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 1397 تابستانفصل  درشهر تهران  مسكن بازار تحوالت گزارش

 مسکن تحوالت قیمت .1

  صطط یدمیدفشی کیمتدیمدبعیز دبناییفاحویمسططنو آیاراما ا آیممام شیهططو ییمتوسططقیمت خیید ویفی 

ی ص فی سبخیبشیدمصویی8/42مب یی ص مت تونیم الیبود یاسخیکشی سبخیبشیییی7/17،ی7931سالیییاابستانی

 (7)جوفلیه ام یی.دهو شانیمآیمایا زا شدمصویی4/39ی مشابشیسالیمب

 

 مسکن به تفکیک مناطق شهرداری تحوالت قیمت .1.1

 ازیمتانیمناطقییحاکآیازیانیاسخیکشی7931یاابستان ص یدمیممامالتیا جامیهو یبشیافنتکیمناطقیههدیی

مت تونیم الیک تد نیی94بایی78مت تونیم الیبتشتد نیفیمنطقشیی2/734گا شیههدیاهدان،یمنطقشی کیبای44

ی ص  سبخیبشیی7931سالییاابستان ص یدمیمایداهتشیاسخ.یبتشتد نیمهویمتوسقیمت خیی1متوسقیمت خ

ی74مدبوطیبشیمنطقشیا زا شییمقواممصویفیک تد نیدی8/84بشیمتزانیی7مدبوطیبشیمنطقشیی،سالیمب مشابشی

 (ی4جوفلیه ام ی،ی7  ودامیه ام ی)یدمصویبود یاسخ.ی43یبشیمتزان

ی7931یاابستان ص ی:یاوز عیمتوسقیمت خی کیمتدمدبعیاراما انیمسنو آیههدیاهدانیبشیافنتکیمناطقیههددامییدمی7  ودامیه ام ی

ی
 

 

                                                           
یهو یممام شیاراما ا آیمسنو آیز دبناییمتدمدبعی ک مت خی1
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 بشیاداتبیمناطقآیهستنویکشیمتا گتنیمت خیی2فیی7،ی3،ی4،ی9،ی7کشیمناطقییدهو شانیمآی4  ودامیه ام ی

 اسخ.یا هایبتشیازیمتوسقیمت خیههدیاهدانیبشیثبخیمستو اراما انیدمی کیمتدیمدبعی

ی96فیی97یاابستان ص یدمی اهدان ههدی مناطق دم هو  ممام ش اراما انیمسنو آ متدمدبع  ک مت خ :یمتوسق4  ودامیه ام ی

یم ال(ی)مت تون

 

 توزیع قیمتی معامالت مسکن بر حسب سن بنا واحد مسکونی .1.1

جوفلی)ی7931یاابستانهو یههدیاهدانیبدیحسبیسنیبنایدمی ص ییاوز عیمت تآیفاحوهاییمسنو آیممام ش

ی71اایی3بتنیسالیفیفاحوهاییبایع دیی7دهویکشیفاحوهاییبایسنیک تدیازی(ی شانیمآ9  ودامیه ام یفیی8ه ام ی

ا و،یا نیدمیهایمایبشیثبخیمسا و مت تونیم الیبتشتد نیمت خی19فیی1/88هاییمت خیمتوسقیاداتبیباسالیبشی

مت تونیم الیی3/38فیی1/37هاییمت خمتوسقیبایی77-77فیی73-41ها آیبایع دیبتنیحالآیاسخیکشیاراما ان

یا و.داهتشی ص ا نیک تد نیمت خیمایدمی

ی33فیی97یاابستان ص یدمی اهدان ههدی مناطق دم بدیحسبیسنیبنایهو  ممام ش مسنو آاوز عیمت تآیفاحوهایی:ی9  ودامیه ام ی

ی)مت تونیم ال(
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ی

 حجم معامالت مسکن .1

 یفاحویمستوی91,279یبشی،7931یاابستاندمی ص ییاموادیممامالتیفاحوهاییمسنو آیاراما ا آیههدیاهدان

سبخیبشیی ص ییکشی  صویی-9/3مب ی  سبخیبشیییدم ص ییفی  سالیمب ییی  شابشی صوییی-4/49یم شانیماییکاهشدم ییی 

 (7ی)جوفلیه ام .دهوآم

 

 حجم معامالت مسکن به تفکیک مناطق شهری .1.1

 حاکآیی7931یاابستانی ص ییدمیههدییییمناطقیافنتکیبشا جامیهو ییبدمسآیاوز عی دافا آیاموادیممامالتیی

ی(یدمصططوی1/72یسططه )ی قد ی2387بایی7منطقشیگا شیهططهدیاهدان،یی44ازیانیاسططخیکشیازیمتانیمناطقی

شتد نیاموادیممامالتی سخیفیمناطقیییییبت صاصیداد یا سه یی4فیی2مایبشییودیایت صوییازییی3/8یفی1/3یبای دم

صویی3/1یسه ی) قد یی411بایی73منطقشییه چنتنممامالتیدمیمد یبموییمدامیدام و.ی ک تد نیاموادی(ییدم

 (7-7)جوفلیه ام ییاسخ.یممامالتیمایبشییودیایتصاصیداد 

 

ی7931یاابستان ص یدمییبشیافنتکیمناطقیههددامیی:یاوز عی دافا آیاموادیممامالتیاراما انیمسنو آیههدیاهدان7  ودامیه ام ی

 
 

 ی(1یفی77،ی8ی،72ی،71ی،4،ی2،ی7دانی)بشیاداتبیدمیمناطقیمنطقشیهططهدیاهی8کشیانهایالزمیبشیذکدیاسططخیی

فیی7-7ی)جوفلیه ام یی.ا ومایبشییودیایتصاصیداد ییدمصویازیک یممامالتیا جامیهو ییی1/39یممادلیسه آی

 (3  ودامیه ام ی
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ی)دمصو(ی97ی ص یاابستاناوز عیاموادیممامالتیا جامیهو یبشیافنتکیمناطقیههدیاهدانیدمی:ی3  ودامیه ام ی

 

 ی12نطقشیمدبوطیبشیم یسالیمبمشابشیی ص  سبخیبشییاابستان ص یدمیبتشتد نی دخیمهویاموادیممامالتی

دمصویبود یی-9/24یبشیمتزانی47یممامالتیمدبوطیبشیمنطقشیاموادیبتشتد نیکاهشدمصویفیی5/7یبایمهو

 (1فی  ودامیه ام یی7-7ی)جوفلیه ام ی.اسخ

ی96فیی97یاابستان ص ی:یمقا سشیاوز عیاموادیممامالتیا جامیهو یبشیافنتکیمناطقیههدیاهدانیدمی1  ودامیه ام ی

 

 واحد مسکونی یمعامالت مسکن بر حسب سن بناتعداد توزیع فراوانی  .1.1

ی2)جوفلیه ام یی7931یاابستان ص یاوز عیفاحوهاییمسنو آیممام شیهو یههدیاهدانیبدیحسبیسنیبنایدمی

فاحوهاییی(یفدمصوی8/98بتشتد نیسه ی)ی،سالی7دهویکشیفاحوهاییبایسنیک تدیازی شانیمآی(8فی  ودامیه ام ی

ی یع دیبتشیاز یی2/74ک تد نیسه ی)ی،سالی41با یاز یبشییودیایتصاصیداد ک یدمصو( ا و.یاموادیممامالتیما

دمصویازیممامالتیدمیفاحوها آیبایع دیک تدیازید یسالیی71دهویکشیبتشیازیه چنتنیا نیاوز عی شانیمآ

یصومتیرذ د تشیاسخ.
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مشابشیسالیی ص  سبخیبشیی7931یاابستان ص یازیطدفید گدیمقا سشیمهویاموادیممامالتیصومتیرذ د تشیدمی

ماییکاهشمقوامیک تد نییسالی41بتشیازیمب یحاکآیازیا نیاسخیکشیاموادیممامالتیمدبوطیبشیبناها آیبایع دی

 سبخیبشییدمیا نیموتیسالی77ایای77بتنیبناها آیبایع دییمدبوطیبشدمصو(یفیاموادیممامالتیی-2)یداهتشیاسخ

ی(2)جوفلیه ام .مایاجدبشیکدد یاسخیدمصو(ی-2/97)یکاهشمقوامییبتشتد نممامالتیسا دیفاحوهاییمسنو آی

 )دمصو(ی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم سنیبنابشیافنتکییهو  ممام ش مسنو آفاحوهایییاوز عیامواد:ی8  ودامیه ام ی

 

یاناابست ص یدمیانیاسخیکشییحاکآیازدیاساسیسنیبناییفاحویمسنو آیهو یبیمقا سشیاموادیممامالتیا جام

اموادیممامالتییبتشتد نیکاهش،ی(3فی  ودامیه ام یی7)جوفلیه ام ییمشابشیسالیمب ی ص  سبخیبشیی7931

فیک تد نیمقوامیدمصو(یی-6/31فیی-4/35بشیمتزانیبشیاداتبی)سالیی7ک تدیازییفی77اایی77هاییبتنیباز یدم

ی-3/3فیی-2سالی)بشیاداتبیبشیمتزانیی41اایی73یفی41بتشیازییهایدمیباز یبشیاداتبیاموادیممامالتیکاهش

یبود یاسخ.یدمصو(
 96فیی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم بدیاساسیمت خی کیمتدمدبعیهو  ممام ش مسنو آمقا سشیاوز عیاموادیفاحوهایی:ی3  ودامیه ام ی

ی

ی
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 واحد مسکونی مربع متر یک معامالت مسکن بر حسب قیمتتوزیع فراوانی تعداد  .1.2

ی1397یاابستان ص یاوز عیفاحوهاییمسنو آیممام شیهو یدمیههدیاهدانیبدیحسبیمت خی کیمتدیمدبعیدمی

دهویکشیبتشتد نیسه یممامالتیبدیحسبیمت خی کیمتدمدبعی(ی شانیمآ71  ودامیه ام یفیی7جوفلیه ام ی)

مت تونیی21اایی91یدمصو(،ی7/72مت تونیم الی)ی741بتشیازییهایاز بشیاداتبیدمیبی7931یاابستان ص یدمی

فیک تد نییدمصو(ی8/71مت تونیم الی)ی31اایی71فییدمصو(ی8/77مت تونیم الی)ی71اایی21دمصو(،یی7/74م الی)

ی7/2مت تونیم الی)ی741اایی771یفیدمصو(ی3/1مت تونیم الی)ی41ازییک تدهاییاموادیممامالتیبشیاداتبیدمیباز 

یباهو.مآدمصو(ی

یدمییازی73حوفدیماب یمشاهو یاسخیی71ه ام یبمالف یه انیطومیکشیدمی  ودامی باز یی7دمصویممامالتیانها

بتشیازییمت خی کیمتدمدبعیبافاحوها آیممامالتیمدبوطیبشیاغ بیی،ما و باز یبامآی1فیی؛ا ومت تآیا جامیگد تش

دمصویی27انهایالبتشیی؛گتد ومدامیمآیاهدانیباالادیازیمت خیمتوسقیههدهاییباز باهویکشیدمیمآیمت تونیم الی81

یهو و.ازیک یاموادیممامالتیمایهام یمآ
ی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم بدحسبیمت خی کیمتدمدبعیهو  ممام ش مسنو آاوز عیاموادیفاحوهایی:ی71  ودامیه ام ی

 دمصو(مت تونیم ال/)

ی 
ی7931یاابستان ص یدمیانیاسخیکشییحاکآیازمت خی کیمتدمدبعییدیاساسممامالتیا جامیهو یبمقا سشیاموادی

ی،یبتشتد نیکاهشیاموادیممامالتیدم(77فی  ودامیه ام یی7جوفلیه ام ی)یمشابشیسالیمب ی ص  سبخیبشی

یبشیاداتبیممامالت نیا زا شیاموادیدمصو(یفیبتشتدی-1/81مت تونیم الی)بشیمتزانیی41هاییمت تآیک تدیازیباز 

یمت تونیم الیبود یاسخ.ی771اایی711فیبتنیی741اایی771،یبتنی741هاییمت تآیبتشیازیدمیباز 

ی

ی

ی

ی
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ی

ی96فیی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم بدیاساسیمت خی کیمتدمدبعیهو  ممام ش مسنو آاوز عیاموادیفاحوهاییمقا سشی:ی77  ودامیه ام ی

ی
 ی

 

 واحد مسکونی زیربنای سطحتوزیع فراوانی تعداد معامالت مسکن بر حسب  .1.2

فیی3جوفلیه ام ی)ی7931یاابستان ص یدمیمسنو آییفاحویز دبناییسطحاوز عیفاحوهاییمسنو آیبدیحسبی

ی ی شانیمآ74  ودامیه ام  یفاحوهاییمسنو آی( یز دبنایدهویکشیبتشتد نیاموادیممامالتیدم یی31یبا ی81اا

یی21ز دبنایییبافیفاحوهایییدمصو(یثبخیگدد و ی3/41متدمدبعی) یی81فیی31اا متدمدبعیبشیاداتبیبایی711اا

فاحوهاییمسنو آییمدبوطیبشک تد نیاموادیممامالتیفییهاییبموییمدامیدام ودمصویدمیمد ی3/71فیی47هاییسه 

یاسخ.بود ییدمصوی3/7فیی7بایسه یبشیاداتبییمتدمدبعی781اایی731فیی411اایی781بایز دبنایی

فاحوهاییمسنو آیباییدمصویممامالتیدمی87بتشیازی،ی شانیداد یهو یاسخی3ه ام یه انیطومیکشیدمی  ودامی

یمدبعمتدی781هاییباالادیازیدمصویازیا هایدمیباز ی7/9انهایصومتیگد تشیاسخیفییمدبعمتدی741یاای21بتنییز دبنای

یاسخ.یود ب

 )دمصو(ی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم بدیحسبیسطحیز دبنایهو  ممام ش مسنو آاوز عیاموادیفاحوهایی:ی74  ودامیه ام ی
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یممامالتیبشیاموادبتشتد نیمهویمشابشیسالیمب ،یی ص  سبخیبشیی7931یاابستان ص یالزمیبشیذکدیاسخیدمی

دمصویی48فیی9/91یبشیمتزانمتدمدبعیی411بتشیازیفیی21ک تدیازییسطحیز دبنایفاحوهاییباییمدبوطیبشاداتبی

متدمدبعیبشیی741اایی711فیی711اایی81فاحوها آیبایسطحیز دبنایییمدبوطیبشیبتشتد نیکاهشبود یاسخیفی

ی(79)  ودامیه ام یی.بود یاسخدمصویی-3/99فیی-1/92یمتزان

 )متدمدبع/یامواد(ی96فی 97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم بدیحسبیسطحیز دبنایهو  ممام ش مسنو آمقا سشیاوز عیاموادیفاحوهایی:ی79  ودامیه ام ی

 

 واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد معامالت مسکن بر حسب ارزش هر .1.2

یمفی  ودای1جوفلیه ام ی)ی1397یاابستان ص یدمیمسنو آییفاحویامزشیهدیاوز عیفاحوهاییمسنو آیبدیحسب

ی74بوفنیدمی ظدیگد تنیفاحوها آیبایامزشیبتشیازی–دهویکشیبتشتد نیاموادیممامالتی(ی شانیمآ72ه ام ی

بود یاسخیکشیسه آیممادلییم المت تونیی2500اایی2000بشیامزشییفاحوهاییمسنو آیمدبوطیبشی-مت تامدیم ال

باییم المت تونیی2000اایی1500ی.یفاحوهاییبایامزشبشییودیایتصاصیداد یاسخدمصویازیک یممامالتیمایی6/8

یبافاحوهاییبشییمدبوطیممامالت.یک تد نیسه یازیک یممامالتیدمیجا گا یبموییمدامیدام ویدمصوی4/8یسه 

ی.دامددمصوییازیاموادیممامالتیی1/1باهویکشیسه یمآیم المت تونیی7111ک تدیازییامزش

ی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم بدیحسبیامزشیهدیفاحویمسنو آیهو  ممام ش مسنو آاوز عیاموادیفاحوهایی:ی72  ودامیه ام ی

 (/دمصو)مت تونیم الی
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یاابستان ص یدمییماب یمشاهو یاسخی1فیجوفلیه ام یی77ه انیطومیکشیدمی  ودامیه ام ییها انیذکدیاسخ

مت تونیی7000امزشیک تدیازیممامالتیمدبوطیبشیفاحوهاییمسنو آیباییمشابشیسالیمب ،ی ص  سبخیبشیی7931

ییاسخ.یمایاجدبشیکدد یکاهشیدمصوی-1/38بشیطومیمتوسقییم ال

یممامالتیبشیاموادمشابشیسالیمب ،یبتشتد نیمهویی ص  سبخیبشیی7931یاابستان ص یالزمیبشیذکدیاسخیدمی

مت تونیم الیبود یاسخیفیبتشتد نیی74111اایی77111بتنیفیی74111اداتبیدمیفاحوهاییبایامزشیبتشیازی

بود یاسخ.ی)  ودامیمت تونیم الیی7711اایی7111فیبتنیی7111امزشیک تدیازیکاهشیمدبوطیبشیفاحوها آیبای

 (77ه ام ی

فیی97یاابستان ص یدمی اهدان ههد دم هو یبدیحسبیامزشیهدیفاحویمسنو آ ممام ش فا آیاموادیفاحوهاییمسنو آا:یمقا سشیاوز عی د77  ودامیه ام ی

96 

 

ییی
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 پیوست:

 

 یواحدهاي مسكوني آپارتماني شهر تهران عملكرد معامالتی(7جوفلیه ام 

فصل    

 99تابستان 

 فصل

 97بهار  

فصل 

 97تابستان 

درصد تغيير نسبت 

 به فصل قبل

درصد تغييرنسبت به 

 فصل مشابه سال قبل

 -23.2 -6.3 37,453 39,986 48,748 تعداد معامالت 

 63.2 24.8 75,134 60,194 46,033 متوسط قيمت يك مترمربع)هزارريال(

 

 

 

 

 

 

 

ی
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 گانه شهر تهران 22درمناطق آپارتماني  سكونيواحدهاي ممعامالت  توزيع تعداد (7-7 جدول شماره

  منطقه
  تعداد مبايعات انجام شده

 درصد تغيير
 سهم درصد 

 97 تابستان فصل 99 تابستان فصل   97 تابستان فصل 99 تابستان فصل

1 1,664 1,555  -6.6  3.9 4.9 

2 4,213 2,752  -34.7  9.9 8.6 

3 1,717 1,343  -21.8  4.0 4.2 

4 4,798 3,086  -35.7  11.3 9.7 

5 7,086 4,681  -33.9  16.7 14.7 

6 1,535 1,154  -24.8  3.6 3.6 

7 2,204 1,791  -18.7  5.2 5.6 

8 2,618 1,807  -31.0  6.2 5.7 

9 474 329  -30.6  1.1 1.0 

10 2,366 2,304  -2.6  5.6 7.2 

11 1,789 1,510  -15.6  4.2 4.7 

12 978 1,051  7.5  2.3 3.3 

13 1,599 1,044  -34.7  3.8 3.3 

14 2,609 2,087  -20.0  6.1 6.5 

15 1,976 1,793  -9.3  4.7 5.6 

16 702 554  -21.1  1.7 1.7 

17 742 580  -21.8  1.7 1.8 

18 878 744  -15.3  2.1 2.3 

19 297 207  -30.3  0.7 0.6 

20 880 675  -23.3  2.1 2.1 

21 874 504  42.3-  2.1 1.6 

22 472 323  -31.6  1.1 1.0 
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یگانه شهر تهران22مناطق در متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني آپارتماني  (4یجوفلیه ام 

 )فاحو=یهزامم ال(

 منطقه
 متوسط قيمت

 97 تابستان فصل 99 تابستان فصل تغييردرصد 

1 99,576 162,353 63.0 

2 67,146 120,231 79.1 

3 82,670 134,682 62.9 

4 46,478 76,680 65.0 

5 52,150 95,334 82.8 

6 64,336 100,978 57.0 

7 42,531 67,994 59.9 

8 42,566 69,159 62.5 

9 28,960 50,572 74.6 

10 29,604 48,106 62.5 

11 33,519 46,582 39.0 

12 30,732 38,715 26.0 

13 40,337 65,513 62.4 

14 33,746 53,066 57.2 

15 26,990 39,967 48.1 

16 26,353 36,562 38.7 

17 23,986 34,636 44.4 

18 22,701 31,973 40.8 

19 25,867 37,575 45.3 

20 25,565 34,795 36.1 

21 32,420 58,178 79.5 

22 38,680 68,828 77.9 

 63.2 75,134 46,033 متوسط شهر تهران

ی

ی

ی
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ی

ی

 

ی

 )سالیسایخ(برحسب عمربنا  واحدهاي مسكوني آپارتماني شهرتهران( توزيع تعداد معامالت 2جوفلیه ام ی

 عمر بنا)سال(
   تعداد مبايعات انجام شده 

 درصدتغيير
 سهم درصد 

 
 تابستان فصل

99 

 تابستان فصل

97 
   

 تابستان فصل

99 

 تابستان فصل

97 

 38.8 42.5  31.6-   12,355 18,057  تا 5

6-10  7,895 5,889   -25.4  18.6 18.5 

11-15  6,565 4,244   -35.4  15.5 13.3 

16-20  5,828 5,424   -6.9  13.7 17.0 

 12.4 9.7  4.0-   3,962 4,126  بيش از22

ی

ی

 

 

 

 

 واحدهاي مسكوني آپارتماني شهرتهرانعملكرد تجميعي معامالت (ی9جوفلیه ام 

 درصد تغيير 1397شش ماهه نخست  1399شش ماهه نخست  

 10.6- 77,439 86,649 تعداد معامالت 

 49.9 67,664 45,144 هزارريال(متوسط قيمت )

مسكوني ارزش معامالت واحدهاي 

 )هزار ميليارد ريال(
333.7 446.2 33.7 
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ییزيربنا برحسب قيمت يك مترمربعواحدهاي مسكوني آپارتماني شهرتهران  توزيع تعداد معامالتی(7جوفلیه ام 

 قيمت يك مترمربع

  تعداد مبايعات انجام شده
 درصد تغيير

 سهم درصد 

 تابستان فصل

99 

 تابستان فصل

97 
  

 تابستان فصل

99 

 تابستان فصل

97 

 0.9 3.5  80.7-  283 1,468 کمتر از 22 ميليون ريال

ميليون ريال 32تا  22بين   8,400 2,135  -74.6  19.8 6.7 

ميليون ريال 02تا  32بين   9,697 3,983  -58.9  22.8 12.5 

ميليون ريال 52تا  02بين   7,706 3,760  -51.2  18.1 11.8 

ميليون ريال 92تا  52بين   5,806 3,447  -40.6  13.7 10.8 

ميليون ريال 72تا  92بين   3,656 3,137  -14.2  8.6 9.8 

ميليون ريال 02تا  72بين   2,303 2,751  19.5  5.4 8.6 

ميليون ريال 92تا  02بين   1,263 2,559  102.6  3.0 8.0 

ميليون ريال 122تا  92بين   660 2,110  219.7  1.6 6.6 

ميليون ريال 112تا  122بين   520 1,790  244.2  1.2 5.6 

ميليون ريال 122تا  112بين   350 1,432  309.1  0.8 4.5 

 14.1 1.5  598.9  4,487 642 بيش از 122 ميليون ريال

 

ی برحسب سطح زيربناواحدهاي مسكوني آپارتماني شهرتهران توزيع تعداد معامالت ی(3جوفلیه ام ی

 سطح زيربنا

   تعداد مبايعات انجام شده 

 درصد تغيير

 درصدسهم   

 تابستان فصل

99 

 تابستان فصل

97 

 تابستان فصل    

99 

 تابستان فصل

97 

 2.9 1.6  37.3  938 683 متراژ کمتر از 02

92تا  02متراژ   8,687 7,968  -8.3  20.5 25.0 

 27.6 29.4  29.5-  8,807 12,485 متراژ 92 تا 02

 17.9 20.6  34.7-  5,705 8,737 متراژ 02 تا 122

122تا  122متراژ   5,296 3,517  -33.6  12.5 11.0 

102تا  122متراژ   3,142 2,103  -33.1  7.4 6.6 

192تا  102متراژ   1,672 1,235  -26.1  3.9 3.9 

102تا  192متراژ   810 606  -25.2  1.9 1.9 

 1.0 1.0  25.1-  328 438 متراژ 102 تا 222

222متراژ بيش از   521 667  28.0  1.2 2.1 
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  برحسب ارزش ريالي واحدهاي مسكوني آپارتماني شهرتهرانتعداد معامالت توزيع ی(1جوفلیه ام ی

 ارزش واحدمسكوني

   تعداد مبايعات انجام شده 

 درصد تغيير

 سهم درصد  

 تابستان فصل

99 

 تابستان فصل

97 

 تابستان فصل    

99 

 تابستان فصل

97 

 0.7 2.2  77.3-  215 948 با ارزش کمتر از 1222 ميليون ريال

ميليون ريال 1522تا  1222با ارزش   4,437 1,486  -66.5  10.4 4.7 

 8.2 12.2  49.4-  2,625 5,188 با ارزش 1522 تا 2222 ميليون ريال

ميليون ريال 2522تا  2222با ارزش   4,697 2,727  -41.9  11.1 8.6 

ريالميليون  3222تا  2522با ارزش   3,940 2,332  -40.8  9.3 7.3 

ميليون ريال 3522تا  3222با ارزش   3,417 1,986  -41.9  8.0 6.2 

ميليون ريال 0222تا  3522با ارزش   2,703 1,611  -40.4  6.4 5.1 

ميليون ريال 0522تا  0222با ارزش   2,490 1,462  -41.3  5.9 4.6 

ميليون ريال 5222تا  0522با ارزش   1,952 1,350  -30.8  4.6 4.2 

ميليون ريال 5522تا  5222با ارزش   1,772 1,345  -24.1  4.2 4.2 

ميليون ريال 9222تا  5522با ارزش   1,405 1,096  -22.0  3.3 3.4 

ميليون ريال 9522تا  9222با ارزش   1,322 1,182  -10.6  3.1 3.7 

ميليون ريال 7222تا  9522با ارزش   1,061 978  -7.8  2.5 3.1 

ميليون ريال 7522تا  7222با ارزش   888 992  11.7  2.1 3.1 

ميليون ريال 0222تا  7522با ارزش   785 753  -4.1  1.8 2.4 

ميليون ريال 0522تا  0222با ارزش   655 788  20.3  1.5 2.5 

ميليون ريال 9222تا  0522با ارزش   543 690  27.1  1.3 2.2 

ميليون ريال 9522تا  9222با ارزش   513 615  19.9  1.2 1.9 

ميليون ريال 12222تا  9522با ارزش   354 572  61.6  0.8 1.8 

ميليون ريال 11222تا  12222با ارزش   709 943  33.0  1.7 3.0 

ميليون ريال 12222تا  11222با ارزش   496 821  65.5  1.2 2.6 

 16.6 5.2  141.6  5,305 2,196 با ارزش بيش از 12222 ميليون ريال
 

ا و؛یممامالتیممتبد،یممامالاآیهستنویکشیرسیازیحذفیامالمی د وجوافلی وقیالذکدیازیاحصاییممامالتیممتبدیازیک یممامالتیحاص یگدیپي نوشت:

ی.ا و اممتبدی)کوهاییرستآ،یمت خیفیمساحخی اممتبد(یازیاموادیک یممامالتیبامآیما و 

ی  



 

16 

بنا در  سن برحسب شهرتهران آپارتماني مسكوني واحدهاي معامالت قيمت ( توزيع0 جدول شماره

 )هزار ريال( 1397 تابستانفصل 

 97 تابستان فصل 99 تابستان فصل عمر بنا)سال(

 88,675 53,081 5تا 

6-10 44,176 72,934 

11-15 41,019 68,915 

20-16 39,559 65,661 

 70,277 46,844 22بيش از
ی

 

ی


