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غسلخانه گلزار شهدا

پادگان ثامن االیمه
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پادگان آموزشی شهید فرجوانی

ت شن روان کرخه خرج کمپ تثبی

ت حمل و نقل کاالي اهواز شرک
ترابري سنگین 45 جواداالیمه

ایستگاه برق شمال غرب اهواز

مجتمع کارگاههاي ثامن االیمه
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بانک ماشین آالت خاتم االنبیا

ت بیمارستان اعصاب و روان سالم

ت شیر پاستوریزه جاموس جنوب شرک

ب بن مظاهر ت بسیج حبی حوزه مقاوم

ب الهی مرکز آموزشی شهید حاج رضا حبی

انبارهاي مرکزي آب و فاضالب خوزستان

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهري

ت خلیج فارس شماره 2 جایگاه اختصاصی سوخ
ت خلیج فارس شماره 1 جایگاه اختصاصی سوخ
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بزرگراه
ت راه آسفال
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ی راه خاک
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موقعیت استان در کشور

اهواز
خوزستان

مرکزي

0603020002
ي شهر80000 : 1 محدوده آمار

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

ي ـ از 0 تا 3 خانوار آباد
ي ـ از 4 تا 20 خانوار آباد
ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد
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