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منازل نیروي هوایی

پمپ بنزین
بهشت شهدا

عمران فالت

هویره دایخ

ایستگاه برق
ایستگاه برق

شرکت عطاریان

مرغداري شریده مرغداري شدیده
مرغداري خفاجی

مرکز خرید گندم

موسسه امام علی

کارخانه آسفالت

اسکله بندرامام

ترمینال مردانی

تیرچه بلوك زلقی

کارخانه نمک دریا

ناو تیپ 313 قادر

شرکت بهمن خوزستان

ترمینال گلف اجنسی

انبار پدافند هوایی

ایستگاه برق سادلمی

منطقه ویژه اقتصادي

شرکت حمل و نقل سادن

مرغداري عباس قنواتی

خلیج فارس CNG جایگاه

جایگاه سوخت ذوالفقار

جایگاه بهداشتی احشام
ایستگاه برق شرکت نفت

دریاچه نمک شرکت کیمیا

ایستگاه تنظیم فشارگاز

شرکت ماهیدشت کرمانشاه

جهاد احداث راه آهن دوخطه

انبار پروژه نفت خیز آبادان

مجموعه تفریحی قایقرانی ساحل

پایگاه امداد و نجات بین شهري

مرغداري عبداهللا و امین بغالنی

انبارهاي پشتیبانی شرکت قاید واتر

شهرك ولی عصر
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بندرامام خمینی
0605010002
محدوده آماري شهر80000 : 1

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

بندرامام خمینیدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزیران وو نتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس 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 ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان
ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

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

ساحلیآبادي خط 


