
امیریه

صید آباد

عبداله آباد

قوشه

علیان

حجاجی

رضی آباد

عمروان/امروان

سبحان

شریفیه

بخش آباد

ت آباد شوک

قدرت آباد

ت آباد دول

معصوم اباد

فیروز آباد

صالح آبادو/ صلح آباد

رومنانکوشکو

سلطانیه

ده قاضی

عوض آباد

اله آباد

حاجی آباد رضوه

علی آباد مطلب خان

سرخ ده

اقبالیه

زائرسرا

محمدآباد

شیراشیان

سعد آباد
مراد آباد

جعفر آباد
غیاث آباد

باقر آباد

یحیی آباد

جالل آباد

احمد آباد

گروه قومش

مزرعه دانش

منصور آباد

کالته داود

مزرعه سیدها

مزرعه صفدري

سلیمان آباد

آسیاب فیخار

مزرعه اندکی

مرغداري فکور

اسماعیل آباد

ت مرغدارئ بعث

ایستگاه سرخده

حاد کوره اجرات

مزرعه امینیان

گروه حسن بیگی

مجیداباداراسته

مزرعه فتحعلیان

گروه امام سجاد

معدن اهک فیخار

چرم آسیا احداث 

چمران مزرعه شهید

بهاء الدین آباد

علی آباد خرگوشی

گروه مشاعی مهدي

مزرع مبارك آباد

مزرعه جواداالئمه

گروه حسین سبحانی

مجتمع صنعتی صحرا

کارخانه جوجه کشی

قاسم آباد موقوفه

ت مرغدارئ سحر شرک

مزرعه فیروز آباد

مزرعه مظهري وشرکا

چراغعلی حسین آباد 

کارخانه آهک آهوان

نیم ایستگاه شریفیه

نیم ایستگاه عمروان

گروه شهیدامیراحمدي

ت شیالت مروارید شرک

چاه کشاورزئ تیمورئ

گروه امام جعفرصادق

ابراهیم آباد یزدانی

چاه کشاورزي هنرستان

مزرعه محمدخلیل نژاد

گروه مشاعی امام رضا

کالته حسین مظلومیان

گروه امام موسی کاظم

گروه مشاعی شهیدفالحی

چاه کشاورزي عیش آباد
حاج آباد حاج علی محمد

/ مزرعه شریفی /سمنانی

حقیقاتی جهاد ایستگاه ت

گروه مشاعی اسالم اباد

ت تولیدي ابزارمهدي شرک

ت آبشرف ت و صنع ت کش شرک

مرغداري حاج منصورصادقی

ت طیورافق ت و صنع ت کش شرک
ت دامغان جوجه ت وصنع ت کش شرک

مرغداري گوشتی ابراهیم آبادي

پادگان اموزشی بسیج سپاه قدس

ت تعاونی کشاورزي شماره 8 شرک

پرواربندئ  50راسی علی دارابیان

54°15'

54°10'

54°5'

54°0'

36°10'

36°5'

36°0'

35°55'

www.amar.org.ir

ستان ا
ستان شهر

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

ستان در کشور موقعیت ا

دامغان
سمنان
امیراباد

2001010002
محدوده آماري شهر70000 : 1

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

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

قهاب صرصردهستان

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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا

ساحلیآبادي خط 


