
پشت

دور

بریس

دیزي
سیتل

کالنی

گرگیچسنگان

پسابندر

بمباسري

سندحمزه

سندمراد

دك باهو

گارفقیر

سندبهرام

عبدك زهی

سیتارعمر

بوتی باال

ریپک صالح
عارف اباد

سماچ میرو

شیخان کرگ

بلوچی باال

سیتارمحمود

سندنورمحمد

سندمیرثویان

کالنی پائین

بسوت حاجی حسن

نوبندیان پایین

سماچ مال محمود

غالم محمدبازار

نوبندیان بلوچی

ساندك زهی باال

دلگان شیخ چراغ

شهرك مسکونی گواتر

حاجی نور محمد بازار

کلرایی(کلرایی عثمان(

ریمدان بنکول(ریمدان باال(

ریمدان وسطی(ریمدان دلمراد(

جر

بل

سیتل
نوریس

لکوکچ

هزاري

چیلسر

ربوزهی

مزنپاد

چاکرزهی

یوسف زهی

ریپک عبدك

کالنی بجار

بسوت پایین

سیتارشهداد

کالنی بردیک

دلمرادبازارعثمان بازار

بلوچی پایین

روهگام پایین

اهللا داد زهی

عبداله بازار

جادوزهی بوهیر

اسماعیل بازار

دلگان مال فقیر

دوست محمدبازار

ساندك زهی پایین

ادم اباد بلوچی نو

بسوت باال(بسوت جیهند(

بوتی پایین (بوتی نور محمد (

ریمدان پایین(ریمدان مالنصرت(

نیلک

نکوچ

نوك اباد چاکربازار

دلگان ایوب

ریپک شیران

حسین بازار

هارون بازار

دلگان مدرسه

ریمدان کمال

هلگداري اشرف

ریپک الل محمد

هلگداري عثمان

لکوکچ عبدالکریم

سیرجایوسف بازار

سیداحمدشاه بازار

روهگام فقیر محمد

شکیل اباد(معلم بازار(

دلگان حاجی قادردادبازار

سیتار علی (سیتار موالداد(

چور

کریم آباد

دلوش بازار

جمپانی بازار

ریپک پیرانداد

پیرك

ودمچان

پاسگاه

بهلورمچی

کوره مسلم
کوره راستگو

کوره آجروحدت

قهوه خانه گرگیج

شهرك صنعتی بریس

مزارع پرورش میگو

شهرك صنعتی پسابندر

کوره آجرساحل حسین بر

پاسگاه انتظامی گواتر

پایگاه دوراهی ریمدان

دولت آبادگلستان

جادو زهی حاجی پیري

61°40'

61°35'

61°30'

61°25'

61°20'

61°15'

61°10'

25°35'

25°30'

25°25'

25°20'

25°15'

25°10'

25°5'

25°0'

WWW.amar.org.ir

استان
رستان شه

¯

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

چابهار
سیستان وبلوچستان

دشتیارئ

1102010003
محدوده آماري شهر65000 : 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

سندمیرثویاندهستان

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
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


