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• تدوین الیحه سند چشم انداز 1404 تبریز: 	
بدنب��ال تحقق اهداف برنام��ه میان مدت تبریز 90 و در راس��تای برنامه ی 
هدفمند توس��عه ی آتی كالنشهر تبریز،  تدوین و طراحی سند چشم انداز 5 
ساله ی آینده در دستور كار معاونت شهرسازی شهرداری تبریز قرار گرفت و 

برای طی مراحل تصویب شورای اسالمی شهر ارایه گردید.

•  تصویب طرح های تفصیلی مناطق ) 8و 2( و) 5 و 1( طرح جامع :	
 مطالعات این طرحها با همكاری مهندسین مشاور از سال 1382 شروع شده 
بود علیرغم وقفه طوالن��ی در تصویب آن با پیگیری های مداوم این حوزه 
و تش��كیل مداوم جلسات كمسیون های تخصصی شورای اسالمی شهر و  
كمیته فنی در سازمان مسكن و شهرسازی استان و بررسی و مرتفع نمودن 
مغایرت های وضع موجود در شهرداری های آن مناطق در سال 88 و 89 به 

تصویب رسید.

•  مطالعات طرح تفصیلی پارک بزرگ آذربایجان :	
 قراردادمطالعات به مساحت 700 هكتار در محدوده شهرداری منطقه 4 با 
مهندسین مشاور منعقد گردیده است. این طرح حاوی پروژه های متعددی 
از قبیل مراكز تفریحی و ورزش��ی و توریس��تی چند منظوره از قبیل دریاچه 
مصنوعی باورزش های مفرح قایقرانی،پیست اسب سواری، مركز نگهداری 
ماهیه��ای آكواریومی، طراحی پارک بین الملل و ب��اغ ایرانی، پارک علم و 
قرآن، پارک تبریز قدیم، پارک فناوری خورشیدی، مراكز همایش و برگزاری 
فستیوال های هنری و نمایشی و پروژه های دیگری مطالعه و طراحی شده 

است كه در مرحله بررسی و تصویب می باشد.

•  شروع مطالعات آماده سازی اراضی صنایع کارگاهی مایان :	
 در راستای پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی مبنی بر انتقال صنایع و مشاغل 
مزاحم به خارج از محدوده ش��هر تبریز در تحقق الگوهای بهینه زیست در 
شهر قرارداد مطالعات با مهندسین مشاور منعقد شده است و با پیگیری های 
این حوزه مطالعات وضع موجود آن به انجام رسیده است . این محدوده در 
ناحیه 4 منطقه 7 طرح جامع با وسعتی بالغ بر 495 هكتار قرار گرفته است. 

•  مطالعات موضعی طرح ساماندهی اراضی شمس آباد : 	
پس از تأیید طرح تفصیلی مناطق 8 و 2 طرح جامع در ش��ورای اس��المی 
شهر و  در راستای تسریع در ساماندهی این محله قرارداد ساماندهی آن با 
مهندسین مشاور منعقد شده و مرحله اول مطالعات به این حوزه ارائه گردیده 

و مراحل دوم و سوم آن در حال انجام مراحل نهایی می باشد.
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• پی گیری عملیاتی کردن انتقال پادگان ها و زندان به خارج از شهر : 	
نظر به فرسوده شدن زندان و پتانسیل های موجود در بستر پادگان ها در تامین 
نیازمندی های خدماتی  و كاربری های عمومی شهر و همچنین در راستای 
نیل به الگوی ساختار فضایی و ادراكی بصری مطلوب و تحقق سیما و منظر 

شهری مناسب در ضرورت انتقال این مراكز مورد نظر می باشد.

• انجام مراحل قرارداد مطالعات طرح بدنه سازی دروازه تهران:	
 دراجرای مصوبه كمیس��یون ماده 5 این طرح بارویكردپاالیش عملكردی 
كاربریهای ناسازگارموجود دردستیابی به سیما ومنظر شهری مطلوب كه به 

عنوان مهمترین مبادی ورودی شهربه شمارمی آیدانجام می گیرد.

• ارائ�ه لوایح تجمیع قطع�ات وپارکینکهای عمومی مش�ائی برای 	
تصویب به شورای محترم اسالمی شهر: 

باتوج��ه ب��ه اهمی��ت ش��كل،اندازه وچگونگی تركی��ب كوچكتری��ن جزء 
درشكل گیری  بافت موزون شهری،تركیب ودانه بندی قطعات ازمهمترین 
عناصر بافت به شمارمی آیدلذا تجمیع قطعات اساسی ترین راهكاراجرایی 
درهویت بخشی به بافتهای درگیرومساعدت درامرانبوه سازی می باشدكه 

دراین الیحه تسهیالت ویژه ای درنظرگرفته شده است. 
 به استناد ماده 1 قانون توسعه حمل ونقل مدیریت سوخت مصوب مجلس 
ش��ورای اسالمی وتبصره 4ماده 22عوارض محلی سال 89 ضوابط احداث 
آن  در خص��وص ال��زام به تأمین پاركینگ الیح��ه ی احداث پاركینگ های 

عمومی در سطح محالت تهیه و تدوین شده است.  

• عقد قرارداد همکاری با واحد پژوهش در ریاضیات دانشگاه تبریز:	
در راستای تفاهم نامه موجود فی مابین شهرداری و دانشگاه تبریز در جهت 
اس��تفاده از توان علمی و تحقیقی واحدهای  پژوهش��ی  دانش��گاه در حل 
معضالت شهرسازی از جمله موضوع مطالعات تخصیص بهینه اراضی كه 
طبق آن با رویكردی نو، مدل ها و   فرمول های ریاضی در حل مش��كالت 

بكار گرفته می شود .

• انعقادتفاهم نامه با بانك سپه منطقه آذربایجان شرقی 	
به منظور تشویق و ترغیب شهروندان در توسعه و آبادی شهر تبریز و با هدف 
رونق بخشی به بخش مسكن  و همچنین استفاده از پتانسیل های موجود 
در بانک ها كه تاثیرگذار در رونق اقتصادی  شهر  بااعطای تسهیالت دویست 
وپنجاه میلیون ریالی برای هرواحد مس��كونی درراستای تولید مسكن این 
تفاهم نامه بین بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز منعقد 

گردیده است.
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• انجام مطالعات و پیگیری مسائل محدوده و حریم کالنشهر تبریز:	
با توجه به مصوبه س��ال 71 ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری مبنی بر 
تعریف حریم شهر تبریز در حدود 107هزار هكتار و مشكالت بعدی ناشی از 
قانون تعریف محدوده و حریم مصوب سال 84، معاونت شهرسازی نسبت 

به بررسی و پیگیری مغایرت های پیش آمده اقدام كرده است.

• طی مراحل و تصویب پروژه های سرمایه گذاری شهرداری :	
نظر به جایگاه شهر تبریز به عنوان بزرگترین كالنشهر شمالغرب ایران و حوزه 
نفوذ بالمنازع منطقه ای و ملی و نیاز به تعریف پروژه های با مقیاس كالن 
شهری و در شان و جایگاه تبریز طرحهای زیر در حوزه معاونت شهرسازی 

تكمیل و به تصویب كمیسیون ماده 5 استان رسیده است:

1•– پروژه•عتیق: 
به مس��احت 3.9 هكتار با كاربری مختلط مس��كونی، تجاری و خدماتی و 
پاركینگ و در راستای احیای بافت فرسوده محدوده چهارراه شهید بهشتی 
و مسجد كبود وبا عرضه 800 میلیارد اوراق مشاركت مدنی شروع و عملیات 
اجرایی آن در 29 بهمن 89 وپس از عملیات تملک  و تخریب، آغاز گردید. 

2-•ایستگاه•های•مترو•: 
طی مراحل اس��تصوابی تعداد 13 ایس��تگاه قطار شهری و تعریف  ایستگاه 
كالنتر كوچ��ه  به صورت  مجتمع تجاری، خدماتی و ایس��تگاهی با نقش 
خدماتی، تجاری و حمل ونقل و شركت در جلسات بررسی فنی پروژه های 

ایستگاهی سازمان قطار شهری تبریز 

•CNG•3-•مکانیابی•و•طی•مراحل•استصوابی•احداث•بیش•از•20•جایگاه
در•راستای•روان•سازی•ترافیک

4-•پروژ•ه•40•طبقه•ائل•گلی•:
 به مساحت 9215 متر مربع با كاربری تجاری، اداری و مسكونی 

5-•باغ•وزیر•: 
به مس��احت 3.4 هكتار با كاربری مس��كونی، آموزش��ی، تجاری و فضای 
س��بزكه پس از طی مراحل صدور پروانه ساختمانی در مراحل آغاز عملیات 

اجرایی می باشد
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6-•ضوابط•و•مقررات•شهرک•خاوران•: 
به دنبال تصویب طرح تفصیلی ش��هرک خاوران وبا نگرشی نو به موضوع 
شگل گیری واحدهای مسكونی در كنار همدیگر به دلیل وجود پتانسیل های 
خاص در ش��هرک و با بررسیهای كارشناس��ی و تشكیل جلسات متعدد به 

صورت ویژه و اختصاصی تدوین و به تصویب رسید

7•– افزای�ش•س�طح•اش�غال•و•تراک�م•در•ضوابط•مربوط•ب�ه•کاربری•
ورزشی: 

در جهت تش��ویق س��رمایه گذاری در این بخش و ترویج نش��اط و روحیه 
ورزشی در احاط مختلف مردم پیشنهاد ومورد تصویب قرارگرفت

8-•درب•گجیل•:
 به مس��احت 2.3 هكتار و با كاربری تجاری، خدماتی در جهت ساماندهی 
و احیای كاربری های اطراف و داخل بافت كه دچار ناهمگونی و فرس��ودگی 
كام��ل به بیغوله تبدیل ش��ده اس��ت و ضریب س��رمایه گذاری و مش��اركت 
ش��هروندان در س��طح پایینی قرار دارد طرح تفضیلی موضعی این بلوک در 
س��ال 83 به تصویب كمسیون ماده 5 رسیده و ایدئوگرام معماری مجموعه 

تهیه و تصویب شده و درحال اجرا می باشد.

9-•پروژه•میار•میار•: 
به مس��احت 3.7 هكتار وبا كاربری فرهنگی به دلیل  قرار گرفتن در بخش 
مركزی و بافت تاریخی و فرهنگی و فرسودگی تأسیسات زیربنایی و روبنایی 
وهمچنین به دلیل استقرار كاربری های ناسازگار شهری و معماری آشفته با 
سیستم سازه ای غیر مستحكم، طرح تفضیلی موضعی این بلوک در سال 89 

به تصویب كمسیون ماده 5 رسیده است.

10•– ساماندهی•افالک•نما•: 
تغییر كاربری به مس��احت 2.3 هكتار به كاربریهای شبكه معابر 35 متری 
و 20  متر عمق فضای س��بز و اصالح هندسی تقاطع ها و تعریف پروژه ی 

ترافیكی كه قسمتی از طرح  در بهمن ماه 89 به بهره برداری رسید. 

11-•هتل•مقبره•اشعرا•: 
ب��ه مس��احت 623 مترمربع در راس��تای افزای��ش كاربریه��ای تفریحی و 

جهانگردی و در نزدیكی سایت مقبره اشعرا به تصویب رسید
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•   مبادله شناسنامه فنی ساختمان باسازمان نظام مهندسی استان :	
 برای ارتقاء س��طح كیفیت زندگی مردم، ارائه خدمات س��ریع و با كیفیت به 
شهروندان این شناسنامه به همراه پروانه های ساختمانی كه حاوی اطالعات 
مربوط به عوامل ذی مدخل در امر اجرا و ساخت ساختمان ها و اطالعات و 
مشخصات مربوط به مالک، مهندسین طراح، ناظر، محاسب، جوشكار، 
تاسیسات و ... در آن درج و در اختیار ارگان های مربوطه مانند شهرداری، 
نظام مهندسی، سازمان مسكن و خود مالک قرار می گیرد تا در صورت نیاز 

بتوانند از آن استفاده نمایند و مسئولیت افراد در آن مشخص گردد.

• - تشکیل دبیرخانه ستادساماندهی سکونت گاه های غیررسمی: 	
آیی��ن نامه نح��وه فعالیت س��تاد هماهنگی ام��ور اجرایی توانمندس��ازی و 
ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی شهرستان توسط دبیرخانه ستاد تهیه و 

تدوین شده و به تصویب اعضای گروه ستاد رسیده است .
  اهداف مهم این آیین نامه عبارتند از:

1- فرهنگ سازی برای ایجاد وحدت رویه بین كلیه دستگاههای اجرایی در 
چارچوب سند ملی و آیین نامه ستاد   

2– پیشنهاد اصالح قوانین و بسترسازی الزم جهت تحقق اهداف پیش بینی 
شده در سند ملی و جلوگیری از دوباره كاری و اقدامات موازی 

3– بسترس��ازی به منظور ظرفیت س��ازی نهادی، آموزش و ارتقاء س��طح 
دانش فنی دست اندر كاران مدیریت امور شهری ) شهرداری تبریز( در امور 

توانمندسازی  
4- در رابطه با تشكیل جلسات توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای 
غیررس��می دو جلسه پس از تشكیل دبیرخانه با حضور رئیس )فرماندار( و 
دبیر )ش��هردار( و اعضای ستاد تشكیل شده است در این جلسات اقدامات 
انجام یافته توسط مناطق شهرداری همچنین موانع و مشكالت در زمینه 
دستیابی به اهداف ستاد ارائه نظریات اعضاء ستاد شهرستان مطرح و به مورد 

اجرا گذاشته می شود.

•  نشست تخصصی مدیران بافت فرسوده کالن شهرها : 	
نظر به وجود بیش از 65 هزار هكتار بافت فرسوده شهرهای كشور با جمعیتی 
بالغ بر 18 میلیون نفر و همچنین تبادل تجربیات كالن شهرها در احیاء این 
بافت ها در 6 و 7 مهر ماه سال جاری در ساختمان عمارت شهرداری كالن 

شهر تبریز برگزار شد.
محورهای مهم این نشست عبارت بودند از:

* بحث و بررس��ی در رابطه با موارد و مس��ائل حقوقی و س��رمایه گذاری در 
بافت های فرسوده
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*  بحث و بررسی پیرامون امالک قولنامه ای و فاقد سند
* اهمیت توجه به بافت فرسوده به جهت بروز بحران ها.

* اهم مش��كالت بافت فرسوده من جمله  عدم وجود  برنامه ریزی جامع و 
مش��خص، عدم اعتماد مردم به مسئوالن، توسعه برون زا و عدم توجه به 
توس��عه درون زا و نبود ادبیات مشترک در خصوص حریم اماكن تاریخی و 

فرهنگی و كمبود خدمات حمل و نقل 
* تاسیس دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده شهری در كالن شهر ها
* بررسی و تقویت طرح های بافت فرسوده با اولویت در كمیسیون ماده 5

* تعیین شرح خدمات متناسب با بافت های فرسوده و صالحیت مشاوران

• سامانه کسر و ثبت  سهمیه مهندسین	

 در راس��تای ارائه خدمات غیر حضوری به جامعه مهندس��ین ناظر استان و 
نظارت هدفمند بر فعالیت آنان و جلوگیری از س��فرهای زاید درون شهری 
این سیستم باامكانات نرم افزاری نوین درتحقق اهداف مذكور توسط حوزه 
معاونت شهرس��ازی و با همكاری سازمان نظام مهندسی استان راه اندازی 

گردید.
ام��كان نگه��داری اطالع��ات )س��وابق تحصیلی،صالحی��ت در 	 

رشته ها،پروانه اشتغال(مهندسین سازمان،كاردانهای فنی و..
امكان تعریف ظرفیت برای مهندسین،دفاتر اجرا و طراحی،طراحان 	 

حقوقی و مجریان حقوقی
امكان تعریف شركتها و مجریان حقوقی و مشاورین	 
 	SMS امكان اخذ آخرین وضعیت سهمیه توسط

• تاسیس دفاتر خدمات الکترونیك : 	
به منظور دستیابی به اهداف دولت الكترونیک در خدمات رسانی اصولی و 
كاهش بروكراسی اداری این دفاتر بعنوان پایلوت در منطقه 7 و 8 شهرداری 
تبریز تاسیس گردیده است و قسمتی از خدمات شهرسازی را ارائه می نمایدكه 
تعرفه پیشنهادی و آئین نامه بازرسی دفاتر خدمات الكترونیک شهر برای 

تصویب به شورای محترم اسالمی شهرتوسط این حوزه ارائه شده است . 
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• چاپ وانتشارکتابچه آشنایی باکمیسیون ماده صد : 	
به منظور آشنایی شهروندان با قوانین و ضوابط در زمینه جنبه های حقوقی 
كمیس��یون ماده صد قانون ش��هرداری ها پیرو اقدامات قبلی حوزه معاونت 
شهرس��ازی در چاپ كتابچه های شهرسازی برای همه و ... چكیده ای از 
قوانین موصوف با عنوان آش��نایی با كمیسیون ماد صد در توجه به قواعد و 
ضوابط حاكم و معتبر در امر رس��یدگی به تخلفات ساختمانی تهیه و تنظیم 

شده است كه به تیراژ ده هزار جلد در مرحله چاپ می باشد.

•  انتشار کتاب تبریز خشتی استوار در معماری ایران:	
 نظر به محتوای ارزشمند آن در معرفی ویژ گی های شهرسازی و معماری 
كالنشهر تبریز و بناهای واجد ارزش معماری، به جهت كمیاب بودن این اثر 
ش��هرداری تبریز با حمایت های شورای اسالمی شهر به تجدید چاپ این 

كتاب اقدام نموده است.

کنترل  سازه 

تعداد•پرونده•های••کنترل••شده••در9•ماه•سال•89

متراژ بر حسب  متر مربع تعداد 

32852036106

نظام معماری
تعداد•پرونده•های•ثبت•شده•در9•ماه•سال•89

متراژنظارت تعداد
)مترمربع(

متراژ طراحی )مترمربع(

455329100492711978
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 آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت  فروردين 
88سال   226 332 323 322 342 272 329 205 120
89سال   259 403 363 93 121 106 695 396 292

 تعداد

 89و88نمودارمقایسه ای تعدادپروانه های ساختمانی صادره در نه ماهه سال های 
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 آذر   آبان مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد ارديبهشت  فروردين 
88سال   130409 281070 246221 238652 212172 158878 671074 188226 102495
89سال   163613 244083 240123 42186 85128 96293 443475 289623 208610

 89و88نمودارمقایسه ای زیربنای پروانه های ساختمانی صادره در نه ماهه سال های 

صدور پروانه:



100

از نمایشگاه اكسپوی جهانی می توان به عنوان سومین رویداد بین المللی 
بعد از بازیهای المپیک  وجام جهانی نام برد. در این نمایشگاه، كشورهای 
جه��ان، تاری��خ، فرهنگ ، هنر و دان��ش كشورش��ان را در غرفه هایی به 
نمایش می گذارند. هر آنچه در این غرفه ها، به نمایش گذاش��ته می شود 

انعكاس دهنده خصوصیات كشور مذكور  است.
در سال 2010 میالدی، این نمایشگاه در شانگهای چین به مدت 6 ماه 
برپا ش��د كه از لحاظ تعداد كشورهای شركت كننده و مساحت كل اكسپو، 
در طول مدت برگزاری اكسپو، ركوردی تاریخی به شمار می رود. حضور 
ایران نیز در نمایش��گاه اكسپو 2010 چشمگیر بود و دستاوردها و تجارب 

مفیدی را به همراه داشته است.
شهرداری تبریز در راستای اهداف كالن خود در این نمایشگاه شركت نمود 

و طرح ها و پروژه های مختلف شهری را به نمایش گذاشت.

شرکت در
 نمایشگاه اکسپو 2010 شانگهای   

) زندگی سالم، شهر ساالم (



101



102

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

 89نه ماهه  88نه ماهه  87نه ماهه 

694 594 
823 

2404 

2127 

2763 

 نمودارمقایسه ای پروانه های ساختمانی صادره دربافت فرسوده  

 تعدادپروانه 

تعداد پروانه
تعداد واحد مسكونی

تسهیالت ویژه برای بافت فرسوده

وصول تنها 15 ٪ از هزینه پروانه ساختمانی تا تراكم مجاز	 
در ص��ورت تجمیع حداقل 5 پالک بدون وص��ول هزینه های پروانه 	 

ساختمانی تا تراكم مجاز
تراكم پایه برای احداث بنا در عرصه هایی از بافت فرس��وده با رعایت 	 

ضوابط فقط برای یک بار به میزان 60 ٪ افزایش می یابد.
مالكین امالكی كه قس��مت قابل توجهی از امالک آنها در اثر اجرای 	 

طرحهای تفضیلی به معابر الحاق گرددو جهت اخذ پروانه به شهرداری 
مراجعه می كنند در صورتیكه مس��احت الحاقی از ملک آنان به معابر 
مازاد بر 10 متر مربع باش��د مشمول پرداخت عوارض درزیربنا وتراكم 

پایه تا 2 برابر مساحت الحاقی ) تا تراكم مجاز ( نخواهند بود .
امالكی كه در گذرهای 4 متری و كمتر واقع شده اند و صاحبان آنها تا 	 

15 متر مربع از امالک خود را مطابق طرح تفضیلی عقب كشی نموده 
تا 120 ٪ تراكم پایه و برای بیشتر از 15 متر مربع تا 200 ٪ تراكم مجاز 

پروانه ساختمانی بدون دریافت عوارض متعلقه صادر خواهد شد.
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شهرک خاوران
در پی تصویب توس��عه ش��هرتبریز و بررس��ی همه جانبه موضوع توس��ط 
كارشناس��ان امر مقرر گردد بدلیل موقعیت جعرافیایی و اقلیمی این توسعه 
از س��مت ش��رق تبریز و اراضی واقع در ضلع جنوبی جاده منتهی به منطقه 
ییالقی باسمنج صورت گیرد. در سال 1370 متعاقب تصویب طرح اولیه و 
طی مراحل قانونی    محدوده ای به وسعت حدود 1100 هكتار تعیین و اداره 
امالک شهرداری اقدام به تملک قانونی محدوده مشخص شده نمود. پس 
از س��پری ش��دن حدود 18 سال از مراحل تملک، توافق و تهیه نقشه اولیه 
توسط مهندسین مشاور عرصه و تصویب آن در كمیسیون ماده 5 و سرانجام 
با تصویب 350 هكتار از اراضی تملک ش��ده جهت شهرک سازی واقع در 
ضلع شرقی جاده زرنق و نهایتاً با اهتمام شهردار محترم تبریز و حمایتهای 
همه جانبه اعضای محترم شورای اسالمی شهر تبریز جهت تكمیل طرح 
نهایی و واگذاری قطعات تفكیكی و حل شدن مشكل چندین ساله اعضاء 
تعاونیها و مالكین ذینفع در شهرک خاوران، با تشكیل و راه اندازی شهرداری 
منطقه 9 و تدابیر شهردار و كاركنان زحمتكش این منطقه و نهایتاً با مد نظر 
قراردادن پیش��نهادات نمایندگان تعاونیهای مسكن ضمن بازنگری نقشه 
تفكیكی توسط مهندسین مشاور باغ شهربنا . تصویب نهایی آن نسبت به 

تحویل قطعات و صدور قراردادهای واگذاری اقدام گردید

•  امالک 	

2-  تنظیم توافق نامه نسبت به /50000مترمربع از اراضی توافق نشده در 
محدوده مصوب.

3-  تنظیم توافقنامه نس��بت به 52 مورد از س��اخت و سازهای غیرمجاز در 
محدوده فتح آباد 

. CNG 4-  واگذاری 3 قطعه زمین جهت احداث
5-  واگ��ذاری ی��ک قطع��ه زمین بمس��احت 20 هكتار به س��ازمان ورزش 

شهرداری در ضلع شرقی جاده زرنق
6-  واگ��ذاری ی��ک قطعه زمین بمس��احت هفت هكتار به س��ازمان پایانه 

مسافربری شهرداری در ضلع شرقی جاده زرنق.
7-  واگذاری یک قطعه زمین بمس��احت زمین /4500مترمربع به سازمان 

آتش نشانی شهرداری جهت احداث ایستگاه آتش نشانی.
8-  پیگیری مراحل واگذاری یک قطعه زمین بمساحت 20 هكتار در ضلع 

شرقی جاده زرنق جهت احداث   باغ ویال به خانه صنعت معدن.
9-  پیگیری مراحل واگذاری یک قطعه زمین بمساحت 20 هكتار در ضلع 

شرقی جاده زرنق جهت احداث   باغ ویال به شركت تاپكو.
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مجموعه فرهنگی ورزشی خاوران
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•  سرمایه گذاری ومشارکت	

مبلغ سرمایه گذاریسهم شركتسهم شهرداریزیربنامشاركت كنندهنام پروژه

/67775196966ریال88٪12٪10000 متر مربعقافالن سهند آذرمجتمع مسكونی افق خاوران1

/76121831658ریال75٪25٪9172 مترمربعهرم عمران آذرتجاری خدماتی خاوران2

•  واگذاری قطعات به تعاونی های مسکن در شهرک خاوران 	

مساحت تجاریمساحت مسکونی تجاری مسکونی نام

-22219/96-38تعاونی مسکن زندان 

56633659/472119/91تعاونی مسکن فنی وحرفه ای 

12490/93492/55-23تعاونی مسکن ناحیه 5

-2396/97-7تعاونی مسکن نظام مهندسی 

-19646/96-29تعاونی مسکن بانک تجارت 

-7820/45-12تعاونی مسکن دامپزشکی

-10812/56-15كانون وكال

111500/49774/09تعاونی مسکن پتروشیمی

-816/15-1تعاونی مسکن نبی اكرم 

-3927/97-9تعاونی مسکن موتورسازان 

68240595/74710/53تعاونی مسکن  تراكتورسازی 

-50437/88-78تعاونی مسکن ماشین سازی 

-6659/28-11تعاونی مسکن پاستوریزه

89162597/77275/77تعاونی مسکن جهاد كشاورزی

-22600-32تعاونی مسکن بازرگانی 

46911298/1824373/85جمع




