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انبار علیا
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تغنیت علیا

ملحملوسفلی

بغلچی سفلی

اینچه سفلی
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شیخ سلوي علیا

قاشقابالغ سفلی

اینچه صالح سفلی
جه وران علیا قره 

امامقلی کندي سفلی
امامقلی کندي علیا
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زنکره

دمیرچی

آغدیزج

محمدشلی

قوري گل

بابانور

سعیداباد

معصومکندي

صدر الدین

تغنیت وسط

یوسف اباد

دوشان تپه

داردره سی

جلیل کندي

آبارا باشی

بغلچی علیا

تختروان سفلی

عنترکندي علیا

ریحانلوي وسطی

عموخانزي سفلی

عموخانزي علیا

ریحانلوي سفلی

آق بالغ میدان

عنتر کندي وسطی
عنتر کندي سفلی

مادلوي چالدران

اینچه صالح علیا

ک دیب

زلول

شه سوار

بکوکندي میرزاخان
علی پسند

نادراباد

پاییزاباد

پادگان سپاه

مزرعه شریلو

یکماله سفلی

مسجدلوي علیا

مزرعه مندلیخ

دامداري ولیزاده

قاشقا بالغ علیا

قرمزي داش انبار

کشتارگاه شهرداري

پمپ بنزین یزدانی

هنگ مرزي قره چی بالغ

/ مسجدلوي سفلی /مزرعه

مکان مستقل پاسگاه طوره

مکان مستقل اسطبل دادگر

ایستگاه تقلیل فشار گاز

مکان مستقل پاسگاه مخمور

کاخانه تولید قند چالدران

مکان مستقل پاسگاه شیخ سلو

پست 20.132 کیلووات چالدران

مکان مستقل پاسگاه مرزي ناور

مخزن 2000متر مکعبی شهداي چالدمخزن 2500متر مکعبی شهداي چالد

مکان مستقل پاسگاه مرزي یکماله

مجتمع کشت و صنعت آیدانه چالدران

مکان مستقل پاسگاه مرزي شیخ شیلوي علیا
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استان
شهرستان

¯

بخش
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

دران چال
آذربایجان غربی

مرکزئ

0414020001
محدوده آماري شهر60000 : 1

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

دران جنوبیدهستان چال

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج 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 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
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


