
 منتشر گردید 89 پایيزکشور یاطالعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهرنتایج 
 
 

 

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

 ي اطالعات مديريت معامالت امالك و مستغالت كشور ثبت نمايند. را 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

من در ض اثر حجم معامالت، تغييرات واقعي قيمت را مشخص كرد.شود، از متوسط تعديل شده )وزني( استفاده شده تا بتوان با حذف يا كشور مي

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

ور مالت ملكي در كل كشهاي معامعامله شده از طريق بنگاه متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكوني کلنگي

درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  4/55مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل،  272هزار ريال با ميانگين مساحت  78104

 .درصد افزايش داشته است 1/39
مسكوني کلنگي کشور، درصد تغييرات متوسط قيمت و  فروش یك مترمربع زمين یا زمين ساختمانو  دیحداقل، حداکثر و متوسط قيمت خر 

 8989پایيزمتوسط مساحت آن: 

 شرح 

قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين 

 ساختمان مسكوني كلنگي )هزار ريال(

 درصد تغيير نسبت به

03 تابستان  

درصد تغيير نسبت به 

34 پاييز  
متوسط 

 مساحت

 متوسط حداكثر حداقل (مترمربع)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

4/55 78104 475048 043  ...................... کل کشور        4/29-  1/39  4/97-  272 
 

 

 75044هاي معامالت ملكي در سطح كل كشور مسكوني معامله شده از طريق بنگاه متوسط قيمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكوني

درصد و نسبت به  9/57كه نسبت به فصل قبل، سال بوده است،  55مترمربع و متوسط عمر بناي  583هزار ريال با ميانگين مساحت 

 . داشته است شيدرصد افزا 4/13فصل مشابه سال قبل 
 یساحت و متوسط عمر بناهاو فروش یك مترمربع زیربنای مسكوني کشور و درصد تغييرات آن، متوسط م دیحداقل، حداکثر و متوسط قيمت خر

 8989پایيزشده: و فروش  دیخر

 شر  ح

قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 

 مسكوني )هزار ريال(

درصد تغيير نسبت 

30تابستان  به  

درصد تغيير نسبت 

34 پاييزبه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 متوسط حداكثر حداقل (سال)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معامالت

9/57 75044 472045 5271  ......................کل کشور        1/3-  4/13  3/71-  583 55 
 

 

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

سال بوده است،  59مترمربع و متوسط عمر بناي  34ريال با ميانگين مساحت  577805هاي معامالت ملكي در سطح كل كشور بنگاه

 داشته است، شيدرصد افزا 8/92و نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد  4/4كه نسبت به فصل قبل 

زیربنای مسكوني کشور و درصد ی یك مترمربع ی پرداختي برای اجارهی سه درصد ودیعهعالوهی ماهانه بهحداقل، حداکثر و متوسط مبلغ اجاره

 8989 پایيز: یجارياست یتغييرات 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 

30تابستان  به  

درصد تغيير نسبت 

34 پاييزبه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 (سال)
 متوسط حداكثر حداقل

متوسط 
 قيمت

تعداد 
 معامالت

متوسط 
 قيمت

تعداد 
 معامالت

4/4 577805 2244533 5197  ...................... کل کشور        4/15-  8/92  9/24-  34 59 
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