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سال 55 | ۱۳۹۵

۵۶۵

در اصفهان حدود  565هزار واحد
مسکونی وجود دارد.

%۶۲

%۵۲ %48
واحدهایمسکونیآپارتمان

واحدهایغیر آپارتمانی

با مصالح با دوام هستند
 38درصد کم دوام

%13 %32 %۵۵
ملکی

استیجاری

سایر

سایر :در برابر خدمت ،رایگان و ...
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مسکن شهر

%18

%49

زیر100مترمربع(ریزدانه)
45درصد
بین  100تا  200مترمربع
و  6درصد
باالی200مترمربع

 18درصد نوساز
(کمتر از  5سال ساخت)
51درصد قابل سکونت
( 5تا  25سال ساخت)
31درصد کلنگی
(بیش از  25سال ساخت)

%98

 98درصد خانوار های
اصفهانی در یک واحد
مسکونیمستقلزندگی
می کنند.
 11درصد بافت شهر
اصفهان فرسوده و نیاز به
نوسازی و اصالح دارد
که20درصدجمعیت
شهر را در بر می گیرد

3

رتبه

آمریکا
کانادا
ایران

نکته :ایران از لحاظ ابعاد مسکن بعد
از آمریکا و کانادا در رتبه سوم دنیا
قرار دارد.

%11

سال 57 | ۱۳۹۵

نکته :متوسط عمر واحدهاي مسكوني
در ايران يك سوم مقدار جهاني است.
عمر واحدهای مسکونی در ایران کم است به عبارتی در
ایران خانه باالی 30سال کلنگی محسوب می شود ولی
در جهان باالی  100سال را فرسوده لحاظ میکنند که
علت عمده آن ضعف در طراحی ،نازک کاری و اجرای
تاسیساتاست

از آغاز سال  86تا پايان سال ، 93
14درصد بافت فرسوده اصالح گرديده
است كه 9درصد آن بر اساس ساخت و
ساز و 5درصد آن بر اساس پروژه هاي
عمراني بوده است.

۵۶۰۰
متر مربع
روزانه  9مورد پروانه ساختمانی با مجموع زیر بنای
 2500متر مربع در زمين باير  ،همچنين  9مورد با
مجموع زیر بنای 3100متر مربع در زمين داير در
شهر اصفهان صادر می شود
دایر :اراضی که دارای ساختمان ،تاسیسات و یا دیوار کشی هستند
بایر :اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات که سابقا دایر بوده اند.

متوسط
تعدا د طبقات
پروانه های
صادره شهر
اصفهان

 4طبقه
می باشد.
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مسکن شهر

 ۷۵واحد

 34مورد سایر

 18مورد آن گواهي
عدم خالف ساختماني

 23مورد پاسخ
استعالم بانک

روزانه  57مورد درخواست پروانه
(شاملتوسعهبنا،پروانهساختمان،
اصالحیه پروانه ،تخریب و نوسازی)
وجود دارد.

درصد كاربري هاي
طرحتفصيلي
شهر اصفهان

۱۶۶

روزانه  166فقره
گواهي صادر
مي شود كه
 102مورد
آن پاسخ به
دفترخانه است

مسكونیومعابر
60درصد

فضاي سبز
 15درصد

ساير

%9

تجاريوصنعتی

 12درصد

عمومی

%4

سال 59 | ۱۳۹۵

 95مورد آن مربوط به پاسخ دفترخانه

۵۷

روزانه  189مورد
درخواست گواهي به
شهرداري واصل مي شود

۱۸۹

 19مورد آن گواهي
پايان كار ساختمان

روزانه  75واحد مسكوني و  12مورد واحد تجاري-اداري بر اساس
پروانه ها در شهر صادر مي شود.
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