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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              
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 1399سال  ماه فروردين زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

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

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

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شد

 واحد مسکوني  هزار 2/1هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  ماه فروردينر د

  دهد. نشان ميکاهش درصد  7/63 و 8/87به ترتيب  مشابه سال قبل قبل و ماه نسبت به ماهکه  محدود گرديد

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

 درصد 7/35ماه مشابه سال قبل که نسبت به  ريال بود ميليون 0/153 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش 

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

ساال   مااه  فاروردين به تفکيک عمر بناا در   در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

ساال سااخت باا ساه       5واحادهاي تاا   ، واحد مسکوني معامله شده 1243از مجموع  حاکي از آن است که 1399

ساه    ،1398ساال   مااه  فاروردين سه با در مقايدر مجموع . انداص دادهرا به خود اختص سه درصد بيشترين  5/41

 شيواحاد درصاد افازا    9/1و  5/0، 5/1حدود  بيبه ترتساخت سال  20از  شيو بسال  6-10، سال 5هاي تا  واحد

 يافته است.

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه فروردين

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 41.5 40.0  62.3- 36.2-  516 1369 2146 سال 5 تا

6-10 843 613 229  -27.3 -62.6  17.9 18.4 

11-15 726 445 136  -38.7 -69.4  13.0 10.9 

16-20 803 597 193  -25.7 -67.7  17.4 15.5 

 13.6 11.7  57.6- 24.4-  169 399 528 20بيش از 

 100.0 100.0  63.7- 32.2-  1243 3423 5046 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات    1399سال  ماه فروردين مختلف شهر تهران درتوزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق 

قراردادهااي  بيشاترين تعاداد    ،از کال معاامالت   ديرصا د 5/15باا ساه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22که از ميان مناطق 
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هااي   هدر رتبا  ددرصا  2/8و  5/8هااي   به ترتيب باا ساه    4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه

 1399 ساال  مااه  فاروردين تعداد معامالت انجام شده در شاهر تهاران در   کل درصد از  4/72در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

منطقاه   12( باوده و   8و  3 ،15، 6 ،7 ،1، 10 ،4 ،2 ،5 منااطق  ترتيب بيشترين فراواني شامل  )به منطقه شهر 10مربوط به 

 .اندمعامالت را به خود اختصاص دادهتعداد  کل درصد از 6/27مانده  باقي

 1399سال  ماه فرورديندر  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

     ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق 1399سال  ماه دينفرور در

ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به  0/153 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

  دهد. درصد افزايش نشان مي 7/35کاهش و درصد  1/2ترتيب معادل 

 معامالت انجام شده در شهر تهرانعملکرد  -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 فروردين

 1398 اسفند 1398
 فروردين

1399 

نسبت به ماه 

 قبل

نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 -63.7 -87.8 1243 10214 3423 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 35.7 -2.1 152959 156285 112691 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

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

. اسات  تعلق داشاته  18 نطقهميليون ريال به م 1/74 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 2/313شده معادل 

 .دهند افزايش نشان مي درصد 8/51و  0/29ترتيب به  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 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -3

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-3

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

 به ازاي هر متر مربع بنا" ميليون ريال 105 تا 90" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1399

 تاا  75" قيمتي  و دامنه  اند خود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  7/9 با سه 

اي در اين ماه، توزياع حجا  معاامالت باه گوناه     . است  قرار گرفته بعدي  در رتبه ددرص 3/8سه   باميليون ريال " 90

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحاد مساکوني شاهر     8/53بوده است که 

 .اند ميليون ريال( معامله شده 0/153تهران )

 )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 -2-3

بار حساب ساطي زيربنااي هار واحاد مساکوني در         توزيع فراواني تعداد واحدهاي مساکوني معاملاه شاده   

 60" معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنااي دهد، بيشترين سه  از نشان مي 1399سال  ماه فروردين
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 متار " 80تاا   70و "" 60تا  50"بناي داشته است. واحدهاي داراي زيراختصاص درصد  6/12با سه   مترمربع "70تا 

واحادهاي   اين مااه،  در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 8/11و  5/12هاي  ه به ترتيب با س مربع

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 9/57متر مربع،  90مسکوني با سطي 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 -3-3

حاکي  هر واحدتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش ، 1399سال  ماه فروردين در

ريال با  اردميلي" 0/6تا  5/4" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهاز آن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  3/10اختصاص سه  

قرار  بعدي  هاي در رتبه ددرص 2/9و  4/9  هاي اختصاص سه  بابه ترتيب  ل نيزريا اردميلي" 5/4تا  0/3و " "5/7تا  0/6"

ريال  ميليارد 12درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  6/51در مجموع در اين ماه، حدود . اند گرفته

 .اختصاص داشته است

 (/ درصد ميليارد ريال)  رزش هر واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ا -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

 دهناده  نشاان  1399سال  ماه فرورديندر  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 7/28 معادل به ترتيب درش

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 غالت کشوربت معامالت امالک و مستبرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ

 ياداره آمار اقتصادي بانک مرکز ؛بها اجاره -2        

 يبندجمع -5

نسبت به ماه قبل و ماه هزار فقره بود که  2/1بالغ بر  1399سال  ماه فرورديندر تعداد معامالت انجام شده 

 مربع وش يک متردر اين ماه متوسط قيمت فردهد.  نشان مي یددرص 7/63و  8/87 کاهش مشابه سال قبل به ترتيب

 قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  7/35 ودرصد کاهش  1/2به ترتيب با  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران

 .رسيدميليون ريال  0/153به  قبل مشابه سال

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

ماه مورد  در همچنين اند. درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 5/41سال ساخت با سه   5تا واحدهاي 

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

 .دهد درصد رشد نشان مي 0/31و  7/28 معادل
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 گزارش: يوستپ

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش يمتق متوسط -3جدول

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

 1399سال  ماه فروردين 

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

 84 313164 1منطقه 

 106 240422 2منطقه 

 64 271126 3منطقه 

 102 173982 4منطقه 

 193 188832 5منطقه 

 67 194349 6منطقه 

 74 137668 7منطقه 

 56 151275 8منطقه 

 30 107374 9منطقه 

 88 105794 10منطقه 

 43 104508 11منطقه 

 43 85179 12منطقه 

 17 137437 13منطقه 

 51 111910 14منطقه 

 67 89389 15منطقه 

 17 74859 16منطقه 

 19 79507 17منطقه 

 38 74127 18منطقه 

 15 84515 19منطقه 

 26 85629 20منطقه 

 30 110621 21منطقه 

 13 139809 22منطقه 

 1243 152959 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 


