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راهدارخانه تیمارجان
ی بلوك سازي فرید خاک

تلمبه چراغ پیرمرادي
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مزرعه برافتاب محمود
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ی اله مسعودي تلمبه نب

مزرعه حاج امیر زهیري ی وشرکا ی جان تلمبه ول
شرکت کشت وصنعت نمدان

ی تلمبه محمودخان حیات

ی مزرعه امیرحسین کریم
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ی مسعودي ی کام پرورش ماه

تلمبه حاج سیف اله نظري
ی مصطفوي تلمبه میرزا تق ی تولید دشت نمدان تعاون

ی آباد پست برق 66/20 عل

کارخانه آجرفشاري اقلید

ی زاده تلمبه یداهللا رسول ی (تیمارگون( دکل مخابرات

ی ی جهادسازندگ ناحیه صنعت

ی ی صادق ی قل تلمبه حاج عل

تلمبه امیر فرج پیرمرادي

ی ی پناه تلمبه حاج مهدي قل

تلمبه حاج روح اهللا زهیري

ی رودآب ایستگاه باران سنج

ی آسفالت مزرعه بهادر عبداله

تلمبه نو شاد ارام تن و شرکا

ی دانشگاه آزاد مزرعه تحقیقات

ایستگاه تحقیقات کشاورزي اقلید

ی هنرستان کشاورزي عالمه طباطبای

ی تولید 14 ایثارگران شرکت تعاون

ی ک120تن شرکت اسفالت تمام اتوماتی

ی راهدارخانه سمیرم خسرو شیرین خاک

ی ی عباس بهجت حقیق طرح تولید بذرمهندس
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موقعیت استان در کشور

اقلید
فارس

مرکزي

0703020004
ي شهر60000 : 1 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

ستان شهرمیانده

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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان در استان عالئم راهنماي نقشهموقعیت ده


