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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  مردادماه

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

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1399سال  مردادماهدر  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

  يدرسواحد مسکوني  هزار 1/9هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  مردادماهدر 

  دهد.نشان مي شافزايدرصد  8/175 درصد کاهش و 4/35به ترتيب  مشابه سال قبلقبل و ماه  ماهنسبت به که 

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

به  ماه مشابه سال قبلماه قبل و که نسبت به  ريال بود ميليون 1/231 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 4/77 و 5/10 معادل ترتيب

 حجم معامالت مسکن  -1

سرال  مردادمراهدر بره تککيرک رمرر بنرا  در شهر تهرران معامله شده بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني

سرال سراخت برا سره   5واحردهاي ترا ، واحد مسکوني معامله شده 9080از مجموع  حاکي از آن است که 1399

 3/3سرال قبرل حردود  مردادماهسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  5/38

سراخت سرال  20بريش از و  20تا  16، 15ا ت 11هاي با قدمت بل به سه  واحدکاهش يافته و در مقاواحد درصد 

 افزوده شده است.

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

 عمر بنا )سال(
 درصدسهم   درصد تغيير  مردادماه

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 38.5 41.8  153.8 74.1-  3492 1376 5320 سال 5 تا

10-6  1862 619 1663  -66.8 168.7  18.8 18.3 

15-11  1750 417 1176  -76.2 182.0  12.7 13.0 

20-16  1791 491 1542  -72.6 214.1  14.9 17.0 

 13.3 11.8  210.3 69.7-  1207 389 1283 20بيش از 

 100.0 100.0   175.8 72.6-   9080 3292 12006 جمع کل

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

حراکي از آن اسرت  1399سرال  مردادمراهدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهراي بيشرترين تعرداد  ،از کرل معرامالت ديرصرد 1/15برا سره   5منطقره  ،گانه شهر تهران22ز ميان مناطق که ا

 در رتبره يددرصر 5/8 هر يک با اختصاص سه  مشرابه 10و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 1399 سرال مردادمراهدر مالت انجرام شرده در شرهر تهرران تعرداد معراکل درصد از  4/72در مجموع اند. قرار گرفته بعدي
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 12( بروده و 11و  1 ،15، 7 ،8 ،14، 2 ،10 ،4 ،5 منراطق ترتيرب بيشرترين فراوانري شرامل )بره منطقه شهر 10مربوط به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 6/27مانده باقيمنطقه 

 1399سال  مردادماهدر  هران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر ت -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

 ده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله ش1399سال  مردادماهدر 

ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به  1/231هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 4/77و  5/10ترتيب معادل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1399مرداد 1399تير  1398مرداد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

-35.4  9080  14047  3292 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  175.8  

 77.4 10.5 231078 209094 130259 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
 ورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کش

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسرکوني معاملره ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. اسرت تعلق داشرته 18 ميليون ريال به منطقه 5/97 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 2/528شده معادل 

 .دهندرصد افزايش نشان ميد 0/63و  2/87به 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  ماههپنجالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در تحو -3

هزار واحد  5/46 حدود به 1399 نخست سال ماههپنجهاي مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت دهد. نشان مي افزايشدرصد  9/56 ،قبلسال مدت مشابه مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 دهد. درصد افزايش نشان مي 7/49ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  5/190

 1397-99هاي نخست سال پنج ماههامالت انجام شده در شهر تهران در عملکرد مع -3جدول 

  
 درصد تغيير   نج ماههپ

1397 1398 1399 1398 1399 

-54.1 46458 29619 64559 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  56.9 

 49.7 96.4 190468 127237 64780 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -4

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

سرال  مردادمراهدر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يرک مترر مربرع بنرا 

به ازاي هر مترر مربرع " ميليون ريال 140 تا 120" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1399

 قيمتري هايو دامنه اندخود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  4/9 با سه  بنا

 انرد.گرفتهقرار  بعديهاي در رتبهدرصد  2/8و  7/8 هايسه  بابه ترتيب ميليون ريال " 120تا  100و "" 160 تا 140"

درصرد واحردهاي مسرکوني برا قيمتري کمترر از  9/58اي بوده است کره ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين

 .اندميليون ريال( معامله شده 1/231متوسط 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

 مردادمراهدر ح زيربناي هر واحد مسرکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سط

مترر  "60ترا  50" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1399سال 

بره  مربرع مترر" 80 ترا 70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  1/14 با سه مربع 

واحدهاي مسرکوني  اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد هايدر رتبهي درصد 9/11و  9/13هاي ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 2/53متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

 درصد(ربع/ متر م)      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

ي از حاک توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1399سال  مردادماهدر 

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

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

در . اندقرار گرفته يبعد در رتبهدرصدي  2/10 مشابه اختصاص سه  با هر يکريال  " ميليارد0/11تا  5/8و " "0/6

ريال اختصاص  ميليارد 0/16درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  5/52مجموع در اين ماه، حدود 

 .داشته است

 (درصد /ميليارد 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

 دهندهنشران 1399سرال  مردادمراهدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شرهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه يددرص 6/30 و 4/27 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 ؛بهااجاره -2        
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 يبندجمع -6

نسبت به ماه مشابه سال قبل هزار فقره بود که  1/9 در حدود 1399سال  مردادماهدر تعداد معامالت انجام شده 

زيربناي واحدهاي مسکوني شهر  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان ميافزايش درصد  8/175

 .رسيدميليون ريال  1/231به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  4/77 و 5/10به ترتيب با  تهران

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

ماه مورد  در همچنين اند.صاص دادهدرصد بيشترين سه  را به خود اخت 5/38سال 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

 .دهددرصد رشد نشان مي 6/30و  4/27 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 تعداد معامالت واحدهاي مسکونيو 

 1399سال  مردادماه 

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

 442 528200 1منطقه 

 758 365931 2منطقه 

 367 423707 3منطقه 

 772 247755 4منطقه 

 1368 288530 5منطقه 

 334 311884 6منطقه 

 499 221612 7منطقه 

 548 218900 8منطقه 

 163 157697 9منطقه 

 771 151822 10منطقه 

 380 151288 11منطقه 

 257 128431 12منطقه 

 315 200878 13منطقه 

 563 161754 14منطقه 

 472 127852 15منطقه 

 145 119647 16منطقه 

 181 114158 17منطقه 

 217 97469 18منطقه 

 62 122522 19نطقه م

 164 113076 20منطقه 

 177 155440 21منطقه 

 125 221408 22منطقه 

  9080 231078 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 


