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 نماید: ارائه می پایگاه خبری ملک هفت

 99ماه  دیدر  تهران گزارش تحوالت بازار مسکن

را که از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت و مستغالت کشور  1911نک مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه با

 اقتباس می شود منتشر کرد.

فقره به ثبت رسید که این مقدار در مقایسه با ماه گذشته  9033تعداد معامالت صورت گرفته در شهر تهران، در دی ماه سال جاری 

 داشته است.درصد کاهش  3.71و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته  افزایش درصد 9.73

درصد افزایش  171ار تومان شد که در مقایسه با ماه گذشته هز 033میلیون و  .7 قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهرانوسط مت

 یافته است.

 منطقه با کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل روبرو بودند. 1تنها   گانه شهر تهران 77از میان مناطق ، 1911در دی ماه 

 تعداد معامالت مسکن در دی ماه

 1090از کل م سال ساخت بیشترین سه 0ای تا واحدهر دی ماه سال جاری، فته د، تعداد معامالت صورت گربانک مرکزیبراساس آمار 

مالت است که در مقایسه با ماه مشابه ادرصد از کل مع 91ران را به خود اختصاص دادند. سهم این واحدها واحد معامله شده در شهر ته

سال  73باالی و  73تا  13، 10تا  11در گروه های  واحدهای میانسال تا کلنگیسهم  درمقابل درصد کاهش داشته است. 771 سال قبل

 نسبت به سال قبل افزایش داشته است.ساخت 

 

و  0درصد سهم، بیشترین میزان از کل معامالت را به خود اختصاص داد و مناطق  1179با  0، منطقه گانه شهر تهران 77مناطق میان از 

 درصدی دومین و سومین رتبه را از آن خود کردند. .7.و  171به ترتیب با سهم های  7

( 11و  1، 1، 10، .، 10، 13، 7، 0، 0منطقه شامل مناطق)  13در  11مام واحدهای معامله شده در دی ماه سال از ت 3177 طورکلیبه 

 منطقه باقی مانده می شود. 17درصد باقی مانده مربوط به  9171صورت گرفته و 
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 قیمت مسکن در دی ماهتحوالت 

 .7قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در دی ماه سال جاری، متوسط نک مرکزی، و با اقتباس از آمار با ملک هفتاساس بررسی های بر 

ط قیمت یک متوسدرصد افزایش یافته است. همچنین افزایش  171بوده که این مقدار در مقایسه با ماه قبل هزار تومان  913میلیون و

 درصد بوده است. 1179قبل نیز  دی ماه سال نسبت به متر مربع واحد مسکونی

 

 33به منطقه یک با گانه شهر تهران به ترتیب  77حد مسکونی در میان مناطق و کمترین متوسط قیمت یک متر مربع وابیشترین 

در مقایسه با دی ماه سال  مناطقاین ومان، در هرمتر مربع، مربوط می شود. هزار ت 103میلیون و  17با  11میلیون تومان و منطقه 

 داشته اند. درصد افزایش قیمت 1371و  1173گذشته به ترتیب 
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 بازار مسکن در ده ماه گذشتهتحوالت 

یتخت واحد مسکونی در پا 0119.مجموع در ده ماه گذشته در  نشان می دهد که و بررسی بازار مسکن در ده ماه ابتدای سالتحلیل 

 یافته است.درصد افزایش  7979 11صورت گرفته است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال 

تومان به ثبت رسیده که در  هزار133میلیون و  77متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی در ده ماهه سال جاری همچنین 

 فزایش یافته است.درصد ا 371. 11مقایسه با مدت مشابه سال 

 

 بازار مسکن بر اساس شاخص های آماری تحوالت 
، به سهم درصد .7.با  برحسب قیمت یک متر مربع واحد مسکونیتخت در دی ماه سال جاری پایمعامله شده واحدهای تعداد بیشترین 

 میلیون تومان نیز به 10تا  17و  11تا  13های قیمتی دامنه تعلق دارد.  میلیون تومان 13تا  10در دامنه قیمتی  مسکونیواحدهای 

 دی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.درص 71. و 77.ترتیب با سهم های 

 معامله شده اندا.هزار تومان  033میلیون و  .7درصد واحد مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت  3179 ،نظرماه مورد در 
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بیشترین تعداد معامله را از میان معامالت صورت گرفته بر حسب سطح زیربنای درصد،  1071با سهم  متر مربع 33تا  03واحدهای 

 به خود اختصاص دادند.مسکونی 

 درصد سهم در دومین رتبه قرار گرفته است. 1077متر نیز با سهم  3.تا  33های آپارتمان  

 .متر مربع بودند 13درصد از معامالت صورت گرفته بر حسب زیربنای واحد مسکونی، کمتر از  0370طور کلی به 

 

 
 

بر حسب مسکن بیشترین سهم از معامالت درصد،  1070با سهم  تومانمیلیون  103تا  333ا ارزش آپارتمان های بماه مورد بحث، ر د

 به خود اختصاص دادند.را ارزش هرواحد مسکونی 

ومان تا یک هزار ت 133و واحدهای یک میلیارد و  هزار تومان 133میلیون تومان تا یک میلیارد و  103واحدهای با ارزش همچنین 

 ر گرفته اند.درصدی در رتبه های بعدی قرا .17و  1370ومان به ترتیب با سهم های تهزار  903میلیارد و 
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متعلق به واحدهای کمتر از یک درصد از معامالت صورت گرفته بر حسب ارزش هر واحد مسکونی  0070، جاریر کلی در دی ماه طوبه 

 .هزار تومان بوده است 103ارد و میلی

 

 

 اجاره مسکن در دی ماهتحوالت 
درصد افزایش داشته همچنین رشد شاخص اجاره بهای  .717، معادل 1911دی ماه سال  در اجاره بهای مسکن در شهر تهرانشاخص 

 درصد نسبت به سال قبل بوده است. 9773مسکن در کل مناطق شهری 

 

 
 

درصد  9.73ه واحد مسکونی در دی ماه سال جاری در تهران معامله شده است که این مقدار نسبت به ماه قبل فقر 9033مجموع در 

 رسید. هزار تومان 913میلیون و  .7 درصدی نسبت به ماه قبل به 171با افزایش  متوسط قیمت مسکن شهر تهران، است.افزایش یافته 

 هیچ منطقه دیگری کاهش قیمت مسکن را تجربه نکرد.منطقه از شهر تهران،  1جز به 
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