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 پایگاه خبری ملک هفت

 99گزارش تحوالت بازار مسکن در مرداد ماه 

اساس گزارش بانک مرکزی مبتنی بر آمارهای سامانه معامالت امالک و مستغالت کشور، تعداد معامالت مسکن در تهران، در  بر
 .درصد افزایش داشته است 8/571در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته  99مرداد ماه سال 

تومان رسیده است که در مقایسه با ماه میلیون  55/32متوسط قیمت فروش مسکن در هر متر مربع زیربنای مسکونی، به 
 .درصد داشته است 4/77مشابه در سال گذشته، رشدی نزدیک به 
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 نگزارش مرداد ماه بازار مسک

امانه ثبت معامالت که برگرفته از آمارهای خام س بانک مرکزی ؛ گزارش منتشر شده توسطپایگاه خبری ملک هفتبه گزارش 
 :امالک و مستغالت کشور است نشان می دهد که

درصد  4/21هزار معامله مسکن در شهر تهران صورت گرفته است که نسبت به ماه گذشته  5/9در مرداد ماه سال جاری، 
شابه سال گذشته درصد، در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه م 8/571کاهش یافته است؛ با این حال، تعداد معامالت مسکن 

 .افزایش داشته است

میلیون تومان بوده است  55/32میانگین قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری 
 .درصد افزایش داشته است 4/77، 5298درصد و نسبت به ماه مشابه سال  1/51که نسبت به ماه گذشته 

 هشده در مرداد مابررسی میزان معامالت انجام 

نشان می دهد  گزارش مرداد ماه بانک مرکزی ایرانبررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران از نگاه 
واحد مسکونی خرید و فروش شده است که از این تعداد، ساختمان های با عمر  9181، در مجموع 5299که در مرداد ماه سال 

 2/52و  57، 52، 2/58، 1/28سال به ترتیب  31سال و بیش تر از  31تا  56سال،  51تا  55سال،  51تا  6سال،  1کمتر از 
 .درصد سهم را داشته اند

سال بوده و  1بنابراین می توان گفت که بیشترین معامالت مسکن در این ماه مربوط به واحدهای مسکونی با عمر کمتر از 
 .سال بوده است 51تا  55عمر  کمترین سهم مربوط به واحدهای مسکونی با

 

درصد کل معامالت، بیشترین تعداد معامالت مسکن را  5/51با داشتن  1گانه شهر تهران، منطقه  33همچنین در میان مناطق 
 .در مرداد ماه به خود اختصاص داده است

منطقه شامل  51، در 5299عامالت صورت گرفته در شهر تهران در مرداد ماه سال درصد از کل م 4/73از سوی دیگر، مجموعاً 
 .درصد معامالت نیز مربوط به سایر مناطق تهران بوده است 6/37بوده است؛  55و  5، 51، 7، 8، 54، 3، 51، 4، 1مناطق 
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 هبررسی تحوالت قیمت مسکن در مرداد ما 

میلیون تومان بوده است که  55/32میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری 
 .درصد رشد داشته است 1/51درصد و نسبت به ماه گذشته سال جاری  4/77نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 

 83/13با قیمت هر متر مربع  5مربوط به منطقه  قیمت مسکن ، باالترینگانه شهر تهران 33مناطق شایان ذکر است که در میان 
میلیون تومان بوده است. همچنین قیمت هر  71/9با قیمت هر متر مربع  58میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه 

 3/87، نزدیک به 5298تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال  58و  5متر مربع زیربنای مسکونی در مناطق 
 .درصد رشد داشته است 62و 

https://melke7.ir/tags/149/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 یماه نخست سال جار 5بررسی تحوالت بازار مسکن در شهر تهران در 

 1/46ماه نخست سال جاری نزدیک به  1بررسی معامالت صورت گرفته در شهر تهران نشان می دهد که میزان این معامالت در 
 .درصد رشد داشته است 9/16هزار واحد مسکونی بوده است؛ این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

میلیون تومان بوده است که نسبت به مدت  11/59، میانگین قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی 5299ماه نخست سال  1در 
 .درصد رشد داشته است 7/49، 5298مشابه سال 

 

همچنین بررسی تعداد معامالت انجام گرفته در شهر تهران حاکی از این است که پر فروش ترین واحدهای مسکونی در طیف 
 4/9میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده اند، به عبارت دیگر، واحدهای مسکونی در این طیف قیمتی  54تا  53قیمتی 
 .از کل تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده انددرصد 
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درصد در  3/8و  7/8میلیون تومان با داشتن سهم های  53تا  51میلیون تومان و  56تا  54واحدهای مسکونی با طیف قیمتی 
 .رتبه دوم و سوم معامالت این شهر قرار می گیرند

 

درصد واحدهای مسکونی معامله شده، قیمتی پایین تر از  9/18یک به الزم به ذکر است که در مرداد ماه سال جاری نزد
 .میلیون تومان داشته اند 55/32میانگین قیمت هر متر مربع در شهر تهران یعنی 

درصد کل معامالت مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ  5/54دهای مسکونی نشان می دهد که بررسی های مبتنی بر متراژ واح
متر بوده است؛ به عبارت دیگر، واحدهای مسکونی با این متراژ، پر فروش ترین واحدهای مسکونی در ماه مورد نظر  61تا  11

 .بوده اند
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درصد از کل معامالت مرداد ماه،  9/55و  9/52داشتن سهم های  متر با 81تا  71متر و  71تا  61واحدهای مسکونی با متراژ 
 .رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند

 

درصد از معامالت صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از  3/12مرور کلی این آمار نیز حاکی از این است که 
 .متر بوده است 81

 

 .این آمار حاکی از استقبال مردم از خانه های کوچک و با متراژ پایین می باشد .

درصد از معامالت صورت  2/54نشان می دهد که  ارزش واحدهای مسکونیبررسی معامالت مسکن شهر تهران از دیدگاه 
پر فروش ترین واحدهای میلیون تومان بوده است؛ به عبارت دیگر،  811تا  611گرفته مربوط به واحدهای مسکونی با قیمت 

 .یف قیمتی قرار گرفته انددر مرداد ماه سال جاری در این ط مسکونی شهر تهران

 

 3/51میلیون تومان با داشتن سهم مشابه  511میلیارد و  5تا  811میلیون تومان و  611تا  211واحدهای مسکونی با قیمت 
 .درصد در رتبه های دوم و سوم قرار می گیرند

میلیارد و  5با قیمت کمتر از  درصد معامالت صورت گرفته مربوط به واحدهای مسکونی 1/13شایان ذکر است که به طور کلی 
 .میلیون تومان بوده است 611
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https://melke7.ir/news/4482/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://melke7.ir/news/4482/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://melke7.ir/news/4482/%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%9F
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 نبررسی تغییرات اجاره بهای مسکن در شهر تهرا

 

سال جاری  اجاره بهای واحدهای مسکونی در مرداد ماهدر تهران نشان دهنده این است که  شاخص اجاره بهای مسکنبررسی 
درصد رشد داشته است؛ همچنین اجاره بها در کل مناطق شهری در همین مدت  4/37، 5298نسبت به زمان مشابه سال 

 .درصد افزایش داشته است 6/21

 

 

 

هزار واحد بوده است و  5/9به طور کلی مجموع معامالت صورت گرفته در مرداد ماه سال جاری در شهر تهران نزدیک به 
سال بیشترین متقاضی را  1میلیون تومان رسیده است. واحدهای مسکونی با عمر کمتر از  55/32نیز به  قیمت مسکنمیانگین 

 درصد معامالت را به خود اختصاص داده اند 1/28و داشته 
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