
بکتاش

جارچلو

دوه چی

حسن کندي

حسن اباد
مظفراباد

زنجیراباد

علی بیگلو

جوادحصاري

اسالم تپه

امیر آباد

نظام اباد

حاجی بهزاد

اوزون اوبه

فیروز آباد

اسالم آباد

اوچ تپه کرد

گوگ تپه هللا

کوسه لرسفلی
کوسه لرعلیا

اوچ تپه قلعه

حاج حسن علیا

یاریجان سفلی

یاریجان علیا

قرمز خلیفه سی

حاج حسن خالصه

یاریجان خالصه

ساتلمیش محمدلوقرمزخلیفه علیا

خزینه انبارقدیم

حاصل قوبی افشار

کردکندي

کانیه سر

قدرت کندي
ساتلمیش توپخانه

شهرك اوچ تپه کرد

تازه کندحاج حسنساتلمیش محمد آباد

تازه کندحاصل قوبی

دامداري اسد اهللا

پمپ بنزین

گاوداري آذر

باسکول 60 تنی
دامداري جوادي

دامداري محمدي
بلوك زنی باقري

دامداري زرین کاسه

مرکز توانبخشی کوثر

کارخانه بتن آماده چهاربرج

اموزشکده کشاورزي میاندواب
دانشگاه جامع علمی وکاربرديتصفیه خانه فاظالب میاندوآب

مدرسه شبانه روزي امام خمینی

چهاربرج
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت دهستان در استان

میاندوآب
آذربایجان غربی

مرکزئ

0408030004
1 : 45000

محدوده آماري شهر

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

زرینه روددهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر
ران و با رانمرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی رت، مراتب را به مرکزآمارای لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای

ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید. ران( دفت  است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ای


