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مشاع شهیدمنفرد/برکت

چاه حوض کربالئی اسداهللا
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در کویر

ده چاخو

موتور50

خیراباد

چاه مرد

گل پخون

چاه شیخ

چاه شور

چاه هوش

چاه عرب

چاه پوزه چاه مرشد

ک شیران ت

چشمه شیر

کم قربان

چاه پوزه

محمداباد

بون اباد

بیل اباد

زین اباد

محمداباد
تاج اباد

قنبراباد

علی اباد

محمداباد

علی حیدر حسن اباد
موتورقدس

چشمه الو

احمداباد

معدن سرب

گوش پوزه

زین اباد

اکبراباد

موتورجنت

شرکت خضر

چاه سمند

ط شور ربا

چاه قلعه

چاه صالحچاه بابو

چاه پخون

همت اباد

ک چاه ایش

چاه چشمه

چشمه چکاب

چشمه سفید

چاه پالیز

چشمه بیدو ی چشمه قوچ

معدن علیا

حوض سرپوش

کالته مال

قاسم اباد

حسین اباد

قلعه دختر

توکل اباد

حاجی اباد

دولت ابادچشمه عبدي

قاسم اباد

حسین اباد

کیحیی اباد انارستان

حسین اباد

کالته مال

کالته زرد

صاحب اباد

شرکت فالح

شرکت فاضل
موتوربعثت

موتوربرکت

اسیاب سوم
اسیاب دوم

اسیاب اول

مزرعه موج

حسین اباد

چاه گل کن

چاه هشتاد

چشمه خانم

چاه مختار

چاه درونه

چاه سرگدار

معدن باریت

رباطزنگیجه

چشمه الهور

چاه خرس مو

چاه میاندر

اسیاب دهنه

اسالم اباد

کالته حیدر

کالته دهنه

سعادت اباد

هنویه سفلی

کالته حمام

عبدالحمیدي

موتور شهدا

موتورکیانی

موتورمعراج

مزرعه عادلموتورمقیمیموتورکیانی

مزرعه زارع

مزرعه توکل
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چاه پالوند
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مشاع بهاران

مزرعه غیاثی
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کالته سرداب
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مشاع درخشان

موتور22بهمن
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موتور میالد
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چاه سیر دختر

کالته بهرامی

جوزردان وسطی جوزردان سفلی

موتورده سفید

مشاع شماره 2

مشاع شماره 1

معدن کال سبز

مشاع 210شهدا

موتورشهرداري

موتورامیدوار

موتورعابدیان

مزرعه تورانی

مزرعه تاجانی

مزرعه الهیار

چاه نصرالدین

حاجی ابادتوکل
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موتور مقیمیان هوش
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چاه موتورمنصوریان
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موتور پمپ عزیزآباد

ناحیه صنعتی بشرویه

شرکت ابادگران کویر

مجتمع ابیارئ زندان

شرکت شیفتگان دالور

حوض سیدحسن سلیمانی

موتور اب طاهر اباد

دامداري حاج نظرعلی

ی چاه دامداري امروک

گ آهن زبرکوه معدن سن

شرکت ابیاري اطمینان

چاه مشاع شهیددرخشان

چاه هائ کشاورزئ وحدت

موتورپمپ سیاران کویر

موتور پیله شرق فردوس

موتور صحرائی و شرکاڈ

/مهدي اباد/معطل اباد

چاه موتورشهیدیوسفیان

کالته کربالئی نورمحمد

موتورابراهیمی و شرکاڈ

چاه دامداري دباغ زاده

شرکت سهامی زراعی صحرا

مشاع رزمندگان ذوالحاج

چاه مشاع شماره 1چاهنو

چاه آب شرکت کویر باریت

ایستگاه کنترل گاز شهري
کارگاه اجر سفال  عمارت

چاه موتور شهیدجعفرزاده
چاه موتور فجر طاهراباد

موتور پم پحسینی و شرکاڈ

موتور امید یکتائ بشرویه

ایستگاه راه آهن عشق آباد

معدن روباز منگنز تپه طاق

مزرعه پرورش شتر مرغ غنچه

ک / طاجانی /شرکت علفزار ی

موتورحیدر اباد کرمانی ها

چاه مشاع شهیدعبداله زاده

موتور توسعه جنوب شماره 3
موتور توسعه جنوب شماره 2

چاه موتورمشاع شهید کارگر

شرکت کشاورزئ مزرعه فردوس

چاه هائ کشاورزئ حوض سرپوش

موتور مهدي اباد کرمانی ها

کارخانه پنبه پاك کنی کویر

ک / الخ سفید /چاه موتور مل

چاه موتور خرم (علی دنیایی

موتور پمپهائ کوشش گران 1و2

شرکت شکوفه مبعث (محمدجنگجو)

مزرعه غیاثی /موتورذوالحاج 2

شرکت اینده سازان(خواجه نیا)
شرکت کشاورزئ دامپرورئ رضوان

چاه موتور شماره 2مشاع چاهنو

موتورهیئت واگذاري زمین کاشمر

/ موتورنظرزاده /موتوراکبریان

موتورشهیدمرتضوئ (موتورارزگر)

واحدتولیدئ مشاع چهارده معصوم

شرکت تعاونی کشاورزئ دامپرورئ

موتور چمن گرد گلستان غنی اباد

موتورالهامی (موتورصفرئ حاجئ )

شرکت کشاورزئ ودامپرورئ بهاران

مجتمع چاههائ کشاورزئ میان تکاب

مخزن اب شرکت اب وفاضالب بشرویه

شرکت کشاورزئ چندمنظوره رفسنجان

مزرعه پرویزارشاد(مزرعه غیاثی )

چاه موتوررجایی (مهرانفر/رشیدي)

/ محمدابادرحمانی /محمدابادتوکلی

شرکت قائم کویر (موتور سلیمانی )

/ مزرعه جوادطالجانی /موتورمعینی

چاه موتور میان رود(قلعه/جمهوري)

پاسگاه انتظامی سه راه شهید زارع

کارخانه دانه بندي شرکت کویر باري

/موتورپمپکیانی /موتورپمپفتح اباد

موتور شهیدمظفرئ (موتوردیپلمه ها)

چاه موتور شماره 1کجه(شهید احمدي)

چاه موتور شماره 4کجه(حسین ناصري)
چاه موتور شماره 5کجه(اکبر ناصري)

چاه مشاع 232پیروزي /چاه مشاع/ 232

واحدتولیدکشاورزئ مشاع شهیداسکندرئ

طرح بیابان زدایی شماره 5مهدئ اخگرئ

مشاع دامدارئ کشاورزئ درخشان بشرویه

/ موتورسام وجعفري /موتورکیانی زاده

/ موتورکیان زاده /1موتورسام وجعفرئ

موتورشهیدشهریارئ (موتورمجتبائیان )

شرکت کشاورزئ ودامپرورئ منابع طبیعی

ایستگاه مراتع(ایستگاه منابع طبیعی)

طرح بیابان زدایی ش (12میرزایی نسب )

طرح بیابان زدایی شماره 13حسین رضایی

موتوررجبعلی نظرزاده /موتورحسن حسینی

طرح بیابان زدایی شماره 10دکترنبی پور

طرح بیابان زدایی شماره 8سیدجوادپورتق

موتورمحمدتازه بهار/کوره خانه هاي ساع

چاه موتورشهیدرضایی (محمدیوسفی کرمان)

ک (سید ابوالفضل خاکسارئ ) شرکت سپیده ی

شرکت انصار(سهامی خاص/موتور وحید نوعی)

طرح بیابان زدایی شماره 9شرکت واعظی پور

طرح بیابان زدایی شماره 6اقائ حسین مینو

طرح بیابان زدایی شماره 7شرکت توفیق گنا

موتور شاداب کویر(موتور حسین دباغ زاده)

چاه موتورشماره 2کجه(رمضان میرزایی نصب)

شرکت کشاورزئ تپه کاران یعقوبی (حاج مصط

موتور علی اکبر حمامی زاده (موتور پرویز ارشاد)
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بشرویه
سان جنوبی خرا

مرکزي

2908010001
محدوده آماري شهر120000 : 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

علی جمالدهستان

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
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا


