
شاهرود

دهمال

مومن آبادراهنجان
کالته مال

حسین آباد دوالب

حداده علی آباد
جی قلعه حا

قلعه شوکت

نعیم آباد

مراد آباد

خوریان

صالح آباد

خیرقادر آباد

فرح آباد

کالته خان

قلعه عضدي

مزرعه امیر آباد

مجتمع گاوداریهائ شاهرود

بیدك

کشتو

جلیو

کلوان باباولی

تپه دوقی

سعد آباد

فري آباد
حمزه خان

عباس آباد
حسین آباد عبدل آباد

دزدغالمان

رباط سلطان

معدن پریخان

منطقه نظامی

وادي السالم

چاه مقصودلو

مزرعه اولنگ

ایستگاه زرین

مزرعه دامدار

کالته علی رضا

شرکت راسن شیمی

باسکول استقالل

کالته حاج اکبر

گروه مشاعی بعثت

معدن همگام تالش

جاویدزاد گاوداري 

طرح مرتعدارئ هرت

معدن اموزشی دهمال

گروه مشاعی دستغیب

گروه مشاعی انقالب

ایستگاه کالته خان

شهرك صنعتی شاهرود

نیم ایستگاه حداده

نیروگاه برق شاهرود

گروه مشاعی اندرزگو

مرکز معاینه فنی خودرو

مزرعه حداده /شهیدمدرس

شرکت سنگواره کربن شرق

معدن سنگ باالست راه آهن

پرورش مرغ گوشتی شماره 3
پرورش مرغ گوشتی شماره 2
پرورش مرغ گوشتی شماره 1

ایستگاه مخابراتی ماکرویو

مجتمع ورزشی فرهنگی کارگران

جتمع تولیدمصالح ساختمانی مازند

شرکت تعاونی مرغدارئ وخوراك دام وطیور
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استان
شهرستان

¯

ش بخ
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

شاهرود
سمنان

مرکزئ

2003030002
محدوده آماري شهر55000 : 1

خط ساحلی ـ رودخانه
خط ساحلی ـ مسیل
خط ساحلی ـ دریا
خط ساحلی ـ دریاچه
خط ساحلی ـ تاالب

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

دهمالدهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر ران ونتای رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزای آمار ای
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


