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 1398سال  ماه تير زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

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

 که يد رسواحد مسکوني  هزار 8/4هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماه تيرر د

  دهد. نشان ميدرصد کاهش  6/64 و 0/20به ترتيب  مشابه سال قبل قبل و ماه نسبت به ماه

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

قبل و ماه مشابه سال قبل به که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 5/133 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 5/91و  4/0ترتيب 

« ن شهر تهرانتحوالت بازار معامالت مسک»صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايد ميخاطر نشان 

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

 1398ساال   مااه  تيربه تفکيک عمر بنا در  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  2/40سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 4790از مجموع  حاکي از آن است که

کااهش  درصاد  واحاد   6/3ساال قبال    ماه تيردر مقايسه با . سهم مذکور اندتصاص دادهرا به خود اخ سهمبيشترين 

 .سال افزوده شده است 15سال و بيش از  10تا  6هاي با قدمت  در مقابل به سهم واحديافته و 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه تير

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 
 40.2 43.8  67.5- 11.7-  1926 5920 6707 سال 5 تا

6-10 2504 2269 866  -9.4 -61.8  16.8 18.1 
11-15 2328 1966 650  -15.5 -66.9  14.5 13.6 
16-20 1762 1948 772  10.6 -60.4  14.4 16.1 
 12.0 10.4  59.2- 14.5  576 1411 1232 20بيش از 

 100.0 100.0  64.6- 7.0-  4790 13514 14533 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حاکي از آن است کاه از   1398سال  ماه تير هر تهران درتوزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف ش

را  ناماه  قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 4/12با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران 22ميان مناطق 

قارار   هااي بعادي   در رتباه  دیدرصا  0/9و  1/9هااي   به ترتيب با سهم 4و  2مناطق  همچنينبه خود اختصاص داده است. 
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منطقاه   10مربوط باه   یجار سال ماه تيرتعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در کل درصد از  0/71در مجموع اند.  گرفته

 0/29ماناده   بااقي منطقاه   12( باوده و  11و  8، 15، 7 ،1، 10، 14، 4 ،2، 5 منااطق  ترتيب بيشترين فراواني شامل  )به شهر

 .اندخود اختصاص داده تعداد معامالت را به کل درصد از

 1398سال  ماه تيردر  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

     ساط قيمات ياک متار مرباع زيربنااي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق            ، متو1398سال  ماه تير در

قبال و مااه مشاابه ساال قبال باه       که نسبت به مااه   ريال بود ميليون 5/133 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ال ماه نسبت به ماه مشابه سبيشترين رشد متوسط قيمت در اين  .دهدنشان ميافزايش  درصد 5/91و  4/0ترتيب 

 .تعلق دارددرصد(  0/77)معادل  6منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 8/116 معادل) 11قبل به منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1398 تير 1398 خرداد 1397 تير
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

  64.6-  20.0-  4790  5986  13514 واحد مسکونی() تعداد معامالت

 91.5 0.4 133512 132997 69728 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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  متر مربع زيربناي مساکوني معاملاه   بيشترين متوسط قيمت يک ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسات  تعلق داشاته  18 ميليون ريال به منطقه 9/60 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 3/298شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 5/96و  5/97ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 يال( ر  ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد ايزيربن مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1398ماهه نخست سال  چهارتحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در   -3

هزار  3/26 حدود به 1398 ماهه نخست سال چهارمسکوني شهر تهران در  هاي تعداد معامالت آپارتمان

در اين دهد.  درصد کاهش نشان مي 9/49 ،سال پيش از آنمدت مشابه واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 4/102سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  5/126تهران 

 1396-98هاي  سالماهه نخست  چهارعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير   ماهه چهار

1396 1397 1398 1397 1398 

-49.9 1.7 26327 52553 51653 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  

 102.4 41.3 126482 62476 44226 )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 مسکن ساير شاخص -4

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

ساال   مااه  تيار  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت ياک متار مرباع بناا در    

به ازاي هار  ميليون ريال " 90تا  75و "" 75تا  60" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1398

خود اختصااص  درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به  3/10 مشابه با سهمهر کدام  متر مربع بنا
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در . اسات   قرار گرفتاه  در رتبه بعدي دیدرص 2/10اختصاص سهم  باميليون ريال " 105تا  90" قيمتي  و دامنه  اند داده

با قيمتي کمتار از متوساط   درصد واحدهاي مسکوني  7/58اي بوده است که اين ماه، توزيع حجم معامالت به گونه

 .اند ميليون ريال( معامله شده 5/133قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )ميليون ريال / درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خ

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-4

 مااه  تيار توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مساکوني در  

 "60تاا   50" باه واحادهاي مساکوني باا زيربنااي     دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده نشان مي 1398سال 

به  مربع متر" 80تا  70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  6/14با سهم  مترمربع

واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 9/11و  8/13هاي  ترتيب با سهم

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 3/54متر مربع،  80کمتر از  با سطح زيربناي

 درصد(متر مربع / )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 
 

 
 

 

 

 

 غالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مست
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4

حاکي از آن  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1398سال  ماه تير در

ريال با اختصاص  اردميلي" 5/4تا  0/3" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهاست که 

تا  5/4" واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  6/14سهم 

قرار  بعدي  هاي در رتبه دیدرص 2/10و  8/12  هاي اختصاص سهم بابه ترتيب  ريال نيز اردميلي "5/7تا  0/6و "" 0/6

ريال  ميليارد 0/9درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  9/51حدود  در مجموع در اين ماه،. اند گرفته

 .اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

باه   ساال جااري موياد رشاد     مااه  تيردر  کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهريشاخص  بررسي

 .باشد مي قبل سال نسبت به ماه مشابه یدرصد 5/22 و 8/24 معادل ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانمسکن و اجاره قيمترشد ماهانه روند  -6رنمودا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجاره -2        
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 يبندجمع -6

 5/133ت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به متوسط قيم 1398سال  ماه تيردر 

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 5/91ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

نشان  هشدرصد کا 6/64 و 0/20 به ترتيبماه قبل و ماه مشابه سال قبل هزار فقره بود که نسبت به  8/4اين ماه 

تا رشد ماهانه قيمت  ه استموجب گرديد هاي اخير ماهکاهش قابل مالحظه حجم معامالت در  .دهد مي

درصد تقليل يابد. اين ميزان رشد در  4/0مسکن روند کاهشي به خود گرفته و در تيرماه سال جاري به 

 متوسطکاهش هران با منطقه شهر ت 22منطقه از مجموع  12شرايطي محقق گرديده است که در اين ماه 

در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق  قيمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند.

 .دهد درصد رشد نشان مي 5/22و  8/24 معادل به ترتيبشهري نسبت به ماه مشابه سال قبل 
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 گزارش: يوستپ

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

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

 1398سال  ماه تير 

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

 282 298333 1منطقه 

 436 213265 2منطقه 

 198 237223 3منطقه 

 432 135402 4منطقه 

 593 164053 5منطقه 

 169 171411 6منطقه 

 270 128902 7منطقه 

 262 125612 8منطقه 

 95 93939 9منطقه 

 318 92248 10منطقه 

 215 94712 11منطقه 

 135 78947 12منطقه 

 120 124524 13منطقه 

 321 105332 14منطقه 

 270 74186 15منطقه 

 94 71363 16منطقه 

 119 68401 17منطقه 

 143 60894 18منطقه 

 46 68373 19منطقه 

 135 61869 20منطقه 

 82 101416 21منطقه 

 55 122969 22منطقه 

  4790 133512 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 

 


