
احداث ساختمان توسط صادر شده براي هاي پروانهبینی شده در واحدهاي مسکونی پیش ديدرص 4/1 شکاه
 95 سالنسبت به  96سال  درکشور کل  هايشهرداريدرصدي آن در  1/2 کاهش شهرداري تهران و

 

 
نشان  1396 سال در "هاي کشورصادر شده توسط شهرداريهاي ساختمانی اطالعات پروانهآوري گرد"طرح بررسی نتایج 

  دهد:می
 

 شهر تهران -الف

بینی تهران، پیش هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداريدر پروانه واحد مسکونی 65118 ، تعداد1396در سال  

ها متوسط تعداد واحد مسکونی براي هر یک از این پروانه درصد کاهش داشته است. 4/1نسبت به سال گذشته حدود شده است که 

 . واحد بوده است 0/7

 4/7 صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود 96تهران در سال  توسط شهرداري ي احداث ساختمانپروانه 9316 تعداد 

 .درصد افزایش داشته است

ساحت زیربنا مجموع   ساختمان در پروانه م ش    هاي احداث  شهرداري   صادر سوي  سال   ده از  هزار  11823 بربالغ  96تهران در 

ست که   مترمربع شته حدود     بوده ا سال گذ سبت به  صد   5/11ن ست   کاهدر شته ا سته از     ش دا ساحت زیربناي این د سط م . متو

 مترمربع بوده است.  1269ي مورد بررسی حدود ها در دورهپروانه
 

 

 کل نقاط شهري کشور -ب

کشور هاي شهردارياز سوي  هاي صادرشده براي احداث ساختماندر پروانه واحد مسکونی 322962 تعداد، 1396در سال  

ي متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه درصد کاهش داشته است. 1/2نسبت به سال گذشته حدود بینی شده است که پیش

 .واحد بوده است 6/2احداث ساختمان 

صادرشده است که نسبت به سال گذشته         96در سال  هاي کشور  توسط شهرداري   ي احداث ساختمان پروانه 122081 تعداد 

 ش داشته است.افزایدرصد  5/7حدود 

ساحت زیربنا  مجموع  ساختمان    در پروانه م شده براي احداث  صادر سال   هاي  ست   هزار مترمربع 59746حدود  96در  بوده ا

 مترمربع بوده است. 489ها متوسط مساحت زیربنا در این پروانه درصد کاهش داشته است.  1/4نسبت به سال گذشته که 
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