
متوسط درصدی  2/12لنگی و كفروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان  خرید ودرصدی متوسط قیمت  6/841 افزایش

ی یک مترمربع زیربنای اجارهمبلغ متوسط  درصدی 8/22 افزایشقیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسكونی و 

  8927بهار به  نسبت 8921بهار مسكونی در نقاط شهری كشور در 
 

 
 

 

كند ها از طريق دفتر ثبت اسناد انتقال پيدا ميمعامالت خريد و فروشي كه سند آن يهاي معامالت ملكي كشور موظف هستند مشخصات كليهبنگاه

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

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

ن در ضم شوود، از متوسط تعدي  شده )وزني( استااده شده تا بتوان با حف  اثر حجم معامالت، تغييرات واقعي قيمت را مشخ  كرد. يا كشوور مي 

 روز شده است.به 5931ناوس و مسكن  يعموم يسرشماردر سكنه  يدارا يمسكون يواحدها يمورد استااده بر مبنا يهاوزن
 

هاي معامالت ملكي در ك  كشور معامله شده از طريق بنگاه متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسكونی كلنگی

درصد  6/541درصد و نسبت به فص  مشابه سال قب   5/56مترمربع بوده است، كه نسبت به فص  قب ،  261مساحت  نيانگيهزار ريال با م 99215

 ت.داشته اس شيافزا

مسكونی كلنگی كشور، درصد تغییرات متوسط قیمت و متوسط  فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانو  دیحداقل، حداكثر و متوسط قیمت خر 

 8921 بهارمساحت آن: 

 شرح 

قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين 

 ساختمان مسكوني كلنگي )هزار ريال(

 درصد تغيير نسبت به

39 زمستان  

درصد تغيير نسبت به 

39 بهار  
متوسط 

 مساحت

 متوسط حداكثر حداق  (مترمربع)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

 265 31/6 148/6 0/4 16/1 33251 721317 549  ....................... كل كشور      
 

 

هزار ريال با  91952هاي معامالت ملكي در سطح ك  كشور معامله شده از طريق بنگاه متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكونی

 2/12درصد و نسبت به فص  مشابه سال قب   9/20سال بوده است، كه نسبت به فص  قب ،  52 يمترمربع و متوسط عمر بنا 506مساحت  نيانگيم

 .داشته است شيدرصد افزا

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

 8921بهار شده: و فروش  دیخر

 ح  شر

قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 

 مسكوني )هزار ريال(

 درصد تغيير نسبت به

39 زمستان  

درصد تغيير نسبت 

39 بهاربه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 متوسط حداكثر حداق  (سال)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

9/20 91952 661512 5060  ....................... كل كشور        2/59-  2/12  6/24-  506 52 
 

 

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 31مساحت  نيانگيريال با م 526122در سطح ك  كشور هاي معامالت ملكي بنگاه

 .داشته است شيدرصد افزا 5/23درصد و نسبت به فص  مشابه سال قب   3/59فص  قب  
 

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

 8921بهار : یجاریاست یو متوسط عمر بناهاتغییرات آن، متوسط مساحت 

 شرح

ي سه درصد عالوهي ماهانه بهمبلغ اجاره

ي يك براي اجارهپرداختي ي وديعه

 مترمربع زيربناي مسكوني )ريال(

 درصد تغيير نسبت به

39 زمستان  

درصد تغيير نسبت 

39 بهاربه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 (سال)
 متوسط حداكثر حداق 

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

3/59 526122 2200069 2222  ....................... كل كشور        4/59  5/23  9/55-  31 59 

 

  گرفت. خواهدقرار  www.amar.org.ir تاصيلي در اين زمينه بزودي در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس در ضمن، نتايج

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

