
ران مه

چاالب

چنگوله

بان رحمان

حمد گنبدپیرم

شهرك اسالمیه

چم انارسفلی پاریاب

شهیدکشوري

منطقه عشایري دول گل

قرجیلیگان

کرهر

سیدحسن

چم لوان

سد گاوي

جوي جفت

کنجان چم

جهاد سبز

نیازاباد

فیروزاباد

باغ ارجمند

بهرام اباد

چم انارعلیا

پاسگاه گمرگ

پاسگاه امید

بازارچه مرزي

میدان پاریاب

ک قمر پاسگاه چ

پاسگاه گرمیشه

پاسگاه ساالرئ

بهین وبهروزان
سنگ شکن رحیمی

سرکلم خلیلوند

ک موسی پاسگاه چ

پاسگاه کنجانچم

پاسگاه رضااباد

مزرعه خسرواباد

پاسگاه فرخ آباد

تاسیسات شهردارئ
جوي جفت ناصرولی شهرك صنعتی مهران

پاسگاه آب زیادئ 1

پاسگاه آب زیادئ 2

پایگاه خیبر کد751

منبع اب اب فاضالب

مزرعه یعقوب وحیدي

مزرعه اذوق وشرکاڈ

مزرعه تنگه زعفرانی

امام زاده سید جلیل

پاسگاه چنگوله مرزئ

پارك جنگلی رضااباد

پاسگاه مرزئ قالویزان

مزرعه مکانیزه دشت مهر

حسن حقیقاتی م ایستگاه ت

خابراتی پشمین ایستگاه م

ایست بازرسی بهرام آباد
پاسگاه مرزئ بهرام اباد

حق حرافی شهید ال اس سدان

شرکت پرورش مرغ زرین بال

مجتمع دامپرورئ جهادمهران

شرکت کشت وصنعت مهران دشت

ایستگاه تولید نهال گرمسیرئ

مزرعه اموزشی دانشگاه ایالم

مجتمع پرورش گاو میش علی اکبر پیري

گشتارگاه وکارخانه یخ شهردارئ مهران
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رستان شه
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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

موقعیت استان در کشور

ران مه
ایالم

رکزئ م

1605030001
1 : 55000

دوده آماري شهر مح

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

آبادي ـ از 0 تا 3 خانوار
آبادي ـ از 4 تا 20 خانوار

آبادي ـ از 21 تا 50 خانوار
آبادي ـ از 51 تا 100 خانوار
آبادي ـ بیش از 100 خانوار

محسن آبدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ده اس ی نفوس و مسکن 1395 تهیه ش ج سرشماري عموم ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتای ده اس جام ش ت آماري ان دارد.با دق ت ن دی ده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن د.لطفا در صورت مشاه ی ) اطالع دهی ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
رشماري 1395 ر اساس س ب

ر نقشه و اطالعات مکانی دفت

رنامه و بودجه کشور سازمان ب

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


