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 9911سکن شهر تهران در تیر ماه تحوالت بازار مگزارش 

 بانک مرکزی از مرکز آمار و محاسبات کشور اتبر اساس گزارش

 

 تعداد معامالت واحدمبتنی بر آمارهای سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور،  بانک مرکزیبر اساس گزارش 
درصد رشد داشته  9/91نسبت به مدت مشابه سال گذشته  در شهر تهرانهای مسکونی در تیر ماه سال جاری 

 درصد افزایش داشته است. 6/66همچنین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی نسبت به سال گذشته  است.
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 9911میزان معامالت مسکن در تیر ماه 

 9911مطالعه ی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران نشان می دهد که در تیر ماه سال 
 6ساختمان های با عمر کم تر از است که از این تعداد، ار گرفته واحد مسکونی مورد معامله قر 94041مجموعاً 

 0/90و  91، 99، 9/91، 6/93 سال به ترتیب 00سال و بیش تر از  00تا  96سال،  96تا  99سال،  90تا  6سال، 
م کدرصد سهم را داشته اند. بنابراین، بیش ترین معامله مسکن در این ماه مربوط به واحد های مسکونی با عمر 

 سال بوده است. 00سال بوده و کم ترین سهم مربوط به واحدهای مسکونی قدیمی با عمر بیش تر از  6تر از 

 
درصد بیش ترین تعداد معامالت مسکن را به  1/94با  6گانه شهر تهران، منطقه  00همچنین در میان مناطق 

درصد کل معامالت مسکن در شهر تهران در تیرماه سال جاری در  9/19خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، 
درصد معامالت نیز مربوط به  1/06ت؛ صورت گرفته اس 96و  9، 3، 9، 1، 94، 90، 0، 4، 6منطقه شامل مناطق  90

 سایر مناطق بوده است.

 

 9911تغییرات قیمت مسکن در تیرماه 

میلیون تومان بوده است  1/00در شهر تهران در تیر ماه سال جاری  قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونیمیانگین 
مربع زیربنای مسکونی در درصد رشد داشته است؛ قیمت هر متر  6/66که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 میلیون تومان بوده است. 9/99، 9913شهر تهران در تیر ماه سال 
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 1/93سال جاری  قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در خرداد ماهاز طرفی با توجه به اینکه  
درصد  4/90طی یک ماه قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی  می توان نتیجه گرفت که میلیون تومان بوده است؛

 رشد داشته است.

 
 9/46با قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی  9گانه شهر تهران، منطقه  00شایان ذکر است که در میان مناطق 

میلیون تومان به ترتیب باالترین و  6/1زیربنای مسکونی با قیمت  مربعبا قیمت هر متر 93میلیون تومان و منطقه 
تهران  93و  9همچنین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق  یمت را داشته اند.پایین ترین میانگین ق

 درصد رشد داشته اند.  0/63و  3/69به ترتیب  9913نسبت به تیر ماه سال 

 

 در چه دامنه قیمتی بوده اند؟ 9911در شهر تهران در تیر ماه  پر فروش ترین واحدهای مسکونی

درصد معامالت مسکن انجام شده در شهر تهران در تیر ماه سال  1/1 ،بانک مرکزیمطابق با آمار منتشر شده 
میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است، به  96تا  94جاری مربوط به واحد های مسکونی در طیف قیمتی 

 ه قیمت، پر فروش ترین واحدهای مسکونی در ماه مورد نظر بوده اند. عبارت دیگر واحدهای مسکونی با این دامن

 6/1میلیون تومان با سهم های  90تا  90میلیون تومان و  94تا  90پس از آن، واحد های مسکونی در طیف قیمتی 
  درصد پر فروش ترین واحدهای مسکونی در شهر تهران بوده اند. 3/3و 

درصد معامالت مسکن مربوط به واحدهایی بوده که  4/66جاری حدود شایان ذکر است که در تیر ماه سال 
میلیون تومان بوده  1/00شهر تهران یعنی در قیمت هر متر مربع آن ها کم تر از میانگین قیمت هر مترمربع 

 است.

 با چه متراژی بوده اند؟ 9911در شهر تهران در تیر ماه  پر فروش ترین واحدهای مسکونی
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درصد از معامالت مسکن شهر تهران در تیر ماه سال جاری مربوط  0/94منتشر شده بانک مرکزی، مطابق با آمار 
پر فروش متر بوده است؛ به عبارت دیگر، واحدهای مسکونی با این متراژ،  60تا  60به واحدهای مسکونی با متراژ 

تا  10متر و  10تا  60مسکونی با متراژ پس از آن، واحد های  در ماه مورد نظر بوده اند. ترین واحدهای مسکونی
درصد پر فروش ترین واحدهای مسکونی در شهر تهران بوده اند. الزم به ذکر است  6/99و  94متر با سهم های  30

 30ا متراژ کم تر از درصد معامالت مسکن شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی ب 0/60که در ماه یاد شده، 
 متر بوده است.

 

 9911میزان معامالت مسکن شهر تهران در چهار ماه ابتدایی سال تغییرات 

واحد  91913، 9911تا پایان تیر ماه  9911تعداد معامالت واحدهای مسکونی در شهر تهران از ابتدای سال 
قیمت هر میانگین درصد افزایش داشته است.  40، 9913ماه ابتدایی سال  4مسکونی بوده است که نسبت به 

میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه  93، 9911ماه ابتدایی سال  4یربنای مسکونی در متر مربع ز
 درصد افزایش داشته است. 6/40، 9913سال 

 
 9911تغییرات اجاره بهای مسکن در تیر ماه 

ماه  در تیر اجاره بهای واحدهای مسکونیمطالعه ی شاخص اجاره بهای مسکن در شهر تهران نشان می دهد که  
درصد رشد داشته است. همچنین اجاره بها در کل مناطق  6/01، 9913سال جاری نسبت به زمان مشابه سال 

 درصدی را تجربه کرده است. 99شهری نیز در همین مدت یک رشد 
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