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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  ماهتير

 بانک مرکزي ج.ا.اريان
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 1399سال  ماه تيردر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1399سال  ماه تيردر  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 .ه استشد

  بالغ واحد مسکوني  هزار 0/14هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  ماه تيردر

  دهد. نشان مي شافزايدرصد  3/193 مشابه سال قبل ماهنسبت به که  گرديد

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

 درصد 6/56ماه مشابه سال قبل که نسبت به  ريال بود ميليون 1/209 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش 

« تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران»صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايد خاطر نشان مي

 باشد. مي

  حجم معامالت مسکن -1

 1399ساال   مااه  تيردر به تفکيک عمر بنا  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

 6/38ساال سااخت باا ساه       5واحدهاي تاا  ، واحد مسکوني معامله شده 14047از مجموع  حاکي از آن است که

واحاد   6/1مااه ساال قبال حادود      رتيا سه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين 

افازوده  سااخت  ساال   20بايش از  و  20تاا   16، 10تا 6هاي با قدمت  بل به سه  واحددرصد کاهش يافته و در مقا

 شده است.

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

 ال(عمر بنا )س
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه تير

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 38.6 40.2  181.3 67.5-  5418 1926 5920 سال 5 تا

6-10  2269 866 2711  -61.8 213.0  18.1 19.3 

11-15  1966 650 1821  -66.9 180.2  13.6 13.0 

16-20  1948 772 2389  -60.4 209.5  16.1 17.0 

 12.2 12.0  196.5 59.2-  1708 576 1411 20بيش از 

 100.0 100.0  193.3 64.6-  14047 4790 13514 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حاکي از آن است کاه از   1399سال  ماه تيردر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

را  ناماه  قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 9/14با سه   5منطقه  ،گانه شهر تهران22ميان مناطق 



2 

 

قارار   هااي بعادي   در رتباه  يددرصا  6/8و  7/8هااي   به ترتيب با سه  2و  4مناطق  همچنينبه خود اختصاص داده است. 

 10مرباو  باه    1399 ساال  مااه  تيار در تعداد معامالت انجام شده در شاهر تهاران   کل درصد از  1/73جموع در ماند.  گرفته

ماناده   بااقي منطقاه   12( باوده و  15و  3 ،8، 1 ،7 ،14، 10 ،2 ،4 ،5 منااطق  ترتيب بيشترين فراواني شامل  )به منطقه شهر

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 9/26

 1399سال  ماه تيردر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 ارنمود

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

هاي  نگاهب ربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زي1399سال  ماه تيردر 

ترتيب معادل ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به  1/209 معامالت ملکي شهر تهران

  دهد. درصد افزايش نشان مي 6/56و  4/10

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1399 تير 1399 خرداد 1398 تير
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 193.3 30.3 14047 10778 4790 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 56.6 10.4 209094 189481 133512 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 ت امالک و مستغالت کشورگزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالماخذ: محاسبات 

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

. اسات  تعلق داشاته  18 ميليون ريال به منطقه 3/96 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/453شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 2/58و  8/51ه ترتيب ب 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 -2دار نمو

 

 

 

 

 

 

 

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

 1399ماهه نخست سال  چهارت بازار معامالت مسکن شهر تهران در تحوال -3

هزار  4/37 حدود به 1399 ماهه نخست سالچهارمسکوني شهر تهران در هاي  تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت دهد.  نشان مي افزايشدرصد  0/42 ،قبلسال مدت مشابه واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 6/42ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  3/180

 1397-99هاي  ماهه نخست سال امالت انجام شده در شهر تهران در چهارعملکرد مع -3جدول 

  
 درصد تغيير  ماهه هارچ

1397 1398 1399 1398 1399 

 42.0 -49.9 37378 26327 52553 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 42.6 102.4 180315 126482 62476 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

 رماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشو

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

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

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

باا   به ازاي هر متار مرباع بناا   " ميليون ريال 160 تا 140" متيقي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که 

 قيمتاي   هاا   و دامناه   اناد  خاود اختصااص داده  درصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  7/9 سه 

 اناد.   هقرار گرفتا  بعديها    در رتبهدرصد  8/8و  5/9 ها  سه  بابه ترتيب ميليون ريال " 120تا 100و "" 140 تا 120"

درصاد واحادهاي مساکوني باا قيمتاي کمتار از        4/56اي بوده است کاه   ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين

 .اند ميليون ريال( معامله شده 1/209متوسط 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

 مااه  تيار در ربناي هار واحاد مساکوني    توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زي

متار   "60تاا   50" معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنايدهد، بيشترين سه  از  نشان مي 1399سال 

باه   مرباع  متار " 80  تاا  70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  2/14 با سه مربع 

واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 6/11و  0/14هاي  ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 2/52متر 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

 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  ماه تيردر 

ريال با اختصاص  اردميلي" 5/8تا  0/6" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهست که ا



5 

 

تا  5/3" واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به شده بيشترين سه  از معامالت انجام درصد،  2/14سه  

قرار  بعدي ها   در رتبهدرصدي  1/10و  5/11  ها  سه  اختصاص با" ميلياردريال به ترتيب 0/11تا  5/8و " "0/6

 ميليارد 0/16درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  3/54در مجموع در اين ماه، حدود . اند گرفته

 .ريال اختصاص داشته است

 (/ درصدميليارد ريال)  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

 رشاد  دهناده  نشان 1399سال  ماه تيردر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه يددرص 0/31 و 6/27 معادل به ترتيب

 )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  0/14بالغ بر  1399سال   ماه تيردر تعداد معامالت انجام شده 

 زيربناي واحدهاي مسکوني شهر مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد.  نشان ميافزايش درصد  3/193

 .رسيدميليون ريال  1/209به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  6/56 و 4/10به 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. ود اختصاص دادهدرصد بيشترين سه  را به خ 6/38سال ساخت با سه   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 0/31و  6/27 معادل
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 گزارش: پيوست

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

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1399سال  ماه تير 

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

 787 453008 1منطقه 

 1210 331239 2منطقه 

 688 380698 3منطقه 

 1227 219757 4منطقه 

 2086 263362 5منطقه 

 560 284720 6منطقه 

 833 204481 7منطقه 

 735 192728 8منطقه 

 275 143714 9منطقه 

 1182 137071 10منطقه 

 654 142937 11منطقه 

 391 116884 12منطقه 

 497 186967 13منطقه 

 874 154419 14منطقه 

 684 116443 15منطقه 

 176 110956 16منطقه 

 251 106089 17منطقه 

 261 96309 18منطقه 

 80 122878 19منطقه 

 172 99749 20منطقه 

 234 149712 21منطقه 

 190 196650 22منطقه 

 14047 209094 متوسط شهر

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

 


