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برج سید
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محل الدین
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خواجه جمالی

امامزاده علی

بنه سیدمحمدرضا
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ایجانی حسن اباد

نعمت اباد

اسالم اباد

چهاربرج

احمداباد
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مغیث اباد

کافه بهار

پاسگاه اوج

شرکت صباخرمایستگاه گاز

رستوران حجت

شاهزاده محمد

بلوکسازي حجت

کوره گچ دهقان

مرغداري رستمی

شرکت زرین پاك

کشت صنعت کمارج
ماسه شویی حاجی

گاوداري جمشیدي

شاهزاده اسماعیل

مجتمع ماسه شویی
گاوداري محمدیان

دامداري مرادپور
کارتن سازي ژرفی

مزرعه دریاي نمک
مجتمع هاي صنعتی

قهوه خانه ازادي

امام زاده پیرسبز

کارخانه سنگ شویی

پاسگاه تونل پیسا

بلوکزنی ابوالفضل

بقعه تاریخی14معصوم

صنایع بسته بندي نخل

پارك جنگلی کنارتخته

کارخانه آجرخاورمیانه

مزرعه علی نارحاجی پور

شرکت راه وساختمان جونک

بیمارستان خشت کنارتخته

ایستگاه فشارشکن شماره 3

شرکت حمل و نقل عادل خواه

مجموعه ورزشی خشت کنارتخته

کارگاه کارتن سازي خشت کوه
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سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

ستان موقعیت دهستان در ا

کازرون
فارس

کنار تخته و کمارج

0710020001
1 : 65000

دوده آماري شهر 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

ساحلی خط  آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

کنار تختهدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس نتایج سرشماري عموم
ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران و با ت آماري انجام شده اس ت ندارد.دق لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکزآمارایرانمرزهاي کشوري در این نقشه سندی

ی ) اطالع دهید. ی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ایران( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق چا  اس


