
میامی

کوهان
جیالنبکران

هونستان

ري آباد

کرد آباد

ابراهیم آباد علیا
ابراهیم آباد سفال

پویه

مهدي آباد

حسین آباد

چاه شیرین

محمد آباد پل ابریشم

استرخو

چاه فرش

همت آباد

جهان آباد

شریف آباد

حسین آباد پل ابریشم

خانه گلی

کالته گزي

چکاو

ریسو

دوچیله

مه روشن

کالته نو

نجف آباد سوق آباد

کالته سید

مزرعه شهرنو

کالته الهاك

مزرعه سروخی
کالته مرادي

چاه ده اینچ
چاه قره سقر

چاه ترکمانی

مزرعه کالئی

مزرعه جوزبان

معدن کوچک مس

سازمان توحید

سازمان ابوذر

مزرعه بزي کل

معدن درخت توت

کالته نوکوهان

ایستگاه بکران

سازمان 50نفري
سازمان نوروزي

سازمان انقالب

معدن آب مرجان

کوره آجر دستی

مزرعه موشی کل

مزرعه باغستان

ایستگاه جیالن

ایستگاه ابریشم

مزرعه تقی آباد

قهوه خانه زیدر

کالته حاج کاظم

گروه مشاعی آزاد

مزرعه شهیدچمران

مزرعه اصغر آباد

چاه منابع طبیعی

مزرعه چشمه چغول

مزرعه امین آباد

مزرعه چشمه بسیار

نیم ایستگاه سوزو

مزرعه شهیدنادعلی

شرکت تعاونی زیدر

مزرعه چاه بوستان

سازمان مالک اشتر

سازمان شهیدرجائی

سازمان رضااجدادي

مزرعه کانی کالته

ایستگاه جهان آباد

سازمان علی علیپورسازمان یحیی صادقی

نیم ایستگاه بکران

مزرعه حسن میرزائی
سازمان حسین ربیعی

سازمان موسی ربیعی

نیم ایستگاه جیالن
کارخانه آسفالت صبا

مزرعه عیدي میرزائی
مزرعه محمدعبداللهی

سازمان سعیدي وشرکا

سازمان احمدافتخاري

سازمان زاهدي وشرکا

قهوه خانه عرب اسدي

نیم ایستگاه نمکزار

گروه مشاعی شهید همت
نیم ایستگاه چاه فرش

مزرعه حاج محمدعبادي

مزرعه حاج عزیزنعیمی

سازمان شماره 1باقري

سازمان سیدجعفرموسوي

گروه مشاعی امام حسین

نیم ایستگاه سوق آباد

سازمان سعیدئ وپورعلی

سازمان کشاورزي اتحاد

سازمان غالمرضا قربانیایستگاه تقویت مخابرات
سازمان حاج محمد رضاییسازمان شهیدهاشمی نژاد

ایستگاه ماکرویومیاندشت

سازمان حاج محمد نوروزي

سازمان اخوت/فیروزخلخال
سازمان محمدعلی عابدینی

سازمان شهید طاهري شماره

سازمان شهیدسیدکاظم موسوي

هللا پورعلی سازمان حاج اسدا

/ شرکت توکل طوسی /علیزاده
/ سازمان علی گیالنی /کرموت

سازمان جزیره(حاج حسن قربانی

سازمان شهید باهنر/فدایی و شرك

ایستگاه مخابراتی شرکت نفت میاندشت

/مزرعه کشاورزي زیراب /کارخانه قند

قهوه خانه میاندشت /کاروانسراي شاه عباس
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استان
شهرستان

¯

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

موقعیت استان در کشور

میامی
سمنان

مرکزي

2007010003
1 : 80000

ي شهر محدوده آمار

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

ي ـ از 0 تا 3 خانوار آباد
ي ـ از 4 تا 20 خانوار آباد
ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد

ستان کالته هائ شرقیده

ي ي پایه سازمان نقشه بردار ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه ها ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ي عموم ي بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشمار ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز ي انجام شده اس ت آمار ت ندارد.با دق ي در این نقشه سندی ي کشور ب را به مرکز آمار مرزها ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مرات ب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس ت.حق هر گونه چاپ و کپ 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


