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علی آباد
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سوسن وار

قاسم آباد

رسم رودبار

مزرعه جماران

مزرعه نوکالته
کوره آجر پایه

/خرند/سفیدکهریز

امامزاده زینعلی

ناحیه صنعتی عال

مزرعه ذوالفقاري چاه انقالب شماره 1
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سرلش
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نوکه

گینو

گمرك

طبقه

معبد

دیزو

دیان
حصار

امرو

آبگرم

بیدان

سنجده

شوراب

نظامی

اژگوي

هومند

ذیلوس

جوچال

ریزسر

هسکوه

چپگره

بایان

رویان

سلدري

ویراب

همیرد

ابرهه

زرطول
گاونا

نارکن چایسم

هادیه

کالتو

تلخوي

شوراب

شوراب

گنداب

چناران

برکیان

چالدان

دوروان دهاقین

نصردره

تلخ آب

لجیمرت
شهزوار

حمیدیه
گداربن

خرگوشی

شیخ آب

درویشو

ک لو خش

خربرون

بشم بنتلستان

اساران

ازاورك

سرتنگه

دنباله

گردکال

شن دره

کنکودر

حمیدیه

صیدوان

سوراخو

خوریان

صفائیه

جلیالن

زرشکوه

گرنتول

نوقنات

صاحبیهزرشکوه

انبرته

تبریزي

اسفرزنهمه آباد

ازمابندگردن سر

گ اورپلن

سفیدرود

شن چاله
گوشوارك

گردگنبد

میان آب

فردوگاه

شیخ گله

صدرآباد

بداق آب

بحرآباد

خیرآباد
معدن سرب

بخش آباد
سید آباد

علی آباد

نصر آباد
همت آباد رضا آباد

عربه چال

ل سرکه بو

دشت گنبد

سیاه دره

ک دره زرش

معدن سرب

حسن تنگه

گرم چشمه

سیاه کوه

اطالق سر

بنفش دره

گ خانی هفت خانیسن

ک چال زرش

انجیلبان

پیغمبران

حسن آباد

رضا آباد
رضی آباد

ضامن آهوسید آباد
علی آباد

عوض آباد

فیض آباد

تقی آباد

خرم آباد

کشتارگاه

انجیل آب
چشمه نظر

مجیداباد
کبوترخان

فخر آباد

ک معدن آه

محمدآباد

رضا آباد

محمدآباد

امیر آباد

غیاث آباد
جهان آباد

حاجی آباد
حاجی آباد

طالب آباد
قادر آباد

محمد آباد

مراد آباد مسیح آباد

مظفر آباد

جواد آباد

سفیدمیدان

عباس آباد

حسین آباد

مزرعه الچ

کاهش باال

عباس آباد

خوریه وسط

کت بزنگاه

رمنده کوه

مزرعه برو

حشمت آباد

عباس آباد

احمد آباد

بهار آباد

قاسم آباد

احمد آباد

قدرت آباد

کوره جهاد

قاضی آباد

کالته شور جعفر آبادکاظم آباد

غیاث آباد

احمد آباد

معدن کلوت

یحیی آباد

احمد آباد

گروه قومش

ل قلعه عبد

چاه شیرین

جمشید آباد

گروه صنعتی

مزرعه لهرد

مزرعه سوال

مزرعه فتحی

ک پائین مرغ

کالته حیدر

کاهش پائین

خوریه باال

پوستین دوز

ک مزرعه ارش

ک مزرعه الی

مزرعه کهره

مزرعه ورگو

پرپاي باال

مزرعه پشته

مزرعه سارو

مزرعه سرند

پادگان قدسمزرعه مرنو

شرکت توسار

کالته خالد

ک مزرعه قیط

ک کالته کوچ

مقصود آباد

گ چشمه سرهن

مسیح آبادو

ل آباد اقبا

یزدان آباد

کالته جعفر

پینند/پینن

معصوم آباد

کوره آجر قد
مرغداري شفق

شرکت گچ سحر

مزرعه کلیاب

مزرعه کتلیم
مزرعه سنگلت

مزرعه تندور

کندوان باال

مزرعه شوراب
مجتمع صنعتی

مزرعه زردلو
معدن رحمانی

مزرعه ریگاب

مزرعه تاالچ

مزرعه الچله

مزرعه گنداب

مزرعه صیرفت

مزرعه وروار

خوریه پائین

مزرعه عطاري

پرپاي پائین

مزرعه سوکان مزرعه گلوکی
مزرعه ونکان ک باال نائین

مزرعه خواجه

مزرعه آبشرف

مزرعه مهران

شرکت پاکسام

ی مزرعه گلوک

کالته رباعی

کالته زراوه

چشمه کل حسن

مزرعه صفاییه

معدن گچ امیدشرکت گچ کویر

ل میش مرتع چا
مزرعه ده پشت

تنگه مالاحمد

مزرعه البدار

ک مزرعه میاندرمزرعه ولوون

کندوان پائین

ابراهیم آباد

مزرعه بهشتیه

مزرعه عمروانمزرعه زمانیه

مزرعه کردوان

شرکت دشت سبز

اسماعیل آباد

مزرعه بستانه

مزرعه همدانی

مزرعه دیکتاش

مزرعه زردکمر

مزرعه مشیریه

جهازبان باال

معدن ترخستان

ک پائین نائین

مزرعه طوالرم چاه خورشیدانمزرعه نوقنات

چاه علی مخبر

معدن سفیدلتو

مزرعه کالرشم

سنجوعلینقیان

چاه حسین خان

معدن گل سفید

معدن گچ زیوان

معدن گچ سمنان

دامداري مجیدي

ک فردوس موزایی

مرغداري چاووش

گاوداري اسیري

پلیس راه افتر

امامزاده مصیب

معدن گل سرشور

معدن حیدراباد

مزرعه سردربند
چاه آب شهردار

کالته مالعباس

مزرعه کافردره

مزرعه استل سر

مزرعه گندي آب
مزرعه شورستان

مزرعه تلیستان

چاشخوران باال

ک مزرعه طاق مل

چال قهوه خانه

ایستگاه آبگرم

ایستگاه گرداب

مزرعه ترخستان

جهازبان پائین

گاوداري تشرفی

مرغداري افاقی

معدن مس مهران

کالته سید آقا

علی آباد مسجد

چشمه علی اصغر

معدن خانه جار

گروه حسن بیگی

کالته الرستان

معدن ظروفچیان

ایستگاه الهورد

کارخانه گچ صدف

گاوداري مونسان
مرغداري احسانی

گاوداري عربیان

/شاه پسند/کوثر

مزرعه چشمه بند

ک شرکت سمنان آه
کالته شاه محمد

مزرعه عوض محمد

مرغداري بینائی

مزرعه کینه کوه
کالته بابااحمد

سپاه رودباروسط

رضا آباد پایین

دامداري اعرابی

چاشخوران پائین

مزرعه رضا آباد

مزرعه فضل آباد

گ دریان معدن سن

مزرعه ترشه کال

مزرعه فرج آباد

کوره آجر بنیاد
مزرعه 17شهریور

معدن آهن شماره گ باریت معدن سن

مزرعه میان دره

پادگان 27 آبان

معدن آهن شماره

کالته سینه بند

کالته حاج صادق

مزرعه مظفرآباد

احداث چرم آسیا

چشمه چاه حسینی

دامداري سفیددشت مزرعه سعادت آبا
مزرعه مهدي آباد

مرغداري سیه چشم

کارخانه گچ صالح

مرغداري مرغ ریز

شرکت سمنان جوجه

مزرعه سیاه خانی

/ روانه /رحمانه

معدن نفت خوریان

مزرعه رحمت آباد

مزرعه محمد آباد

شیخ آب/رضا آباد

ایستگاه میاندره

مزرعه حاجی آباد

مزرعه محمد آباد

معدن آهن شیخ آب

مزرعه چشموپریان

پارك جنگلی کومش

مزرعه سم طالقان

مزرعه قدرت آباد

معدن مس زرشوران

مزرعه چاه کریمی

بهاء الدین آبادامامزاده هفت تن

کالته عباس آباد

ایستگاه الرستان

کارخانه سمنان گچ

کارخانه گچ سیمین

ناحیه صنعتی سرخه

کارخانه گچ ایینه

شرکت کربنات سدیم

رستوران لقمه سرا

کارخانه گچ جواهر

کالته چاسر /چهسر

دزگره افشارپایین

کارخانه گچ ستاره

معدن گوگردخوریان

پارك جنگلی سوکان

حاجی آباد خوریان

مزرعه شریعت اباد

کوره آجر صابریان

مزرعه جواداالئمه

ایستگاه هفت خوان

کارخانه گچ السجرد

شرکت مرغ نگاه صبا

مرغداري سمن توفان
ل مجتمع کوره گچ عد

مرغداري سرخه کویر

مرغداري اسکندریان

مزرعه کالته تالیا

سالن غذاخوري پارك

معدن گوگرددالزیان

کارخانه کابل پارس

نیم ایستگاه گرداب

ک آهوان کارخانه آه

مجتمع صنعتی پایپوش

رستوران جمشید آباد

گروه مشاعی ثاراهللا

کارخانه پودر صنعتی

ک گ حاشیه خش معدن سن
معدن دولومیت کرکوه

کشت وصنعت شهمیرزاد

ک سیف نهاجا معدن نم

سالن غذاخوري آهوان

نیم ایستگاه شریفیهگروه مشاعی 13 آبان

نیم ایستگاه عمروان

معدن خاك چینی قوشه

گروه امام جعفرصادق

کارخانه گچ کوه سفید

شرکت مرغ گوشتی کاشو

شرکت تعاونی سور مرغ

کشتارگاه صنعتی طیور

شرکت معدن دربندکنار

مزرعه علی آباد عطار
مزرعه عبداللّه آباد

گ شرکت کشاورزي واشین

چاه کشاورزي هنرستان

نیم ایستگاه الرستان

گروه امام موسی کاظم

شرکت تعاونی مرغ توکل

مرغداري سمنان کشاورز

/ پشتینه کوه /پشتکوه

مزرعه خیر آباد فروغی

شرکت تولیدي ماسه سرا

شرکت کشاورزي کسائیان

منبع اب پایگاه هوائی

راهدارخانه اداره راه

میدان تیرصنایع نظامی

نیم ایستگاه علی اباد

چاه کشاورزي همت آباد

کوره اجرسیدعلی حسینی

بی سیم شماره 3مخابرات

کارخانه گچ کومش سمنان

نیم ایستگاه سفیدمیدان

مزرعه و سد حمزه کیانی

/ باري کوه /بهاره کوه

/ احمدیه /کالته علیوك

مجتمع تولیدي شن وماسه

انباروچاه منابع طبیعی

ایستگاه تحقیقاتی جهاد

نیم ایستگاه چاه شیرین

گروه مشاعی اسالم آباد

شرکت کشت و صنعت آبشرف

ی شرکت مرغداري سپیدکالک
مرغداري جهان اباد سرخه

لشگر تکاور 58 ذوالفقار

سیاه رودبارباال زاتنگه

سیاه رودبارپائین کلوسر

پاسگاه محیطزیست سرتنگه

/ مزرعه شورون /شاهوران

کارخانه آسفالت شهرداري

مرغداري محمدعرب شماره 1

شرکت مرغ کوه سفید سمنان

مزرعه حاجی آباد میاندره

نیم ایستگاه گرداب آبگرم

کارخانه سیم و کابل شاهین

ناحیه صنایع روستایی جهاد

ایستگاه مخابراتی ریونکوه

شرکت کشت و صنعت کومش گستر

مزرعه حسین آباد/ صادق آبا

/قهوه خانه سنگی /علی اباد

شرکت تعاونی کشاورزي فردوس

/مرغداري راهدار/اهللا اکبر

ک هیدرات(آبندر) کارخانه آه

پادگان شهید هاشمی دامغانی

/مزرعه حسین اباد/صادق اباد

شرکت کشاورزي دامپروري دیمه

شرکت سمنان تیهو(کشتارگاه )

/مزرعه احمداباد/کالته امیر

/ گرماب /نیم ایستگاه گرماب

مزرعه دامدارئ جهادخودکفائی

ایستگاه مخابراتی اهوان پارس

مزرعه تعاونی انقالب شماره 2
مزرعه تعاونی انقالب شماره 1

/ مزرعه ماالن زربهار/بهاریه

ایستگاه بنوار/ایستگاه بناور

شرکت تعاونی کشاورزي شماره 18

گ /حاجی اباد /مزرعه کالته بزر

کارخانه پودر میکرو نیزه صنعتی

ی نجفی / رحمت اباد/کالته انارک

شرکت کشت و صنعت حجاجی شماره 1

مزرعه شریعت پناهی(شهدا انقالب)

ایستگاه تحقیقات 140هکتاري جهاد

گروه مشاعی شهیدسیدحسن شاهچراغی
پرواربندئ  50راسی علی دارابیان

شرکت تعاونی مرغداران سمنان نوین

مرغداري شرکت تعاونی شماره 4رمضان

ک افق شرکت تعاونی مرغ گوشتی گروه ی

مزرعه تعاونی کشاورزي محمدرسول اهللا

/مزرعه عبداهللا اباد/مزرعه عبدل اباد

پست  400کیلو وات برق (نیروگاه گازئ )

شهمیرزاد

رخه س

درجزین

ر مهدئ شه

پادگان ولی عصر تی2پحضرت قائم محمد
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مرکزئ

2002010001
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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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