
سمنان

شهمیرزاد

درجزین

مهدئ شهر

افتر

شهرك صنعتی

شهرك افاغنه

لرد

پادگان ولی عصر تی2پحضرت قائم محمد

دربند

مرگسر

رودبار

ده صوفیان

ت ارت

چاالر

ت طول پش

علی آباد

ت سفید دش

امامزاده زینعلی

مزرعه ذوالفقاري چاه انقالب شماره 1

تله

پنو

ادت

آهو

بشم

بلو

کلیس

کارا

الرك

مینو

گ خین

پروس
اشکش

علیم

نوکه

گمرك

آبگرم

الپرت

اژگوي

هومند

ذیلوس

جوچال

سلدري

زرطول

گاونا

نارکن

چناران

لجیمرت

شهزوار

حمیدیه

گداربن

خرگوشی

شیخ آب

خشک لو

خربرون

تلستان

بشم بن

اساران

ازاورك

دنباله

شن دره

کنکودر

گردن سر
ازمابند

گردگنبد

فردوگاه

معدن سرب

ت گنبد دش

سیاه دره

معدن سرب

حسن تنگه

گرم چشمه

بنفش دره

پیغمبران

عباس آباد

حسین آباد

چ مزرعه ال

کاهش باال

عباس آباد

مزرعه سوال

مزرعه فتحی

مرغک پائین

کالته حیدر

کاهش پائین

پوستین دوز

مزرعه ارشک

مزرعه الیک

مزرعه سارو

مزرعه سرند

ت توسار شرک

مزرعه کلیاب

ت مزرعه سنگل

مزرعه تندور

کندوان باال

مزرعه شوراب

مجتمع صنعتی

مزرعه زردلو

معدن رحمانی

مزرعه ریگاب

چ مزرعه تاال

مزرعه الچله

ت مزرعه صیرف

مزرعه وروار

خوریه پائین

ت پاکسام شرک

ت مزرعه ده پش

تنگه مالاحمدمزرعه جوکاره

مزرعه البدار

مزرعه ولوونک
مزرعه میاندر

کندوان پائین

مزرعه بهشتیه

مزرعه بستانه

مزرعه دیکتاش

مزرعه زردکمر

پلیس راه افتر

معدن حیدراباد

مزرعه سردربند

چاه آب شهردار

کالته مالعباس

مزرعه کافردره

مرغداري افاقی

مزرعه چشمه بند

ت سمنان آهک شرک

کالته شاه محمد

مزرعه عوض محمد

مرغداري بینائی

مزرعه کینه کوه

کالته بابااحمد

رضا آباد پایین

مزرعه رضا آباد

مزرعه ترشه کال

معدن آهن شماره

معدن آهن شماره

کالته استادمحمد
ت عایق سازان شرک

/ روانه /رحمانه

پارك جنگلی کومش

کارخانه گچ جواهر

کالته چاسر /چهسر

کارخانه گچ ستاره

پارك جنگلی سوکان

ت اباد مزرعه شریع

مرغداري اسکندریان

سالن غذاخوري پارك

گ حاشیه خشک معدن سن
ت کرکوه معدن دولومی

ت شهمیرزاد ت وصنع کش

ت دبیر دانشکده تربی

ت تولیدي سمن دام شرک

ت تعاونی مرغداري شرک

ت معدن دربندکنار شرک

گ ت کشاورزي واشین شرک

/ پشتینه کوه /پشتکوه

ت تولیدي ماسه سرا شرک

ت کشاورزي کسائیان شرک

ت کشاورزي /برون / شرک

مزرعه و سد حمزه کیانی

/ احمدیه /کالته علیوك

کاور 58 ذوالفقار لشگر ت

/ مزرعه شورون /شاهوران

ت تعاونی قمچه کالهی شرک

ت شهرداري کارخانه آسفال

ت مرغ کوه سفید سمنان شرک

ت جوجه یکروزه دهرویه شرک
هللا صفاخواه گاوداري نبی ا

سازمان همیارئ شهردارئ ها

کارخانه تیرچه بلوك سمنان

/قهوه خانه سنگی /علی اباد

هللا اکبر /مرغداري راهدار/ا

کارخانه آهک هیدرات(آبندر)

ت تعاونی مرغداران سمنان شرک

مزرعه دامدارئ جهادخودکفائی

ت کشاورزي جهادیه (کردیان ) شرک

ت شن وماسه شهردارئ شهمیرزاد شرک

مرکزکنترل ترافیک نیروي انتظامیایستگاه تحقیقات 140هکتاري جهاد

مزرعه چاه اب پایگاه هوایی شماره 4

ت  400کیلو وات برق (نیروگاه گازئ ) پس

53
°30

'

53
°25

'

53
°20

'

53
°15

'

53
°10

'
35°50'

35°45'

35°40'

WWW.amar.org.ir

ستان ا
ستان شهر

¯

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

ستان در کشور موقعیت ا

مهدئ شهر
سمنان

مرکزئ

2005020001
1 : 60000

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
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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
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان موقعیت دهستان در ا

عالئم راهنماي نقشه


