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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 معموالً 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 شهرداری 94 - 1393

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

سـال 94سـال93سـال 94سـال93سـال 94سـال93

15254229719698812286641274503

2642557205458135196650091406222

3390437107113154050319561386690

4640343103398105063420127294471

627825735295550145243462826

730633329979119670128418175541

851039715459199111239525186008

3291274673303076691620967971786261جمع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز  

8 - 1 - مقایسه تعداد پروانه های صادره در سال های 1393 و 1394
 

                                مبنا: جدول 8 - 1
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8 - 2 - مقایسه مساحت زمین پروانه های ساختمانی صادره در سال های 1393 و 1394 

                               مبنا: جدول 8 - 1

8 - 3 - مقایسه مساحت زیربنای پروانه های ساختمانی صادره در سال های 1393 و 1394
 

                           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 1394

جمعسایرصنعتيبهداشتيآموزشياداريتجاريتجاري - مسکونيمسکونيمنطقه

1321662810105422

2431903240000557

3333485500010437

431813801012343

6217241320001257

7280331501040333

8302831100010397

2202357162721782744مجموع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز  

8 - 4 - توزیع پروانه های ساختمانی صادره به تفکیک نوع کاربری در سال 1394
 

                          مبناجدول: 8 - 2
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8 - 3 -تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در مناطق شهرداری اهواز در سال 1394

5 طبقه و باالتر4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 طبقه و همکفمنطقه

1771352647137

2112233811191

3159391529196

4611202222117

66515510621

778169121163

8171751622113

723926109148838مجموع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز 

8 - 5 - توزیع پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در سال 1394
 

                              مبنا: جدول 8 - 3
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8 - 4 - مساحت زیربنای پروانه ساختمانی صادره به تفکیک نوع در سال1394

جمعسایرصنعتيبهداشتيآموزشياداريتجاريتجاري-مسکونيمسکونيمنطقه

115979410108510623143078602071274502

2290970769732513558810007263406222

3292958751491379000047930386690

427271617106257602073000294471

6469539556421820120008762826

71364522443299707470061900175541

8165675193248380001710186008

136551832362558177803695437861115494211786261مجموع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز

8 - 5 - انواع راه هاي تحت حوزه ی استحفاظي اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز )کیلومتر( در سال 1394

آزاد راهجمع
راه فرعيراه اصلي

سایر راه هاي آسفالته
درجه یکعریضمعموليعریضبزرگراه چهار خطه

560.748.1122.61345256148-
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 1394

آسفالتهشوسهجمع

8624.591225.287399.31
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8 - 7 - تعداد تونل ها، پل ها و راهدارخانه های میسر راه ها در سال 1394

تونل
پل

راهدار خانه
20 متر و بیشتر10-20 مترزیر 10 متر

1135516185
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان 

مسکن و ساختمان



114

8 - 7 - مساحت زمین و تعداد واحدهای مسکونی واگذار شده توسط سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان اهواز در سال 1394

مساحت زمین )متر مربع(واحـدشـرح

152576شهرستان اهواز
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8 - 9 -تعداد و هزینه انواع ساختمان های در دست احداث توسط اداره راه و شهرسازی درشهر اهواز )هزینه به ریال(

سـال
مراکز آموزشی و مراکز درمانیساختمان های دولتیواحدهای مسکونی

فرهنگی

تعداد 
واحد

هزینه 
)تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه 
)تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه
 )تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه 
)تخصیص(

1394307364533000000023500000000016300000000011000000000

مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8 - 10 - زمین های واگذار شده توسط اداره راه و شهرسازی بر حسب نوع کاربری در شهر اهواز

سـال

غیر مسکونیمسکونیجمع واگذاری

تعداد  
واحد

تعداد قطعه 
زمین

مساحت 
زمین 

)مترمربع(
تعداد  
واحد

تعداد قطعه 
زمین

مساحت 
زمین 

)مترمربع(
تعداد  
واحد

تعداد قطعه 
زمین

مساحت 
زمین 

)مترمربع(

1394211594791592576666904
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان
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