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 ارائه مینماید: پایگاه خبری ملک هفت

 99ماه  بهمنگزارش تحوالت بازار مسکن در 

از  از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور با اقتباسگزارش تحوالت بازار مسکن تهران در بهمن ماه سال جاری 

 ، منتشر شد.سوی بانک مرکزی

 تحوالت بازار مسکن تهران

و در  یدرصد 11.1 افزایش هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه قبل 9.3نجام شده در بهمن ماه سال جاری به تعداد معامالت ا

 درصدی داشته است. 7..5کاهش سال قبل ابه شماه ممقایسه با 

ت به درصد نسب 9.5بود که  هزار تومان ..1میلیون و  82متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی معامله شده در بنگاه های معامالتی 

 افزایش یافته است.ماه قبل 

 تجربه نموده اند.نسبت به ماه قبل را  مسکن قیمتمنطقه کاهش  2، گانه شهر تهران 88از میان مناطق  در بهمن ماه سال جاری

 تعداد معامالت مسکن 

ماه مورد گزارش، بررسی تعداد واحدهای در ائه می دهد. که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است را ار بازار مسکنگزارش  ملک هفت

سال ساخت  7در شهر تهران، واحدهای تا هزار واحد معامله شده  9315از تمام مسکونی معامله شده برحسب عمر بنا نشان می دهد که، 

 9.2، حدود 32را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با ماه مشابه سال درصدی، بیشترین حجم معامالت  93.1با سهم 

 سال ساخت افزوده شده است. .8و بیش از  17تا  11درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای 

 

 7منطقه هر تهران در بهمن ماه سال جاری نشان دهنده آن است که تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در مناطق مختلف شبررسی 

 درصد، بیشترین تعداد قراردادهای ملکی را به خود اختصاص داده است. 19.7پایتخت، با سهم مناطق  سایر از میانتهران 
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 تهران هسند.درصدی، دومین و سومین مناطق پرمعامله در  2.1و  2.5به ترتیب با سهم های   1و  .1مناطق به ترتیب بعد از آن  

 ه این مناطق به ترتیبود کمنطقه از شهر تهران مربوط می ش .1تمام معامالت صورت گرفته در بهمن ماه، به درصد از  3..5به طورکلی 

 منطقه باقی مانده اختصاص یافته است. 18درصد نیز به  83.1بوده و  (11و  1، 2، 5، 17، 11، 8، 1، .1، 7) شامل مناطق 

 

 تحوالت قیمت مسکن تهران

هزار تومان، از طریق بنکاه های معامالتی  ..1میلیون و  82، 33ان در بهمن ماه سال متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی تهر

 یافته است.درصد افزایش  9.5اه قبلمدرصد  در مقایسه با  35.8گزارش شده است. این قیمت در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 

 

بیشترین و کمترین متوسط قیمت دارای یون تومان به ترتیب میل .18با  12مربع و منطقه میلیون تومان در هر متر  73منطقه یک با 

 یک متر مربع واحد مسکونی در میان مناطق شهر تهران هستند.

 درصد افزایش داشته اند. 55.7و  1..11ارقام ذکر شده در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 
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 99تحوالت بازار مسکن در یازده ماهه سال 

هزار واحد مسکونی در تهران به معامله رسیده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  ..52تعداد  33ماهه سال  11در 

 درصد افزایش داشته است. 5.1

هزار تومان بوده است که در  ..9میلیون و  89هران، تشهر  رمذکور د مدتدر  معامله شده متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی

 درصد افزایش یافته است. 52.3مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

 

 بررسی شاخص های آماری بازار مسکن

تعداد معامالت  سهم از درصد بیشترین 5.7با سهم  مربع میلیون تومان در هر متر 12تا  15در بهمن ماه سال جاری واحدهای مسکونی 

میلیون تومان  15تا  11به خود اختصاص دادند و دامنه های قیمتی در شهر تهران را د مسکونی بر حسب قیمت یک متر مربع واحمسکن 

 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 5.5و  5.2میلیون تومان نیز به ترتیب با سهم های  .88تا  ..8و 

، با قیمتی کمتر از متوسط قیمت یک متر مربع واحد 33در شهر تهران در بهمن ماه معامالت مسکن د از درص 51.9به طور کلی 

 تهران معامله شده اند.مسکونی 
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اص درصد، بیشترین حجم معامالت از کل معامالت مسکن در بهمن ماه را به خود اختص ..17متر مربع با سهم  .5تا  .5واحدهای 

درصدی رتبه های بعدی را کسب کرده  11.5و  11.5متر مربع با سهم های به ترتیب  .2تا  .5و  .5تا  .7دادند. همچنین واحدهای 

 اند.

متر  .2نای هرواحد مسکونی به واحدهای کمتر از درصد معامالت صورت گرفته در تهران بر حسب سطح زیرب 75.8در ماه مورد بحث، 

 تعلق دارد.

 

درصدی بیشترین سهم از  19.1تومان است، با سهم  ..7میلیون و  ..2میلیون تا  ..5واحدهایی که ارزش آن ها در دامنه قیمتی 

و  میلیون ..2  با ارزش واحدهای در این بین معامالت صورت گرفته بر حسب ارزش هر واحد مسکونی را به خود اختصاص داده اند.

میلیون تومان، به ترتیب  .97میلیون تومان تا یک میلیارد و  ..1میلیون تومان و یک میلیارد و  ..1تا یک میلیارد و  پانصد هزار تومان

در شهر تهران با گرفئه  درصد  از معامالت صورت 79.8رصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به طور کلی د 2.9و  1..1با سهم های 

 میلیون تومان بوده است. .27میلیارد و  کمتر از یک ارزش
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 اجاره مسکن بازار تحوالت 

 99.3درصد و  5..9نشان دهنده افزایش به ترتیب  33تهران و در کل مناطق شهری در بهمن ماه یه مسکن در ابررسی شاخص کر

 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد.

 

 

 جمع بندی

و در مقایسه با  افزایش درصد 11.1هزار فقره بود که در مقایسه با ماه قبل  9.3حدود  33حجم معامالت صورت گرفته در بهمن ماه سال 

 درصد کاهش یافته است. 7..5 ماه مشابه سال گذشته

هزار تومان بود که نسبت به ماه  ..1میلیون و  82متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی شهر تهران در بهمن ماه سال جاری، 

 درصد افزایش داشته است. 35.8و  9.5قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
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 گانه شهر تهران در این ماه کاهش قیمت مسکن نسبت به ماه قبل را تجربه کردند. 88منطقه از مناطق  2

معامالت تهران بر حسب عمر بنا را به خود اختصاص  درصد بیشترین سهم از کل 93.1سال ساخت با سهم  7واحدهای مسکونی تا 

 دادند.

 

 


