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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1397سال  ماه  اردتشهبي

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 تعالي  سمهاب



1 

 

 1397سال  ماه ارديبهشت زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

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

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

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شد

 يد رسواحد مسکوني  هزار 1/19هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1397سال  ماه ارديبهشتر د

رشد قابل توجه حجم  دهد. نشان مي افزايشدرصد  7/16و  7/278که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

عمدتًا ناشي از تعداد کم معامالت ثبت شده در  ماه قبل،نسبت به  1397ماه سال  هشتمعامالت در ارديب

 خورد. هاي سال رقم مي تر از ساير ماه ماه بوده که متاثر از تعطيالت نوروز هرساله در سطحي بسيار پايين فروردين

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

درصد افزايش  8/34ماه مشابه سال قبل نسبت به که  ريال بود ميليون 8/59 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد. نشان می

« تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران»صرفًا معطوف به بررسي  گزارش ذيل ،نمايد خاطر نشان مي

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سال  ماه ارديبهشتبه تفکيک عمر بنا در  در شهر تهران ي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شدهبررس

سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا واحد مسکوني معامله شده،  19107از مجموع  حاکي از آن است که 1397

 7/3ماه سال قبل  يبهشت. سهم مذکور در مقايسه با ارداندرا به خود اختصاص داده سهمدرصد بيشترين  9/43

 سال افزوده شده است. 15سال و بيش از  10تا  6با قدمت هاي  درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدواحد 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه تارديبهش

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 

 43.9 47.6  7.6 2.6-  8392 7797 8009 سال 5 تا

6-10 2404 2671 3147  11.1 17.8  16.3 16.5 

11-15 2796 2603 2814  -6.9 8.1  15.9 14.7 

16-20 1152 1959 2791  70.1 42.5  12.0 14.6 

 10.3 8.2  46.1 31.3  1963 1344 1024 20بيش از 

 100.0 100.0  16.7 6.4  19107 16374 15385 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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از آن  حااکي  1397ساال   مااه  ارديبهشت توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهااي  بيشاترين تعاداد    ،از کل معامالت ديرصد 8/12با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق است که 

هااي   در رتباه  ددرصا  9/7و 9/8هااي   به ترتياب باا ساهم    2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه

 )باه  منطقاه شاهر   10تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به کل از  درصد 0/71در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

 درصاد از  0/29ماناده   بااقي منطقاه   12( باوده و  11و  1، 15، 7 ،8، 10، 14، 2 ،4، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل 

 اند.تعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل

 1397سال ماه  ارديبهشتدر  رحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران ب -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

     معاملاه شاده از طرياق    ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحاد مساکوني   1397سال  ماه ارديبهشت در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتياب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 8/59 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشاابه ساال قبال    بيشترين رشد متوسط قيمت در اين . دهدنشان ميافزايش  درصد 8/34و  2/8

 تعلق دارد.  ( درصد 3/12)معادل  16منطقه به  رين ميزان رشدکمتو ( درصد 5/53 معادل) 5به منطقه 
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 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

ارديبهشت 
1396(1) 

فروردين 
1397 

ارديبهشت 
1397 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

  16.7  278.7(2)  19107  5046  16374 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 34.8 8.2 59789 55280 44350 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
، متوسط 1395رشماري عمومي نفوس و مسکن سال س نتايجگانه شهر تهران مطابق با  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
ماه  ه در فروردينتعداد کم معامالت ثبت شدناشي از عمدتًا نسبت به ماه قبل،  جاری ماه سال ارديبهشتمعامالت ثبت شده در  رشد قابل توجه -2

 خورد. ميهاي سال رقم  تر از ساير ماه تعطيالت نوروز هرساله در سطحي بسيار پايينبوده که متاثر از 
 

  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنااي مساکوني معاملاه    ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسات  تعلق داشاته  18 ميليون ريال به منطقه 1/27 ابو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 5/125شده معادل 

 دهند. درصد افزايش نشان مي 0/23و  6/28ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورم    

 1397سال  دو ماهه نخستمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت  -3

هزار واحد  2/24هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1397در دو ماهه نخست سال 

دهد. در اين  درصد افزايش نشان مي 0/11پيش از آن،  مدت مشابه سالدر مقايسه با  مسکوني بالغ گرديد که

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 2/32ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/57تهران 
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 1395-97هاي  سالدو ماهه نخست عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير  دو ماهه نخست

1395 1396 1397 1396 1397 

 11.0 2.3 24153 21758 21271 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 32.2 4.5 57534 43514 41622 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

 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

 مااه   ارديبهشات  مرباع بناا در   قيمت يک متار توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب 

باه ازاي هار متار    " ميلياون رياال   35تا  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1397سال 

 هاای  دامناه و   درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را باه خاود اختصااص داده    0/9 سهمبا  مربع بنا

بعادي قارار     هااي  ي در رتباه درصد 4/8و  9/8  هاي " ميليون ريال به ترتيب با سهم40تا  35" و "30تا  25" قيمتي

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار   1/58اي بوده است که گونه. در اين ماه، توزيع حجم معامالت بهاند گرفته

 اند. شده ميليون ريال( معامله 8/59از 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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

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

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شاده بار حساب ساطر زيربنااي هار واحاد مساکوني در         

 دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحادهاي مساکوني باا زيربنااي    نشان مي 1397سال  ماه ارديبهشت
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" 80تاا   70و "" 60تا  50" بنايواحدهاي داراي زير اختصاص داشته است. درصد 6/15معادل  متر مربع "70تا  60"

 ايان مااه،   در مجماوع در  قارار دارناد.   يبعاد   هااي  در رتباه ي درصد 4/12و  3/15هاي  به ترتيب با سهم مربع متر

درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصااص   6/55متر مربع،  80واحدهاي مسکوني با سطر زيربناي کمتر از 

 دادند.

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4   

 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1397سال  ماه   يبهشتارد در

 ميليون" 2000تا  1000" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهحاکي از آن است که 

واحدهاي داراي  .اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  5/20ريال با اختصاص سهم 

در  یددرص 5/11و  5/17 های اختصاص سهم با به ترتيبريال نيز ميليون " 4000تا  3000" و "3000تا  2000" ارزش

درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر  4/51حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته هاي بعدي رتبه

 .ليون ريال اختصاص داشته استمي 4000از 

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

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کال منااطق شاهري نسابت باه مااه        1397ماه سال  ارديبهشت در

سااله تنظايم   يک دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبًارشد نشان مي درصد 6/9 و 0/11قبل به ترتيب  مشابه سال

بهاا باا    ار تورم، سابب تغييار متناساب اجااره    هاي کنترل و مه از سياستبهاي مسکن  شاخص اجارهاثرپذيري و نيز گردند  مي

نمايد سهم هزيناه مساکن )اجااره بهااي مساکن اعام از شخصاي و        خاطر نشان ميتحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 

درصاد   1/33( معاادل  100=1395)براساس سال پايه  غيرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي

 .باشدمي

 )درصد( نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهبهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص رشد ماهانه د رون -6رنمودا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 يبندجمع -6

 8/59متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به  1397ماه سال   در ارديبهشت

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 8/34ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

بررسي تحوالت  درصد افزايش دارد. 7/16معادل  1396ماه سال  هزار فقره بود که نسبت به ارديبهشت 1/19اين ماه 

، باشد یدر اين دوره م بها با نرخ تورم مويد تغيير متناسب اجاره 1397سال  ماه بهاي مسکن در ارديبهشت بازار اجاره

اطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل منکه  طوري به

 .دهد درصد رشد نشان مي 6/9و  0/11
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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  ماه ارديبهشت 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( قيمتمتوسط  منطقه شهري

 908 125454 1منطقه 

 1516 97517 2منطقه 

 843 104865 3منطقه 

 1695 66231 4منطقه 

 2447 77081 5منطقه 

 690 82605 6منطقه 

 1120 53855 7منطقه 

 1184 55128 8منطقه 

 401 40399 9منطقه 

 1326 37772 10منطقه 

 915 38262 11منطقه 

 593 35311 12منطقه 

 708 55642 13منطقه 

 1359 43742 14منطقه 

 1095 32950 15منطقه 

 381 29951 16منطقه 

 361 29327 17منطقه 

 431 27117 18منطقه 

 123 32482 19منطقه 

 523 28529 20منطقه 

 298 44495 21منطقه 

 190 57344 22منطقه 

  19107 59789 متوسط شهر

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

 

 

 

 


