
درصد  سه یعالوهمتوسط مبلغ اجاره بهدرصدی  6/26 افزایش و یك مترمربع زیربنای مسكوني قيمت فروش درصدی 2/33افزایش 

 در شهر تهران 95 زمستان نسبت به 96 زمستان دریك مترمربع زیربنای مسكوني ی اجاره برایپرداختي  یودیعه
 

هاي معامالت ملكي موظف هستند مشخصات كليه معامالت خريد و فروشي بر اساس سامانه اطالعات مديريت معامالت امالك و مستغالت كشور بنگاه

 كند را در اين سامانه ثبت نمايند. ها از طريق دفتر ثبت اسناد انتقال پيدا ميكه سند آن

در سطح كل  متي( قيمتوسط )حساب ديشد شيافزا ايحجم )تعداد( معامالت در مناطق شهر تهران باعث كاهش  شيافزا ايكاهش  كهنيبا توجه به ا

 ناستفاده شده تا بتوا شود،يسكنه محاسبه م يدارا يمسكون ي( كه در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهايشده )وزن لياز متوسط تعد شود،يشهر م

 .را مشخص كرد متيق يواقع تراييبا حذف اثر حجم معامالت، تغ
 

هاي معامالت ملكي در شهر تهران معامله شده از طريق بنگاه متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكوني كلنگي

درصد  5/33درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  6/13مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل  276هزار ريال با ميانگين مساحت  59922

  است.افزايش داشته 
 

    96حداقل، حداكثر و متوسط قيمت فروش یك مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكوني كلنگي و درصد تغييرات آن در شهر تهران: زمستان 

 شرح

قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين 

 ساختمان مسكوني كلنگي )هزار ريال(

هدرصد تغيير نسبت ب  

96پاييز   

ه تغيير نسبت ب درصد

95زمستان  متوسط  

 مساحت
 متوسط حداكثر حداقل

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

 276 0/41 5/33 7/37 6/13 59922 266667 7371  .................................. كل شهر      
 

 

هزار ريال با ميانگين  58715هاي معامالت ملكي در شهر تهران معامله شده از طريق بنگاه متوسط قيمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكوني

درصد،  2/33درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  8/14سال بوده است كه نسبت به فصل قبل  11مترمربع و متوسط عمر بناي  94مساحت 

 افزايش داشته است.
 

    96حداقل، حداكثر و متوسط قيمت فروش یك مترمربع زیربنای مسكوني و درصد تغييرات آن در شهر تهران: زمستان 
 

 شرح

قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 

 مسكوني )هزار ريال(

به درصد تغيير نسبت  

96پاييز   

ت درصد تغيير نسب

95به زمستان  متوسط     

 مساحت

متوسط 

 عمر بنا
 متوسط حداكثر حداقل

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

 11 94 6/10 2/33 1/7 8/14 58715 378537 6154  ................................. كل شهر      
 

 

معامله شده از طريق ی یك مترمربع زیربنای مسكوني ی پرداختي برای اجارهی سه درصد ودیعهعالوهی ماهانه بهمتوسط مبلغ اجاره

سال بوده است كه نسبت به فصل  14مترمربع و متوسط عمر بناي  75ريال با ميانگين مساحت  281971ملكي در شهر تهران  هاي معامالتبنگاه

 درصد، افزايش داشته است. 6/26درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  0/9قبل 
 

ی یك مترمربع زیربنای مسكوني و درصد تغييرات آن در هی پرداختي برای اجاردرصد ودیعه ی سهعالوهحداقل، حداكثر و متوسط مبلغ اجاره به

    96شهر تهران: زمستان 

 شرح

ي سه عالوهي ماهانه بهمبلغ اجاره

ي براي اجارهپرداختي ي درصد وديعه

 يك مترمربع زيربناي مسكوني )ريال(

به درصد تغيير نسبت  

96پاييز   

به درصد تغيير نسبت  

95زمستان  متوسط     

 مساحت

متوسط 

 عمربنا

 متوسط حداكثر حداقل
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

 14 75 -2/17 6/26 -7/6 0/9 281971 1434817 25000  .............................. كل شهر      
 

 قابل دسترسي است.  www.amar.org.irآدرس گاه مركز آمار ايران به نشاني نتايج تفصيلي اين طرح به زودي در وبدر ضمن،  

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

