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چهاربیشه سفلی

اب کل تاوه شیشه

سعادت اباد لیشتر

جیرسیاه ان

اشکفت شیري

جیرعلیا اب ان
جیرسفلی اب ان

هفت چشمه لیشتر سادات اباد لیشتر

شهرك صنعتی چهاربیشه

ابریزي

میرعزیز

انبارگاه

هشت پیمان

اب کل شیشه
خلف ابادلیشتر

خیرابادسیف هللا

شمس عرب عبدالهی

نگهبانی پل زهره

دره بندو کوه سرخ

تنگ باشت چهاربیشه

وردایاض خان دره ابگندي

آب زنی

حمد بابام

دشت میرزا

خشاب لیشتر

یونیت 3لیشتر

مزرعه گچ هوس

پاگچ پل زهره

یونیت 4لیشتر

پاگچ نمک کشی

سه تلون پرشیر

چاه نفت دریال

حمد پاگچ بابام

دیمه کوه خائیز

بمب زده قره گل

بهمیارچک بزه پا

یونیت 2دشت بلوط

جالل بی پل زهره

مله ونگ ابریگون

دره نین کوه سرخ

وردکهتري تل قوچی

نوروزچم علی زهره

یونیت 1سه قالتون

امامزاده اسماعیل

جیر سیاه آب بید ان

آب حاجت چهار بیشه

مخابرات نفت لیشتر

دکل مخابرات لیشتر

دره برم شیر لیشتر

جیري دشت بلوط پل زن

کمپفاسترویلردشت گز

گردن قالت چهاربیشه

مینی فول 21دژسلیمان

پوزه گرنگان پل زهره

کارخانه گچ حضرت قائم

والف گازپکک دوگنبدان

ماشین سوخته دژسلیمان

انبارعلوفه لیشترکوچک

تصفیه خانه اب خیراباد

چم علی رودخانه پل زهره

اشکفت گاو میشی کوه سرخ

مرغداري بخشائی چهاربیشه

مرغ دارئ سه راه چهار بیشه
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استان
شهرستان

¯

ش بخ
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

گچساران
حمد کهگیلویه وبویرا

مرکزئ

1703020004
دوده آماري شهر70000 : 1 ح م

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

لیشتردهستان

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 حفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی م پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


