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ک ابراهیم ابادمهرانکوش

افقو

ابدکی

رحمت آباد

تلمبه منوراباد

مجتمع دامداران اسالمیه

مزرعه اله اباد/موتور اب شیراز

مشاع اتحاد( موتور ابرسانی اتحاد )

/چاه مشاع شهیدپارسا/چاه شهیدپارسا

عزم

حجرك

بذگی

ک برج

انکه

بزنگه
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تجینو

شوراب

شادکی

بهگرد

چاه کج

ده علی
انارون

فرخنده

مرغزار

ق حوض د

چاه مرد

گل پخون

ک اب دری

باهاباد

معدن گچ

کال شور

چاه شیخ

چاه شور

چاه قلی

چاه هوش

گ رباطسن

کوه سرخ

چاه عرب

گله چاه

چاه جرس

چاه پوزه

چاه سمند

رباط شور

ک باال پت

چاه پوزه

خوش منظر

کالته نو

ک میون پت

دوقل کوه

چاه قلعه

حوض شادي

نشم اباد

قنبراباد

حسن اباد

اکبراباد

چاه صالحچاه بابو

چاه پخون

همت اباد

چاه بلور

علی اباد

ک چاه ایش

چاه چشمه

چاه کازه

حوض حافظ

معدن سرب

حوض نادر

چشمه سید

ک چاه گرب

بنداخوند

چاه تیگدر

شرکت فالح

شرکت فاضل

چاه گل کن

چاه هشتاد

کالته خار

کالته خان

کالته نجفنیوك علیا

کالته عرب

چشمه خانم

پیوال زرد

کالته خار

حوض گلشنی

حبیب اباد

شریف آباد

چاه مختار

چاه درونه

حوض خاتون

حوض اهنگر

حوض دوغار
موتورکیانی

مزرعه زارع

مزرعه توکل

چاه پشتکوه

بکري پائین

کالته میري

کالته معزي

چاه پالوند

چاه پیرمرد

چاه اسپکصر

کشمون نقاب

پادگان قدس

ی تلمبه شدک

چاه پی کمر رباطخوش اب

چاه پس کله

چاه طبق سر

مزرعه توکلی

کالته عباسی

کالته یعقوب

کالته کوران

گ شوران اولن

کالته جعفري

ق چاه چهارطا

تلمبه میرشب

تلمبه خالقی

ک حوض محمدبی

حوض کج گرده

چاه گنبد رباط

مزرعه الهیار

چاه نصرالدین

معدن سرب ش 1

حوض حاج موسی

چاه حاج حیدر

حوض حاجی عباس

مزرعه اکبریان

موتورجنگلبانی

مزرعه روح بخش

حوض زینب بیگم

معدن گل سرشور

حوض پشته کالغ

چاه عبدالرحمن

کالته اسماعیل

چاه شنداي خجنه

مزرعه الهیان 1

مزرعه خاکساران

گل پخون شماره1

دامداري رضانیا

گل پخون شماره2

شرکت طاووس کویر

مشاع شهید طاهرئ

شوراك ( شیروك )
کالته حاجی زمان

کالته عاقل اباد

کالته تارش اباد

چاه بلورشماره 3

چاه بلورشماره 2

حوض علیجان جونی

حوض عباس شهسوار

ایستگاه تثبیت شن

شرکت سعادت اذرین

موتور ورثه شهابی

موتورکیان زاده 2

دامدارئ عنبرنژاد

ک صحراگرد کوره اه

ساختمان ماکروویو

تلمبه متولی زاده

حوض کربالئی یوسف

موتور پمپمهراوران

مشاع شهیداسماعیلی

کوره اجرپزي باختر

ابگرم معدنی فردوس

شرکت چاه نو- کویر

چاه موتورمنصوریان

دامداري حسین محبی

چاه دامداري شعیبی

شرکت ابادگران کویر

مجتمع ابیارئ زندان

شرکت شیفتگان دالور

حوض سیدحسن سلیمانی

موتور اب طاهر ابادچاه مشاع شهیددادرس

دامداري حاج نظرعلی

ک پزي خزائی کوره اه

ک حسین حداد کوره اه

ی چاه دامداري امروک

تلخ اباد/حاجی اباد

موتور اخوان اکبریان

شرکت ابیاري اطمینان

چاه مشاع شهیددرخشان

چشمه مهدي /چشمه سید

موتورپمپ سیاران کویر

موتور صحرائی و شرکاڈ

چاه موتورشهیدیوسفیان

چاه مشاع شماره 1چاهنو

چاه موتور فجر طاهرابادچاه موتور شهیدجعفرزاده

ک پزي ذوالفقاري کوره اه

دامدارئ یوسف قوام محبوب

دامداري نصراله کوهستانی

موتوردلگشا(موتورقبرستان

ک / طاجانی /شرکت علفزار ی

موتور توسعه جنوب شماره 3

موتور توسعه جنوب شماره 2

موتور آب شرکت آبیارئ همت

چاه موتورمشاع شهید کارگر

شرکت کشاورزئ مزرعه فردوس

منصوراباد/تلمبه زرین دشت

کوره صداقت /کوره قهرمانی

ک / الخ سفید /چاه موتور مل

ق فردوس پست 132 کیلووات بر

چاه موتور خرم (علی دنیایی

چاه کافی /چاه موتور اسیرئ

موتور اب جمهوري  حسین اباد

تلمبه اوالدي/تلمبه فراوانی

شرکت شکوفه مبعث (محمدجنگجو)

شرکت اینده سازان(خواجه نیا)

کوره اجرپزي اربعه(بنی اسدي)

شرکت کشاورزئ دامپرورئ رضوان

چاه موتور شماره 2مشاع چاهنو

واحدتولیدئ مشاع چهارده معصوم

موتور پمپ کشاورزي حبیب نویدي

شرکت تعاونی کشاورزئ دامپرورئ

ک پزي رمضان بدل طاهري کوره اه

کشمون خداوندي وباغ میرزاهاشم

مرکزاموزش فنی وحرفه اي فردوس

موتورالهامی (موتورصفرئ حاجئ )

شرکت کشاورزئ ودامپرورئ بهاران

موتورجوادیه (چاه موتورجوادئ )

شرکت کشاورزئ چندمنظوره رفسنجان

چاه موتوررجایی (مهرانفر/رشیدي)

کالته حمیدي ( نصرت اباد سفلی )

حوض دوگانه /بنوده و چاه دهگانه

شرکت قائم کویر (موتور سلیمانی )

/ مزرعه احمداباد/موتورمغنی باشی

/ مزرعه جوادطالجانی /موتورمعینی

چاه موتور میان رود(قلعه/جمهوري)

ی تربیتی شهیدمطهرئ اردوگاه فرهنگ

پاسگاه انتظامی سه راه شهید زارع

چاه موتور شماره 1کجه(شهید احمدي)

چاه موتور شماره 4کجه(حسین ناصري)

چاه موتور شماره 5کجه(اکبر ناصري)

کوره اجرپزي هفمان /کوره تولیدکار

واحدتولیدکشاورزئ مشاع شهیداسکندرئ

طرح بیابان زدایی شماره 5مهدئ اخگرئ

/ موتورکیان زاده /1موتورسام وجعفرئ

موتورشهیدشهریارئ (موتورمجتبائیان )

شرکت کشاورزئ ودامپرورئ منابع طبیعی

ایستگاه مراتع(ایستگاه منابع طبیعی)

کالته جوادي /عباس اباد حسین زراعتی

طرح بیابان زدایی ش (12میرزایی نسب )

طرح بیابان زدایی شماره 13حسین رضایی

پ موتوراب ابراهیم ابراهیمی /کوره اجر

موتورمحمدتازه بهار/کوره خانه هاي ساع

چاه موتورشهیدرضایی (محمدیوسفی کرمان)

چاه موتور شماره 3کجه(محمد ناصري نیا)

شهرك صنعتی شهید عبدالعلی پارسا فردوس

طرح بیابان زدایی شماره 4علی زیادزاده

ک (سید ابوالفضل خاکسارئ ) شرکت سپیده ی

شرکت انصار(سهامی خاص/موتور وحید نوعی)

طرح بیابان زدایی شماره 6اقائ حسین مینو

طرح بیابان زدایی شماره 7شرکت توفیق گنا

چاه موتورشماره 2کجه(رمضان میرزایی نصب)

شرکت کشاورزئ تپه کاران یعقوبی (حاج مصط

چاه علی اباد(کالته کربالیی محمد رجبیان)

موتور علی اکبر حمامی زاده (موتور پرویز ارشاد)
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ستان ا
ستان شهر

¯

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

ستان در کشور موقعیت ا

فردوس
سان جنوبی خرا

مرکزئ

2907030003
دوده آماري شهر100000 : 1 مح

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

حومهدهستان

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
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا


