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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  اردیبهشت
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 1399سال  ماهدر ارديبهشتزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

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

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

 :بر اساس اين گزارش .ه استشدمنتشر 

 واحد مسکوني  هزار 3/11هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  ماهدر ارديبهشت

  دهد.مينشان کاهش درصد  7/6 مشابه سال قبل ماهنسبت به که  دالغ گرديب

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

 درصد 9/33ماه مشابه سال قبل که نسبت به  ريال بود ميليون 7/169 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدنشان ميافزايش 

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

 باشد.مي

 عامالت مسکن حجم م -1

ستال  ماهدر ارديبهشتتبه تفکيک عمر بنا  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

ستال ستاخت بتا سته   5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 11310از مجموع  از آن است که حاکي 1399

ماه سال قبل حدود ارديبهشتر در مقايسه با سه  مذکو. اندرا به خود اختصاص داده سه بيشترين  يدرصد 8/38

افزوده شتده  بيشترو  سال 16سال و  10تا  6هاي با قدمت واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سه  واحد 2/2

 است.

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماهارديبهشت

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 38.8 41.0  -11.7 -40.7  4391 4975 8392 سال 5 تا

10-6  3147 2195 2070  30.3- 5.7-  18.1 18.3 

15-11  2814 1531 1414  45.6- 7.6-  12.6 12.5 

20-16  2791 2085 2014  25.3- 3.4-  17.2 17.8 

 12.6 11.1  5.9 -31.6  1421 1342 1963 20بيش از 

 100.0 100.0  -6.7 -36.5  11310 12128 19107 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حتاکي از آن  1399ستال  ماهدر ارديبهشتتتهتران توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شتهر 

قراردادهتاي بيشتترين تعتداد  ،از کل معامالت ديرصد 2/15با سه   5منطقه  ،شهر تهرانگانه  22است که از ميان مناطق 
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هاي در رتبته ددرصت 3/8و  6/9هاي بته ترتيتب بتا سته  4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 1399 ستال ماهدر ارديبهشتتتعداد معامالت انجام شده در شهر تهتران کل درصد از  8/72در مجموع اند. قرار گرفته يبعد

 12( بتوده و  3و  1 ،15، 7 ،8 ،14، 10 ،4 ،2 ،5 منتاطق ترتيتب بيشتترين فراوانتي شتامل )بته منطقه شتهر 10مربوط به 

 .اندرا به خود اختصاص داده تعداد معامالت کل درصد از 2/72مانده باقيمنطقه 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق 1399سال  اهمدر ارديبهشت

ترتيب ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به  7/169 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

  دهد.درصد افزايش نشان مي 9/33و  0/11معادل 

 شده در شهر تهرانعملکرد معامالت انجام  -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 ارديبهشت
1398 

 1399 نيفرورد
 ارديبهشت

1399 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 -6.7 809.9 11310 1243 12128 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 33.9 11.0 169727 152959 126725 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

بيشتترين متوستط قيمتت يتک متتر مربتع زيربنتاي مستکوني  ،گانه شهرداري تهتران 22ميان مناطق در 

 لق داشتتهتع 18 ميليون ريال به منطقه 5/78 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/339شده معادل معامله

 .دهنددرصد افزايش نشان مي 8/32و  3/30به ترتيب  1398. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال است
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 يال(ر ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 ي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارها

 1399تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در دوماهه نخست سال   -3

هزار واحد  6/12 حدود به 1399 دو ماهه نخست سالهاي مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

در اين دهد. درصد کاهش نشان مي 3/19 ،آن سال پيش ازمدت مشابه مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 دهد. درصد افزايش نشان مي 8/34ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  3/161تهران 

 1397-99هاي شده در شهر تهران در دو ماهه نخست سال عملکرد معامالت انجام -3جدول 

  
 درصد تغيير  دوماهه 

1397 1398 1399 1398 1399 

-35.6 12553 15551 24153 )واحد مسکونی( تعداد معامالت  19.3-  

 34.8 108.1 161343 119708 57534 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

 ز آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته ا

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -4

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

 ماهدر ارديبهشتتتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يتک متتر مربتع بنتا 

به ازاي هتر متتر " ميليون ريال 135 تا 120" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1399سال 

 و دامنته انتدختود اختصتاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شتهر تهتران را بته  8/8 با سه  مربع بنا

در ايتن متاه، توزيتع حجت  . استت قترار گرفتته بعتدي در رتبته درصد 6/8سه   باميليون ريال " 105 تا 90" قيمتي

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هتر متتر مربتع  9/56اي بوده است که معامالت به گونه

 .اندميليون ريال( معامله شده 7/169واحد 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

در ي معاملته شتده بتر حستب ستطب زيربنتاي هتر واحتد مستکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مستکون

 دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحتدهاي مستکوني بتا زيربنتاينشان مي 1399سال  ماهارديبهشت

" 80تتا  70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  0/15با سه   مترمربع "60تا  50"

 ايتن متاه، در مجمتوع در قترار دارنتد. يبعتد هايدر رتبتهي درصتد 3/11و  2/14هاي به ترتيب با سه  مربع متر

درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصتاص  8/53متر مربع،  80واحدهاي مسکوني با سطب زيربناي کمتر از 

 .دادند

 درصد(متر مربع / )      ب سطح زيربنابرحس 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

 بر حسب ارزش هر واحد توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده، 1399سال  ماهدر ارديبهشت

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

 واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  6/10اختصاص سه  
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درصد  9/51در مجموع در اين ماه، حدود . است قرار گرفته بعدي در رتبهدرصدي  0/10 اختصاص سه  با "5/7تا  0/6"

 .ريال اختصاص داشته است ميليارد 12از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 

 (صد/ در 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

 1399ستال  ماهدر ارديبهشتت شتاخ  کرايته مستکن ايتاري در شتهر تهتران و در کتل منتاطق شتهري بررسي

 .باشدمي سال قبل به ماه مشابهنسبت  يددرص 3/31 و 5/28 معادل به ترتيب رشد دهندهنشان

 )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
 ياداره آمار اقتصادي بانک مرکز ؛بهااياره -2        
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 يبندجمع -6

نسبت به ماه مشابه سال هزار فقره بود که  3/11بالغ بر  1399سال  ماهدر ارديبهشتتعداد معامالت انجام شده 

شهر واحدهاي مسکوني زيربناي  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. درصد کاهش نشان مي 7/6قبل 

 .رسيدميليون ريال  7/169به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  9/33 و 0/11به 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.ه خود اختصاص دادهدرصد بيشترين سه  را ب 8/38سال ساخت با سه   5واحدهاي تا 

 شاخ  کرايه مسکن اياري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب بررسي

 .دهددرصد رشد نشان مي 3/31و  5/28 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 و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1399سال  ماهارديبهشت 

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

 506 338,965 1منطقه 

 1,085 264,430 2منطقه 

 497 306,236 3منطقه 

 939 185,949 4منطقه 

 1,719 213,546 5منطقه 

 394 244,930 6منطقه 

 668 164,055 7منطقه 

 692 159,309 8منطقه 

 263 119,052 9منطقه 

 878 114,608 10منطقه 

 492 117,708 11منطقه 

 323 97,334 12منطقه 

 412 153,304 13منطقه 

 718 127,275 14منطقه 

 538 95,721 15منطقه 

 161 91,140 16منطقه 

 249 89,157 17منطقه 

 243 78,473 18منطقه 

 75 94,414 19منطقه 

 170 88,878 20منطقه 

 143 124,149 21منطقه 

 145 157,840 22منطقه 

 11310 169,727 متوسط شهر
 الت کشورماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغ                                          

 

 


