
یونسی

میاندهی

ماراندیز

چاه پالیز

جیز

دوحوضی

سه فرسخ

چاه اسدي

چاه حکمت

حوض هینبک

چاه نخکوه

چاه کشوري

چاه امینی

چاه فاتحی

چاه کمالی

چاه مختاري

کالته قیچی

چاه رضائیانچاه قهرمانی

چاه وطن دوست

چاه صحرانورد

اسماعیل اباد

چاه حسن عشقی
شرکت اراگونیت

دهنه حوض سوار
چاه موتور شهدا

رزاد چاه محمد شی

چاه دامداري کریمی

چاه منبع اب یونسی

چاه دامداري مختاري

معدن سرخ رنگ رسولی

ش چاه شماره دوسنگ ات

ش شماره 3 چاه سنگ ات

معدن عین اهللا رحمتی

چاه شماره دوحوض سرور

ش چاه شماره یک سنگ ات

چاه فرید(چاه سپاهی )

چاه شماره یک حوض سرور

چاه کرمانی (چاه مقدم )

چاه احمدوطندوست /علیپور

چاه کرمانی (چاه فاطمی )

چاه اتحاد( چاه حسین پور )

چاه تقی زاده /چاه قلی زاده

/چاه شماره 5مارکوهک / چاه مشاع

چاه حاج حسین پهلوان پور/حاج اسماعیل په
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WWW.amar.org.ir

ستان ا
ستان شهر

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

ستان در کشور موقعیت ا

بجستان
سان رضوئ خرا

یونسی

0931020001
1 : 55000

محدوده آماري شهر

خط ساحلی ـ رودخانه
خط ساحلی ـ مسیل
خط ساحلی ـ دریا
خط ساحلی ـ دریاچه
خط ساحلی ـ تاالب

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

یونسیدهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر ران ونتای رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزای آمار ای

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان موقعیت دهستان در ا

عالئم راهنماي نقشه


