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ورکان

رحمت آباد

حسن رباط پایین

تیکن

پنداس

شورچه

حاج بالغ

معدن چینی الي بید

معدن چینی گدارسفید
معادن سنگ منطقه غارروباه

فغه

جختو

جلدك

ایدر

شوراب

چاه میل

چاه تره

بیدآباد

سبزآباد

حیدرآباد

پمپ بنزین

مزرعه الگز

مزرعه آخوند

معدن جآجرمی

الي بیدسفلی

صالح پیغمبر

معدن تخت سرخ

مزرعه المهدي

حسن رباط باال

صالح آبادباال

مرغداري سبحانی

مجتمع طالي موته

معدن چینی لوشاب

راهدارخانه قرقچی

پاسگاه محیط بانی

گروه مشاع فاطمیه

موتورخانه شرکت گاز

معدن سنگ شرکت مشعل

پاسگاه محیط بانی موته

معدن چینی صالح پیغمبر معدن سنگ تپه استخرمیمه

پاسگاه محیط بانی ورکان

منطقه صنعتی دهستان زرکان

مجتمع شرکتهاي زراعی موته

گروه احمدمیرزایی فرزندمحمدعلی

معادن سنگ جوادباطنی و حسن رباط

مجتمع گاوداري هاي صنعتی الي بید

کوي سازمانی ایستگاه تقویت فشار گاز دهق
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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

شهرومیمه شاهین 
اصفهان

میمه

1016020001
محدوده آماري شهر60000 : 1

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

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

زرکاندهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ده اس ت آماري انجام ش ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
شماري 1395 بر اساس سر

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


