
کرمان

سعیدي

ده باال

حسین ابادخان

گجگین

کینگان

جري تلمبه مها

اله ابادده خشکحسین اباداخوند
ده لبیبی

جمعه پشته امام 

تلمبه نجارزاده

جمال اباد( تلمبه بلبلوییه (

گري

نائی

موهوب

مرگین
درچوه

اسمالی

پامزار

باغوها

ده سید

دستجرد

صمدانی

شن شوئی

مارگیري

پیچوئیه

پشت گلی

ده یزدي

ده شهاب

ده یاري

شیشوئیه پتکوئیه

سنگستان

گودبیدو

کل کوهی

ده کبکو

ده گلشن

مرغداري

ده فارسی

عشق اباد

جواداباد

سعیداباد

ده کمالی
محمداباد

گ زرد1 سن

زارچوییه

گرازوئیه
بلبلوییه
احمداباد

کهن یاور

توکل اباد

استخروییه

تلمبه شمس

خاك سفیدي

رستم اباد

هاشم اباد

دربرافتاب

ریزه هزار
چنارسوخته

جالل اباد

عباس اباد

حسین اباد1

سلطان اباد

چنارسرگزون
اسیاب یحیی

کاروانسرا1

کاروانسرا2

بیدمحمدبید

حسین اباد2

ده قاسم خان

تلمبه احمدي

مزرعه سیمرغ

دستجردپایین

تلمبه صادقی

مشهدشهداغدیر

مسجدامام رضا

باغ سرکاراقا

تلمبه بابائی

رستوران صحرا
تلمبه دباغها

گ وشن معدن سن

شرکت نیرومان

جهاد شن شوئی 

ساختمان سیلو

علی ابادابشور

بندرحسین اباد

معدن شن وماسه

جمال ابادسفلی

جمال ابادعلیا

تلمبه عقابیان

تلمبه یوسفیان

مهدي اباداسدي

ب تلمبه حاج حبی

کافه حسین اباد

کارخانه اسفالت

تلمبه حسین ولی

تلمبه سیدموسوي

تلمبه نواب زاده

ده مهندس خالوئی

تلمبه کاشی سازي

جی گرگی تلمبه حا

تلمبه دکترساالر

تلمبه رضاخداداد

تلمبه کارآموزیان

مزرعه محمود آباد

موتورحسین دانشجو

معدن شن ایرانمنش
پشته کربالئی حسن

معدن چشمه شیردوش

کارخانه دان طیور

نهالستان هفت باغ

تلمبه زنگی ابادي

تلمبه یوسف اللهی

ب الزمان تلمبه صاح

تلمبه ماشااله خان

تلمبه اصغرعبدالعلی

تلمبه محمدانجم شعاع

تلمبه هاي سازمان اب

/عباس اباد/عباس گاوي

تلمبه هاي بنیاد زندان

علی اباد(زراشگو-گزوشک (

تلمبه اهللا اباد ده میلو

معدن شن و ماسه پورچراغی

کارخانه خانه سازي کرمان

جواداالئمه جري/ /تلمبه مها
/تلمبه سیستانی/حسن زاده وشرکا

گ پرنده افشار تلمبه قائمیه هوشن

جی جرین خار انباردفتراموراتباع مها

تلمبه مختارایرانمنش (تلمبه رانیها(

57
°25

'

57
°20

'

57
°15

'

57
°10

'

30°20'

30°15'

30°10'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور
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نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن
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مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو
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ي شهر محدوده آمار

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

سرآسیاب فرسنگیدهستان

ي پایه سازمان  ی نفوس و مسکناین برگ نقشه با اقتباس از نقشه ها ي عموم ي و نتایج سرشمار ت.نقشه بردار ي بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده اس ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز ي انجام شده اس ت آمار ت ندارد.وزیران و با دق ي در این نقشه سندی ي کشور مرزها
ب را به مرکز ی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغایرت، مرات ب اجازهآمار ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس ت.حق هر گونه چاپ و کپ از مرکز آمار ایران اس

موقعیت دهستان در استان


