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 1398سال  ماه خرداد زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1398سال  ماه خرداددر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

ر منتشتهيه 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 0/6هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1398سال  ماه خردادر د

  دهد. نشان ميدرصد کاهش  8/59نسبت به ماه مشابه سال قبل که 

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

قبل و ماه مشابه سال قبل به که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 0/133 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 3/104و  9/4ترتيب 

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

 د.باش 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       5واحکدهاي تکا   ، واحد مسکوني معامله شده 5986از مجموع  حاکي از آن است که 1398

واحکد   0/4سکال قبکل    ماه خرداددر مقايسه با   مذکور . سهاندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  7/39

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

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه خرداد

1396 1397 1398  1397 1398  1397 1398 
-9.6  2378 6508 7197 سال 5 تا  63.5-   43.7 39.7 

6-10 2555 2421 1103  -5.2 -54.4  16.3 18.4 

11-15 2520 2194 804  -12.9 -63.4  14.7 13.4 

16-20 1763 2176 1021  23.4 -53.1  14.6 17.1 

 11.4 10.7  57.2- 19.6  680 1587 1327 20بيش از 

 100.0 100.0  59.8- 3.1-  5986 14886 15362 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حکاکي از آن اسکت    1398سکال   مکاه  خرداد توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهکاي  بيشکترين تعکداد    ،از ککل معکامالت   ديرصک د 0/15بکا سکه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22که از ميان مناطق 

هکاي   در رتبکه  دیدرصک  7/8و  0/9هکاي   به ترتيب با سه  2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه
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مربکو    یجکار  سال ماه خردادتعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در کل درصد از  6/70در مجموع اند.  هقرار گرفت بعدي

منطقکه   12( بکوده و  3و  1، 15، 8 ،7، 14، 10، 2 ،4، 5 منکاطق  ترتيکب بيشکترين فراوانکي شکامل      )بکه  منطقه شهر 10به 

 .انداص دادهتعداد معامالت را به خود اختص کل درصد از 4/29مانده  باقي

 1398سال  ماه خرداددر  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

     مت يک متکر مربکع زيربنکاي واحکد مسککوني معاملکه شکده از طريکق         ، متوسط قي1398سال  ماه خرداد در

قبکل و مکاه مشکابه سکال قبکل بکه       که نسبت به مکاه   ريال بود ميليون 0/133 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسکبت بکه مکاه مشکابه     بيشترين رشد متوسط قيمت در اين  .دهدنشان ميافزايش  درصد 3/104و  9/4ترتيب 

 .تعلق دارددرصد(  0/89)معادل  1منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 2/134 معادل) 10بل به منطقه سال ق

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 خرداد
1397 

 ارديبهشت
1398 

 خرداد
1398 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 59.8- 50.6- 5986 12128 14886 )واحد مسکونی( تتعداد معامال

 104.3 4.9 132997 126725 65107 )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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  متر مربع زيربناي مسککوني معاملکه   بيشترين متوسط قيمت يک ،گانه شهرداري تهران  22ميان مناطق در 

. اسکت  تعلق داشکته  18 ميليون ريال به منطقه 2/60 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 1/268شده معادل 

 .دهند درصد افزايش نشان مي 9/107و  0/89ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

هزار  5/21 حدود به 1398 ماهه نخست سال سهمسکوني شهر تهران در هاي  تعداد معامالت آپارتمان

در اين دهد.  درصد کاهش نشان مي 8/44 ،سال پيش از آنمدت مشابه واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 7/106سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به  1/124ان تهر

 1396-98هاي  سالماهه نخست  سهعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير   ماهه سه

1396 1397 1398 1397 1398 

-44.8 5.2 21537 39039 37120 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  

 106.7 36.8 124138 60058 43894 )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

 مت يک متر مربع بناي واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قي -1-4

سکال   مکاه  خکرداد  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنکا در 

 به ازاي هر متر مربکع بنکا  " ميليون ريال 90تا  75" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1398

 60" قيمتکي   و دامنکه   اند خود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  5/10 با سه 
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در اين ماه، توزيکع حجک  معکامالت    . است  قرار گرفته بعدي در رتبه دیدرص 3/9 اختصاص سه  باميليون ريال " 75تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتکر از متوسکط قيمکت هکر متکر مربکع واحکد         2/55ست که اي بوده ابه گونه

 .اند ميليون ريال( معامله شده 0/133مسکوني شهر تهران )

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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

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

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

 "60تکا   50" بيشترين سه  از معامالت انجام شده بکه واحکدهاي مسککوني بکا زيربنکاي     دهد، نشان مي 1398سال 

به  مربع متر" 80تا  70و "" 70تا  60"بناي اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  6/14با سه   مترمربع

واحدهاي مسککوني   اه،اين م در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 6/12و  7/13هاي  ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 7/54متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

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

 
 

 
 

 

 

 

 ام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خ
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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، 1398سال  ماه خرداد در

ريال با اختصاص  اردميلي" 5/4تا  0/3" مسکوني با ارزشواحدهاي هاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

تا  5/4" واحدهاي داراي ارزش. اند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  3/15سه  

 0/50در مجموع در اين ماه، حدود . اند رار گرفتهق بعدي  در رتبه دیدرص 5/11  اختصاص سه  با ريال نيز اردميلي "0/6

 .ريال اختصاص داشته است ميليارد 0/9درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 

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

 

 

 

 

 

 / برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورمحاسبات گزارشماخذ: 

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

بکه   سال جاري مويکد رشکد   ماه خرداددر  کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهريشاخص  بررسي

 .باشد مي سال قبل نسبت به ماه مشابه یدرصد 7/20 و 0/23 معادل 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

 0/133متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به  1398سال  ماه خرداددر 

دهد. تعداد معامالت انجام شده  درصد افزايش نشان مي 3/104ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

ماهه نخست  سهدر درصد کاهش دارد.  8/59معادل  1397سال  ماه خردادهزار فقره بود که نسبت به  0/6طي اين ماه 

هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در  5/21 حدود هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتماننيز  1398 سال

بررسي توزيع تعداد واحدهاي همچنين  .دهد نشان مي کاهشدرصد  8/44از آن، سال پيش مدت مشابه مقايسه با 

 7/39سال ساخت با سه   5تفکيک ممر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا ه شده در شهر تهران به مسکوني معامل

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

 .دهد شد نشان ميدرصد ر 7/20و  0/23 معادل مناطق 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

 1398سال  ماه خرداد 

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

 283 268141 1منطقه 

 522 215522 2منطقه 

 267 246766 3منطقه 

 540 142492 4منطقه 

 896 168279 5منطقه 

 252 176221 6منطقه 

 330 130581 7منطقه 

 332 130824 8منطقه 

 117 97082 9منطقه 

 431 94214 10منطقه 

 249 93935 11منطقه 

 179 73678 12منطقه 

 194 127082 13منطقه 

 336 95226 14 منطقه

 299 70132 15منطقه 

 107 65180 16منطقه 

 129 64277 17منطقه 

 174 60215 18منطقه 

 51 67879 19منطقه 

 147 62864 20منطقه 

 83 96905 21منطقه 

 68 135062 22منطقه 

  5986 132997 متوسط شهر
 رش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزا                                          

 

 

 


