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موقعیت استان در کشور

شاهرود
سمنان

بسطام

2003010002
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

کالته هائ غربیدهستان

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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

ر نقشه و اطالعات مکانی دفت

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


