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  مسکن متیشاخص ق

 

 ها آن میان معنادار اختالف از حاکی کشور، مختلف شهرهای در مسکونی واحد مربع متر یک قیمت روند به نگاهی 

 افزایش با همدان و اراک ارومیه، چون شهرهایی ۱۷۳۱ تا ۱۷۳۱ دوره طی که حالی در اساس، این بر. است

 اهواز، و کرج رشت، اردبیل، یزد، قزوین، کرمان، چون شهرهایی اند، بوده مواجه مسکن، قیمت در برابری۱۱۱

 . کرده اند تجربه را مسکن قیمت افزایش برابر، ۰۱ از کمتر

 

 برابر ۳۱ با قیمت، رشد ترین بیش از برخورداری بر مبنی جامعه افراد از بسیاری تصور خالف بر نیز تهران شهر

 دارد. قرار قیمت رشد نظر از شهرها بندی رده های میانه در شده، یاد مدت طی مسکن قیمت شدن

 

 

 : قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهرهای منتخب1جدول شماره 

 عنوان
قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 

 ) هزار تومان( 1731در سال 

قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 

 )هزار تومان( 1731در سال 

چند برابر شدن 

 قیمت

 31 1114 14 تهران

 147 1112 11 مشهد

 141 1317 13 اصفهان

 21 1311 17 تبریز

 23 1141 12 شیراز

 142 1373 12 قم

 31 1433 11 اهواز

 22 1431 12 کرمانشاه

 31 1341 17 کرج
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 21 1114 14 زاهدان

 114 1231 13 ارومیه

 114 1331 12 همدان

 33 1311 14 رشت

 114 1131 14 اراک

 31 1717 13 کرمان

 34 1114 13 اردبیل

 32 1411 14 یزد

 37 1337 13 قزوین

 31 1111 12 زنجان

 ماخذ: سامانه ثبت معامالت و امالک کشور، وزارت راه و شهرسازی ، محاسبات مولف

 

 

 میان معنادار اختالف از حاکی نیز تهران شهر گانه ۲۲ مناطق در مسکونی واحد مربع متر یک قیمت به نگاهی

 سال ۲۱ طی را مسکونی واحد قیمت رشد ترین کم ۱۱ و ۱۱ ، ۱۳ مناطق و بیشترین ۷ و ۲ ، ۱ مناطق. آنهاست

 قیمتی رشد دارای را تهران غربی شمال و شمال مناطق میتوان کلی قاعده یک صورت به. کرده اند تجربه گذشته

 .دانست شهر این مناطق سایر به نسبت باالتری
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 گانه شهر تهران 11مناطق : قیمت یک متر مربع مسکونی در 1جدول شماره 

 عنوان
قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در 

 ) هزار تومان( 1731سال 

قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در 

 )هزار تومان( 1731سال 

چند برابر 

 شدن قیمت

1 21 3411 112 

1 43 1134 111 

7 32 3341 141 

1 41 1111 22 

4 11 1433 144 

1 34 4343 21 

3 11 1112 34 

2 11 1443 22 

3 73 1371 34 

14 17 1371 11 

11 14 1321 13 

11 14 1243 31 

17 14 7323 24 

11 11 7141 33 

14 77 1721 37 

11 74 1147 34 

13 74 1131 17 

12 71 1437 12 

13 71 1714 34 

14 71 1113 34 

11  1211  

11  7347  

 

 کشور، وزارت راه و شهرسازی ، محاسبات مولفماخذ: سامانه ثبت معامالت و امالک 
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 ۵،۲،۱ مناطق که است آن از حاکی نیز، مسکن فروش و خرید معامالت بازار در تهران شهر گانه ۲۲ مناطق سهم آمار

 اند. داده اختصاص خود به را ۱۷۳۱ سال در معامالت حجم کمترین ۲۱ و ۱۳ ،۲۲ مناطق و بیشترین

 

 

 ۱۷۳۱ -مسکن شده ثبت مبایعات از تهران شهر گانه ۲۲ مناطق سهم: ۱شماره  نمودار

 

 مؤلف محاسبات کشور، امالک و معامالت ثبت سامانه ایران آمار : مرکز ماخذ

 

 

 بازار، سهم بیشترین ، ۱۷۳۱ سال در که است آن از حاکی تهران، شهر در مسکن معامالت بازار به نگاهی همچنین

 .است بوده مربع متر هر برای تومان میلیون ۷ تا ۲ قیمت با مسکونی واحدهای به متعلق

 

مبایعات مسکن در شهر تهران، بر حسب قیمت یک متر مربع واحد مسکونی)میلیون تومان (  سهم: 1شماره  نمودار
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 مؤلف محاسبات کشور، امالک و معامالت ثبت سامانه ایران آمار : مرکز ماخذ

 متر ۳۵ تا ۵۱ متراژ با مسکونی واحدهای به متعلق ۱۷۳۱ سال در مسکن بازار سهم بیشترین نیز زیربنا نظر از

 است. بوده مربع

 ۱۷۳۱ –مبایعات مسکن شهر تهران، بر حسب سطح زیر بنا )متر مربع(  سهم :7شماره  نمودار

 

 مؤلف محاسبات کشور، امالک و معامالت ثبت سامانه ایران آمار : مرکز ماخذ
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