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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1398سال  ماهشهريور

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي
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 1398سال  ماه شهريور زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه  يکه برگرفته از آمارها «1398سال  ماه شهريوردر  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 استتشر شدمن

 يد رسواحد مسکوني  هزار 8/2هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماه شهريورر د

  دهد. نشان ميدرصد کاهش  0/73 و 3/15به ترتيب  مشابه سال قبل قبل و ماه نسبت به ماهکه 

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

 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب قبلکه نسبت به ماه  ريال بود ميليون 7/126 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 5/56 و درصد کاهش 8/2

« ت بازار معامالت مسکن شهر تهرانتحوال»صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايد ميخاطر نشان 

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سرال   مراه  شرهريور به تفکيک عمرر بنرا در    در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سرال سراخت برا سره       5واحردهاي ترا   ، واحد مسکوني معامله شده 2787از مجموع  حاکي از آن است که 1398

 0/3 حردود  سال قبل ماه شهريوردر مقايسه با . سه  مذکور اندرا به خود اختصاص داده سه شترين درصد بي 8/40

 .سال افزوده شده است 15سال و بيش از  10تا  6هاي با قدمت  در مقابل به سه  واحدکاهش يافته و درصد واحد 

 )واحد مسکوني(      عمر بناشهر تهران بر حسب  هاي مسکوني معامله شده درتوزيع تعداد آپارتمان -1جدول                

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه شهريور

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 
 40.8 43.8  74.9- 38.7-  1136 4530 7389 سال 5 تا

6-10 2471 1577 549  -36.2 -65.2  15.3 19.7 
11-15 2392 1535 355  -35.8 -76.9  14.9 12.7 
16-20 1865 1574 444  -15.6 -71.8  15.2 15.9 
 10.9 10.8  72.9- 21.6-  303 1119 1428 20بيش از 

 100.0 100.0  73.0- 33.5-  2787 10335 15545 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حراکي از آن اسرت    1398سرال   ماه شهريور عامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران درتوزيع تعداد م

قراردادهراي  بيشرترين تعرداد    ،از کرل معرامالت   ديرصر د 4/15برا سره     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22که از ميان مناطق 

هراي   در رتبره  دیدرصر  4/8و  5/8هاي  سه  به ترتيب با 10و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه
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 یجرار  سرال  مراه  شرهريور تعداد معامالت انجام شرده در شرهر تهرران در    کل درصد از  2/72در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

منطقره   12( بروده و  3و  11، 1، 8 ،14، 7، 4، 10 ،2، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل  )به منطقه شهر 10مربوط به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 8/27مانده  يباق

 1398سال  ماه شهريوردر  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

     ، متوسط قيمت يک متر مربرع زيربنراي واحرد مسرکوني معاملره شرده از طريرق        1398سال  ماه شهريور در

 نسربت بره   و درصد کاهش 8/2 قبلکه نسبت به ماه  ريال بود ميليون 7/126 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .ددهنشان ميافزايش  درصد 5/56ماه مشابه سال قبل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 شهريور
1397 

 مرداد
1398 

 شهريور
1398 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

  73.0-  15.3-  2787  3292  10335 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 56.5 2.8- 126677 130259 80958 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسرکوني معاملره   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسرت  تعلق داشرته  19 ميليون ريال به منطقه 8/56 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 4/250شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 5/46و  3/42ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
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 يال( ر  ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

هزار  4/32 حدود به 1398 ماهه نخست سال ششهاي مسکوني شهر تهران در  تعداد معامالت آپارتمان

در اين دهد.  درصد کاهش نشان مي 7/56 ،سال پيش از آنمدت مشابه مقايسه با واحد مسکوني بالغ گرديد که در 

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

  .دهد درصد افزايش نشان مي 4/88سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  1/127تهران 

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

  
 درصد تغيير   ماهه شش

1396 1397 1398 1397 1398 

-12.1 32406 74894 85182 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  56.7-  

 88.4 50.5 127144 67477 44844 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

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

سرال   مراه  شهريور توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در

 به ازاي هر متر مربرع بنرا  " ميليون ريال 90تا  75" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1398

 90" قيمتري   و دامنره   اند ود اختصاص دادهخدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  8/11 با سه 

. انرد  قررار گرفتره   بعدي  های در رتبه دیدرص 8/9و  5/10اختصاص سه   با به ترتيب ميليون ريال" 75تا  60و "" 105تا 

درصرد واحردهاي مسرکوني برا قيمتري کمترر از        1/56اي بوده است کره  در اين ماه، توزيع حج  معامالت به گونه

 .اند ميليون ريال( معامله شده 7/126تر مربع واحد مسکوني شهر تهران )متوسط قيمت هر م
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 )ميليون ريال / درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

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

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسرکوني معاملره شرده برر حسرب سرطن زيربنراي هرر واحرد مسرکوني در           

 50" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني برا زيربنراي  نشان مي 1398سال  ماه شهريور

 مترر " 80ترا   70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  7/15با سه   مترمربع "60تا 

واحردهاي   اين مراه،  در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 5/11و  4/14هاي  به ترتيب با سه  مربع

 .صد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادنددر 3/56متر مربع،  80مسکوني با سطن زيربناي کمتر از 

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

 
 

 
 

 

 

 

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

 تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فراواني  -3-4

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

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

 واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده د، درص 6/15اختصاص سه  

 بعدي  هاي در رتبه دیدرص 3/9و  6/12  هاي اختصاص سه  بابه ترتيب  ريال نيز اردميلي "5/7تا  0/6و "" 0/6تا  5/4"
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 ميليارد 0/9ه واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از درصد از معامالت ب 9/53در مجموع در اين ماه، حدود . اند قرار گرفته

 .ريال اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 ررگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشومحاسبات گزارش/ بماخذ: 

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

بره   سال جاري مويد رشرد  ماه شهريوردر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه یدرصد 8/29 و 4/31 معادل ترتيب

 )درصد(                 ابه سال قبلنسبت به ماه مش بها در شهر تهرانمسکن و اجاره قيمت رشدروند  -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

ماه قبل و ماه مشابه هزار فقره بود که نسبت به  8/2 حدود 1398سال  ماه شهريوردر تعداد معامالت انجام شده 

 هاي اخير ماهمعامالت در کاهش قابل مالحظه حج   .دهد نشان مي درصد کاهش 0/73 و 3/15 به ترتيبسال قبل 

اين ماه برای دومين بار  روند کاهشي به خود گرفته و در از خردادماه تا رشد ماهانه قيمت مسکن ه استموجب گرديد

منطقه از  13ماه شهريور . درنسبت به ماه قبل( را تجربه نمايد درصد 8/2 رشد منفی )معادل جاري سال طیمتوالی 

 ماه مورد بررسی در همچنين قيمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند.متوسط منطقه شهر تهران با کاهش  22مجموع 

 4/31 معادل اه مشابه سال قبل به ترتيبشاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به م

 .دهد درصد رشد نشان مي 8/29و 
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 گزارش: يوستپ

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

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

 1398سال  ماه شهريور 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( وسط قيمتمت منطقه شهري

 134 250433 1منطقه 

 236 201513 2منطقه 

 125 226514 3منطقه 

 221 132917 4منطقه 

 429 156730 5منطقه 

 116 181988 6منطقه 

 180 131731 7منطقه 

 157 116428 8منطقه 

 67 93074 9منطقه 

 233 89075 10منطقه 

 128 94242 11منطقه 

 73 74264 12منطقه 

 84 110012 13منطقه 

 172 93934 14منطقه 

 116 78543 15منطقه 

 31 72534 16منطقه 

 78 62315 17منطقه 

 66 57360 18منطقه 

 24 56822 19منطقه 

 56 63698 20منطقه 

 35 101132 21منطقه 

 26 122174 22منطقه 

  2787 126677 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 


