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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1398سال  ماه اردتشهبي

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي
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 1398سال  ماه ارديبهشت زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه  يکه برگرفته از آمارها «1398سال  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

 واحد مسکوني  هزار 1/12هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماه ارديبهشتر د

  دهد. نشان ميدرصد کاهش  5/36نسبت به ماه مشابه سال قبل که يد رس

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

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 7/126 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 0/112و  5/12

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

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

ساال سااخت باا ساه       5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 12128از مجموع  حاکي از آن است که 1398

 9/2ساال قبال    مااه  ارديبهشات در مقايسه با . سه  مذکور انداص دادهرا به خود اختص سه درصد بيشترين  0/41

 .سال افزوده شده است 15سال و بيش از  10تا  6هاي با قدمت  در مقابل به سه  واحدکاهش يافته و درصد واحد 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه ارديبهشت

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 
 41.0 43.9  40.7- 7.6  4975 8392 7797 سال 5 تا

6-10 2671 3147 2195  17.8 -30.3  16.5 18.1 
11-15 2603 2814 1531  8.1 -45.6  14.7 12.6 
16-20 1959 2791 2085  42.5 -25.3  14.6 17.2 
 11.1 10.3  31.6- 46.1  1342 1963 1344 20بيش از 

 100.0 100.0  36.5- 16.7  12128 19107 16374 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن   1398ساال   مااه  ارديبهشات  ق مختلف شهر تهاران در توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناط

قراردادهااي  بيشاترين تعاداد    ،از کل معامالت ديرصد 6/16با سه   5منطقه  ،گانه شهر تهران 22است که از ميان مناطق 

هااي   رتباه  در دیدرصا  2/9و  6/9هااي   به ترتيب با سه  4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه



2 

 

 یجاار  ساال  مااه  ارديبهشات تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در کل درصد از  8/72در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

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

 .اندعداد معامالت را به خود اختصاص دادهت کل درصد از 2/27مانده  باقي

 1398سال  ماه ارديبهشتدر  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

     ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مساکوني معاملاه شاده از طرياق     1398سال  ماه ارديبهشت رد

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 7/126 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت باه مااه مشاابه ساال     در اين بيشترين رشد متوسط قيمت  .دهدنشان ميافزايش  درصد 0/112و  5/12

 .تعلق دارددرصد(  5/84)معادل  19منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 0/134 معادل) 9قبل به منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 ارديبهشت
1397 

 فروردين
1398 

 ارديبهشت
1398 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

  36.5-  254.3  12128  3423  19107 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 112.0 12.5 126725 112691 59789 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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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 1/59 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 2/260شده معادل 

 .دهند يدرصد افزايش نشان م 9/117و  4/107ارقام 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

 1398ماهه نخست سال تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در دو   -3

هزار واحد  6/15 حدود به 1398 دو ماهه نخست سالهاي مسکوني شهر تهران در  تعداد معامالت آپارتمان

 مدتدر اين دهد.  درصد کاهش نشان مي 6/35 ،سال پيش از آنمدت مشابه مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 1/108سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  7/119

 1396-98هاي  سالدو ماهه نخست در عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير   دو ماهه

1396 1397 1398 1397 1398 

 35.6- 11.0 15551 24153 21758 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 108.1 32.2 119708 57534 43514 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 ت مسکنهاي آماري بازار معامال ساير شاخص -4

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

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

باه ازاي هار متار    " ميلياون رياال   90تا  75" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1398سال 

 هاای  و دامنه  اند درصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 6/10 با سه  مربع بنا
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هااي   در رتباه  دیدرص 7/9و  1/10 های اختصاص سه  بابه ترتيب " ميليون ريال نيز 105تا  90" و "75تا  60" قيمتي

درصد واحادهاي مساکوني باا     1/54اي بوده است که توزيع حج  معامالت به گونهدر اين ماه، . اند قرار گرفته بعدي

 .اند ميليون ريال( معامله شده 7/126قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 ن ريال / درصد()ميليو  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

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

در توزيع فراواني تعداد واحدهاي مساکوني معاملاه شاده بار حساب ساطن زيربنااي هار واحاد مساکوني           

 دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحادهاي مساکوني باا زيربنااي    نشان مي 1398سال  ماه ارديبهشت

" 80تاا   70و "" 60تا  50"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  7/14با سه   مترمربع "70تا  60"

 ايان مااه،   در مجماوع در  قارار دارناد.   يبعاد   ايها  در رتباه ي درصد 9/11و  1/14هاي  به ترتيب با سه  مربع متر

درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصااص   3/53متر مربع،  80واحدهاي مسکوني با سطن زيربناي کمتر از 

 .دادند

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

 
 

 
 

 

 

 

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

 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1398سال  ماه ارديبهشت در

ريال با  اردميلي" 5/4تا  0/3" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  ميان دامنهدر حاکي از آن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  2/14اختصاص سه  

 هاي بعدي در رتبه دیدرص 7/9و  1/11 های اختصاص سه  باريال نيز به ترتيب  اردميلي" 5/7تا  0/6" و "0/6تا  5/4"

 ميليارد 0/9درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  4/50در مجموع در اين ماه، حدود . اند قرار گرفته

 .ريال اختصاص داشته است

 (/ درصد د ريالميليار)  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

 سال جاري موياد رشاد   ماه ارديبهشتدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه یدرصد 7/19 و 6/22 معادل به ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانمسکن و اجاره قيمترشد 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

متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به  1398سال  ماه ارديبهشتدر 

دهد. تعداد معامالت انجام  درصد افزايش نشان مي 0/112ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل  7/126

دو در درصد کاهش دارد.  5/36معادل  1397سال  ماه ارديبهشتهزار فقره بود که نسبت به  1/12شده طي اين ماه 

هزار واحد مسکوني بالغ  6/15 حدود هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتماننيز  1398 ماهه نخست سال

بررسي توزيع تعداد همچنين  .هدد نشان مي کاهشدرصد  6/35از آن، سال پيش مدت مشابه گرديد که در مقايسه با 

سال ساخت با  5بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر 

اند. در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و  دادهدرصد بيشترين سه  را به خود اختصاص  0/41سه  

 .دهد درصد رشد نشان مي 7/19و  6/22 معادل ه مشابه سال قبل به ترتيبدر کل مناطق شهري نسبت به ما
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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

 1398سال  ماه ارديبهشت 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( وسط قيمتمت منطقه شهري

 605 260229 1منطقه 

 1166 196536 2منطقه 

 532 221197 3منطقه 

 1115 141144 4منطقه 

 2011 158812 5منطقه 

 428 170424 6منطقه 

 630 122842 7منطقه 

 657 121830 8منطقه 

 273 94528 9منطقه 

 882 87929 10منطقه 

 471 88306 11منطقه 

 365 69374 12منطقه 

 397 120436 13منطقه 

 700 98816 14منطقه 

 542 71797 15منطقه 

 176 63922 16منطقه 

 217 63701 17منطقه 

 279 59087 18منطقه 

 87 59927 19منطقه 

 284 63370 20منطقه 

 192 86634 21منطقه 

 119 126285 22منطقه 

  12128 126725 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 

 

 


