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ی رزمندگان گروه مشاع
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کارخانه گچ شاهرودشرق

کارگاه آسفالت شهردار
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ی مزرعه کالته نوروزعل

ی خودرو مرکز معاینه فن

ی شهید باهنر گروه مشاع

سنگ شکن شهرداري بسطام

ی ی امام خمین گروه مشاع

ی ی شهید بهشت گروه مشاع

ی توحیداردیان گروه مشاع

شرکت شن و ماسه نفیس زر

گاه راهدارشرکت نفت ایست

چاه قره تپه (شماره  4)

ب الزمان ی صاح گروه مشاع

معدن سنگ باالست راه آهن

ی شماره 3 پرورش مرغ گوشت

ی شماره 1 پرورش مرغ گوشت

کارگاه سنگ شکن ذوالفقار

ی 02شاهرود ارودگاه اموزش

ی امام رضا(ع ) گروه مشاع
راهدارخانه شماره 2گورخان

قاسم ابادحاج اسماعیل خان

منبع اب شماره 3شهرشاهرود

گاه تلویزیون کوه قاسم ایست

ی کارگران گ ی فرهن مجتمع ورزش

گاه مخابرات خط لوله نفت ایست

ساختمان کارخانه سیمان شاهرود

شرکت کشت و. صنعت توحید/احمد آباد

راهدارخانه اداره راه ابراهیم آباد

ی ماکرویوشهیدتیموري گاه مخابرات ایست

ی مرغدارئ وخوراك دام وطیور شرکت تعاون
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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

ستان خرقانده

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 ده اس ت آماري انجام ش 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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان در استان موقعیت ده

عالئم راهنماي نقشه


