
میامی

بیارجمند

قدس

مزج کوهان
جیالنبکران

ارمیان

جودانه

غزازاندستجرد

هونستان

خانخودي

کرد آباد

عباس آباد

محمد آباد
کالته اسد

ابراهیم آباد علیا
ابراهیم آباد سفال

پویه

گیور

مهدي آباد

حسین آباد

چاه شیرین

محمد آباد پل ابریشم

یزدو

استرخو

همت آباد

چشمه سفید

شریف آباد

حسین آباد پل ابریشم

خانه گلی

کالته گزي

چکاو

ریسو

وزدر

ک چاه
خرطوت

تلخاب

دوچیله

سرگدار

مه روشن

سرخ چاه

چاه کال

طالع زار

کالته نو

نجف آباد سوق آباد

سنگ آباد

عشق آباد

رحمت آبادمهدي آباد

عباس آباد

کوکی باال

مزرعه دزي
کالته الو

کالته شیخ

کالته شور
کالته سید

مزرعه وره

حسین آبادکالته سید

کوکی پائین

کال سفیدار

مزرعه تنگه

کالته اکبر

کالته بقال

کالته الهاك

مزرعه سروخی
کالته مرادي

کالته شوراب
مزرعه خلخال

کالته صالحی

مزرعه ساران

مزرعه کالتو

مزرعه سیاهو

چاه قره سقرچاه ده اینچ

چاه ترکمانی

مزرعه کی کی

مزرعه کالئی

رستوران صدف

معدن بزرگ مس

مزرعه جوزبان

ک مس معدن کوچ

سنجوان پائین

کالته شیرخان

کوکی محمدولی

مزرعه کالچون

سازمان توحید

سازمان ابوذر

مزرعه بزي کل

مرغداري وحدت

معدن درخت توت

کالته نوکوهان

ایستگاه بکران

سازمان 50نفري

محمد آباد قدس
کالته عباسقلی

کالته سیداباد

سازمان نوروزي

مزرعه مقاتالن

سازمان انقالب

معدن آب مرجان

کوره آجر دستی

چاه قاسم باال

چاه قاسم دومی

مزرعه موشی کل

مزرعه باغستان

ایستگاه جیالن

ایستگاه ابریشم

مزرعه تقی آباد

مزرعه ولگوباال

مزرعه علی اباد

قهوه خانه زیدر

مرغداري سنچولیمزرعه کالته نو

معدن مس گورخان

گروه مشاعی قدر

مزرعه شیخ آباد

کالته حاج کاظم

چاه حبیب بهلول

معدن مس چغندرسر

مزرعه شهیدچمران

/ کالته نو/سکون

مزرعه قاسم آباد مزرعه جهان آباد

کالته حاج یعقوب

مزرعه اصغر آباد

مزرعه حسین آباد

چاه منابع طبیعی

کالته طالب آباد

مزرعه طاهر آباد

گروه مشاعی کوثر

منبع آب خانخودي

گروه مشاعی شاهد
شرکت زراعی وحدت

مزرعه امین آبادشرکت زراعی میثم

مزرعه چشمه چغول

مزرعه امین آباد

مزرعه چشمه بسیار

نیم ایستگاه سوزو

مزرعه شهیدنادعلی

شرکت تعاونی زیدر

مزرعه چاه بوستان

شهرك صنعتی میامی

کالته غنوي پائین

ک اشتر سازمان مال

سازمان شهیدرجائی

سازمان رضااجدادي

گروه مشاعی صدوقی

گروه مشاعی ابوذر

مزرعه کانی کالته

ایستگاه جهان آباد

سازمان علی علیپورسازمان یحیی صادقی

نیم ایستگاه بکران

/ کالته نو/ارمیان

مزرعه خاندر پایین

گروه مشاعی انقالب

شرکت زراعی ثاراله

کارخانه پودر زرین

مرغداري میر مجیدئ

نیم ایستگاه جیالن
کارخانه آسفالت صبا

سازمان سعیدي وشرکا

/ کالته اباد/کالهی

سازمان احمدافتخاري

سازمان زاهدي وشرکا

قهوه خانه عرب اسدي

گروه مشاع جانبازان
گروه مشاعی ولی عصر

کالته حاج علی اصغر

ایستگاه شیرین چشمه نیم ایستگاه نمکزار

مزرعه کال گزي پایین

مزرعه سفید کمر باال

مزرعه حاج عزیزنعیمی

سازمان شماره 1باقري

مزرعه عبداللّه آباد

سازمان سیدجعفرموسوي

مزرعه کالغ شوم باال

کالته ابراهیم شکاري

گروه مشاعی جهان ارا

گروه مشاعی فتح آباد

گروه مشاعی شهیدفالح

گروه مشاعی ابوالفضل

گروه مشاعی امام حسین
نیم ایستگاه سوق آباد

مزرعه سفید کمر پایین

سازمان سعیدئ وپورعلی

سازمان کشاورزي اتحاد

شرکت زراعی شهیدنامجو

گروه مشاعی مهدي آباد
گروه مشاعی شهیدرجائی

گروه مشاعی شهیداحمدي

گروه مشاعی شهیدباهنر
گروه مشاعی شهیدبهشتیگروه مشاعی شهیدرجائی

شرکت سهامی زراعی مزج

مزرعه زماهه/علی آباد

سازمان غالمرضا قربانیایستگاه تقویت مخابرات
سازمان حاج محمد رضاییسازمان شهیدهاشمی نژاد

گروه مشاع صاحب الزمان
گروه مشاعی بیت المقدس

گروه مشاعی شهیدشیرودي

گروه مشاعی پیروخطامام

شرکت زراعی اسالم اباد

ایستگاه ماکرویومیاندشت

سازمان اخوت/فیروزخلخال
سازمان محمدعلی عابدینی

گروه مشاعی محمدباقرصدر

ایستگاه تلویزیونی غزازا

سازمان شهید طاهري شماره

گروه مشاعی مسلم بن عقیل

چاه منابع طبیعی شماره 1

سازمان شهیدسیدکاظم موسوي

مزرعه حاج سوخته/هات سوخت

سازمان حاج اسداهللا پورعلی

/ شرکت توکل طوسی /علیزاده

سازمان کشاورزي چاله بن گز

سازمان کشاورزي کرم ابریشم
گروه مشاعی امام حسن مجتبی

/ سازمان علی گیالنی /کرموت

/کالته حاج موسی /حسین اباد

گروه مشاعی شهید عبدالرحیمی

گروه مشاعی شهید هاشمی نزاد

سازمان جزیره(حاج حسن قربانی

سازمان شهید باهنر/فدایی و شرك

ایستگاه مخابراتی شرکت نفت میاندشت
قهوه خانه میاندشت /کاروانسراي شاه عباس
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استان
شهرستان

¯

ش بخ
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

میامی
سمنان

مرکزي

2007010001
1 : 95000

دوده آماري شهر مح

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

میامیدهستان

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

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


