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شرکت شن و ماسه زرشن
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ی نژاد مرغداري حسین کوچک

مجتمع مرغداري ایثارگران

مجتمع مرغدارئ ایثارگران

ی مرغداري ایثار جالل خادم

ی رضا جعفري پرورش مرغ گوشت

امامزاده سیدنورالدین احمد

معدن سنگ روباز گرانیت سبز
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مرغداري محمد رضا خوان پلیه

ی نژاد ی اکبر کوچک مرغداري عل

پارس بانو(زیارتگاه زرتشتیان)

معدن سنگ گرانیت حضرت ابوالفضل

ی مرغداري غالم و فتح اله شیرخان

پمپ خانه آب مشترك میبد و اردکان

شرکت خوراك دام وطیورماکیان ندوشن

ی آذرین یزد/گرانیت قرمز شرکت معدن

معدن گرانیت قرمز سعیدي / مینیاتوري

ی) بهرام تاج(مرغداري سیید آقا طباطبای

مجتمع مرغداریهاي جاده فخر اباد ( فاز 2 )

مجتمع مرغداري هاي جاده فخر آباد ( فاز 1 )
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بزرگراه
ت راه آسفال
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موقعیت استان در کشور

میبد
یزد

بفروییه

2106030002
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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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