
قلعه نو

وکیل اباد

سلطان اباد

اراضی قلعه نو

ابکارعشایرگروه25
تلمبه اقاجانی

تلمبه رشیدفرخی

موتورمهدي اباذري

ابراهیم اباددشت برتلمبه رکن الدینی

موتور قربانعلی قاسمی

مزرعه شکراب (ناصریه (

ک پور تلمبه عشایري احمدمل

شرکت تعاونی تولیدروستائی سلطان اب

هللا اکبرئ موتورخلیفه ائ 6 موتورپمپیدا

ارگ

دهنو

درباغ

جنجوئیه

چاه بغل

عوض اباد
همت اباد

ابکرکوییه

رحیم اباد

پیربیابانی

موتوراب سبز

معدن حاجیان

اکرم حیدري20

تلمبه خوارزمی

مزرعه علی اباد

معدن میالدخزائن

تلمبه غنچعلی خان

دستگاه کشت وصنعت

معدن دشتاب سعیدئ
معدن سنگ سفیدباغات

قدمگاه امیرالمولنین

تلمبه محمدعلی وزیري

ک موتورعشایرئ شماره ی
هللا ابادشماره 7 موتورا

موتور محمدحسین صفی نژاد

نصیراباد تلمبه نصیراباد

/ سوزنجان/ سوزنجان امیري

/ موتور22بهمن /مشاع 22بهمن
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WWW.amar.org.ir

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

ارزوئیه
کرمان

مرکزي

0823010002
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

وکیل آباددهستان

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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
شماري 1395 بر اساس سر

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


