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620713اواره (بهارستان)223578ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *بان زیارت223581ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

421638182بان سرو223582ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

8311912بان کل والی223583ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

527198برجعلی223586ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

14573027بگ بگ بان خشگ223587ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

481657887پارده223590ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

11421626چم ژیه223599ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

361306763چگا223604ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

20694128چنان223607ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

12432023حاجی بختیار223608ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

4945طاق تاوي223624ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

14522428شهیدرجایی460055ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *چنارگ816115ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

12452322انارك223577ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

58234117117آوه زا223579ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

10311714بان امرود223580ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

20664026بان ویزه223584ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *پلکانه223593ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

519109پلک گردل223594ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

351406278پلک لک223595ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *تازه اباد مله سیاه223596ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

8241113چقاکبود223603ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

59224115109الشکن223633ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

8281513چشمه شیرالی460443ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

2841,088558530مورت223638ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

281085652راه سفید223612ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه راهنمایی ورانندگی چوار223724ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

8231211سلطان اباد223733ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

81311163148گله جار223738ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

321034459هرکبودگلزار223742ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *ندامتگاه دال آب460060ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

8261412شهرك صنعتی ایالم460266ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *مرغداري 25000قطعه اي چوار460268ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

29994851گلزارحداد460290ارکوازئ0001چوار02ایالم01ایالم16

27924745پاچم دهارون223589بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

301055649پاقلعه223592بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

331235964چمن سیدمحمد223606بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

13462323دارتوت223610بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

41798ریزه وند223613بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

12491633سرچم دهارون223618بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

422139سرچم لو223619بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

927918سر تنگ بیجار223622بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

17863947قبله223625بولی0002چوار02ایالم01ایالم16
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9321715گره چقا223631بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

80292141151گنجوان223632بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

14522923میرمکان223639بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

16562828ورحال  چشمه رمضان223641بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

41165سر پیتک460202بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

         *         *         *         *پاچه انجیر460400بولی0002چوار02ایالم01ایالم16

1,0523,9922,0051,987هفت چشمه223743ده پائین0001مرکزئ03ایالم01ایالم16

110401216185شهرك قدس223734ده پائین0001مرکزئ03ایالم01ایالم16

1,2414,4802,2592,221چال سرا223728ده پائین0001مرکزئ03ایالم01ایالم16

4071,538817721فاطمیه223735ده پائین0001مرکزئ03ایالم01ایالم16

9043,3151,6841,631بانقالن223716ده پائین0001مرکزئ03ایالم01ایالم16

3831,494780714مهدي اباد223740کشوري0003مرکزئ03ایالم01ایالم16

1,4405,0922,6022,490شهیدکشوري223714کشوري0003مرکزئ03ایالم01ایالم16

411507575بلیین223717کشوري0003مرکزئ03ایالم01ایالم16

21784236چشمه بید223730کشوري0003مرکزئ03ایالم01ایالم16

260973481492چشمه کبود223731کشوري0003مرکزئ03ایالم01ایالم16

70284149135چاویز223729میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

371397168چشمه داوي223777میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

96339182157چنگینه قجر223778میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

41376چهارراه223779میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

9331320سربیشه223784میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

541819487شان کبود223785میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

74271124147کله کبود223787میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

         *         *         *         *مله گل زرد223790میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

6212,2371,1481,089جعفراباد223775میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

461697990طوالب223786میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

217789397392محموداباد223788میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

179618312306حسین اباد223780میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

145614322292حیدراباد223781میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

85346192154داروند223782میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

3121,046533513میدان223791میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

331235370زردالواباد223783میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

41688گاوز223789میش خاص0001سیوان04ایالم01ایالم16

2761,037538499پاگل گراب224072علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

28944846زیفل224084علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

8271611چال سر224075علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

7261313چمن گل224077علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

133493242251چنارباشی224078علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

18673433گنجه224091علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

         *         *         *         *گهواره224092علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

618117رضا آباد460258علیشروان0002سیوان04ایالم01ایالم16

200712364348شیخ مکان224209ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *مزرعه بزاب224307ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *شهرك صنعتی816035ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16
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         *         *         *         *پاسگاه انتظامی پل گاومیشان816036ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *تنگه بهرام چوبین816061ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *پلیس راه دره شهر- پل دختر816083ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

0000کارگاه تونل کبیر کوه816124ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

78267134133اسدابادسفلی224197ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

262994514480اسدابادوسطی224198ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *زندان دره شهر224214ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

119428225203جهاداباد224202ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

269974502472چم ژاب224204ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

258934469465کله جوب علیا224212ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

501949995کل سفید224297ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *ماربره460284ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

6652,3831,2061,177ارمو224275ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

162611294317بن باباجان224280ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

26903951مراداباد224306ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

73254127127مهتابی224309ارمو0001مرکزئ03دره شهر02ایالم16

4551,695860835عباس اباد224210زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

230871454417وحدت اباد224169زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

91359175184فاضل اباد224171زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

11352015اسالم ابادعلیا224167زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

236844434410قلعه تسمه224172زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

19663531چاله سیاه224243زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

6520396107پلنگ اباد224168زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

149526255271جهانگیراباد224203زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

93322156166فرهاداباد224248زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

27874146دشت ابادسفلی224244زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

173600315285دشت ابادعلیا224245زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

75242114128هاشم اباد224252زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

371297059عباسی آباد اصل مرز816098زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

267947482465اسالم ابادسفلی224166زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

22834637یارابادعلیا224176زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

134493241252چقا پوکه224237زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

8291415الیاس اباد224238زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

10311615الله زار (غارت مالگه )224240زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

491639370جعفراباد224242زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

120381168213دلفان اباد224246زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

66214106108سروراباد224247زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

84274134140بهمن آباد علیا(رشنو اباد)224200زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

21794039چم نمشت224205زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

451778691غالم اباد224241زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

227802400402وزیراباد224251زرین دشت0002مرکزئ03دره شهر02ایالم16

361357263بان زرکه224278کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16

24763739دره دول224288کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16

411457768شهیدباهنر224292کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16
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519109کولکنی224298کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16

115427232195گدارنمک224301کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16

52212109103گرزلنگر224303کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16

95370186184نصراله اباد شهیدبهشتی224312کولکنی0001ماژین04دره شهر02ایالم16

51284باقراباد224277ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

57213113100پشته ماژین224281ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

522139تخت نرم224282ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

15563521جواداباد224285ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *چناره224286ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

14381622دمرود224289ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

21703733دواب224290ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

67238121117شوره224291ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

13421626شهیدرجائی224293ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

18583028علی اباد224294ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *کوه نشین224300ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

10432221گرم اباد224302ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *لودر224305ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *مه واز224308ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

87327161166میدان خلف224310ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

19764036ورکمره224313ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

9251213هوادول224315ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

         *         *         *         *کله باد816053ماژین0002ماژین04دره شهر02ایالم16

18895336چمسرخ224004سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

417107بانه موله224392سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

210771375396بردي224393سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

5231013بوستانه224394سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

281156352خربزان باال224402سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

14513021خربزان پایین224403سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

14482028سرکمر224404سیدابراهیم0001زرین آباد01دهلران03ایالم16

105440226214زراب224427سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

61239107132هفتکده224431سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

7301614احمداباد224452سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

         *         *         *         *زالواب224460سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

73281138143گلوزه مشهد224464سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

12392217زیتون تیمه224490سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

18703535علی ابادبزرگ224491سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

411387365علی ابادکوچک224492سیدناصرالدین0002زرین آباد01دهلران03ایالم16

41266دول منیري224525اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

8311615سنگرنادر224528اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

69230119111بیشه دراز224557اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه چالت224558اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

11321715هاویان224571اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *شهرك قیراب460192اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

411578176مازعبدلی باال460210اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16
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         *         *         *         *پاسگاه نصریان460240اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

105451241210شهرك کاورتوه طاق460364اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه ابوفلو460390اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه زعفرانیه460393اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه قافله جا460394اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

61240112128فرخ آباد (جدید)816119اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *کارگاه سد میمه816121اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *مقر ارتش224520اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

125506262244تم تم آب224522اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

139584292292فرخ اباد224539اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *مزرعه صادق کاوري زاده460189اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

231195663شور ماهی816048اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

279937486451شهرك وحدت460074اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

82260126134مازعبدعلی پایین460191اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

227845438407حاضر میل224523اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

129476239237گلسیري224532اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

         *         *         *         *شهرك صنعتی دهلران460365اناران0001مرکزئ02دهلران03ایالم16

67320162158ابوغویر224778ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه پیچ انگیز224780ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه ربوط224781ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه سمیده224782ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه فکه224783ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

57258124134چم هندي224785ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

10645113سادات224787ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

351647589شاخه224788ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *واحدبهره برداري شهداي چشمه خوش460108ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه چم هندي4602442ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *تاسیسات نفتی سمیده چاه شماره 4602453ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

76280140140فکه460252ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *چاه حشمت صفرئ460348ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *چاه دانش460349ابوغویر0001موسیان03دهلران03ایالم16

156671346325عین خوش224622دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *چاه 28کریم جمشیدي224665دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

2532226458بیت فزیه460093دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

17863947شهرك مطارفه460098دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

50237125112سادات دانشگر460099دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

15924151سلمان  آباد816029دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

57287149138عین صوله224623دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

104470236234ثاراله224626دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

74295162133شهرك دشت عباس460194دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

221045450امامزاده عباس460214دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

125637333304برم پائین224603دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

182931472459شهرك ذوالفقاري224619دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

103514257257شهرك استقالل224673دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

آباديدهستانبخششهرستاناستان
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120547284263شهرك مملح460185دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

4019010090ابوقریب460288دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

321397267بلتا224605دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

159599299300شهرك حمزه224615دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

118506259247شهرك سپتون460082دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پلیس راه دشت عباس - اندیمشک816031دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

85375213162شهرك فجر224613دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

216942498444شهرك ولی عصر460084دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

87332176156خیبر شهرك خیبر224606دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

97366196170فتح224621دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

89393181212شهرك نصر  2246301دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

23913952شهرك بدر460083دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

20703436نصر 8161002دشت عباس0002موسیان03دهلران03ایالم16

65272137135بره بیجه224818نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

62258131127بیات غران224819نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

141537267270پتک دیناروند224820نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *سددویرج460111نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه دوبرج460112نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه بیات 4602181نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه نهرعنبر4602231نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه بیات 4602292نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه نهرعنبر4602542نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه چم صریم460255نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

421538073شهرك دشت اکبر460408نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پلیس راه دهلران -  اندیمشک816047نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

5651مرزداران816099نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

163738386352پتک اعراب224856نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

2431,051525526نهر عنبر (جدید)816096نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

193983493490جلیزي باال224850نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

391739281جلیزي پایین224851نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

117499243256سادات دالپري460228نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

10442123علی نعیر816085نهرعنبر0003موسیان03دهلران03ایالم16

15663630اگره بید224390تختان0001سراب میمه04دهلران03ایالم16

451619071تختان224396تختان0001سراب میمه04دهلران03ایالم16

73261124137گوراب علیا/باال/224429گوراب0002سراب میمه04دهلران03ایالم16

82307156151گوراب سفلی /پایین /224430گوراب0002سراب میمه04دهلران03ایالم16

14583127فرخ اباد460411گوراب0002سراب میمه04دهلران03ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه نگهبانی قالجه224911آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

3341,219576643وارگه224927آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

135500256244فاطمیه224910آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

4481,576793783کل کل علیا224921آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

169638322316صیدنظري علیا224919آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

161560281279گدمه224922آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

401558471طهماسب علیا460137آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16
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321166155بابامرادي علیا224909آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

16583523پشته کل کل224912آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

24934746پشته وامرز224913آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

267866409457جانجان224914آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

331106050میوله سفلی224925آسمان آباد0001مرکزئ02چرداول04ایالم16

401608278بان لکان225108زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

10321616بیشی علیا225111زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

100389214175پیازاباد225112زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

26663531پیامن سفلی225113زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

291045153پیامن علیا225114زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

18633132پیامن وسطی225115زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

10351817تورم225116زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

12472522چاله چاله225119زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

         *         *         *         *رودبره225123زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

311285969سرچلوسکان سفلی225125زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

6231112سرچلوسکان علیا225126زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

12392118سره ویان225127زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

10432419سول اباد225128زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

         *         *         *         *شهمیار225131زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

523167کله گه225133زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

8361620گوالب225142زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

9342113ورمله225146زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

19804733گاو دول460444زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

15552728بان قال225107زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

87379197182چال خشک225118زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

7271314سیره کانه225129زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

331176156شاهران225130زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

75285159126گلدره225141زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

17764135میدرسفلی225144زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

451708585میدرعلیا225145زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

10381919پاتخت460145زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

13482820چشمه کبود460146زردالن0002هلیالن03چرداول04ایالم16

104410205205تخم بلوطسفلی225355هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

212739373366تخم بلوطعلیا225356هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

5020096104شهبازوند225368هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

11372116تازه آباد225354هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

10341915چمزردماهیزان225358هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

291055253دره باریک225363هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

143517263254مهدیه225367هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

451649272ظاهروندسفلی225372هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

21723933گراب225376هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

331256461ماهیزان سفلی225377هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

4581,600803797کهره225375هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

11401723باالدشته049073هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16
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3921,391720671شیراوند (جوب شهر )225370هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

13462422کالته225374هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

17542727وربر225384هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

51284داروند460397هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

75252127125پشت تنگ سفلی225351هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

9271512چناراله قلی225359هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

94284153131دارپروشه225362هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

581919794زیرخاکی225364هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

351275275ماهیزان علیا225378هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

132447227220شهرك امام460152هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

41376چم چمه460351هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

         *         *         *         *سنگ شکن نوري816087هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

246827401426چشمه ماهی225357هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

215777384393خرده چشمه225360هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

90368185183پشت تنگ علیا225352هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

104388210178پله کبود225353هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

331217150پله کبود وسطی816117هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

20693534داربیدکرنی225361هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

137520263257سرچم225365هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

182675329346سامان460154هلیالن0003هلیالن03چرداول04ایالم16

64233108125باغله علیا225017شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

76263140123جوب سرخ علیا225026شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

14562927چم کبود225029شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

68231110121چمقوله225032شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

8261511جوب شیر علی225035شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

111407216191دراشگفت225037شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

99388190198لتاب225056شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

         *         *         *         *پلیس راه حمیل - ایالم816090شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

54208100108برده بل225018شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

7251114تنگقیر225023شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

321146351دارتوت225036شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

135460240220سنگ سفید225042شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

381366670قریب225051شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

140494255239هله سم225059شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

518810رومیان816021شباب0001شباب04چرداول04ایالم16

7862,7241,3791,345زنجیره علیا225039زنجیره0002شباب04چرداول04ایالم16

27864145چیتالن225033زنجیره0002شباب04چرداول04ایالم16

221750382368زنجیره سفلی225038زنجیره0002شباب04چرداول04ایالم16

73257122135گلمه225055زنجیره0002شباب04چرداول04ایالم16

491627785موشکان225058زنجیره0002شباب04چرداول04ایالم16

         *         *         *         *سلیندر پرکنی سرابله816020زنجیره0002شباب04چرداول04ایالم16

9381721پهنه بر225022بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

281126052چقاسبز225030بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

24844044سعداباد225041بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16
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155511270241طاق گاورین225045بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

13472225علیمرادخانی سفلی225047بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

361266561علیمرادخانی علیا225048بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

14503020قاسم اباد225050بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

25854342کله قطارسفلی225053بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

11412813کله قطارعلیا225054بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *هرقوش224959بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

12442420سرچقا224968بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

271065650هلت224981بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

23814635بالوه تره علیا225020بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

15653530جوب بور225024بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

17714031جوب سرخ سفلی225025بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

22884939جوب شله225027بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *چم پوش225028بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

361085058چمچرود225031بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

551868898شورابه مراتع225044بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

15683434نوراباد225046بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

49218115103کلنگبر225052بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *تاسیسات سدسازبن460350بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

127478247231برافتاب بی224949بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

14532330برافتاب چاالب زرد224950بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

41569تخت بسطام سفلی224953بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

621714تخت بسطام علیا224954بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

251055946چقابلک224958بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

25914843دره چپی224961بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

391417071نسارچاالب زرد224978بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

66237120117بالوه خشکه225021بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

8351718برآفتاب چاالب زرد (جدید)816089بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

8261115دول زرد224963بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

16482127دول کالن224964بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

124469232237زیرتنگ224967بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

451909496کمول224972بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *کمول محمد زمان224975بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

27853946نیدوله علیا224979بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

12442420نیدوله سفلی224980بیجنوند0001زاگرس05چرداول04ایالم16

28824537پلکانه224951قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

240773416357شله کش224970قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

68214111103کورگ224973قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

22935439باریکه فرخینوند224948قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

622139پلکیل224952قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

12381820تنگ زرده فرخینوند224955قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

66228117111چم بورفرخینوند224957قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *چقاشفیع224960قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

11321517زیچ224966قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16
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41367سرگل فرخینوند224969قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

10351520مله شیرخان224976قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

107395201194میان قلعه224977قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *پشته کبود224982قلعه0002زاگرس05چرداول04ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه نی خضر223640هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

6251312بانروشان225582هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

61214109105چماب225584هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

97348168180ریکا225588هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *سایت نخجیر225589هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

8231310سرنی225590هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

41147کلک225597هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

290986499487گالن225599هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

41138لیزن225600هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

28964947ماربره225601هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *مزرعه تخت خان225603هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه انجیره225608هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه شورشیرین قدیم225610هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه کانی سخت225645هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه شورشیرین جدید460371هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه دوچشمه460372هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه تنگ تاریکه460373هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه تپه سرخی460374هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه ایست وبازرسی سه راهی جنداله460427هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

         *         *         *         *مقر لشکر11 امیرالمومنین460430هجداندشت0001صالح آباد02مهران05ایالم16

3271,307645662بان رحمان225640محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه رضااباد225644محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه فرخ آباد460235محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه گمرگ460378محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه گرمیشه460379محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه ساالرئ460380محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه امید460381محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه کنجانچم460382محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه چنگوله مرزئ460383محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه چک موسی460384محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه چک قمر460385محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه آب زیادئ 4603861محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه آب زیادئ 4603872محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *ایستگاه تحقیقاتی محسن460421محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه مرزئ قالویزان460424محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *پاسگاه مرزئ بهرام اباد460425محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

21824141منطقه عشایري دول گل816069محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

         *         *         *         *ایست بازرسی بهرام آباد816070محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

9203,3491,6681,681شهرك اسالمیه460233محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

7492,4091,2171,192چاالب460174محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16
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4261,446735711چنگوله225649محسن آب0001مرکزئ03مهران05ایالم16

24884246ابطاف سفلی223931مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

281175859ابطاف علیا223932مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

14663333تپه حمام سفلی223936مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

371657194تپه حمام علیا223937مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

10382117چم شاالن223940مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

301246856چشمه شیرین رشنو223942مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *کنارجهانگیر223954مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

8381721گلهی223958مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

451669274لرغه223959مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

5201010موالب علیا223963مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

9271314موالبسفلی223964مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

41587لرغه سفلی223967مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

15553025تپه حمام وسطی460331مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

10371918مصطفایی816097مورمورئ0002کالت01آبدانان06ایالم16

3301,322665657اب انار223930آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

371487969حونگه223944آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

9342212چپوراست223939آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

7231013چرمل223941آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

67240126114سیاه گل223950آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

88301158143هلیوه223965آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

11513021علی آباد223966آب انار0003کالت01آبدانان06ایالم16

4954ارادان223898ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

14552827سیاه خانی223903ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

5251312شیالب223904ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

6291712قدح باال223905ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *قدح پائین223906ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

225901465436انجیره وتیشه کند224003ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

11371918کله گراز224005ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *گرازان پایین224006ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *راهدارخانه کبیرکوه460329ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

2971,116570546گنداب223907ماسبی0002مرکزئ02آبدانان06ایالم16

4061,465745720پشت قلعه223837جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *ایستگاه رادیو تلویزیون223839جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *منطقه ممنوعه سایت223840جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *دستوار224524جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

8251213دیونه224526جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

4541,608808800هفت چشمه223844جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

8072,8601,4551,405شهرك هزارانی223870جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

76281136145بانکت /شمشیراباد/223841جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

12422616طلور223871جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

224806418388جابرانصار460318جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *پادگان قدس816041جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

3511,202587615چم کبود223867جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16
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61229106123ماهوته223873جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *فرودگاه نیروي هوایی816040جابرانصار0003مرکزئ02آبدانان06ایالم16

         *         *         *         *بان گنبد223865وچ کبود0001سراب باغ03آبدانان06ایالم16

174621338283وچکاب223874وچ کبود0001سراب باغ03آبدانان06ایالم16

381637984وچکبودسفلی223875وچ کبود0001سراب باغ03آبدانان06ایالم16

55209103106وچکبودعلیا223876وچ کبود0001سراب باغ03آبدانان06ایالم16

258853455398سرپله223869سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

471778394گل گل سفلی223956سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

107396206190گل گل علیا223957سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

51789مژاره223960سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

217845439406ژیور223929سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

351427171سرابنقل223947سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

4418110378سیاه گاو223951سراب باغ0002سراب باغ03آبدانان06ایالم16

5281513پلیه223371کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *تعل223374کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *توه سیه223375کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *جل خور223376کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

104338170168داروندسرتنگ223382کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *ذیچ شارزول223387کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

11341717سرتنگ223391کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *سیاه گل223392کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

138558293265کپنه کران223397کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *گاومیشان223402کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

6221210گیالنه223404کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

12452619حاجی حاضر223380کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

25995247شاله شوري223393کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

150532264268کالن223398کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

60210109101میرعلمدار223411کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

4417610373نهرخان سفلی223414کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

105402213189نهرخان علیا223415کالن0001زرنه01ایوان07ایالم16

716106روان053615زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

95373176197ترن223373زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

6231211چشمه مرو223377زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

80283144139چهل زرعی223379زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

5920097103شورابه خوران223394زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *میان223409زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

7231013میوانه223412زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

381447470ویله223417زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *قرارگاه غرب460201زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

8301911صداقت816010زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

         *         *         *         *منطقه نظامی چهل زرعی816011زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

341175166باباگیر223366زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

76317153164باسکله گرمه223367زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16

208772389383چهارمله223378زرنه0002زرنه01ایوان07ایالم16
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102405203202چاالنچی علیا223476سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

20703634خرابانان سفلی223478سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

501789187خرابانان علیا223479سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

441577978کل کل علیا223483سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

72275121154گاوسوار223485سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

41495نسارهلشی223487سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

620128مجتمع گاوداري فارغ التحصیالن(2)816004سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

100349171178داراب223480سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

75277128149دوبیران سفلی223520سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

249883443440دوبیران علیا223521سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

20733835شیره چقاچاالنچی223526سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

4151,413716697سراب /دولت اباد/223481سراب0001مرکزئ02ایوان07ایالم16

26974948بلیین223511نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

90324167157جوب گوهرعلیا223514نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

125503250253خوران علیا223519نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

6231310شریف223523نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

481578176علیگه223527نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

22613031لینجاب شریف223530نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

521757699ونیت علیا223537نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

20753540جوب گوهرسفلی223513نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

102346166180ساتیان223522نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

521808397شورابه ملک223524نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

189661325336کله جوب223528نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

817116اسماعیلی سفلی223509نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

         *         *         *         *اسماعیلی علیا223510نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

21814041چقاماهی223516نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

311196356حصارشاوه223517نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

271034756خوران سفلی223518نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

20764135نرگسی223534نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

93320160160نهرغالم ویس223535نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

8321220برزه خوران816008نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

140497245252شهرك اندیشه816078نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

116395186209پلنگرد223512نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

15552827ماژین223531نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

107394197197ماژین میانه سرخ223532نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

4331,509737772شهرك نبوت223525نبوت0002مرکزئ02ایوان07ایالم16

6721511699چم انارسفلی225472چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

7291613قرجیلیگان225480چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

4361,573767806گنبدپیرمحمد225482چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

421346866طالقانی225469چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

431608674پاریاب225470چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

9371720درگه225475چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

481828795شهیدکشوري225479چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

117375188187میان تنگ225484چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16
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51798وري225487چمزئ0001مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

24724131توتخوشادول225508شوهان0002مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

64330189141چشمه پهن225510شوهان0002مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

571427369دول کبودخوشادول225513شوهان0002مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

16643925نادراباد225522شوهان0002مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

20673829بلوطستان شوهان816122شوهان0002مرکزي01ملکشاهی08ایالم16

516106چشمه باریک225474گچی0001گچی02ملکشاهی08ایالم16

41789سراب کلک225476گچی0001گچی02ملکشاهی08ایالم16

24834637سیابدرویش225478گچی0001گچی02ملکشاهی08ایالم16

90339169170کلک نقی225481گچی0001گچی02ملکشاهی08ایالم16

15592930اما225544گچی0001گچی02ملکشاهی08ایالم16

         *         *         *         *انجیر225545گچی0001گچی02ملکشاهی08ایالم16

161602297305باولگ225546کبیرکوه0002گچی02ملکشاهی08ایالم16

7211110بوستانه225547کبیرکوه0002گچی02ملکشاهی08ایالم16

3711,468724744قلعه جوق225552کبیرکوه0002گچی02ملکشاهی08ایالم16

28915041گل گل سفلی225553کبیرکوه0002گچی02ملکشاهی08ایالم16

9281414گل گل علیا225554کبیرکوه0002گچی02ملکشاهی08ایالم16

361347559باغله225231رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

13462620بوژان225236رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

11371522دوگر225246رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

391195663سرابگورطوطی225249رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

15512526سرکان225252رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

23804238سیاه سیاه225253رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

67228111117شوراب خانعلی225255رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

481476879ظهیري سفلی225257رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

16492623ظهیري علیا225258رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

371276265عمارت225260رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

8371720کمان گران816018رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

391387266بوژان (جدید)816108رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

16663234ابزار225229رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

60203100103چم جنگل225238رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

127469229240چم شیر225239رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

20763739دار بلوط225241رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

153522270252چم روته225242رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

59228118110قاضی خان سفلی225261رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

301155956قاضی خان علیا225262رودبار0001مرکزي01سیروان09ایالم16

371236855پانزده خرداد225237لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

401387563چگنی225240لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

361326666هیوند225244لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

51275عباس اباد225259لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

4917910079گورابسفلی225264لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

25964848گورابعلیا225265لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

9291415لرنی سفلی225266لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

301146351الال225268لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16
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5620511194نگل225271لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

5920996113ورگچ225273لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

104347176171اسالمیه ( جدید)816060لومار0002مرکزي01سیروان09ایالم16

4520397106باباشمس225190زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

18804337پهنه بر225191زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

8351718غسلک225192زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

14482820سفیدخانی سفلی225196زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

         *         *         *         *سفیدخانی علیا225197زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

223786408378شهرك سرتنگ225200زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

41798قلندرسفلی225205زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

         *         *         *         *کله جوب225206زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

231105654ورمیان225208زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

11392316سفیدخانی وسطی460123زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

5382216قلندرعلیا460125زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

4519710097نسارمله ماران225207زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

381467373برافتاب مله ماران225235زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

106408212196حسن گاوداري225243زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

197739369370سراب کالن225248زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

72259133126لرنی سفلی ( جدید )816044زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

62248134114لرنی علیا ( جدید)816059زنگوان0001کارزان02سیروان09ایالم16

180645325320چشمه خزانه225321کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

146562287275سراب کارزان225324کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

97310162148قنات اباد225326کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

         *         *         *         *کارخانه سیمان ایالم460127کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

         *         *         *         *شهرك کارخانه سیمان ایالم816017کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

117408202206چشمه پهن225320کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

75249120129چشمه رشید225322کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

148535277258جوب درازمیرزابیگی225330کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

15482523چشمه چاي سفلی225193کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

6261610چشمه چاي علیا225194کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

23884444چشمه چاي وسطی225195کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

14532924علی ابادسفلی225201کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

561949698علی ابادعلیا225202کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

418711علی ابادوسطی225203کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

421658283کله جوب225327کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

159586312274کلی کلی225328کارزان0002کارزان02سیروان09ایالم16

21864343تلخاب باال224074کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

8281315چنارجافري224079کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

17613823خوش قدم224081کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

186702363339کلم باال224088کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

22944945کلم پایین224089کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

401226260موسی224094کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

331287157جابر224095کلم0001مرکزي01بدره10ایالم16

247848420428ابهرپایین224034دوستان0002مرکزي01بدره10ایالم16
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92316156160بانهالن224035دوستان0002مرکزي01بدره10ایالم16

11381919پشت ارشت224037دوستان0002مرکزي01بدره10ایالم16

20764234مله صفرخان224045دوستان0002مرکزي01بدره10ایالم16

5401,931932999ولی عصر224043دوستان0002مرکزي01بدره10ایالم16

169658308350اب چشمه224127هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

         *         *         *         *دامداري224131هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

24914843فدك224135هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

224788405383گچ کوبان224136هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

311336568کله مرد816084هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

331396772آهنگران224128هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

3201,125588537چشمه شیرین224130هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

81336162174دول گالب224132هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

22753936هرانمر224140هندمینی0001هندمینی02بدره10ایالم16

202772388384تلخاب224129زرانگوش0002هندمینی02بدره10ایالم16

142631305326زید224134زرانگوش0002هندمینی02بدره10ایالم16

167711344367گله دار224137زرانگوش0002هندمینی02بدره10ایالم16

4091,444721723زرانگوش224133زرانگوش0002هندمینی02بدره10ایالم16
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