
نجف آباد

گلدشت

اصغرآباد

قهدریجان
زازران

خمینی شهر

کهریزسنگ کوشک

جهادآباد

ت آباد نهض

جالل آباد

حاجی آباد

صحرااسالم آباد

ت آباد هم

شهرك صنعتی منتظریه

دربند

حافظیه

قمیشلو

نصرآباد

مهر آباد

ت آباد جن

شمس آباد

جالل آباد

مزرعه شیخ

تپه ماهور

محمودآباد

قلعه یاور

صحرا مزرا

چاه اعتضادي

اصفهان طیور
مزرعه بلمچه

صحرا زارچان

مزرعه شهریار

گ سفید چاه سن

صحرا حسن آباد

مزرعه بی نظیر

گروه شهیدحجتی
مزرعه علی آباد

محمودآبادشاهدان

معدن شن جهادآباد
پاسگاه محیط بانی

مزرعه اسالم آباد

مزرعه معدن سورمه پادگان شهیدموذنی

گروه اسداله خدادادي

ت سپاهان پاالیشگاه نف

دامداري غالمرضا صفري

ت آباد ناحیه صنعتی نهض

شهرك صنعتی نجف آباد 2

اردوگاه قدس شهید اژدري

گروه مشاع محمدرضا علیان

پارك کوهستانی چشمه الدر

مجتمع صنعتی معدنی انجیره

دامداري وکشاورزي برادران

گ شکن سیمین سپاهان معدن سن

هنرستان کشاورزي شهید پارسا

شهرك صنعتی برق و الکترونیک

ت برق نجف آباد ت 400 کیلو ول پس

ت سرمایه گذاري صنایع شیمیایی شرک

ایستگاه تحقیقاتی شهید یوسف فزوه

کارخانه آرد و نشاسته امین اصفهان

مزرعه گودعلی آباد (گود جالل آباد )

صحرا اکبرآباد قهدریجان و باغات معتمدي

مجموعه کارگاههاي تولیدي و مرغداریهاي حاجی آباد
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استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

نجف آباد
اصفهان
مرکزي

1014020003
محدوده آماري شهر75000 : 1

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

از 0 تا 3 خانوار
از 4 تا 20 خانوار
از 21 تا 50 خانوار
از 51 تا 100 خانوار
بیش از 100 خانوار

صفاییهدهستان

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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

حلیآبادي خط سا


