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های ساختمانی صادره توسط چکیده نتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1397در سال استان گلستان  هایشهرداری
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رزیی استان گلستانربانمهتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و   
 

 فقره بوده است که  2757، تعداد 1397هاي استان در سال ساختماني صادره توسط شهرداري هايپروانه

درصد( براي افزایش بنا بوده  13/6فقره ) 376درصد( آن براي احداث ساختمان و  86/4فقره ) 2381

 31فقره بخش تعاوني و  6فقره توسط بخش خصوصي و  2720فقره پروانه صادره،  2757است. از تعداد 

 فقره توسط بخش دولتي انجام گردیده است.

 مترمربع بوده است  1458086ساختماني اشاره شده در فوق،  هايپروانه در شده مساحت زیربناي تعيين

 مترمربع براي افزایش بنا بوده است. 170514مترمربع آن براي احداث ساختمان و  1287572که 

 واحد  7862هاي استان، ساختماني صادره توسط شهرداري هايپروانه در شده تعيين مسكوني واحد تعداد

درصد( مربوط  12واحد ) 939هاي احداث ساختمان و درصد( مربوط به پروانه 88واحد ) 6923بوده که 

 هاي افزایش بنا بوده است.به پروانه

 پروانه  2128متربع، وضعيت زمين  831335ققره پروانه احداث ساختمان با مساحت زمين  2381تعداد  از

پروانه با  252مترمربع باغ یا مزرعه و  1000پروانه با مساحت  1مترمربع زمين بایر،  745218با مساحت 

 مترمربع ساختمان تخریبي بوده است. 85117مساحت 

  پروانه  2128متربع، وضعيت زمين  831335احداث ساختمان با مساحت زمين  ققره پروانه 2381از تعداد

پروانه با  252مترمربع باغ یا مزرعه و  1000پروانه با مساحت  1مترمربع زمين بایر،  745218با مساحت 

 مترمربع ساختمان تخریبي بوده است. 85117مساحت 
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  ققره پروانه احداث ساختمان، تعداد پروانه برحسب تعداد طبقات به شرح زیر بوده است:  2381از تعداد

 6/15فقره ) 371درصد(، سه طبقه  3/33فقره ) 792درصد(، دو طبقه  6/19فقره ) 467یک طبقه 

 درصد( 8/22فقره ) 542تر درصد( و پنج طبقه و بيش 8/8فقره ) 209درصد(، چهار طبقه 

  24ها، قره تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداريف 2381ساختمان  يعمده مصالح 

فقره سایر )آجر و آهن، آجر و چوب، بلوک سيماني و ...(  29فقره بتون آرمه و  2328پروانه فلزي، 

 بوده است.

   فقره  455 فقره پروانه صادره مسكوني، 1779کاربري  ،فقره پروانه احداث ساختمان 2381از تعداد

فقره پروانه  18فقره پروانه صنعتي،  13 فقره پروانه بازرگاني، 108 پروانه مسكوني و کارگاه توأم،

 سایر بوده است. با کاربري فقره پروانه 5 درماني و یا و فقره پروانه بهداشتي 3 آموزشي،

   پروانه احداث ساختمان با کاربري مسكوني، توزیع آن برحسب مساحت زیربنا به شرح زیر  1779از

 متر 151-200فقره  451مربع،  متر 101-150فقره  126کمتر،  مترمربع و 100فقره  15بوده است : 

مترمربع و  301-500فقره  341مربع،  متر 251-300فقره  277مربع،  متر 201-250فقره  451مربع، 

 تر.بيش مترمربع و  501فقره  118

  429داراي یک واحد مسكوني،  1فقره از آن  726مسكوني،  ساختمان احداث هايپروانه 1779از تعداد 

تر فقره از آن داراي پنج واحدي و بيش 340واحد و  4فقره  140واحد،  3فقره  144واحد،  2فقره 

   اند.واحد مسكوني بوده

  2381براي احداث ساختمان  هاي استانساختماني صادره توسط شهرداري هايپروانهبطور خالصه، تعداد 

واحد  6923، تعداد  مترمربع 1287572مترمربع، مساحت زیربناي  831335فقره با مساحت زمين 

 باشد.مترمربع مي 186بيني شده که متوسط زیربناي هر واحد برابر مسكوني پيش
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هاي احداث ساختمان، مساحت زمين، مساحت زيربنا و تعداد واحد مسكوني پروانهروند تعداد  -1جدول 

 ها در نقاط شهري استان گلستانبيني شده در آنپيش

 

 
 

 هاي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري استان گلستانروند تعداد پروانه -2جدول 

 

 

1384138513861387138813891390شرح

۲,۵۳۰۲,۷۸۸۳,۴۵۰۳,۱۳۰۳,۲۳۳۴,۳۷۴۳,۰۸۱تعداد پروانه احداث ساختمان

۸۴۹,۶۳۳۱,۲۴۵,۴۹۳۱,۵۰۸,۸۷۱۹۴۱,۷۰۳۱,۱۷۳,۳۰۳۱,۵۵۴,۴۰۵۱,۵۸۰,۰۷۶مساحت زمين )مترمربع(

۷۲۳,۷۰۸۸۷۹,۴۳۷۱,۳۲۳,۹۶۰۱,۰۸۵,۸۰۵۱,۱۴۸,۷۳۳۲,۰۸۰,۷۲۹۱,۸۸۳,۵۰۶مساحت زيربنا )مترمربع(

۵,۱۶۵۶,۹۲۰۹,۴۶۴۹,۳۹۴۱۰,۰۵۳۱۸,۵۸۲۱۴,۵۰۲تعداد واحد مسكوني

۱۴۰.۱۲۱۲۷.۰۹۱۳۹.۸۹۱۱۵.۵۸۱۱۴.۲۷۱۱۱.۹۸۱۲۹.۸۸متوسط زيربنای هر واحد مسكوني )متر مربع(

1391139213931394139513961397شرح

۲,۶۲۴۲,۳۴۴۱,۳۴۷۱,۶۵۲۱,۷۹۲۱,۸۹۴۲,۳۸۱تعداد پروانه احداث ساختمان

۱,۳۰۲,۵۹۳۹۷۲,۴۴۴۵۷۲,۲۵۷۹۹۸,۸۶۹۶۷۷,۱۶۹۷۰۶,۴۰۳۸۳۱,۳۳۵مساحت زمين )مترمربع(

۱,۴۶۹,۷۹۹۱,۱۷۲,۲۰۲۷۸۷,۱۳۰۷۷۸,۷۷۶۷۸۳,۰۹۸۸۶۳,۳۵۴۱,۲۸۷,۵۷۲مساحت زيربنا )مترمربع(

۹,۹۸۱.۴۶,۹۴۵۵,۴۶۴۳,۹۷۳۴,۰۶۳۴,۸۷۸۶,۹۲۳تعداد واحد مسكوني

۱۴۷.۲۵۱۶۸.۷۸۱۴۴.۰۶۱۹۶.۰۲۱۹۲.۷۴۱۷۶.۹۹۱۸۵.۹۸متوسط زيربنای هر واحد مسكوني )متر مربع(

1384138513861387138813891390شرح

۲,۵۳۰۲,۷۸۸۳,۴۵۰۳,۱۳۰۳,۲۳۳۴,۳۷۴۳,۰۸۱جمع کل

۱۹۵۱۱,۰۷۸۱,۱۲۴۹۲۵۱,۰۲۸۱,۰۴۸۸۱۹ طبقه

۲۹۴۸۱,۰۵۹۱,۲۱۰۹۹۸۱,۱۳۷۱,۲۷۳۷۸۶ طبقه

۳۶۳۱۶۵۱۱,۱۱۶۱,۲۰۷۱,۰۶۸۲,۰۵۳۱,۴۷۶ طبقه و بيشتر

1391139213931394139513961397شرح

۲,۶۲۴۲,۳۴۴۱,۳۴۷۱,۶۵۲۱,۷۹۲۱,۸۹۴۲,۳۸۱جمع کل

۱۶۸۰۶۱۰۳۳۶۵۳۲۵۷۲۴۶۸۴۶۷ طبقه

۲۶۳۷۶۸۴۴۱۶۵۲۸۵۹۶۵۹۹۷۹۲ طبقه

۳۱۳۰۷۱,۰۵۰۵۹۵۵۹۲۶۲۴۸۲۷۱,۱۲۲ طبقه و بيشتر
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 ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهري استان گلستانهاي احداث روند تعداد پروانه -3جدول 

 

 
 

 هاي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهري استان گلستانروند تعداد پروانه -4جدول 

 

 

1384138513861387138813891390شرح

۲,۵۳۰۲,۷۸۸۳,۴۵۰۳,۱۳۰۳,۲۳۳۴,۳۷۴۳,۰۸۱جمع کل

۲,۲۰۶۲,۴۸۳۳,۱۴۵۲,۸۱۶۲,۷۸۴۳,۷۹۴۲,۵۰۵مسكوني

۱۵۰۱۱۳۱۰۲۱۲۶۲۷۴۴۴۲۳۷۵مسكوني و کارگاه توأم

۷۴۷۳۱۰۰۱۵۱۱۰۷۸۸۱۲۸بازرگاني

۱۰۰۱۱۹۱۰۳۳۷۶۸۵۰۷۳ساير

1391139213931394139513961397شرح

۲,۶۲۴۲,۳۴۴۱,۳۴۷۱,۶۵۲۱,۷۹۲۱,۸۹۴۲,۳۸۱جمع کل

۲,۰۶۴۱,۶۷۳۸۹۹۱,۲۰۲۱,۳۸۰۱,۴۵۷۱,۷۷۹مسكوني

۳۸۱۴۴۴۳۱۲۲۸۸۲۶۰۲۷۹۴۵۵مسكوني و کارگاه توأم

۱۲۸۱۷۵۱۰۹۱۱۰۱۱۶۱۲۰۱۰۸بازرگاني

۵۱۵۲۲۷۵۲۳۶۳۸۳۹ساير

1384138513861387138813891390

۲,۵۳۰۲,۷۸۸۳,۴۵۰۳,۱۳۰۳,۲۳۳۴,۳۷۴۳,۰۸۱

۳۸۷۲۱۱۲۶۱۲۰۹۱۴۰۱۲۴۷۶فلزیفلزی

۱,۷۹۸۲,۳۸۰۲,۹۵۹۲,۷۱۰۲,۹۶۰۴,۰۶۳۲,۹۱۱بتون آرمهبتون آرمه

۱۶۴۱۱۹۷۰۸۱۸۸۱۳۰۶۸آجر و آهن

۱۶۳۲۷۱۱۵۱۲۶۴۵۵۳۲۵آجر و چوب

۱۸۵۱۴۵۴۰۴۱بلوك سيماني و ساير

شرح

جمع کل

ساير

1391139213931394139513961397

۲,۶۲۴۲,۳۴۴۱,۳۴۷۱,۶۵۲۱,۷۹۲۱,۸۹۴۲,۳۸۱

۵۶۵۲۲۹۳۳۲۵۱۶۲۴فلزیفلزی

۲,۴۸۹۲,۲۱۱۱,۳۰۶۱,۵۹۸۱,۷۳۷۱,۸۶۴۲,۳۲۸بتون آرمهبتون آرمه

۷۷۵۴۸۲۱۳۰۸۲۲آجر و آهن

۱۸۲۰۰۵۷آجر و چوب

۱۱۹۲۰۰۱۰بلوك سيماني و ساير

جمع کل

ساير

شرح



 

 استان هایهای ساختمانی صادره توسط شهرداریچکیده نتایج طرح آمارگیری از پروانه 5

 1397در سال  گلستان

 

استان گلستان رسانی سیمابر و نمودارهای نتایج این طرح، به پایگاه اطالعجداول کاربران محترم برای مشاهده 

طرح  -)آمارهای رسمی مرکز آمار ایران //:Golestanmporg.irSimabarhttp. به آدرس

 ( مراجعه نمایند.ها استان گلستانیهای ساختمانی صادره توسط شهردارآمارگیری از پروانه

الزم به توضیح که کلیه جداول و نمودارهای طراحی شده در این سامانه بصورت پویا بوده و با تغییر مقادیر 

 گردد.روزرسانی میهپیش فرض، اطالعات براساس مقادیر مشخص شده ب

http://simabar.golestanmporg.ir/
http://simabar.golestanmporg.ir/gozaresh/amarhaye-rami-markaz-amar/113-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html
http://simabar.golestanmporg.ir/gozaresh/amarhaye-rami-markaz-amar/113-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html
http://simabar.golestanmporg.ir/gozaresh/amarhaye-rami-markaz-amar/113-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.html

