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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  ماهآرذ

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي
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 1399سال  ماهآذردر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1399سال  ماهآذردر  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 .است هشد

  محدود واحد مسکوني  هزار 6/2هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  ماهآذردر

  دهد.نشان مي کاهش درصد 2/73و  8/42و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  قبل ماهنسبت به که  گرديد

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

نشان  درصد کاهش 1/1 ماه قبلکه نسبت به  ريال بود ميليون 1/269 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدمي

 حجم معامالت مسکن  -1

 1399ل ساا  مااه آذردر به تفکيک عمر بنا  در شهر تهران مسکوني معامله شدهبررسي توزيع تعداد واحدهاي 

درصد  1/39سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 2555از مجموع  حاکي از آن است که

واحاد درصاد    4/3ساال قبال حادود     مااه آذرسهم مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

افازوده  سااخت   "سال 20بيش از "و  "10تا  6های "هباال در گرو هاي با قدمتبل به سهم واحدکاهش يافته و در مقا

 شده است.

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماهآذر

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 39.1 42.6  -75.4 37.3  1000 4061 2958 سال 5 تا

10-6  1096 1842 530  68.1 71.2-  19.3 20.7 

15-11  950 1218 315  28.2 74.1-  12.8 12.3 

20-16  1049 1493 388  42.3 74.0-  15.7 15.2 

 12.6 9.7  -65.1 21.3  322 923 761 20بيش از 

 100.0 100.0  -73.2 40.0  2555 9537 6814 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات کاه     1399سال  ماهآذردر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

 ناماه قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،معامالت از کل ديرصد 7/12با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22از ميان مناطق 

  در رتباه  يددرصا  9/7 مشاابه  هاای باا اختصااص ساهم    به ترتيب 10و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

ط مرباو  1399 ساال  مااه آذردر تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران کل درصد از  4/69در مجموع اند. قرار گرفته بعدي
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منطقاه   12( باوده و  8و  11 ،7، 14 ،15 ،1 ،2 ،10 ،4 ،5 منااطق  ترتياب بيشاترين فراواناي شاامل     )به منطقه شهر 10به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 6/30مانده باقي

 1399سال  ماهآذردر  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

هاي بنگاه ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1399سال  ماهآذردر 

ماه مشابه  نسبت به و درصد کاهش 1/1 ريال بود که نسبت به ماه قبل ميليون 1/269معامالت ملکي شهر تهران 

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 9/98سال قبل معادل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1399 آذر 1399 آبان 1398 آذر
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 -73.2 -42.8 2555 4466 9537 )واحد مسکوني( د معامالتتعدا

 98.9 -1.1 269055 271931 135257 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

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

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 1/108 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/571شده معادل 

 .دهنددرصد افزايش نشان مي 0/66و  0/84به 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  ماههنهتحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در  -3

هزار واحد  6/70 حدود به 1399 نخست سال ماههنههاي مسکوني شهر تهران در رتمانتعداد معامالت آپا

در اين مدت متوسط دهد. نشان مي افزايشدرصد  9/42 ،قبلسال مدت مشابه که در مقايسه با  رسيدمسکوني 

 6/222ان هاي معامالت ملکي در شهر تهرشده از طريق بنگاه قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 دهد. درصد افزايش نشان مي 2/74ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 

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

  
 درصد تغيير   ماههنه

1397 1398 1399 1398 1399 

 42.9 -49.5 70598 49408 97920 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 74.2 69.5 222601 127768 75368 )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

 مت يک متر مربع بناي واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قي -1-4

 1399ساال   ماهآذردر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا 

باه  " ميليون ريال 160تا  140" با حدود طبقاتی مشخص قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که 

و  اندخود اختصاص دادهشهر تهران را به سهم از تعداد معامالت درصد، بيشترين  9/7 با سهم ازاي هر متر مربع بنا

هاای  در رتباه درصاد   3/6و  6/6 هایسهم بابه ترتيب ميليون ريال " 140تا  120و "" 200 تا 180" قيمتي هایدامنه

درصد واحادهاي مساکوني باا     7/59اي بوده است که ماه، توزيع حجم معامالت به گونه در اين اند.قرار گرفته بعدي

 .اندميليون ريال( معامله شده 1/269قيمتي کمتر از متوسط 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

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 رش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزا
 

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

 مااه آذردر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربنااي هار واحاد مساکوني     

متار   "60تاا   50" سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنايدهد، بيشترين نشان مي 1399سال 

باه   مرباع  متار " 80 تاا  70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  6/15 با سهممربع 

حدهاي مساکوني  وا اين ماه، در مجموع در دارند.قرار  يبعد هايدر رتبهي درصد 3/11و  1/14هاي ترتيب با سهم

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 0/55متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

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

 

 

 

 

 

 

 ه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامان
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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، 1399سال  ماهآذردر 

ريال  اردميلي" 5/8تا  0/6" حدود طبقاتی مشخص واحدهاي مسکوني باهاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهاست که 

 واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  9/14با اختصاص سهم 

ار قر يبعد هایدر رتبهدرصدي  4/8و  5/9 هايسهماختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/6تا  5/3" " و0/11تا  5/8"

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

 .ريال اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 

 
 ش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزار

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 رشاد  دهناده نشان 1399سال  ماهآذردر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه يددرص 4/32 و 4/29 معادل به ترتيب

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 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  6/2 در حدود 1399سال  ماهآذردر تعداد معامالت انجام شده 

زيربناي واحدهاي مسکوني شهر  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان مي کاهشدرصد  2/73

 9/98درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  1/1ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل  1/269معادل  تهران

 .دهددرصد افزايش نشان می

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

 ماه مورد در همچنين اند.درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 1/39سال ساخت با سهم  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 4/32و  4/29 معادل
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 گزارش: پيوست

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

 تهران شهر گانه 22 مناطق در ام شدهانج و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1399سال  ماهآذر 

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

 162 571007 1منطقه 

 180 433609 2منطقه 

 110 535239 3منطقه 

 202 283285 4منطقه 

 324 343120 5منطقه 

 91 364155 6منطقه 

 143 264679 7منطقه 

 121 254338 8منطقه 

 54 207327 9منطقه 

 202 186465 10منطقه 

 129 188168 11منطقه 

 77 154789 12منطقه 

 77 228561 13منطقه 

 152 204674 14منطقه 

 158 134439 15منطقه 

 57 132893 16منطقه 

 76 133956 17منطقه 

 77 108114 18منطقه 

 19 136702 19منطقه 

 66 119898 20منطقه 

 40 174296 21نطقه م

 38 239815 22منطقه 

 2555 269055 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 


