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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  ماهشهريور

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 تعالي سمهاب
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 1399سال  شهريورماهدر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه  يکه برگرفته از آمارها «1399سال  شهريورماهدر  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 استر شدمنتش

  يدرسواحد مسکوني  هزار 5/8هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  شهريورماهدر 

  دهد.نشان مي شافزايدرصد  7/203 درصد کاهش و 8/6به ترتيب  مشابه سال قبلقبل و ماه  ماهنسبت به که 

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

به  ماه مشابه سال قبلماه قبل و که نسبت به  ريال بود ميليون 9/242 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 7/91 و 1/5 معادل ترتيب

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال  شکهريورماهدر به تفکيکک ممکر بنکا  در شهر تهران ي معامله شدهبررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکون

سکال سکاخت بکا سکه   5واحکدهاي تکا ، واحد مسکوني معامله شده 8463از مجموع  حاکي از آن است که 1399

 8/2سال قبل حکدود  شهريورماهسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  0/38

و  "20تکا  16"، "15 ات 11هاي "باال در تمامي گروه هاي با قدمتبل به سه  واحدصد کاهش يافته و در مقاواحد در

 افزوده شده است.ساخت  "سال 20بيش از "

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

 سال(عمر بنا )
 سهم درصد  درصد تغيير  شهريورماه

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 38.0 40.8  183.1 74.9-  3216 1136 4530 سال 5 تا

10-6  1577 549 1549  -65.2 182.1  19.7 18.3 

15-11  1535 355 1151  -76.9 224.2  12.7 13.6 
20-16  1574 444 1474  -71.8 232.0  15.9 17.4 

 12.7 10.9  254.1 72.9-  1073 303 1119 20بيش از 

 100.0 100.0  203.7 73.0-  8463 2787 10335 جمع کل

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

حکاکي از آن اسکت  1399سکال  ماهشهريوردر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي بيشکترين تعکداد  ،از ککل معکامالت ديرصکد 4/15بکا سکه   5منطقکه  ،گانه شهر تهران22که از ميان مناطق 

در  يددرصک 0/9و 5/9هاي با اختصکاص سکه  به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 سکال شکهريورماهدر تعکداد معکامالت انجکام شکده در شکهر تهکران کل درصد از  8/72در مجموع ند. اقرار گرفته بعدي رتبه
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( بکوده و 11و  1 ،15، 7 ،8 ،14 ،4،2 ،10 ،5 منکاطق ترتيب بيشکترين فراوانکي شکامل )به منطقه شهر 10مربوط به  1399

 .انددادهتعداد معامالت را به خود اختصاص  کل درصد از 2/27مانده باقيمنطقه  12

 1399سال  شهريورماهدر  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

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

ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به  9/242هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 7/91و  1/5ترتيب معادل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

شهريور
 1399 مرداد 1398

شهريور
1399 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

  203.7 6.8-  8463  9080  2787 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 91.7 5.1 242881 231078 126677 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
 ام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خ

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

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 1/104 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 9/507شده معادل 

 .دهنددرصد افزايش نشان مي 5/81و  8/102به ترتيب  1398ماه مشابه سال ارقام مزبور نسبت به 
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 يال(ر ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1399نخست سال  ماههششتحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در  -3

هزار  9/54 حدود به 1399 نخست سال ماههششهاي مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

ر اين مدت ددهد. نشان مي افزايشدرصد  5/69 ،قبلسال مدت مشابه واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 دهد. درصد افزايش نشان مي 7/56ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  2/199

 1397-99هاي سالنخست  ماههششامالت انجام شده در شهر تهران در عملکرد مع -3جدول 

  
 درصد تغيير   ماههشش

1397 1398 1399 1398 1399 

 69.5 56.7- 54921 32406 74894 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 56.7 88.4 199203 127144 67477 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

 الک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت ام

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -4

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

سکال  شکهريورماهدر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربکع بنکا 

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

 قيمتکي هايو دامنه اندخود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  9/8 با سه  بنا

 انکد.قرار گرفته بعديهاي در رتبهدرصد  5/7و  1/8 هايسه  بابه ترتيب ميليون ريال " 180تا  160و "" 160 تا 140"

درصکد واحکدهاي مسککوني بکا قيمتکي کمتکر از  7/57اي بوده است ککه ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين

 .اندميليون ريال( معامله شده 9/242متوسط 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

 شهريورماهدر ني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکو

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

بکه  مربکع متکر" 80 تکا 70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  3/15 با سه مربع 

واحدهاي مسککوني  اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد هايدر رتبهي درصد 7/11و  4/14هاي ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 2/55متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

 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
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4

حاکي از  ه بر حسب ارزش هر واحدتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شد، 1399سال  شهريورماهدر 

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

تا  5/8" واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  8/13سه  

در . اندقرار گرفته يبعد در رتبهدرصدي  4/8و  6/10 هايسه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/6تا  5/3" " و0/11

ريال اختصاص  ميليارد 0/16درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  0/50مجموع در اين ماه، حدود 

 .داشته است

 (درصد /ميليارد ريال)  ه بر اساس ارزش هر واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شد -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 دهندهنشکان 1399سکال  شکهريورماهدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه يددرص 1/30 و 3/27 معادل به ترتيب رشد

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 امالک و مستغالت کشوربت معامالت برگرفته 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 هزار فقره بود که  5/8 در حدود 1399سال  شهريورماهدر تعداد معامالت انجام شده 

زيربناي واحدهاي مسکوني  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان ميافزايش درصد  7/203قبل 

ميليون ريال  9/242به  قبل مشابه سال قبل و ماه نسبت به ماهدرصد افزايش  7/91 و 1/5به ترتيب با  تهرانشهر 

 .رسيد

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

ماه مورد  در همچنين اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 0/38سال 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 1/30و  3/27 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 و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1399سال  شهريورماه 

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

 389 507920 1منطقه 

 758 396037 2منطقه 

 367 460973 3منطقه 

 683 264755 4منطقه 

 1304 301513 5نطقه م

 300 342814 6منطقه 

 458 232856 7منطقه 

 480 228725 8منطقه 

 178 174098 9منطقه 

 802 159735 10منطقه 

 379 159488 11منطقه 

 228 136100 12منطقه 

 288 207710 13منطقه 

 504 175508 14منطقه 

 397 128186 15منطقه 

 147 125024 16منطقه 

 175 120491 17منطقه 

 179 104135 18منطقه 

 67 130034 19منطقه 

 125 114921 20منطقه 

 121 178226 21منطقه 

 134 243776 22منطقه 

  8463 242881 متوسط شهر
 الت کشورماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغ                                          

 


