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تلمبه هوشمند

تلمبه دباغها
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بی بی گرامیه

تلمبه اسالمی
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ت ابادکهنوج حج

موتوردانشجوها

تلمبه یوسفیان

تلمبه کوثرخیز

مرغدارئ اجداد

ک معدن شن گلوم

مزرعه علی اباد

تلمبه حاج حبیب

تلمبه حسین ولی

تلمبه سیدموسوي
تلمبه جنگلبانی

اغل عباس شجاعی

تلمبه نواب زاده

گاوداري سیه کوه
تلمبه مستضعفین1

تلمبه مستضعفین2

تلمبه حاجی گرگی

بلوك زنی جمشیدئ

تلمبه رضاخداداد

گاوداري فرح بخش

تلمبه قاسم گرگی
موتور1سازمان اب

تلمبه کارآموزیان

موتورحسین دانشجو

ت باغ نهالستان هف

تلمبه زنگی ابادي

معدن شن نقیب زاده

ت زم زم کارگاه شرک

گاوداري علی شفیعی

گاودارئ امین زادهمرکزاصالح نژادگاو

تلمبه مهدي سفیدکارتلمبه اصغرعبدالعلی

گاوداري حمیدفرحبخش

تلمبه محمدانجم شعاع

معدن شن وماسه طالئی

گاودارئ محمدولیعهدئ

ک بندباغین دهنه گلوم

ت طالیی کارخانه آسفال

/عباس اباد/عباس گاوي

معدن شن وماسه پرستار

/تلمبه وحدت/حاکم اباد

ت ابادبرقراريتلمبه هاي بنیاد زندان مزرعه حج

تلمبه اسالم ابادخالصه

هللا همایی معدن شن ماشاا

ت صنعتی کرمان مجتمع گوش

معدن شن وماسه فضل اباد
کارخانه شیر پیشروفرامین

ت تعاونی مرغ تخمی 111 شرک

کارخانه روغن نباتی گلناز

ت 132/20کیلوواتی باغین پس

معدن شن بنیادمسکن بنیادبتن

ک سازي کرمان ت صنایع الستی شرک
موتوراب شماره 2شهردارئ جوپار

موتوراب شماره 1شهردارئ جوپار

معدن شن وماسه شماره 2شهردارئ

ایستگاه تولیدبذرونهال منابع طبیع

معدن شن وماسه موالئی وزنگی ابادئ

تلمبه سرجنگلداري (پاسگاه حفاظتی 1(

تلمبه کشاورزي و دامپروري دانشجویان ریگ جوپار
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

خش ب

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

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

کرمان
کرمان

ماهان

0808040001
1 : 75000

دوده آماري شهر مح

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

قناتغستاندهستان

ی نفوس و مسکناین برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ت.نقشه برداري و نتایج سرشماري عموم ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده اس ت آماري انجام شده اس ت ندارد.وزیران و با دق دی مرزهاي کشوري در این نقشه سن
ی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز ی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا از مرکز آمار ایران اس

موقعیت دهستان در استان


