
متوسط درصدی  3/06لنگی و كفروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان  خرید ودرصدی متوسط قیمت  3/97 افزایش

ی یک مترمربع زیربنای اجارهمبلغ متوسط درصدی  4/52 افزایشقیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسكونی و 

  70 زییپابه  نسبت 79 زییپامسكونی در نقاط شهری كشور در 
 

 
 

 

ساسیي اطالعست نعسنالت انالك و نسغالالت شو ك رك  ي اطالعست نديريت نعسنالت انالك و نساغالالت شوا ك ش  بس فدش اا سش   بر اساس  ساسنس    

ي نعسنالت خريد و فروای ش  سند فسي نعسنالت نلکی ن ظف فسغند نوخصست شلی سسیي گرريده است، بنگسهكاسغسي سسنس دفی ان ك نسکن پیسره

 شند كا رك اين سسنس   ثبت  مسيند. ی طريق رفغر ثبت اسنسر ا غقسل پیدا نیفس اآن

ش  شسفش يس افزايش حجم )تعدار( نعسنالت رك اهرفسي بزكگ، بسعث شسفش يس افزايش اديد نغ سط )حسسبی( قیمت رك سطح اسغسن بس ت ج  ب  اين

  ان بس حذش اثر حجم نعسنالت، تالییرات واقعی قیمت كا نوخص شرر.ا ر، ای نغ سط تعديل اده )وی ی( اسغ سره اده تس بغيس شو ك نی

 كوی اده است.ب  5931     و نسکن  یعم ن يسرامسكرك سکن   يراكا ینسک   يواحدفس ين كر اسغ سره بر نبنس يفسوینرك ضمن 
 

فسي نعسنالت نلکی رك شل شو ك بنگسهنعسنل  اده ای طريق  متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی

ركصد  9/03ركصد و  سبت ب  فصل نوسب  سسل قبل  6/55نغرنربع ب ره است، ش   سبت ب  فصل قبل،  535نسسحت  نیس گیفزاك كيسل بس ن 57301

 .رااغ  است شيافزا

مسدكونی كلنگدی كشدور، درصدد راییدرا        فدروش یدک مترمربدع زمدین یدا زمدین سداختمان       و  دید حداقل، حدداكرر و متوسدط قیمدت خر   

 7379 زییمتوسط قیمت و متوسط مساحت آن: پا

 ارح 

قیمت فروش يك نغرنربع ینین يس ینین 

 سسخغمسن نسک  ی شلنگی )فزاك كيسل(

 ركصد تالییر  سبت ب 

30 تسبسغسن  

ركصد تالییر  سبت ب  

36 زيیپس  
نغ سط 

 نسسحت

 نغ سط حداشثر حداقل (نغرنربع)
نغ سط 

 قیمت

تعدار 

 نعسنالت

نغ سط 

 قیمت

تعدار 

 نعسنالت

 292 40/0 79/3 0/6- 21/6 20975 500000 440  ....................... كل كشور      
 

 

فزاك كيسل بس  56595فسي نعسنالت نلکی رك سطح شل شو ك نعسنل  اده ای طريق بنگسه متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی

 9/67ركصد و  سبت ب  فصل نوسب  سسل قبل  8/50سسل ب ره است، ش   سبت ب  فصل قبل،  55 ينغرنربع و نغ سط عمر بنس 570نسسحت  نیس گین

 .رااغ  است شيركصد افزا

 یو فروش یک مترمربع زیربنای مسكونی كشور و درصد راییرا  آن، متوسط مساحت و متوسط عمر بناها دیحداقل، حداكرر و متوسط قیمت خر

 7379 زییشده: پاو فروش  دیخر

 ح  ار

قیمت فروش يك نغرنربع یيربنسي 

 كيسل( نسک  ی )فزاك

 ركصد تالییر  سبت ب 

30 تسبسغسن  

ركصد تالییر  سبت 

36 زيیپسب    
نغ سط    

 نسسحت

 (نغرنربع)

نغ سط 

 عمر بنس

 نغ سط حداشثر حداقل (سسل)
نغ سط 

 قیمت

تعدار 

 نعسنالت

نغ سط 

 قیمت

تعدار 

 نعسنالت

8/50 56595 159055 868  ....................... كل كشور        9/53-  9/67  9/55-  057  55 
 

 

نعسنل  اده ای طريق ی یک مترمربع زیربنای مسكونی ی پرداختی برای اجارهی سه درصد ودیعهعالوهی ماهانه بهمبلغ اجارهمتوسط 

سسل ب ره است، ش   سبت ب   59 ينغرنربع و نغ سط عمر بنس 30نسسحت  نیس گیكيسل بس ن 573559رك سطح شل شو ك فسي نعسنالت نلکی بنگسه

 رااغ  است شيركصد افزا 8/51ركصد و  سبت ب  فصل نوسب  سسل قبل  3/7فصل قبل 
 

ی یک مترمربع زیربنای مسكونی كشور و درصد ی پرداختی برای اجارهی سه درصد ودیعهعالوهی ماهانه بهحداقل، حداكرر و متوسط مبلغ اجاره

 7379 زیی: پایجاریاست یمتوسط مساحت و متوسط عمر بناها راییرا  آن،

 ارح

ي س  ركصد عالوهي نسفس   ب نبلغ اجسكه

ي يك براي اجسكهپرراخغی ي وريع 

 نغرنربع یيربنسي نسک  ی )كيسل(

 ركصد تالییر  سبت ب 

30 تسبسغسن  

ركصد تالییر  سبت 

36 زيیپسب    
نغ سط    

 نسسحت

 (نغرنربع)

نغ سط 

 عمر بنس

 (سسل)
 نغ سط حداشثر حداقل

نغ سط 

 قیمت

تعدار 

 نعسنالت

نغ سط 

 قیمت

تعدار 

 نعسنالت

3/7 573559 5103068 5858  ....................... كل كشور        0/96-  8/51  8/55-  30 59 

 

  گرفت. قراك خ افد www.amar.org.irت صیلی رك اين ینین  بزوري رك وبگسه نرشز آنسك ايران ب  آرك   رك ضمن،  غسيج

http://www.amar.org.ir/

