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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1398سال  ماهمرداد
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 1398سال  ماه مرداد زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1398سال  ماه مرداددر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

ر منتشتهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استشد

 يد رسواحد مسکوني  هزار 3/3هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماه مردادر د

  دهد. نشان ميدرصد کاهش  6/72 و 3/31به ترتيب  مشابه سال قبل قبل و ماه نسبت به ماهکه 

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

و ماه مشابه سال قبل به  قبلکه نسبت به ماه  ريال بود ميليون 3/130 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 0/76 و درصد کاهش 4/2 ترتيب

« ازار معامالت مسکن شهر تهرانتحوالت ب»صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايد ميخاطر نشان 

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سهال   مهاه  مهرداد بهه تککيهک رمهر بنها در      در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سهال سهاخت بها سهه       5واحهدهاي تها   ، واحد مسکوني معامله شده 3292از مجموع  حاکي از آن است که 1398

واحهد   5/2سهال قبهل    مهاه  مرداددر مقايسه با . سه  مذکور اندرا به خود اختصاص داده سه ن درصد بيشتري 8/41

 .سال افزوده شده است 20سال و بيش از  10تا  6هاي با قدمت  در مقابل به سه  واحدکاهش يافته و درصد 

 )واحد مسکوني(      عمر بنابر حسب  هاي مسکوني معامله شده در شهر تهرانتوزيع تعداد آپارتمان -1جدول                

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه مرداد

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 
-36.7  1376 5320 8404 سال 5 تا  74.1-   44.3 41.8 

6-10 3002 1862 619  38.0-  66.8-   15.5 18.8 
11-15 2854 1750 417  38.7-  76.2-   14.6 12.7 
16-20 2105 1791 491  14.9-  72.6-   14.9 14.9 
-20.8  389 1283 1619 20بيش از   69.7-   10.7 11.8 

-33.2  3292 12006 17984 جمع کل  72.6-   100.0 100.0 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حهاکي از آن اسهت    1398سهال   مهاه  مرداد م شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران درتوزيع تعداد معامالت انجا

قراردادههاي  بيشهترين تعهداد    ،از کهل معهامالت   ديرصه د 1/12بها سهه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22که از ميان مناطق 

ههاي   در رتبهه  دیدرصه  9/8و  4/9ههاي   به ترتيب با سه  4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه
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مربهو    یجهار  سال ماه مردادتعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در کل درصد از  1/72در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

منطقهه   12( بهوده و  6و  1، 15، 8 ،7، 14، 10، 4 ،2، 5 منهاطق  ترتيهب بيشهترين فراوانهي شهامل      )بهه  منطقه شهر 10به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل رصد ازد 9/27مانده  باقي

 1398سال  ماه مرداددر  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

  مسکن تحوالت قيمت -2

     ، متوسط قيمت يهک متهر مربهع زيربنهاي واحهد مسهکوني معاملهه شهده از طريهق          1398سال  ماه مرداد در

 نسهبت بهه   و درصد کاهش 4/2 قبلکه نسبت به ماه  ريال بود ميليون 3/130 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 0/76ماه مشابه سال قبل 

 د معامالت انجام شده در شهر تهرانعملکر -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1398 مرداد 1398 تير 1397 مرداد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

-31.3  3292  4790  12006 )واحد مسکونی( تعداد معامالت  72.6-  

-2.4 130259 133512 73999 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع  76.0 

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

 

  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسهکوني معاملهه   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسهت  تعلق داشهته  18 طقهميليون ريال به من 8/59 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 1/282شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 3/92و  0/79ارقام 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 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

هزار واحد  6/29 حدود به 1398 ماهه نخست سال پنجهاي مسکوني شهر تهران در  تعداد معامالت آپارتمان

در اين دهد.  درصد کاهش نشان مي 1/54 ،سال پيش از آن مدت مشابهمسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 4/96سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  2/127تهران 

 1396-98هاي  سالماهه نخست  پنجامالت انجام شده در شهر تهران در عملکرد مع -3جدول 

  
 درصد تغيير   ماهه پنج

1396 1397 1398 1397 1398 

-7.3 29619 64559 69637 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  54.1-  

 96.4 45.5 127237 64780 44513 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

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

سهال   مهاه  مهرداد  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنها در 

 به ازاي هر متر مربع بنا" ميليون ريال 105تا  90" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1398

 60" قيمتهي   و دامنهه   اند ود اختصاص دادهخدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  9/10 با سه 

. انهد  قهرار گرفتهه   بعدي  های در رتبه دیدرص 5/10و  6/10اختصاص سه   با به ترتيب ميليون ريال" 90تا  75و "" 75تا 

درصهد واحهدهاي مسهکوني بها قيمتهي کمتهر از        7/58اي بوده است کهه  در اين ماه، توزيع حج  معامالت به گونه

 .اند ميليون ريال( معامله شده 3/130تر مربع واحد مسکوني شهر تهران )متوسط قيمت هر م



4 

 

 )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

 مهاه  مردادتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در 

 "60تها   50" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده بهه واحهدهاي مسهکوني بها زيربنهاي     نشان مي 1398سال 

به  مربع متر" 80تا  70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  9/15با سه   مترمربع

واحدهاي مسهکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 1/12و  4/13هاي  ترتيب با سه 

 .د از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادنددرص 9/55متر 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

 عداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فراواني ت -3-4

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

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

تا  5/4" واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده  درصد، 0/15سه  

قرار  بعدي  هاي در رتبه دیدرص 4/9و  3/12  هاي اختصاص سه  بابه ترتيب  ريال نيز اردميلي "5/7تا  0/6و "" 0/6
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ريال  ميليارد 0/9واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از درصد از معامالت به  9/52در مجموع در اين ماه، حدود . اند گرفته

 .اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 رگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورمحاسبات گزارش/ بماخذ: 

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

بهه   سال جهاري مويهد رشهد    ماه مرداددر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشد مي قبل سال نسبت به ماه مشابه یدرصد 1/26 و 1/28 معادل ترتيب

 )درصد(                 سال قبل نسبت به ماه مشابه بها در شهر تهرانمسکن و اجاره قيمترشد روند  -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

 3/130واحد مسکوني در شهر تهران به متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع  1398سال  ماه مرداددر 

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  نشان مي افزايشدرصد  0/76قبل  مشابه سال ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه

نشان  درصد کاهش 6/72 و 3/31 به ترتيبماه قبل و ماه مشابه سال قبل هزار فقره بود که نسبت به  3/3اين ماه 

تا رشد ماهانه قيمت مسکن روند  ه استموجب گرديد هاي اخير ماهمعامالت در مالحظه حج  کاهش قابل  .دهد مي

 18. در اين ماه ی مواجه گردددرصد 4/2 با کاهش نسبت به ماه قبل ماه سال جاريمردادکاهشي به خود گرفته و در 

 ماهمرداددر  همچنين بودند. قيمت نسبت به ماه قبل مواجهمتوسط منطقه شهر تهران با کاهش  22منطقه از مجموع 

 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب سال جاری

 .دهد درصد رشد نشان مي 1/26و  1/28 معادل
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 گزارش: يوستپ

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

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده اد معامالت واحدهاي مسکونيو تعد

 1398سال  ماه مرداد 

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

 165 282121 1منطقه 

 309 205536 2منطقه 

 139 246292 3منطقه 

 293 130228 4منطقه 

 399 163141 5منطقه 

 155 162731 6منطقه 

 193 124310 7منطقه 

 191 133093 8منطقه 

 76 90488 9منطقه 

 277 88983 10منطقه 

 134 90757 11منطقه 

 96 78454 12منطقه 

 77 123356 13منطقه 

 202 97858 14منطقه 

 188 70017 15منطقه 

 54 74445 16منطقه 

 85 67462 17منطقه 

 82 59792 18منطقه 

 36 62637 19منطقه 

 68 65608 20منطقه 

 47 93871 21منطقه 

 26 117764 22منطقه 

  3292 130259 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 


