
کوار

میمند

دشتک

زیجرد

مظفري

قصیرا

هکوان

جوکان

دهداري

ده شیب

بردکان

نوروزان

قصراحمد

باوریان

زنجیران

اکبراباد

علی اباد

مراداباد

فرود کوار

وحدت اباد

شاه شهیدان
اربابی سفلی

اسماعیل آباد

امیرساالرعلیا

قلعه کهنه کوار

محمودابادیک دانگمحموداباددودانگ

کدو
موك

شوراب

سه رود

حنیفقانخرمایی

تنگ ریز

احمداباد

بنه خفرك

مهدي اباد
عباس اباد

دشت شاهرضا

دارنجان لر

قلعه نوکوار

قلعه نومظفري

نجف ابادسرخی

ابراهیم اباد

منطقه همت آباد

کندران

موردراز

خیراباد

قصرعاصم

کره داشی

جالل اباد

جانی اباد

مهکویه سفلی

دهداري شوراب

مزرعه شریف جوکار

کمیلی

سفیدان

بورزکان

برگ توت

باغ نارك

تنگ ناري

عزیزاباد

چنارسوخته

مهکویه علیا

منطقه تنگ سیلی

کارگاه بلوك زنی

شرکت گل سرخ میمند

سیریزجان گله زن مزارعی

سیریزجان گله زن ابوالحسن بیگی

مولتول

آب سنج

بندبهمن

باغ شیخ

جمارجان

پر سفید

پشمه اي

باغ انار

دره ابنو

اب توتره موردستان

پرورش بره

قلعه دختر

شاه بهرامی

چشمه بلوقو

بنکوي رجبی
تلمبه بیات

سعادت اباد

بنکوي ویسی تنگ بیدخون

منطقه لیسو

نیروگاه برق

مزرعه رشیدي

گاه گاز ایست

گاه برق ایست

زینل مردانی

بنکوي کاظمی

بنکوي عسکري

مزرعه جوغنی

قلعه میرزایی

قهوخانه عدال

مزرعه شش پیر

باغ ده بزرگی

شرکت پارادیس

سریزجان نمدي

بنکوي مختاري
مزرعه شهبازي

چم محموداباد

امامزاده محمد

بنکودوتوي خشک

انجیره گوخاست

گاوداري مرادي

تلمبه نورمحمد

منطقه تنگ زرد

منطقه حاج اري

ده باالي خرقه

نمایندگی سایپا

سه چاه کوه سرخ

برنجکوبی ممتاز

کندوسازي میمند
کارگاه منبع اب

منطقه مهدریحانه

امامزاده پیرسخت

مزرعه قوام اباد

امامزاده پیرترك

مزارع محموداباد

منطقه گود آشوري

مجتمعهاي مرغداري
سد میرزاي شیرازي

قلعه مالحسین علی

مزرعه مرادمعصومی

گاه پمپاژگاز ایست

امامزاده پیرقاضیبرنجکوبی تمیزکار

باغ مهندس کشکولی

امامزاده شاه غیب

تاسیسات سد تنگاب
گاه مخابراتی ایست

شرکت گلشهر میمند
آثارتاریخی تنگاب

تفریحگاه چهل چشمه

امامزاده حمزه علی

مزرعه بابک کشکولی

مرکزخدمات روستایی

کوره گچ پزي قنبري

مرغداري فیروزآباد

مرغداري مهدي صفري

منبع اب فیروزاباد

کارگاههاي اکبراباد

مزرعه طایفه گله زن

مزرعه هوشنگ سلطانی

پاسگاه انتظامی موك

مرغداري مهندس طیبی

امام زاده ابوالقاسم

گاوداري مراد دانشورپمپ بنزین عباس زاده

شرکت نوین فیروز گاز

مزرعه کاکاجان برزگريقهوه خانه شاه بهرامی

پاسگاه انتظامی جوکان

کارگاه تولیدشن وماسه

مزرعه حاجی محمد خادمی

کارخانه سیمان فارس نو

امامزاده شاهزاده محمد

شرکت کیک وکلوچه لپ لپ

امامزاده سیدعبادالدین

مجموعه تلمبه هاي کشکولی

منطقه عشایرنشین مهزخانی

گاه هواشناسی بندبهمن ایست

دامداري عبداهللا اللهیاري

منطقه قدمگاه دوازده امام

تنگ خرقه منطقه عشایرنشین

پاسگاه ژاندارمري کوشک تنگ

تلمبه خانه حاجی باباجان دهقان

شهرك صنعتی فیروزاباد(مراداباد(

کارگاه عملیات سدسازي پایین دره
کارگاه تولید شن و ماسه سد تنگاب

شرکت تعاونی  عشایري غالمرضاغالمی

کارگاه صنعتی سید محمد مهدي آذرنیا (شرکت تعاونی145(

محمودابادسه دانگ 52
°50

'

52
°45

'

52
°40

'

52
°35

'

52
°30

'

52
°25

'

52
°20

'

29°15'

29°10'

29°5'

29°0'

28°55'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

ش بخ
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

فیروزآباد
فارس

میمند

0709040002
1 : 70000

دوده آماري شهر مح
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