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شهرك صنعتی آبادان
فرستنده صدا و سیما

مندوان

طواله 2

مشیریجه

بحریه صادق

اتحادکارون

یوسف خزرایی

زندان آبادان

شرکت ایران گاز

پاسگاه پلیس راه

فوریت هاي پزشکی

مسکن مهر آبادان

شهرك صنعتی خرمشهر

طرح کانال شهیدرضوي

شرکت شیر پاستوریزه

موسسه کشاورزي دریس

موسسه کشاورزي محمدي

موسسه کشاورزي سلطانی

پست برق میالد آبادان

شرکت شناورسازان معراج

پلیس راه اهواز آبادان

شرکت افزودنیهاي صنعتی

کارخانه آسفالت شهرداري

شرکت آسفالت سازي 60 تنی

مجتمع آهن و فوالد خرمشهر

کارگاه شرکت توسعه فراگیر

کارخانجات نورد لوله کارون

ک زاده مرغ و مزرعه زرین مل

اداره راه و ترابري آبادان

شرکت سهامی پتروشیمی آبادان

محل احداث پاالیشگاه خوزستان

پرورش ماهی ایثارگران آبادان

پست برق 400 کیلو واتی خرمشهر

کارخانه شیر استرلیزه خوزستان

پلیس راه شهید سید جواد محمودي

مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان

بیمارستان صحراي علی بن ابیطالب

شرکت مدیریت نیروي برق جنوب غرب

سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتی اروند

ایستگاه تقلیل فشار گاز سی جی اس آبادان

تاسیسات ایستگاه پمپاژ تامین آب شهرهاي آبادان و خرمشهر

/ احمدعمران /معبوديجبارعبداالمام

48°20'

48°15'

48°10'

30°35'

30°30'

30°25'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

خرمشهر
خوزستان
مرکزي

0607010001
دوده آماري شهر60000 : 1 مح

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

ستان حومه شرقیده

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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان در استان عالئم راهنماي نقشهموقعیت ده

خط ساحلیآبادي


