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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 9317سال  ماه فروردين

 اريان.ا.بانک مرکزي ج

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 تعالي  سمهاب
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 7931سال  ماه فروردين زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه  يکه برگرفته از آمارها «1317سال  ماه فرورديندر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

تهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک ثبت معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شد

 که يد رسواحد مسکوني  هزار 0/5هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1317سال ماه  فروردينر د

ماه  حجم معامالت در فروردين .دهد نشان مي درصد کاهش 3/6 و 0/51به ترتيب  مشابه سال قبلقبل و ماه نسبت به ماه 

هاي سال رقم خورده و لذا کاهش  تر از ساير ماه و تحت تاثير تعطيالت نوروز در سطحي بسيار پايين طبق روال هرساله

 .باشد تعداد معامالت ثبت شده در اين ماه نسبت به ماه قبل، عمدتًا ناشي از اين موضوع مي

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

درصد افزايش  5/21ماه مشابه سال قبل نسبت به که  ريال بود ميليون 3/55 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهد نشان می

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

 .باشد مي

 حجم معامالت مسکن  -7

 1317سرال   مراه  فرروردين به تفکيک عمرر بنرا در    در شهر تهران تعداد واحدهاي مسکوني معامله شدهبررسي توزيع 

درصرد   5/02سرال سراخت برا سرهم      5واحردهاي ترا   واحد مسکوني معاملره شرده،    5006از مجموع  حاکي از آن است که

درصد کراهش يافتره و   واحد  2/3ال قبل س ماه سهم مذکور در مقايسه با فروردين. اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

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

 (واحد مسکوني)      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -7جدول                    

 (سال)عمر بنا 
 سهم درصد  رصد تغييرد  ماه فروردين

7935 7936 7931  7936 7931  7936 7931 

 0205 0507  1207- 2001-  2106 2051 3071 سال 5 تا
6-10 262 270 203  100 -305  1602 1607 
11-15 1011 120 726  -107 -2101  1701 1000 
16-20 072 633 203  3200 2601  1102 1501 
 1005 103  600 1102  522 012 002 20بيش از 

 744.4 744.4  6.9- 8.5-  5456 5985 5886 جمع کل
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه / محاسبات گزارش: ماخذ
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حراکي از آن اسرت    1317سال  ماه فروردين توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهراي  بيشرترين تعرداد    ،از کرل معرامالت   ديرصر د 5/13برا سرهم    5منطقه  ،گانه شهر تهران 22يان مناطق از مکه 

قررار   بعردي  در رتبه ديدرص 0/2يکسان  سهم هر کدام با 0و  2مناطق  همچنين. را به خود اختصاص داده است نامه مبايعه

ترتيرب    بره ) منطقره شرهر   10م شده در شهر تهران مربرو  بره   تعداد معامالت انجاکل درصد از  1/71در مجموع . اند گرفته

تعرداد   کرل  درصد از 1/22مانده  باقيمنطقه  12بوده و ( 1و  11، 15، 7 ،2، 10، 10، 0 ،2، 5 مناطق بيشترين فراواني شامل

 .اندمعامالت را به خود اختصاص داده

 7931سال  ماه فرورديندر  انجام شده توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت -7 نمودار

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 برگرفته از آمارهاي خام/ محاسبات گزارش: ماخذ

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربنراي واحرد مسرکوني معاملره شرده از طريرق       1317سال  ماه فروردين در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيرب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 3/55 هاي معامالت ملکي شهر تهران اهبنگ

مراه نسربت بره مراه     بيشترين رشد متوسط قيمت در ايرن  . دهدنشان ميافزايش  درصد 5/21درصد کاهش و  0/2

تعلرق  ( درصرد  0/0معرادل  ) 11منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 7/06 معادل) 5مشابه سال قبل به منطقه 

 .دارد
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 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 7فروردين
7936 

 7اسفند
7936 

فروردين 
7931 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 603- 5100-  5006  12307  5320 (واحد مسکونی) تعداد معامالت

 2105 200- 55220 56326 02677 (هزار ريال) قيمت هر متر مربع متوسط
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه / محاسبات گزارش: ماخذ
، متوسط 1315سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  نتايجگانه شهر تهران مطابق با  22بروزرساني آمار موجودي واحدهاي مسکوني مناطق  با -1

 .مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1316سال در  شهر تهران یواحد مسکون یقيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنا

بيشرترين متوسرط قيمرت يرک مترر مربرع زيربنراي مسرکوني          ،گانه شهرداري تهرران   22ميان مناطق در 

 تعلرق داشرته   12 ميليون ريال به منطقه 0/26 ابو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/116شده معادل  معامله

 . دهند درصد افزايش نشان مي 1/33و  1/03ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب . است

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -9

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -7-9

سرال   مراه  فرروردين  ت يک متر مربع بنا درتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيم

 به ازاي هر متر مربرع بنرا  ميليون ريال " 30تا  25"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1317

 30" قيمتي های دامنهو   درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 7/10 سهمبا 

در . انرد  بعدي قرار گرفتره   هاي ي در رتبهدرصد 1/2و  2/10  هاي ميليون ريال به ترتيب با سهم" 00تا  35"و " 35تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتري کمترر از متوسرط     7/57اي بوده است که گونهاين ماه، توزيع حجم معامالت به

 .اند همعامله شد( ميليون ريال 3/55)قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران 
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 (درصد/ ميليون ريال )  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -9 دارمون

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-9

توزيع فراواني تعداد واحردهاي مسرکوني معاملره شرده برر حسرب سرطا زيربنراي هرر واحرد مسرکوني در            

 60" دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنراي نشان مي 1317سال  ماه فروردين

 مترر " 20ترا   70"و " 60تا  50"بنايواحدهاي داراي زير. اختصاص داشته است درصد 7/15معادل  ر مربعمت "70تا 

واحردهاي   اين مراه،  در مجموع در .قرار دارند يبعد  هاي در رتبهي درصد 7/11و  5/15هاي  به ترتيب با سهم مربع

 .انجام شده را به خود اختصاص دادنددرصد از معامالت  2/56متر مربع،  20مسکوني با سطا زيربناي کمتر از 

 (درصد/ متر مربع )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -5 نمودار
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور/ محاسبات گزارش: ماخذ
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 د معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فراواني تعدا -9-9   

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1317سال  ماه فروردين در

ريال با  ميليون" 2000تا  1000" 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، 3/23اختصاص سهم 

هاي  در رتبه ددرص 0/11و  3/17 اختصاص سهم باريال نيز هر کدام ميليون " 0000تا  3000"و " 3000تا  2000"

 0000هاي مسکوني با ارزش کمتر از درصد از معامالت به واحد 6/50حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته بعدي

 .ميليون ريال اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

شاخص کرايه مسکن اجاري در شرهر تهرران و در کرل منراطق شرهري نسربت بره مراه          1317ماه سال  فروردين در

 سراله تنظريم  يک ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبًا. دهدرشد نشان مي درصد 3/1 و 0/10قبل به ترتيب  سالمشابه 

بهرا برا    سربب تغييرر متناسرب اجراره    کنترل و مهار تورم،  هاي از سياستبهاي مسکن  هشاخص اجاراثرپذيري و نيز گردند  مي

از شخصري و   اجراره بهراي مسرکن اعرم    )نمايد سهم هزينره مسرکن   خاطر نشان مي. تحوالت نرخ تورم در کشور شده است

درصرد   1/33دل معرا ( 100=1315براساس سال پايه ) در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي( غيرشخصي

 .باشدمي
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 (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 کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجارهو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2        

 يبندجمع -5

 3/55متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به  1317ماه سال  در فروردين

عداد معامالت انجام شده طي ت. دهد درصد افزايش نشان مي 5/21ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

بررسي تحوالت بازار . درصد کاهش دارد 3/6معادل  1316ماه سال  هزار فقره بود که نسبت به فروردين 0/5اين ماه 

که  طوري ، بهباشد یدر اين دوره م بها با نرخ تورم مويد تغيير متناسب اجاره 1317سال  ماه بهاي مسکن در فروردين اجاره

 3/1و  0/10اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  شاخص کرايه مسکن

 .دهد درصد رشد نشان مي
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 :گزارش يوستپ

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -9جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 7931سال ماه  وردينفر 

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

 231 116310 7منطقه 

 023 26107 2منطقه 

 231 105265 9منطقه 

 025 52206 5منطقه 

 620 71507 5منطقه 

 160 77651 6منطقه 

 225 01113 1منطقه 

 302 01605 8منطقه 

 116 37260 3منطقه 

 371 33002 74منطقه 

 257 37062 77منطقه 

 102 37136 72منطقه 

 171 01003 79منطقه 

 317 31002 75منطقه 

 221 31163 75منطقه 

 22 21022 76منطقه 

 105 27153 71منطقه 

 125 26022 78منطقه 

 65 27121 73منطقه 

 100 30231 24منطقه 

 22 01112 27منطقه 

 55 06120 22منطقه 

  5456 55284 هرمتوسط ش

 محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور: ماخذ                                          
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  (هزار ريال) (1)7936در سال  تهرانشهر  مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -5جدول

 ر تهرانمتوسط قيمت شه ماه
 02677 فروردين

 00350 ارديبهشت

 00656 خرداد

 05211 تير

 05662 مرداد

 06500 شهريور

 06121 مهر

 07121 آبان

 01221 آذر

 51307 دي

 53201 بهمن

 56326 اسفند
 مستغالت کشور محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و: ماخذ                           
، متوسط 1315سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال  نتايجگانه شهر تهران مطابق با  22بروزرساني آمار موجودي واحدهاي مسکوني مناطق  با -1

متوسط  در اين تجديد نظر .مورد تجديد نظر قرار گرفته است 1316سال در  شهر تهران یواحد مسکون یقيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنا
گانه شهر تهران تغيير نيافته و صرفًا متوسط قيمت کل شهر تهران به دليل بروزرساني اوزان مناطق مورد اصالح و  22قيمت هيچ يک از مناطق 

 .بازنگري قرار گرفته است


