قيمت خريد و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي ،قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي
مسكوني و مبلغ اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري كشور در بهار سال 96

بر اساس سامانه اطالعات مديريت معامالت امالك و مستغالت كشور كه با هدف شفافسازی اطالعات معامالت امالك و مستغالت كشور در راستای
ساماندهی امور مسکن پیادهسازی گرديده است ،بنگاههای معامالت ملکی موظف هستند مشخصات كلیهی معامالت خريد و فروشی كه سند آنها از
طريق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا میكند را در اين سامانه ثبت نمايند.
با توجه به اين كه كاهش يا افزايش حجم (تعداد) معامالت در شهرهای بزرگ ،باعث كاهش يا افزايش شدديد متوسد( (حسدابی) تیمدت در سد
استان يا كشور می شود ،از متوس( تعديل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت ،تغییرات واتعی تیمت را مشخص كرد.
در ضمن وزنهای مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1395بروز شده است.
متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاههای معامالت ملکدی در كدل
كشور  10368هزار ريال با میانگین مساحت  309مترمربع بوده است.
حداقل ،حداكثر و متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي :بهار 96
شرح

كل كشور .............. ................................

تیمت فروش يك مترمربع زمین يا زمین ساختمان مسکونی كلنگی (هزار ريال)
حداتل

حداكثر

متوس(

333

210000

10368

متوسط قيمت خريد و فروش هر مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههای معامالت ملکی در كل كشور  14872هزار
ريال با میانگین مساحت  106مترمربع و متوس( عمر بنای  9/8سال بوده است.
حداقل ،حداكثر و متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني :بهار 96
شرح

كل كشور .............. ................................

تیمت فروش يك مترمربع زيربنای مسکونی (هزار ريال)
حداتل

حداكثر

متوس(

417

280000

14872

متوسط اجارهي ماهانه بهعالوهي سه درصد وديعهي پرداختي براي اجارهي يك مترمربعع زيربنعاي مسعكوني معاملده شدده از طريدق
بنگاههای معامالت ملکی در كل كشور  80336ريال با میانگین مساحت  97مترمربع و متوس( عمر بنای 12/4سال بوده است.
حداقل ،حداكثر و متوسط اجارهي ماهانه بهعالوهي سه درصد وديعهي پرداختي براي اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني :بهار 96
شرح
كل كشور ............. ................................

مبلغ اجارهی ماهانه بهعالوهی سه درصد وديعهی پرداختی برای اجاره ی يك مترمربع زيربنای مسکونی (ريال)
حداتل

حداكثر

متوس(

1583

981481

80336

در ضمن ،نتايج تفصیلی در اين زمینه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس  www.amar.org.irترار خواهد گرفت.

