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 اراک شهرستان نقشه 
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 0931آمار و اطالعات روستایی شهرستان اراک براساس سرشماری سال جمع بندی 

 

 تعداد آبادی ها برحسب وضع سکونت

 نامشخص موسمی دایمی جمع 

 0 0 121 121 دارای سکنه

 0 6 82 85 خالی از سکنه

 171 جمع کل

 

 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب تعداد خانوار

 خانوار 41-20 خانوار 11-10 خانوار 1-8 خانوار 4-1 جمع

121 22 2 4 22 

 خانوار و بيشتر 1000 خانوار 111-400 خانوار 211-200 خانوار 111-100 خانوار 80-11

20 20 18 14 1 

 

 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب جمعیت

 نفر 241-100 نفر 11-80 نفر 41-28 نفر 24-1 جمع

121 22 1 14 24 

 بيشتر و نفر 8000 نفر 4111-2000 نفر 1111-1000 نفر 111-800 نفر 280-411

21 22 5 5  

 

 جمعیت و خانوارهای ساکن در نقاط روستایی برحسب جنس و گروه های عمده سنی

 بيشتر و ساله 68 ساله 64 -18 ساله 14 - 0 کل 

 2252 22622 6755 22612 مرد

 2427 20472 6470 20270 زن

 62062 يتجمع

 15128 خانوار
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 ساله و بیشتر، با سواد و درحال تحصیل نقاط روستایی شهرستان 6جمعیت 

 زن مرد زن و مرد 

 27622 21586 87471 بيشتر و ساله 6 جمعيت

 15456 24255 42774 سواد با جمعيت

 4701 8161 1562 تحصيل درحال جمعيت

 

 ساله و بیشتر، شاغل و بیکار نقاط روستایی شهرستان 11جمعیت 

 زن مرد زن و مرد 

 28518 25041 82126 بيشتر و ساله 10 جمعيت

 1228 11121 20264 شاغل جمعيت

 228 1116 2141 بيکار جمعيت

 

 ها برحسب وضع طبیعی آبادی تعداد آبادی

 دشتی
جنگلی واقع در 

 دشت

   کوهستانی، دره ای

 یا تپه ای

جنگلی واقع در 

 کوهستان یا تپه
 نامشخص

114 0 68 0 0 

 

 آبادی ها برحسب نوع راهتعداد 

   راه زمینی )به جز راه آهن(

 جاده آسفالته
      جاده شوسه

 )شن ریزی شده(
 نامشخص مالرو جاده خاکی

راه آهن 

 )ایستگاه(
 راه آبی

101 4 5 0 0 0 0 

 

 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات آموزشی

 دبستان روستامهد
مدرسه راهنمایی 

 پسرانهشبانه روزی 

مدرسه راهنمایی 

 شبانه روزی دخترانه

مدرسه راهنمایی 

 پسرانه

17 71 1 1 12 

مدرسه راهنمایی 

 دخترانه

مدرسه راهنمایی 

 مختلط

دبيرستان شبانه 

 روزی پسرانه

دبيرستان شبانه 

 روزی دخترانه

دبيرستان نظری 

 پسرانه

12 8 0 1 2 

دبيرستان نظری 

 دخترانه

دبيرستان کاردانش 

 پسرانه

دبيرستان کاردانش 

 دخترانه

هنرستان فنی و 

 حرفه ای پسرانه

 هنرستان فنی و

 حرفه ای دخترانه

1 0 0 0 0 
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 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات فرهنگی، ورزشی و مذهبی

 

 امامزاده مسجد سالن ورزشی زمين ورزشی کتابخانه عمومی بوستان روستایی

12 17 21 10 100 21 

اماکن  سایر

 مذهبی مسلمانان

اماکن مذهبی 

 ادیان سایر
 دارالقران مدرسه علميه

امام جماعت 

 راتب
 خانه عالم

40 0 0 0 22 20 

 

 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات سیاسی و اداری و طرح هادی

 

شورای اسالمی 

 روستا
 دهيار

پاسگاه نيروی 

 انتظامی

مرکز خدمات 

 جهاد کشاورزی

مروج 

 کشاورزی

شورای حل 

 اختالف

شرکت تعاونی 

 روستایی

71 78 2 2 2 7 21 

 

 طرح هادی
 نامشخص ندارد دارد

61 60 0 

 

 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات برق، گاز و آب

 برق

 موتور برق دیزلی شبکه سراسری
                 انرژی نو

 )خورشيدی، بادی و ...(

118 2 0 

 

 کشی آب لوله
 بدون سامانه تصفيه آب دارای سامانه تصفيه آب کشی گاز لوله

55 15 12 
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 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات بهداشتی و درمانی

 حمام عمومی
مرکز بهداشتی 

 و درمانی
 خانه بهداشت داروخانه

پایگاه بهداشت 

 روستایی

مرکز تسهيالت 

 زایمانی

15 16 1 82 2 1 

پزشک 

 خانواده
 پزشک

دندانپزشک یا بهداشت 

 کار دهان و دندان

دندانپزشک تجربی 

 ساز یا دندان

بهيار یا مامای 

 روستایی
 بهورز

28 11 0 0 1 41 

 دامپزشک
تکنسين 

 دامپزشکی

آزمایشگاه و 

 رادیولوژی
 غسالخانه

سامانه 

 آوری زباله جمع

2 2 2 71 21 

 

 امکانات بازرگانی و خدماتتعداد آبادی های دارای سکنه برحسب 

 پایگاه

 نشانی آتش

پخش  نمایندگی

 نفت سفيد

پخش  نمایندگی

 سيلندر گاز
 نانوایی بقالی تعاونی فروشگاه

1 16 10 16 76 81 

 گوشت

 فروشی
 بانک خانه قهوه

 ماشين تعميرگاه

 آالت کشاورزی

 ماشين تعميرگاه

 غيرکشاورزی آالت
 سوخت جایگاه

21 4 26 11 10 7 

 

 تعداد آبادی های دارای سکنه برحسب امکانات ارتباطات و حمل و نقل

 مخابرات دفتر دفتر پست صندوق پست
اطالعات و  دفترفناوری

 روستایی( ICT) ارتباطات

11 22 42 27 

عمومی به  دسترسی

 اینترنت

روزنامه و  دسترسی به

 مجله

وسيله نقليه  دسترسی به

 عمومی
 آهن دسترسی به ایستگاه راه

20 1 82 4 
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 31در سرشماری سال خانوار آبادی های شهرستان اراک تعداد جمعیت و 

 خانوار جمعیت )نفر( آبادی دهستان بخش

 123 441 بهادرستان ساروق ساروق

 111 2526 جیریا ساروق ساروق

 245 165 طور ساروق ساروق

 122 335 فارسیجان ساروق ساروق

 62 234 قطاراغاج سفلی ساروق ساروق

 111 315 قلعه ارجناوند ساروق ساروق

 263 121 قلعه باال ساروق ساروق ساروق

 31 11 کرکان باال ساروق ساروق

 11 211 پایینکرکان  ساروق ساروق

 14 314 کالغ نشین ساروق ساروق

 33 121 گاوجلو ساروق ساروق

 15 61 لنجاب سفلی ساروق ساروق

 4 11 محمودیه مشهدالکوبه ساروق

 35 146 مسن اباد مشهدالکوبه ساروق

 31 16 مشکان مشهدالکوبه ساروق

 444 1511 مشهدالکوبه مشهدالکوبه ساروق

 313 356 میچان مشهدالکوبه ساروق

 66 215 نوازن مشهدالکوبه ساروق

 55 246 وزیراباد مشهدالکوبه ساروق

 636 2111 امان اباد امان آباد مرکزی

 111 211 انجدان امان آباد مرکزی

 16 263 انجیرک امان آباد مرکزی

 32 112 حسن اباد امان آباد مرکزی

 45 135 رودباران امان آباد مرکزی

 5 14 ساق امان آباد مرکزی

 131 651 سواراباد امان آباد مرکزی
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 خانوار جمعیت )نفر( آبادی دهستان بخش

 4 5 کاروانسرا امان آباد مرکزی

 216 532 کودزر امان آباد مرکزی

 66 113 گیلی امان آباد مرکزی

 121 331 داین امیریه مرکزی

 164 555 ساقی امیریه مرکزی

 33 315 شمس اباد امیریه مرکزی

 156 454 طرالن امیریه مرکزی

 13 251 قزلیجه امیریه مرکزی

 1311 4545 مرزیجران امیریه مرکزی

 131 561 مهراباد امیریه مرکزی

 435 1443 هزاوه امیریه مرکزی

 16 61 احمداباد حاجی آباد مرکزی

 51 141 بغدادی حاجی آباد مرکزی

 31 2661 پادگان مالک اشتر حاجی آباد مرکزی

 13 51 چقا حاجی آباد مرکزی

 423 1535 حاجی اباد حاجی آباد مرکزی

 51 213 حسین اباد حاجی آباد مرکزی

 141 415 شهرجرد حاجی آباد مرکزی

 551 1313 ده نمک داودآباد مرکزی

 211 613 ویسمه داودآباد مرکزی

 31 121 خانه میران سده مرکزی

 325 351 رباط میل سده مرکزی

 611 1536 ضامن جان سده مرکزی

 455 1436 عقیل اباد سده مرکزی

 51 242 قانیاروق باال سده مرکزی

 24 51 قانیاروق پایین سده مرکزی

 112 311 کله نمک کور سده مرکزی

 131 2513 گوار سده مرکزی
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 خانوار جمعیت )نفر( آبادی دهستان بخش

 112 556 نظم اباد سده مرکزی

 231 664 نمک کور سده مرکزی

 51 213 ارکوین شمس آباد مرکزی

 215 631 بان شمس آباد مرکزی

 11 263 جمال اباد شمس آباد مرکزی

 131 651 چشمه پهن شمس آباد مرکزی

 26 51 چنگزین شمس آباد مرکزی

 233 511 خرم اباد شمس آباد مرکزی

 113 356 دینه کبود شمس آباد مرکزی

 45 135 ساکی سفلی شمس آباد مرکزی

 32 32 ساکی علیا شمس آباد مرکزی

 42 141 سیرکند شمس آباد مرکزی

 36 111 شمس اباد شمس آباد مرکزی

 12 45 علی اباد شمس آباد مرکزی

 112 325 علیم اباد شمس آباد مرکزی

 311 343 قاسم اباد شمس آباد مرکزی

 25 51 گل تپه شمس آباد مرکزی

 41 151 گلشن اباد شمس آباد مرکزی

 15 314 گوشه شمس آباد مرکزی

 31 11 نورعین شمس آباد مرکزی

 21 65 نیستان شمس آباد مرکزی

 31 121 ابراهیم اباد مشهدمیقان مرکزی

 51 234 ازادمرزاباد مشهدمیقان مرکزی

 236 524 ایبک اباد مشهدمیقان مرکزی

 23 11 دهلق مشهدمیقان مرکزی

 43 153 راهزان مشهدمیقان مرکزی

 164 563 سوسن اباد مشهدمیقان مرکزی

 153 451 طرمزد مشهدمیقان مرکزی
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 خانوار جمعیت )نفر( آبادی دهستان بخش

 454 1535 گاوخانه مشهدمیقان مرکزی

 26 56 مبارک اباد مشهدمیقان مرکزی

 211 641 محمدیه مشهدمیقان مرکزی

 51 166 مراداباد مشهدمیقان مرکزی

 35 311 مشهدمیقان مشهدمیقان مرکزی

 111 314 میقان مشهدمیقان مرکزی

 531 1615 ابراهیم اباد مشک آباد معصومیه

 36 223 چشمه خورزن مشک آباد معصومیه

 612 2113 خیراباد مشک آباد معصومیه

 111 655 سهل اباد مشک آباد معصومیه

 46 111 شانق مشک آباد معصومیه

 212 146 شهسواران مشک آباد معصومیه

 43 162 علی اباد مشک آباد معصومیه

 211 143 عمراباد مشک آباد معصومیه

 1 24 میراباد مشک آباد معصومیه

 255 123 قلعه نو معصومیه معصومیه

 655 2134 معصومیه معصومیه معصومیه

 541 2463 ملک اباد معصومیه معصومیه

 141 433 موت اباد معصومیه معصومیه

  

 15518 62104 جمع
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 31در سرشماری سال  ساروقخانوار آبادی های دهستان تعداد جمعیت و 

 خانوار )نفر(جمعیت  آبادی

 123 441 بهادرستان

 111 2526 جیریا

 245 165 طور

 122 335 فارسیجان

 62 234 سفلیقطاراغاج 

 111 315 قلعه ارجناوند

 263 121 قلعه باال ساروق

 31 11 کرکان باال

 11 211 کرکان پایین

 14 314 کالغ نشین

 33 121 گاوجلو

 15 61 لنجاب سفلی

 1116 6665 جمع
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 ٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠کد شناسایی روستا: 

 روستای بهادرستان

روستای بهادرستان در دهستان ساروق از توابع بخش ساروق شهرستان اراک در استان مرکزی واقع شده است. 

 25.40دقيقه و  28درجه و  24و  طول شرقی ثانيه  15.20دقيقه و  26درجه و  41موقعيت جغرافيایی این روستا 

 باشد. می عرض شمالیثانيه 

 224نفر را مردان و  216باشد. از این تعداد جمعيت  خانوار می 122 نفر جمعيت مشتمل بر 440این روستا دارای 

 دهند. نفر را زنان تشکيل می

 توان در جدول زیر خالصه نمود: ساختار جمعيتی روستای بهادرستان را می

 زن مرد بازه

 12 20 سال 6صفر تا   

 27 25 سال 14تا  7  

 168 121 سال 64تا  18  

 11 21 سال 68بزرگتر از   

 224 216 جمع کل

  

سال تشکيل  10نفر را مردان بزرگتر از  157سال و  6نفر را مردان بزرگتر از  116نفر مردان این روستا  216از 

سال  10نفر را زنان بزرگتر از  111سال و  6نفر را زنان بزرگتر از  211نفر زنان این روستا نيز  224دهند. از  می

نفر از زنان روستای  124نفر نيز محصل هستند.  26از مردان این روستا باسواد و نفر  181 دهند. تشکيل می

 دهند. نفر را نيز زنان محصل تشکيل می 22بهادرستان را زنان باسواد و 

نفر از  1دهند و  نفر را زنان تشکيل می 2نفر آنها را مردان و  121باشد که  نفر می 122جمعيت شاغل این روستا 

 از زنان روستا نيز بيکار هستند. نفر 0مردان و 

باشد و نوع راه های  موقعيت طبيعی این روستا کوهستانی، دره ای یا تپه ای و جنگلی واقع در کوهستان یا تپه می

آهن ندارد و دسترسی به راه آبی نيز ندارد. همچنين در این روستا  روستا آسفالته است. روستا دسترسی به راه

 ت.طرح هادی در حال اجراس

روستای بهادرستان سکنه دائمی دارد و سکنه موسمی ندارد . با توجه به شرایط روستا ساکنان مایحتاج روزمره 

نمایند و همچنين برای  کنند و برای تهيه مایحتاج خود به سایر آبادی ها مراجعه نمی خود را از این آبادی تهيه نمی

ند. در این روستا امکان دسترسی به وسایل نقليه عمومی نمای خرید مایحتاج خود به شهرهای اطراف مراجعه می
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باشد. اهالی روستا دسترسی عمومی به  وجود دارد. دسترسی به ایستگاه راه آهن نيز در این روستا ميسر نمی

 باشد. اینترنت ندارند. همچنين امکان تهيه مجله و روزنامه در این روستا فراهم نمی

 باشد: ای بهادرستان به شرح زیر میوضعيت واحدها و زیرساختهای روست

 

 الف( نهادهای حاکميتی

شورای اسالمی 

 روستا

دهياری و 

 دهيار

شورای حل 

 اختالف

مرکز خدمات جهاد 

 کشاورزی

پاسگاه نيروی 

 انتظامی

ترویج 

 کشاورزی

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد

  

 ب( تاسيسات عمومی

 لوله کشی گاز موتور برق دیزلی سراسری برقشبکه  سامانه تصفيه آب آب لوله کشی

 دارد ندارد دارد ندارد دارد

 پایگاه آتش نشانی غسالخانه بوستان روستایی حمام عمومی بهره برداری از انرژی نو

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد

 سامانه جمع آوری زباله شرکت تعاونی روستایی سالن ورزشی زمين ورزشی کتابخانه

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

  

 ج( آموزشی

 راهنمایی دخترانه راهنمایی پسرانه دبستان مهد کودک
راهنمایی شبانه روزی 

 پسرانه

 ندارد ندارد ندارد دارد  ندارد

راهنمایی شبانه روزی 

 دخترانه

مدرسه راهنمایی 

 مختلط
 دبيرستان دخترانه دبيرستان پسرانه

دبيرستان شبانه روزی 

 پسرانه

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

دبيرستان شبانه روزی 

 دخترانه

هنرستان کار و 

 دانش پسرانه

هنرستان کار و دانش 

 دخترانه

هنرستان فنی و حرفه 

 ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه 

 ای دخترانه

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
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 د( بهداشتی و درمانی

خانه 

 بهداشت
 مرکز بهداشتی و درمانی روستاییپایگاه بهداشت 

مرکز 

تسهيالت 

 زایمان

 داروخانه

آزمایشگاه 

و 

 رادیولوژی

پزشک 

 خانواده

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

 پزشک
 دندانپزشک یا بهداشت کار

 دهان و دندان

 دندانپزشک تجربی یا

 دندانساز

بهيار یا 

 ماما
 دامپزشک بهورز

تکنسين 

 دامپزشکی

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

  

 ه( مذهبی

 مدرسه علميه  خانه عالم  امام جماعت راتب  مسجد  امامزاده 
 سایر اماکن مذهبی

 مسلمانان

 اماکن مذهبی

 سایر ادیان 

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد ندارد

  

 و( مراکز خدماتی

دفتر فناوری اطالعات و 

 ICTارتباطات 
 صندوق پست دفتر پست دفتر مخابرات

جایگاه 

 سوخت

 ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد

 نانوایی بقالی فروشگاه تعاونی بانک
گوشت 

 فروشی

 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد

 قهوه خانه
تعميرگاه ماشين آالت 

 کشاورزی

تعميرگاه ماشين آالت 

 غيرکشاورزی

پخش نفت 

 سفيد

پخش سيلندر 

 گاز

 ندارد دارد ندارد ندارد ندارد
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 ٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠کد شناسایی روستا: 

 روستای جیریا

روستای جيریا در دهستان ساروق از توابع بخش ساروق شهرستان اراک در استان مرکزی واقع شده است. 

 22.87دقيقه و  28درجه و  24و  طول شرقی ثانيه  41.64دقيقه و  22درجه و  41موقعيت جغرافيایی این روستا 

 باشد. ثانيه شرقی می

نفر را مردان و  1282باشد. از این تعداد جمعيت  خانوار می 510نفر جمعيت مشتمل بر  2726این روستا دارای 

 دهند. نفر را زنان تشکيل می 1274

 توان در جدول زیر خالصه نمود: ساختار جمعيتی روستای جيریا را می

 زن مرد بازه

 122 121 سال 6صفر تا   

 111 170 سال 14تا  7  

 116 111 سال 64تا  18  

 126 122 سال 68بزرگتر از   

 1274 1282 جمع کل

  

سال تشکيل  10نفر را مردان بزرگتر از  1128سال و  6نفر را مردان بزرگتر از  1212نفر مردان این روستا  1282از 

سال  10نفر را زنان بزرگتر از  1181سال و  6نفر را زنان بزرگتر از  1281روستا نيز نفر زنان این  1274دهند. از  می

نفر از زنان روستای  782نفر نيز محصل هستند.  247نفر از مردان این روستا باسواد و  117 دهند. تشکيل می

 دهند. نفر را نيز زنان محصل تشکيل می 228جيریا را زنان باسواد و 

نفر  15دهند و  نفر را زنان تشکيل می 52نفر آنها را مردان و  728باشد که  نفر می 505روستا جمعيت شاغل این 

 نفر از زنان روستا نيز بيکار هستند. 6از مردان و 

آهن ندارد و  باشد و نوع راه های روستا آسفالته است. روستا دسترسی به راه موقعيت طبيعی این روستا دشتی می

 ز ندارد. همچنين در این روستا طرح هادی در حال اجراست.دسترسی به راه آبی ني

روستای جيریا سکنه دائمی دارد و سکنه موسمی ندارد . با توجه به شرایط روستا ساکنان مایحتاج روزمره خود را 

رید نمایند و همچنين برای خ کنند و برای تهيه مایحتاج خود به سایر آبادی ها مراجعه نمی از این آبادی تهيه نمی

نمایند. در این روستا امکان دسترسی به وسایل نقليه عمومی وجود  مایحتاج خود به شهرهای اطراف مراجعه می
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باشد. اهالی روستا دسترسی عمومی به اینترنت  دارد. دسترسی به ایستگاه راه آهن نيز در این روستا ميسر نمی

 باشد. راهم نمیدارند. همچنين امکان تهيه مجله و روزنامه در این روستا ف

 باشد: وضعيت واحدها و زیرساختهای روستای جيریا به شرح زیر می

 

 الف( نهادهای حاکميتی

شورای اسالمی 

 روستا

دهياری و 

 دهيار

شورای حل 

 اختالف

مرکز خدمات جهاد 

 کشاورزی

پاسگاه نيروی 

 انتظامی

ترویج 

 کشاورزی

 ندارد ندارد ندارد ندارد دارد دارد

  

 عمومیب( تاسيسات 

 لوله کشی گاز موتور برق دیزلی شبکه سراسری برق سامانه تصفيه آب آب لوله کشی

 دارد ندارد دارد دارد دارد

 پایگاه آتش نشانی غسالخانه بوستان روستایی حمام عمومی بهره برداری از انرژی نو

 ندارد دارد دارد دارد ندارد

 سامانه جمع آوری زباله روستاییشرکت تعاونی  سالن ورزشی زمين ورزشی کتابخانه

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد

  

 ج( آموزشی

 راهنمایی دخترانه راهنمایی پسرانه دبستان مهد کودک
راهنمایی شبانه روزی 

 پسرانه

 ندارد دارد دارد دارد  ندارد

راهنمایی شبانه روزی 

 دخترانه

مدرسه راهنمایی 

 مختلط
 دخترانهدبيرستان  دبيرستان پسرانه

دبيرستان شبانه روزی 

 پسرانه

 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد

دبيرستان شبانه روزی 

 دخترانه

هنرستان کار و 

 دانش پسرانه

هنرستان کار و دانش 

 دخترانه

هنرستان فنی و حرفه 

 ای پسرانه

هنرستان فنی و حرفه 

 ای دخترانه

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
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 درمانید( بهداشتی و 

خانه 

 بهداشت
 مرکز بهداشتی و درمانی پایگاه بهداشت روستایی

مرکز 

تسهيالت 

 زایمان

 داروخانه

آزمایشگاه 

و 

 رادیولوژی

پزشک 

 خانواده

 دارد ندارد دارد ندارد دارد ندارد دارد

 پزشک
 دندانپزشک یا بهداشت کار

 دهان و دندان

 دندانپزشک تجربی یا

 دندانساز

بهيار یا 

 ماما
 دامپزشک بهورز

تکنسين 

 دامپزشکی

 ندارد ندارد دارد دارد ندارد ندارد دارد

  

 ه( مذهبی

 مدرسه علميه  خانه عالم  امام جماعت راتب  مسجد  امامزاده 
 سایر اماکن مذهبی

 مسلمانان

 اماکن مذهبی

 سایر ادیان 

 ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد دارد

  

 و( مراکز خدماتی

دفتر فناوری اطالعات و 

 ICTارتباطات 
 صندوق پست دفتر پست دفتر مخابرات

جایگاه 

 سوخت

 دارد دارد دارد دارد  دارد

 نانوایی بقالی فروشگاه تعاونی بانک
گوشت 

 فروشی

 دارد دارد دارد دارد دارد

 قهوه خانه
تعميرگاه ماشين آالت 

 کشاورزی

تعميرگاه ماشين آالت 

 غيرکشاورزی

پخش نفت 

 سفيد

پخش سيلندر 

 گاز

 ندارد ندارد دارد ندارد ندارد

 


