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محمدشقاطی

صالح داود

فلیج دونار

سندال

رغیوه

سید عدنان

قلعه نصیر

شهرك بختیاري

خیر آباد ثانی

جریه سید موسی

بیضه

سبعیه

سید موسی

خیر آباد

بنه مسکین

غیب بن علی
سید جمال الدین اسدآبادي

حاج معذرب

صحین

شمیل

گریزیه

سدکرخه

سویلمیه

شیخ سعد

بنه محمد قاسم مطشر

قلعه بابو

چیچالی کرم
چیچالی بلی

چیچالی احمد

ماسه شویی جم

شرکت سرخه دانه

شرکت خرم سازان

شرکت جهان پارس

چیچالی غالمرضا

چاه آبی کی محمد
پمپ بنزین  سرخه

چاه آبی اسدي نیا

موسسه مالک حسینی

شرکت گلدشت چنانه

کوره آجرپزي خیبر

ماسه شویی نوروزي

چاه آبی صالح سرخه

چاه آبی صاحب سرخه

چاه آبی کاظم سرخه
چاه آبی لطیف سرخه

ذرت خشک کنی دواشی

چاه آبی گلیگل سرخه

چاه آبی لولیت سرخه

چاه آبی ناصر فاضلی

مجتمع دامپروري شوش

چاه آبی نوروز بریسم

چاه آبی مرتضی نادري

روستاي فرودگاه کرخه
موقعیت حضرت ولی عصر

چاه آبی عباس جلیلیان

چاه آبی ماشااله هدایت

پشتیبانی منطقه دوارتش

معدن شن و ماسه بابایی

پادگان شهید حسن درویشی

مجتمع چاه هاي آبی سرخه

چاه آبی سلطان مرادجعفري

ذرت شکنی زرین دانه سرخه

شرکت آرمان سازه گستر کرخه

چاه آبی ابوالقاسم ابراهیمی

شرکت اسکان عشایر شهید رحمتی زاده

کارخانه ماسه شویی شهداي فتح المبین

کارخانه تولید شن و ماسه عزیز فاطمه

فتح المبین
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ستان ا
ستان شهر
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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

ستان در کشور موقعیت ا

شوش
ستان خوز

فتح المبین

0614030002
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

سرخهدهستان

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
سرشماري 1395 ساس  بر ا

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا


