
ایوانکی

چشمه نادي

چند اب / گنداب

شهرك صنعتی ایوانکی
شهرك صنعتی علی آباد

کرك

شورقاضی

ت آباد جن

حسین آباد کروس

ت اباد شهرك صنعتی جن
شهر جدید ایوانکی( مسکن مهر)

احمد آباد / گل تپ

ت آباد بهش

منطقه بشمک

شهرك صنعتی فجر شهرك صنعتی گرمسار

گاوداري مهندس هادي

بهورد

سنگاب

پنبه لق

زور آباد

کشتارگاه

مزرعه دزك

کروس باال

مراد آباد

گروه یزدي

مزرعه دانش

مزرعه همند

مزرعه کروس

ناهارخوران

مسجدالزهرا

چ برگ ت گ شرک

ت شن پاش شرک

مزرعه جعفري

مزرعه یخچال

ایستگاه کویر

گروه ایزدبخش

مرغداري کاشی

باسکول میالد

مزرعه سلم تور

مزرعه سیاه لک

مرغداري پرستو

چ سردره ن گ معد

ی گروه علی بیگ

مزرعه باغ کهنه

چال مزرعه حسین 

معدن نمک سیالک

معدن نمک میالد

کوره آجر اسالم

معدن نمک کهلرز

معدن نمک نوآور

معدن نمک کیمیا

مزرعه جعفرخانی

ن نمک ت نیکا شرک

ت تولیدي بنی شرک

کالته حسین آباد

ت معدن نمک کوهدش
گروه موسی ابولی

گروه شهید غفارئ

ایستگاه ایوانکی

ن چ سارا کارخانه گ

مرغداري شماره یک

جهادابادشماره 20

نیم ایستگاه کویر

ی مرغداري علی بیگ
ت شن ایستگاه تثبی

مزرعه سیاه آفتاب

جهاد آباد شماره 1

جهاد آباد شماره 2
جهاد آباد شماره 3

جهاد آباد شماره 4
جهاد آباد شماره 5

جهاد آباد شماره 6
جهاد اباد شماره 7

جهاد آباد شماره 8

جهاد آباد شماره 9

امام زاده خوش نام

ت تعاونی اباذر شرک

مزرعه زمرد(رهبران

ایستگاه مایکروویو

معدن نمک زمردکوثر

معدن نمک غرب قائم

چ تحریران کارخانه گ

جهاد آباد شماره 15

جهاد آباد شماره 13جهاد آباد شماره 12جهاد آباد شماره 10

جهاد اباد شماره 15

جهاد آباد شماره 21

معدن نمک ذوب فلزات

معدن نمک ساالرنظرئ

ت اشتري مزرعه حاج هم

معدن نمک رنگین سهیل گروه محمد مسعود نیا

کارخانه عرش ماکارون

مرغداري حاج رضااشتري

مرغ داري یزدان پناهی

معدن نمک سپیده صادقی

ت اله سعیدي مرغداري هم

ت ت نف انتن مخابرات شرک

معدن سنگ الشه ساختمانی

انبارمیوه کیانپور زارع

معدن نمک سیالک ایوانکی

مزرعه حاج لطف اله قاسمی

کارخانه سولفات سدیم ایران کویر

کارخانه سولفات سدیم (عباس کارخانه )

ت رود(وابسته به اداره راه ) ت حشم شرک

ن خاکسارتهران کارخانه سولفات سدیم کیا
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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

گرمسار
سمنان

ایوانکی

2004010002
محدوده آماري شهر65000 : 1

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

ایوانکیدهستان

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

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


