
 مسکن   ثبت نام طرح نهضت مل   ۷نام در فاز  ثبت   ت ی ظرف  ی دارا   ی شهرها   ست یل 
 

 شهر محل سکونت  استان 
  نام   ثبت   ظرفیت   دارای )  شهر محل تقاضا 

 ( مسکن   مل   نهضت   طرح   هفتم   مرحله   در 

 دهلران دهلران ایالم 

 مهران مهران ایالم 

 پهله  پهله  ایالم 

 توحید توحید ایالم 

 مورموری مورموری ایالم 

 موسیان موسیان ایالم 

 امام حسن امام حسن بوشهر 

 اهرم اهرم بوشهر 

 آبپخش آبپخش بوشهر 

 آبدان  آبدان  بوشهر 

 بادوله بادوله بوشهر 

 برازجان  برازجان  بوشهر 

 بردخون بردخون بوشهر 

 بندر دیلم بندر دیلم بوشهر 

 بندر ریگ بندر ریگ بوشهر 

 بندردیر بندردیر بوشهر 

 بندرکنگان  بندرکنگان  بوشهر 

 بهارستان بهارستان بوشهر 

 تنگ ارم تنگ ارم بوشهر 

 جم جم بوشهر 

 چغادک چغادک بوشهر 



 خورموج  خورموج  بوشهر 

 دوراهک  دوراهک  بوشهر 

 سعد آباد سعد آباد بوشهر 

 شنبه  شنبه  بوشهر 

 شهر جدید عالیشهر بوشهر و شهر جدید عالیشهر  بوشهر 

عسلویه، نخل تقی و چاه  بوشهر 
 مبارک و شهر جدید نایبند

 شهر جدید نایبند

 شهر جدید ایوانک  تهران تهران 

 زهان  زهان  خراسان جنوب 

 درح  درح  خراسان جنوب 

 گزیک گزیک خراسان جنوب 

 اسفراین  اسفراین  خراسان شمال 

 ایور ایور خراسان شمال 

 بجنورد  بجنورد  خراسان شمال 

 تیتکانلو  تیتکانلو  خراسان شمال 

 جاجرم  جاجرم  خراسان شمال 

 درق درق خراسان شمال 

 سنخواست  سنخواست  خراسان شمال 

 شوقان شوقان خراسان شمال 

 گرمه گرمه خراسان شمال 

 شیروان  شیروان  خراسان شمال 

 فاروج فاروج خراسان شمال 

 قایض قایض خراسان شمال 

 آشخانه آشخانه خراسان شمال 

 راز راز خراسان شمال 



 حصار گرمخان  حصار گرمخان  خراسان شمال 

شهرهای استان خوزستان و  خوزستان 
 شهر جدید رامین

 شهر جدید رامین

شهرهای استان خوزستان و  خوزستان 
 شهر جدید شیرین شهر 

 شهر جدید شیرین شهر 

سمنان، گرمسار و شهر جدید   سمنان 
 ایوانک

 شهر جدید ایوانک 

 ایرانشهر ایرانشهر سیستان وبلوچستان 

 بمپور  بمپور  سیستان وبلوچستان 

 پیشین  پیشین  سیستان وبلوچستان 

 چابهار چابهار سیستان وبلوچستان 

 فنوج فنوج سیستان وبلوچستان 

 قصرقند  قصرقند  سیستان وبلوچستان 

 کنارک  کنارک  سیستان وبلوچستان 

 گلموریت گلموریت سیستان وبلوچستان 

 محمدان  محمدان  سیستان وبلوچستان 

 نگور  نگور  سیستان وبلوچستان 

دوست محمد، ادییم، بنجار،   سیستان وبلوچستان 
محمدآباد و شهرهای 

شهرستان زابل، هیرمند، 
نیمروز و هامون زهک و شهر 

 جدید رامشار

 شهر جدید رامشار

 اردکان  اردکان  فارس 

 ارسنجان  ارسنجان  فارس 

 اشکنان اشکنان فارس 

 اقلید اقلید فارس 

 ایزدخواست ایزدخواست فارس 



 آباده  آباده  فارس 

 آباده طشک آباده طشک فارس 

 باب انار  باب انار  فارس 

 بوانات بوانات فارس 

 بهمن  بهمن  فارس 

 حاجی آباد  حاجی آباد  فارس 

 حسایم حسایم فارس 

 حسن اباد حسن اباد فارس 

 خاوران  خاوران  فارس 

 خوزی خوزی فارس 

 داراب  داراب  فارس 

 دبیران دبیران فارس 

 دژکرد  دژکرد  فارس 

 رحمت آباد  رحمت آباد  فارس 

 سده سده فارس 

 سعادت شهر  سعادت شهر  فارس 

 عالمرودشت عالمرودشت فارس 

 صغاد صغاد فارس 

 فراشبند فراشبند فارس 

 قیر قیر فارس 

 کازرون کازرون فارس 

 گله دار گله دار فارس 

 کره ای کره ای فارس 

 وراوی وراوی فارس 

 ین ریز  ین ریز  فارس 

 باغین  باغین  کرمان 

 چترود  چترود  کرمان 

 شهداد شهداد کرمان 

 عنبرآباد عنبرآباد کرمان 



 قلعه گنج  قلعه گنج  کرمان 

 منوجان منوجان کرمان 

 بافت  بافت  کرمان 

 بروات  بروات  کرمان 

 بهرمان بهرمان کرمان 

 جبالبارز  جبالبارز  کرمان 

 جیرفت  جیرفت  کرمان 

 درب بهشت درب بهشت کرمان 

 دهج دهج کرمان 

 رودبار رودبار کرمان 

 فاریاب فاریاب کرمان 

 گنبک گنبک کرمان 

 کهنوج کهنوج کرمان 

 ریحان شهر ریحان شهر کرمان 

 نظام شهر نظام شهر کرمان 

 قصرشیرین  قصرشیرین  کرمانشاه 

 چرام  چرام  کهگیلویه وبویراحمد 

 دوگنبدان  دوگنبدان  کهگیلویه وبویراحمد 

 دهدشت دهدشت کهگیلویه وبویراحمد 

 لیکک  لیکک  کهگیلویه وبویراحمد 

 مارگون  مارگون  کهگیلویه وبویراحمد 

 بندرترکمن بندرترکمن گلستان 

 جلین  جلین  گلستان 

 کالله کالله گلستان 

 گرگان  گرگان  گلستان 

 گمیش تپه گمیش تپه گلستان 

 سیمین شهر  سیمین شهر  گلستان 

 قرق  قرق  گلستان 



 منجیل منجیل گیالن 

 رستم آباد رستم آباد گیالن 

 الیگودرز  الیگودرز  لرستان 

شهرهای شهرستان اراک،  مرکزی 
دلیجان و محالت و شهر جدید  

 امیرکبیر

 شهرجدید امیرکبیر

شهرهای شهرستان اراک،  مرکزی 
شازند و خمین و شهر جدید  

 مهاجران 

 شهرجدید مهاجران 

 ابومویس ابومویس هرمزگان 

 باالشهر باالشهر هرمزگان 

 بستک  بستک  هرمزگان 

 بندرجاسک بندرجاسک هرمزگان 

 بندرعباس بندرعباس هرمزگان 

 بندرلنگه بندرلنگه هرمزگان 

 بندزرک بندزرک هرمزگان 

 بیکاء بیکاء هرمزگان 

 پارسیان پارسیان هرمزگان 

 پل پل هرمزگان 

 تیرور تیرور هرمزگان 

 جناح جناح هرمزگان 

 چارک  چارک  هرمزگان 

 حاجی اباد  حاجی اباد  هرمزگان 

 دشیت دشیت هرمزگان 

 رویدر رویدر هرمزگان 

 زهویک زهویک هرمزگان 


