
قیمت متوسط درصدی  7/29زمین یا زمین ساختمان گلنگی و  مربعقیمت فروش یک مترمتوسط درصدی  0/29 افزایش

یک مترمربع زیربنای مسكونی در  یاجارهمتوسط درصدی  0/22زیربنای مسكونی و افزایش  مترمربع یکخرید و فروش 

  96 بهارنسبت به  97بهار نقاط شهری كشور در
 
 

 

ساایي اطالعاات معاامالت اماالك و مساتغالت كشاور  ر       اطالعات مديريت معامالت امالك و مستغالت كشور كه با هدف شفاف يسامانهبر اساس 

معامالت خريد و فروشی كه سند  يهاي معامالت ملکی موظف هستند مشخصات كلیهسایي گر يده است، بنگاهراستاي ساماندهی امور مسکن پیا ه

 كند را  ر اين سامانه ثبت نمايند. ها ای طريق  فتر ثبت اسنا  انتقال پیدا میآن

كه كاهش يا افزايش حجم )تعدا ( معامالت  ر شهرهاي بزرگ، باعث كاهش يا افزايش شاديد متوسا) )حساابی( تیمات  ر سا        با توجه به اين

 ) تعديل شده )وینی( استفا ه شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واتعی تیمت را مشخص كر .شو ، ای متوساستان يا كشور می

 روی شده است.هب 1395نفوس و مسکن  یعموم يسرشمار ر سکنه  ي ارا یمسکون يواحدها يمور  استفا ه بر مبنا يهاوین ر ضمن 
 

هاي معامالت ملکی  ر شهر تهران معامله شده ای طريق بنگاه ساختمان مسكونی كلنگیمتوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 

 رصد  0/29 رصد و نسبت به فصل مشابه سال تبل  6/3مترمربع بو ه است كه نسبت به فصل تبل  339هزار ريال با میانگین مساحت 13375

  است.افزايش  اشته 
 

    97: بهار كشور نقاط شهریحداقل، حداكثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی و درصد تغییرات آن در 

 شرح

تیمت فروش يك مترمربع یمین يا یمین 

 ساختمان مسکونی كلنگی )هزار ريال(

ه رصد تغییر نسبت ب  

96یمستان   

ه  رصد تغییر نسبت ب

96بهار  متوس)  

 مساحت
 متوس) حداكثر حداتل

متوس) 

 تیمت

تعدا  

 معامالت

متوس) 

 تیمت

تعدا  

 معامالت

 339 7/27 0/29 -9/1 6/3 13375 267822 260  .................................. كل شهر      
 

 

هزار ريال با میانگین  19378هاي معامالت ملکی  ر شهر تهران معامله شده ای طريق بنگاه متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی

 رصد،  3/30 رصد و نسبت به فصل مشابه سال تبل  8/5سال بو ه است كه نسبت به فصل تبل  11مترمربع و متوس) عمر بناي  108مساحت 

 افزايش  اشته است.
 

    97: بهار كشور نقاط شهریدرحداقل، حداكثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسكونی و درصد تغییرات آن 
 

 شرح

تیمت فروش يك مترمربع یيربناي 

 مسکونی )هزار ريال(

به  رصد تغییر نسبت  

96یمستان   

ت  رصد تغییر نسب

96به بهار  متوس)     

 مساحت

متوس) 

 عمر بنا
 متوس) حداكثر حداتل

متوس) 

 تیمت

تعدا  

 معامالت

متوس) 

 تیمت

تعدا  

 معامالت

 11 108 7/29 3/30 -9/3 8/5 19378 379821 804  ................................. كل شهر      
 

 

معامله شده ای طريق ی یک مترمربع زیربنای مسكونی ی پرداختی برای اجارهی سه درصد ودیعهعالوهی ماهانه بهمتوسط مبلغ اجاره

سال بو ه است كه نسبت به فصل تبل  13مترمربع و متوس) عمر بناي  96ريال با میانگین مساحت 98002هاي معامالت ملکی  ر شهر تهران بنگاه

  رصد، افزايش  اشته است. 0/22 رصد و نسبت به فصل مشابه سال تبل  2/5
 

ی یک مترمربع زیربنای مسكونی و درصد تغییرات آن در ی پرداختی برای اجارهدرصد ودیعه ی سهعالوهحداقل، حداكثر و متوسط مبلغ اجاره به

    97: بهار نقاط شهری

 شرح

ي سه عالوهي ماهانه بهمبلغ اجاره

ي براي اجارهپر اختی ي  رصد و يعه

 يك مترمربع یيربناي مسکونی )ريال(

به  رصد تغییر نسبت  

96یمستان   

به   رصد تغییر نسبت

96بهار  متوس)     

 مساحت

متوس) 

 عمربنا

 متوس) حداكثر حداتل
متوس) 

 تیمت

تعدا  

 معامالت

متوس) 

 تیمت

تعدا  

 معامالت

 13 96 -8/9 0/22 9/11 2/5 98002 1427439 1640  .............................. كل شهر      

 
 
 

  گرفت. ترار خواهد www.amar.org.irتفصیلی  ر اين یمینه بزو ي  ر وبگاه مركز آمار ايران به آ رس   ر ضمن، نتايج
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