
 الرحیم الرحمن اهلل بسم

تشکل دانشجویی بیانیه  436،همزمان به پاسخ سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ترور شهید قاسم سلیمانی،   98دیماه  18چهارشنبه 

نقطه در ایران، صادر نمودند، که به این  52هدف قرار گرفتن  اراجیف جناب ترامپ مبنی بر پاسخ بهای خطاب به ترامپ و در به 

 شرح است؛

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 را ایران فرهنگی حساس نقاط از نقطه 52 ایران، تالفی و حمله صورت در که داده پیام سلیمانی، سردار ترور از پس نادان ترامپِ

 !دهد می قرار هدف

 عالما ایرانی دانشجویان اما دارند، تصمیم اتخاذِ اختیارِ متحده، ایاالت وحشیانه عملکرد و مواضع این قبال در ایران نظامی فرماندهان

 دوستان کمک به انقالب، رهبر اشاره به ایرانی،منوط جوان دانشجویان بزند، سر فریبکار ترسویِ این از غلطی که صورتی در دارند می

 رژیم و متحده ایاالت به متعلق استراتژیک مکان 520 نابودی یا تسخیر برای خود های نقشه جهان، سرار در خود شرقی و غربی

 خاک داخل حتی و منطقه فرا و ای منطقه نظامی های پایگاه تا ترامپ شخص های دارایی و امالک از دنیا، سراسر در صهیونیستی

 .نمود خواهند اجرایی  را متحده ایاالت

 .ماجراست اول تازه این. است آمده است اهداف این از بخشی که شده مشخص مکان 520 درزیر

#520 

 

In the name of God. 

Donald trump, the moron president of the USA has announced that he will attack 52 treasured 

iranian cultural sites in response to Iran’s revenge, right after he assassinated Iran’s top 

commander, General Qasem Suleimany. 

 

Iran’s military commanders has their own right to take a position against this aggressive 

statement of the USA, however, Iranian students announce that if that cheating coward(Trump) 

take any wrong action, based on our supreme leader’s command and with the help of our allies 

all around the world, will execute their program to conquer or destruct 520 strategic targets 

owned by the USA or the occupier regime of Israel, including either Trump’s own properties or 

military bases, even if they’re in the territory of The USA. 

On the below comes the list of this 250 targets . 

This is just the beginning! 
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 Target location target nu هدف مکان

-آلمان اشتوتگارت

 بلژیک بروکسل

ستاد فرماندهی اروپایی 

 – ایاالت متحده آمریکا

 اشتوتگارتک

Stuttgart, Germany EUCOM 

1 

مرکز آموزشی ارتش  آلمان

 گروه  یکصدم مرکز و  هفتم

 یپشتیبان

Grafenwoehr, Germany U.S. Army Garrison Bavaria 

2 

 هوای و آب در تمرین مرکز پاناما

 استوایی

Fort Clayton, Panama U.S. Army. Tropic 

Test Center 
3 

 Keflavik, Iceland Naval Air Station Keflavik 4 دریایی نیروی هوایی مرکز ایسلند

 کرپس هوایی پایگاه تگزاس ،کورپس کریستی

 چریستی

Corpus Christi, in Nueces County, 

Texas. 
Naval Air Station Corpus 

Christi 
5 

 Kingsville, Texas Naval Air Station Kingsville 6 کینگزویل هوایی پایگاه کینگزویل، تگزاس

 Jacksonville, Florida Naval Air Station پایگاه هوایی جکسنویل فلوریدا ،ویلجکسون

Jacksonville 7 

 Key West, Florida Naval Air Station Key West 8 پایگاه هوایی کی وست فلوریدا ،کی وست

 Warrington, Florida Naval Air Station Pensacola 9 پایگاه هوایی پنسکوال فلوریدا ،پنساکوال، فلوریدا

پایگاه هوایی وایتینگ  فلوریدا ،میلتون، فلوریدا

 فیلد

Milton, Florida Naval Air Station Whiting 

Field 
10 

 ,Lemoore Station پایگاه هوایی لمور کالیفرنیا ،لمور، کالیفرنیا

California 
Naval Air Station Lemoore 

11 

 Coronado, California Naval Air Station North پایگاه هوایی جزیره شمالی کورونادو، کالیفرنیا

Island 12 

 Point Mugu, California Naval Air Station Point پایگاه هوایی پوینت موگو موگو، کالیفرنیا پوینت

Mugu 13 

 Fallon, Nevada Naval Air Station Fallon 14 پایگاه هوایی فالون نوادا

 Meridian, Mississippi Naval Air Station Meridian 15 پایگاه هوایی مریدیان ایالت میسیسیپی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%8C_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%8C_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Air_Station_Whiting_Field&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Air_Station_Whiting_Field&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Point_Mugu,_California&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86


ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 Oceana, Virginia Naval Air Station Oceana وسانااپایگاه هوایی 

16 

پایگاه هوایی رودخانه  مریلند -پاتوکسنت رودخانه

 پاتوکسنت

Patuxent River- Maryland Naval Air Station Patuxent 

River 
17 

 Oak Harbor, Washington Naval Air Station Whidbey پایگاه هوایی جزیره وهیدبی ایالت واشینگتن

Island 18 

 Sicily, Italy Naval Air Station Sigonella 19 پایگاه هوایی سیگونال ایتالیا ،سیسیل

 Norfolk, Virginia Naval Station Norfolk 20 پایگاه هوایی نورفک نورفوک، ویرجینیا

 Jacksonville, Florida Naval Air Station Mayport 21 پایگاه هوایی مایپورت ویلجکسون

 Guantánamo Bay, Cuba Naval Station Guantanamo 22 پایگاه هوایی گوانتانامو گوانتانامو, کوبا

پایگاه هوایی موقت نیو  انالوئیزی ،بل شسی، لوئیزیانا

 ارلیانز

Belle Chasse, Louisiana Naval Air Station Joint 

Reserve Base New Orleans 
23 

پایگاه هوایی موقت فرت  تگزاس ،فورت وورث

 ورت

Fort Worth, Texas Naval Air Station Joint Reserve 

Base Fort Worth 
24 

پایگاه امکانات هوایی  ژاپن ،آیاسه، کاناگاوا

 اتسوگی

Ayase in Kanagawa 

Prefecture, Japan 
Naval Air Facility Atsugi 

25 

پایگاه امکانات هوایی ال  فرنیاکالی ،یاال سنترو، کالیفرن

 - سنترو

El Centro, in Imperial County, 

California 
Naval Air Facility El Centro 

26 

مجمع الجزایر 

 اقیانوس هند در چاگوس

 Diego Garcia, British Indian دیگو گارسیاپایگاه دریایی 

Ocean Territory 
Naval Support Facility 

Diego Garcia 
27 

 Camp Springs, Maryland Naval Air Facility پایگاه هوایی واشنگتن مریلند

Washington 28 

فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی  انگلستان

 میلدنهال
Mildenhall in Suffolk, 

England 

Royal Air Force Mildenhall 

29 

 Misawa, Japan Misawa Air Base 30 پایگاه هوایی میساوا ژاپن

 Alabama Naval Outlying Field Barin 31 میدان هوایی بارین ایالت آالباما -ایاالت متحده

 Florida Naval Air Station Bronson 32 پایگاه هوایی برونسون فلوریدا -ایاالت متحده

 Florida Naval Air Station Corry پایگاه هوایی کوری فیلد فلوریدا -ایاالت متحده

Field 33 

میدان هوایی نیول اوتالیینگ  کالیفرنیا

 لندینگ ایمپیریال بیچ

California Naval Outlying Landing 

Field Imperial Beach 34 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceana,_Virginia&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Patuxent_River&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%DA%A9%D8%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Station_Norfolk&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Guantanamo_Bay_Naval_Base&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_%D8%B4%D8%B3%DB%8C%D8%8C_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=NAF_Washington&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=NAF_Washington&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Misawa&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Air_Station_Bronson&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Corry_Station_Naval_Technical_Training_Center&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Corry_Station_Naval_Technical_Training_Center&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%86


پایگاه هوایی لیک  نیوجرسی

 هورست

Trenton, New Jersey Naval Air Station Lakehurst 

35 

 New York City Trump Tower 36 برج ترامپ )برج دلقک( نیویورک سیتی -منهتن 

 Atlantic City, New Jersey Trump Plaza Hotel and هتل و کازینوی ترامپ آتالنتیک سیتی، نیوجرسی

Casino 37 

 Atlantic City, New Jersey Trump Taj Mahal 38 تاج محل ترامپ کازینوهای یجرسآتالنتیک سیتی، نیو

 Atlantic City, New Jersey Trump Marina 39 ترامپ مارینا آتالنتیک سیتی، نیوجرسی

 Midtown Manhattan, New ورلدبرج ترامپ نیویورک سیتی -منهتن 

York City 
Trump World Tower 

40 

 Chicago, Illinois Trump International Hotel and پترام المللیبین هتل و برج ایلینویز - شیکاگو

Tower 41 

 Manhattan, New York City Axa Equitable Center 42 آکساسنتر ساختمان نیویورک سیتی -منهتن 

 Las Vegas Trump International Hotel Las هتل ترامپ  الس وگاس

Vegas 43 

 Naples, Italy Naval Support Activity دریایی پشتیبانی مقر کشور ایتالیا

Naples 44 

نگه جبل تمقر دریایی  نگه جبل الطارقت

 الطارق

Rota, Spain Naval Station Rota 

45 

 پایگاه عملیاتی نیروی دریایی ساسبو، ژاپن

 مقر ناوگان هفتم دریایی

Sasebo, Japan United States Fleet 

Activities Sasebo 46 

 انیگ ایستگاه سیگونال پایگاه هوایی کشور ایتالیا

 جنگی ناوگان و شانزدهم هوایی

 یکم و سی

Sigonella Italy Naval Air Station Sigonella 

47 

-Tuzla Air Base, Bosnia پایگاه هوایی توزال در بوسنی بوسنی

Herzegovina 
Tuzla Air Base 

48 

  Incirlikپایگاه هوایی جنوب ترکیه

مختص یگان سی و نهم 

 رزمی هوایی

Adana, Turkey Incirlik Air Base 

49 

 Okinawa Prefecture, Japan Kadena Air Base at پایگاه هوایی کادنا ژاپن

Okinawa 50 

 Misawa, Aomori, Japan Misawa Air Base 51 پایگاه هوایی میزاوا Honsyu ژاپن جزیره

 Fussa, Japan Yokota Air Force Base 52 پایگاه هوایی یوکوتا توکیو-ژاپن 

 Iwakuni, Yamaguchi, Japan USMC Air Station Iwakuni 53 پایگاه هوایی ایواکنی ژاپن، ایواکنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84_%D9%84%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%8C_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE_%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Support_Activity_Naples&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Support_Activity_Naples&action=edit&redlink=1


 Gunsan, South Korean Kunsan Air Base 54 پایگاه هوایی گون سان سئول -کره جنوبی

 Pyeongtaek, South Korea Osan Air Base 55 پایگاه هوایی اوسان کره جنوبی

 German Ramstein Air Base 56 پایگاه هوایی رامستین آلمان

 Somogy county, Hungary Taszar Air Base 57 پایگاه هوایی تاسزار مجارستان

ای فرودگاه منطقه میلینگتون، تنسی

 میلینگتون

Millington, Tennessee Millington Regional Jetport 

58 

 ,Pensacola, in Escambia County فرودگاه منطقه سوفلی فلوریدا

Florida 
Saufley Field 

59 

پایگاه نیروی هوایی دریایی  کالیفرنیا

 چاینا لیک

China Lake, California Naval Air Weapons Station 

China Lake 60 

پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی  یونان

 سودا بی

Souda Bay in Crete, Greece Naval Support Activity 

Souda Bay 61 

 Djibouti Camp Lemonnier 62 لیمونیر کمپ جیبوتی

بخش جنگ دریایی  ویرجینیا

 دالگرن

Dahlgren, Virginia Naval Surface Warfare Center 

Dahlgren 

63 

پایگاه نیروی هوایی، دریایی  هاوائی

 کانیوهو بی

Honolulu County, Hawaii Marine Corps Air Station 

Kaneohe Bay 64 

پایگاه نیروی هوایی، دریایی  کالیفرنیا -ایاالت متحده

 میرامار

California Marine Corps Air Station 

Miramar 
65 

 Afghanistan Bagram Airfield-BAF 66 بگرام هوایی  پایگاه افغانستان 

 Baghdad, Iraq Balad Air Base) Anaconda Logistical اناکوندا یا  "بلد"پادگان  بغداد

Support Area( 67 

 Nasiriyah, Iraq Tallil Air Base 68 الطلیل ناصریه

 Washington, D.C Lockheed Martin 69 شرکت هلیکوپتر سازی واشنگتن دی سی

 Mosul, Iraq Qayyarah Airfield West 70 القیاره موصل

 Baghdad, Iraq Victory Base Complex 71 گمپ ویکتوری بغداد

 Mosul, Iraq Camp Marez 72 پادگان مارز موصل

 Kirkuk, Iraq Al Hurriya Air Base- Kirkuk کرکوکپادگان  کرکوک

Air Base 73 

 Erbil, Iraq Ghost base 74 پادگان اربیل اربیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%8C_%D8%AA%D9%86%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Souda_Bay&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Souda_Bay&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Camp_Lemonnier&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Surface_Warfare_Center_Dahlgren&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Naval_Surface_Warfare_Center_Dahlgren&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%88_%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%87%D9%88_%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://www.hamshahrionline.ir/details/36982


 Mosul, Iraq Aggie 75 پایگاه عملیاتی آگی موصل

 Italy Aviano Air Base 76 پایگاه هوایی آویانو ایتالیا

 ایاالت فرماندهی آفریقامقر  اشتوتگارت آلمان

 متحده

Stuttgart, Germany AFRICOM(United States Africa 

Command) 

77 

پایگاه نیروی دریایی کمپ 

 هاوایی اسمت، ایالت

فرماندهی پاسفیک  مقر

 ایاالت متحده ()اقیانوس آرام

Hawaii, U.S PACOM(United States Indo-Pacific 

Command) 
78 

، پایگاه هوایی پترسون

 کلرادو ایالت

 ایاالت مقر فرماندهی شمالی

 متحده

Colorado Springs, 

Colorado, U.S 
(NORTHCOM) 

79 

ایاالت  فرماندهی جنوبی مقر فلوریدا ، ایالتمیامی

 متحده

Doral, Florida, U.S (SOUTHCOM) 

80 

، پایگاه هوایی مک دیل

 فلوریدا ایالت

ایاالت  فرماندهی عملیات ویژه مقر

 متحده

MacDill AFB, Florida, U.S (SOCOM) 

81 

، پایگاه نیروی هوایی اوففوت

 نبراسکا ایالت

ایاالت  فرماندهی راهبردی مقر

 متحده

Offutt Air Force Base, 

Nebraska, U.S 
(STRATCOM) 

82 

، پایگاه نیروی هوایی اسکات

 ایلینویز ایالت

مقر فرماندهی حمل و 

 متحده ایاالت نقل

Scott Air Force Base, 

Illinois, U.S 
(TRANSCOM) 

83 

مقر فرماندهی نیروهای  ویرجینیا ، ایالتنورفولک

 متحده ایاالت مشترک

Norfolk, Virginia (JFCOM) 
84 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 Washington, DC The Pentagon پنتاگون

85 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 Washington, DC The White House کاخ سفید

86 

 ماموریت کنترل مرکز تگزاس -ایاالت متحده 

 ناسا

Clear Lake, Houston, texas NASA Mission Control 

Center 
87 

 زمرک آتش نجات ایستگاه فلوریدا -ایاالت متحده

 ناسا کندا فضایی

Kennedy Pkwy N, Florida, 

United States 
NASA Kennedy Space 

Center Fire Rescue Station 
88 

 Space Center, Orlando, FL اناس شاتل فرود تسهیالت اورالندو

32815, United States 
NASA Shuttle Landing 

Facility 

 89 

 عملیات پشتیبانی ساختمان فلوریدا -ایاالت متحده

 KSC I ناسا

Florida, United States NASA KSC Operations Support 

Building I 90 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aviano_Air_Base
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 Washington, DC United States Capitol ساختمان کاپیتول

91 

 هوایی نیروی ایستگاه کلورادو -ایاالت متحده

 Cheyenne کوهستان

Colorado Cheyenne Mountain Air 

Force Station 
92 

مقر ارتش آمریکا رداستون  ایالت آالباما -ایاالت متحده

 آرسنال

Alabama Redstone Arsenal 

93 

 Colorado Saga Petroleum LLC 94 شرکت نفتی ساگا کلورادو

ایالت  -ایاالت متحده

 اوکالهاما

 Altus, Oklahoma Altus Air Force Base پایگاه هوایی

95 

 Tullahoma, Tennessee Arnold Air Force Base 96 پایگاه هوایی ایالت تنسی -ایاالت متحده

ایالت  -ایاالت متحده

 لوئزییانا

 Bossier City, Louisiana Barksdale Air Force Base پایگاه هوایی

97 

 Marysville, California Beale Air Force Base 98 پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 Aurora, Colorado Buckley Air Force Base 99 پایگاه هوایی کلورادو -ایاالت متحده

ایالت  -ایاالت متحده

 نیومکزیکو

 Clovis, New Mexico Cannon Air Force Base پایگاه هوایی

100 

 Cocoa Beach, Florida Cape Canaveral Air Force پایگاه هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

Station 101 

ایالت  -ایاالت متحده

 ماساچوست

 Bourne, Massachusetts Cape Cod Air Force Station پایگاه هوایی

102 

ایالت داکوتا –ایاالت متحده 

 شمالی

 Mountain, North Dakota Cavalier Air Force Station پایگاه هوایی

103 

ایالت می سی –ایاالت متحده 

 سی پی

 Columbus, Mississippi Columbus Air Force Base پایگاه هوایی

104 

 Clark County, Nevada Creech Air Force Base 105 پایگاه هوایی ایالت نوادا -ایاالت متحده

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 Tucson, Arizona Davis–Monthan Air Force پایگاه هوایی

Base 
106 

 Dover, Delaware Dover Air Force Base 107 پایگاه هوایی ایالت دالور

 Abilene, Texas Dyess Air Force Base 108 پایگاه هوایی ایالت تگزاس
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 Edwards, California Edwards Air Force Base 109 پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 Valparaiso, Florida Eglin Air Force Base 110 پایگاه هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

ایالت داکوتا –ایاالت متحده 

 جنوبی

 Box Elder, South Dakota Ellsworth Air Force Base پایگاه هوایی

111 

 Cheyenne, Wyoming Francis E. Warren Air Force پایگاه هوایی ایالت وایومینگ

Base 112 

 ,Airway Heights پایگاه هوایی واشنگتن -ایاالت متحده

Washington 
Fairchild Air Force Base 

113 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

 Columbia, South Carolina Fort Jackson مقر نظامی فورت جکسون

114 

 Odenton, Maryland Fort George G. Meade 115 پایگاه نظامی فورت جورج ایالت مری لند

 San Angelo, Texas Goodfellow Air Force Base 116 پایگاه هوایی تگزاس -ایاالت متحده 

ایالت داکوتا –ایاالت متحده 

 شمالی

 Grand Forks, North Dakota Grand Forks Air Force Base پایگاه هوایی

117 

ایالت  -ایاالت متحده

 ماساچوست

 Lincoln, Massachusetts Hanscom Air Force Base پایگاه هوایی

118 

 Ogden, Utah Hill Air Force Base 119 پایگاه هوایی ایالت یوتا -ایاالت متحده

ایالت  -ایاالت متحده

 نیومکزیکو

 Alamogordo, New Mexico Holloman Air Force Base پایگاه هوایی

120 

 Mary Esther, Florida Hurlburt Field 121 هورلبورت میدان هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

ایالت می سی –ایاالت متحده 

 سی پی

 Biloxi, Mississippi Keesler Air Force Base پایگاه هوایی

122 

ایالت  -ایاالت متحده

 نیومکزیکو

 Albuquerque, New Mexico Kirtland Air Force Base پایگاه هوایی

123 

 Del_Rio,_Texas Laughlin Air Force Base 124 پایگاه هوایی تگزاس -ایاالت متحده 

ایالت  -ایاالت متحده

 آرکانزاس

 Jacksonville,_Arkansas Little Rock Air Force Base پایگاه هوایی

125 

 El_Segundo,_California Los Angeles Air Force Base 126 پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده
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دفتر ارتباطات نیروی  لوس آنجلس

 هوایی

Wilshire Blvd, Los Angeles Air Force Entertainment 

Liaison Office 
127 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 Glendale, Arizona Luke Air Force Base پایگاه هوایی

128 

 Tampa, Florida MacDill Air Force Base 129 پایگاه هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

 Great Falls, Montana Malmstrom Air Force Base 130 پایگاه هوایی مونتانا -ایاالت متحده

 Montgomery, Alabama Maxwell Air Force Base 131 پایگاه هوایی ایالت آالباما -ایاالت متحده

 Wichita, Kansas McConnell Air Force Base 132 پایگاه هوایی کانزاس

داکوتا ایالت –ایاالت متحده 

 شمالی

 Minot, North Dakota Minot Air Force Base پایگاه هوایی

133 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

 Valdosta, Georgia Moody Air Force Base پایگاه هوایی

134 

 Mountain Home, Idaho Mountain Home Air Force پایگاه هوایی آیداهو

Base 135 

 Las Vegas Nellis Air Force Base 136 هوایی پایگاه الس وگاس

 Bellevue, Nebraska Offutt Air Force Base 137 پایگاه هوایی نبراسکا

 Brevard County, Florida Patrick Air Force Base 138 پایگاه هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

 ,Colorado Springs پایگاه هوایی کلورادو -ایاالت متحده

Colorado 
Peterson Air Force Base 

139 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

 Fayetteville, North میدان هوایی پاپ

Carolina 
Pope Field 

140 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

 Warner Robins, Georgia Robins Air Force Base پایگاه هوایی

141 

 ,Colorado Springs پایگاه هوایی کلورادو -ایاالت متحده

Colorado 
Schriever Air Force Base 

142 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

 Belleville, Illinois Scott Air Force Base پایگاه هوایی

143 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

 Goldsboro, North Carolina Seymour Johnson Air Force پایگاه هوایی

Base 
144 
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ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

 Sumter, South Carolina Shaw Air Force Base پایگاه هوایی

145 

 Wichita Falls, Texas Sheppard Air Force Base 146 پایگاه هوایی تگزاس -ایاالت متحده 

 Greenland (Denmark) Thule Air Base 147 پایگاه هوایی دانمارک

 Oklahoma City Tinker Air Force Base 148 پایگاه هوایی اوکالهاما -ایاالت متحده

 تست محدوده فرودگاه نواداایالت  -ایاالت متحده

Tonopah 

Tonopah, Nevada Tonopah Test Range 

Airport 149 

 Fairfield, California Travis Air Force Base 150 پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 Panama City, Florida Tyndall Air Force Base 151 پایگاه هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

 ,Colorado Springs آموزشی -پایگاه هوایی  کلورادو -ایاالت متحده

Colorado 
United States Air Force 

Academy 152 

ایالت  -ایاالت متحده

 اوکالهاما

 Enid, Oklahoma Vance Air Force Base پایگاه هوایی

153 

 Lompoc, California Vandenberg Air Force Base 154 پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

ایالت  –ایاالت متحده 

 میسوری

 Knob Noster, Missouri Whiteman Air Force Base پایگاه هوایی

155 

 Dayton, Ohio Wright-Patterson Air Force پایگاه هوایی اوهایو -ایاالت متحده

Base 156 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

-Washington, D.C. Joint Base Anacostia پایگاه هوایی

Bolling 

(Bolling Air Force Base) 157 

 Camp Springs, Maryland Joint Base Andrews پایگاه هوایی مریلند

(Andrews Air Force Base) 158 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

 Charleston, South Carolina Joint Base Charleston پایگاه هوایی

(Charleston Air Force Base) 
159 

-Anchorage, Alaska Joint Base Elmendorf پایگاه هوایی آالسکا–متحده ایاالت 

Richardson 

(Elmendorf Air Force Base) 160 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 Hampton, Virginia Joint Base Langley–Eustis پایگاه هوایی

(Langley Air Force Base) 
161 
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 کم لوییز مشترک پایگاه واشنگتن -ایاالت متحده

 کورد

Tacoma, Washington Joint Base Lewis-McChord 

(McChord Field) 
162 

ایالت  -ایاالت متحده

 نیوجرسی

–Trenton, New Jersey Joint Base McGuire–Dix پایگاه هوایی

Lakehurst 

(McGuire Air Force Base) 163 

ایالت  –ایاالت متحده 

 هاوایی

-Honolulu, Hawaii Joint Base Pearl Harbor پایگاه هوایی

Hickam 

(Hickam Air Force Base) 164 

 San Antonio, Texas Joint Base San Antonio پایگاه هوایی تگزاس -ایاالت متحده 

(Lackland Air Force 

Base, Randolph Air Force Base) 165 

 Guam Joint Region Marianas پایگاه هوایی گوام

(Andersen Air Force Base) 166 

 Germany Büchel Air Base 167 پایگاه هوایی کشور آلمان

 Belgium Chièvres Air Base 168 پایگاه هوایی کشور بلژیک

 Italy Ghedi Air Base 169 پایگاه هوایی کشور ایتالیا

 Turkey Ankara Support Facility 170 پایگاه پشتیبانی آنکارا کشور ترکیه

 Turkey Izmir Air Station 171 پایگاه هوایی کشور ترکیه

 Belgium Kleine Brogel Air Base 172 پایگاه هوایی کشور بلژیک

 Terceira پایگاه هوایی الجس پرتغال

Island, Azores, Portugal 

Lajes Field 
173 

 Spain Morón Air Base 174 پایگاه هوایی اسپانیا

 Germany NATO Air Base پایگاه هوایی کشور آلمان

Geilenkirchen 175 

 Hungary Pápa Air Base 176 پایگاه هوایی ر مجارستانکشو

نیروی هوایی سلطنتی  کشور انگلستان

 آلکونبری

Cambridgeshire, United 

Kingdom 

RAF Alconbury 

177 

نیروی هوایی سلطنتی  کشور انگلستان

 کروتون

Northamptonshire, United 

Kingdom 

RAF Croughton 

178 

نیروی هوایی سلطنتی  کشور انگلستان

 فیرفورد

Gloucestershire, United 

Kingdom 

RAF Fairford 

179 
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نیروی هوایی سلطنتی  کشور انگلستان

 فلتول

Norfolk, United Kingdom RAF Feltwell 

180 

نیروی هوایی سلطنتی  کشور انگلستان

 فیلینگدیل

North York Moors, United 

Kingdom 

RAF Fylingdales 

181 

نیروی هوایی سلطنتی لیکن  کشور انگلستان

 هیس

Suffolk, United Kingdom RAF Lakenheath 

182 

 North Yorkshire, United نیروی هوایی سلطنتی کشور انگلستان

Kingdom 

RAF Menwith Hill 

183 

 Cambridgeshire, United نیروی هوایی سلطنتی کشور انگلستان

Kingdom 

RAF Molesworth 

184 

 Berkshire, United Kingdom RAF Welford 185 نیروی هوایی سلطنتی کشور انگلستان

 Germany Ramstein Air Base 186 پایگاه هوایی رامستین کشور آلمان

 Germany Spangdahlem Air Base 187 پایگاه هوایی اسپنگدهالم کشور آلمان

 Norway Stavanger Air Station 188 پایگاه هوایی استاونجر کشور نوروژ

 Netherlands Volkel Air Base 189 پایگاه هوایی ولکل کشور هلند

 Fairbanks, Alaska Eielson Air Force Base 190 پایگاه هوایی ایلسون آالسکا–ایاالت متحده 

 United Arab Emirates Al Dhafra Air Base 191 الظفراپایگاه هوایی  امارات متحده

 Qatar Al Udeid Air Base 192 پایگاه هوایی العدید کشور قطر

 Kuwait Ali Al Salem Air Base 193 پایگاه هوایی علی السالم کشور کویت

 Afghanistan Bagram Airfield 194 میدان هوایی بگرام کشور افغانستان

 ,Al Anbar Governorate پایگاه عین االسد عراق

Iraq 

Ayn Al Asad AirBase 
195 

 Afghanistan Kandahar Airfield 196 فرودگاه قندهار کشور افغانستان

 Bahrain Sheik Isa Air Base 197 پایگاه هوایی شیخ عیسی کشور بحرین

 Afghanistan Shindand Air Base 198 پایگاه هوایی شیندند کشور افغانستان

 Oman RAFO Thumrait 199 رافو پایگاه هوایی کشور عمان

 Montgomery, Alabama Abston Air National Guard پایگاه هوایی ایالت آالباما -ایاالت متحده

Station 200 
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ایالت  -ایاالت متحده

 ماساچوست

 Westfield, Massachusetts Barnes Municipal Airport پایگاه هوایی

201 

 Columbus, Ohio Beightler Armory 202 پایگاه نظامی اوهایو -ایاالت متحده

 Austin, Texas Camp Mabry 203 پایگاه نظامی تگزاس -ایاالت متحده 

 Oxnard, California Channel Islands Air National پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

Guard Station 204 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 Charleston, West Virginia McLaughlin Air National پایگاه هوایی

Guard Base (Yeager 

Airport) 205 

 Denali Borough, Alaska Clear Air Force Station 206 پایگاه پشتیبانی هوایی آالسکا–ایاالت متحده 

ایالت می سی –ایاالت متحده 

 سی پی

 Gulfport, Mississippi Gulfport Combat Readiness پایگاه هوایی

Training Center 
207 

 Montgomery, Alabama Montgomery Air National پایگاه هوایی ایالت آالباما -ایاالت متحده

Guard Base 

Dannelly Field 208 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

 Marietta, Georgia Dobbins Air Reserve Base پایگاه پشتیبانی هوایی

209 

 Crestview, Florida Duke Field 210 پایگاه هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

 Houston Ellington Field Joint پایگاه هوایی تگزاس -ایاالت متحده

Reserve Base 211 

 Grand Prairie, Texas Hensley Field 212 پایگاه هوایی تگزاس -تحده ایاالت م

 Boise, Idaho Gowen Field Air National هواییپایگاه  ایداهو

Guard Base 213 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایندیانا

 Kokomo, Indiana Grissom Joint Air Reserve پایگاه پشتیبانی هوایی

Base 
214 

 Homestead, Florida Homestead Air Reserve پایگاه پشتیبانی هوایی فلوریدا -ایاالت متحده

Base 215 

 Battle Creek, Michigan Kellogg Air National Guard پایگاه هوایی میشیگان -ایاالت متحده 

Base 

W. K. Kellogg Airport 216 

 Klamath Falls, Oregon Kingsley Field Air National پایگاه هوایی اورگون

Guard Base 

Klamath Falls Airport 217 
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 Riverside, California March Joint Air Reserve پایگاه پشتیبانی هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

Base 218 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

 Eastover, South Carolina McEntire Joint National پایگاه هوایی

Guard Base 
219 

 Mountain View, California Moffett Federal Airfield 220 پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 Westworth Village, Texas Naval Air Station Joint پایگاه هوایی تگزاس -ایاالت متحده 

Reserve Base Fort Worth 221 

 ,Horsham Township پایگاه هوایی پنسیلوانیا

Pennsylvani 
Naval Air Station Joint 

Reserve Base Willow Grove 222 

ایالت  -ایاالت متحده

 لوئزییانا

 Belle Chasse, Louisiana Naval Air Station Joint پایگاه هوایی

Reserve Base New Orleans 
223 

 Sacramento, California North Highlands Air پایگاه هوایی کالیفرنیا -ایاالت متحده

National Guard Station 224 

الت ای -ایاالت متحده

 ماساچوست

 Mashpee, Massachusetts Otis Air National Guard پایگاه هوایی

Base 
225 

 Portsmouth, New پایگاه هوایی همپشایر

Hampshire 

Pease Air National Guard 

Base 226 

 North Kingstown, Rhode پایگاه هوایی ایسلند

Island 

Quonset Point Air National Guard 

Station 

Quonset State Airport 227 

ایالت  –ایاالت متحده 

 میسوری

 St. Joseph, Missouri Rosecrans Air National پایگاه هوایی

Guard Base 

Rosecrans Memorial 

Airport 228 

 Mount Clemens, Michigan Selfridge Air National پایگاه هوایی میشیگان -ایاالت متحده 

Guard Base 229 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 Phoenix, Arizona Goldwater Air National پایگاه هوایی

Guard Base 
230 

 New Lisbon, Wisconsin Volk Field Air National پایگاه هوایی ویسکانسین

Guard Base 231 

ایالت  -ایاالت متحده

 ماساچوست

 Chicopee, Massachusetts Westover Air Reserve Base پایگاه هوایی

232 

 -زیر ساخت های ایالت متحده رکانزاسآ

 نیروگاه

Russellville, Arkansas Arkansas Nuclear One 

233 
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 -زیر ساخت های ایالت متحده پنسیلوانیا

 نیروگاه

Shippingport, Pennsylvania Beaver Valley Nuclear 

Power Station 234 

 -زیر ساخت های ایالت متحده ایالت آالباما -تحدهایاالت م

 نیروگاه

Hollywood, Alabama Bellefonte Nuclear Plant 

235 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده میشیگان -ایاالت متحده 

 هسته ای
Charlevoix, Michigan Big Rock Point Nuclear 

Power Plant 236 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Illinois Braidwood Nuclear 

Generating Station 
237 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده ایالت آالباما -ایاالت متحده

 هسته ای
Athens, Alabama Browns Ferry Nuclear Plant 

238 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Brunswick County, North 

Carolina 
Brunswick Nuclear 

Generating Station 

 239 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Ogle County, Illinois Byron Nuclear Generating 

Station 

 240 

ایالت  –ایاالت متحده 

 میسوری

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Callaway County, Missouri Callaway Nuclear 

Generating Station 
241 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده مریلند

 هسته ای
Lusby, Calvert 

County, Maryland 
Calvert Cliffs Nuclear 

Power Plant 242 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
York, South Carolina Catawba Nuclear Station 

243 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

 Clinton, Illinois Clinton Power Station نیروگاه -زیر ساخت های ایالت متحده

244 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده واشنگتن -ایاالت متحده

 هسته ای
Richland, Washington Columbia Generating 

Station 245 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 هسته ای
Somervell County, Texas Comanche Peak Nuclear 

Power Plant 246 

ایالت  -ایاالت متحده

 کانکتیکات

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Haddam Neck, 

Connecticut 
Connecticut Yankee 

Nuclear Power Plant 
247 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده نبراسکا

 هسته ای
Brownville, Nebraska Cooper Nuclear Station 

248 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده فلوریدا -ایاالت متحده

 هسته ای
Crystal River, Florida Crystal River Nuclear Plant 

249 
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 Ottawa County, Ohio Davis–Besse Nuclear نیروگاه -زیر ساخت های ایالت متحده اوهایو -ایاالت متحده

Power Station 250 

 ,San Luis Obispo County نیروگاه -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

California 
Diablo Canyon Power Plant 

251 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده میشیگان -ایاالت متحده 

 هسته ای
Bridgman, Michigan Donald C. Cook Nuclear 

Plant 

 252 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Grundy County, Illinois Dresden Generating 

Station 
253 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده ایالت آیووا -ایاالت متحده

 هسته ای
Palo, Iowa Duane Arnold Energy 

Center 254 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Baxley, Georgia Edwin I. Hatch Nuclear 

Power Plant 
255 

ایالت  –ایاالت متحده 

 مینسوتا

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Elk River, Minnesota Elk River Station 

256 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده میشیگان -ایاالت متحده 

 هسته ای
Charter Township, 

Michigan 
Enrico Fermi Nuclear 

Generating Station 257 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده نبراسکا

 هسته ای
Blair, Nebraska Fort Calhoun Nuclear 

Generating Station 258 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده کلورادو -ایاالت متحده

 هسته ای
Colorado Fort St. Vrain Generating 

Station 259 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده نیویورک -ایاالت متحده

 هسته ای
Ontario, Wayne County, 

New York 
R. E. Ginna Nuclear Power 

Plant 260 

ایالت می سی –ایاالت متحده 

 سی پی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Port Gibson, Mississippi Grand Gulf Nuclear Station 

261 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Hartsville, South Carolina H. B. Robinson Nuclear 

Generating Station 

 262 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده نبراسکا

 هسته ای
Nebraska Hallam Nuclear Generating 

Station 263 

ایالت  -ایاالت متحده

 نیوجرسی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Salem County, New Jersey Hope Creek Nuclear 

Generating Station 
264 
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نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 هسته ای
Eureka, California. Humboldt Bay Nuclear 

Power Plant 265 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده نیویورک -ایاالت متحده

 هسته ای
Buchanan, New York Indian Point Energy Center 

266 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده نیویورک -ایاالت متحده

 هسته ای
Oswego, New York James A. FitzPatrick 

Nuclear Power Plant 267 

 Green Bay, Wisconsin Kewaunee Power Station نیروگاه -زیر ساخت های ایالت متحده ویسکانسین

 268 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده ویسکانسین

 هسته ای
La Crosse, Wisconsin La Crosse Boiling Water 

Reactor 269 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Ottawa, Illinois LaSalle County Nuclear 

Generating Station 
270 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده مونتگومری

 هسته ای

Limerick Township, Montgomery 

County 
Limerick Generating 

Station 

 271 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده ماین

 هسته ای
Wiscasset, Maine Maine Yankee Nuclear 

Power Plant 272 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایندیانا

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Hanover, Indiana Marble Hill Nuclear Power 

Plant 
273 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Charlotte, North Carolina McGuire Nuclear Station 

274 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده نیولندن

 هسته ای
Waterford, New London 

County 
Millstone Nuclear Power 

Plant 275 

ایالت  –ایاالت متحده 

 مینسوتا

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Monticello, Minnesota Monticello Nuclear 

Generating Plant 
276 

مرکز  -ایالت متحدهزیر ساخت های  نیویورک -ایاالت متحده

 هسته ای
Oswego, New York Nine Mile Point Nuclear 

Generating Station 277 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Louisa County, Virginia North Anna Nuclear 

Generating Station 
278 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Seneca, South Carolina Oconee Nuclear Station 

279 
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ایالت  -ایاالت متحده

 نیوجرسی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Ocean County, New Jersey Oyster Creek Nuclear 

Generating Station 
280 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده میشیگان -ایاالت متحده 

 هسته ای
Township, Michigan Palisades Nuclear 

Generating Station 281 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Phoenix, Arizona Palo Verde Nuclear 

Generating Station 
282 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده پنسیلوانیا

 هسته ای
York County, Pennsylvania Peach Bottom Nuclear 

Generating Station 283 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده اوهایو -ایاالت متحده

 هسته ای
North Perry, Ohio Perry Nuclear Generating 

Station 284 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده ویسکانسین

 هسته ای
Two Rivers, Wisconsin Point Beach Nuclear Plant 

285 

ایالت  –ایاالت متحده 

 مینسوتا

نیروگاه  -ایالت متحدهزیر ساخت های 

 هسته ای
Red Wing, Minnesota Prairie Island Nuclear 

Power Plant 
286 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Cordova, Illinois Quad Cities Nuclear 

Generating Station 
287 

ایالت  -ایاالت متحده

 لوئزییانا

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
St. Francisville, Louisiana River Bend Nuclear 

Generating Station 
288 

ایالت  -ایاالت متحده

 نیوجرسی

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Salem County, New Jersey Salem Nuclear Power Plant 

289 

نیروگاه  -ایالت متحدهزیر ساخت های  نیوهمپشایر

 هسته ای
Seabrook, New 

Hampshire, United States 
Seabrook Station Nuclear 

Power Plant 290 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده ایالت تنسی -ایاالت متحده

 هسته ای
Soddy-Daisy, Tennessee Sequoyah Nuclear Plant 

291 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
New Hill, North Carolina Shearon Harris Nuclear 

Power Plant 
292 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 هسته ای
Bay City, Texas, South Texas Nuclear 

Generating Station 293 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده فلوریدا -ایاالت متحده

 هسته ای
St. Lucie County, Florida St. Lucie Nuclear Power 

Plant 294 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Virginia Surry Nuclear Power Plant 

295 
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نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده پنسیلوانیا

 هسته ای
Luzerne 

County, Pennsylvania 
Susquehanna Steam 

Electric Station 296 

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده فلوریدا -ایاالت متحده

 هسته ای
Homestead, Florida Turkey Point Nuclear 

Generating Station 297 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Fairfield County, South 

Carolina 
Virgil C. Summer Nuclear 

Generating Station 
298 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

مرکز  -ت های ایالت متحدهزیر ساخ

 هسته ای
Waynesboro, Georgia Vogtle Electric Generating 

Plant 
299 

ایالت  -ایاالت متحده

 لوئزییانا

مرکز  -زیر ساخت های ایالت متحده

 هسته ای
Killona, Louisiana Waterford Nuclear Generating 

Station 
300 

نیروگاه  -ایالت متحدهزیر ساخت های  ایالت تنسی -ایاالت متحده

 هسته ای
Rhea County, Tennessee Watts Bar Nuclear Plant 

301 

نیروگاه  -زیر ساخت های ایالت متحده 

 هسته ای
Burlington, Kansas Wolf Creek Generating 

Station 302 

 China Lake, California NAWS China Lake 303 پایگاه نظامی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 California NB Coronado 304 پایگاه نظامی کالیفرنیا -متحده ایاالت

 California NAS Lemoore 305 پایگاه نظامی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 California NPS Monterey 306 پایگاه نظامی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 California NAS North Island 307 پایگاه نظامی کالیفرنیا -ایاالت متحده

 -زیر ساخت های ایالت متحده آالسکا–ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Alaska Prudhoe Bay Oil field 
308 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Texas Kelly-Snyder / SACROC Oil 

Field 309 

ایالت –ایاالت متحده 

 داکوتا شمالی

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 میدان نفتی

United States, North 

Dakota 
Bakken Oil Field 

310 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Texas Yates Oil Field 
311 

 -زیر ساخت های ایالت متحده آالسکا–ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Alaska Kuparuk oil field 
312 

 -زیر ساخت های ایالت متحده آالسکا–ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Alaska Alpine Oil Field 
313 
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 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Texas East Texas Oil Field 
314 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 میدان نفتی

United States, Texas Spraberry Trend Oil Field 
315 

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 میدان نفتی

United States, California Wilmington Oil Field 
316 

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 میدان نفتی

United States, California South Belridge Oil Field 
317 

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 میدان نفتی

United States, California Coalinga Oil Field 
318 

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 میدان نفتی

United States, California Elk Hills Oil Field 
319 

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 میدان نفتی

United States, California Kern River Oil Field 
320 

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 نفتی میدان

United States, California Midway-Sunset Field Oil 

Field 321 

 -زیر ساخت های ایالت متحده خلیج مکزیک

 میدان نفتی

United States, Gulf of 

Mexico 
Thunder Horse Oil Field 

322 

 Mesa, Arizona MD Helicopters 323 شرکت هلیکوپتر سازی آریزونا

 United States Piasecki Aircraft 324  شرکت هلیکوپتر سازی آمریکا

سد  -زیر ساخت های ایالت متحده واشنگتن -ایاالت متحده

 گرند کلی

Washington Grand Coulee Dam 
325 

 -زیر ساخت های ایالت متحده فلوریدا -ایاالت متحده

 نیروگاه

Florida West County Energy 

Center 326 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 نیروگاه

Georgia Robert W Scherer Power 

Plant 
327 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 نیروگاه

Texas WA Parish Generating 

Station 328 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 نیروگاه

Georgia (U.S. state) Bowen Power Station 

329 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایندیانا

 -ایالت متحدهزیر ساخت های 

 Indiana Gibson Generating Station نیروگاه
330 

 -ایالت متحدهزیر ساخت های  میشیگان -ایاالت متحده 

 نیروگاه
Michigan Monroe Power Plant 

331 
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 -زیر ساخت های ایالت متحده ایالت آالباما -ایاالت متحده

 نیروگاه
Alabama 

J. H. Miller Power 

Station[1] 332 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 نیروگاه
Texas 

W. A. Parish Power 

Station[2] 333 

 -ساخت های ایالت متحده زیر اوهایو -ایاالت متحده

 نیروگاه
Ohio Gavin Power Plant 

334 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایندیانا

 -تحدهزیر ساخت های ایالت م

 Indiana Rockport Power Plant نیروگاه
335 

 -متحدهزیر ساخت های ایالت  ایالت تنسی -ایاالت متحده

 نیروگاه
Tennessee Cumberland Fossil Plant 

336 

ایالت  -ایاالت متحده

 کنتاکی

 -ساخت های ایالت متحدهزیر 

 Kentucky Paradise Fossil Plant نیروگاه
337 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

 -ایالت متحدهزیر ساخت های 

 North Carolina Roxboro Power Station[5] نیروگاه
338 

 -زیر ساخت های ایالت متحده اوهایو -ایاالت متحده

 نیروگاه
Ohio W. H. Sammis Power Plant 

339 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا جنوبی

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 South Carolina Cross Generating Station نیروگاه
340 

ایالت  –ایاالت متحده 

 میسوری

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Missouri Labadie Power Station نیروگاه
341 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 نیروگاه
Texas 

Martin Lake Power 

Plant [6] 342 

ایالت  –ایاالت متحده 

 مینسوتا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Minnesota نیروگاه
Sherburne County Generating 

Station 
343 

ایالت  -ایاالت متحده

 کنتاکی

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Kentucky Ghent Generating Station نیروگاه
344 

ایالت  –ایاالت متحده 

 کارولینا شمالی

 -ایالت متحدهزیر ساخت های 

 North Carolina نیروگاه
Belews Creek Power 

Station 345 

 -زیر ساخت های ایالت متحده نزاسکا

 نیروگاه
Kansas Jeffrey Energy Center[8] 

346 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایندیانا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Indiana نیروگاه
Petersburg Generating 

Station 347 
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 -زیر ساخت های ایالت متحده ویومینگ

 نیروگاه
Wyoming Jim Bridger Steam Plant 

348 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 West Virginia Harrison Power Station نیروگاه
349 

 -زیر ساخت های ایالت متحده پنسیلوانیا

 نیروگاه
Pennsylvania 

Homer City Generating 

Station 350 

ایالت  – ایاالت متحده

 کارولینا شمالی

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 North Carolina Marshall Steam Station نیروگاه
351 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایندیانا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Indiana نیروگاه
Schahfer Generating 

Station 352 

ایالت  -ایاالت متحده

 جورجیا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Georgia (U.S. state) Wansley Plant نیروگاه
353 

 -زیر ساخت های ایالت متحده یواوها -ایاالت متحده

 نیروگاه
Ohio Cardinal Power Plant 

354 

 -زیر ساخت های ایالت متحده پنسیلوانیا

 نیروگاه
Pennsylvania 

Keystone Generating 

Station 355 

 -ت متحدهزیر ساخت های ایال پنسیلوانیا

 نیروگاه
Pennsylvania 

Conemaugh Generating 

Station 356 

 -متحدهزیر ساخت های ایالت  تگزاس -ایاالت متحده 

 نیروگاه
Texas 

Limestone Generating 

Station 357 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 نیروگاه
Texas Oak Grove Power Plant 

358 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 Arizona نیروگاه
Springerville Generating 

Station 359 

 -زیر ساخت های ایالت متحده مونتانا

 نیروگاه
Montana Colstrip Power Plant 

360 

 -زیر ساخت های ایالت متحده فلوریدا -ایاالت متحده

 نیروگاه
Florida Big Bend Power Station 

361 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 نیروگاه

Virginia Bath County PSP 

362 

 Bridgeport, Washington Chief Joseph Dam 363 سد واشنگتن -ایاالت متحده
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 Lewiston, New York Robert Moses Niagara سد نیویورک -ایاالت متحده

Hydroelectric Power 

Station 364 

 Columbia River John Day Dam 365 سد رودخانه کلمبیا

 Colorado River Hoover Dam 366 سد رودخانه کلورادو

 The Dalles, Oregon The Dalles Dam 367 سد اورگون

 -زیر ساخت های ایالت متحده میشیگان -ایاالت متحده 

 نیروگاه

Ludington, Michigan Ludington Pumped Storage Power 

Plant 
368 

 Tennessee. Raccoon Mountain سد ایالت تنسی -ایاالت متحده

Pumped-Storage Plant 369 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 Arizona, United States Glen Canyon Dam سد

370 

 Washington Rocky Reach Dam 371 سد واشنگتن -ایاالت متحده

 Torrance, California Robinson Helicopter شرکت هلیکوپتر سازی کالیفرنیا

Company 372 

 Chandler, Arizona RotorWay Helicopter شرکت هلیکوپتر سازی آریزونا

Manufacturing Company 373 

 Michigan Mackinac Bridge 374 پل میشیگان -ایاالت متحده 

 New York Verrazzano-Narrows Bridge 375 پل نیویورک -ایاالت متحده

 San Francisco Richmond-San Rafael پل سانفرانسیسکو

Bridge 376 

 Stratford, Connecticut Sikorsky Aircraft شرکت هلیکوپتر سازی کانتیکت

Corporation 377 

 United States of America Rockwell International 378 شرکت هواپیما سازی نظامی آمریکا

 West Falls Church, Virginia Northrop Grumman 379 شرکت هواپیما سازی نظامی ویرجینیا

 Chicago, Illinois The Boeing Company 380 شرکت هواپیما سازی نظامی ایلینویز

 Simi Valley, California AeroVironment, Inc 381 شرکت سازنده پهپاد نظامی کالیفرنیا

تگزاس/ نیو  –ایاالت متحده 

 مکزیکو

 -زیر ساخت های ایالت متحده

 میدان نفتی

Texas/New Mexico Permian oil fields 

382 

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 Texas Eagle Ford Shale oil fields 383 میدان نفتی
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 -زیر ساخت های ایالت متحده داکوتا شمالی

 North Dakota/Montana Bakken oil fields 384 میدان نفتی

 -زیر ساخت های ایالت متحده آالسکا–ایاالت متحده 

 Alaska Prudhoe Bay Oil Field 385 میدان نفتی

 -زیر ساخت های ایالت متحده کلورادو -ایاالت متحده

 Colorado Wattenberg Gas Field 386 میدان گازی

 -زیر ساخت های ایالت متحده خلیج مکزیک

 Federal Gulf of Mexico Shenzi oil fields 387 میدان نفتی

 -زیر ساخت های ایالت متحده آالسکا–ایاالت متحده 

 Alaska Kuparuk River oil field 388 میدان نفتی

 -زیر ساخت های ایالت متحده کالیفرنیا -ایاالت متحده

 California Midway-Sunset Oil Field 389 میدان نفتی

 -ایالت متحدهزیر ساخت های  خلیج مکزیک

 Federal Gulf of Mexico Atlantis Oil Field 390 میدان نفتی

 -زیر ساخت های ایالت متحده تگزاس -ایاالت متحده 

 Texas Sugarkane oil fields 391 میدان نفتی

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت عالی دیوان ساختمان

 متحده

Washington, DC United States Supreme Court 

Building 
392 

 & Arlington, Virginia Boeing Defense, Space شرکت سازنده پهپاد نظامی ویرجینیا

Security (BDS) 393 

 Birmingham, Alabama Buffalo Rock company 394 کارخانه آبجو ایالت آالباما -ایاالت متحده

 Bingen, Washington Insitu Inc 395 شرکت سازنده پهپاد نظامی واشنگتن

 عمومی روابط کمیته واشنگتن دی سی

اسرائیلی آمریکایی  

Mount Vernon Triangle, 

Washington, D. C. 

AIPAC  

396 

 Providence, Rhode Island AAI Aerosonde 397 شرکت سازنده پهپاد نظامی رود آیلند

 Birmingham, Alabama Southern Natural Gas شرکت گاز طبیعی ایالت آالباما -ایاالت متحده

Company 
398 

 Birmingham, Alabama Southern Nuclear 399 مرکز هسته ای ایالت آالباما -ایاالت متحده

شرکت هواپیما سازی  ویرجینیا

 نظامی

Reston, Virginia General Dynamics 

Corporation 
400 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 Jamie L. Whitten وزارت کشاورزی

Building, Washington, D.C. 
United States Department 

of Agriculture 
401 

 New York New York City Police پلیس نیویورک نیویورک -ایاالت متحده

Department (NYPD) 
402 
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ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

 Morton, Illinois Nestle USA شرکت نستله

403 

شهر  -ایاالت متحده

 اندرسون

 Anderson, IN Nestle USA شرکت نستله

404 

شرکت هواپیما سازی  تگزاس

 نظامی

San Antonio, Texas Fairchild Aircraft 

405 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 Washington, D.C. United States National شورای امنیت ملی آمریکا

Security Council (NSC) 
406 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت تجارت نماینده دفتر

 متحده

Winder 

Building , Washington, D.C. 
Office of the United States 

Trade Representative 
407 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت بازرگانی وزیر

 (SecCom) متحده

Herbert C. Hoover 

Building, Washington, D.C. 
United States Secretary of 

Commerce (SecCom) 
408 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت انرژی وزارت

 (DOE) متحده

James V. Forrestal Building 

Washington, D.C., 
United States Department 

of Energy (DOE) 
409 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 داخلی امنیت وزارت

 (DHS) متحده ایاالت

St. Elizabeths West 

Campus, Washington, D.C., 
United States Department 

of Homeland 

Security (DHS) 410 

 مرکزی اطالعات آژانس ویرجینیا

 (سیا)

Langley, Virginia, Central Intelligence 

Agency (CIA) 
411 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 فدرال تحقیقات دفتر

(FBI) 

J. Edgar Hoover Building 

Washington, D.C., 
Federal Bureau of 

Investigation (FBI) 
412 

 و سایبری امنیت آژانس اویرجینی

 (CISA) زیرساخت امنیت

Arlington, Virginia Cybersecurity and 

Infrastructure Security 

Agency (CISA) 413 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 فدرال حفاظت سرویس

(FPS) 

Washington, D.C., Federal Protective 

Service (FPS) 
414 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 و مسکن وزارت

 متحده ایاالت شهرسازی

(HUD) 

Robert C. Weaver Federal 

Building, Washington, D.C. 
United States Department 

of Housing and Urban 

Development (HUD) 
415 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت کشور وزارت

 (DOI) متحده

Main Interior Building 

Washington, D.C. 
United States Department 

of the Interior (DOI) 
416 
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واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت دادگستری وزارت

 (DOJ) متحده

Robert F. Kennedy 

Department of Justice 

Building  

Washington, D.C. 

United States Department 

of Justice (DOJ) 

417 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 متحده ایاالت کار وزارت

(DOL) 

Frances Perkins Building 

Washington, D.C. 
United States Department 

of Labor (DOL) 
418 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 ایاالت خارجه امور وزارت

 (DOS) متحده

Harry S Truman 

Building, Washington, D.C. 
United States Department 

of State (DOS) 
419 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 متحده ایاالت نقل و حمل وزارت

(USDOT) 

Washington, D.C. United States Department 

of Transportation (USDOT) 
420 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

 داری خزانه وزارت

(USDT) 

Treasury Building,  

Washington, D.C. 
Department of the 

Treasury (USDT) 
421 

واشنگتن  –ایاالت متحده 

 دی سی

سربازان  امور وزارت

 متحده ایاالت بازنشسته

(VA) 

Washington, D.C. United States Department 

of Veterans Affairs (VA) 

422 

شرکت هواپیما سازی  کالیفرنیا

 نظامی

Calabasas, California Lockheed Corporation 

423 

شرکت هواپیما سازی  کالیفرنیا

 نظامی

Hawthorne, California Northrop Corporation 

424 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 شرکت تجهیزات نظامی

 آکسون

Scottsdale, Arizona Axon Enterprise, Inc 

425 

ایالت  -ایاالت متحده

 ماساچوست

 Springfield, Massachusetts Smith & Wesson (S&W) شرکت تجهیزات نظامی

426 

ایالت  -ایاالت متحده

 ایلینویزز

 Geneseo, Illinois Springfield Armory, Inc شرکت تجهیزات نظامی

427 

 Morgan, Utah Browning Arms Company 428 شرکت تجهیزات نظامی ایالت یوتا -ایاالت متحده

 ,Ilion, NY Remington Arms Company شرکت تجهیزات نظامی نیویورک

LLC 
429 

 New Haven, Connecticut Winchester Repeating شرکت تجهیزات نظامی کانتیکت

Arms Company 
430 

 Hartford, Connecticut, Colt's Manufacturing شرکت تجهیزات نظامی کانتیکت

Company, LLC 
431 

 Austin, Texas Magpul Industries شرکت تجهیزات نظامی تگزاس -ایاالت متحده 

Corporation 
432 
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شرکت هواپیما سازی  کانزاس

 نظامی

Wichita, Kansas Beechcraft 

433 

ایالت  -ایاالت متحده

 آریزونا

 .Phoenix, Arizona Hensley & Co شرکت آبجو سازی

434 

شرکت هواپیما سازی  میزوری

 نظامی

Berkeley, Missouri McDonnell Douglas 

435 

 El Dorado, Arkansas Murphy Oil 436 شرکت نفتی آرکانزاس

 Brentwood, Tennessee Lion Oil Company 437 شرکت نفتی ایالت تنسی -ایاالت متحده

شرکت هواپیما سازی  جورجیا

 نظامی

Savannah, Georgia Gulfstream Aerospace 

Corporation 
438 

شرکت هواپیما سازی  کانزاس

 نظامی

Wichita, Kansas Learjet 

439 

 Naval Base Kitsap USS Nimitz aircraft carrier 440 ناو جنگی واشنگتن

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 NS Norfolk, Virginia USS Dwight D. Eisenhower aircraft ناو جنگی

carrier 

441 

 Puget Sound Naval ناو جنگی واشنگتن

Shipyard Bremerton, 

Washington 

USS Carl Vinson aircraft 

carrier 
442 

 NAS North Island, San ناو جنگی کالیفرنیا

Diego, California 
USS Theodore 

Roosevelt (CVN-71) 
443 

 NAS North Island USS Abraham ناو جنگی ایسلند

Lincoln (CVN-72) 
444 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 NS Norfolk, Virginia USS George ناو جنگی

Washington (CVN-73) 
445 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 ,Naval Station Norfolk ناو جنگی

Virginia 
USS John C. Stennis (CVN-

74) 
446 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 ,Naval Station Norfolk ناو جنگی

Virginia. 
USS Harry S. Truman (CVN-

75) 
447 

 Yokosuka Naval Base ناو جنگی ژاپن

Yokosuka, Japan 
USS Ronald Reagan (CVN-

76) 
448 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 ,Naval Station Norfolk ناو جنگی

Virginia. 
USS George H.W. 

Bush (CVN-77) 
449 
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ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

-Norfolk, Virginia, USS Gerald R. Ford (CVN ناو جنگی

78) 
450 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

-Newport News, Virginia PCU John F. Kennedy (CVN ناو جنگی در حال ساخت

79) 
451 

ایالت  -ایاالت متحده

 ویرجینیا

 Newport News, Virginia USS Enterprise (CVN-80) ناو جنگی در حال ساخت

452 

شرکت هواپیما سازی  نوادا

 نظامی

Sparks, Nevada Sierra Nevada 

Corporation 
453 

 Honolulu Trump International Hotel and هتل بین المللی ترامپ هاوایی

Tower (Honolulu) 454 

 Vancouver Trump International Hotel and هتل بین المللی ترامپ کانادا ونکوور

Tower (Vancouver) 455 

 Washington, D.C. Trump International Hotel هتل بین المللی ترامپ واشنگتن دی سی

Washington, D.C. 456 

 Denver, Colorado Stranahan's Colorado هتل بین المللی ترامپ کلرادو

Whiskey 457 

هلکوپترسازی شرکت تگزاس  San Antonio, Texas Fairchild Aircraft 458 

 Paramount, Los Angeles شرکت نفتی کالیفرنیا

County, California 

Paramount Petroleum 

459 

 California Nestlé USA - Beverages آبجو سازی نستله کالیفرنیا

Division 460 

هلکوپترسازی شرکت میشیگان  Menominee, Michigan Enstrom Helicopter 

Corporation 461 

هلکوپترسازی شرکت اورگون  Portland, Oregon Erickson Incorporated 462 

 Menlo Park, California Facebook 463 فیس بوک کالیفرنیا

 Mojave, California Virgin Galactic 464 شرکت فضایی کالیفرنیا

شمالی کارولینای هلکوپترسازی شرکت   Davidson, North Carolina Curtiss-Wright Corporation 465 

شرکت کامپیوتری  کالیفرنیا

 اسرائیلی

Santa Clara, California Intel 

466 

 Florida SpaceX launch facilities 467 محل پرتاب موشک فلوریدا

 Shelton, Connecticut Charter Arms 468 سازیشرکت مهمات  کانتیکت
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سازی مهمات شرکت میزوری  Independence, Missouri Lake City Army 

Ammunition Plant 469 

 Jacksonville, Florida Gate Petroleum 470 شرکت نفتی فلوریدا

شرکت هلکوپترسازی  تگزاس

 ایرباس

Grand Prairie, Texas Airbus Helicopters, Inc. 

471 

شرکت هلکوپترسازی  پنسیلوانیا

 بوئینگ

Ridley Park, Pennsylvania Boeing Rotorcraft Systems 

472 

 Fort Worth, Texas. Bell Textron Inc 473 شرکت هلکوپترسازی تگزاس

 Aurora, Oregon Columbia Helicopters 474 شرکت هلکوپترسازی اورگون

پایگاه دریایی و زیردریایی  اشغالیسرزمین های 

 آموزشی حیفا

Israel- Tel Aviv  

475 

 476 ם"ממת Israel گاه عملیاتی ممتامستای سرزمین های اشغالی

 Israel- Tel Aviv Israeli naval base 477 پایگاه کل نیروهای دریایی تل آویوو

 Israel Air base 478 سدوت میخاپایگاه هوایی  سرزمین های اشغالی

 Israel Air base 479 (15بال )پایگاه هوایی دوو سرزمین های اشغالی

 بال)رمت داویدپایگاه هوایی  سرزمین های اشغالی

1) 

Israel Air base 

480 

بال ) پایگاه هوایی حاتسور سرزمین های اشغالی

4) 

Israel Air base 

481 

 Israel Air base 482 پایگاه هوایی ختسریم سرزمین های اشغالی

وزارت دفاع سرزمین های  تل آویوو

 اشغالی

Israel- Tel Aviv 
 

 הביטחון משרד

483 

 Bethpage, New York Grumman Aircraft شرکت هواپیما سازی نظامی نیویورک
Engineering Corporation 

484 

شهر  -سرزمین های اشغالی

 دیمونا

 נגב – גרעיני למחקר קריה Israel- DIMONA وای نِگِمرکز تحقیقات هسته

485 

المللی بن رودگاه بینف جنوب شرقی تل آویو

 گوریون

Israel- Tel Aviv גרעיני למחקר קריה 

 486 נגב

سرزمین های  ایالت شهر

 اشغالی

 גוריון בן תעופה נמל Israel عوودا پایگاه هوایی

487 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AE%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84


سرزمین های   بئرشبع شهر

 اشغالی

 Israel Ovda Airport (فرودگاه بئرشبع )تیمان

488 

 Israel- Haifa Be'er Sheva (Teyman) المللی حیفافرودگاه بین حیفا شرق

Airport 489 

شهر هرتزلیا سرزمین های 

 اشغالی

 חיפה התעופה נמל Israel رتزلیافرودگاه ه

490 

شهر اورشلیم سرزمین های 

 اشغالی

 Israel- Jerusalem Herzliya Airport فرودگاه اتاروت

491 

شهر عفوله سرزمین های 

 اشغالی

 Israel Jerusalem International فرودگاه مگیدو
Airport 

492 

سرزمین های  کریات شمونا شهر

 اشغالی

 Israel Megiddo Airport رودگاه کیریات شنوماف
493 

سرزمین های   پیناراش شهر

 اشغالی

 Israel Kiryat Shmona Airport فرودگاه راش پینا
494 

سرزمین های   آویوتل شهر

 اشغالی

 Israel- Tel Aviv Rosh Pina Airport فرودگاه سد دوم
495 

 Israel Sde Dov Airport فرودگاه صحرایی این شمر سرزمین های اشغالی
496 

سرزمین های   ساپیر شهر

 اشغالی

 Israel Ein Shemer Airfield ین یاهاوفرودگاه صحرایی ا
497 

 Israel Ein Yahav Airfield فرودگاه صحرایی فک سرزمین های اشغالی
498 

 Israel Fik Airfield فرودگاه صحرایی بار یهودا سرزمین های اشغالی
499 

فرودگاه صحرایی میتزپه  سرزمین های اشغالی

 رامون
Israel Bar Yehuda Airfield 

500 

سرزمین های  واتایوت شهر

 اشغالی

 Israel Mitzpe Ramon Airfield یوتواتافرودگاه 
501 

سرزمین های 

 بئرشبع بخش اشغالی
 Israel Yotvata Airfield پایگاه هوایی هاتزریم

502 

 Israel Hatzerim Airbase پایگاه هوایی هاتزر سرزمین های اشغالی
503 

 Israel Hatzor Airbase دیویدپایگاه هوایی رامتا  سرزمین های اشغالی
504 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84


 Israel Ramat David Airbase پایگاه هوایی رامون سرزمین های اشغالی
505 

 Israel Ramon Airbase پایگاه هوایی نواتیم سرزمین های اشغالی
506 

 Israel Nevatim Airbase پایگاه هوایی پالماخیم سرزمین های اشغالی
507 

سرزمین های   رخووت شهر

 اشغالی

 Israel ePalmachim Airbas پایگاه هوایی تل نوف
508 

 سرزمین های اشغالی

 پایگاه دریایی اتلیط

ناوگان کوچک )13شایتت 

13) 

Israel Tel Nof Airbase 

509 

یگان تکاوران ) سایِرِت مَتکَل سرزمین های اشغالی

 (ستاد کل

Israel 13 שייטת 
510 

یگان شناسایی )سایرت شلدگ سرزمین های اشغالی

 (هوایی

Israel ל"מטכ סיירת 
511 

 سایرت یاهالوم سرزمین های اشغالی

یگان مهندسی برای )

 )های ویژهعملیات

Israel Special Operations 

Engineering Unit 

512 

یگان کماندویی )سایرت اگاُز سرزمین های اشغالی

 (نظام اگاُزیادهپ

Israel Infantry commando unit 

513 

 (یگان گیالس) یگان دِودیوان سرزمین های اشغالی

نیروهای دفاعی سرزمین  تکاوران

 های اشغالی

Israel דובדבן יחידת 

514 

بورن یگان ویژه هلی) 669یگان  اشغالیسرزمین های 

 (پزشکی

Israel Unit 699 

515 

 Waltham, Massachusetts Raytheon Company 516 شرکت هواپیما سازی نظامی ماساچوست

ساختمان ستاد کل ارتش  تل آویوو

 سرزمین های اشغالی

Israel- Tel Aviv ל"צה של הכללי המטה 

Military occupation 517 

 Israel Haifa naval base 518 پایگاه دریایی حیفا سرزمین های اشغالی

 Israel Base naval de Eilat 519 ایالتپایگاه دریایی  سرزمین های اشغالی

 Israel Ashdod Naval Base 520 پایگاه دریایی اشدود سرزمین های اشغالی

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D9%84%D8%AF%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%8F%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%DB%B6%DB%B6%DB%B9&action=edit&redlink=1
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