
 

 ايران
آمار

كز 
مر

    

  

    89 پاییزچکیده اطالعات مربوط به معامالت مسکونی شهر تهران در 

   برگرفته از سامانه مدیریت معامالت امالك و مستغالت
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    هاي نشریات مرکز آمار ایران  نشانه  
  

  . آمار گردآوري نشده است      -  

0 0   . آمار در دسترس نیست      0

  .  وجود نداردذاتاً یا عمالً×

  . معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی  ××

  . رقم کمتر از نصف واحد است           

  . نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم           

  . رقم غیر قطعی است      *

  .رقم جنبه تخمینی دارد  **

      به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.  

   
  

  ها قبل از سرراست  ها و شاخص نسبت  محاسبه. ها به علت سرراست کردن ارقام است ر سرجمعاختالف د

  .    کردن ارقام صورت گرفته است

  

//  
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    89 پاییزمربوط به معامالت مسکونی شهر تهران در اطالعات چکیده 

  سامانه مدیریت معامالت امالك و مستغالتبرگرفته از 

    

سـازي اطالعـات    بـا هـدف شـفاف   کـه  کشـور  مدیریت معامالت امـالك و مسـتغالت    سامانه اطالعاتسیستم بر اساس 

هـاي معـامالت    ، بنگاهسازي گردیده است معامالت امالك و مستغالت در راستاي ساماندهی امور مسکن طراحی و پیاده

ال پیـدا  از طریـق دفتـر ثبـت اسـناد انتقـ      ها ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معامالت خرید و فروشی که سند آن

. ثبت معامالت نیسـتند موظف به  ها ، بنگاهيدر مورد معامالت اجاردر حال حاضر . د را در این سامانه ثبت نمایندکن می

  . برداري رسیده است درکل کشور به بهره 1387از اول آذرماه سال  سامانه این

گانـه   22منـاطق   در 1389سـال   پـاییز ي حاضر با اقتباس از معامالت ثبت شده در این سامانه براي فصــــل   مجموعه

بـا فصـل قبـل     هـا  قیمـت مقایسـه  انجـام  بـراي   .استهاي پرت تنظیم شده  و پس از تعدیل داده شهرداري شهر تهران

   .شده استاستفاده سامانه این از اطالعات ) 88 پاییز(سال قبل  فصل مشابهو  )89تابستان(

  

  :هاي مسکونی کلنگی مین ساختمانمتوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا ز

هـاي   معامله شده از طریق بنگاه هاي مسکونی کلنگی متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان

درصد و نسبت به فصـل مشـابه    5/3 که نسبت به فصل قبل ریال بوده است هزار 16360 معامالت ملکی در شهر تهران

  .اشته استدافزایش درصد  4/19سال قبل 

  .اند ها در سطح منطقه بوده معامالت الزم براي ارائه قیمت تعداد فاقد  21و  19 ،17،18 ،16 ،6 مناطق

  :متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی

هـاي معـامالت ملکـی در شـهر      معامله شده از طریق بنگـاه  متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی

 رصـد د 1/12 مشابه سال قبـل  فصلدرصد و نسبت به  7/5 فصل قبل که نسبت به بوده است هزار ریال 18433 رانهت

ترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربناي مسـکونی   گانه شهرداري تهران، بیش22در میان مناطق . داشته استافزایش 

.بوده است 20 هزار ریال در منطقه 8969دود و کمترین آن در ح 1هزار ریال در منطقه 28676معامله شده در حدود 

و  20در منطقـه  هـزار ریـال    2545 تغییرات قیمت هر مترمربع زیربناي مسکونی در معامالت انجام شده بـین حـداقل  

   .بوده است 3در منطقه هزار ریال  77692 حداکثر
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  :ع زیربناي مسکونیعالوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمرب متوسط اجاره ماهانه به

معامله شده از طریـق   عالوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربناي مسکونی متوسط اجاره ماهانه به

فصـل  درصد و نسبت به  5/4فصل قبل  که نسبت به ریال بوده است 100748 تهرانهاي معامالت ملکی در شهر  بنگاه

تـرین متوسـط اجـاره     تهران، بـیش  گانه شهرداري 22مناطق  در میان .شته استافزایش دا درصد 9/24 قبلسال مشابه 

ریـال در   135104عالوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربناي مسـکونی معاملـه شـده،     ماهانه به

  . بوده است 20ریال در منطقه  45086و کمترین آن  1منطقه 

انجام شده بین  درصد ودیعه پرداختی براي هر مترمربع زیربناي مسکونی در معامالتعالوه سه  تغییرات اجاره ماهانه به

  . بوده است 1 طقهریال در من 367778 و حداکثر 14ریال در منطقه  16000 حداقل
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ـ   1389در پاییز  متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربناي مسکونی مقایسه -1نمودار ابه سـال قبـل   با فصل قبل و فصـل مش

  تفکیک مناطق شهـــرداري شهر تهران   به

  
  

  

 1389در پاییز   مسکونی ايیک مترمربع زیربنبابت پرداختی عالوه سه درصد ودیعه  اجاره ماهانه بهمتوسط  مقایسه 2-نمودار

  تفکیک مناطق شهـــرداري شهر تهران با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به
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نسبت تغییرات آن و درصد  یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی یمت فروشق متوسطحداقل، حداکثر و  -1

               1389 پاییز: مناطق شهـــرداري شهر تهرانتفکیک  به به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل

  شرح

قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان 

)هزارریال(مسکونی کلنگی 

  درصد تغییر

  نسبت به

89 تابستان

  درصد تغییر

   به نسبت

متوسطحداکثرحداقل  88 پاییز

200057659163603/519/4  .......................................  کل شهر      

××410357659209692/2    ........................................................   1منطقه 

××411543000191973/4    ........................................................   2منطقه 

××××42294416722964    ........................................................   3منطقه 

××407239091167863/8  ........................................................   4منطقه 

××427835338167103/0  ........................................................   5منطقه 

××××  ......................................................... 6منطقه 

2/0-680034627171427/8  ........................................................   7منطقه 

××××85233909821816    ........................................................   8منطقه 

××××51722640016454    ........................................................   9منطقه 

××403727917122341/2  .....................................................   10منطقه 

××××40002279411683  .....................................................   11منطقه 

××334524008110585/0  .....................................................   12منطقه 

××××60002703518338  .....................................................   13منطقه 

339026000141714/85/5  .....................................................   14منطقه 

307515833104604/110/2  .....................................................   15منطقه 

××××  ......................................................   16منطقه 

××××  .....................................................   17منطقه 

××××  .....................................................   18منطقه 

××××  .....................................................   19منطقه 

××202592564524  .....................................................   20منطقه 

××××  .....................................................   21منطقه 

12/1××32262848811019    .....................................................   22منطقه 
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نسبت به فصل قبل و فصل تغییرات آن حداقل، حداکثر و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد  -2

     1389 پاییز: تفکیک مناطق شهـــرداري شهر تهران بهمشابه سال قبل 

  شرح

رمربع زیربناي مسکونی قیمت فروش یک مت

)  هزارریال(

  درصد تغییر

  نسبت به

89 تابستان

  درصد تغییر

  نسبت به 

متوسطحداکثرحداقل  88 پاییز

254577692184335/712/1  ........................................  کل شهر      

400069392286766/310/2    ........................................................   1منطقه 

400068853235691/514/4    ........................................................   2منطقه 

508877692279000/310/6    ........................................................   3منطقه 

400057778182565/78/3  ........................................................   4منطقه 

400039110180602/58/5  ........................................................   5منطقه 

406849970217295/512/5  ........................................................   6منطقه 

420248491173302/07/8  ........................................................   7منطقه 

423739394166294/69/5    ........................................................   8منطقه 

346739560115965/14/7    ........................................................   9منطقه 

355627273120730/00/5  .....................................................   10منطقه 

375129367131350/61/9  .....................................................   11منطقه 

305033371127115/35/9  .....................................................   12منطقه 

416736621156523/010/5  .....................................................   13منطقه 

352434800139145/313/0  .....................................................   14منطقه 

310130588112076/19/7  .....................................................   15منطقه 

2/3-452624516102880/5  .....................................................   16منطقه 

327326649107953/57/1  .....................................................   17منطقه 

30862428696330/53/9  .....................................................   18منطقه 

324226609108200/91/9  .....................................................   19منطقه 

12/0-4/4-2545325008969  .....................................................   20منطقه 

309528036124383/37/3  .....................................................   21منطقه 

322634771155915/318/9    .....................................................   22منطقه 
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یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصـد   بابتپرداختی درصد ودیعه  عالوه سه اجاره ماهانه بهحداقل، حداکثر و متوسط  -3

   1389 پاییز: تفکیک مناطق شهـــرداري شهر تهران بهسال قبل  نسبت به فصل قبل و فصل مشابهآن تغییرات 

شرح

عالوه سه درصد ودیعه بابت یک  مبلغ اجاره به

)ریال(مترمربع زیربناي مسکونی 
  درصد تغییر

  نسبت به

89 تانتابس

  درصد تغییر

  نسبت به 

متوسطحداکثرحداقل  88 پاییز

160003677781007484/524/9  .....................................  کل شهر      

232653677781351044/238/2    ......................................................   1منطقه 

233532828281106895/127/6    ......................................................   2منطقه 

241052819371249685/07/0    ......................................................   3منطقه 

20000302941875852/51/8  ......................................................   4منطقه 

21237221826959125/223/0  ......................................................   5منطقه 

229423072921218793/125/4  .......................................................   6منطقه 

21875230769909572/113/7  ......................................................   7منطقه 

21212188629925070/021/8    ......................................................   8منطقه 

18966123047641640/712/1    ......................................................   9منطقه 

18819166667706962/612/9  ...................................................   10منطقه 

17387171630812156/85/6  ...................................................   11منطقه 

18284183333690126/31/7  ...................................................   12منطقه 

20625204415884822/418/5  ...................................................   13منطقه 

16000183333745987/116/8  ...................................................   14منطقه 

17083135364558980/216/6  ...................................................   15منطقه 

18750120000606010/62/2  ....................................................   16منطقه 

2020284860531326/34/9  ...................................................   17منطقه 

1666789078487975/72/4  ...................................................   18منطقه 

××××  ...................................................   19منطقه 

9/03/3-1613313000045086  ...................................................   20منطقه 

1/920/9-2222211602565866  ...................................................   21منطقه 

24510142328685642/130/6    ...................................................   22منطقه 
  


