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   1                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

 مقدمه

برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز الزم از   دهند. اختیار مالک قرار میها صادر نموده و در  پروانه ساختمان سندی است که شهرداری 

  ضافهپروانه ا ،  پروانه تخریب و نوسازی،  پروانه ساخت:  که عبارت است ازانواع پروانه های ساختمانی وجود دارد    .دریافت گردد  ها ی شهردار 

( مورد بنا  )تخریب و نوسازی و ساخت  که در این گزارش فقط پروانه های احداث ساختمان  پروانه تغییرات و تعمیرات و   پروانه تبدیل،  اشکوب

  رار گرفته است.بررسی ق

که  صادر شده است  1390-1399های طی سالاست که در نقاط شهری ساختمان احداث پروانه های بررسی وضعیت  از این گزارش هدف 

 :عبارتند از  گزارشبرخی از اهداف در این  

   تعداد پروانه های احداث ساختمانی صادر شده بررسی  .1

 تعداد واحد مسکونی در پروانه های احداث ساختمانبررسی  .2

 در پروانه های احداث ساختمان  مساحت زمین بررسی .3

 بررسی مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان  .4

 ه های احداث ساختمانمیزان تراکم در پروان .5

 

  پیشینه تاریخی طرح پروانه های ساختمانی

 قرار گرفت مرکز آمار ایران موردتوجه 13۵۸ کشدور از سدال هایشدهرداری توسدط  صدادرشدده  سداختمانی  هایپروانه شددهثبت  اطالعات آوریگرد

صدورت  تاکنون به 13۸9ماهه و از سدال صدورت شد به 13۸۸تا سدال  13۷۷صدورت سداالنه منتشدر شدد. این اطالعات از سدال به  این اطالعات و  

 فصلی منتشر شده است.

 

 بررسی اطالعات پروانه های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور  

را   1399تا   1390های کشدور از سدال  توسدط شدهرداریشدده برای احداث سداختمان های صدادرپروانهتعداد ، روند تغییرات 1و نمودار  1جدول  

 دهد.نشان می

شدده که در های کشدور صدادرتوسدط شدهرداری  ۲1۲093با تعداد    1390ترین پروانه سداختمانی در سدال  ، بی آمدهدسدتبهنتایج    بر اسدا 

  مهیب حق پرداخت و 139۲ سدال از مسدکن بازار رکود به  توجه  با داشدته اسدت. 1390کاه  کمی نسدبت به سدال  139۲و  1391های  سدال

های درصددی نسدبت به سدال قبل در صددور پروانه  ۴۲افت شددید    1393در سدال   ، موجب شددسداختمان  مالک توسدط  یسداختمان کارگران

  تا  139۶های  و در سدال  یافت ادامه  139۵  و 139۴های  تر در سدالاز این سدال به بعد همین کاه  با شدیب مالیمکه   بیاتدسداختمانی اتاا   

 ساختمانی نیز افزای  یافته است.های به ساخت و ساز، تعداد پروانهسازندگان  با افزای  قیمت مسکن و روی آوردن  1399

های تهران، اصداهان و فار  های احداث سداختمان در اسدتانپروانهترین تعداد  بی  1399تا   1390های  دهد که طی سدالنشدان می  ۲نمودار  

 .صادرشده استو سمنان های ایالم، کهگیلویه و بویراحمد احداث ساختمان در استان  هایپروانهو کمترین تعداد 
 

  



   2                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

 1399تا سال  1390از سال  شده برای احداث ساختمان در شهرهای کشور های صادر تعداد پروانه  - 1جدول 

 1399 1398 139۷ 139۶ 139۵ 139۴ 1393 1392 1391 1390 شرح 

 1۷۴۲۶۴ 1۵0۵۵۸ 1۴۲۶۷3 1۲۲0۸1 11۸390 119۸9۵ 1۲0۴0۸ ۲0۶39۵ ۲0۶3۷۲ ۲1۲093  .......................... کل کشور  

 

 1399تا سال  1390از سال شده برای احداث ساختمان در شهرهای کشور های صادر روند تغییرات تعداد پروانه   -1نمودار 

 

 

 1399  سالتا  1391 سالبه تفکیک استان از  کشورشهرهای  در ساختمان احداث  برای شدهصادر  هایپروانه تعداد  -2نمودار 
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   3                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

های ساختمانی درصد پروانه ۸0باشد. با مشاهده روند تغییرات، بی  از  می  مورداستاادههای احداث ساختمان برحسب  تعداد پروانه ،۲جدول 

  190۲۵9ترین پروانه احداث مسدکونی با تعداد  بی  1390شدود در سدال  طور که مشداهده میصدادرشدده دارای کاربری مسدکونی اسدت. همان

افتاده اسدت که بنا   اتاا   1393کاه  با شدیب مالیم را شداهد هسدتیم. ولی افت شددید در سدال  139۲و    1391های  واحد بوده اسدت. در سدال

  1399تا    139۶اما در سدال    شدودمیدیده   1393کاه  با شدیب مالیم نسدبت به  139۵ و 139۴. در سدال  باشددمیشدده در باال  به دالیل ذکر

 پروانه است.  99۴9۶با   139۵در سال پروانه احداث مسکونی کمترین تعداد  افزای  نسبی اتاا  افتاده است، همچنین 

از سهال در شههرهای کشهور  سهاختمان    یمورداسهتفاده  برحسه شهده بهرای احهداث سهاختمان  های صادراد پروانههتعد  -2جدول  

 1399تا سال  1390

 1399 1398 139۷ 139۶ 139۵ 139۴ 1393 1392 1391 1390 شرح 

 1۷۴۲۶۴ 1۵0۵۵۸ 1۴۲۶۷3 1۲۲0۸1 11۸390 119۸9۵ 1۲0۴0۸ ۲0۶39۵ ۲0۶3۷۲ ۲1۲093  .................................................... کل   

 1۴9099 1۲۸۷۲۶ 1۲10۴9 1033۲۸ 99۴9۶ 99۶31 99۷۶۸ 1۷۵91۴ 1۸090۷ 190۲۵9  .............................................مسکونی 

 1۲3۶۸ 113۷1 10۶۴۸ ۸9۷۴ 9۲0۷ 9۵31 100۶۷ 1۵۸۵۲ 1۴0۲۲ 1۲۲۴0  .................... مسکونی و کارگاه توام 

 1۲۷9۷ 10۴۶1 109۷۶ 9۷۷9 9۶۸۷ 10۷33 10۵۷3 1۴۶۲9 11۴۴3 9۵9۴  ...................................... غیرمسکونی

 

های  اسدت. طی سدال سداختمان یمورداسدتاادههای احداث سداختمان برحسدب پروانه  در شددهتعیینمسدکونی  واحد    تعداد ،3 نمودار و 3جدول  

ترین و کمترین  واحد مسدکونی اسدت که بی  ۴۸۸۶۵39احداث سداختمان  های  بینی در پروانهواحدهای مسدکونی پی تعداد   1399تا   1390

  با   اسدت.واحد مسدکونی   3۲۲9۶۲و    ۷۷0۴10با    139۶و  139۲های  ترتیب در سدالهای احداث سداختمان به تعداد واحد مسدکونی در پروانه

  بی شد  با مسدکن بازار رکود  بعد به 139۲  سدال  از  هاآن نرفتن  فروش و 139۲  تا 1390  یهالسدا  نیب یمسدکون  یواحدها  ادیز احداث به  توجه

، رکود بازار از بین 139۶ی مسدکن در اواخر سدال  اما با افزای  تقاضدا نسدبت به عرضده؛ اسدت  افتهی ادامه 139۵  تا 1393  یهاسدال در  ترمیمال

 و روبه رشد صورت گرفته است.رفته و روند افزایشی 

از سهال در شههرهای کشهور  سهاختمان   یمورداسهتفادهاحداث سهاختمان برحسه     هایدر پروانه  شهدهمسهکونی تعیی واحد    تعداد -3جدول 

 1399تا سال  1390

 1399 1398 139۷ 139۶ 139۵ 139۴ 1393 1392 1391 1390 شرح 

 ۴90۵9۷ 399۵۲۵ 3۷9۷3۸ 3۲۲9۶۲ 3۲9۸۶۷ 3۴09۲۴ 3۶۶300 ۷۷0۴10 ۷۲9933 ۷۵۶۲۸3  .................................................... کل   

 ۴33۴۷0 3۵33۸9 33۶3۵0 ۲۸۵۶۲9 ۲۸۸۸۵3 ۲99۷31 31۶9۵3 ۶93۶۷۲ ۶۵9۷۵۴ ۷0۲۷۸۶  ............................................. مسکونی 

 ۵۴3۵3 ۴۵303 ۴۲331 3۶۲9۵ 39۷۵۲ 39۸۸1 ۴۷1۷9 ۷۴۴۶9 ۶۸۲۲۷ ۵1۵۵۵  .................... توام   و کارگاهمسکونی  

 ۲۷۷۴ ۸33 10۵۷ 103۸ 1۲۶۲ 131۲ ۲1۶۸ ۲۲۶9 19۵۲ 19۴۲  ...................................... غیرمسکونی

 

 

  



   ۴                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

 1399تا   1390  سالشده برای احداث ساختمان در شهرهای کشور از های صادر در پروانه  واحد مسکونیروند تغییرات تعداد   -3نمودار 

 

 

 هاین اسددت. طددی سددالسدداختما یمورداسددتاادههای احددداث سدداختمان برحسددب مسدداحت زمددین در پرواندده، ۴و نمددودار  ۴جدددول 

های های احددداث سدداختمان در کددل کشددور بدده ترتیددب در سددالمسدداحت زمددین در پرواندده تددرین و کمتددرینبی  1399تددا  1390

، صادرشدددههددای بددا توجدده بدده کدداه  تعددداد پرواندده 1393مترمربددا اسددت. در سددال  ۴33۷۵0۵۶و  ۷۵۸۶90۸۴بددا  1393و  139۲

ن بدا شدیب مالیمدی مسداحت زمدی  1399  تدا  139۴درصدد کداه  یافتده اسدت. در سدال    ۴3مساحت زمین هدم نسدبت بده سدال قبدل  

بدوده  1390تدرین پروانده احدداث سداختمان در سدال افزای  یافتده اسدت. نکتده قابدل توجده ایدن اسدت کده بدی   1393نسبت به سال  

 بوده است. 139۲ترین مساحت زمین در سال  در حالی که بی 
 

 

  1399تا سال   1390از سال  ن در شهرهای کشور  ساختما  ی مورداستفادههای احداث ساختمان برحس  مساحت زمی  در پروانه -۴جدول  

 مترمربع( هزار )

 1399 1398 139۷ 139۶ 139۵ 139۴ 1393 1392 1391 1390 شرح 

 ۵9۴۵0 ۴۶۷0۴ ۵0۶31 ۴۴۲۲۸ ۴۴۶90 ۴3۴۶۷ ۴33۷۵ ۷۵۸۶9 ۶۸۷۶۸ ۶۶3۷۷  ........................................ کل   

 ۴1۸33 3۴۵09 3۲۲۷1 ۲۷۶9۸ ۲۷939 ۲93۴9 ۲۸۷۶3 ۵۲90۲ ۵۲310 ۵3۷0۶  ................................. مسکونی 

 ۵۲3۴ 3۲۲9 3009 ۲۶۴۵ 31۶3 ۲99۷ 3۴10 ۵1۸۲ ۴۶3۷ 30۲۴  ........ مسکونی و کارگاه توام 

 1۲3۸3 ۸9۶۷ 1۵3۵1 13۸۸۵ 13۵۸۸ 111۲1 11۲03 1۷۷۸۶ 11۸۲1 9۶۴۷  .......................... غیرمسکونی
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   ۵                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

  



   ۶                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

 1399تا سال  1390از سال  کشور یشهرها درشده برای احداث ساختمان های صادرروند تغییرات مساحت زمی  در پروانه -۴ نمودار

 
 

  139۲های  های احداث ساختمان در کل کشور به ترتیب در سالمساحت زیربنا در پروانه ترین و کمترینبی  ۵و نمودار  ۵جدول   بر اسا 

، مسداحت زیربنا هم  صدادرشددهبنا به کاه  تعداد پروانه  1393باشدد. در سدال مترمربا می ۵9۷۴۵۶3۲و    13۴۷۴9913به ترتیب با   139۶و  

با شیب مالیمی   1393نیز مساحت زیربنا نسبت به سال    139۶و  139۵، 139۴. در سال  یافته استدرصددی  ۴9قبل کاه   نسدبت به سدال  

ترین ه قابل توجه این اسدت که بی تنک. افزای  داشدته اسدت  139۶نسدبت به سدال  1399و  139۸،  139۷کاه  داشدته اسدت اما در سدال 

 است. 139۲سال  ط به مربوترین مساحت زیربنا در حالی که بی   صادرشده بود 1390پروانه احداث ساختمان در سال 

 

  1399تا   1390  سهالاز   کشهور  یشههرها  درن  سهاختما  یمورداسهتفادههای احداث سهاختمان برحسه   مسهاحت زیربنا در پروانه  -۵جدول 

 مترمربع(هزار )

 1399 1398 139۷ 139۶ 139۵ 139۴ 1393 1392 1391 1390 شرح 

 93۶0۲ ۷3۸3۵ ۷۲۷۸۶ ۵9۷۴۶ ۶۲۲۷1 ۶۲3۵۶ ۶۸133 13۴۷۵0 11۷۵13 111۵۵۵  ..................................... کل   

 ۷3۵1۴ ۵۸1۴1 ۵۵۴0۴ ۴۵۵۶1 ۴۶۴۵1 ۴۶3۵0 ۴9۶1۸ 10۲۵3۸ 9۴۷۲1 9۶0۲۵  ............................. مسکونی 

 11903 9۵۲0 ۸۶۶1 ۷۶۵۴ ۸3۶3 ۷۵۴۵ 9303 1۴۲3۶ 1193۸ ۸۵۷۵  ..... توام   کارگاه  و  مسکونی

 ۸1۸۵ ۶1۷۵ ۸۷۲1 ۶۵31 ۷۴۵۷ ۸۴۶1 9۲1۲ 1۷9۷۶ 10۸۵۴ ۶9۵۵  ....................... غیرمسکونی
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   ۷                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

 1399تا سال  1390از سال  کشور یشهرها در شده برای احداث ساختمانهای صادرتغییرات مساحت زیربنا در پروانهروند  -۵نمودار 

 

 

ترین بی  ۸/1با   139۲های احداث سداختمان )نسدبت مسداحت زیربنا به زمین( در کشدور در سدال  میزان تراکم در پروانه  ۶با توجه به نمودار  

ن تریبی خراسان رضوی دارای    مثال استان  طوربههای مختلف متااوت است. ها برای سالمقدار بوده است.  همچنین میزان تراکم در استان

و اسدتان   1399ترین تراکم در سدال ، اسدتان همدان دارای بی 139۵ترین تراکم در سدال لرسدتان دارای بی  ، اسدتان1399تراکم در سدال 

طی سدال های  شدود اسدتان تهران  مشداهده می  ۶طور که در نمودار  داشدته اسدت. همان 1399ترین تراکم در سدال  دارای بی   یشدرق  جانیآذربا

بیشدترین سدهم از تراکم برای اسدتان آذربایجان شدرقی و در  1399تراکم را داشدته اسدت ولی در سدال همواره بیشدترین سدهم از   139۸تا  1390

 رتبه های بعدی به ترتیب استان های  خراسان رضوی،  همدان و تهران قرار می گیرند.
 

 1399 سالتا  1391 سالاز  کشور یشهرها درشده برای احداث ساختمان های صادرمیزان تراکم در پروانه -۶ نمودار
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   8                                                                    (1390- 1399) کشور  یشهرها  در  صادرشده  ی ساختمان  ی هاپروانه  تیوضع 

 "فلزی"یا    "بتن آرمه"ها  ی، واحدهایی هسدتند که اسدکلت سداختمان آنمسدکون سداختمان  احداثی  هاپروانهواحدهای مسدکونی بادوام در 

آجر یا سدن  و  "،  "آجر یا سدن  و آهن"ها آن سداختمانمصدال  مورداسدتااده در   که  هسدتند  ییواحدها،  بادوامنیمه   یمسدکون  یواحدهااسدت. 

 مصددال   که هسددتندیی  واحدها  دوامکم یمسددکون  یواحدهااسددت.  "تمام چوب"و  "تمام آجر یا سددن  و آجر"،  "بلوك سددیمانی"، "چوب

 و ... است.  "خشت و گل"، "خشت و چوب"، نظیر مصال  ریسا  هاآن ساختمان در مورداستااده

  ی واحدهاتعداد   دهد.را نشددان می سدداختمان دوامبرحسددب  مسددکونی های احداث سدداختمانپروانهدر   یمسددکون  یواحدهاتعداد   ۶جدول  

اند.  های بادوام بودهسدداختمان  دارای  واحدها% این  9۲دهد که حدود  نشددان می 1399تا   1390برحسددب دوام سدداختمان از سددال    یمسددکون

و  139۲های  سددال یمسددکون سدداختمان احداث هایپروانهبا سدداختمان بادوام به ترتیب در   یمسددکون  یواحدهاترین و کمترین درصددد بی 

 شده است. بینیپی  139۵

بادوام   سداختمان  با یمسدکون سداختمان احداث  هایپروانه درواحد مسدکونی   ۴۲0۴۵۲طور متوسدط سداالنه  به 1399  تا 1390های  بین سدال

دوام در واحد مسدکونی نیمه بادوام و کم ۶0۷۴۴۸۵تعداد   139۵که بر اسدا  اطالعات سدرشدماری سدال با توجه به این ،اسدت  شددهبینیپی 

سال طول خواهد کشید تا تمام  ۴/1۴ شوند، ینوساز  غیر مقاوم یهاخانه  فقط  کهاین  فرض با  و  یفعلشهرهای کشور وجود دارد با ادامه روند  

 واحدهای مسکونی در نقاط شهری کشور دارای ساختمان بادوام شوند.
 

تا   1390از سهال  کشهور  یشههرها  درمسهکونی  های احداث سهاختمان  پروانهدر    سهاختمان  دوامبرحسه   تعداد واحدهای مسهکونی    -۶جدول 

 1399سال 

 1399 1398 139۷ 139۶ 139۵ 139۴ 1393 1392 1391 1390 شرح 

 ۴90۵9۷ 399۵۲۵ 3۷9۷3۸ 3۲۲9۶۲ ۲۸۸۸۵3 ۲99۷39 31۷۲3۴ ۶93۶۷۲ ۶۵9۷۴0 ۷0۲۷۸۶  ..................................... کل   

 ۴۵۷۶۴۶ 3۷130۲ 3۵۲۶۴۷ ۲9۶۴۶1 ۲۶۲۴09 ۲۷0۴9۵ ۲۸۲۶9۵ ۶۴۸۸۵۵ ۶1۴۸۷۷ ۶۴۷13۲  .................................. بادوام 

 3۲9۵1 ۲۸۲۲3 ۲۷091 ۲۶۵01 ۲۶۴۴۴ ۲9۲۴۴ 3۴۴0۵ ۴۴1۷۶ ۴۴۷03 ۵۵۶۴۶  ........................ نیمه بادوام 

 0 0 0 0 0 0 13۴ ۶۴1 1۶0 ۸  ............................... دوام کم
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 یشههرها در احهداث سهاختمان  هایپروانههدر     یزمه  و مسهاحت  ربنهایز  مسهاحتی،  مسهکون  واحهد  تعهداد  ،پروانه  تعداد-۷  جدول

 1399زمستان تا  1390بهار  کشور

 تعداد واحد مسکونی   تعداد پروانه  فصل 
 مساحت زیربنا 

 ( مترمربع)

 مساحت زمی  

 )مترمربع( 

 - ۲۶۷9۲9۷9 1۸۴۴۴۴ ۵3۷۸0  ................................... 90بهار 
 - ۲9۷۷۷۸9۵ ۲0۵۵۸۴ ۵309۸  ............................ 90تابستان 
 1۴۲9۲3۸۵ ۲3۸0۷919 1۵9۷۸1 ۴3۷۶۴  ................................. 90پاییز 

 ۲۲۴0۵310 333۲1۶11 ۲1۵۲1۵ ۶۲۵0۶  ............................ 90زمستان 
 1۴۶1۷33۴ 3۲۶91901 ۲03۶۷۷ ۵۴۸۷۷  ................................... 91بهار 

 1۶۲۲۴۸3۶ ۲۷۶۸۴۴۴۵ 1۷03۷۸ ۴۸9۲9  ............................ 91تابستان 
 1۴۲۸9۷31 ۲۴01۴00۸ 1۶0۵۶۵ ۴۲۶9۲  ................................. 91پاییز 

 ۲10۶1۲۵۸ 331۲۲۵۶1 19۵۲99 ۵9۸۷۴  ............................ 91زمستان 
 1۶9۷0۴۵۵ 3۲۷9۷۶۵۸ 1933۵0 ۵1۸۴۲  ................................... 9۲بهار 

 ۲۲۵01۷31 39۶۸0۷۸0 ۲۴۷۴۸9 ۵۸1۶۷  ............................ 9۲تابستان 
 1۵۶۲۷۲0۶ ۲۷۲0۸31۵ 1۴۴۲۸1 3۸13۷  ................................. 9۲پاییز 

 ۲0۷۶9۶9۲ 3۵0۶31۶0 1۸۵۲90 ۵۸۲۴9  ............................ 9۲زمستان 
 1103۸۵0۸ 193۷9۸۵۷ 100۲19 3093۵  ................................... 93بهار 

 9۷۵9۶۷0 1۵۷۲9۲۴3 ۸۵۵۴3 ۲۶۴۲9  ............................ 93تابستان 
 ۷۸۷1۸۵۸ 11۴۸1۸3۲ ۶۵10۴ 19۶1۵  ................................. 93پاییز 

 1۴۷0۵0۲0 ۲1۵۴۲1۵۷ 11۵۴3۴ ۴3۴۲9  ............................ 93زمستان 
 119۴۶00۶ 1۶9۴۲91۶ 9330۸ 3۲۷93  ................................... 9۴بهار 

 10۴۷۵900 1۵9۷00۷۴ ۸۵۷۸1 ۲9۲1۸  ............................ 9۴تابستان 
 ۸9۸۵۶۵0 1۲901۸۲۷ ۶۸99۲ ۲۲۸۲9  ................................. 9۴پاییز 

 1۲0۵9۷۲9 1۶۵۴1۵۷9 9۲۸۴3 3۵0۵۵  ............................ 9۵زمستان 
 9۸0۷۸۷1 1۵۶311۶۵ ۸19۶9 ۲9۲۴۲  ................................... 9۵بهار 

 931301۸ 1۴31۲۶۲۶ ۷۸۸99 ۲۸1۵۲  ............................ 9۵تابستان 
 93۵1۵30 1۲۴۷۸913 ۶۶9۷۷ ۲3۸۲۵  ................................. 9۵پاییز 

 1۶۲1۷۵۴۴ 19۸۴۸۵9۴ 10۲0۲۲ 3۷1۷1  ............................ 9۵زمستان 
 9۵3۴39۲ 1۴۵3۴۲۶۶ ۸0۶۴۷ 3031۷  ................................... 9۶بهار 

 133۴9۸۲3 1۵۴۴0۲۶۸ ۸۲۲۶۲ ۲9۷۲۶  ............................ 9۶تابستان 
 ۸3۶۲9۶۸ 1۲1۷۸0۶۸ ۶۷۵11 ۲3۷9۲  .................................. 9۶پاییز 

 1۲9۸11۵0 1۷۵93030 9۲۵۴۲ 3۸۲۴۶  ............................ 9۶زمستان 
 10۵۷3۵1۸ 1۷۴3۷۵۸9 90۶۶۷ 3۴۲۷۸  ................................... 9۷بهار 

 113۷0۵۵۴ 1۷۶۵99۲1 9۴93۲ 33۴۵۷  ............................ 9۷ تابستان 
 1۴0۶۴01۷ 1۵1۷0۶09 ۷۶3۶۲ ۲۷۶31  ................................. 9۷ زییپا

 1۴۶۲319۷ ۲۲۵1۷۷11 11۷۷۷۷ ۴۷30۷  ............................ 9۷ زمستان
 110۶۵19۴ 1۷۵39۵۸۶ 9۵۶9۷ 3۶۵3۷  ................................... 9۸ بهار

 11۴۵۶01۲ 1۷۷۷3۲19 9۸۶۵9 3۸393  ............................ 9۸ تابستان 
 100۶۴30۸ 1۵۷1۶0۷۴ ۸۵0۴3 3۲۲۵۵  ................................. 9۸پاییز 

 1۴11۸۶3۲ ۲۲۸0۶۵۸9 1۲01۲۶ ۴33۷3  ............................ 9۸زمستان 
 1۲0۲۲۸۲۸ 193۷۶۸۶۷ 10۲1۶0 3۸3۶0  ................................... 99بهار 

 1۶1109۷۴ ۲۵9۵1۵۸۵ 13۷۴31 ۴9۴9۲  ............................ 99 تابستان 
 1۲۸۷1۴9۶ ۲1۸3۵۴3۶ 113۸1۶ 3۸1۴3  ................................. 99 زییپا

 1۸۴۴۴۷1۵ ۲۶۴۲۶3۸۴ 13۷190 ۴۸۲۶9  ............................ 99 زمستان
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 نتیجه گیری 

که در نقاط شدهری جما آوری شدده اسدت   1390-1399های با توجه به بررسدی تعداد پروانه های احداث سداختمان صدادر شدده طی سدال

 بازار رکودعلت آن    )های سداختمانی اتاا  بیاتد درصددی نسدبت به سدال قبل در صددور پروانه ۴۲افت شددید   1393در سدال مشداهده شدد  

که از این سدال به بعد همین کاه  با شدیب  بوه اسدت(  سداختمان مالک توسدط  یسداختمان  کارگران  مهیب حق پرداخت و 139۲  سدال از مسدکن

با افزای  قیمت مسدکن و روی آوردن سدازندگان به سداخت و  1399  تا 139۶های  و در سدال  هیافتادامه   139۵و   139۴های  تر در سدالمالیم

به طبا تعداد واحد مسدکونی، مسداحت زمین و مسداحت زیربنا نیز تقریبا با همین های سداختمانی نیز افزای  یافته اسدت.سداز، تعداد پروانه

 روند دارای افت و خیز داشته است.

  139۸تا  1390در بین اسددتان ها طی سددال های  های احداث سدداختمان )نسددبت مسدداحت زیربنا به زمین( میزان تراکم در پروانهبا بررسددی 

ترین سدهم از تراکم برای اسدتان آذربایجان شدرقی و در بی  1399ترین سدهم از تراکم را داشدته اسدت ولی در سدال همواره اسدتان تهران بی 

 گیرند.  دان و تهران قرار میرتبه های بعدی به ترتیب استان های خراسان رضوی، هم

 

 

 


