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 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 تعالي سمهاب



1 

 

 1399سال  ماهبهمندر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

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

 منتشرتهيه 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 9/3هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1399سال  ماهبهمندر

  .دهدمينشان درصد کاهش  5/70ش و نسبت به ماه مشابه سال قبل يدرصد افزا 4/11نسبت به ماه قبل که 

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

نشان  افزايشدرصد  7/3 ماه قبلکه نسبت به  ريال بود ميليون 9/283 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 ماه بهمند 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 22منطقه از مجموع  8داد تع يجارسال

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال  مکاه  بهمکن در به تفکيکک ممکر بنکا     در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکه       5واحکدهاي تکا   ، شدهواحد مسکوني معامله  3917از مجموع  حاکي از آن است که 1399

 8/3قبکل حکدود    ماه سکال بهمنسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  4/39

سکال"   20" و "بکيش از  15تا  11" يهاگروه باال در هاي با قدمتبل به سه  واحدواحد درصد کاهش يافته و در مقا

  افزوده 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  ماه بهمن

1397 1398 1399  1398 1399  1398 1399 

 39.4 43.2  73.0- 38.3  1545 5731 4143 سال 5 تا
6-10  1561 2410 685  54.4 -71.6  18.2 17.5 

11-15  1351 1677 563  24.1 -66.4  12.6 14.4 

16-20  1383 2168 629  56.8 -71.0  16.3 16.1 

 12.6 9.6  61.3- 41.2  495 1278 905 20بيش از 

 100.0 100.0  70.5- 42.0  3917 13264 9343 جمع کل
 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

حکاکي از آن اسکت    1399 مکاه سکال  بهمندر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي  بيشکترين تعکداد    ،از ککل معکامالت   درصکدي   5/13بکا سکه     5منطقه  ،گانه شهر تهران22که از ميان مناطق 
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در  ديدرصک  1/8و  7/8 يهکا با اختصاص سه  به ترتيب 4و  10مناطق  همچنينخود اختصاص داده است. را به  نامهمبايعه

 سکال  مکاه بهمکن در تعداد معامالت انجام شکده در شکهر تهکران    کل درصد از  9/70در مجموع اند. قرار گرفته ديبع يهارتبه

( بکوده و  11و  1 ،8، 7 ،15 ،14 ،2 ،4 ،10 ،5 منکاطق  ترتيب بيشترين فراوانکي شکامل   )به منطقه شهر 10مربوط به  1399

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 1/29مانده باقيمنطقه  12

 1399 ماه سالبهمندر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 فته از آمارهاي خامماخذ: محاسبات گزارش/ برگر

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1399سال  ماهبهمندر 

به  لماه مشابه سال قب و ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 9/283هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 2/97 و 7/3 ترتيب

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 1399 ماه بهمن درصد تغيير مقطع زماني

 1399 بهمن 1399 دي 1398 بهمن
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 70.5- 11.4 3917 3515 13264 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 97.2 3.7 283891 273860 143971 )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 مسککوني معاملکه   ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 9/119 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 9/589عادل شده م

 .دهنددرصد افزايش نشان مي 5/67و  1/110به 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  ماههدهيازتحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در  -3

هزار واحد  0/78 حدود به 1399 سال ههمادهيازهاي مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت متوسط دهد. نشان مي افزايشدرصد  4/6 ،قبلسال مدت مشابه که در مقايسه با  رسيدمسکوني 

 8/232هاي معامالت ملکي در شهر تهران شده از طريق بنگاه قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 دهد. نشان ميرشد درصد  9/78دوره مشابه سال قبل ميليون ريال بوده است که نسبت به 

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

  
 درصد تغيير   ماههدهياز

1397 1398 1399 1398 1399 

 6.4 35.6- 78030 73359 113984 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 78.9 63.5 232832 130180 79632 )هزار ريال(ع متوسط قيمت هر متر مرب

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -4

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

سکال   مکاه بهمکن در ني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متکر مربکع بنکا    توزيع فراوا

به ازاي هر متکر مربکع   " ميليون ريال 180تا  160" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1399

 قيمتکي  يهاو دامنه اندخود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  5/7 با سه  بنا

 انکد. قرار گرفته ديبع يهادر رتبهدرصد  7/6و  8/6 يهاسه  بابه ترتيب ميليون ريال " 220تا  200و "" 160 تا 140"
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درصکد واحکدهاي مسککوني بکا قيمتکي کمتکر از        3/61اي بوده است ککه  ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين

 .اندميليون ريال( معامله شده 9/283هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )متوسط قيمت 

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

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

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

 

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

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

متکر   "70تکا   60" بنايدهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيرنشان مي 1399 سال

بکه   متکر مربکع  " 80تکا   70و "" 60تا  50بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  0/15 با سه مربع 

واحدهاي مسککوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. ديبع هایدر رتبه ديدرص 7/11و  6/14 هایبا سه  ترتيب

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 2/57 متر مربع، 80با سطح 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
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 اواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فر -3-4

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1399 ماه سالبهمندر 

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

تا  5/8" واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  4/13سه  

قرار دي بع يهادر رتبه ديدرص 3/8و  1/10 هايسه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "5/13تا  0/11" " و0/11

 ميليارد 5/18ت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از درصد از معامال 2/53در مجموع در اين ماه، حدود . اندگرفته

 .ريال اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 دهنکده نشکان  1399 مکاه سکال  بهمندر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابهدي درص 9/33 و 6/30 معادل به ترتيب رشد

 )درصد(                 به ماه مشابه سال قبل نسبت 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

 يبانک مرکزدی اداره آمار اقتصا ؛بهااجاره -2        
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 ديبنجمع -6

 4/11قبل نسبت به ماه هزار فقره بود که  9/3 دوددر ح 1399 ماه سالبهمندر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک دهد. نشان مي کاهشدرصد  5/70مشابه سال قبل درصد افزايش و نسبت به ماه 

و ماه مشابه به ماه قبل بود که نسبت ميليون ريال  9/283معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع متر

ک يمت مسکن به تفکيتحوالت متوسط ق يبررس .دهديدرصد افزايش نشان م 2/97 و 7/3ترتيب به  سال قبل

منطقه، کاهش  22منطقه از مجموع  8تعداد  يجارسال ماهبهمند آن است که در يگانه شهر تهران مو22مناطق 

 اند. مت مسکن نسبت به ماه قبل از آن را تجربه نمودهيق

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

ماه مورد  در همچنين اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 4/39سال ساخت با سه   5واحدهاي تا 

 بشاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتي يبررس

 .دهددرصد رشد نشان مي 9/33و  6/30 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

 1399 ماه سالبهمن 

 )فقره( امالتتعداد مع )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 187 598919 1منطقه 

 300 461328 2منطقه 

 140 520821 3منطقه 

 317 327042 4منطقه 

 527 357472 5منطقه 

 148 383754 6منطقه 

 216 266081 7منطقه 

 207 264572 8منطقه 

 100 205999 9منطقه 

 339 186782 10منطقه 

 159 206051 11منطقه 

 120 153948 12منطقه 

 117 255088 13منطقه 

 294 208672 14منطقه 

 234 137551 15منطقه 

 60 142733 16منطقه 

 114 141847 17منطقه 

 122 119893 18منطقه 

 33 133213 19منطقه 

 70 127506 20منطقه 

 59 197127 21منطقه 

 54 280556 22منطقه 

  3917 283891 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 


