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تعاریف و مفاهیم 

ساختمان: فضایی است  محصور ، ثابت و مستقل که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و برای سکونت و یا فعالیت اقتصادی 
ساخته شده است . به شرط آن که مساحت زیر بنای قسمت مسقف حداقل 4 متر مربع باشد.

مساحت زمین: عبارت است از مساحت قطعه زمین ملکی که ساختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.

سطح کل زیر بنای طبقات: عبارت است از مجموع سطح زیربنای کلیه طبقات اعم از زیر زمین، طبقه ی همکف، نیم طبقه ، 
طبقه ی اول و بقیه ی طبقات.

واحد مسکونی معمولی: فضایی است مشتمل بر حداقل یک اتاق و معموال یک آشپزخانه و یک توالت که تمام یا قسمتی از 
ساختمان را تشکیل می دهد.

اتاق: فضایی مستقل در داخل واحد مسکونی است که حداقل 4 متر مربع مساحت و 2 متر ارتفاع داشته باشد.

طرح تفضیلی: شامل راهبردهای توسعه شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی شهر می گردد که به عنوان سند 
مرجع اجرای ضوابط مالک عمل مدیریت شهرداری برای صدور مجوزهای الزم در زمینه اقدامات ساختمانی و شهرسازی 

می باشد.

پروانه ساختمانی: مجوز احداث ساختمان که بر اساس ضوابط و مقررات مالک عمل و مصوب طرح تفضیلی شهر توسط 
شهرداری صادر می گردد.

کاربری: نـوع استفاده یا بهره وری از یک قطعه مالکیت یا ساختـمان سازگار با بافت بصـورت موقت  یا دائـم محل، ترکیب 
های غالب و مهم کاربری، مسکونی- تجاری- خدمات عمومی می باشند که بر اساس نیاز محدوده ی محله ای، منطقه ای و 

یا شهری پیرو مطالعات آماری برنامه ریزی و پژوهش علوم شهرسازی تعریف می گردد.
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8 - 1 -تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک مناطق شهرداری1392-93

منطقه
مساحت زیر بنا)متر مربع(مساحت زمین)متر مربع(تعداد

سـال 93سـال 92سـال 93سـال 92سـال 93سـال92 

157352512170297196261258286641

2571642243085205458582476650091

348439087011107113280027319561

410486401936376103398404625420127

6411278908893529510978752434

73913063289229979134859128418

8478510210327154591283981239525

39563291272228273303020570132096797جمع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز 

 

8 - 1 - مقایسه تعداد پروانه های صادره در سال های 93 - 1392

         مبنا: جدول 8 - 1
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8 - 2 - مقایسه مساحت زمین پروانه های ساختمانی صادره در سال های 93 - 1392 

                        مبنا: جدول 8 - 1

8 - 3 - مقایسه مساحت زیربنای پروانه های ساختمانی صادره در سال های 1392-93

                             مبنا: جدول 8 - 1
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8 - 2 -تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک نوع کاربری در مناطق شهرداری اهواز در سال 1393

جمعسایرصنعتيبهداشتيآموزشياداريتجاريتجاري- مسکونيمسکونيمنطقه

1413792700006525

2499944041112642

3260744932011390

4613141100002640

6233221810004278

7255312000000306

83811091510112510

26544231809323173291مجموع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز 

 
8 - 4 - توزیع پروانه های ساختمانی صادره به تفکیک نوع کاربری در سال 1393

                             مبنا:جدول 8 - 2
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8 - 3 -تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در مناطق شهرداری اهواز در سال 1393

5طبقه و باالتر4طبقـه3طبقـه2طبقـه1طبقـهمنطقـه

11921075337168

21102661313242

31712254195

4121803810124

6451894722

786137191034

81001835346147

825984185127932مجموع
 مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز 

8 - 5 - توزیع پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در سال 1393

                             مبنا: جدول 8 - 3
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8 - 4 - مساحت زیربنای پروانه ساختمانی صادره به تفکیک نوع در سال1393

تجاري مسکونيمنطقـه
جمعسایـرصنعتيبهداشتيآموزشياداريتجـاريمسکوني

12058996080011110----8832286641

238921310620677022446707352460-29785650091

315367587691736824129---384319561

4392577153794369----7802420127

64252274311859622----52434

7732063846916743-----128418

8131869857711813--199602092239525

1388961401747186598494217352242020468952096797مجموع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز

8 - 5 - انواع راه هاي تحت حوزه ی استحفاظي اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز)کیلومتر( در سال1393

آزاد راهجمع
راه فـرعيراه اصـلي

سایر راه هاي آسفالته
درجه یکعریضمعموليعریضبزرگراه چهار خطه

404.845.5119108.599257.8-
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8 - 6 - انواع راه هاي روستایی زیر پوشش اداره کل راه و شهرسازی شهرستان اهواز در سال 1393

جمعآسفالتهشوسه
12007267.358467.35

مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

 

8 - 7 - تعداد تونل ها، پل ها و راهدارخانه های میسر راه ها در سال 1393      

تونـل
پـل

راهـدار خانه
20 متر و بیشتر10-20 مترزیر 10 متر

113551618 5
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان


