ریاست جمهوری
سازمان برنامه بودجه کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن
معاونت آمار و اطالعات

تحلیل نتایج اطالعات پروانههای ساختمانی صادرشده
توسط شهرداریهای استان گیالن 1399
بـر پایه اطالعات مرکز آمار ایران

هسته مطالعات
تهیه کننده:
محمدباقر مهرلطیفان

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن .معاونت آمار و اطالعات
تحلیل نتایج اطالعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن
 1399بر پایه اطالعات مرکز آمار ایران /معاونت آمار و اطالعات؛ تهیه و تدوین محمدباقر
مهرلطیفان -.رشت :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن. 1400 ،
14ص: .جدول ،نمودار،
.1ساختمانسازی  --گیالن  --صنعت و تجارت  --اجازهنامهها – آمار. 2 .پروانههای ساختمانی --
گیالن  --آمار.3 .ساختمانسازی --گیالن – آمار.الف.مهرلطیفان،محمدباقر.ب.عنوان.

6 ۱400ل ۹گHD ۹۷۱۵ /

❑عنوان :تحلیل نتایج اطالعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن  1399بر پایه اطالعات
مرکز آمار ایران.
❑مدیریت و نظارت :وحید طیفوری
❑تهیه و تدوین :محمدباقر مهرلطیفان
❑حروفچینی :محمدباقر مهرلطیفان
❑تهیه شده در :معاونت آمار و اطالعات
❑تاریخ انتشار :دیماه سال 1400
❑شماره نشریه677 :
❑شمارگان :محدود
❑ ناشر :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن.
https://sdi.mpogl.ir /
❑نقل قول از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است.

فهرست مندرجات
 -1پیشگفتار 4 ................................................................................................... ............................
 -2تحلیل اطالعات پروانههای صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن 6 .....................................................
 -3نمودارها 9 ................................................................................................................................

 -4نتیجهگیری 13 ............................................................................................................................
 -5مراجع 14 .................................................................................................................................
فهرست جداول

جدول -1تعداد پروانههای صادرشده احداث و افزایش بنا توسط شهرداریهای استان گیالن به تفکیک فصلها 6 ............. 1399
جدول -2تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانههای ساختمانی برحسب نوع و متقاضی  1395-99در استان گیالن 7 ...........
جدولد  - 3مقایسه متوسط مساحت زمین مابهازای واحدهای مسکونی در سال  ،1399برخی استانهای کشور 8 ......................
جدول -4متوسط مساحت زیربنای واحدهای مسکونی  1395-99و افزایش آن نسبت به سال  1395در استان گیالن 9 ............

فهرست نمودار
نمودار -1تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن و پیشبینی میانگین پروانههای 10 .. 1395-99
نمودار -2تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن برحسب فصول 10 ....................... 1398-99
نمودار  -3تعداد پروانههای احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداریهای پنج شهر پرجمعیت استان گیالن 11 ........ 1395-99

نمودار -4تعداد واحدهای مسکونی پروانههای صادر شده در شهرداریهای پنج شهر پرجمعبت از کل پروانههای صادر شده در

شهرداریهای استان گیالن 11 ............................................................................................................ 1395-99
نمودار -5مقایسه تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای صادرشده توسط شهرداری رشت با سایر شهرداریهای استان گیالن 12 ....
نمودار -6مقایسه تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداری رشت با سایر شهرداریهای استان گیالن 12 .... 1395-99

تحلیل نتایج اطالعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن 4 ----------------------- 1399

 .1پیشگفتار

ساختوساز مسکن یکی از اصلیترین دغدغه اکثر دولتها ،پساز جنگتحمیلی در ایران بوده است .دولتها تالش کردهاند
تا با برنامههای کوتاه ،میان و بلندمدت ،اقداماتی را درجهت تامین مسکن خانوارها انجام دهند .در برخی مقاطع ،روند کار
و تصمیمگیریهای دولتها ،مثبت ارزیابی شده است اما ،علیرغم تغییر چهار رئیسجمهور ،حل این مسئله نیازمند اهتمام
بیشتر سیاستمداران این حوزه است .در سالهای اخیر ،جدا از نوسانات نرخ ارز و تورم انتظاری ،رکود حدود  65ماهه بازار
ساختوساز ،باعث شد تا تراکم خانوارها در واحدهای مسکونی در کشور ،همچنان عددی باالتر از یک باقی بماند؛ یعنی
بهازای هر  106خانوار 100 ،واحد مسکونی وجود داشته باشد و این اعداد و ارقام یعنی تقاضای مسکن در این سالها بیشتر
از عرضه آن بوده است .این درحالی است که برای تعادل در بازار مسکن ،تعداد واحدهای مسکونی باید حداقل  4الی 5
درصد بیشتر از تعداد خانوارها باشد .طی یک دهه گذشته ،تعداد خانوارهای موجود در کشور به حدود  25میلیون خانوار
افزایش یافته است .اما ،تعداد واحدهای مسکونی در اختیار تقاضای واقعی در این  10سال متناسب با رشد جمعیت ،افزایش
نداشته است و به حداکثر  23میلیون واحد رسیده است .مدیرکل وقت دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و
شهرسازی در دیماه  ،11396ابراز داشت که حدود  2587000واحد مسکونی یا به تعبیری  3میلیون واحد در کل کشور جنبه
مصرفی نداشته و توسط سرمایهداران بخش خصوصی ،بهعنوان سرمایه و در قالب امال ک خالی از سکنه ،بیاستفاده باقیمانده
است.
آمارها حاکی از افزایش تعداد مستاجران در بازار مسکن کشور است ،آمار مستاجران در سال  1395نسبت به سال 1390
با افزایش روبهرو بوده است .در سال  1390حدود  26.6درصد از ایرانیان اجارهنشین بودند که این آمار در سرشماری 1395
با حدود  4درصد افزایش به  30.8درصد رسیده است .در استان گیالن نیز در سال  1395بیشاز  22.8از خانوارها اجارهنشین
 -1این خبر در روزنامه اقتصاد آنالین در تاریخ  1400/10/26مجدداً بروز شده است.

www.eghtesadonline.com
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بوده اند که نسبت به سرشماری سال  ،1390حدود  1.7درصد افزایش را نشان میدهد .با اینحال بنابر سرشماری ،1395
استان تهران با  43.4درصد بیشترین خانوار اجارهنشین و استان البرز با  41درصد ،قم 39.3درصد ،کرمانشاه  35.2و خراسان
رضوی هم با  34.2درصد ،بیشترین مستاجران را دارند .اما استان اردبیل با  19.4کمترین اجارهنشین را دارد و بعد از اردبیل
استانهای گلستان با  21.1درصد ،خراسان جنوبی با  21.4درصد ،آذربایجان شرقی 21.4درصد و چهارمحالوبختیاری هم
با  21.8درصد ،کمترین مستاجران را دارند.
ساخت وساز در کشور در تابستان  ،1399با استناد به تعداد پروانههای صادر شده در این فصل برای ساخت مسکن در همه
شهرهای کشور از خیز  30.5درصدی نسبت به فصل قبل آن حکایت دارد .تابستان امسال درحالی برای  42959واحد
مسکونی در سراسر کشور مجوز ساخت ،صادر شد که این میزان در مقایسه با یک سال قبل یعنی تابستان سال گذشته هم
 30درصد افزایش یافته است .مجموعاً در سال  ،1399برای  174264واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه صادر شد که
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد  15.7درصدی را نشان میدهد .متوسط قیمت مصالح ساختمانی نیز در
این مدت تقریباً دو برابر شد و میانگین قیمت مسکن نیز  60درصد رشد کرد .همه این موارد در کنار افزایش عمق رکود در
بازار معامالت مسکن و خروج تقاضای مصرفی در وهله اول و سپس ورود تقاضای سرمایهای در مرحله دوم از بازار ،منجر
به عقبگرد سازندهها از بازار ساختوساز شد .اما درخصوص علت یا دالیل خیز افزایش حجم ساختوساز در سال ،1399
بهرغم تمام آنچه گفته شد میتوان سناریوهای متفاوتی را مطرح کرد.
سناریوی اول بهبود وضعیت بازار ساختوساز مسکن در نتیجه ثبات در بازارهای وابسته به ساختوساز مانند بازار زمین،
مصالح و  ...یا رونق بازار معامالت مسکن و ایجاد انگیزه در سازندهها برای فعالیت بیشتر بهمنظور کسب سود بیشتر از
جریان ساخت و فروش واحدهای مسکونی است .باتوجه به آنچه گفته شد یعنی تورم نرخ مصالح ،قیمت زمین و رکود معامالتی
مسکن سناریوی اول عمالً یک سناریوی غیرمحتمل بهنظر میرسد .اما در قالب سناریوی دوم ،بهرغم تمام موانع رشد حجم
ساختوساز مسکن که به آن اشاره شد ،بازار ساختوساز در برخی فصول سال  99با رشد آماری مواجه شده است .بهاین
معنا که بهنظر میرسد ،اتفاقی خارج از روند طبیعی ساختوساز در این بازار بهوقوع پیوسته است و بر آمار ساختوساز اثر
افزایشی داشته است .درحالیکه ،شرایط طبیعی و معمول بازار بهگونهای نبوده است که انتظار افزایش ساختوساز وجود
داشته باشد .موید این مطلب گزارشی است که توسط همین مرکز درخصوص تحلیل نتایج اطالعات قیمت و اجاره مسکن در
نقاط شهری کشور و استان گیالن  1399بـر پایه اطالعات مرکز آمار ایران ،چاپ شده است .این گزارش حاکی از آن است
که از زمستان  ،1397روند کاهشی که در تعداد معامالت خرید و فروش زیربنای مسکونی معامله شده ازطریق بنگاههای
معامالت ملکی نسبتبه فصل مشابه سال قبل در استان گیالن شروع شده بود ،همچنان در سال  1399ادامه داشته است.
در نیمه اول  ،1399شاهد جدیشدن روند ساختوساز مسکن در قالب طرح اقدام ملی بودیم .طرحی که هماکنون در دولت
سیزدهم به نام طرح نهضت ملی مسکن ،بهمنظور افزایش عرضه مسکن دولتیساز در دستور کار قرار دارد .در آن زمان اعالم
شد ،برای حدود  100هزار واحد مسکونی تامین زمین صورت گرفته و ساخت مجموعاً  50تا  60هزار واحد نیز آغاز شده،
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باتوجه به اینکه در فاصله بهار تا تابستان  ،99آمار ساختوساز افزایشی بوده ،بهنظر میرسد این آمار با طرح اقدام ملی
مسکن و شروع پروژههای مسکونی در قالب این طرح بیارتباط نباشد .درواقع بهنظر میرسد در ساختوسازهای مسکن
ملی ،برای واحدهایی که فرآیند ساختوساز آنها آغاز شد ،پروانه ساختمانی دریافت کردهاند که بهنوعی تعداد آنها در آمار
ساختوساز اعمال شده است .درواقع ،افزایش آمار ساخت مسکن ،براساس عزم و تصمیم سازندهها برای افزایش فعالیت
در بازار ساختوساز یا ورود به این بازار نبوده است .بلکه ،این افزایش ناشی از سفارش کار دولت برای ساخت واحدهای
مسکونی دولتیساز است .در این طرح دولت زمین و تسهیالت را در اختیار گروهی از پیمانکاران ساختمانی قرار داده و بهنظر
میرسد این ساختوسازها مهمترین علت خیز چشمگیر ساختوساز در تابستان امسال و رشد  15.7درصدی آمار صدور
پروانه در سال  1399در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال قبل است.

 .2تحلیل اطالعات پروانههای صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن

براساس نتايج حا صل از طرح گردآوری اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای استان گیالن در سال
 1399تعداد  6659پروانه ساختماني صادر شده است .از کل پروانههای صادرشده تعداد  98.3( 6544درصد) مربوطبه
احداث ساختمان و تعداد  1.7( 115درصد) مربوطبه افزايش بنا بوده است .تعداد پروانههای صادرشده برای احداث
ساختمان نسبتبه سال قبل  26درصد افزایش داشته است .با مرور فراوانینسبی پروانههای احداث ساختمان در هریک از
شهرهای استان گیالن(بهجز مرکز استان) مشاهده میشود که شهر لنگرود با تعداد  274پروانه بیشترین و شهر حویق با تعداد
 3پروانه کمترین سهم را در صدور پروانههای ساختمانی داشتهاند.
جدول :1تعداد پروانههای صادرشده احداث و افزایش بنا توسط شهرداریهای استان گیالن به تفکیک فصلها  1399در استان گیالن
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

1130

1759

1641

2129

احداث بنا

1110

1727

1617

2090

افزایش بنا

20

32

24

39

پرو انه

جمع

فصل

در سال  ،1399مساحت زيربنای تعيين شده در پروانههای احداث ساختمان ،صادرشده از سوی شهرداریهای استان بالغبر
 3049205مترمربع بوده که  30.2درصد افزايش داشته است .شهر رشت با  1246563مترمربع و شهر حویق با زیربنای
 459مترمربع بهترتیب کمترین و بیشترین زیربنای احداثی را داشتهاند.
الگوی توزيع پروانههای احداث ساختمانهای مسکونی برحسب نوع پروانه و متقاضی همچنان از پیشرو بودن بخش خصوصی
در ساختوساز حکایت دارد .در این مدت برای  18254واحد مسکونی توسط شهرداریهای استان پروانه صادرشده که
حاکیاز رشد  29.8درصدی ساختوساز واحدهای مسکونی نسبتبه مدت مشابه سال  1398در استان است .آنچه در سال
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 1399مشاهده میشود ،عدم استقبال متقاضی تعاونی و دولتی در ساختوساز مسکن است ،بهطوری که در سال ،1395
بخش تعاونی و دولتی بهترتیب متقاضی  45و  51پروانه احداث ساختمان بودهاند حالآنکه در سال  1399این تعداد بهترتیب
به  3و  10پروانه کاهش یافته است.
جدول :2تعداد واحد مسکونی تعیین شده در پروانههای ساختمانی برحسب نوع و متقاضی  1395-99در استان گیالن
پروانه

کل

افزایش بنا

احداث بنا
جمع

خصوصی

تعاونی

دولتی

جمع

خصوصی

تعاونی

دولتی

1399

18254

18132

18119

3

10

122

122

0

0

1398

14062

13983

13933

49

1

79

79

0

0

1397

15058

14962

14859

74

29

96

96

0

0

1396

13897

13749

13709

18

22

148

147

1

0

1395

13345

13214

13118

45

51

131

131

0

0

سال

بررسی فراوانی نسبی تعداد پروانههای احداث ساختمان برحسب وضع زمین(بایر ـ باغ یا مزرعه ـ ساختمان تخریبی) ،نشان
از کاهش ساختوساز زمینهای بایر و افزایش ساختوساز زمینهای ساختمانهای تخریبی دارد .در سال 83.7 ،1398
درصد از پروانههای احداث ساختمان برای ساختوساز برروی زمین بایر صادرشده بود .درحالیکه در سال  1399این رقم به
 79.98درصد از پروانههای احداث بنا ،کاهش یافت .درخصوص پروانههای احداث ساختمان برروی زمین ساختمانهای
تخریبی نیز روند افزایشی از  15.8درصد در سال  1398به  19.8درصد در سال  1399حکایت دارد .همچنین در سال
 ،1399بیشاز  29.9درصد از پروانههای احداث ساختمان برای ساخت بنای دو طبقه صادر شده است .بررسی فراوانی نسبی
تعداد پروانههای احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده(فلزی ـ بتنآرمه ـ سایر) در استان گیالن در بازه زمانی
 1395تا  ،1399نشان میدهد حداقل  97درصد از ساختمانها احداثی دارای اسکلت بتن آرمه هستند؛ همچنین در این
مدت ،بررسی فراوانی نسبی موردِ استفاده ساختمانهای احداثی(مسکونی ـ بازرگانی ـ صنعتی ـ بهداشتی یا درمانی ـ آموزشی
ـ مسکونی و کارگاه توام ـ سایر) نشان از آن دارد که احداث واحدهای مسکونی ،حداقل  84درصد از ساختوسازها را شامل
میشود؛ این رقم حداقلی ،حاکی از سهم احداث واحدهای مسکونی در طی پنج سال گذشته از مجموع احداث ساختمان در
استان گیالن است.
در سال  ،1399متوسط مساحت زمین بهازای  16244واحد مسکونی در پروانههای صادرشده 98.03 ،مترمربع است .این
عدد در کل کشور  96.50مترمربع گزارش شده است .در سال  1398متوسط مساحت زمین برای  12167واحد مسکونی در
پروانههای صادرشده 106.65 ،مترمربع بود .متوسط مساحت زمین واحدهای مسکونی در سه سال متوالی پیشاز 1398
بهترتیب 91.72 ،134.89و  95.49مترمربع بوده است .در این سالها ،متوسط مساحت زمین بهازای تعداد واحدهای مسکونی
با مساحت شهرهای استان گیالن ،همخوانی نداشته و شاید نوعی اتالف زمین رخ میدهد .متوسط مساحت زمین مابهازای
تعداد واحد مسکونی در پروانههای ساختمانی صادرشده در برخی از استانهای مانند قزوین و اردبیل که از استانهای همجوار
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گیالن میباشند کمتر است و لزوم بررسی این موضوع را گوشزد میکند .باتوجهبه مساحت کم استانهای شمالی در کشور،
بهنظر میرسد اتالف زمین ،معضلی فراگیر در این استانها باشد .در سال  ،1399متوسط مساحت زمین بهازای هر واحد
مسکونی در استان همجوار ما یعنی استان مازندران 125.01 ،مترمربع گزارش شده است .شاید یکیاز دالیل بزرگ بودن
مساحت زمین مابهازای هر واحد مسکونی ،ثبات تقریبی متوسط وزنی تعداد طبقات در این سالها باشد .با این اوصاف،
شاید افزایش بلندمرتبهسازی ،ساخت واحد مصرفی بیشتر در طبقات و کاهش متراژ واحد مسکونی در استان گیالن منجربه
عدم اتالف زمین گردد .بررسی ساختوساز واحدهای مسکونی برحسب تعداد طبقههای ساختمان ،نشاندهنده عالقه مالکان
شهرهای کوچکتر استان به ساختمانهای يك یا دوطبقه ،در نقاط شهری استان است .فراوانی نسبی پروانههايی كه برای
احداث ساختمانهای يك طبقه ،دو طبقه و بیشتر صادر شدهاند بهترتیب  30 ،16.5و  53.5درصد را نشان میدهد .با مروری
بر فراواني نسبی پروانههای صادرشده برای احداث ساختمانهای يك طبقه در شهرستانهای استان گیالن مشاهده میشود كه
الهیجان با تعداد  1و آستانهاشرفیه با  45پروانه کمترین و بیشترین تعداد پروانه صادرشده برای احداث ساختمانهای یک
طبقه را دارا میباشند .همچنین در سال  ،1399رشت با تعداد  1580و آستارا با تعداد  194پروانهساختمانی بیشترین
متقاضی صدور پروانه برای احداث ساختمانهای سه طبقه و بیشتر را دارند.
جدول :3مقایسه متوسط مساحت زمین مابهازای واحدهای مسکونی در سال  ،1399برخی استانهای کشور و استان گیالن

متراژ زمین

متوسط متراژ زمین

استان

تعداد واحد

مسکونی1

کل کشور

433470

41833201

96.50

گیالن

16244

1592417

98.03

تهران

72458

4121663

56.88

آذربایجانشرقی

17970

1318075

73.34

اردبیل

11846

856263

72.28

اصفهان

40305

4132015

91.20

زنجان

4846

459117

94.74

فارس

30954

3869295

125.01

قزوین

8465

551711

65.17

قم

6036

432981

71.73

گلستان

8554

720719

84.25

مازندران

15030

1850221

123.10

متوسط زیربنای واحدهای مسکونی احداثی در سال  ،1399با رشد  5.8درصدی نسبت به سال  1398و رشد  21.8درصدی
نسبتبه سال  ،1397در استان گیالن روبهرو بوده است .این روند افزایشی که از سال  1395آغاز شده میتواند حاکیاز عدم
تمرکز ساختوساز برروی رفع نیاز مسکن طبقه متوسط جامعه باشد.
 -1تعداد واحدهای مسکونی و کارگاه توام در محاسبه تعداد واحدهای مسکونی ،لحاظ نشدهاند.
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جدول :4متوسط مساحت زیربنای واحدهای مسکونی  1395-99و افزایش آن نسبت به سال  1395در استان گیالن
پروانههای مسکونی

متوسط زیربنا

درصدافزایش نسبت

واحدهای مسکونی

به سال 1395

1399

18132

2557071

141.02

38.5

1398

14062

1874008

133.26

30.9

1397

15058

1743221

115.76

13.7

1396

13897

1432797

103.10

1.2

1395

13345

1425258

101.80

---

سال

تعداد

واحد1

مساحت زیربنا

 .3نمودارها

سیاست احداث شهرهای جدید در ایران با هدف کاهش فشارهای جمعیتی وارد شده به شهرهای بزرگ در اواخر دهه 1360
مطرح گردید .ازجمله دالیل ایجاد شهرهای جدید ،کنترل مهاجرتهای گسترده روستا ـ شهری به مادرشهرها و ارائه خدمات
بهتر به ساکنین حومهای شهرهای بزرگ است .شاید واژه «شهر» ،برای توسعه خدماترسانی ،ایدهای پسندیده باشد اما،
باتوجهبه پایینتر بودن ظرفیت توسعه کوتاهمدت شهر نسبتبه نرخ رشد جمعیت در سالها نخست ظهور شهر جدید ،ساختار
فرهنگی ،وضعیت سکونتگاهی و ساختوساز مسکن در محدوده شهر جدید تحتتاثیر قرار میگیرد .دریافت پروانه ساختمانی
از شهرداری ،رعایت استانداردهای مدنظر شهرداری و حتی آیندهنگری توسعه شهر جدید ،از جمله عواملی هستند که برروی
قیمت مسکن در آن محدوده اثر میگذارند .خوابگاهی شدن ،نبود سیستم حملونقل عمومی ،عدم قطعیت در پیشبینی تعداد
و گروهبندی جمعیتی ،وضعیت اقتصادی خانوارها ،کندتر بودن روند افزایشی قیمت اراضی در شهرهای جدید نسبتبه
مادرشهرها و نگرش صرفاً کالبدی در تشکیل شهر جدید از دیگر تجارب شهرهای جدید در ایران است .رشد تعداد شهرها در
استان گیالن مشکالت عدیدهای را برای ساکنین محدوده جغرافیایی شهر جدید ایجاد کرده است .پهنه منفصل شهرهای جدید
در استان گیالن و جمعیت محدود آنها ،بیشتر نشانهای از یک ابرروستا دارد تا یک شهر.
بخش مسکن بهخاطر ویژگیهای منحصربهفرد ،تأثیری اساسی در توسعه شهرها دارد ،مشاهدات نشان میدهد که وضعیت
شاخصهای مورد بررسی در بخش مسکن در شهرهای استان گیالن دارای کمبودها و ضعفهای اساسی است .با توسعه
شهرنشینی در استانی که یکی از محورهای کشاورزی در کشور است ،مشاهده میشود که نسبت شهرنشینی با میزان
توسعهیافتگی بخش مسکن(بلندمرتبهسازی ،صنعتیسازی و لحاظ کردن جغرافیای شهری در ساختوساز) ،ارتباط معناداری
ندارد .براساس سرشماری سال  ،1395شهرهای رشت ،انزلی ،الهیجان ،لنگرود و تالش ،پرجمعیتترین شهرهای استان گیالن
هستند .در این بخش ،نمودارهایی اطالعات پروانههای صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن ،بههمراه نمودارهایی از
اطالعات پروانههای صادر شده در این پنج شهر ،حسب فصول سال  ،1399ارائه میشود.

 -1تعداد واحدهای مسکونی و کارگاه توام در محاسبه تعداد واحدهای مسکونی ،لحاظ نشدهاند.
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نمودار :1تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن و پیشبینی میانگین پروانهها1395-99 1

نمودار :2تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای استان گیالن برحسب فصلها 1398-99

 -1رسم خطچین پیشبینی میانگین پروانهها از نگارنده
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نمودار :3تعداد پروانههای احداث ساختمان صادرشده توسط شهرداریهای پنج شهر پرجمعیت استان گیالن 1395-99
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نمودار :4تعداد واحدهای مسکونی پروانههای صادر شده در شهرداریهای پنج شهر پرجمعبت از کل پروانههای صادر شده در
شهرداریهای استان گیالن 1395-99
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نمودار :5مقایسه تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای صادرشده توسط شهرداری رشت با سایر شهرداریهای استان گیالن 1399

نمودار :6مقایسه تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداری رشت با سایر شهرداریهای استان گیالن 1395-99
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 .4نتیجهگیری

 -1تعداد  6659پروانههای ساختمانی توسط شهرداریهای استان گیالن در سال  ،1399صادر شده است که پروانههای صادر
شده برای احداث ساختمان نسبتبه مدت مشابه سال قبل  26درصد افزایش داشته است.
 -2مساحت زيربنای تعيين شده در پروانههای احداث ساختمان ،صادر شده از سوی شهرداریهای استان گیالن با رشد 30.2
درصدی مواجه شده است که بهترتیب شهر رشت و شهر حویق کمترین و بیشترین میزان زیربنای احداثی را داشتهاند.
 -3استان گیالن با رشد  29.8درصدی صدور پروانههای احداث واحد مسکونی توسط شهرداریهای نسبتبه مدت مشابه
سال  1398مواجه بودهاست ،درحالیکه در سال  ،1399با عدم استقبال متقاضی تعاونی و دولتی در ساختوساز مسکن
روبهرو شده است.
 -4فراوانی نسبی تعداد پروانههای احداث ساختمان برحسب وضع زمین(بایر ـ باغ یا مزرعه ـ ساختمان تخریبی) ،نشان از
کاهش ساختوساز بر زمینهای بایر و افزایش ساختوساز بر زمینهای ساختمانهای تخریبی دارد.
 -5افزایش متوسط زیربنای واحدهای مسکونی احداثی در سال  ،1399نسبتبه سال  1398و سال  ،1397در استان گیالن
میتواند حاکیاز عدم تمرکز ساختوساز برروی رفع نیاز مسکن طبقه متوسط جامعه باشد.
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مرا جع:
 -1اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور  ،1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه
کشور ،مرکز آمار ایران.
 -2اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور بهار  ،1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و
بودجه کشور ،مرکز آمار ایران.
 -3اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور تابستان  ،1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه
و بودجه کشور ،مرکز آمار ایران.
 -4اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور پاییز  ،1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و
بودجه کشور ،مرکز آمار ایران.
 -5اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور زمستان  ،1399ریاست جمهوری ،سازمان برنامه
و بودجه کشور ،مرکز آمار ایران.
 -6اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور  ،1398ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه
کشور ،مرکز آمار ایران.
 -7اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور  ،1397ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه
کشور ،مرکز آمار ایران.
 -8اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور  ،1396ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه
کشور ،مرکز آمار ایران.
 -9اطالعات پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای کشور  ،1395ریاست جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه
کشور ،مرکز آمار ایران.
 -10تحلیل نتایج اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور و استان گیالن بهار  1399بـر پایه اطالعات مرکز
آمار ایران ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیالن ،معاونت آمار و اطالعات.
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