مويسيَى هادُ 5شهر ملَر  71/11/15

بسوِ تعالي 

هَقعيت هناًي ماربري ٍ هساحت زهيي تعریف شدُ
ردیف شوارُ ًاهِ

هَضَع تقاضا

هتقاضي

هساحت زهيي بِ تفنيل ًَع ماربري
هَقعيت
هناًي

پالك
ثبتي

ماربري
در ٍضع
هَجَد

هساحت
قبل از
اصالح

ماربري هصَب طرح تفصيلي یا طرح جاهع در هَرد
تقاضا
ماربري هصَب طرح تفصيلي
با مسر هساحت
ماربري

هساحت

سطح ٍ ًَع ماربري
هَرد تقاضا
ماربري

هغایرت با ضَابط

ًتيجِ گسارش مارشٌاسي

ًتيجِ مويسيَى

هساحت

بعد از
اصالح

1

1/1111
71/5/11

تغيير ماربري از باغات
ٍمشاٍرزي بِ هسنًَي

سيد هَسي
امبري

خ خيام

 1/1711باغ

678/18

611/18

باغات
ٍمشاٍرزي

611/18

هسنًَي

611/18

تغيير ماربري

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با تغيير
ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ باغ هسنًَي
با زیربٌاي  161هتر هربع ،بدٍى قطع اشجار
با رعایت ضَابط ٍهقررات شهرسازي
ٍهعواري بدٍى حق تفنيل از مل پالك
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با
تغيير ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ
باغ هسنًَي با زیربٌاي  161هتر
هربع ،بدٍى قطع اشجار با رعایت
ضَابط ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
بدٍى حق تفنيل از مل پالك
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

6

1/1111
71/5/11

تغيير ماربري از باغات
ٍمشاٍرزي بِ هسنًَي

عليرضا حداد

خ خيام

 1/1711باغ

611/85

651/15

باغات
ٍمشاٍرزي

651/15

هسنًَي651/15 

تغيير ماربري

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با تغيير
ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ باغ هسنًَي
با زیربٌاي  161هتر هربع ،بدٍى قطع اشجار
ٍبدٍى حق تفنيل از مل پالك با رعایت
ضَابط ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با
تغيير ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ
باغ هسنًَي با زیربٌاي  161هتر
هربع ،بدٍى قطع اشجار ٍبدٍى حق
تفنيل از مل پالك با رعایت ضَابط
ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

1

1/1111
71/5/11

تغيير ماربري از باغات
ٍمشاٍرزي بِ هسنًَي

هحوَد قاسوي خ خيام
ملَر

 1/1771باغ

667/79

618/19

باغات
ٍمشاٍرزي

618/19

هسنًَي618/19 

تغيير ماربري

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با تغيير
ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ باغ هسنًَي
با زیربٌاي  161هتر هربع  ،بدٍى قطع اشجار
با رعایت ضَابط ٍهقررات شهرسازي
ٍهعواري بدٍى حق تفنيل از مل پالك
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با
تغيير ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ
باغ هسنًَي با زیربٌاي  161هتر
هربع  ،بدٍى قطع اشجار با رعایت
ضَابط ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
بدٍى حق تفنيل از مل پالك
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

9

1/1111
71/5/11

تغيير ماربري از باغات
ٍمشاٍرزي بِ هسنًَي

خ خيام

 1/1711باغ

687/1

659/1

باغات
ٍمشاٍرزي

659/1

هسنًَي659/1 

تغيير ماربري

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با تغيير
ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ باغ هسنًَي
با زیربٌاي  161هتر هربع ،بدٍى قطع اشجار
ٍ بدٍى حق تفنيل از مل پالك با رعایت
ضَابط ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با
تغيير ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ
باغ هسنًَي با زیربٌاي  161هتر
هربع ،بدٍى قطع اشجار ٍ بدٍى حق
تفنيل از مل پالك با رعایت ضَابط
ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

حاهد دالٍري




























5

1/1111
71/5/11

تغيير ماربري از باغات
ٍمشاٍرزي بِ هسنًَي

سيد سعيد
احد زادُ
ملَري

خ خيام

ٍ1558
1/1551

باغ

981/89

981/89

باغات
ٍمشاٍرزي

981/89

هسنًَي981/89 

تغيير ماربري

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با تغيير
ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ باغ هسنًَي،
بدٍى قطع اشجار ٍبدٍى حق تفنيل از مل
پالك با سطح اشغال حدامثر  11درصد ٍبا
ترامن  161درصد بارعایت ضَابط ٍهقررات
شهرسازي ٍهعواري پيشٌهاد هَافقت بعول
آهد

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با
تغيير ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ
باغ هسنًَي ،بدٍى قطع اشجار
ٍبدٍى حق تفنيل از مل پالك با
سطح اشغال حدامثر  11درصد ٍبا
ترامن  161درصد بارعایت ضَابط
ٍهقررات شهرسازي ٍهعواري
پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

8

1/1111
71/5/11

تغيير ماربري از باغات
ٍمشاٍرزي بِ هسنًَي

رضا بابازادُ

خ شهيد
رجايي

1/1181

باغ

517/61

517/61

باغات
ٍمشاٍرزي

517/61

هسنًَي517/61 

تغيير ماربري

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با تغيير
ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ باغ هسنًَي
بدٍى قطع اشجار ٍبدٍى حق تفنيل از مل
پالك با سطح اشغال  11درصد در یل
طبقِ با رعایت ضَابط ٍهقررات شهرسازي
ٍهعواري پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

با عٌایت بِ بازدید بعول آهدُ با
تغيير ماربري از باغات ٍمشاٍرزي بِ
باغ هسنًَي بدٍى قطع اشجار
ٍبدٍى حق تفنيل از مل پالك با
سطح اشغال  11درصد در یل طبقِ
با رعایت ضَابط ٍهقررات شهرسازي
ٍهعواري پيشٌهاد هَافقت بعول آهد

