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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 9911 سال  اسفندماه

 اريان.ا.بانک مرکزي ج

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 تعالي  سمهاب
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 9911سال  ماه اسفنددر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1911سال  ماه اسفنددر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

شر منتتهيه و  يبانک مرکز  دياقتصا ياستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استشد

  رسيد واحد مسکوني  هزار 9/5هاي مسکوني شهر تهران به  تعداد معامالت آپارتمان، 1911سال  ماهاسفنددر

  .دهد مينشان درصد کاهش  3/34ش و نسبت به ماه مشابه سال قبل يدرصد افزا 6/93نسبت به ماه قبل که 

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

نشان  افزايشدرصد  6/6 ماه قبلکه نسبت به  ريال بود ميليون 7/903 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهد مي

 حجم معامالت مسکن  -9

سکال  مکاه   اسکفند  دربه تفکيکک ممکر بنکا     در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکه       5واحکدهاي تکا   ، واحد مسکوني معامله شده 5379از مجموع  حاکي از آن است که 1911

حکدود   از آن قبل ماه سال اسفندسه  مذکور در مقايسه با . اند را به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  3/94

و  "15تکا   11" ،"10تکا   6" يهکا  گروه باال در ي با قدمتها بل به سه  واحدواحد درصد کاهش يافته و در مقا 5/6

  .افزوده شده است ساخت "سال 30بيش از "

 (واحد مسکوني)      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -9جدول                

 (سال)عمر بنا 
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه  اسفند

9911 9911 9911  9911 9911  9911 9911 

 38.4 44.9  55.8- 18.5-  2025 4583 5625 سال 5 تا

6-10  2095 1654 994  -21.1 -39.9  16.2 18.9 

11-15  1516 1070 673  -29.4 -37.1  10.5 12.8 

16-30  2071 1594 820  -23.0 -48.6  15.6 15.6 

 14.4 12.9  42.0- 12.7-  761 1313 1504 30بيش از 

 100.0 100.0  48.4- 20.3-  5273 10214 12811 جمع کل
 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور/ محاسبات گزارش: ماخذ

حکاکي از آن اسکت    1911 ماه سکال اسکفند در توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي  بيشکترين تعکداد    ،از ککل معکامالت   درصکدي   7/13بکا سکه     5منطقه  ،گانه شهر تهران33 که از ميان مناطق

در  ديدرصک  5/4و  1/4 يهکا   با اختصاص سه  به ترتيب 3و  10مناطق  همچنين. را به خود اختصاص داده است نامه مبايعه

 سکال  مکاه  اسکفند در عامالت انجام شده در شکهر تهکران   تعداد مکل درصد از  7/79در مجموع . اند قرار گرفته ديبع   يها رتبه
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بکوده و  ( 11و  1 ،15، 4 ،13 ،7 ،3 ،3 ،10 ،5 منکاطق  ترتيب بيشترين فراوانکي شکامل    به) منطقه شهر 10مربوط به  1911

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 9/36مانده  باقيمنطقه  13

 9911 ماه سالاسفنددر  ر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شه -9 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگرفته از آمارهاي خام/ محاسبات گزارش: ماخذ

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

 ه شده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامل1911سال  ماه اسفنددر 

به  از آن ماه مشابه سال قبل و ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 7/903هاي معامالت ملکي شهر تهران  بنگاه

 .  دهد درصد افزايش نشان مي 7/19 و 6/6 ترتيب

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 9911 ماه  اسفند درصد تغيير مقطع زماني

 اسفند

 9911 بهمن 9911
 اسفند

9911 

نسبت به ماه 

 قبل

نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 48.4- 34.6 5273 3917 10214 (واحد مسکوني) تعداد معامالت

 93.7 6.6 302747 283891 156285 (هزار ريال) متوسط قيمت هر متر مربع
 ک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امال/ محاسبات گزارش: ماخذ

   بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسککوني معاملکه   ،گانه شهرداري تهران  33ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 14 ميليون ريال به منطقه 9/131 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 3/647شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 6/54و  7/103يب به ترت 1914ارقام 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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 9911تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در سال  -9

 رسيدهزار واحد مسکوني  9/49 حدود به 1911 سالهاي مسکوني شهر تهران در  تعداد معامالت آپارتمان

متوسط قيمت يک  سالدر اين . ي مواجه بوده استدرصد 9/0 از آن با کاهش اندک قبلکه در مقايسه با سال 

ميليون ريال  7/394هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  مسکوني معاملهمتر مربع بناي واحد 

 . دهد نشان ميرشد درصد  9/40 از آن بوده است که نسبت به سال قبل

 9911-11هاي  سالامالت انجام شده در شهر تهران در عملکرد مع -9جدول 

  
 درصد تغيير  سال

9911 9911 9911 9911 9911 

 0.3- 34.1- 83303 83573 126795 (واحد مسکوني) داد معامالتتع

 80.3 61.0 238659 132355 82197 (هزار ريال)متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

 زيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکونيتو -9-4

سکال   مکاه  اسکفند در توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متکر مربکع بنکا    

به ازاي هر متر مربع ميليون ريال  "300تا  150" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1911

  يهکا  و دامنکه   انکد  خکود اختصکاص داده  درصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را بکه   0/16 با سه  بنا

 ديبعک  يها  در رتبهدرصد  6/13و  7/15 يها سه  بابه ترتيب ميليون ريال  "150تا  100"و  "350 تا 300" قيمتي
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درصد واحدهاي مسکوني بکا قيمتکي    3/61اي بوده است که  ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين .اند  قرار گرفته

 .اند معامله شده( ميليون ريال 7/903)کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران 

 (درصد/ ميليون ريال)  (1)بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -9 دارمون

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

هاي اخير، کران باال، کران پايين و طول طبقات مورد  سازي نمودار با تحوالت قيمت يک متر مربع بنا در شهر تهران در دوره  به منظور متناسب -1

 .اند قرار گرفته ينگرباز

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

مکاه   اسکفند در توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني 

متکر   "60تا  50" زيربناي دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با نشان مي 1911 سال

بکه   متر مربع "40تا  70"و  "70تا  60"بناي واحدهاي داراي زير. اختصاص داشته استدرصد  4/13 با سه مربع 

واحدهاي مسککوني   اين ماه، در مجموع در .قرار دارند ديبع هاي   در رتبه ديدرص 9/11و  9/19 هاي  با سه  ترتيب

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 6/53ربع، متر م 40با سطح زيربناي کمتر از 

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

 

 

 

 

 

 

 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور/ محاسبات گزارش: ماخذ
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 ع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونيتوزي -9-4

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1911 ماه سال اسفنددر 

ريال با  اردميلي "0/10تا  0/5" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  7/11  اختصاص سه

 يها   در رتبه ديدرص 5/11و  1/17 هاي سه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/30تا  0/15" و "0/15تا  0/10"

 0/3ز معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از درصد ا 6/51در مجموع در اين ماه، حدود . اند قرار گرفتهدي بع

 .اختصاص داشته است تومان ميليارد

 (درصد/ ميليون تومان)   (1)توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 ک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امال/ محاسبات گزارش: ماخذ

هاي اخير، کران باال، کران پايين و طول طبقات مورد  در شهر تهران در دوره يسازي نمودار با تحوالت ارزش هر واحد مسکون  به منظور متناسب -1

 .اند قرار گرفته يبازنگر

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 دهنکده  نشکان  1911 ماه سکال اسکفند در  هريشاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق ش بررسي

 .باشد مي از آن سال قبل نسبت به ماه مشابهدي درص 3/95 و 3/91 معادل به ترتيب رشد

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشوراز آمارهاي خام سامانه ثبرگرفته  ؛قيمت مسکن -1: مآخذ

 يبانک مرکزدي اداره آمار اقتصا ؛بها اجاره -3        



6 

 

 ديبنجمع -6

 6/93قبل نسبت به ماه هزار فقره بود که  9/5 در حدود 1911 ماه سال اسفنددر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش . دهد نشان مي کاهشدرصد  3/34 ز آنا مشابه سال قبلدرصد افزايش و نسبت به ماه 

و ماه مشابه به ماه قبل بود که نسبت ميليون ريال  7/903معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع يک متر

  .دهد يدرصد افزايش نشان م 7/19 و 6/6به ترتيب  از آن سال قبل

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

ماه مورد  در همچنين .اند درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 3/94سال ساخت با سه   5واحدهاي تا 

 ببه ترتي از آن شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل يبررس

 .دهد درصد رشد نشان مي 3/95و  3/91 معادل
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 :گزارش پيوست

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

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

 9911 ماه سالاسفند 

 (فقره) معامالتتعداد  (هزار ريال) متوسط قيمت منطقه شهري

 287 687231 9منطقه 

 427 481436 2منطقه 

 212 622713 9منطقه 

 450 328185 4منطقه 

 774 366042 5منطقه 

 190 413710 6منطقه 

 322 267126 1منطقه 

 312 267739 1منطقه 

 97 214414 1منطقه 

 470 191541 91منطقه 

 227 202157 99منطقه 

 135 169263 92منطقه 

 141 271618 99منطقه 

 315 208629 94منطقه 

 296 153688 95منطقه 

 98 157798 96منطقه 

 118 152587 91منطقه 

 115 121347 91منطقه 

 23 156783 91منطقه 

 80 161495 21منطقه 

 92 219640 29منطقه 

 92 301789 22منطقه 

 5273 912141 متوسط شهر

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

 


