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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1397سال  ماه آرذ

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 تصادياداره ربرسيها و سياستهاي اق 
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 1397سال  ماه آذر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1397سال  ماه آذردر  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

 که يد رسواحد مسکوني  هزار 8/6هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1397سال  ماه آذرر د

  .دهد نشان مي درصد کاهش 7/61و  6/0نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

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

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 5/95 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 8/91و  1/4

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

 1397ساال   مااه  آذربه تفکيک عمر بنا در  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  4/43سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 6814از مجموع  حاکي از آن است که

درصاد کااهش   واحاد   4/5ماه ساال قبال    در مقايسه با آذر. سهم مذکور انداص دادهرا به خود اختص سهمبيشترين 

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

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه آذر

1395 1396 1397  1396 1397  1396 1397 
 43.4 48.8  65.9- 39.8  2958 8680 6210 سال 5 تا

6-10 1727 2650 1096  53.4 -58.6  14.9 16.1 
11-15 2041 2614 950  28.1 -63.7  14.7 13.9 
16-20 966 2082 1049  115.5 -49.6  11.7 15.4 
 11.2 9.8  56.5- 97.1  761 1750 888 20بيش از 

 100.0 100.0  61.7- 50.2  6814 17776 11832 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات کاه     1397سال  ماه آذر هران درتوزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر ت

 ناماه  قراردادهاي مبايعاه بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 3/14با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق 

 قارار  هااي بعادي   در رتباه  ددرصا  3/8و  2/9هااي   به ترتيب با سهم 4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 
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 10مرباو  باه    یجاار  مااه ساال  ذرت انجام شاده در شاهر تهاران در آ   تعداد معامالکل درصد از  0/73در مجموع اند.  گرفته

ماناده   بااقي منطقاه   12( باوده و  11و  15، 8، 1 ،7، 14، 10، 4 ،2، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل  )به منطقه شهر

 .اندختصاص دادهتعداد معامالت را به خود ا کل درصد از 0/27

 1397سال  ماه آذردر  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

     ياک متار مرباع زيربنااي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق           ، متوساط قيمات  1397سال  ماهآذر در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتياب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 5/95 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشاابه ساال قبال    بيشترين رشد متوسط قيمت در اين  .دهدنشان ميافزايش  درصد 8/91و  1/4

 .تعلق دارد( درصد 6/54)معادل  12منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 0/105 معادل) 1ه منطقه ب

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

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

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 61.7- 0.6-  6814  6855  17776 سکونی()واحد م تعداد معامالت

 91.8 4.1 95547 91794 49821 )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  نتايجق با گانه شهر تهران مطاب 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 ميليون ريال به منطقه 1/218ل شده معاد

 .دهند درصد افزايش نشان مي 0/75و  0/105ارقام 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   نهمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت  -3

هزار واحد مسکوني بالغ  9/97به  1397ماهه سال    نهدر هاي مسکوني شهر تهران  تعداد معامالت آپارتمان

دهد. در اين مدت متوسط  درصد کاهش نشان مي 6/25گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 

 4/75هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 . دهد درصد افزايش نشان مي 9/63قبل  ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال

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

  
 درصد تغيير  ماهه   نه

1395 1396 1397 1396 1397 

 25.6- 12.0 97920 131537 117426 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 63.9 8.0 75368 45971 42585 )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  آذر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمات ياک متار مرباع بناا در     

 به ازاي هر متر مرباع بناا  " ميليون ريال 60تا  50"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1397
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    قيمتاي  هاای  و دامناه   ختصااص داده درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را باه خاود ا   8/9 سهمبا 

. اناد  بعدي قرار گرفتاه    هاي ي در رتبهدرصد 9/8  و 0/9هاي  " ميليون ريال به ترتيب با سهم50تا  40" و "70تا  60"

درصاد واحادهاي مساکوني باا قيمتاي کمتار از        7/56اي بوده است کاه  گونهدر اين ماه، توزيع حجم معامالت به 

 .اند ميليون ريال( معامله شده 5/95مربع واحد مسکوني شهر تهران )متوسط قيمت هر متر 

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

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغال

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

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

 "60تاا   50" دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده باه واحادهاي مساکوني باا زيربنااي     نشان مي 1397سال 

باه   مربع متر" 80تا  70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 8/14معادل  مترمربع

واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 3/12و  5/14هاي  ترتيب با سهم

 .امالت انجام شده را به خود اختصاص دادنددرصد از مع 7/55متر 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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 معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد -3-4

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

ريال با  ميليون" 4500تا  3000" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به رين سهم از معامالت انجام شده بيشتدرصد،  2/17اختصاص سهم 

در  دیدرص 9/10و  6/16 های اختصاص سهم باريال نيز به ترتيب ميليون " 6000تا  4500" و "3000تا  1500"

دهاي مسکوني با ارزش کمتر درصد از معامالت به واح 3/47در 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

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشاابه ساال  شاخص کرايه مسکن  1397سال  ماه آذر در

 دهد.رشد نشان مي درصد 2/16 و 2/19قبل به ترتيب 

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت 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

 5/95ن به متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهرا 1397ماه سال  ذردر آ

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 8/91ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

نيز  1397ماهه سال    نهدرصد کاهش دارد. در  7/61معادل  1396ماه سال  ذرهزار فقره بود که نسبت به آ 8/6اين ماه 

هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه  9/97ر تهران به هاي مسکوني شه تعداد معامالت آپارتمان

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در همچنين  .دهد نشان مي کاهشدرصد  6/25سال پيش از آن، 

ين سهم را به درصد بيشتر 4/43سال ساخت با سهم  5حاکي از آن است که واحدهاي تا شهر تهران به تفکيک عمر بنا 

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

 .دهد درصد رشد نشان مي 2/16و  2/19مشابه 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 تعداد معامالت واحدهاي مسکونيو 

 1397سال  ماه آذر 

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

 367 218108 1منطقه 

 624 145018 2منطقه 

 295 179606 3منطقه 

 565 101751 4منطقه 

 971 119260 5منطقه 

 251 132549 6منطقه 

 434 90698 7منطقه 

 367 90382 8منطقه 

 146 68574 9منطقه 

 499 63564 10منطقه 

 323 61503 11منطقه 

 185 54311 12منطقه 

 230 88249 13منطقه 

 457 70231 14منطقه 

 357 51249 15منطقه 

 119 49667 16منطقه 

 130 48799 17منطقه 

 150 42020 18منطقه 

 55 46302 19منطقه 

 130 47666 20منطقه 

 88 63585 21منطقه 

 71 92176 22منطقه 

  6814 95547 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 

 


