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مرغداري امیر 2

مرغداري متروکه کارواش ییکالما
رستوران اولدوز

انبار سنگ بارش

مرغداري فجر خويمرغداري خوي مرغ

ایستگاه پمپ گاز

مرغداري طباطبایی
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شرکت سامان بار خوي
راهدارخانه ایو اغلی

شرکت مرغداري آغ الري

دامداري جعفر شیرزادي

دامداري حسن عبدالخانی

پرورش بوقلمون محمدپور

رستوران ساحل و ایواغلی

کوره آجر برادران و امید

کارخانه سیمان آذرآبادگان کارخانه گچ بسته بندي خوي

کارگاه شرکت ترانشه پل راه

دامداري حاج غالمرضا صحرائی

ک سازي دیزج دیز شرکت موزائی

کارگاه تیرچه بلوك قره بالغی
جوشکاري منصور و غذاخوري قایم

مکان مستقل کارخانه گچ تعاونی 19

رستوران یولداشالر ي حمل ونقل قیزیل بار

جایگاه پمپ بنزین و خدمات رفاهی تیر پارك
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استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

خوئ
آذربایجان غربی

ایواوغلی
0403040002
محدوده آماري شهر75000 : 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

ولدیاندهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ران وو نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395تهیه شده است.این بر رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ای
ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز آمار ای 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

خط ساحلیآبادي


