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پروانه ساختمانی -تعداد
براساس آمارهای بانک مرکزی ،طی  9ماهه ابتدایی سال  1399در مجموع تعداد  117.6هزار
پروانه ساختمانی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال  9.5 ،1398درصد
افزایش داشته است .بررسی روند مزبور به تفکیک پروانههای ساختمانی بر حسب شهر
تهران ،شهرهای بزرگ (باستثنای تهران) و سایر مناطق شهری ،نشان میدهد که عامل مهم
در رشد تعداد پروانههای ساختمانی طی سه فصل اول سال  ،1399افزایش  28.4درصدی
تعداد پروانههای ساختمانی شهرهای بزرگ (به استثنای تهران) با مشارکت  6.3واحد درصدی
بوده است.
بررسی روند فصلی تغییرات پروانههای ساختمانی در مناطق شهری کشور طی دو سال اخیر
نشان میدهد که از روند عمومی باثباتی برخوردار بوده است .در فصل سوم سال ،1399
قریب به  36هزار فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده که نسبت به
فصل مشابه سال گذشته ،با رشد  13.4درصدی همراه بوده ،اما نسبت به فصل گذشته
(تابستان  )1399افت  22درصدی را تجربه کرده است.
سهم تهران ،از تعداد کل پروانههای ساختمانی صادره در مناطق شهری کشور طی  9ماهه
نخست  1399برابر با  4.5درصد ( 5.3هزار فقره) ،سهم شهرهای بزرگ (باستثنای تهران)
حدود  26درصد ( 30.5هزار فقره) و سهم سایر مناطق شهری هم حدود  69.5درصد (82
هزار فقره) بوده است.
تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در شهر تهران طی  9ماهه  1399نسبت به مدت
مشابه سال  ،1398حدود  23درصد کاهش یافته است .تعداد پروانههای مزبور در فصل پاییز
 1399هم نسبت به تابستان  1399افت حدود  13.5درصدی داشته و نسبت به پاییز 1398
حدود  27درصد افت داشته است.
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تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری
(هزار فقره)
کل مناطق شهری

شهرهای بزرگ (به استثنای تهران)

سایر مناطق شهری

تهران

45.8
36.3

35.5

35.2

37.8

38.3

31.3

31.3
23.7

10.1
1.7

26.7

12.5
1.9

7.9
1.7

28.4

4.5
2.4

26.6

28.1

6.9

8.8

8.0

2.3

2.4

2.2

22.1

پروانه ساختمانی -سطح زیر بنا
طی  9ماهه  ،1399برآورد سطح زیربنای ساختمانهایی که در مناطق شهری کشور ،پروانه
ساختمانی برای آنها صادر شده حدود  71.6میلیون متر مربع بوده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته با رشد  24.5درصدی همراه بوده است .بیشترین سهم از این رشد به شهرهای
بزرگ (به استثنای تهران) اختصاص داشته که حدوداً  48.3درصد رشد داشته و سهم 16.1
واحد درصدی از رشد  24.5درصدی سطح زیربنای طبقات ساختمانها را در بر داشته است.
بررسی روند فصلی تغییرات سطح زیربنای پروانههای ساختمانی در مناطق شهری کشور طی
دو سال اخیر نشان میدهد که از روند عمومی افزایشی مالیمی برخوردار بوده است .در پاییز
 ،1399برآورد سطح زیربنای ساختمانها براساس پروانههای صادر شده ،حدود  23میلیون متر
مربع بوده است .این میزان سطح زیربنا نسبت به تابستان  1399افت حدود  18درصدی داشته
و نسبت به پاییز  1398حدود  36درصد رشد کرده است.
طی  9ماهه  ،1399حدود  11.2درصد ( 8میلیون متر مربع) از سطح زیربنای طبقات
ساختمانها براساس پروانههای صادر شده ،مربوط به شهر تهران است .سطح زیربنای مربوط
به شهر تهران طی  9ماهه  1399نسبت به مدت مشابه سال  ،1398حدود  9درصد کاهش
داشته است .همچنین برآورد سطح زیربنای ساختمانها براساس پروانههای صادر شده در
شهر تهران در پاییز  1399نسبت به تابستان همین سال با رشد  5درصدی همراه بوده و
نسبت به پاییز  1398تقریباً  8درصد افت داشته است.
طی  9ماهه  ،1399سهم شهرهای بزرگ (به استثنای تهران) از برآورد سطح زیربنای
ساختمانها براساس پروانههای صادر شده حدود  39.6درصد ( 28.4میلیون متر مربع) و سهم
سایر مناطق شهری نیز  49.1درصد ( 35.2میلیون متر مربع) بوده است.
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برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمانها براساس پروانههای صادر شده
(میلیون متر مربع)
کل مناطق شهری

شهرهای بزرگ (به استثنای تهران)

سایر مناطق شهری

تهران

27.8
22.9

21.0
13.8

10.3

18.7

12.4
9.7
2.9

2.7

7.4
2.4

16.8
10.4

11.1
11.3

21.2

3.1

3.1

8.1

5.6
3.1

7.8
2.9

19.6

11.0

5.8
2.8

شاخصهای ساختمانی
شاخصهای ساختمانی ()1395=100

بررسی روند فصلی تغییرات شاخص بهای تولیدکننده مصالح و خدمات ساختمانی
طی دو سال اخیر نشان میدهد که از روند عمومی افزایشی برخوردار بوده که
طی سه فصل نخست  1399بر شیب آن افزوده شده است.
طی  9ماهه سال  ،1399متوسط فصلی شاخص بهای تولیدکننده مصالح
ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود  72درصد افزایش یافته است.
در همین مدت متوسط فصلی شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز حدود  45درصد
نسبت به مدت مشابه سال  1398رشد داشته است.
طی سه فصل نخست سال  ،1399شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی به
طور متوسط در هر فصل حدود  17درصد رشد کرده ،اما متوسط رشد فصلی برای
شاخص بهای خدمات ساختمانی طی این مدت حدود  11درصد بوده است.
در پاییز  1399شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی نسبت به تابستان
 1399رشد  18درصدی داشته و نسبت به پاییز  ،1398حدود  115درصد افزایش
را تجربه کرده است.
شاخص بهای خدمات ساختمانی نیز در پاییز  1399نیز به ترتیب با رشد 29
درصدی نسبت به فصل قبل و رشد  58درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل
همراه بوده است.
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شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی

شاخص بهای خدمات ساختمانی
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سرمایهگذاری -بر حسب مراحل ساخت
طی  9ماهه  ،1399حدود  232هزار میلیارد تومان در ساختمان جدید شهری توسط
بخش خصوصی سرمایهگذاری انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
رشد حدود  83درصدی همراه شده است .مهمترین عامل در این رشد ،افزایش
سرمایهگذاری  71درصدی ساختمانهای نیمه تمام با میزان مشارکت حدود  43واحد
درصد بوده است.
بررسی روند فصلی تغییرات سرمایهگذاری طی دو سال اخیر نشان میدهد که از روند
عمومی افزایشی برخوردار بوده که طی سه فصل نخست  1399بر سرعت آن افزوده شده
است.

در پاییز  1399بخش خصوصی 87.3 ،هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در
ساختمانهای جدید شهری انجام داده است .این میزان سرمایهگذاری طی فصول
اخیر بیسابقه بوده است ،بطوریکه نسبت به تابستان  ،1399رشد  10درصدی و
نسبت به پاییز  ،1398افزایش دو برابری را تجربه کرده است.
طی سه فصل نخست سال  ،1399از این میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در
ساختمانهای جدید مناطق شهری 27 ،درصد آن مربوط به ساختمانهای شروع شده
( 62هزار میلیارد تومان)  56 ،درصد آن مربوط به ساختمانهای نیمهتمام ( 130هزار
میلیارد تومان) و  17درصد آن نیز مربوط به ساختمانهای تکمیل شده ( 40هزار
میلیارد تومان) است.
طی  9ماهه  1399نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،سرمایهگذاری در
ساختمانهای شروع شده ،با رشد  2.1برابری و سرمایهگذاری در ساختمانهای
تکمیل شده ،با رشد  92درصدی همراه بوده است.
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سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری-
بر حسب مراحل ساخت (هزار میلیارد تومان)
کل

ساختمانهای تکمیل شده

ساختمانهای نیمهتمام

ساختمانهای شروع شده

87.3
13.0

79.2
14.0

52.0

65.5
13.4

44.2
33.5

22.3

21.1

43.6
33.6
5.6
21.1

18.6

45.3

6.9

37.7

7.3

8.0

5.8
26.2
9.4

27.2

10.9

22.4
9.6

سرمایهگذاری -بر حسب توزیع جغرافیایی
از سرمایهگذاری  232هزار میلیارد تومانی که بخش خصوصی طی  9ماهه ،1399
در ساختمانهای جدید شهری انجام داده ،حدود  23.5درصد آن به شهر تهران
( 54.5هزار میلیارد تومان) 35 ،درصد آن به شهرهای بزرگ به استثنای تهران (82
هزار میلیارد تومان) و  41.3درصد آن به سایر مناطق شهری ( 96هزار میلیارد
تومان) اختصاص داشته است.
طی  9ماهه  1399نسبت به مدت مشابه سال  ،1398سرمایهگذاری در شهر تهران
رشد  86درصدی ،در شهرهای بزرگ (به استثنای تهران) رشد  64درصدی و در
سایر مناطق شهری نیز رشد حدود دوبرابری را تجربه کرده است.
بیشترین سهم از رشد  83درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای
جدید مناطق شهری طی  9ماهه  ،1399به سایر مناطق شهری با میزان مشارکت
 38واحد درصدی اختصاص داشته است.
طی سه فصل نخست سال  ،1399متوسط رشد فصلی سرمایهگذاری مربوط به سایر
مناطق شهری 19 ،درصد و در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ (به استثنای
تهران) نیز به ترتیب  12درصد و  13درصد بوده است.
در پاییز  1399نسبت به پاییز  ،1398رشد سرمایهگذاری در سایر مناطق شهری،
 115درصد و در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ (به استثنای تهران) ،به ترتیب
رشد  120درصد و  74درصدی را تجربه کرده است.
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سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری-
بر حسب توزیع جغرافیایی

کلیه مناطق شهری
87.3

36.3

سایر مناطق شهری

شهرهای بزرگ (به استثنای تهران)

21.6

تهران

79.2
65.5
34.1
25.4

29.4

(هزار میلیارد تومان)

43.6
33.6

29.4

22.9

15.7

17.1

14.9
13.4
5.3

16.9

45.3
16.6

16.9

16.4

9.8

12.3

37.7
14.0

16.5
7.2

یافتههای کلیدی1-
• طبق آمار بانک مرکزی ،در بخش سااختمان ،ارزش سارمایهگاذاری بخاش خصوصای در سااختمان منااطق شاهری باه
قیمتهای جاری طی نه ماهه نخست سال  83 ،1399درصد افزایش یافته که با اعمال شاخصهای قیمت متناظر و نار
تعدیل ،نر رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت های ثابت سال  1390طی مدت مزبور  7.8درصد برآورد
شده است.
• در صورت اعمال اصالحات و تعدیالت متناظر برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهر تهران ،ارزش افزوده سااختمان
در این شهر طی  9ماهه ابتدایی سال  1399با توجه به رشد اسمی  12درصدی ،از نار رشاد منفای حاداقل  50درصادی
برخوردار بوده که ارقام  23درصد افت تعداد پروانههای ساختمانی و  9درصد کاهش سطح زیربنای پروانههاای مزباور هام
تاییدکننده افت ارزش افزوده ساختمان در شهر تهران است .افات تعاداد سااخت و سااز و سارمایهگاذاری حقیقای بخاش
خصوصی در شهر تهران میتواند از حیث افت عرضه و به تبع آن افزایش قیمت ،نگرانکننده باشد.
• در مقایسه با شاخص بهای مصرفکننده ،تغییرات بهای کاالها و خادمات سااختمانی طای  9ماهاه ساال  1399از شادت
باالتری برخوردار بوده که قسمتی از این افزایش به محدودیتهای اعمالی بر قیمت به ویژه در حاوزه مصاالح سااختمانی،
نسبت داده میشود.
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یافتههای کلیدی2-
• براساس آمارهای بانک مرکزی ،طی سه فصل نخست سال  ،1399در مجموع تعداد  117.6هزار پروانه ساختمانی در کشور
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال  9.5 ،1398درصد افزایش داشته است .از این میزان پروانه صادره 4.5 ،درصد آن
به شهر تهران اختصاص داشته است .افزایش تعداد پروانههای ساختمانی در کل کشور در حالی روی داد که تعداد این
پروانهها در شهر تهران با کاهش حدود  23درصدی همراه بوده است.
• طی  9ماهه  ،1399سطح زیربنای ساختمانهای مناطق شهری که برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده ،حدود 71.6
میلیون متر مربع بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد  24.5درصدی همراه است .از کل رقم این مساحت،
بیش از  11درصد آن به شهر تهران اختصاص دارد.

• طی مدت مورد بررسی ،میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید شهری ،حدود  232هزار میلیارد تومان
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،رشد  83درصدی را تجربه کرده است .بخش عمدهای از این سرمایهگذاری
مربوط به ساختمانهای نیمه تمام بوده است .شهر تهران نیز از این میزان سرمایهگذاری سهم  23.5درصدی داشته و
سرمایهگذاری در این شهر با رشد  86درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.
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یافتههای کلیدی3-
• افزایش  13.4درصدی صدور پروانههای ساختمانی در پاییز  1399نسبت به فصل مشابه  1398که عمدتاً به دلیل افزایش پروانههای
صادره در شهرهای بزرگ (به استثنای تهران) بوده است.
• کاهش  27درصدی صدور پروانههای ساختمانی در پاییز  1399نسبت به فصل مشابه  1398در شهر تهران

• افزایش  36درصدی سطح زیربنای ساختمانهایی که در پاییز  1399برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده؛ در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل که  25واحد درصد آن مربوط به شهرهای بزرگ (به استثنای تهران) بوده است.
• کاهش حدود  9درصدی سطح زیربنای ساختمانهایی که در پاییز  1399برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده در شهر تهران

• افزایش دو برابری سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری در پاییز  1399نسبت به فصل مشابه 1398
که عمدتآً به دلیل افزایش سرمایهگذاری در ساختمانهای نیمه تمام بوده است.
• افزایش  .2.2برابری سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید شهر تهران در پاییز  1399نسبت به فصل مشابه 1398

• در پاییز  ،1399همزمان با افزایش تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده و رشد میزان سرمایهگذاری برآورد شده در ساختمانهای
جدید مناطق شهری ،شاخص قیمت تولیدکننده مصالح ساختمانی نیز با شیب بیشتری نسبت به فصول قبل افزایش یافته است .روند
صعودی شاخص قیمت خدمات ساختمانی نیز در پاییز  1399و دو فصل ابتدایی سال  ،1399شتاب گرفته است.
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