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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1399 سال  ماهيد

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

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

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

منتشر تهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايو س هايمستغالت کشور است، توسط اداره بررسو  امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .است هشد

  که رسيد واحد مسکوني  هزار 5/3هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  ماهيددر

  .دهدنشان ميدرصد کاهش  1/67ش و نسبت به ماه مشابه سال قبل يدرصد افزا 6/37نسبت به ماه قبل 

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

نشان  افزايشدرصد  8/1 ماه قبلکه نسبت به  ريال بود ميليون 9/273 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 .دهدمي

 ماه يدد آن است که در يگانه شهر تهران مو22ک مناطق يمت مسکن به تفکيتحوالت متوسط ق يبررس

 اند. مت مسکن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه نمودهيمنطقه، کاهش ق 22طقه از مجموع من 8تعداد  يجارسال

 حجم معامالت مسکن  -1

 1399ساال   ماهيددر به تفکيک عمر بنا  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  0/39سال ساخت با سهم  5اي تا واحده، واحد مسکوني معامله شده 3515از مجموع  است کهحاکي از آن 

واحاد درصاد    8/2قبال حادود   ساال   ماهيدسهم مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

 20" و "بايش از  20تا  16"، "15تا  11" يهاگروه يتمام باال در هاي با قدمتبل به سهم واحدکاهش يافته و در مقا

  است.افزوده شده  سال" ساخت

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماهيد

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 39.0 41.8  69.3- 53.0  1372 4470 2922 سال 5 تا

10-6  1105 2069 629  87.2 -69.6  19.4 17.9 

15-11  930 1351 458  45.3 -66.1  12.6 13.0 

20-16  1010 1807 614  78.9 -66.0  16.9 17.5 

 12.6 9.3  55.4- 31.3  442 990 754 20بيش از 

 100.0 100.0  67.1- 59.0  3515 10687 6721 جمع کل
 اي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آماره

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

 ناماه قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 3/11با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22مناطق از ميان 
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  يهاا در رتباه  يددرصا  7/7و  9/8 يهاا با اختصاص سهم به ترتيب 2و  4مناطق  همچنيناختصاص داده است. به خود را 

مرباو    1399 ساال  مااه يددر تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران کل درصد از  2/68در مجموع اند. قرار گرفته بعدي

منطقاه   12( باوده و  11و  1 ،8، 15 ،7 ،14 ،10 ،2 ،4 ،5 منااطق  لترتياب بيشاترين فراواناي شاام     )به منطقه شهر 10به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 8/13مانده باقي

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ته از آمارهاي خامماخذ: محاسبات گزارش/ برگرف

 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  ماهيددر 

 و 8/1 ه ترتيبب ماه مشابه سال قبل و ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 9/273معامالت ملکي شهر تهران 

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 3/98

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 1399ماه يد درصد تغيير مقطع زماني

 1399 يد 1399 آذر 1398 يد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 -67.1 37.6 3515 2555 10687 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 98.3 1.8 273860 269055 138091 )هزار ريال( وسط قيمت هر متر مربعمت
 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 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 5/121 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 3/600شده معادل 

 .دهنددرصد افزايش نشان مي 1/86و  0/99به 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

 1399سال  ماههدهتحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در  -3

هزار واحد  1/74 دحدو به 1399 سال ماههدههاي مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت متوسط دهد. نشان مي افزايشدرصد  3/23 ،قبلسال مدت مشابه که در مقايسه با  رسيدمسکوني 

 7/227هاي معامالت ملکي در شهر تهران شده از طريق بنگاه قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 دهد. درصد افزايش نشان مي 8/76ل ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قب

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

  
 درصد تغيير   ماههده

1397 1398 1399 1398 1399 

 23.3 -42.6 74113 60095 104641 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 76.8 65.9 227727 128800 77628 )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

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

 1399ساال   ماهيددر کوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا توزيع فراواني تعداد واحدهاي مس

باا   به ازاي هر متار مرباع بناا   " ميليون ريال 160تا  140" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني دراز آن است که حاکي 

 قيمتاي  يهاا و دامناه  اناد خاود اختصااص داده  درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به  7/7 سهم

 اناد. قرار گرفته بعدي يهادر رتبهدرصد  1/7و  2/7 يهاسهم بابه ترتيب ميليون ريال " 140تا  120و "" 180 تا 160"

درصاد واحادهاي مساکوني باا قيمتاي کمتار از        3/61اي بوده است کاه  ماه، توزيع حجم معامالت به گونه در اين

 .اندميليون ريال( معامله شده 9/732) 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

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

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

 

 اني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکونيتوزيع فراو -2-4

 مااه يددر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هار واحاد مساکوني    

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

 2/14 باا ساهم  متار مرباع   " 70تاا   60بنااي " اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  9/14 با سهممربع 

متار   80واحدهاي مسکوني باا ساطح زيربنااي کمتار از      اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد در رتبهي درصد

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 4/56مربع، 

 درصد(متر مربع/ )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده فراواني تعداد واحدهايتوزيع  -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 آن  يع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحدتوز، 1399سال  ماهيددر 

ريال با اختصاص  اردميلي" 5/8تا  0/6" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهاست که 

تا  5/8" دهاي داراي ارزشواح. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  4/14سهم 

قرار  يبعد يهادر رتبهدرصدي  7/8و  4/10 هايسهماختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "5/13تا  0/11" " و0/11

 ميليارد 5/18درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  5/55در 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

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 رشاد  دهندهنشان 1399سال  ماهيددر  ن و در کل مناطق شهريشاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهرا بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه يددرص 6/32 و 7/29 معادل به ترتيب

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 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

درصد  6/37قبل نسبت به ماه هزار فقره بود که  5/3 در حدود 1399سال  ماهيددر تعداد معامالت انجام شده 

 در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان مي کاهشدرصد  1/67ال قبل مشابه سافزايش و نسبت به ماه 

و ماه مشابه سال به ماه قبل بود که نسبت ميليون ريال  9/273معادل  تهرانزيربناي واحدهاي مسکوني شهر  مربع

مناطق  کيمت مسکن به تفکيتحوالت متوسط ق يبررس .دهديدرصد افزايش نشان م 3/98 و 8/1به ترتيب  قبل

مت يمنطقه، کاهش ق 22منطقه از مجموع  8تعداد  يجارسال ماهيدد آن است که در يگانه شهر تهران مو22

 اند. مسکن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه نموده

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

ماه مورد  در همچنين اند.ين سهم را به خود اختصاص دادهدرصد بيشتر 0/39سهم ل ساخت با سا 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 6/23و  7/92 معادل
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 گزارش: پيوست

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

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

 1399سال  ماهيد 

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

 187 600348 1منطقه 

 271 449701 2منطقه 

 143 520968 3منطقه 

 313 285883 4منطقه 

 397 339526 5منطقه 

 149 384901 6منطقه 

 193 258492 7منطقه 

 189 250294 8منطقه 

 72 203777 9منطقه 

 260 191295 10منطقه 

 162 177452 11منطقه 

 120 166199 12منطقه 

 119 258434 13منطقه 

 235 196070 14منطقه 

 192 137915 15منطقه 

 81 138418 16منطقه 

 104 139556 17منطقه 

 108 121526 18منطقه 

 27 130481 19منطقه 

 66 125362 20منطقه 

 70 191955 21منطقه 

 57 257917 22منطقه 

 3515 273860 متوسط شهر
 و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک                                           

 


