
آرادان

گرمسار

ایوانکی

فند

کرند فرور

فروان

ریکان
لجران

کردوان
شه سفید

ده سلطان

ت آباد هش
کندقلیخان

رستم آباد

داور آباد

چشمه نادي

محمد آباد
یاتري باال

ی نوده ارباب حسین آباد کردها

گاه حاجی اباداتش

کوشک خالصه باال

شهرك صنعتی علی آبادشهرك صنعتی ایوانکی

شاهبالغ باال(شاهبداغ )

غیاث آباد ( نوده خالصه)

کرك

رشمه

سلمان

ل قاطو

شورقاضی

سه برار

ت آباد جن

ت آباد دول

قشالق نفر

یاتري پائین

ملیجان باال

ملیجان پائین

محله باغ جدید

حسین آباد کروس

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

کهک

پاده

نوحصار

ده سراب

قلعه چک

سعد آباد

چهارقشالق

کوشک اربابی

گاه بنکوه ایست

سراسیاب کردوان
امامزاده عبداله امامزاده ذوالفقار

محمود آباد موقوفه

قلعه خرابه / اسالم آباد

سنرد

بنکوه

پنج تن

مندولک

ناروهه

سرابرود

سوداغالنعدل آباد

امیر آباد

ت آباد بهش

جواد آباد

منطقه بشمک

سیدصادق خان

ساروزن پایین

شهرك صنعتی فجر

محمود آباد کردها

قشالق اقااسماعیل

کوره آجر پزي هاشم

امامزاده علی اکبر

شهرك صنعتی گرمسار

گاوداري مهندس هادي

ناحیه صنعتی صید آباد

الوئک

گهریه

فسکان حصارك

ابه نوکهن تل

قهرمانی

خلخالیه

ده قاضی

شترچشمه

گس تپه م

پنبه لق

پنجهزاري

ده پیران

چشمه ملک

چهارطاقی

ت چشمه هف

کشتارگاه

تقی رستم

قصربهرام

ملک آباد

بنی ادمی

ت آباد هم

ویفرسبوس
گروه قدس

احمد آباد

کویر آباد

هاشم آباد

باقر آباد

مزرعه دزك

مراد آباد

گروه یزدي مرزي آباد

قلعه شهروا

کبوتر آباد

مزرعه دانش

مزرعه همند

مسجدالزهرا

ت گروه سرسبزگروه گلدش

گروه بلوچی

گلی پارك جن

مزرعه کریم

گروه ناصري

چ برگ ت گ شرک

ت شن پاش شرک

چاه صفاخواه

آنتن مخابرات

مزرعه ده نقش

ارجالن پایین

گاه کویر ایست

گروه ایزدبخش

چ کرند معدن گ

ل میالد باسکو

ی اسماعیل طالی

مرغداري ادینه

معدن چهل گدار

مزرعه دزماران

گاه یاتري ایست

مزرعه سلم تور

مزرعه سیاه لک

مرغداري پرستو

نورالدین آباد

قندرقه اربابی

قصرعین الرشید

چ سردره معدن گ

محله باغ باال

گروه قلی زاده

قلعه محمدهاشم

گروه شهیدقندي

ی گ گروه علی بی

قلعه اکبر آباد

کارخانه آراگاز

مزرعه باغ کهنه

ل مزرعه حسین چا

محمود آباد اسدامام زاده قوشه
امامزاده سرباز

معدن نمک سیالک

معدن نمک میالد

کوره آجر اسالم

معدن نمک کهلرز

معدن نمک نوآور

ت 230کیلووات پس

معدن نمک کیمیا

گروه افراسیابی

گاه ادبیات دانش

کارخانه چکه ساز

ت توحیدشوراب شرک

مرغداري جیک جیک

ت تولیدي بنی شرک

کالته حسین آباد

محمود آباد خانه

گروه مشاعی خیبر
مزرعه هادي آباد

ت معدن نمک کوهدش

گاه پلیس راه پاس

گروه موسی ابولی

معدن نمک متروکه

گاه 135 نیم ایست

چوب بري شهریاري

مرغداري درخشانی

گروه شهید غفارئ

گاه ایوانکی ایست

چ ساران کارخانه گ

مرغداري شماره یک

جهادابادشماره 20

محمود آباد جعفري
محمود آباد بهادر

گروه سلمان فارسی

گاه کویر نیم ایست
گروه شهداي گمنام

کارخانه نمک زهره

ی گ ت شنمرغداري علی بی گاه تثبی ایست

کوشک خالصه پائین

امامزاده اسماعیل

گروه حسین نگهبان

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

ت تعاونی اباذر شرک

مزرعه زمرد(رهبران

گروه مشاعی فلسطین

مزرعه مهندس زراعی

گاه یاتري نیم ایست

گاه مایکروویو ایست

محله باغ حاج صادق

معدن نمک راه راهک

معدن نمک زمردکوثر

معدن نمک غرب قائم

امامزاده خلیل اهللا

گاه ده نمک نیم ایست

کارخانه پارس وندیک

کارخانه کمپوت سازي

چ تحریران کارخانه گ

جهاد آباد شماره 15

جهاد آباد شماره 10

جهاد آباد شماره 13جهاد آباد شماره 12

جهاد اباد شماره 15

جهاد آباد شماره 21

معدن نمک ذوب فلزات

ل اهللا گروه محمدرسو

گروه ابراهیم قاسمی

ی قائم مجتمع پذیرای

معدن نمک ساالرنظرئ

معدن نمک مقصود آباد

مزرعه شهیدمسروري 18

ت تعاونی چینه کا شرک
ت تعاونی خوش اوا کارگاه سازمان آب 20شرک

حسین ابادسهراب خانی

کارخانه تاوان سیلیس

ت اشتري مزرعه حاج هم

گروه مشاعی 17شهریور

قلعه اسالمی ( اسدي)

گین سهیل معدن نمک رن گروه محمد مسعود نیا

کارخانه عرش ماکارون

ت کاران ت مرغ صداق شرک
کارخانه نیوپان شموشک

مرغداري حاج رضااشتري

مرغ داري یزدان پناهی

شهرك صنعتی حاجی آباد

تصفیه خانه آب گرمسار

معدن نمک سپیده صادقی

ت تعاونی اقایی 157 شرک

ت اله سعیدي مرغداري هم

ت ت نف انتن مخابرات شرک

معدن نمک خیراهللا ساقی

انبارمیوه کیانپور زارع

ی علی اباد انتن مخابرات

معدن نمک سیالک ایوانکی

ت نیکو) ت(دش گروه دام کش

ی دامداري صفرعلی میرزائ

امام زاده شاهزاده حسین

گروه مشاعی خوشه شماره 7
گروه مشاعی دانه شماره 6

تلمبه خانه گازجلیل آباد

مزرعه حاج لطف اله قاسمی

ناحیه صنعتی یاتري روستایی
ت تولیدي شن وماسه گرمسار شرک

کارگاه ماشین آالت اداره راه

کارخانه سولفات سدیم ایران کویر

کارخانه سولفات سدیم (عباس کارخانه )

ت رود(وابسته به اداره راه ) ت حشم شرک

کارخانه سولفات سدیم کیان خاکسارتهران

کهن آباد

52°35'

52°30'

52°25'

52°20'

52°15'

52°10'

52°5'

52°0'

51°55'

51°50'

51°45'

35°25'

35°20'

35°15'

35°10'

35°5'

35°0'

34°55'

34°50'

34°45'

34°40'

34°35'

34°30'

34°25'

WWW.amar.org.ir

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

گرمسار
سمنان

مرکزئ

2004020004
محدوده آماري شهر105000 : 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

لجراندهستان

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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


