
گوري

نوباغ انداده

سامقان

فشانجرد
ابویسانخسروشیر

راه چمن
حجت اباد

ک شهرستان

گلشن اباد

هللا اباد ا

محمدابادگفت

کالته انداده

عباس ابادقندي
ریواده عبدل آباد

/ خداشاه  /ده امام

چاه شماره (1) قره حوض  /جبله نو

سیداباداکراد

ابادي زورزمندشماره موتور55

رضوان/چاه عمیق شماره 27زورزمند

ک زورزمند قایم / چاه عمیق شماره ی

امیر آباد / آبادي زورزمندشماره موتور52

کالته گز

ایستگاه سنخواست

چاه عمیق شماره 3زور

چاه عروج علی جغتایی
بهار/چاه عمیق شماره 28زورزمند

ایثار / چاه عمیق شماره دو زورزمند

بوستان/چاه عمیق شماره 5زورزمند/چاه120نفر

وري

ک طرس

برسل

خواجه

گل چمن
رودبار

سیداباد
استریان

ولی اباد

علی اباد

کال داغلن

عباس اباد

سلیمان اباد

کالته رضائیه

دکل تلویزیون
موتوربرق دکل

چاه کالته گز

محمدابادعلیا

مهدئ ابادگفت

مزرعه راه چمن

ک مزرعه شهرستان

مزرعه جعفراباد

چاه شماره 2زور

چاه عمیق مختاري

نیم ایستگاه جوین

چاه عمیق محمدزاده

چاه محمدمحمدابادئ

چاه عمیق عباس اباد

چاه عمیق شماره 4زور
چاه عمیق حسن زرقانی

ایستگاه راه اهن جوین

چاه شماره  5کال داغلن

چاه عمیق شماره 3انداده
چاه عمیق علی اصغرقرانی چاه عمیق شماره  2 انداده

موتوررحیم اباد کال داغلق

چاه عمیق شماره 3شهیدرجائی

چاه عمیق شماره 7شهیدبروغنی

چاه عمیق شماره  6کال داغلن

چاه عمیق حسین جفتاي شماره 2
چاه عمیق حسین جفتاي شماره 1

چاه عمیق شماره 4کال داغلق موسی جغتاي

چاه عمیق مالکین /چاه عمیق مالکین شماره
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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
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

جغتاي
خراسان رضوئ

هاللی

0934020002
1 : 65000

محدوده آماري شهر

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

میان جویندهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ج سرشماري عمومی نفوس و مسکناین بر ران و با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده است.نقشه برداري و نتای مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.وزی
رت، مراتب را به مرکز ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ای از مرکز آمار ای

موقعیت دهستان در استان


