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 .شدمنتشر  0011 زمستاندر 
 

 
 

 

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

 ي اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت نمايند. را در سامانه
 

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

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

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

شور كهاي معاملات ملكي در كل كلنگي معامله شده از طريق بنگاهمتوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكوني 

درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  7.8مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل،  541هزار ريال با ميانگين مساحت  557655

 درصد افزايش داشته است. 51.4
مسكوني کلنگي کشور، درصد تغييرات متوسط قيمت و  فروش یك مترمربع زمين یا زمين ساختمانو  دیحداقل، حداکثر و متوسط قيمت خر 

 0011 زمستانمتوسط مساحت آن: 

 شرح 

قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين 

 ساختمان مسكوني كلنگي )هزار ريال(

درصد تغيير نسبت به 

5411 پاييز  

درصد تغيير نسبت به 

5933 زمستان  
متوسط 

 مساحت

 متوسط حداكثر حداقل (مترمربع)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معاملات

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معاملات

 541 51.5 51.4 54.8 6,8 116711 2623639 1000  ..................... کل کشور      
 

 

هزار  556361كشور هاي معاملات ملكي در سطح كل معامله شده از طريق بنگاه متوسط قيمت فروش هر مترمربع زیربنای مسكوني

رصد و نسبت به فصل د 8.8كه نسبت به فصل قبل، سال بوده است،  59مترمربع و متوسط عمر بناي  516ريال با ميانگين مساحت 

 .داشته است شيرصد افزاد 54.8مشابه سال قبل 
 یو فروش یك مترمربع زیربنای مسكوني کشور و درصد تغييرات آن، متوسط مساحت و متوسط عمر بناها دیحداقل، حداکثر و متوسط قيمت خر

 0011 زمستانشده: و فروش  دیخر

 شر  ح

قيمت فروش يك مترمربع زيربناي 

 مسكوني )هزار ريال(

درصد تغيير نسبت 

5411 پاييزبه   

درصد تغيير نسبت 

5933 زمستانبه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 متوسط حداكثر حداقل (سال)
متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معاملات

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معاملات

651 559.6 54.8 8.5 8.8 127975 2767992 1294  ...................... کل کشور        59 
 

 

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

بوده است، كه  سال 51بناي و متوسط عمر  مترمربع 519مساحت ريال با ميانگين  978734كشور هاي معاملات ملكي در سطح بنگاه

 .داشته است افزايشدرصد  71.3و نسبت به فصل مشابه سال قبل درصد  57.9نسبت به فصل قبل 

ی یك مترمربع زیربنای مسكوني کشور و درصد ی پرداختي برای اجارهی سه درصد ودیعهعلاوهی ماهانه بهو متوسط مبلغ اجاره حداقل، حداکثر 

 0011 زمستان: یجارياست یتغييرات آن، متوسط مساحت و متوسط عمر بناها

 شرح

ي سه درصد علاوهي ماهانه بهمبلغ اجاره

ي يك براي اجارهپرداختي ي وديعه

 مترمربع زيربناي مسكوني )ريال(

درصد تغيير نسبت 

5411 پاييزبه   

درصد تغيير نسبت 

5933 زمستانبه   
متوسط    

 مساحت

 (مترمربع)

متوسط 

 عمر بنا

 (سال)
 متوسط حداكثر حداقل

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معاملات

متوسط 

 قيمت

تعداد 

 معاملات

- 57.9 368694 8776792 6000  ...................... کل کشور       7.76  71.3 88.5 519 51 

 

  گرفت. قرار خواهد www.amar.org.irتفصيلي در اين زمينه بزودي در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس  در ضمن، نتايج
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