
هویزه

سمیده

گبیرزهیر

ی قیصریه سفل

قیصریه علیا

ملیحه کوت سعد
احمد آباد فردوس یک

ساچت

ابوسحاب

مگطع یبر

مالحه یک

آلبوسویط

سید عزیز

ی ملیحه شرق

ملیحه سعدون

حمودي سعدون
ی امامزاده خضرعطابیه جنوب

ملیحه حاج بدر

ی ی راه قیصریه وسط

ی سیار احمد آباد موال

طلیل

مطیر

سعدیه

طویبه

ی عذیب

ی الهاس

حمیدیه

رمزیه یک
رمزیه دو

طاهریه دو

ی ملیحه علوم

بیت فعیل یکبیت فعیل دو

ی عطابیه شمال

سیار احمد آباد

ی شبیب قیصریه وسط
بلم

عیاش

یباره

منیشد

ملیحه یک

سید جابر

حویش نیس

شریجه دو
شریجه یک

احمد آباد

حسین دهیش

ام ارقال یک

هورت العباس

صاحب و زامل

حربایه شالگه

ارباع و اخماس
ی موسسه فالح کوت

روستاي صاحب وزامل

شرکت نفت و گاز اروندان

ی نعم

حبال

مومنه

کوثران

حسانیات

سیدحمید

شنانه دودب سعید

مالحه دو

طویله یک

طویله دو

شنانه یک

طاهریه یک

طاهریه سه

ام الغفاري

پاسگاه دیمه

ام ارقال سه

ام ارقال دو

پاسگاه مرزي

ی مرغداري رضای

مرغداري سخراوي

سعدون شیخ محمد

ی مکینه داغرچنان

امامزاده سیدخضر

مصنوعات چوب فدك

مزار شهداي هویزه

ی هویزه آجر ماشین
ایستگاه فشار گاز

ی آب و برق آبرسان

سیفون کرخه خط 14

ی مرغداري خزعل ساک

ی غدیر شرکت آبرسان

ی تلمبه خانه عبدکوت ی مرغداري جابر جالل

ی تلمبه خانه حاج نیس

ی تکنیک شرکت ساختمان

مرکز آموزش هنگ مرزي

ی ی ساک تلمبه خانه راض

مرغداري امیرالمومنین

ی تلمبه خانه جلیل چنان

تلمبه خانه حمید سیالوي
ی تلمبه خانه حاج حسن نیس

کارخانه آسفالت جهانپارس

ی تلمبه خانه حاج نعیم کوت

ی تلمبه خانه حاج صالح کوت

مرکز خرید گندم شهداي هویزه

ی پارس گرما ی صنعت شرکت عمران

ی آزادگان انبار حفاري میدان نفت

ی آزادگان مجموعه اداري میدان نفت

ی آزادگان ی میدان نفت مجموعه اقامت

کوت سیدنعیم
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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

زه هوی
خوزستان

مرکزي

0623020002
1 : 55000

محدوده آماري شهر

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

زه جنوبیدهستان هوی

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

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


