسیستم جمع اوري زباله:

نداردپایگاه آتش نشانی:

نداردنمایندگی پخش نفت سفید:

نداردنایندگی پخش سیلندر گاز:

نداردفروشگاه تعاونی:

داردبقالی:

داردنانوایی:

داردگوشت فروشی:

نداردقهوه خانه:

نداردبانک:

نداردتعمیرگاه ماشین آالت کشاورزي:

داردتعمیرگاه 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:

کوهستانی،دره اي یا تپه ايوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهشهرك ایثار

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

تلمبه حزب اله زارعنام آبادي :

374086کد آبادي :

6

8 5خانوار :

1413101جمعیت : 1234

150540 523

161861 711

جمعیت مرد

جمعیت زن

2111جمع 14

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهتلمبه حزب اله زارع

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

تل معدن کوه گرينام آبادي :

907120کد آبادي :

17

14 9خانوار :

3123216جمعیت : 2090

89012113 1190

59011103 900

جمعیت مرد

جمعیت زن

13180جمع 31

شناسنامه آبادي /  روستاي  : 

ندارددهیار:

نداردشوراي اسالمی:

نداردپاسگاه نیروي انتظامی:

نداردمرکز خدمات کشاورزي:

نداردمروج کشاورزي:

نداردشوراي حل اختالف:

نداردشرکت تعاونی روستایی:

نداردروستا مهد:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی شبانه روزي دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی پسرانه:

نداردمدرسه راهنمایی دخترانه:

نداردمدرسه راهنمایی مختلط:

ندارددبیرستان شبانه روزي پسرانه:

ندارددبیرستان شبانه روزي دخترانه:

ندارددبیرستان نظري پسرانه:

ندارددبیرستان نظري دخترانه:

ندارددبیرستان کاردانش پسرانه:

ندارددبیرستان کاردانش دخترانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي پسرانه:

نداردهنرستان فنی وحرفه اي دخترانه:

ندارددبستان:

آموزشی

نداردبوستان روستایی:

نداردکتابخانه عمومی:

نداردزمین ورزشی:

نداردسالن ورزشی:

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:

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهتل معدن کوه گري

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

دامداري خارستانینام آبادي :

907267کد آبادي :

6

11 4خانوار :

1715137جمعیت : 1240

240652 540

470985 700

جمعیت مرد

جمعیت زن

6110جمع 17

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:

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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهدامداري خارستانی

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

روستاي بنگوي شیبانینام آبادي :

907268کد آبادي :

53

53 30خانوار :

106978832جمعیت : 87248

16352504515 43218

13373474317 4430

جمعیت مرد

جمعیت زن

29725جمع 106

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:

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 شوسهراه زمینی:

راه آهن:

راه آبی:

داراي سکنه دائمیوضعیت سکونت:

ماه شروع سکونت:

ماه خاتمه سکونت:

نداردطرح هادي روستا:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهروستاي بنگوي شیبانی

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 

فارسنام استان :

مرکزينام بخش :خرامهنام شهرستان :

کفدهکنام دهستان :

مزرعه رضامحصولینام آبادي :

907273کد آبادي :

6

2 4خانوار :

8870جمعیت : 860

060660 660

011210 200

جمعیت مرد

جمعیت زن

071جمع 8

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):

اظهارنشدهبرق(موتور دیزي):

اظهارنشدهبرق(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:

دشتیوضعیت طبیعی روستا:

وضعیت راه و طرح هادي 

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

فارس خرامهمزرعه رضامحصولی

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

استان  : شهرستان  : 


