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ی محمدابادطباطبای
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اکبرابادمحمدحسین

ایستگاه تلویزیون

ایستگاه چاه خاور

دامداري حسن اکبري

شن و ماسه درستکار

گ شکن پارس گرما سن

ت امید کوهستانتعویض روغنی فیاضی شرک

ت مرغداري شاهین دش

ی گاوداري حسن ابوی

مرغداري ایران مرغ

کارگاه سریشم سازي

دامداري علی اکبري

گ دامگاهان معدن سن

عبدالرضاخانی/مرشد

ت ذوب روي بافق شرک

سیمان سفیدهمگامان

مرغداري سیمین فهرج

گ اصغر زارع معدن سن

ایستگاه 53قدیراباد
کوره اهک جالل خباز

ت نداف کارگاه آسفال

مزرعه قطره اي نوین

مزرعه ومرغداري میر

بوستان جنگلی گلستان

کارگاه خاتم االنبیا

معدن شن و ماسه امین

قهوه خانه عباس اباد

پایگاه امداد و نجات

مرغدارئ تعاونی چهار

ت زمرد سبز(پسته) شرک

مرغداري زارع زردینی
مرغداري رمضان دهقان

برج دیده بانی کالمند

اردوگاه قایم ال محمد

پاسگاه ویژه شهیدمدنی

کوره اهک علی نصیریان

پرورش شترمرغ علیزاده

مجتمع گاو شیري زردین

ت تعاونی مرغداران شرک

ت مجتمع گاوداریهاي تف

ت چاه کشاورزي قایم دش

آهک آزادي (حاجی بحري)

مزرعه حاجی سیدمحمدنور

گ و کاشی مهریز شهرك سن

ت راهسازئ راهکاران شرک

مجتمع مرغداریها مهریز

شن و ماسه سیماي مصالح

دانشگام امام صادق (ع)

ت 196 هکتاري مهریز سای

مزرعه علیرضا(فیض آباد)

مجتمع مرغداریهاي هرفته

مجتمع خدمات رفاهی آتنا

مرکز تکثیر گورخر ایرانی

ت دامپروري ناز مهریز شرک

اورژانس جاده اي میانکوه

گاوداري عباس زاغ (زارع)

سالن غذاخوري پردیس کویر

ت پرورش شترمرغ مهریز شرک

اغل عباس بلیل/حسین زینل

کوره اهک پزي اکبرکمالیان

ت گستر نصر یزد ت آسفال شرک

مجتمع گاو شیري ثانی آباد

پاسگاه پلیس راه یزدکرمان

فاز دوم شهرك صنعتی مهریز

مجتمع تعویض روغن جنوب شرق

ت نار مهریز ت و صنع ت کش شرک

پایانه باربري و حمل و نقل

گ چنار منبع اب اشامیدنی تن

مجتمع پروار بندي گرده کوه

تاسیسات آب آشامیدنی زردین

ابشخورعمومی بندزردگرده کوه

دامداري محمدآباد/قهوه خانه

ایستگاه تحقیقاتی بخش سیالب

ت اداره موحدین کارخانه آسفال

ی ستاره کویر یزد سالن پذیرای

ت حریتاشی ت شرک کارخانه اسفال

گ چنار اورژانس بین جاده اي تن

ت تعاونی عایق بام سهندیزد شرک

ت بهاور (نوروز پور)مجتمع دام و طیور ابراهیم آباد مرغداري شرک

ت) مزرعه نواب (مرغداري ساالر دش

کارگاه مجتمع تولید سریشم سریزد

معدن شن و ماسه همیاري شهرداریها مخزن 5000متر مکعبی جاده میانکوه

مجتمع تولید و بسته بندي (سرد خانه)

ایستگاه گاز سی -ان - جی امام علی (ع)

گاو شیري بوستان کویر مهریز/ مزرعه احمد

مرکز مکانیزه معاینه فنی هواي پاك مهریز

ت ماسه و شن دانه بندي مهریز(بنیاد بتن شرک

پمپ بنزین و ایستگاه گاز سی ان جی خورشیدي
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شهرستان

¯
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آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

مهریز
یزد

مرکزئ
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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

خورمیزدهستان

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
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


