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 1398سال  ماه بهمن زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1398سال  ماه بهمندر  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

 يد رسواحد مسکوني  هزار 3/13هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماه بهمنر د

  دهد. نشان مي افزايشدرصد  0/42 و 1/24به ترتيب  مشابه سال قبل قبل و ماه نسبت به ماهکه 

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

 درصد 4/44ماه مشابه سال قبل که نسبت به  ريال بود ميليون 0/144 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش 

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

 د.باش مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال   مکاه  بهمکن به تفکيکک ممکر بنکا در     در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکه       5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 13264از مجموع  حاکي از آن است که 1398

 1/1 حکدود  سکال قبکل   ماه بهمندر مقايسه با   مذکور . سهاندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  2/43

 .سال افزوده شده است 20تا 16سال و  10تا  6هاي با قدمت  در مقابل به سه  واحدکاهش يافته و درصد واحد 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه بهمن

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 

 43.2 44.3  38.3 53.7-  5731 4143 8955 سال 5 تا

6-10 2598 1561 2410  -39.9 54.4  16.7 18.2 

11-15 2708 1351 1677  -50.1 24.1  14.5 12.6 

16-20 2184 1383 2168  -36.7 56.8  14.8 16.3 

 9.6 9.7  41.2 53.5-  1278 905 1947 20بيش از 

 100.0 100.0  42.0 49.2-  13264 9343 18392 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حکاکي از آن اسکت    1398سکال   مکاه  بهمن توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهکاي  بيشکترين تعکداد    ،از ککل معکامالت   ديرصک د 1/17بکا سکه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22که از ميان مناطق 

هکاي   در رتبکه  ددرصک  2/9و  7/9هکاي   به ترتيب بکا سکه    4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه
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مربکو    یجکار  سال ماه بهمنتعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در کل درصد از  6/74در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

منطقکه   12( بکوده و  1و  11، 15، 14، 8 ،7، 10 ،4 ،2 ،5 منکاطق  ترتيکب بيشکترين فراوانکي شکامل      )به منطقه شهر 10به 

 .اندداده تعداد معامالت را به خود اختصاص کل درصد از 4/25مانده  باقي

 1398سال  ماه بهمندر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 مودارن

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق ، متوسط قيمت ي1398سال  ماه بهمن در

ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  0/144هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد. درصد افزايش نشان مي 4/44و  3/4معادل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير يمقطع زمان

 1398بهمن  1398دی  1397بهمن 
نسبت به ماه 

 قبل

نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 42.0 24.1 13264 10687 9343 )واحد مسکونی( تعداد معامالت
 44.4 4.3 143971 138091 99672 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 ه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامان

  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسککوني معاملکه   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسکت  تعلق داشکته  18 ميليون ريال به منطقه 6/71 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/285شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 0/58و  7/30سال قبل به ترتيب ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه 
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 يال( ر  ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کش

 1398سال  ماهه ازدهيتحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در   -3

هزار واحد  4/73 حدود به 1398 سال ماهه ازدهيهاي مسکوني شهر تهران در  معامالت آپارتمانتعداد 

 مدتدر اين دهد.  درصد کاهش نشان مي 6/35 قبلسال مدت مشابه مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 5/63سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  2/130

 1396-98هاي  سال ماهه ازدهيعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير  ماهه دهیاز

1396 1397 1398 1397 1398 

 35.6- 32.5- 73359 113984 168933 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 63.5 68.8 130180 79632 47176 )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

سکال   مکاه  بهمکن  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنکا در 

 به ازاي هر متر مربع بنا" ميليون ريال 105 تا 90" يمتيق دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1398

 105" قيمتي  و دامنه  اند خود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  5/10 با سه 

در ايکن مکاه،   . انکد  قرار گرفته بعدي  های در رتبه ددرص 7/9و  2/10سه   با به ترتيب ميليون ريال" 90تا  75" و" 120تا 
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درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هکر   4/56اي بوده است که توزيع حج  معامالت به گونه

 .اند ميليون ريال( معامله شده 0/144متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )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

 مکاه  بهمنواحد مسکوني در توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر 

 "60تکا   50" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده بکه واحکدهاي مسککوني بکا زيربنکاي     نشان مي 1398سال 

به  مربع متر" 80تا  70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  5/14با سه   مترمربع

واحدهاي مسککوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي ر رتبهدي درصد 1/12و  0/14هاي  ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 4/53متر 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  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1398سال  ماه بهمن در

ريال با اختصاص  اردميلي" 0/6تا  5/4" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

و " 5/4تا  3" واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  7/11سه  

در . اند قرار گرفته بعدي  هاي در رتبه ددرص 9/9و  4/11  هاي اختصاص سه  بابه ترتيب  ريال نيز اردميلي "5/7تا  0/6"

ريال اختصاص  ميليارد 5/10درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  0/52مجموع در اين ماه، حدود 

 .داشته است

 (/ درصد يارد ريالميل)  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

بکه   سال جکاري مويکد رشکد    ماه بهمندر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 5/31 و 4/29 معادل ترتيب

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 يره آمار اقتصادي بانک مرکزادا ؛بها اجاره -2        
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 يبندجمع -6

نسبت به ماه قبل و ماه مشابه هزار فقره بود که  3/13 حدود 1398سال  ماه بهمندر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر زيربناي دهد.  نشان مي ددرص 0/42و  1/24 افزايش سال قبل به ترتيب

به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  4/44 و 3/4به ترتيب با  رانواحدهاي مسکوني شهر ته

 .ميليون ريال بالغ گرديد 0/144

هزار  4/73 حدود هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان 1398 سال ماهه ازدهي طی مجموع در

بررسي توزيع  .دهد نشان مي کاهشدرصد  6/35آن سال پيش از مدت مشابه که در مقايسه با  رسيدمسکوني واحد 

سال ساخت  5که واحدهاي تا تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک ممر بنا حاکي از آن است 

شاخص کرايه مسکن  ماه مورد بررسی در همچنين .اند درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 2/43با سه  

درصد رشد  5/31و  4/29 معادل هران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيباجاري در شهر ت

 .دهد نشان مي
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 گزارش: يوستپ

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

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

 1398سال  ماه بهمن 

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

 479 285006 1منطقه 

 1286 219826 2منطقه 

 482 256541 3منطقه 

 1219 154789 4منطقه 

 2262 176773 5منطقه 

 484 207284 6منطقه 

 834 138040 7منطقه 

 840 132452 8منطقه 

 331 107208 9منطقه 

 974 99309 10قه منط

 534 103425 11منطقه 

 334 83926 12منطقه 

 466 134205 13منطقه 

 835 109555 14منطقه 

 599 85906 15منطقه 

 199 83019 16منطقه 

 239 76197 17منطقه 

 240 71561 18منطقه 

 83 85065 19منطقه 

 192 75631 20منطقه 

 217 107821 21منطقه 

 135 136999 22منطقه 

 13264 143971 متوسط شهر

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

 

 


