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سردزدو

خانامه

تموزاع

اقبالیه

کورچشمه

زائرسرا

نصراباد

قلعه نو

خیرآباد

حیدرآباد

رضا آباد

علی آباد

شمس آباد

سعد آباد

معدن بشم

مراد آباد

فاضل آباد

باقر آباد

نظام آباد

موسی آباد

مزرعه دهوشجاع آباد

توکل آباد

جعفر آباد

شهرك صنعتی

باغ کالمان

جیران قلعه

مزرعه طالو

مزرعه دانش

مزرعه کالتو

چاه موسویان

مزرعه صفدري

کالته یعقوب
عبداله آباد

مزرعه حسینی

مزرعه لبرود

مزرعه اندکی

ابراهیم آباد

مزرعه شیربند

مزرعه محمدیه

اسماعیل آباد

مرغداري فکور
ت مرغدارئ بعث

ایستگاه سرخده

مزرعه دره رضا

/فرحزاد/کالتو

کوره اجراتحاد

مزرعه امینیان

ت آباد مزرعه هم

چاه سلمان بانی

مزرعه آستان قد

مزرعه فتحعلیان

علی آباد باباي

مرغدارئ یحیائی

گروه امام سجاد

مزرعه جعفر آباد

مزرعه شهیدچمران

مزرعه حسن ابادو
علی آباد خرگوشی

مزرعه نصرت آباد
مزرعه محمد آباد

مزرعه دکترعالمی

مزرعه عیسی آباد

حسین آباد قائمی

مزرعه امین آباد

گروه مشاعی مهدي

چاه منابع طبیعی

چاه حسین آبادکال

مزرعه مهدي ابادو

گروه حسین سبحانی

مجتمع صنعتی صحرا

امامزاده ابراهیم

کارخانه جوجه کشی

قاسم آباد موقوفه

ت مرغدارئ سحر شرک

گاودارئ رضا گالبی

گروه مشاعی فلسطین

حاجی آباد موسویان

معدن زغالسنگ طالو

گروه مشاعی ولیعصر

مزرعه مظهري وشرکا

گاوداري فرجی زاده

حسین آباد چراغعلی

مرغداري علی ناهیدئ

ت تعاونی فافاشن شرک

مزرعه جوان شماره 6

مزرعه فدك/عشرت آباد

ابراهیم آباد یزدانی

معدن ماسه بنیادمسکن

معدن ذغالسنگ سالدره

مزرعه محمدخلیل نژاد

اردوگاه آموزشی سپاه

گروه مشاعی شهیدبهشتی

منبع اب شهرسازي طزره

معدن ذغال سنگ تموزاع

ت کشاورزي شماره 3 شرک

گروه مشاعی شهیدفالحی

حاج آباد حاج علی محمد

نیم ایستگاه حسین آباد
معدن ماسه جهادسازندگی

ب گروه مشاعی شهیددستغی

ایستگاه فرستنده رادیو

کارخانه گچ صدف دامغان

سدمخزنی شهید شاهچراغی

/ مزرعه شریفی /سمنانی

گروه مشاعی مصطفی خمینی

گروه مشاعی سلمان فارسی

ت راه آه معدن سنگ باالس

مرغداري حاج منصورصادقی

ذغالشوئی معدن مهماندویه

مرکزتحقیقات پسته دامغان

کوره حاج حسین معمارزاده

ت اداره راه کارگاه اسفال

ت طیورافق ت و صنع ت کش شرک

ک پزي یزدانی  /بیدستان / ک

ت دامغان جوجه ت وصنع ت کش شرک

مرغداري تاجیران(حسن صادقی)

مرغداري گوشتی ابراهیم آبادي

پادگان اموزشی بسیج سپاه قدس

کوره دستی علی اصغر کشاورزیان

ایستگاه اصالح نژادگوسفندسنگسري

مرغدارئ شایان جوجه (محمدرضا فتحی )

مرکزاموزش علمی کاربردئ رسول اکرم (ص )
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استان
شهرستان

¯

بخش
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

دامغان
سمنان

مرکزئ

2001020001
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

ستان حومهده

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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان در استان عالئم راهنماي نقشهموقعیت ده


