
شیراز

زرقان

شهرصدرا

خانه زنیان

لپویی

قالت

هزار

کفترك

خلجوي

کرونی

کلستان

کودیان

انجیره

باجگاه

خاتونک

اب پردهمراگلو

خیراباد

گرد خون

کوه سبز
گودزرشک

همت اباد

شاپورجان

تنگخیاره

شیخ عبود

حاجی اباد

حسین اباد

کیان اباد

محموداباد

جاري اباد

کوشک هزار

باباصالحی

دهنوقلندري

مه فیروزان
اقبال اباد

سلطان اباد

گلدشت علیا

چشمه سیدصفري

علی ابادسرتل

علی آباد کفترك

خانه خمیس علیا

شهرك شهید مرادي

مجد آباد رامجرد

قاسم آباد رامجرد

کارخانه شالی کوبی

زاخرد

دنجان

سررود

ده شیخ

دودمان

کمرزرد
سه تالن

نجم اباد

دولتاباد

چشمه تلخوصادق اباد

الیاس اباد

ماسرم سفلی

چراب قلندري

علی آباد چمن

سجادیه گیاه زار

حسن آباد رامجرد

موسسه فالحت در فراغت

برکه

سرمور

ده سرو

پس کوهک

چرامکان

ملکاباد

گچ نقاشی

باغ خشرو

دره مارون

مقصوداباد منصوراباد

ماسرم علیا

کمرابادارندي

اسالم ابادچهل چشمهعلی آباد قراچه

کارخانه شرکت شیرازالکترود

جدول نومعدن شن و ماسه گویم شیراز

پراشکفت

پارك برم
حسین اباد

دره یزدان

نسیم اباد

معدن ماسه

جمال آباد

گ کبوتري تن

پروژه کوثر

سعادت آباد

مزرعه جوزار

چشمه قرق چین

شرکت ارم کوشا

حاجی ابادپس کوهکپاالیشگاه شیراز

شرکت کولر هوایی آبان

ایستگاه پمپاژشماره 2

انبارجهادسازندگی /پادگان شهیدخلیل پ

مهدیه

پیربرد

خدااباد

میرشرفی

باغ وحش
متل دنا

موردراز

جدول نو زیباشهر

اب زنگی

چاه سرخی

علی اباد

حیدراباد

دولتاباد

صدر شیمی

شریف اباد

موردسوسنی

دره گزدان

شریف اباد پمپ بنزین

دولت آباد

باغ دهقان

پرورش اسبچنار ادار

حصار بلوك

دستان آباد

چشمه فاطمی

مزرعه زارع

منطقه صنعتی

گشتاسب اباد

گاوداري زرع

مزرعه خوکند

گباغات قراول میشدان بزر
انبار جوکاردنا ماکارون تاسیسات گاز میشدان کوچک

گ گچ معدن سن

پادگان سپاه

مزرعه سیاوش

دهکده سالمی
قلعه امیریه

مزرعه حسینی

تلمبه زمانی

مزرعه غالمی

باغ پارادایز

مزرعه ناروند

مرغداري تالش

کوره گچ بواش

تاالر پایالك مرغداري زارع

مزرعه وجدانی

گاوداري لطفیشهرك ترافیکی

مزرعه معتمدي

کار مزرعه کشت

شرکت قند فارس

مرغداري سعیدي

شرکت قره آغاج

شرکت برق سعدي
منطقه حمزه اي

باغات ده داشی
مرغداري بصیريمزرعه برده گر

تقویت فشارگاز

گاوداري عباسی
مرغداري ترابی

محمودابادوقفی

مرغداري کیانی
گاوداري روستا

مجتمع مرغداري
مجتمع گاوداري

گاوداري کمالی

مجتمع گاوداري

مجتمع دامداري

گاوداري شنبري

گاوداري شنبري
تلمبه منوچهري

باغها? تپه سبز
گاوداري مهرپور

مزرعه کیان دشت

گاوداري حاجعلی

گورستان ارامنه

شرکت حصار بلوك

کارخانه اسفالت

کوره اهکی بیضا

کشت وصنعت فارس

ایستگاه مخابرات

مزرعه رحمت اباد

شرکت صادق شیراز

پمپاژ بند پوشان

اردوگاه معتادینشهرك جواداالیمه

مرغداري جهانبخش مجتمع هاي صنعتی

مورگاه بابامنیر

گاوداري حاج خلیل

کارخانجات زیمنکو

کارخانه فوالدنور

گاوداري باباخانی

شرکت خزر الکتریک

حیدرابادبابامنیر

موسسه راهسازي فجر

گاوداري حاج عابدي

مزرعه اکبرکامرانی

مزرعه بهرام عسکري

پایگاه هوایی سپاه

هللا یاري دامداري ا

پادگان شهید بهشتی

مزرعه بهمن مقتدري

حسین آباد کنگرزار

کارخانه ارد سپیدان

قهوه خانه آب باریک

قهوه خانه چهل چشمه

ایستگاه برق کوهمره

مرغداري احمد باقري

مزرعه بنی ثابت راي

تلمبه هاي ملوس جان

کارگاههاي بین راهی

کارگاه بتون ولیعصر

دامداري قریب محمدي

کارگاههاي شن و ماسه

منصور آباد قصرالدشت

قهوه خانه حسین اباد

شرکت صمغ کاران فارس

باسکول 60 تنی اتحاد

کارگاه پارس کمپرسور

مجتمع مرغ شیرازپارس

کارخانه اسفالت سازي

کارگاههاي جاري آباد

شهرك صنعتی ملوس جان

تلمبه عسکري و مرادي

کارگاههاي خانه زنیان

مزرعه جهانگیرنامداري
شرکت تعاونی مرغ دراج

گ شرکت تعاونی پارساسن

تلمبه اقاخان منوچهري

کارخانه آسفالت گلدشت

کارکاه شن وماسه شیراز

پاسگاه شکاربانی کاظمی

کارخانه آسفالت نوگرام

مرغداري اسماعیل شکوهی

فرآورده هاي گوشتی صدك

کشت و صنعت فارس فارم2

شرکت تعاونی ارژن برودت

مجتمع دامداري شیخ عبود

شرکت ارژن ماکارونی فارس

باغات و دامداریهاي سعدي

ایستگاه مخابراتی ده شیخ

کارگاه شن وماسه شهرداري

شرکت کشت علوفه ملو سبحا

کارگاه شن و ماسه صالحیان

کارخانه اسفالت حسین اباد

کارخانه آسفالت یگان بتون
کارخانه اسفالت زروان راه

کشت و صنعت دامپروري فارس

کارگاه شن و ماسه شهرداري

پادگان اموزشی احمدبن موسی

هللا مومن زاده گاوداري شکرا

کوه طرح فالحت در فراغت دشت

کارگاه شن و ماسه صنایع فجر

شرکت خدمات ساختمانی سبزدشت

گ باغ گلهاي ایثار پروژه بزر

فرمانده اي مخابرات الکترونیک

هللا اردوگاه فرهنگی محمد رسول ا

شرکت تعاونی روستایی خان زینال

کارخانه شن وماسه شیرازشن فاز2
اردوگاه فرهنگی تربیتی هالل احمر

ایستگاه ترویج وتولیدبذرشهیدیعقوبی

گ گود زرشک (انتهاي آسفالت( معدن سن

کارخانه شن و ماسه مروارید سفید شیراز

52
°40

'

52
°35

'

52
°30

'

52
°25

'

52
°20

'

52
°15

'

52
°10

'

52
°5'

29°55'

29°50'

29°45'

29°40'

29°35'

WWW.amar.org.ir

استان
رستان شه

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

راز شی
فارس

مرکزي

0707050003
1 : 60000

ي شهر محدوده آمار

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

ي ـ از 0 تا 3 خانوار آباد
ي ـ از 4 تا 20 خانوار آباد
ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد
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