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 -3ساختمان و مسكن

مقدمه
آمارهاي ساختمان كه در اين فصل ارائه ميشود ،شامل
آمارهاي ساخت و ساز بناهاي مسكوني و غيرمسكوني و
موجودي بناهاي مسكوني ميباشد و اطالعات آماري ساير
انواع ساختمان از قبيل سدها ،پلها ،كانالها و شبكهها را دربر
نميگيرد.
اطالعات ثبت شده در پروانههاي ساختماني صادره توسط
شهرداري هاي كشور ،به وسيله مركز آمار ايران گردآوري و
به طور ساالنه منتشر ميشود.
آمار مربوط به فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي در نقاط
شهري ،توسط بانك مركزي ايران جمعآوري و منتشر ميشود
كه در حال حاضر تعداد ،مشخصات و هزينه بناهاي مسكوني
و غيرمسكوني را دربر ميگيرد.
سازمان راه و شهرسازي كه تنها سازمان واگذار كننده زمين
در نقاط شهري استان است ،اطالعات مربوط به تعداد خانوار
دريافت كننده زمين براي ساخت واحد مسكوني و مساحت
زمين واگذاري را ساالنه ثبت و ارائه ميكند.
آمار واحدهاي مسكوني موجود ،از نتايج سرشماري عمومي
نفوس و مسكن سال  1731استخراج شده است .به عالوه
قيمت فروش و اجاره واحدهاي مسكوني توسط مركز آمار
ايران گردآوري و منتشر شده است .ضمناً آمارهايي در زمينه

شركتهاي تعاوني مسكن توسط اداره كل تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي استان تهيه شده است.
آمارهاي اين فصل به شرح زير ارائه شده است:
 پروانههاي ساختماني صادرشده براي احداث و افزايش بنايساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني در نقاط شهري.
 مشخصات فعاليتهاي ساختماني بخش خصوصي. واگذاري زمين در نقاط شهري استان. متوسط قيمت فروش و اجاره واحدهاي مسكوني. -مشخصات عمومي شركتهاي تعاوني مسكن.

تعاريف مفاهيم
ساختمان :فضايي است محصور ،ثابت و مستقل كه تماا ياا
قساامتي از آن مسااقد بااوده و بااراي سااكونت و يااا فعالياات
اقتصادي ساخته شده است ،به شرط آن كه مساحت زيربنااي
قسمت مسقد آن حداقل  4متر مربع باشد.
مساحت زمين :عبارت است از مساحت قطعاه زماين ملكاي
كه ساختمان در آن ايجاد يا تجديد بنا شود.
سطح كل زيربناي طبقات :عبارت اسات از مجماوع ساط
زيربناااي كليااه طبقااات اعااي از زياار زمااين ،طبقااه همكااد،
نيي طبقه ،طبقه اول و بقيه طبقات.
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هزينه ساختمان :هزينه ساختمان ،چه در مرحله شروع كاه
پيشبيني مي شود و چه در مرحلاه تكميال كاه رقاي واقعاي
گزارش ميشود شامل هزيناههااي نقشاه سااختمان ،نظاارت
مهندس ،پروانه ساختمان ،مصال ساختمان ،وسايل و
ابزار كار ،مزد كارگر ،حقالزحمه معمار ،هزينه تأسيسات
حرارت مركزي ،روشنايي ،آب و فاضالب و غيره ميباشد.
ارزش زمين ،در هزينه ساختمان منظور نميشود.
سرمايه گذاري :عبارت از تمامي پرداخت هايي است كه
براي ايجاد ساختمان در يك دوره معين انجا مي شود ،حتي
اگر ساختمان در آن دوره تكميل نشده باشد.
ساختمان مسكونی و غير مسكونی توأم :ساختمان هايي
كه از آنها هي براي سكونت و هي براي فعاليت هاي اقتصادي
استفاده مي شود .مانند ساختمان هايي كه طبقات پايين
مغازه و طبقات باال مسكوني است.
واحد مسكونی معمولی :فضايي است مشتمل بر حداقل
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تعويض يا تعمير تأسيسات و تجهيزات ،تعمير لولاههااي گااز،
آب و فاضالب ،لكهگيري و ايزوالسيون باا  ،تجدياد نقاشاي و
كاغذ ديواري ،تعمير محوطه و  )...فعاليت ساختماني محسوب
ميشود.
ايجاد بناي جديد :فعاليتهاي مربوط به مراحل مختلد
ايجاد ساختمان مانند پيكني ،پيريزي ،شناژبندي بر پا
كردن اسكلت بنا ،ساخت بنا و  ...مشروط بر آن كه براي
اولين بار در يك زمين صورت گيرد ،ايجاد بناي جديد در نظر
گرفته ميشود.
تجديد بنا :انجا فعاليتهاي مربوط به مراحل مختلد ايجاد
ساختمان در قطعه زميني كه قبالً بنايي در آن وجود داشته و
براي ايجاد ساختمان جديد تخريب شده است ،به عنوان
فعاليت ساختماني تجديد بنا مورد نظر قرار ميگيرد.
تعميرات اساسی :آن نوع فعاليتهاي ساختماني كه در
ساختمانهاي موجود صورت گيرد و موجب افزايش كارايي و
عمر ساختمان شود ،به عنوان تعميرات اساسي منظور
ميشود ،مانند افزايش تعداد طبقات ،واحد مسكوني ،اتاق يا
سط زيربنا ،تعويض سييكشي يا لولهكشي ،تعمير اساسي يا
تعويض قسمتهاي مهي سيستي آب و فاضالب و ساير
تأسيسات ساختمان ،نقاشي مجدد ،روكش مجدد با و...

يك اتاق و معموالً يك آشپزخانه و يك توالت كه تما يا
قسمتي از ساختمان را تشكيل مي دهد و داراي ورودي
اختصاصي به خيابان ،كوچه ،راه پله يا راهروي مشترک است.
واحد مسكوني به منظور غذا خوردن ،دور هي نشستن و
خوابيدن ،توسط يك يا چند خانوار مورد استفاده قرار
ميگيرد .در سرشماري عمومي نفوس و مسكن به واحدهاي
مسكوني با تعريد فوقالذكر كه از مصال سخت (آجر،
سيمان ،سنگ ،چوب و  )...ساخته ميشوند واحد مسكوني
معمولي اطالق شده است.

است كه ويژگي تعميرات اساسي را ندارد مانند لكهگيري با ،
رفع نقايص كوچك سيستي آب و فاضالب و ساير تأسيسات و
...

اتاق :فضايي مستقل در داخل واحد مسكوني است كه حداقل

ساير فعاليتهاي ساختمانی :آن گروه از فعاليتهاي

 4متر مربع مساحت و  2متر ارتفاع داشته باشد .فضاهايي
مانند آشپزخانه اُپن ،پاركينگ ،حما  ،توالت ،آب انبار ،طويله
و كاهداني اتاق محسوب نمي شود ولي فضاهايي مانند انباري،
صندوق خانه ،پستو و مشابه آن كه طبق تعريد فوق محصور
و مسقد بوده و حداقل  4متر مربع مساحت و  2متر ارتفاع
دارد اتاق محسوب مي شود.

ساختماني كه در زمره فعاليتهاي فوقالذكر نيستند به عنوان
ساير فعاليتهاي ساختماني منظور ميشوند .مانند آمادهسازي
زمين.

 -4كشاورزي ،جنگلداري و شيالت.

فعاليت ساختمانی :كليه فعاليتهايي است كاه در ارتبااط باا

شركتهاي تعاونی مسكن :نوعي شركتهاي تعاوني كه در

مراحاال مختلااد ايجاااد ساااختمان (پاايكنااي ،پااي رياازي،
شناژبندي ،برپاكردن اسكلت بنا ،ساخت بنا ،نصب تأسيسات و
تجهيزات ،كاشاي كااري ،روكااري ،نقاشاي ،سايي كشاي و )...
صااورت ماايگياارد ،همينااين تعمياارات اساسااي و جزئااي در
ساختمانهاي موجود (ساخت ياك طبقاه ياا قسامت جدياد،

زمينه تهيه زمين و احداث و يا خريد واحدهاي مسكوني آماده
و نيمه تما به منظور تكميل و واگذاري آن به اعضاي تحت
پوشش ،در قالب تعاونيهاي كارمندي ،كارگري و متفرقه
(آزاد) فعاليت ميكنند.
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تعميرات جزئی :منظوراز تعميرات جزئي آن نوع تعميراتي

خانوار :رجوع كنيد به تعاريد و مفاهيي فصل  -2جمعيت.
شركتهاي تعاونی :رجوع كنيد به تعاريد و مفاهيي فصل
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گزيده اطالعات
در سال  1731تعداد  1074فقره پروانه ساختماني با 7314
هزار مترمربع زيربنا توسط شهرداريهاي استان (بجز شهر
تهران) صادر شده كه تعداد پروانه ها نسبت به سال قبل
 11/1درصد افزايش و مساحت زيربنا  22/3درصد افزايش
يافته است .الز به ذكر است كه حدود  37درصد پروانه هاي
صادرشده مربوط به واحدهاي مسكوني مي باشد.
در سال  1731سرمايه گذاري بخش خصوصي در نقاط شهري
براي ساختمان هاي شروع شده ،نيمه تما و تكميل شده
حدود  200334ميليارد ريال بوده كه  77درصد نسبت به
سال  1731افزايش يافته است.
در ساااال  1731متوساااط قيمااات ياااك مترمرباااع زماااين
ساختمانهاي مساكوني كلنگاي معاملاه شاده در بنگااههااي
معامالت ملكي در شهر تهران حدود  17/3ميليون ريال باوده
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در سال  1731تعداد  11327دستگاه ساختمان توسط بخش
خصوصي در نقاط شهري با مساحت كل زيربناي حدود
12/7ميليون مترمربع شروع شده كه نسبت به سال 31
معادل  7/3درصد افزايش يافته است .همينين اين تعداد
داراي هزينه ساختمان  133312ميليارد ريال مي باشد كه
 7/3درصد افزايش داشته است.
كه نسبت به سال قبال حادود  20/1درصاد افازايش قيمات
داشااته اساات .همينااين متوسااط اجاااره بهاااي ماهانااه در
قراردادهاي منعقد شده بين موجر و مساتأجر در بنگااههااي
معامالت ملكي به ازاء يك مترمربع زيربناي واحد مساكوني در
شهر تهران  211413ريال بوده كه نسبت به سال قبل حادود
 11درصد افزايش داشته است.
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