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ي شیرنوش اصفهان مجتمع کشاورز

کارخانه آسفالت ایران- عمران
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ي شاپور آباد ي کشاورز مجموعه چاه ها
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ي سپاهان پردیس کویر مجتمع خدمات رفاهی گردشگر
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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
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