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r     هاي نشریات مرکز آمار ایران  نشانه  

  

  . آمار گردآوري نشده است      -
  . آمار در دسترس نیست     0 0 0
  . ذاتاً یا عمالً وجود ندارد   ×
  . معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی    ××

  . رقم کمتر از نصف واحد است           
  . نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم           
  . رقم غیر قطعی است      *

  .رقم جنبه تخمینی دارد   ** 
W      به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.  

   
  

هـا قبـل از    ها و شاخص نسبت  محاسبه. علت سرراست کردن ارقام استها به  اختالف در سرجمع
  .    کردن ارقام صورت گرفته است سرراست

  

  

//  
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  نتایجچکیده 

   91اول سال نیمه  -کشور آوري اطالعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهري جمع طرح

      

سـازي اطالعـات معـامالت امـالك و      بـا هـدف شـفاف   کـه  کشور بر اساس سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالك و مستغالت 

هاي معامالت ملکی موظف هستند مشخصـات   ، بنگاهسازي گردیده است پیاده ستاي ساماندهی امور مسکنمستغالت کشور در را

الزم بـه   .کند را در این سامانه ثبت نماینـد  ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می کلیه معامالت خرید و فروشی که سند آن

   .درکل کشور به بهره برداري رسیده است 1387از اول آذرماه سال  سامانه اینیادآوري است که 

هـاي پـرت تنظـیم     و پس از تعـدیل داده  1391سال  اولنیمه حاضر با اقتباس از اطالعات ثبت شده در این سامانه در   مجموعه

 قبــلمشــابه ســال دوره  و )1390 دومنیمــه (قبــل بــه دوره  هــا نســبت قیمــت 1در ارائــه نتــایج، مقایســه متوســط .اســت شـده 

   .نیز انجام شده است) 1390 اول نیمه(
  

  

  :دهد نشان می 1391سال  اولنیمه در کشور اطالعات برگرفته از سامانه مدیریت امالك و مستغالت 
  

  :هاي مسکونی کلنگی متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان

هـاي   معاملـه شـده از طریـق بنگـاه    هـاي مسـکونی کلنگـی     متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 

مشابه سـال قبـل   درصد و نسبت به دوره  4/15قبل هزار ریال بوده است که نسبت به دوره  4547 معامالت ملکی در کل کشور 

یک مترمربع زمین یا زمین  خرید و فروشترین متوسط قیمت  ور، بیشهاي کش در میان استانداشته است  افزایشدرصد  0/30

ریـال در اسـتان بوشـهر    هزار  648هزار ریال در استان تهران و کمترین آن  13097هاي مسکونی کلنگی معامله شده  ساختمان

 .بوده است

 یـزد کلنگی، مربوط به استان مسکونی  هاي همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان

   .دست آمده است هزار ریال به 109983 ابترین میزان آن در استان تهران  هزار ریال و بیش 39 اب
                                                

در  ن، وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهاي مسکونی داراي سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده است و آ براي محاسبه ها است که منظور متوسط وزنی قیمت .1

 .مقایسه با دوره قبل و دوره مشابه سال قبل نیز از متوسط وزنی هر دوره استفاده شده است
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در کل  آن و درصد تغییرات مسکونی کلنگیهاي  ساختمانزمین یا زمین  یک مترمربع خرید و فروشحداقل، حداکثر و متوسط قیمت 
  1391  اول نیمه : کشور

 شرح

زمین یا زمین ساختمان یک مترمربع  خرید و فروشقیمت 
 )  هزارریال( مسکونی کلنگی

درصد تغییر 
  نسبت به
 90نیمه دوم 

درصد تغییر 
  نسبت به

 متوسط حداکثر حداقل 90نیمه اول  

  30/0 15/4 4547 109983 39   ..........................  کل کشور

  

  :متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی

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

درصـد افـزایش داشـته    5/19و نسبت به دوره مشابه سـال قبـل    درصد 6/10هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل  9800

 ترین دهد که بیش هاي کشور نشان می در میان استان زیربناي مسکونی رید و فروش هر مترمربعخمقایسه متوسط قیمت  .است

 .بوده است بوشهرهزار ریال در استان  2396هزار ریال در استان تهران و کمترین آن  22661 آن

مترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی در معامالت انجام شده در این دوره مربوط به اسـتان  از سوي دیگر، ک

   .هزار ریال بوده است 138976 ابترین میزان آن متعلق به استان تهران  ریال و بیش رهزا 80 اب بوشهر
  

  1391 اولنیمه  :در کل کشور آنیک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات  خرید و فروشحداقل، حداکثر و متوسط قیمت 

 شرح
درصد تغییر   )هزارریال(یک مترمربع زیربناي مسکونی  خرید و فروشقیمت 

  نسبت به
 90نیمه دوم 

درصد تغییر 
  نسبت به

 متوسط حداکثر حداقل 90نیمه اول  

 5/19 6/10 9800 138976 80   ..........................  کل کشور

  

  :راي اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونیب عالوه سه درصد ودیعه پرداختی اجاره ماهانه به متوسط

هـاي معـامالت    اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونی از طریق بنگـاه براي  عالوه سه درصد ودیعه پرداختی متوسط اجاره ماهانه به

 5/32 قبـل دوره مشابه سـال  درصد و نسبت به  8/16قبل دوره بوده است که نسبت به  ریال 52839 در سطح کل کشور ملکی

بـراي  پرداختـی  عالوه سه درصـد ودیعـه    ترین متوسط اجاره ماهانه به هاي کشور بیش در میان استان .داشته است افزایشدرصد 

خراسان ریال در استان  12871ریال در استان تهران و کمترین آن  129536هر مترمربع زیربناي مسکونی معامله شده  اجاره 

 .بوده است یجنوب
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هر مترمربع زیربناي مسکونی این دوره مربـوط بـه   اجاره عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي  مترین اجاره ماهانه بههمچنین، ک

   .ال بوده استری 606897با  تهرانمربوط به استان آن ترین  ریال و بیش 1657 اب خراسان جنوبیاستان 
  

یک مترمربع زیربنـاي مسـکونی و درصـد    پرداختی براي اجاره عالوه سه درصد ودیعه  بهماهانه  حداکثر و متوسط مبلغ اجارهحداقل، 
 1391 اولنیمه   :در کل کشورآن تغییرات 

 شرح

عالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره  مبلغ اجاره ماهانه به
درصد تغییر   )ریال(مسکونی  یک مترمربع زیربناي

  نسبت به
 90نیمه دوم 

درصد تغییر 
  نسبت به

 متوسط حداکثر حداقل 90نیمه اول  

 5/32 8/16 52839 606897 1657   ..........................  کل کشور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4  
 

مشـابه  نیمه قبل و نیمه با هاي مسکونی کلنگی  زمین یا زمین ساختمانیک مترمربع  خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه -1نمودار
   1391نیمه اول  -تفکیک استان بهسال قبل 

  

  
  

مشـابه سـال قبـل    نیمـه  قبـل و  نیمـه  بـا   زیربنـاي مسـکونی   مترمربـع یـک   خریـد و فـروش  متوسـط قیمـت    مقایسه -2نمودار
  1391نیمه اول  -استان تفکیک به
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  )هزار ریال(



5  
 

نیمه قبل و نیمه با  مسکونی ايزیربنیک مترمربع  براي اجارهعالوه سه درصد ودیعه پرداختی  اجاره ماهانه بهمتوسط  مقایسه -3نمودار
  1391نیمه اول  -تفکیک استان مشابه سال قبل به

  

  

  
مشـابه  نیمـه  قبل و نیمه هاي مسکونی کلنگی با  زمین یا زمین ساختمانیک مترمربع  خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه -4نمودار

  1391نیمه اول  -شهرهاي منتخبتفکیک  سال قبل به
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شهرهاي  تفکیک مشابه سال قبل بهنیمه قبل و نیمه با  زیربناي مسکونی مترمربعیک  خرید و فروشمتوسط قیمت  مقایسه -5نمودار
  1391نیمه اول  -منتخب

  

  

  
نیمه قبل و نیمه با  مسکونی ايیک مترمربع زیربن براي اجارهعالوه سه درصد ودیعه پرداختی  اجاره ماهانه بهمتوسط  مقایسه -6نمودار

  1391نیمه اول  -شهرهاي منتخبتفکیک  مشابه سال قبل به
  

  
  

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

32000

تبریز
ارومیه 
اردبیل
اصفهان 
کرج 
ایالم
بوشهر
تهران
شهرکرد
بیرجند
مشهد
بجنورد
اهواز
دزفول
زنجان
سمنان
زاهدان 
شیراز
قزوین
قم سنندج
کرمان
کرمانشاه  
یاسوج
گرگان
رشت  
خرم آباد
ساري
اراك
س

بندرعبا
همدان
یزد

90نیمه اول 

90نیمه دوم 

91نیمه اول

)  هزار ریال(
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هـاي مسـکونی کلنگـی و درصـد      فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان خرید و و متوسط قیمت حداکثر، حداقل -1
   1391نیمه اول  -تفکیک استان نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل بهمتوسط نسبت به آن تغییرات 

  شرح

زمین یا زمین  یک مترمربع فروشخرید و قیمت 
درصد تغییر     )هزارریال( مسکونی کلنگی هاي ساختمان

 نسبت به 
  90 دومنیمه 

درصد تغییر 
 نسبت به 

سهم معامالت   متوسط حداکثر حداقل   90 اولنیمه 
  از کل کشور

  30/0 15/4 100 4547 109983 39   .................................  2کل کشور       
 15/2 10/6  3/1 2335 10939 100    ....................................  آذربایجان شرقی
......  آذربایجان غربی .. ........... .. ................    100 12850  1898 8/4 9/6 19/9 

......  اردبیل .. ........... .. ...............................    121 9363 2049 2/7 7/5 13/2 
 17/3 11/7 6/0 2702 22727 60   ...................................................  اصفهان

 14/2 8/4 6/4 2726 19938 88    ........................................................  البرز
 27/5 8/7 0/2 2701 5202 106   ........................................................ایالم

 18/1 10/4 2/0 648 5591 63   .....................................................  بوشهر
......  تهران .. ........... .. .................................   143 109983 13097 7/9 18/2 35/1 

..............  چهارمحال و بختیاري .. ...........    104 7908 1364 1/0 8/8 16/0 
 14/9 8/4 0/4 1424 8125 117    ......................................  خراسان جنوبی
 15/5 8/4 0/7 1556 4700 150   ......................................  خراسان رضوي
 18/9 9/4 1/4 1770 5438 121   ......................................  خراسان شمالی

..................................  خوزستان .. ...........   59 19250 1945 1/5 7/5 15/4 
 16/2 8/3 1/2 2229 7792 152   .....................................................  زنجان
......  سمنان .. ........... .. ...............................   120 7727 1376 0/8 9/1 18/8 

....  سیستان و بلوچستان ........... .. ...........   259 5848 1297 0/3 44/0 ×× 
......  فارس .. ........... .. .................................   66 26701 2028 10/1 9/4 46/6 
 34/9 12/2 3/3 2361 15977 65   .....................................................  قزوین

......  قم .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   435 20833 4376 3/4 8/7 16/4 
......  کردستان .. ........... .. .............. .. ...........   50 10000 1681 7/6 9/5 18/6 

 21/8 7/6 2/0 890 7692 40   .....................................................  کرمان
....................................کرمانشاه .. ...........   694 10227 2218 0/4 10/5 23/3 

....  کهگیلویه و بویراحمد ........... .. ...........   50 5534 682 0/4 10/2 14/4 
......  گلستان .. ........... .. ................ .. ...........   42 11004 883 4/0 8/8 17/3 
 12/7 9/8 7/4 1092 27590 58   .....................................................  گیالن
 14/6 7/5 0/0 913 4300 105   ...................................................  لرستان
....................................  مازندران .. ...........   50 22655 1118 12/8 9/4 16/3 
 32/1 7/9 1/6 2331 7944 157   ...................................................  مرکزي

......  هرمزگان .. ........... .. .............. .. ...........   110 5608 2412 0/0 7/6 17/2 
......  همدان .. ........... .. ...............................   52 9250  2060 1/5 12/3 31/7 

............. ................................یزد .. ...........   39 18182 1342 1/6 13/7 52/9 
                                                

  متوسط وزنی. 2
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متوسـط  نسبت بـه   آنیک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات  خرید و فروشحداقل، حداکثر و متوسط قیمت  -2
   1391نیمه اول  -تفکیک استان نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به

  شرح

یک مترمربع زیربناي مسکونی  خرید و فروشقیمت 
درصد تغییر   )هزارریال(

 نسبت به 
  90 دومنیمه 

درصد تغییر 
 نسبت به 

سهم معامالت از   متوسط حداکثر  حداقل   90 اولنیمه 
  کل کشور

 5/19 6/10 100 9800 138976 80   ..................................  3کل کشور       
 15/2 9/0 5/5 7293 102439 105  .....................................  آذربایجان شرقی
......  آذربایجان غربی .. ........... .. .................  100 28571 3993 3/9 9/9 27/3 

......  اردبیل .. ........... .. ................... .. ...........  116 42308 4882 2/0 10/0 16/5 
.......................................  اصفهان .. ........... 88 43094 8319 5/4 10/4 27/6 

 13/9 8/6 12/3 8260 44762 650  ......................... ................................  البرز
 19/6 9/3 0/2 4252 15273 174 ......................... ................................ایالم

.........................................  بوشهر .. ........... 80 12935 2396 0/7 8/7 23/7 
......  تهران .. ........... .. ..................... .. ........... 200 138976 22661 29/1 11/5 19/7 

 16/6 8/0 0/6 3843 12316 91  ............................  چهارمحال و بختیاري
 26/5 8/1 0/3 3265 12206 105  .......................................  خراسان جنوبی
 15/4 8/0 0/6 6214 23950 107 .......................................  خراسان رضوي
 20/3 9/3 0/5 4665 15329 188 .......................................  خراسان شمالی

 15/6 7/7 5/1 5574 37594 128 ................................................  خوزستان
.........................................  زنجان .. ........... 117 23057 6359 1/0 9/5 15/2 
......  سمنان .. ........... .. ................... .. ........... 121 30436 5292 1/1 7/8 16/9 

 59/3 47/6 0/3 4990 10495 1190 .............................  سیستان و بلوچستان
......  فارس .. ........... .. ..................... .. ........... 100 42564 5901 6/7 7/7 23/6 
.........................................  قزوین .. ........... 110 33333 6553 2/4 9/5 22/5 

......  قم .. ........... .. ....................................... 167 27226 8248 1/9 9/2 13/6 
......  کردستان .. ........... .. ............................ 100 25714 4861 2/1 8/5 28/2 

.........................................  کرمان .. ........... 100 19597 2691 0/9 9/5 19/0 
 18/8 10/4 0/6 6090 16333 120 ..................................................کرمانشاه

 18/9 10/4 0/2 2534 11774 146 .............................  کهگیلویه و بویراحمد
......  گلستان .. ........... .. .............................. 116 18091 4252 1/8 8/0 13/1 
.........................................  گیالن .. ........... 110 32000 5407 5/4 8/8 14/2 
.......................................  لرستان .. ........... 499 10566 3844 0/0 7/9 15/0 
 16/5 9/4 4/5 4368 30497 110 ..................................................  مازندران
.......................................  مرکزي .. ........... 125 26802 6972 1/7 8/8 19/4 

......  هرمزگان .. ........... .. ............................ 201 12889 6194 0/1 9/0 18/1 
......  همدان .. ........... .. ................... .. ........... 105 31684 5908 2/3 7/6 15/2 

 24/1 10/1 0/6 3175 23767 139 ...........................................................یزد

                                                
 وسط وزنیمت .3
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ع زیربنـاي    اجـاره   پرداختـی بـراي  عالوه سه درصد ودیعه  بهماهانه اجاره مبلغ و متوسط  حداکثر، حداقل -3 یـک مترمرـب
  1391نیمه اول  -تفکیک استان نیمه قبل و نیمه مشابه در سال قبل به متوسط نسبت به آن مسکونی  و درصد تغییرات

  شرح

درصد ودیعه پرداختی براي  عالوه سه مبلغ اجاره ماهانه به
درصد تغییر   )ریال(مسکونی   زیربناياجاره یک مترمربع 

 نسبت به 
  90 دومنیمه 

درصد تغییر 
 نسبت به 

سهم معامالت   متوسط حداکثر حداقل   90 اولنیمه 
  از کل کشور

 5/32 8/16 100 52839 606897 1657   ..................................  4کل کشور       
 7/2 7/9 2/8 34003 200000 2188    ....................................  آذربایجان شرقی
......  آذربایجان غربی .. ........... .. ................    1710 133553 19656 3/1  10/1 17/3 

......  اردبیل .. ........... .. ...............................    2500 100000 19506 0/7 8/1 16/7 
 19/4 10/7 1/1 25509 113619 1883   ...................................................  اصفهان

 17/1 13/5 24/8 49506 307143 2200    ........................................................  البرز
 41/5 16/1 0/0 15889 49412 1833   ........................................................ایالم

 12/7 6/6 1/1 30290 126747 1867   .....................................................  بوشهر
......  تهران .. ........... .. .................................   2260 606897 129536 34/6 26/6 54/1 

..............  چهارمحال و بختیاري .. ...........    2960 32828 14885 0/3 7/9 16/2 
 ×× 7/2 0/1 12871 56364 1657    ......................................  خراسان جنوبی
 20/5 8/4 1/5 32998 152273 3000   ......................................  خراسان رضوي
 45/4 33/8 0/2 24281 47988 5106   ......................................  خراسان شمالی

..................................  خوزستان .. ...........   2167 144444 28736 1/8 8/3 14/4 
 14/7 7/6 0/4 28649 82230 7042   .....................................................  زنجان
......  سمنان .. ........... .. ...............................   2857 89972 27460 0/6 8/3 12/7 

....  سیستان و بلوچستان ........... .. ...........   2875 69348 23398 0/3 9/4 14/6 
......  فارس .. ........... .. .................................   1717 176667 34353 9/3 7/8 10/8 
 18/1 8/0 1/9 36092 129710 3125   .....................................................  قزوین

......  قم .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   3182 159780 34503 1/6 9/0 17/1 
......  کردستان .. ........... .. .............. .. ...........   2193 113636 24503 0/9 7/5 14/4 

 16/4 7/5 0/2 18674 67778 3000   .....................................................  کرمان
....................................کرمانشاه .. ...........   2850 80000 28025 2/2 10/1 18/6 

....  کهگیلویه و بویراحمد ........... .. ...........   5333 58333 22639 0/1 13/4 24/2 
......  گلستان .. ........... .. ................ .. ...........   2000 113333 24921 1/9 5/7 11/6 
 16/4 6/9 1/5 35233 128125 3250   .....................................................  گیالن
 15/7 6/6 0/0 19053 65455 4200   ...................................................  لرستان
....................................  مازندران .. ...........   2000 195742 29367 2/4 7/8 9/9 
 11/0 7/8 1/5 28258 112381 3286   ...................................................  مرکزي

......  هرمزگان .. ........... .. .............. .. ...........   3333 164593 41613 0/8 7/1 9/6 
......  همدان .. ........... .. ...............................   1795 125610 31333 2/0 9/3 18/8 

............. ................................یزد .. ...........   4600 41912 14756 0/3 7/3 15/9 
                                                

 وسط وزنیمت 4.
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و درصـد   کلنگـی  مسـکونی  هـاي  زمین یا زمین ساختمانیک مترمربع  خرید و فروشو متوسط قیمت  حداکثر، حداقل -4
   1391نیمه اول  -شهرهاي منتخبتفکیک  نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل بهمتوسط نسبت به آن تغییرات 

  شرح

زمین یا زمین  یک مترمربع خرید و فروشقیمت 
درصد تغییر   )هزارریال( مسکونی کلنگی هاي ساختمان

 نسبت به 
  90 دومنیمه 

درصد تغییر 
 نسبت به 

سهم معامالت   متوسط حداکثر حداقل   90 اولنیمه 
  از استان

 13/0 6/9 31/8 3956 10939 475   .......................................................  تبریز
 7/4 6/7 32/4 2524 12850 215    .....................................................  ارومیه
......  اردبیل .. ........... .. ...............................    167 8850 2680 53/7 9/2 17/6 
 17/1 8/5 29/6 5607 22727 321    ...................................................  اصفهان

 16/8 10/2 21/1 3879 19938 421    ........................................................  کرج
 18/8 9/2 96/6 2761 5202 667   ........................................................ایالم

 16/2 8/6 10/9 1993 5591 420   .....................................................  بوشهر
......  تهران .. ........... .. .................................   765 109983 24410 26/5 11/4 34/7 

......  شهرکرد .. ........... .. ................ .. ...........    750 7908 3803 16/5 10/7 19/3 
 15/4 9/3 38/0 2150 8125 152    ...................................................  بیرجند
 17/1 9/1 8/1 2410 4700 900   .....................................................  مشهد
 18/9 10/5 48/6 2238 5438 293   ...................................................  بجنورد
 18/6 9/4 12/1 2523 19250 150   .......................................................  اهواز

 20/7 11/2 10/4 2491 12500 225   .....................................................  دزفول
 17/8 9/7 35/2 3156 7792 262   .....................................................  زنجان
......  سمنان .. ........... .. ...............................   1304 7727 3847 11/8 9/5 17/8 
......  زاهدان .. ........... .. ...............................   1157 5848 3080 34/7 ×× ×× 
......  شیراز .. ........... .. .................................   154 26701 3710 36/8 8/4 12/5 
 13/8 7/6 31/2 4547 15977 70   .....................................................  قزوین

......  قم .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   435 20833 4631 92/5 9/1 17/6 
 12/3 7/7 8/5 2737 7875 494   ...................................................  سنندج
 16/2 7/9 21/2 2336 7692 170   .....................................................  کرمان

....................................کرمانشاه .. ...........   1083 10227 2316 93/5 4/4 12/4 
 18/3 9/0 96/9 716 5534 50   .....................................................  یاسوج
......  گرگان .. ........... .. ...............................   137 11004 1835 14/5 7/5 14/4 
......  رشت .. ........... .. .................................   160 10476 2414 13/5 8/2 9/4 

....................................  خرم آباد .. ...........   × × × × ×× ×× 
......ساري .. ........... .. .................................   242 17500 2451 3/8 8/7 14/5 
 20/2 9/3 16/2 4303 7944 2313   .......................................................  اراك

......  بندرعباس .. ........... .. ............ .. ...........   114 5500 2283 61/0 8/7 16/8 
......  همدان .. ........... .. ...............................   300 9250 2610 46/9 8/0 20/9 

............. ................................یزد .. ...........   46 18182 2590 43/2 5/0 12/7 
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متوسـط  نسبت بـه   آن یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات خرید و فروشو متوسط قیمت  حداکثر، حداقل -5
   1391نیمه اول  -تفکیک شهرهاي منتخب نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به

  شرح
درصد تغییر   )هزارریال(قیمت فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی 

 نسبت به 
  90 دومنیمه 

درصد تغییر 
 نسبت به 

سهم معامالت   متوسط حداکثر حداقل   90 اولنیمه 
  از استان

........  تبریز ........... .. ........... .......................... 105 102439 8713 73/2 9/4 15/1 
...........................................  ارومیه .. ...........  102 28571 5592 46/9 7/7 15/0 
...........................................  اردبیل .. ...........  167 42308 5935 77/6 10/2 12/9 

 18/9 9/5 67/2 10885 43094 233    ...................................................  اصفهان
 16/3 8/9 71/2 8958 44762 1053    ........................................................  کرج
 16/3 8/1 97/4 4319 15273 174   ........................................................ایالم

 21/1 8/9 31/4 6063 12935 192   .....................................................  بوشهر
......  تهران .. ........... .. .................................   2200 138976 26922 79/5 20/8 28/0 

......  شهرکرد .. ........... .. ................ .. ...........    148 12316 6032 42/5 9/3 18/2 
 18/5 8/5 63/6 4544 12206 124    ...................................................  بیرجند
 16/2 9/2 44/5 8305 23950 333   .....................................................  مشهد
 15/2 8/1 54/7 6206 15329 278   ...................................................  بجنورد
 16/5 9/4 76/1 6219 37594 133   .......................................................  اهواز

 14/9 9/4 5/8 6285 14875 274   .....................................................  دزفول
 18/6 8/6 72/2 7869 23057 165   .....................................................  زنجان
......  سمنان .. ........... .. ...............................   384 30436 6673 41/6 7/5 14/0 
......  زاهدان .. ........... .. ...............................   1190 10495 5110 96/2 8/1 25/1 
......  شیراز .. ........... .. .................................   148 42564 8021 71/8 8/9 16/9 
 14/5 10/9 51/0 8567 33333 125   .....................................................  قزوین

......  قم .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   171 27226 8446 98/5 10/2 20/2 
 15/3 9/4 42/5 7200 25714 162   ...................................................  سنندج
 17/8 9/2 63/9 4177 19597 149   .....................................................  کرمان

....................................کرمانشاه .. ...........   256 16333 6453 90/8 9/2 15/2 
 17/3 9/1 97/0 2589 11774 146   .....................................................  یاسوج
......  گرگان .. ........... .. ...............................   262 18091 6145 48/8 8/5 10/6 
......  رشت .. ........... .. .................................   143 25714 7421 42/1 9/3 18/0 

....................................  خرم آباد .. ...........   820 10566 4632 12/3 8/5 16/3 
......ساري .. ........... .. .................................   130 28887 5399 16/9 8/2 16/5 
 18/1 9/9 53/1 9605 26802 250   .......................................................  اراك

......  بندرعباس .. ........... .. ............ .. ...........   313 12889 6656 94/1 9/4 19/5 
......  همدان .. ........... .. ...............................   121 31684 7838 56/5 11/3 19/1 

............. ................................یزد .. ...........   239 23767 4617 64/4 8/9 15/9 
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یک مترمربع زیربناي مسکونی  اجاره  پرداختی برايدرصد ودیعه  عالوه سه بهماهانه اجاره  مبلغو متوسط  حداکثر، حداقل -6
   1391  اول نیمه -تفکیک شهرهاي منتخب نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل بهمتوسط نسبت به آن و درصد تغییرات 

  شرح

عالوه سه درصد ودیعه پرداختی  مبلغ اجاره ماهانه به
درصد تغییر    ) ریال(  مسکونی مترمربع زیربنايبراي اجاره یک 

 نسبت به 
  90 دومنیمه 

درصد تغییر 
 نسبت به 

سهم معامالت   متوسط  حداکثر حداقل   90 اولنیمه 
  از استان

 13/4 8/0 80/4 38493 200000 3250   .......................................................  تبریز
 14/7 9/5 59/0 23722 131667 2700    .....................................................  ارومیه
......  اردبیل .. ........... .. ...............................    2500 97059 19941 70/5 6/7 13/4 
 17/1 9/6 100/0 34048 113619 6364    ...................................................  اصفهان

 20/0 15/4 74/4 55281 307143 2281    ........................................................  کرج
 12/2 7/8 93/4 16944 49412 3714   ........................................................ایالم

 20/0 10/2 67/5 38749 126747 10111   .....................................................  بوشهر
......  تهران .. ........... .. .................................   9286 606897 144444 85/1 16/7 32/7 

......  شهرکرد .. ........... .. ................ .. ...........    8607 32828 18963 62/4 8/8 18/3 
 ×× 6/9 35/8 22126 56364 17000    ...................................................  بیرجند
 12/7 9/4 68/8 37776 152273 3800   .....................................................  مشهد
 15/8 8/2 90/3 26238 47988 8125   ...................................................  بجنورد
 8/3 8/7 45/7 37046 144444 6875   .......................................................  اهواز

 12/5 7/7 8/3 23988 113000 2190   .....................................................  دزفول
 15/9 7/9 65/0 31313 82230 7600   .....................................................  زنجان
......  سمنان .. ........... .. ...............................   2857 89972 30941 57/1 8/9 18/2 
......  زاهدان .. ........... .. ...............................   2875 69348 24969 91/4 8/2 ×× 
......  شیراز .. ........... .. .................................   2760 176667 37390 90/6 9/3 15/3 
 17/1 9/0 43/5 46322 129710 4118   .....................................................  قزوین

......  قم .. ........... .. ............ .. ........... .. ...........   3182 159780 34760 99/5 9/3 17/3 
 15/8 7/8 26/8 34917 113636 6310   ...................................................  سنندج
 16/1 7/4 62/5 24400 64167 7900   .....................................................  کرمان

....................................کرمانشاه .. ...........   5500 80000 28650 95/7 9/2 16/2 
 17/7 8/3 93/8 24084 58333 11500   .....................................................  یاسوج
......  گرگان .. ........... .. ...............................   6600 113333 32443 47/7 8/1 16/5 
......  رشت .. ........... .. .................................   3250 128125 43869 51/3 8/5 17/0 

....................................  خرم آباد .. ...........   5532 65455 23281 22/0 8/0 22/0 
......ساري .. ........... .. .................................   3636 90305 33169 8/4 9/0 17/0 
 16/9 9/3 58/8 34995 112381 3455   .......................................................  اراك

......  بندرعباس .. ........... .. ............ .. ...........   3333 164593 42749 95/0 9/4 11/2 
......  همدان .. ........... .. ...............................   2310 125610 33905 87/9 7/9 17/7 

............. ................................یزد .. ...........   7692 41912 17904 64/4 9/3 18/8 
 


