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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1397سال  ماهمرداد

 ج.ا.اريان بانک مرکزي

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي
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 1397سال  مردادماه زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1397سال  مردادماهدر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

منتشر تهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استشد

 يد رسواحد مسکوني  هزار 0/12هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1397سال  مردادماهر د

  دهد. نشان مي درصد کاهش 2/33و  2/11که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق  يک متر ، متوسط قيمت خريد و فروشمورد گزارشماه ر د

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 0/74 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.نشان ميافزايش  درصد 1/62و  1/6

« مسکن شهر تهرانتحوالت بازار معامالت »صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايد ميخاطر نشان 

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سرال   مردادمراه بره تککيرک رمرر بنرا در      در شهر تهرران  بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سرال سراخت برا سره       5واحدهاي تا واحد مسکوني معامله شده،  12006از مجموع  حاکي از آن است که 1397

واحرد   4/2سرال قبرل    مردادمراه . سه  مذکور در مقايسه با اندود اختصاص دادهرا به خ سه درصد بيشترين  3/44

 .سال افزوده شده است 15بيش از با قدمت هاي  درصد کاهش يافته و در مقابل به سه  واحد

 سکوني()واحد م      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -1جدول                

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه مرداد

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 
 44.3 46.7  36.7- 3.8-  5320 8404 8740 سال 5 تا

6-10 2671 3002 1862  12.4 -38.0  16.7 15.5 
11-15 2994 2854 1750  -4.7 -38.7  15.9 14.6 
16-20 1339 2105 1791  57.2 -14.9  11.7 14.9 
 10.7 9.0  20.8- 33.6  1283 1619 1212 20بيش از 

 100.0 100.0  33.2- 6.1  12006 17984 16956 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حراکي از آن اسرت    1397سرال   مردادمراه  ران درتوزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر ته

قراردادهراي  بيشرترين تعرداد    ،از کرل معرامالت   ديرصر د 3/13برا سره     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق که 

هراي   در رتبره  ددرصر  4/8و  7/9هراي   به ترتيب برا سره    2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه
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مربرو    یجرار  سال مردادماهدر  تعداد معامالت انجام شده در شهر تهرانکل درصد از  8/70در مجموع اند.  گرفته قرار بعدي

منطقره   12( بروده و  11و  8، 15، 7 ،1، 14، 10، 2 ،4، 5 منراطق  ترتيرب بيشرترين فراوانري شرامل      )به منطقه شهر 10به 

 .انداختصاص داده تعداد معامالت را به خود کل درصد از 2/29مانده  باقي

 1397سال  مردادماهدر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام
 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

     قيمت يرک مترر مربرع زيربنراي واحرد مسرکوني معاملره شرده از طريرق           ، متوسط1397سال  مردادماه در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيرب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 0/74 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

قبل به ماه نسبت به ماه مشابه سال بيشترين رشد متوسط قيمت در اين  .دهدنشان ميافزايش  درصد 1/62و  1/6

 .تعلق دارد( درصد 3/25)معادل  12منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 8/81 معادل) 5منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1397مرداد 1397 تير (1)1396مرداد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 33.2- 11.2-  12006  13514  17984 احد مسکونی()و تعداد معامالت

 62.1 6.1 73999 69728 45662 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

، متوسط 1395سرشماري رمومي نکوس و مسکن سال  نتايجران مطابق با گانه شهر ته 22بروزرساني آمار موجودي واحدهاي مسکوني مناطق  با -1
 .مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1396سال در  شهر تهران یواحد مسکون یقيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنا
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  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسرکوني معاملره   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسرت  تعلق داشرته  18 ميليون ريال به منطقه 1/31 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 6/157شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 4/37و  3/59ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 يال( ر  ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور    

 1397ماهه نخست سال  پنجمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت  -3

هزار واحد  6/64سکوني شهر تهران به هاي م ، تعداد معامالت آپارتمان1397ماهه نخست سال  پنجدر 

دهد. در اين مدت  نشان مي کاهشدرصد  3/7مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 

هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 . دهد درصد افزايش نشان مي 5/45نسبت به مدت مشابه سال قبل ميليون ريال بوده است که  8/64

 1395-97هاي  ماهه نخست سال پنجعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير  ماهه نخست پنج

1395 1396 1397 1396 1397 

 7.3- 1.5 64559 69637 68616 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 45.5 5.4 64780 44513 42246 )هزار ريال(مت هر متر مربع متوسط قي

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-4

سرال   مردادمراه  وزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربرع بنرا در  ت

 به ازاي هر متر مربرع بنرا  " ميليون ريال 40تا  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1397
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    قيمتري  هرای  دامنره و   درصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خرود اختصراص داده   4/12 سه با 

بعردي قررار      هراي  ي در رتبره درصرد  3/10  و 0/12هراي   " ميليون ريال به ترتيب برا سره   60تا  50" و "50تا  40"

درصرد واحردهاي مسرکوني برا قيمتري       7/57اي بوده است که گونه. در اين ماه، توزيع حج  معامالت به اند گرفته

 .اند ميليون ريال( معامله شده 0/74کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )ميليون ريال / درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزار

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-4

 مردادمراه توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در 

 "70ترا   60" ه  از معامالت انجام شده بره واحردهاي مسرکوني برا زيربنراي     دهد، بيشترين سنشان مي 1397سال 

بره   مربع متر" 80تا  70و "" 60تا  50"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 4/15معادل  مترمربع

ي مسرکوني  واحدها اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 1/12و  5/14هاي  ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 2/55متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

 درصد(متر مربع / )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامان
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4   

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1397سال  مردادماه در

ريال با  ميليون" 3000تا  2000" با ارزشواحدهاي مسکوني هاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

 . واحدهاي داراي ارزشاند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  9/15اختصاص سه  

در  دیدرص 4/11و  7/13 های اختصاص سه  باريال نيز به ترتيب ميليون " 4000تا  3000" و "2000تا  1000"

درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر  3/51حدود  مجموع در اين ماه،در . اند گرفتهقرار  هاي بعدي رتبه

 .ميليون ريال اختصاص داشته است 5000از 

 (ميليون تومان / درصد)  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 رگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورمحاسبات گزارش/ بماخذ: 

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسربت بره مراه مشرابه     شاخص کرايه مسکن اجاري  1397سال  مردادماه در

زينه مسکن )اجراره بهراي مسرکن    نمايد سه  هنشان مي خاطر دهد.رشد نشان مي درصد 8/11 و 1/14قبل به ترتيب  سال

( 100=1395)براسراس سرال پايره     ار  از شخصي و غيرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصررفي 

 .باشددرصد مي 1/33معادل 

 )درصد( ه سال قبلنسبت به ماه مشاب بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهبهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص رشد ماهانه روند  -6رنمودا

 
 

 
 

 
 

 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجارهو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2        
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 يبندجمع -6

 0/74مربع واحد مسکوني در شهر تهران به متوسط قيمت خريد و فروش يک متر  1397سال  مردادماهدر 

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 1/62ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

ماهه نخست  پنجدر درصد کاهش دارد.  2/33معادل  1396سال  مردادماههزار فقره بود که نسبت به  0/12اين ماه 

ايسه هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مق 6/64هاي مسکوني شهر تهران به  داد معامالت آپارتمانتعنيز  1397سال 

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني همچنين  .دهد نشان مي کاهشدرصد  3/7 با مدت مشابه سال پيش از آن

درصد  3/44سال ساخت با سه   5معامله شده در شهر تهران به تککيک رمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا 

در شهر تهران و در کل مناطق اند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاري  اختصاص دادهبيشترين سه  را به خود 

 دهد. درصد رشد نشان مي 8/11و  1/14شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
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 گزارش: يوستپ

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -4جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1397سال  مردادماه 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 665 157632 1منطقه 

 1007 121857 2منطقه 

 492 129847 3منطقه 

 1166 80268 4منطقه 

 1592 95685 5نطقه م

 416 98818 6منطقه 

 669 70285 7منطقه 

 633 71797 8منطقه 

 199 52064 9منطقه 

 803 47842 10منطقه 

 553 47654 11منطقه 

 364 38923 12منطقه 

 339 66036 13منطقه 

 776 54234 14منطقه 

 650 39834 15منطقه 

 311 37089 16منطقه 

 218 34029 17منطقه 

 254 31099 18نطقه م

 149 41211 19منطقه 

 442 35342 20منطقه 

 179 57593 21منطقه 

 129 68763 22منطقه 

  12006 73999 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 

 


