
اصفهان

شاهین شهر

خورزوق

گزبرخوار

جهادآبادگرگاب

صنایع هواپیماسازي ایران

مجموعه کوره هاي آجرپزي گرگاب

مجتمع کارخانه هاي صنعتی وسنگبریها

جعفرآباد

محمود آباد

صحرا پنج جویی ها

چاه هاي کشاورزي گرگاب

گزآباد

نورآباد

رحمت آباد

تپه ماهور

قلعه یاور

صحرا لیال

عادل آباد

حسین آباد

یاقوت آباد

سلطان آباد

مزرعه مولوي

مزرعه دوقلی

باغ بلوریان

مزرعه خسروي

چاه عابدیان

چاه اعتضادي

قندنورسپاهان

قلعه باقرآباد

دامداري گلدشت

مزرعه بی نظیر

مزرعه ال رسول

چاه رضا بیدرام

شرکت زراعی فجر

چاه هاي انقالب

مزرعه محمدآباد
مرغداري والفجر

پمپبنزین بیدرام

مزرعه نیلفروشان

معدن شن جهادآباد

شرکت اصفهان مترو

گاه اصفهان پاالیش

پاسگاه محیط بانی

کارخانه آرد اطلس

کشتارگاه نوشین دام

چاه امیر شاه رجبیان

گروه مشاع رضا غفوري

دانشگاه آزاد اسالمی

گروه مشاع رحیم غفوري

گروه مشاع رسول غفوري

کوره آجرپزي عمران نو

چاه عبدالکریم بیدرام

چاه شماره 1الهی آباد

گاه نفت سپاهان پاالیش

گروه مشاع اکبرحق شناس

چاه حاج عباسعلی گوشتی
شرکت شیروگوشت  اصفهان

مجتمع پتروشیمی اصفهان

شهرك صنعتی بزرگ اصفهان

شرکت فن آوري کسب و کار

نیروگاه شهیدمحمدمنتظري

گروه مشاع عباس حسین پور

گروه مشاع هاشم میرآبادي

شرکت تعاونی روستاي خوشه

مجتمع کشت وصنعت نورمصفا

شرکت گلدشت نمونه اصفهان شرکت آسفالت زرین سپاهان

مجموعه کورههاي آجرپزي گز

پاسگاه رآهنمایی ورانندگی

شرکت تولیدي وصنعتی دوشین

گروه مشاع حاج عباس بیدرام

معدن سنگ شکن سیمین سپاهان

منطقه صنعتی موزاییک سازان

مجتمع مواد شیمیایی نارگستر

مجتمع کشت وصنعت زاینده رود

شهرك صنعتی برق و الکترونیک

سایت مخابراتی سپاه پاسداران

مرغداري حاج اسماعیل ذکاوتمند

معادن سنگ اهک جعفرآباد سفیدچی

گروه مشاع حاج عبدالکریم بیدرام

شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایی

مجموعه کوره هاي آجرپزي محمودآباد

مجتمع کارخانه هاي صنعتی شاهین شهر

شرکت صنعتی فراورده هاي شهرك چرمشهر

شهرك صنعتی حسین آبادومحمودآباداصفهان

شرکت دامداري و کشاورزي مهندسیه اصفهان

فرماندهی مرکز پشتیبانی منطقه اي اصفهان

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزي اصفهان
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استان
شهرستان

¯

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

شاهین شهرومیمه
اصفهان

مرکزي

1016030001
1 : 55000

محدوده آماري شهر

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

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

برخوارغربیدهستان

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

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


