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9911وضعیت بازار مسکن تهران در خرداد از  7ملک  گزارش  
 مرکزیبر اساس گزارشات اداره بررسی ها و آمار بانک 

 

شده از اطالعات خام دفاتر امالک شهر  تهیه ؛ این گزارشایران  مرکزیو به نقل از بانک  پایگاه خبری هفت ملک به گزارش از
 جمع آوری شده است.  یها و آمار بانک مرکزاداره بررسیتهران است که توسط 

 :آمدهدستبر طبق اطالعات به

 ست که نسبت به مدت مشابه سال قبل ا بوده هزار معامله  91، 9911گرفته در شهر تهران در خرداد تعداد معامالت مسکن انجام
 .درصد افزایش داشته است 01نزدیک به 

 نسبت  هزار تومان بوده که 151میلیون و  90طور میانگین در خردادماه سال جاری قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران به
 .درصد افزایش قیمت را شاهد هستیم 01به خرداد سال گذشته 

   

 شده در خرداد ماه انجام مسکن بررسی حجم معامالت
 

اند که نسبت به مدت مشابه درصد معامالت را به خود اختصاص داده 90سال ساخت نزدیک به  5تعداد واحدهای نوساز و تا 
 /. کاهش داشته است. 0سال گذشته در حدود 

 .شده استها افزودهگیرند که به مقدار معامالت آنسال ساخت قرار می 01سال و بیش از  91تا  6های بعدازآن خانه
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 95بیشترین معامالت و  تهران 5منطقه دهد که گانه شهر تهران نشان می 00همچنین بررسی حجم معامالت برحسب مناطق 
 درصد را به خود اختصاص داده است. 

درصد معامالت مسکن شهر تهران  79اند؛ و درمجموع درصد معامالت را انجام داده 0و  1به ترتیب  0و  0بعدازآن مناطق 
درصد باقی معامالت در  06شده و انجام 9، 99، 0، 9، 7، 90، 91، 0، 0، 5منطقه شهر تهران و به ترتیب در مناطق  91مربوط به 

 .مناطق دیگر انجام شده است

 

 

 

 بررسی تحوالت قیمت مسکن در خردادماه
 

ر طودهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران بهها و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان میبررسی قیمت
 هزار تومان رسیده است.  151میلیون و  90میانگین به 

 .دهددرصد افزایش را نشان می 99ماه درصد و نسبت به اردیبهشت 01نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود  این مقدار
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دهد بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک شهر تهران گانه شهر تهران نشان می 00بررسی و مقایسه قیمت بین مناطق 

 هزار تومان بوده است.  011میلیون و  0شهر تهران با  90منطقه  میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به 09با قیمت متری 

 .درصد افزایش داشته است 07و  59این آمار در مقایسه مدت مشابه سال قبل نزدیک به 

 

  

 ماه نخست سال9بررسی تحوالت بازار مسکن در شهر تهران در 
 

هزار  09گرفته در شهر تهران دهد که میزان معامالت انجامگرفته در شهر تهران نشان میمعامالت انجامملک هفت روی  بررسی 
 درصد افزایش داشته است.  0ماهه نخست سال گذشته معامله بوده که نسبت به سه

ست که نسبت به بهار میلیون تومان بوده ا 97ماهه فصل بهار قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سه
 .دهددرصد افزایش را نشان می 97سال گذشته 
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ی هایشده در شهر تهران بیانگر این مسئله است که خانهبررسی تعداد معامالت انجام،  پایگاه خبری ملک هفتبه گزارش 

اند و در رتبه شده را به خود اختصاص دادهدرصد معامالت انجام 91/0میلیون تومان در هر مترمربع نزدیک به  90تا  91باقیمت 
 اول قرار دارند. 

درصد  91/9میلیون تعلق دارد که با فاصله کمی در رتبه دوم قرارگرفته و  90تا  90هایی با قیمت رتبه بعدی مربوط به خانه
 معامالت را به خود اختصاص داده است. 

میلیون  90شده در شهر تهران در خردادماه در رنج کمتر قیمت میانگین شهر تهران یعنی درصد کل معامالت انجام 55نزدیک به 
 .اندقرار داشته
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 71تا  61متر و  61تا  51های شده مربوط به خانهحسب متراژ کل خانه انجام دهیم بیشتر معامالت انجامها را براما اگر بررسی
 اند. در صد در رتبه اول قرارگرفته 90متر هستند که با مقدار در صد مشابه 

معامالت مربوط به این متراژها درصد  1و  99های بعدی قرارگرفته و متر در رتبه 11تا  01متر و  01تا  71هایی با زیربنای خانه
 .د معامالت مسکن را به خود اختصاص داده استدرص 50 متر 01های کمتر از خانهدهد است؛ و بررسی کلی آمار نشان می

 
درصد  90دهد که و بر اساس آمارهای دفاتر امالک نشان می ایران مرکزیبانک  شده در شهر تهران توسطبررسی معامالت انجام

 شده است. میلیون تومانی انجام 011تا  611شده در دامنه قیمتی معامالت انجام

 51ه شده نزدیک بهای انجامطورکلی با بررسیگیرند؛ و بهمیلیون تومانی نیز در رتبه بعدی قرار می 611میلیونی تا  951واحدهای 
استقبال گرفته و نشان از میلیون تومانی انجام 911میلیارد و  9شده در شهر تهران در دامنه قیمتی کمتر از الت انجامدرصد معام

 .در مناطق مرکزی شهر تهران است های کوچکمردم از خانه
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 بررسی اجاره بهای مسکن در شهر تهران
 

 91تا  07خانه نزدیک به دهد که کرایهبها در شهر تهران و کلیه مناطق شهری نشان میبررسی شاخص افزایش میزان اجاره
 .افزایش داشته استدرصد نسبت به مدت خردادماه سال گذشته 

 
متوسط قیمت مسکن در شهر هزار معامله بوده است و 91، 11شده در شهر تهران در خرداد سال طورکلی میزان معامالت انجامبه

 میلیون تومان رسیده است.  90به  تهران نزدیک

درصد معامالت را به خود  91های گذشته بیشترین متقاضی را داشته و نزدیک به مانند سال سال ساخت 5های تا خانه
 .انداختصاص داده

 

  

 گانه تهران00قیمت متوسط مسکن و تعداد معامالت مسکن در مناطق 
 

گانه 00در انتهای گزارش مشاهده مینمائید، قیمت متوسط هر متر مربع از مسکن در مناطق در ادامه و در جدول پیوستی که 
 تهران را بر اساس معامالت انجام گرفته در بازار مسکن را برایتان تهیه دیده ایم:
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