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 1397سال  ماه دي زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1397سال  ماه ديدر  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 .استه شد

 که يد رسواحد مسکوني  هزار 7/6هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1397سال  ماه دير د

  .دهد نشان مي درصد کاهش 6/64و  4/1نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 ربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زي، مورد گزارشماه ر د

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 0/98 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 8/90و  5/2

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

 1397ساال   ماه ديبه تفکيک عمر بنا در  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  5/43سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 6721از مجموع  حاکي از آن است که

درصاد کااهش   واحاد   0/6ماه ساال قبال    ديدر مقايسه با . سهم مذکور اندادهرا به خود اختصاص د سهمبيشترين 

 .سال افزوده شده است 15سال و بيش از  10تا  6هاي با قدمت  در مقابل به سهم واحديافته و 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه دي

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 
 43.5 49.5  68.9- 6.2  2922 9405 8852 سال 5 تا

6-10 2496 2741 1105  9.8 -59.7  14.4 16.4 
11-15 2748 2804 930  2.0 -66.8  14.8 13.8 
16-20 1440 2263 1010  57.2 -55.4  11.9 15.0 
 11.2 9.4  57.9- 47.7  754 1791 1213 20بيش از 

 100.0 100.0  64.6- 13.5  6721 19004 16749 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات کاه     1397سال  ماه دي توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

 ناماه  قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 4/12با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق 

قارار   هااي بعادي   در رتبه دیدرص 7/7و  5/9هاي  به ترتيب با سهم 10و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 
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 10مرباو  باه    یجاار  مااه ساال   تعداد معامالت انجام شاده در شاهر تهاران در دي   کل درصد از  3/71در مجموع اند.  گرفته

ماناده   بااقي منطقاه   12( باوده و  3و  7، 1، 14 ،8، 15، 2، 10 ،4، 5 منااطق  ترتيب بيشترين فراواني شامل  )به منطقه شهر

 .انددهتعداد معامالت را به خود اختصاص دا کل درصد از 7/28

 1397سال  ماه ديدر  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

     رباع زيربنااي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق        ، متوسط قيمات ياک متار م   1397سال  ماه دي در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتياب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 0/98 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشاابه ساال قبال    بيشترين رشد متوسط قيمت در اين  .دهدنشان ميافزايش  درصد 8/90و  5/2

 .تعلق دارددرصد(  6/37)معادل  12منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 1/109 معادل) 9به منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1397 دي 1397 آذر (1)1396 دي
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

  64.6-  1.4-  6721  6814  19004 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 90.8 2.5 97973 95547 51347 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

، متوسط 1395سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  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
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  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مساکوني معاملاه   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسات  تعلق داشاته  18 ميليون ريال به منطقه 0/42 باو کمترين آن  1 ليون ريال به منطقهمي 1/231شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 9/69و  8/106ارقام 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 سال  دهمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت  -3

د مسکوني هزار واح 6/104به  1397ماهه سال   دههاي مسکوني شهر تهران در  تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت متوسط دهد.  درصد کاهش نشان مي 5/30بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 

 6/77هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 . دهد رصد افزايش نشان ميد 9/66ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

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

  
 درصد تغيير  ماهه   ده

1395 1396 1397 1396 1397 

 30.5- 12.2 104641 150541 134175 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 66.9 8.9 77628 46508 42722 )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

ساال   مااه  دي توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت ياک متار مرباع بناا در    

به ازاي هار  " ميليون ريال 70تا  60" " و60تا  50" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1397
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امالت شهر تهران را به خود اختصاص درصد، بيشترين سهم از تعداد مع 0/10 يکسانهر کدام با سهم  متر مربع بنا

ي در درصاد  3/8 يکساان " ميليون ريال نيز هر کادام باا ساهم    80تا  70" و "50تا  40" قيمتي های و دامنه  اند داده

درصاد واحادهاي    7/58اي بوده اسات کاه   . در اين ماه، توزيع حجم معامالت به گونهاند بعدي قرار گرفته   هاي رتبه

ميلياون رياال( معاملاه     0/98متر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شاهر تهاران )  مسکوني با قيمتي ک

 .اند شده

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ث

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

 مااه  ديتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحاد مساکوني در   

 "70تاا   60" ساکوني باا زيربنااي   دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده باه واحادهاي م  نشان مي 1397سال 

باه   مربع متر" 80تا  70و "" 60تا  50"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 4/14معادل  مترمربع

واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 6/12و  1/14هاي  ترتيب با سهم

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 8/55تر مربع، م 80با سطح زيربناي کمتر از 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

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

ريال با  ميليون" 3000تا  1500" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  7/17اص سهم اختص

در  دیدرص 8/10و  1/17 های اختصاص سهم باريال نيز به ترتيب ميليون " 6000تا  4500" و "4500تا  3000"

درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر  0/48در مجموع در اين ماه، حدود . اند قرار گرفته هاي بعدي رتبه

 .ميليون ريال اختصاص داشته است 6000از 

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

 

 

 

 

 

 

 مالک و مستغالت کشورمحاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت اماخذ: 

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

باه   مااه ساال جااري موياد رشاد      در دي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه یدرصد 1/17 و 9/19 معادل ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل تهرانبها در شهر قيمت مسکن و اجارهرشد ماهانه روند  -6رنمودا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجاره -2        
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 يبندجمع -6

 0/98ک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به متوسط قيمت خريد و فروش ي 1397ماه سال  ديدر 

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 8/90ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

نيز  1397ماهه سال  دهدرصد کاهش دارد. در  6/64معادل  1396ماه سال  ديهزار فقره بود که نسبت به  7/6اين ماه 

هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه  6/104هاي مسکوني شهر تهران به  معامالت آپارتمان تعداد

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در همچنين  .دهد نشان مي کاهشدرصد  5/30سال پيش از آن، 

درصد بيشترين سهم را به  5/43سال ساخت با سهم  5حاکي از آن است که واحدهاي تا شهر تهران به تفکيک عمر بنا 

در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه اند.  دادهخود اختصاص 

 .دهد درصد رشد نشان مي 1/17و  9/19مشابه 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  ماه دي 

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

 379 231059 1منطقه 

 509 150340 2منطقه 

 342 172372 3منطقه 

 637 104623 4منطقه 

 832 122002 5ه منطق

 256 132075 6منطقه 

 375 93628 7منطقه 

 392 95371 8منطقه 

 152 71370 9منطقه 

 518 63535 10منطقه 

 290 68111 11منطقه 

 203 48468 12منطقه 

 243 87705 13منطقه 

 393 71322 14منطقه 

 415 54570 15منطقه 

 133 46787 16منطقه 

 176 50598 17منطقه 

 118 42045 18قه منط

 46 50229 19منطقه 

 133 45674 20منطقه 

 109 76900 21منطقه 

 70 87289 22منطقه 

  6721 97973 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 

 


