
متوسط درصدی  8/99لنگی و كفروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان  خرید ودرصدی متوسط قیمت  9/121 افزایش

ی یک مترمربع زیربنای اجارهمبلغ متوسط  درصدی 2/19 افزایشقیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسكونی و 

  99 زمستانبه  نسبت 99 زمستانمسكونی در نقاط شهری كشور در 
 

 
 

 

كند ها از طريق دفتر ثبت اسناد انتقال پيدا ميمعامالت خريد و فروشي كه سند آن يموظف هستند مشخصات كليهكشور هاي معامالت ملكي بنگاه

 ثبت نمايند. اطالعات مديريت معامالت امالك و مستغالت كشور  يرا در سامانه
 

كه كاهش يا افزايش حجم )تعداد( معامالت در شهرهاي بزرگ، باعث كاهش يا افزايش شديد متوسط )حسابي( قيمت در سطح استان با توجه به اين

 سط تعديل شده )وزني( استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغييرات واقعي قيمت را مشخص كرد.شود، از متويا كشور مي

 روز شده است.به 5931نفوس و مسكن  يعموم يسرشماردر سكنه  يدارا يمسكون يواحدها يمورد استفاده بر مبنا يهاوزندر ضمن 
 

هاي معامالت ملكي در كل كشور معامله شده از طريق بنگاه ساختمان مسكونی كلنگیمتوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 

درصد  3/515درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  6/96مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل،  162مساحت  نيانگيهزار ريال با م 15615

 .داشته است شيافزا

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

 1999 زمستانمتوسط قیمت و متوسط مساحت آن: 

 شرح 

قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين 

 ساختمان مسكوني كلنگي )هزار ريال(

 درصد تغيير نسبت به

39 پاييز  

درصد تغيير نسبت به 

36 زمستان  
متوسط 

 مساحت

 متوسط حداكثر حداقل (مترمربع)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

6/96 15615 695202 101  ....................... كل كشور        5/55  3/515  6/15  162 
 

 

ريال با هزار  13161هاي معامالت ملكي در سطح كل كشور معامله شده از طريق بنگاه متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی

 5/13درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  1/55سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل،  55 يمترمربع و متوسط عمر بنا 550مساحت  نيانگيم

 .داشته است شيدرصد افزا

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

 1999 زمستانشده: و فروش  دیخر

 ح  شر

قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 

 مسكوني )هزار ريال(

 درصد تغيير نسبت به

39 پاييز  

درصد تغيير نسبت 

36 زمستانبه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 متوسط حداكثر حداقل (سال)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

1/55 13161 190355 562  ....................... كل كشور        9/50  5/13  6/56-  550 55 
 

 

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

سال بوده است، كه نسبت به  59 يمترمربع و متوسط عمر بنا 35مساحت  نيانگيريال با م 555062در سطح كل كشور هاي معامالت ملكي بنگاه

 داشته است شيافزا رصدد 1/53قبل درصد و نسبت به فصل مشابه سال  5/5فصل قبل 
 

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

 1999 زمستان: یجاریاست یراییرا  آن، متوسط مساحت و متوسط عمر بناها

 شرح

ي سه درصد عالوهي ماهانه بهمبلغ اجاره

ي يك براي اجارهپرداختي ي وديعه

 مترمربع زيربناي مسكوني )ريال(

 درصد تغيير نسبت به

39 پاييز  

درصد تغيير نسبت 

36 زمستانبه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 (سال)
 متوسط حداكثر حداقل

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

5/5 555062 5952951 5555  ....................... كل كشور        9/59-  1/53  1/51-  35 59 
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