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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  ماهمهر
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 1399سال  مهرماهدر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1399سال  مهرماهدر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

منتشر تهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .استه شد

  که  يدرسواحد مسکوني  هزار 7/8هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  مهرماهدر

  دهد. نشان مي شافزايدرصد  5/154 و 3/2به ترتيب  مشابه سال قبلقبل و ماه  ماهنسبت به 

 زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق  متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع، مورد گزارشماه ر د

 به ترتيب ماه مشابه سال قبلماه قبل و که نسبت به  ريال بود ميليون 2/267 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 1/110 و 0/10 معادل

 حجم معامالت مسکن  -1

 1399ساال   مهرماهدر به تفکيک عمر بنا  هر تهراندر ش مسکوني معامله شدهبررسي توزيع تعداد واحدهاي 

درصد  0/37سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 8656از مجموع  حاکي از آن است که

واحاد درصاد    9/4ساال قبال حادود     مهرماهسهم مذکور در مقايسه با . اند را به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

 20بايش از  "و  "20تا  16"، "15 ات 11های " باال در تمامی گروه هاي با قدمت ل به سهم واحدبکاهش يافته و در مقا

 افزوده شده است.ساخت  "سال

 )واحد مسکوني(      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -1جدول                

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  مهرماه

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 37.0 41.9  124.8 65.7-  3205 1426 4162 سال 5 تا

6-10  1468 668 1571  -54.5 135.2  19.6 18.2 

11-15  1363 430 1129  -68.5 162.6  12.6 13.0 

16-20  1397 520 1642  -62.8 215.8  15.3 19.0 

 12.8 10.5  210.6 63.1-  1109 357 967 20بيش از 

 100.0 100.0  154.5 63.7-  8656 3401 9357 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات کاه     1399سال  مهرماهدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

 ناماه  قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 7/14با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22از ميان مناطق 

  هااي   در رتباه  يددرصا  4/8 و 4/9 های  با اختصاص سهم به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

مرباو    1399 ساال  مهرمااه در تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران کل ز درصد ا 4/73در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي
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منطقاه   12( باوده و  11و  15 ،8، 1 ،7 ،14 ،4 ،2 ،10 ،5 منااطق  ترتياب بيشاترين فراواناي شاامل      )به منطقه شهر 10به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 6/26مانده  باقي

 1399سال  مهرماهدر  مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده توزيع -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

هاي  بنگاه عامله شده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني م1399سال  مهرماهدر 

ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل  2/267معامالت ملکي شهر تهران 

 دهد.   درصد افزايش نشان مي 1/110و  0/10

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1399مهر 1399 شهريور 1398مهر
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 154.5 2.3 8656 8463 3401 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 110.1 10.0 267200 242881 127157 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 شورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت ک

   بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مساکوني معاملاه   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 3/124 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 7/568شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 1/125و  9/110به ترتيب  1398ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 
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 يال( ر  ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 1399نخست سال  ماهه هفتت مسکن شهر تهران در تحوالت بازار معامال -3

هزار  6/63 حدود به 1399 نخست سال ماهه هفتهاي مسکوني شهر تهران در  تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت دهد.  نشان مي افزايشدرصد  6/77 ،قبلسال مدت مشابه که در مقايسه با  رسيدواحد مسکوني 

هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  مسکوني معامله متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 3/64ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  9/208

 1397-99هاي  نخست سال ماهه هفتامالت انجام شده در شهر تهران در عملکرد مع -3جدول 

  
 درصد تغيير   ماهه هفت

1397 1398 1399 1398 1399 

 77.6 -57.5 63577 35807 84251 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 64.3 81.3 208917 127146 70138 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 ي بازار معامالت مسکنهاي آمار ساير شاخص -4

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-4

 1399ساال   مهرماهدر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا 

باا   به ازاي هر متار مرباع بناا   " ميليون ريال 180 تا 160" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که 

 قيمتاي   هاای  و دامناه   اناد  خاود اختصااص داده  شهر تهران را به سهم از تعداد معامالت درصد، بيشترين  2/8 سهم

 اناد.   قرار گرفته بعديهای   در رتبهدرصد  6/7و  9/7 های سهم بابه ترتيب ميليون ريال " 140تا  120و "" 160 تا 140"

درصاد واحادهاي مساکوني باا قيمتاي کمتار از        3/58اي بوده است کاه   ماه، توزيع حجم معامالت به گونه در اين

 .اند ميليون ريال( معامله شده 2/267متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )
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 )ميليون ريال/ درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
 

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-4

 مهرمااه در مساکوني   توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هار واحاد  

متار   "60تاا   50" دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي نشان مي 1399سال 

باه   مرباع  متار " 80  تاا  70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  7/14 با سهممربع 

واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در دارند.قرار  يبعد  هاي بهدر رتي درصد 4/11و  3/14هاي  ترتيب با سهم

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 5/54متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

 درصد(متر مربع/ )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4

حاکي از آن  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1399سال  مهرماهدر 

ريال با اختصاص  اردميلي" 5/8تا  0/6" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  ن دامنهدر ميااست که 

تا  5/8" واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  0/13سهم 

قرار  يبعد های   در رتبهدرصدي  2/8و  2/11 هاي سهماختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "5/13تا  0/11" " و0/11

 ميليارد 5/18درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  6/52در مجموع در اين ماه، حدود . اند گرفته

 .ريال اختصاص داشته است

 (/ درصدريال ميليارد)  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 دهناده  نشاان  1399ساال   مهرمااه در  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل منااطق شاهري   بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه يددرص 6/29 و 8/26 معادل به ترتيب رشد

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهرشد روند  -6 رنمودا
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ

 ياداره آمار اقتصادي بانک مرکز ؛بها اجاره -2        
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 يبندجمع -6

نسبت به ماه مشابه سال قبل هزار فقره بود که  7/8 در حدود 1399سال   مهرماهدر تعداد معامالت انجام شده 

زيربناي واحدهاي مسکوني شهر  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد.  نشان ميافزايش درصد  5/154

 .رسيدميليون ريال  2/267به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  1/110 و 0/10به ترتيب با  تهران

که بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است 

ماه مورد  در همچنين .اند دادهدرصد بيشترين سهم را به خود اختصاص  0/37سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا 

 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب يبررس

 .دهد درصد رشد نشان مي 6/29و  8/26 معادل
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 گزارش: پيوست

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -4جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده ت واحدهاي مسکونيو تعداد معامال

 1399سال  مهرماه 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 483 568709 1منطقه 

 724 422985 2منطقه 

 376 504578 3منطقه 

 700 288104 4منطقه 

 1270 341666 5منطقه 

 298 386453 6منطقه 

 497 247288 7منطقه 

 462 245093 8منطقه 

 196 192066 9منطقه 

 812 178306 10منطقه 

 405 171575 11منطقه 

 207 140508 12منطقه 

 270 233851 13منطقه 

 567 193895 14منطقه 

 429 144135 15منطقه 

 154 132255 16منطقه 

 177 137701 17منطقه 

 192 124276 18منطقه 

 65 141327 19منطقه 

 114 129653 20منطقه 

 120 189490 21منطقه 

 138 258174 22منطقه 

 8656 267200 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 


