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های ساختمانی صادره توسط چکیده نتایج طرح آمارگیری از پروانه

 1398در سال استان گلستان  هایشهرداری
 

http://Amar.Golestanmporg.ir 

http://Simabar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه  
 

 که نسبت فقره بوده  4080، تعداد 1398هاي استان در سال ساختماني صادره توسط شهرداري هايپروانه

ترین افزایش در بین شهرهاي استان، بیش درصد افزایش داشته است. 0/48، فقره( 2757) به سال گذشته

فقره و در  177تعداد  1397)سال است. درصد تغییر نسبت به سال قبل بوده  733قال با مربوط به شهر آق

هاي ساختماني صادره براي واحدهاي مسکوني این افزایش مربوط به پروانه فقره(. 975تعداد  1398سال 

  آسیب دیده از سیل بوده است.

 درصد( آن براي احداث  91/2فقره ) 3720 ، تعداد1398در سال  صادرهساختماني هاي از کل پروانه

 4053فقره پروانه صادره،  4080درصد( براي افزایش بنا بوده است. از تعداد  8/8فقره ) 360ساختمان و 

 یده است.فقره توسط بخش دولتي انجام گرد 15فقره بخش تعاوني و  12فقره توسط بخش خصوصي و 

 مترمربع بوده است  1337290ساختماني اشاره شده در فوق،  هايپروانه در شده مساحت زیربناي تعیین

 مترمربع براي افزایش بنا بوده است. 158353مترمربع آن براي احداث ساختمان و  1178937که 

 واحد  8427هاي استان، ساختماني صادره توسط شهرداري هايپروانه در شده تعیین مسکوني واحد تعداد

درصد(  12واحد ) 1008هاي احداث ساختمان و درصد( مربوط به پروانه 88واحد ) 7419بوده که 

 هاي افزایش بنا بوده است.مربوط به پروانه

http://amar.golestanmporg.ir/
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  3079متربع، وضعیت زمین  1239216با مساحت زمین احداث ساختمان پروانه  فقره 3720از تعداد 

 639مترمربع باغ یا مزرعه و  602پروانه با مساحت  2مترمربع زمین بایر،  1016816پروانه با مساحت 

 مترمربع ساختمان تخریبي بوده است. 221798پروانه با مساحت 

  تعداد پروانه برحسب تعداد طبقات به شرح زیر بوده است: احداث ساختمانفقره پروانه  3720از تعداد ،

 10/6فقره ) 395درصد(، سه طبقه  26/2فقره ) 976درصد(، دو طبقه  47/3فقره ) 1759یک طبقه 

 درصد( 10/1فقره ) 375تر درصد( و پنج طبقه و بیش 5/8فقره ) 215درصد(، چهار طبقه 

  11ها، صادر شده توسط شهردارياحداث ساختمان فقره تعداد پروانه  3720ساختمان  يعمده مصالح 

فقره سایر )آجر و آهن، آجر و چوب، بلوک سیماني و ...( بوده  6فقره بتون آرمه و  3703پروانه فلزي، 

 است.

   فقره  418فقره پروانه صادره مسکوني،  3200، کاربري احداث ساختمانفقره پروانه  3720از تعداد

فقره پروانه آموزشي،  15فقره پروانه صنعتي،  3فقره پروانه بازرگاني،  80پروانه مسکوني و کارگاه توأم، 

 فقره پروانه با کاربري سایر بوده است. 3درماني و  یا و فقره پروانه بهداشتي 1

   توزیع آن برحسب مساحت زیربنا به شرح زیر احداث ساختمان با کاربري مسکونيپروانه  3200از ،

 متر 151-200فقره  629مربع،  متر 101-150فقره  229کمتر،  مترمربع و 100فقره  69بوده است : 

مترمربع و  301-500فقره  719مربع،  متر 251-300فقره  474مربع،  متر 201-250فقره  687مربع، 

 تر.بیش مترمربع و  501فقره  393

  67/5فقره از آن داراي یک واحد مسکوني ) 2159، مسکوني ساختمان احداث هايپروانه 3200از تعداد 

 7/3) واحد 4فقره  119درصد(،  2/5) واحد 3فقره  167، درصد( 5/15) واحد 2فقره  497درصد(، 

   اند.درصد( مسکوني بوده 1/8تر )فقره از آن داراي پنج واحدي و بیش 258درصد( و 

 3720 ،احداث ساختمانهاي استان براي ساختماني صادره توسط شهرداري هايبطور خالصه، تعداد پروانه 

واحد  7419مترمربع، تعداد  1178937مترمربع، مساحت زیربناي  1239216فقره با مساحت زمین 

 باشد.مترمربع مي 159بیني شده که متوسط زیربناي هر واحد برابر مسکوني پیش
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 هاي استان برحسب نوع پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداريهاي روند تعداد پروانه -1جدول 

 

 

هاي احداث ساختمان، مساحت زمين، مساحت زيربنا و تعداد واحد مسكونی روند تعداد پروانه -2جدول 

 ها در نقاط شهري استان گلستانبينی شده در آنپيش
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 هاي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري استان گلستانروند تعداد پروانه -3جدول 

 

 

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

 گلستان
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هاي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده ساختمان در نقاط شهري استان روند تعداد پروانه -5جدول 

 گلستان
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  1398هاي استان گلستان در سال صادره توسط شهرداري هايپروانهخالصه نتايج  -6جدول 
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 رساني سیمابربه پایگاه اطالع توانندمي کاربران محترم براي مشاهده جداول و نمودارهاي نتایج این طرح

 -)آمارهاي رسمي مرکز آمار ایران http://Simabar.Golestanmporg.ir استان گلستان به آدرس

 ( مراجعه نمایند.ها استان گلستانيهاي ساختماني صادره توسط شهردارطرح آمارگیري از پروانه

یح که کلیه جداول و نمودارهاي طراحي شده در این سامانه بصورت پویا )داینامیک( بوده و الزم به توض

 گردد.روزرساني ميبا تغییر مقادیر پیش فرض، اطالعات براساس مقادیر مشخص شده به

 

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

