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 مقدمه

  

را بر آن داشت تا از  رانیاز آن، مرکز آمار ا یناش یو اجتماع ياقتصاد راتیها و تاث تیحساس زیبخش مسکن در اقتصاد کشور و ن تیاهم

اطالعات از سامانه اطالعات  نیارائه ا يبرا 1388و اجاره مسکن بپردازد، از سال  متیاز ق يریطرح آمارگ يو اجرا هیبه ته 1372سال 

اطالعات معامالت امالك و مستغالت در  يسازسامانه با هدف شفاف نیاست، اامالك و مستغالت کشور استفاده شده  تمدیریت معامال

هاي معامالت ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معامالت خرید است، بنگاه دهیگرد يسازادهیو پ یامور مسکن طراح یسامانده يراستا

در  1387سامانه از اول آذرماه سال  نیکند را در این سامانه ثبت نمایند. اها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا میو فروشی که سند آن

  است.  دهیرس يبردارکل کشور به بهره

مرکز  ییربنایصنعت، معدن و ز يهاي پرت، در دفتر آمارهاالت ثبت شده در این سامانه و پس از تعدیل دادهبا اقتباس از معام هینشر نیا

  شده است. هیمسکن و ساختمان ته يتوسط کارشناسان گروه آمارها رانیآمار ا
  

مرکز آمار ایران       
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  هاي آماريیافتهگزیده
  
  

که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معامالت در شهرهاي بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح با توجه به این

شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهاي مسکونی داراي سکنه آن اسـتان  کشور می

  قیمت را مشخص کرد.واقعی شود تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات خواهد می استفادهحاسبه می شود، نسبت به کل کشور م
    

  

  هاي مسکونی کلنگیمتوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان

هـاي معـامالت ملکـی در    گاهده از طریق بنهاي مسکونی کلنگی معامله شمتوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 

درصد افـزایش داشـته    9/6و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش درصد  0/1هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل  7248 کل کشور

هاي مسکونی کلنگـی معاملـه   ترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهاي کشور، بیشدر میان استان ،است

 بوده است. راحمدیو بو هیلویکهگهزار ریال در استان  582هزار ریال در استان تهران و کمترین آن  38771شده 

هـزار   50هاي مسکونی کلنگی، مربوط به استان یـزد بـا   مربع زمین یا زمین ساختمانهمچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر

  دست آمده است. هزار ریال به 219770ترین میزان آن در استان تهران با ریال و بیش
  

نسبت به درصد تغییرات آن و  مسکونی کلنگیهاي ساختمانزمین یا زمین حداقل، حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
  93اول  : نیمهنیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل

  شرح

قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین 
 ریال) ساختمان مسکونی کلنگی (هزار

  نسبت به درصد تغییر
 92 دومنیمه 

  نسبت به درصد تغییر
 92 اولنیمه 

تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل
تعداد   قیمت  معامالت

  معامالت

 -3/7 9/6 0/13 - 0/1 7248 219770 50   ...........................  کل کشور   

  

  متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی

هـزار  14330هاي معامالت ملکی در سطح کل کشـور  متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی معامله شده از طریق بنگاه

درصد داشته است. مقایسـه متوسـط   کاهش  3/1 و نسبت به دوره مشابه سال قبلافزایش درصد  9/0ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 
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هـزار ریـال در اسـتان     33690ترین آن دهد که بیشهاي کشور نشان میقیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی در میان استان

 بوده است. راحمدیو بو هیلویکهگهزار ریال در استان  1791تهران و کمترین آن 

بـا   خوزستاناز سوي دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی در معامالت انجام شده در این دوره مربوط به استان 

  هزار ریال بوده است.  223017ترین میزان آن متعلق به استان تهران با هزار ریال و بیش 63
  

نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال  آنحداقل، حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات 
  93اول  : نیمهقبل

  شرح

قیمت فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی 
 ریال) (هزار

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  نسبت به درصد تغییر
 92نیمه اول 

تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل
تعداد   قیمت  معامالت

  معامالت

 7/27 - 3/1 4/22 9/0 14330 223017 63   ...........................  کل کشور   

  

  عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونیمتوسط اجاره ماهانه به

هاي معامالت ملکی در سطح عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونی از طریق بنگاهمتوسط اجاره ماهانه به

درصد افزایش داشـته اسـت. در    9/8درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل  1/10ریال بوده است که نسبت به دوره قبل  73003کل کشور 

رمربـع زیربنـاي مسـکونی معاملـه     عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره هر متترین متوسط اجاره ماهانه بهکشور بیش هايمیان استان

 بوده است. بختیاريو چهارمحال ریال در استان  18805ریال در استان تهران و کمترین آن 160257 شده

 قزوینتی براي اجاره هر مترمربع زیربناي مسکونی این دوره مربوط به استان عالوه سه درصد ودیعه پرداخهمچنین، کمترین اجاره ماهانه به

  ریال بوده است.  899870ترین آن مربوط به استان تهران با ریال و بیش 1667با 
  

عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یـک مترمربـع زیربنـاي مسـکونی و درصـد      حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره ماهانه به
 93اول : نیمه نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبلتغییرات آن 

  شرح

عالوه سه درصد ودیعه مبلغ اجاره ماهانه به
زیربناي براي اجاره یک مترمربع پرداختی 

 مسکونی (ریال)

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  نسبت به درصد تغییر
 92نیمه اول 

تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل
تعداد   قیمت  معامالت

  معامالت

 4/9 9/8 9/34 1/10 73003 899870 1667   ...........................  کل کشور   



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  نمودار
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 مشـابه سـال  نیمه قبل و نیمه هاي مسکونی کلنگی با زمین یا زمین ساختمانیک مترمربع  خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه - 1 نمودار
   93اول نیمه  - تفکیک استانقبل به

  
  

 - تفکیـک اسـتان  مشابه سـال قبـل بـه   نیمه قبل و نیمه با  یک مترمربع زیربناي مسکونی خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه - 2 نمودار
  93 اولنیمه
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نیمـه  قبـل و  نیمـه  با  مسکونی ايیک مترمربع زیربنعالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره اجاره ماهانه بهمتوسط  مقایسه - 3 مودارن
  93اول نیمه  - تفکیک استانمشابه سال قبل به

  

  
  

مشـابه سـال   نیمه قبل و نیمه هاي مسکونی کلنگی با زمین یا زمین ساختمانیک مترمربع  خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه - 4 نمودار
  93اول  نیمه - شهرهاي منتخبتفکیک قبل به
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شـهرهاي   تفکیـک مشابه سال قبـل بـه  نیمه قبل و نیمه با  یک مترمربع زیربناي مسکونی خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه - 5 نمودار
  93اول نیمه  - منتخب

  
  

نیمـه  قبـل و  نیمـه  با  مسکونی ايیک مترمربع زیربنعالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره اجاره ماهانه بهمتوسط  مقایسه - 6 نمودار
  93اول  نیمه - شهرهاي منتخبتفکیک مشابه سال قبل به
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هاي مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان 1حداکثر و متوسطحداقل،  -1
 93اول نیمه  -تفکیک استانبه نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به

  شرح

قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین 
 ریال) ساختمان مسکونی کلنگی (هزار

  نسبت به درصد تغییر
 92 دومنیمه 

  نسبت به درصد تغییر
 92 اولنیمه 

سهم 
معامالت 

 کلاز 
تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل  کشور

تعداد   قیمت  معامالت
  معامالت

 100/0 7/3- 6/9 13/0 1/0- 7248 219770 50   ............................  کل کشور   
 2/6 1/9- 6/3- 11/1 1/1- 4265 45649 119    ..................................  آذربایجان شرقی
 10/7 17/3 6/4- 12/8 3/1- 2825 24865 105    ....................................  آذربایجان غربی

 1/6 7/9- 5/3- 14/5 1/3- 3004 17222 151    ......................................................  اردبیل
 5/1 4/0 7/1- 18/6 1/5- 4876 27955 80   ....................................................  اصفهان

 5/1 20/7- 5/9- 11/7 0/3- 5001 27873 130    .......................... ................................  البرز
 0/2 51/8 1/0 1/0 1/8- 2173 37431 150   .......................... ................................ایالم

 2/1 3/9- 0/6 5/4 2/8- 1454 14493 100   ......................................................  بوشهر
 5/8 18/1- 9/4- 10/3 4/3- 38771 219770 127   .......................................................  تهران

 0/9 26/7 4/3- 48/0 2/9- 2434 16484 130    ........................  چهارمحال و بختیاري
 0/3 6/9- 1/7 6/7- 1/4- 2259 18051 136    .....................................خراسان جنوبی
 0/5 38/5- 2/7- 6/2 0/7- 2795 11444 208   .....................................  خراسان رضوي
 0/9 12/1- 4/4- 2/7- 1/4- 2586 14879 167   .....................................خراسان شمالی

 2/2 60/2 2/4 10/4 2/8- 2945 25036 59   ................................................  خوزستان
 0/8 8/9- 4/2- 10/0 3/1- 3682 16374 183   ......................................................  زنجان
 0/7 15/2- 1/1 12/8 1/7- 2749 15745 157   .....................................................  سمنان

 0/7 6/0- 4/9- 41/6 3/6- 2303 14727 128   .......................... سیستان و بلوچستان
 10/8 16/7 1/1- 14/6 3/1- 3303 40700 72   .......................................................  فارس
 2/4 23/6- 2/8- 5/3- 4/0- 3907 31561 79   .......................................................قزوین

 2/0 9/6- 2/0- 24/8 3/7- 6590 28229 435   .............................................................  قم
 7/8 24/8 3/7 26/7 3/5- 2781 20000 60   ................................................  کردستان

 1/4 6/0- 5/5- 28/9 2/1- 1773  11692 83   ......................................................  کرمان
 1/3 0/4- 0/5 28/5 3/2- 2633 14526 478   .................................................  کرمانشاه

 0/3 10/0- 6/2- 29/9 4/1- 582 10502 65   .........................   کهگیلویه و بویراحمد
 3/5 21/5- 0/4 6/5- 4/3- 1641 18918 67   ...................................................  گلستان
 7/8 17/0- 0/1- 21/1 3/4- 2416 29778 68   .......................................................گیالن

 1/0 17/2- 3/1- 17/4 5/4- 1856 9942 148   ....................................................  لرستان
 16/8 27/8- 0/2- 9/8 5/6- 1920 29961 61   ..................................................  مازندران
 1/2 19/5- 1/2- 21/3 3/1- 4200 20004 180   .....................................................مرکزي

 0/1 297/7 0/3 40/2 4/4- 3341 11850 225   .................................................  هرمزگان
 1/1 20/5- 0/3 5/9 3/1- 2910 18467 69   .....................................................  همدان

 2/2 28/4 6/3- 0/6- 3/7- 1944 25992 50   ............................................................  یزد
 

                                                        
  متوسط وزنی 1



  93اول نیمه  - نقاط شهري کشوردر  قیمت و اجاره مسکناطالعات                                                                      20

 

قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه  2حداقل، حداکثر و متوسط -2
   93اول  نیمه -تفکیک استانسال قبل به

  شرح

قیمت فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی 
 ریال) (هزار

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  نسبت به درصد تغییر
 92نیمه اول 

سهم 
معامالت 

 کلاز 
تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل  کشور

تعداد   قیمت  معامالت
  معامالت

  100/0 27/7 1/3- 22/4 0/9 14330 223017 63   .............................  کل کشور   
 4/8 20/5 2/1 14/5 3/1- 10455 129913 130    ...................................آذربایجان شرقی
 2/8 10/4- 2/1 6/3- 4/5- 5797 60399 116    ....................................  آذربایجان غربی

 1/8 14/1 2/3 7/9 3/6- 6566 64987 150    ......................................................  اردبیل
 4/5 31/2 0/4- 33/6 3/9- 15014 88875 125   ....................................................  اصفهان

 9/4 21/5 3/3- 36/6 3/2- 11653 53061 455    .......................... ................................  البرز
 0/4 62/1 1/3 12/9 4/3- 4283 24497 230   .......................... ................................  ایالم

 0/9 36/4 3/4- 11/8 4/1- 4394 30527 100   .......................................................  بوشهر
 32/3 53/2 1/8- 31/0 5/1 33690 223017 260   ........................................................  تهران

 0/7 36/5 0/7- 16/4 5/2- 5220 26688 108    ......................... چهارمحال و بختیاري
 0/3 11/0 1/0- 1/6- 4/5- 4046 22000 81    .....................................  خراسان جنوبی
 0/6 9/5- 6/1- 39/0 5/0- 8875 41667 118   .....................................  خراسان رضوي
 0/5 1/5- 0/7- 1/2- 4/2- 6318 29714 212   .....................................  خراسان شمالی

 5/3 57/2 0/5 33/9 4/9- 6331 55412 63   ................................................  خوزستان
 0/8 17/2 1/1 12/1 4/9- 8286 36393 100   .......................................................  زنجان
 1/0 5/2 1/3 1/3 2/8- 6942 41192 127   .....................................................  سمنان

 0/5 13/9 5/1- 14/5 4/7- 5377 43489 1000   ..........................   سیستان و بلوچستان
 7/1 33/0 1/9 23/0 3/2- 7678 61765 115   ........................................................فارس
 2/2 14/8 4/6- 5/9 4/9- 8869 50394 110   .......................................................  قزوین

 1/5 26/5 1/0 23/1 3/8- 12592 40870 195   ..............................................................قم
 1/8 18/3 2/3 17/0 3/4- 7035 41875 110   .................................................  کردستان

 0/6 6/3- 0/4- 1/6- 4/0- 3127 25775 90   ......................................................  کرمان
 2/3 35/2 2/1 37/5 0/8- 7777 30799 137   ..................................................کرمانشاه

 0/2 24/9 5/8- 26/2 3/6- 1791 23529 156   .......................... کهگیلویه و بویراحمد
 1/8 3/4 0/8- 0/2- 2/5- 5885 35999 125   ....................................................  گلستان
 4/7 5/2 0/3 19/4 3/6- 8061 40676 120   .......................................................  گیالن

 1/3 1/0- 3/7- 9/2 5/3- 4820 21959 250   .....................................................لرستان
 5/1 4/1 4/1 8/7 2/4- 6532 38600 120   ..................................................  مازندران
 1/7 24/5 2/0- 29/0 4/0- 10691 41429 159   .....................................................  مرکزي

 0/2 108/3 1/6 95/4 4/8- 6267 23889 390   .................................................  هرمزگان
 2/0 14/9 2/0- 14/2 3/6- 8920 49118 135   .....................................................  همدان

  0/7 10/7- 2/1 13/1- 2/9 4366 31769 167   ............................................................  یزد
 

                                                        
 متوسط وزنی 2
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عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونی  و درصد مبلغ اجاره ماهانه به 3حداقل، حداکثر و متوسط -3
  93اول نیمه  -تفکیک استانتغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه در سال قبل به

  شرح

عالوه سه درصد ودیعه مبلغ اجاره ماهانه به
زیربناي براي اجاره یک مترمربع پرداختی 

 مسکونی (ریال)

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  نسبت به درصد تغییر
 92نیمه اول 

سهم 
معامالت 

 کلاز 
تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل  کشور

تعداد   قیمت  معامالت
  معامالت

 100/0 9/4 8/9 34/9 10/1 73003 899870 1667   ............................  کل کشور   
 1/8 20/2- 3/3 24/8 8/4 44576 238462 2767  .................................  آذربایجان شرقی
 2/3 15/5- 4/8 27/6 8/7 25428 163333 2184  ..................................  آذربایجان غربی

 0/4 20/8- 3/4 6/0- 7/2 24312 118750 3000  ....................................................  اردبیل
 1/1 6/8- 6/5  5/9- 11/8 39321 147459 2727 ..................................................  اصفهان

 22/8 14/0 10/0 70/0 12/5 73175 355000 2182  ........................................................  البرز
 0/2 92/7 5/8 9/0 8/6 19426 60000 4333 ........................................................  ایالم

 0/9 15/7- 8/4 5/6- 14/4 38789 175000 2344 .....................................................  بوشهر
 41/8 22/6 9/1  24/7 9/7 160257 899870 2917 ......................................................  تهران

 0/3 1/2 4/2 110/2 6/4 18805 72613 3833  .......................  چهارمحال و بختیاري
 0/1 57/4 5/5 11/4- 9/4 22771 61667 2740  ...................................  خراسان جنوبی
 1/2 17/8- 8/3 54/0 9/6 45714 165517 3500 ....................................  خراسان رضوي
 0/3 49/0 0/3 233/6 1/7 23699 89000 3857 ...................................  خراسان شمالی

 3/2 12/8 8/2 47/4 10/9 40437 161194 2225 ...............................................خوزستان
 0/1 27/4- 4/6 11/2- 8/2 37578 110909 8125 .....................................................  زنجان

 0/5 27/1 6/0 57/0 10/5 32919 116114 3333 ...................................................  سمنان
 0/3 16/5- 8/8 16/1- 9/4 26431 124000 3124 ........................  بلوچستانسیستان و 

 7/8 10/6- 3/0 23/3 8/7 35627 246575 2222 ......................................................  فارس
 2/9 4/5- 7/3 43/7 8/8 49310 192167 1667 .....................................................  قزوین

 1/3 13/9- 6/4 13/8 9/2 47028 185000 3765 ............................................................  قم
 0/7 29/9- 6/2 25/7 12/0 35417 158333 2750 ...............................................  کردستان

 0/4 42/4 8/6 21/0 12/8 25911 84444 3628 .....................................................  کرمان
 1/0 12/4- 6/4 87/4 11/5 33389 130370 4000 ................................................  کرمانشاه

 0/1 30/0- 8/6 45/0- 6/7 22365 78947 4533 ........................  کهگیلویه و بویراحمد
 1/4 5/9- 6/1 30/2 8/6 33359 260100 5000 ..................................................  گلستان
 1/0 3/8 6/1 19/6 8/8 49708 166678 3628 .....................................................  گیالن

 0/1 8/2 5/7 5/1 7/8 27162 95464 5000 ...................................................  لرستان
 2/2 2/5 9/0 59/8 12/1 39959 250000 2500 ................................................  مازندران
 1/0 17/9- 5/9 23/2 9/7 38634 250625 4000 ...................................................  مرکزي

 1/7 115/3 7/0 78/0 8/7 49043 222222 4000 ................................................  هرمزگان
 1/1 4/9- 7/9 33/6 10/6 33498 168333 2000 ....................................................  همدان

 0/3 6/8- 5/9 21/7- 9/5 19730 109211 5000 .......................... ................................  یزد
 

                                                        
 متوسط وزنی 3
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و درصـد تغییـرات آن    کلنگـی  مسـکونی  هايزمین یا زمین ساختمانحداقل، حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع  -4
  93اول نیمه  -تفکیک شهرهاي منتخبنسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به

  شرح

زمین قیمت فروش یک مترمربع زمین یا 
 ریال) ساختمان مسکونی کلنگی (هزار

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  نسبت به درصد تغییر
 92نیمه اول 

سهم 
معامالت 

 کلاز 
تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل  استان

تعداد   قیمت  معامالت
  معامالت

 26/5 5/6- 6/8- 1/9 1/7- 5617 45649 510   ......................... ................................  تبریز
 24/7 4/7  8/0- 11/5 3/7- 3643 24865 268    .......................................................ارومیه
 43/8 15/4- 5/5- 19/6 1/1- 3805 17222 202    ......................................................  اردبیل

 24/8 20/4 9/8- 43/5 1/9- 7735 27955 403    ....................................................  اصفهان
 13/5 12/2- 7/8- 21/1 2/0- 5566 27873 589    .......................... ................................  کرج
 96/2 58/4 3/8- 3/7 1/6- 3747 37431 764   .......................... ................................  ایالم

 9/1 23/7 0/1 11/9  3/3- 2839 14000 500   .......................................................  بوشهر
 28/6 3/5 8/8- 19/6 5/8- 50779 219770 10000   ........................................................  تهران

 47/1 255/8 4/2- 146/8 2/6- 5071 16484 778    ...................................................  شهرکرد
 27/9 14/1- 2/0- 7/4 3/5- 2997 14500 200    .....................................................بیرجند
 9/6 63/1- 4/9- 24/4- 1/4- 3355 11444 1132   .......................................................  مشهد

 36/7 14/3 4/5- 18/1 1/7- 3170 14851 354   .....................................................  بجنورد
 25/9 264/8 5/3 57/5 1/3- 3837 23704 187   .......................... ................................اهواز

 38/5 16/3 5/2- 31/4 2/9- 4574 16374 302   .......................................................  زنجان
 14/9 11/6- 1/9- 2/3- 2/1- 5292 15745 1639   .....................................................  سمنان
 32/1 157/4 6/1- 65/4 2/8- 4007 14727 1311   .....................................................  زاهدان
 39/9 24/3 1/0- 53/2 2/9- 5454 40700 232   ........................................................  شیراز
 28/6 30/6- 3/8- 11/4- 5/1- 6430 31561 118   .......................................................  قزوین

 87/9 5/1- 2/0- 25/8 3/6- 6670 28229 459   ..............................................................قم
 4/8 12/5- 1/8 12/2 5/2- 3765 20000 510   .....................................................  سنندج
 24/5 13/4 4/9- 25/1 2/6- 3145 11481 628   ......................................................  کرمان

 53/2 8/6- 1/1 41/5 2/4- 2981 14526 1100   ..................................................کرمانشاه
 80/8 24/4- 4/9- 14/3 3/9- 911 10502 80   ......................................................  یاسوج
 17/6 24/6- 1/0- 11/9- 4/3- 2579 18918 153   ......................................................  گرگان
 15/7 10/8- 0/4 26/9 3/6- 3422 15564 193   ........................................................  رشت

 20/9 -5/21 0/9-  1/4 4/6- 2297 9942 1116   ..................................................  خرم آباد
 3/1 15/1- 1/1- 6/4- 5/5- 3409 27778 224   .......................................................  ساري
 14/6 35/7- 1/0- 59/6 3/1- 6181 20004 2449   ......................... ................................  اراك

 55/0 193/8 0/2 20/5 4/7- 3230 11850 378   ...............................................  بندرعباس
 47/0 22/2- 2/2- 0/8 3/7- 3596 18467 350   .....................................................  همدان

 42/3 24/3 7/5- 12/6 4/0- 3049 25992 56   ............................................................  یزد
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حداقل، حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه  - 5
  93اول نیمه  -تفکیک شهرهاي منتخبسال قبل به

  شرح

قیمت فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی 
 ریال) (هزار

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  بهنسبت  درصد تغییر
 92نیمه اول 

سهم 
معامالت 

 کلاز 
تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل  استان

تعداد   قیمت  معامالت
  معامالت

 70/0 26/1 0/2 18/5 3/7- 12919 129913  134   .......................... ................................  تبریز
 37/2 17/3- 2/1 3/1- 2/3- 8094 48000 126    ........................................................  ارومیه
 72/9 12/3 1/9 6/3 3/4- 8561 64987 210    ........................................................اردبیل

 61/4 41/0 1/1- 40/7 4/5- 16439 88875 269    ......................................................  اصفهان
 74/1 27/5 3/4- 38/2 3/4- 13065 53061 1061    ............................................................  کرج
 92/7 61/6 1/4 11/6 5/1- 5521 24497 230   ...........................................................  ایالم

 26/8 58/6 0/6- 36/5 5/1- 8761 30527 310   ........................................................  بوشهر
 79/5 64/4 1/7- 32/6 5/0 40890 223017 6868   ......................... ................................  تهران

 52/1 79/9 1/2 58/9 4/4- 8520 26688 194    ....................................................  شهرکرد
 57/0 21/3 4/0- 1/2 4/8- 5983 22000 158    ......................................................  بیرجند
 57/7 12/1- 6/7- 54/3 5/4- 11189 41667 444   ......................... ................................مشهد

 54/1 12/0 0/4 17/1 4/0- 8749 29714 322   ......................................................  بجنورد
 64/7 54/0 3/5- 47/2 5/7- 8899 55412 155   ...........................................................  اهواز

 72/1 17/9 1/1 6/8 3/9- 11375 36393 219   ........................................................  زنجان
 40/5 12/7 1/2- 2/5- 2/9- 8996 41192 412   .......................................................  سمنان
 81/3 41/5 2/8- 20/7 3/1- 6640 43489 1261   .......................................................  زاهدان
 70/7 51/0 3/1 42/1 3/8- 12690 61765 161   ......................... ................................  شیراز
 55/4 33/9 1/5- 14/0 5/0- 12654 50394 152   ........................................................  قزوین

 98/0 26/5 0/4 23/1 3/8- 12760 40870 195   ...............................................................  قم
 31/6 5/8- 3/3 18/3 4/8- 10381 41875 190   ......................................................  سنندج
 57/2 7/3 1/7 11/7 3/4- 6103 25775 177   ........................................................  کرمان

 78/1 47/0 3/5 52/6 0/4- 9550 30799 240   ...................................................  کرمانشاه
 68/9 7/1- 6/5- 1/2- 3/9- 3248 23529 160   ........................................................  یاسوج
 44/6 2/8 1/5 6/4 3/0- 8764 35999 290   ........................................................  گرگان
 35/2 10/0 1/0 18/8 4/3- 10589 40676 193   .......................... ................................  رشت

 30/5 18/1- 2/9- 3/4 5/4- 6208 20833 850   ...................................................  خرم آباد
 15/3 0/3 0/7 0/5 2/8- 7726 36932 141   ......................... ................................  ساري
 45/9 37/5 3/1 38/1 4/2- 14889 41429 281   ...........................................................  اراك

 91/2 100/2 1/3 98/4 4/6- 9617 23889 404   ................................................  بندرعباس
 53/7 28/3 0/7 29/1 2/9- 12192 49118 139   .......................................................  همدان

 62/3  11/5- 6/8- 18/0- 5/2- 5855 30000 251   ..............................................................  یزد
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عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونی  و درصد حداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره ماهانه به -6
 93اول نیمه  -تفکیک شهرهاي منتخبتغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به

  شرح

عالوه سه درصد ودیعه مبلغ اجاره ماهانه به
براي اجاره یک مترمربع زیربناي پرداختی 

 مسکونی (ریال)

  نسبت به درصد تغییر
 92 نیمه دوم

  نسبت به درصد تغییر
 92نیمه اول 

سهم 
معامالت 

 کلاز 
تعداد   قیمت متوسط حداکثر  حداقل  استان

تعداد   قیمت  معامالت
  معامالت

 73/4 21/8- 10/1 26/0 12/0 56789 238462 3684   ........................................................  تبریز
 51/0 14/9- 4/4 27/3 6/1 33244 163333 3300    ......................................................  ارومیه
 77/6 16/3- 5/4 6/0-  7/1 26551 118750 3100    .....................................................  اردبیل

 40/7 1/7 6/5 12/7- 13/8 48212 147459 7500    ...................................................  اصفهان
 76/1 16/7 8/0 71/6 10/6 80876 355000 2583    .......................... ................................کرج
 84/2 74/5 8/7 1/6- 11/1 23168 60000 4333   ......................... ................................  ایالم

 64/8 10/7- 6/8 12/8- 8/5 57308 151857 3009   ......................................................  بوشهر
 87/0 27/0 6/4 26/0 8/8 193748 899870 21902   .......................................................  تهران

 78/3 4/3 5/4 255/3 10/3 27190 58333 9500    ..................................................  شهرکرد
 71/6 130/4 6/2 16/5- 9/3 31049 61667 18333    ....................................................  بیرجند
 69/6 24/6- 7/0 52/3 9/0 54992 165517 5946   ......................................................  مشهد

 88/8 54/9 6/3 359/3 9/6 31818 72053 9000   ....................................................  بجنورد
 27/3 25/6- 6/2 14/1 9/2 50073 159574 7521   ......................... ................................  اهواز

 61/9 47/3- 3/6 21/7- 7/1 41014 110000 8667   ......................................................  زنجان
 53/0 6/8 4/2 75/4 8/3 41001 116114 3659   ....................................................  سمنان
 63/6 23/6- 4/1 16/3- 8/7 32038 96400 3333   .....................................................زاهدان
 84/5 6/3- 8/1 21/6 9/7 54072 246575 3047   .......................................................  شیراز
 58/2 10/7- 5/3 44/8 7/9 69194 189044 4667   ......................................................  قزوین

 98/7 13/8- 5/7 13/1 9/6 47458 185000 3765   .............................................................  قم
 24/0 2/0 7/0 11/6 12/2 46910 135897 7250   ....................................................  سنندج
 59/7 26/0 6/9 5/8 9/4 34006 84444 8571   ......................................................  کرمان

 90/0 15/2- 6/3 101/2 9/2 38988 130370 6038   .................................................  کرمانشاه
 56/7 40/0- 6/0 43/6- 8/1 26153 78114 10484   ......................................................  یاسوج
 62/0 0/7- 7/2 60/1 9/0 43689 149606 7143   .....................................................  گرگان
 36/7 8/9-  6/7 1/4- 10/3 60762 166678 4000   ........................................................رشت

 26/3 10/6- 6/6 19/1- 10/5 31299 85375 6933   .................................................  خرم آباد
 11/6 15/6 7/4 75/4 10/4 45171 120666  4250   .......................................................  ساري
 63/0 15/4- 8/0 64/8 9/6 49328 145014 4067   ......................... ................................  اراك

 93/7 116/9 6/4 81/6 8/0 61246 222222 4000   ..............................................  بندرعباس
 87/2 3/8- 6/5 37/4 11/3 48949 168333 2731   .....................................................  همدان

 65/1 2/9 5/3 17/4- 8/0 23464 86259 7576   ...........................................................  یزد
  


