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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1397سال  خردادماه

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

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

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1397سال  خردادماهدر  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 9/14هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1397ر خردادماه سال د

  دهد. نشان مي درصد کاهش 1/3و  1/22که 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 1/65 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.نشان ميافزايش  درصد 8/45و  9/8

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال   مکاه  خکرداد به تفکيکک ممکر بنکا در     در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکه       5واحدهاي تا واحد مسکوني معامله شده،  14886از مجموع  که حاکي از آن است 1397

واحکد   1/3سکال قبکل    ماه . سه  مذکور در مقايسه با خرداداندود اختصاص دادهرا به خ سه درصد بيشترين  7/43

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

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  خردادماه

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 

 43.7 46.8  9.6- 10.1-  6508 7197 8003 سال 5 تا
6-10 2428 2555 2421  5.2 -5.2  16.6 16.3 
11-15 2763 2520 2194  -8.8 -12.9  16.4 14.7 
16-20 1206 1763 2176  46.2 23.4  11.5 14.6 
 10.7 8.6  19.6 22.4  1587 1327 1084 20بيش از 

 100.0 100.0  3.1- 0.8-  14886 15362 15484 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حکاکي از آن اسکت    1397سال  خردادماه درتوزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي  بيشکترين تعکداد    ،از ککل معکامالت   ديرصک د 9/13بکا سکه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق که 

هکاي   در رتبکه  ددرصک  3/8و  9/8هکاي   به ترتيب بکا سکه    2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه



2 

 

مربکو    جکار   در خردادماه سال تعداد معامالت انجام شده در شهر تهرانکل درصد از  6/71در مجموع اند.  تهقرار گرف بعدي

منطقکه   12( بکوده و  11و  15، 7، 8 ،1، 14، 10، 2 ،4، 5 منکاطق  ترتيکب بيشکترين فراوانکي شکامل      )به منطقه شهر 10به 

 اند.صاص دادهتعداد معامالت را به خود اخت کل درصد از 4/28مانده  باقي

 1397سال  خردادماهدر  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

     ت يک متکر مربکع زيربنکاي واحکد مسککوني معاملکه شکده از طريکق         ، متوسط قيم1397سال  خردادماه در

قبل و ماه مشابه سال قبل بکه ترتيکب   که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 1/65 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشکابه سکال قبکل    بيشترين رشد متوسط قيمت در اين  دهد.نشان ميافزايش  درصد 8/45و  9/8

 .تعلق دارد( درصد 6/16)معادل  20منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 6/63 معادل) 5به منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

خرداد 
1396(1) 

ارديبهشت
1397 

خرداد 
1397 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 3.1- 22.1-  14886  19107  15362 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 45.8 8.9 65107 59789 44656 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

، متوسط 1395سرشماري ممومي نفوس و مسکن سال  نتايجهران مطابق با گانه شهر ت 22بروزرساني آمار موجودي واحدهاي مسکوني مناطق  با -1
 .مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1396سال در  شهر تهران یواحد مسکون  قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنا
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  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسککوني معاملکه   ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسکت  تعلق داشکته  18 ميليون ريال به منطقه 0/29 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 8/141شده معادل 

 دهند. درصد افزايش نشان مي 4/26و  5/43ارقام 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  سهمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت  -3

هزار واحد  0/39کوني شهر تهران به هاي مس ، تعداد معامالت آپارتمان1397در سه ماهه نخست سال 

دهد. در اين مدت  درصد افزايش نشان مي 2/5مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 

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

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 8/36نسبت به مدت مشابه سال قبل  است کهميليون ريال بوده  1/60

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

  
 درصد تغيير  ماهه نخست سه

1395 1396 1397 1396 1397 

 5.2 1.0 39039 37120 36755 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 36.8 4.8 60058 43894 41873 )هزار ريال(هر متر مربع  متوسط قيمت

 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

سکال   خردادمکاه  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربکع بنکا در  

 به ازاي هر متر مربکع بنکا  " ميليون ريال 35تا  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1397
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 25" قيمتکي  هکا   دامنهو   اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خود  9/7 سه با 

. در ايکن مکاه،   انکد  بعدي قکرار گرفتکه     ي در رتبهدرصد 1/7  " ميليون ريال هرکدام با سه  مشابه40تا  35" و "30تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمکت هکر    4/56اي بوده است که گونهتوزيع حج  معامالت به

 اند. ميليون ريال( معامله شده 1/65وني شهر تهران )متر مربع واحد مسک

 )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

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

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

متکر   "70تکا   60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1397سال 

بکه   مربکع  متکر " 80تکا   70و "" 60تا  50" بناياختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 0/15معادل  مربع

واحدهاي مسککوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 2/12و  6/14هاي  ترتيب با سه 

 شده را به خود اختصاص دادند. درصد از معامالت انجام 0/54متر مربع،  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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 بر حسب ارزش هر واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد معامالت -3-4   

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

ريال با  ميليون" 2000تا  1000" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

 . واحدهاي داراي ارزشاند  دهاختصاص دا خودرا به از معامالت انجام شده  بيشترين سه درصد،  1/17اختصاص سه  

در  د درص 7/10و  7/16 ها  اختصاص سه  باريال نيز به ترتيب ميليون " 4000تا  3000" و "3000تا  2000"

کوني با ارزش کمتر درصد از معامالت به واحدهاي مس 9/54حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته 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

 

 

 

 

 

 

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

 اجاره بهاي مسکن تحوالت -5

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسکبت بکه مکاه مشکابه      1397ماه سال  خرداد در

نمايد سه  هزينه مسکن )اجکاره بهکاي مسککن    خاطر نشان ميدهد. رشد نشان مي درصد 4/10 و 5/12قبل به ترتيب  سال

( 100=1395)براسکاس سکال پايکه     هاي کاالها و خدمات مصکرفي ام  از شخصي و غيرشخصي( در محاسبات شاخص کل ب

 .باشددرصد مي 1/33معادل 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 1/65متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به  1397در خردادماه سال 

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 8/45مشابه سال قبل ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه 

بازار بررسي تحوالت دارد. درصد کاهش  1/3معادل  1396هزار فقره بود که نسبت به خردادماه سال  9/14اين ماه 

هران و در کل شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تکه  آن است مويد  1397سال  ماه خردادبهاي مسکن در  اجاره

 .دهد درصد رشد نشان مي 4/10و  5/12مناطق شهري 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  ماهخرداد 

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

 877 141844 1منطقه 

 1235 106524 2منطقه 

 714 117309 3منطقه 

 1321 71618 4منطقه 

 2071 83364 5منطقه 

 567 89797 6منطقه 

 798 59859 7منطقه 

 856 61471 8منطقه 

 302 44345 9منطقه 

 1026 40236 10منطقه 

 728 41089 11منطقه 

 440 36015 12منطقه 

 524 59216 13منطقه 

 976 47446 14منطقه 

 764 34427 15منطقه 

 236 32334 16منطقه 

 299 32196 17منطقه 

 334 28962 18منطقه 

 95 33021 19منطقه 

 340 29883 20منطقه 

 226 47951 21منطقه 

 157 60083 22منطقه 

  14886 65107 شهر متوسط

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

 

 

 


