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ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ،ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ
در دیﻣﺎه از آذرﻣﺎه ﻫﻢ ﮐﺴﺎدﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻨﻮز آﻣﺎر رﺳﻤﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان در دیﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺮسوﺟﻮ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در دیﻣﺎه وﺿﻌﯿﺖ از آذرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ  ۶۲درﺻﺪی ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﮐﺴﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻼک ،ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ از ﺻﻌﻮد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻮاﻫﺪ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺴﯿﺮ آراﻣﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۱۵روز اﺑﺘﺪای دیﻣﺎه ۱۳۹۷
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۲۲۴ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﺪود  ۷۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻈﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎﻣﻼت دیﻣﺎه
۱۳۹۷
ﻣﺤﻠﻪ

ﻣﺘﺮاژ

ﺳﻦ ﺑﻨﺎ

ﻗﯿﻤﺖ

ﭘﯿﮑﺎنﺷﻬﺮ

 ۵۶ﻣﺘﺮ

 ۴ﺳﺎل

 ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

آﺑﺸﺎر دﻣﺎر

 ۵۲ﻣﺘﺮ

 ۳ﺳﺎل

 ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻟﺸﮕﺮ

 ۳۵ﻣﺘﺮ

 ۴ﺳﺎل

 ۲۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﺑﻮذر

 ۵۵ﻣﺘﺮ

 ۶ﺳﺎل

 ۲۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﻫﻘﺎن

 ۵۲ﻣﺘﺮ

 ۵ﺳﺎل

 ۳۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮔﻠﭽﯿﻦ

 ۴۳ﻣﺘﺮ

 ۴ﺳﺎل

 ۳۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس

 ۶۱ﻣﺘﺮ

 ۳ﺳﺎل

 ۴۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﺮﯾﺎﻧﮏ

 ۶۵ﻣﺘﺮ

 ۲ﺳﺎل

 ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻫﺎﺷﻤﯽ

 ۸۵ﻣﺘﺮ

 ۲ﺳﺎل

 ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮔﻼﺑﺪره

 ۴۸ﻣﺘﺮ

 ۵ﺳﺎل

 ۵۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻣﺎﻣﺖ

 ۷۳ﻣﺘﺮ

 ۲ﺳﺎل

 ۶۸۸ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺟﻨﺖآﺑﺎد

 ۸۲ﻣﺘﺮ

 ۵ﺳﺎل

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ازﮔﻞ

 ۱۰۴ﻣﺘﺮ

 ۳ﺳﺎل

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

آﻟﺴﺘﻮم

 ۱۰۲ﻣﺘﺮ

ﻧﻮﺳﺎز

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

دروس

 ۱۰۷ﻣﺘﺮ

 ۴ﺳﺎل

 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﭘﻮﻧﮏ

 ۱۴۱ﻣﺘﺮ

 ۴ﺳﺎل

 ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن

اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزاﻧﻪ ،رﺷﺪ ﺳﻬﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
از ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺘﺮاژ ﭼﻬﺎر ﮔﺰاره اﺻﻠﯽ
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺎﻫﻬﺎی
آﯾﻨﺪه رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ رﮐﻮد ﻏﯿﺮﺗﻮرﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
روﻧـﺪ ﻓﻌﻠـﯽ ﺑـﺎزار ﻣﺴـﮑﻦ ،اﻧـﺪک ﻣﺘﻘﺎﺿﯿـﺎن واﻗﻌـﯽ را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮق داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه و
آذرﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮاﯾﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮان ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼک ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻃﯽ  ۲۲ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ رﺳﯿﺪه و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در
ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﯾﻢﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از
 ۱۳۹۱ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را رﻗﻢ زد.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﺪی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮان ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ
را در ﮐﺎﻫﺶ  ۶۲درﺻﺪی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در آذرﻣﺎه ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺖ
و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و رﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﯾﮏ دوره رﮐﻮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ را
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎﻫﺶ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ را
ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﮐﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﯿﻨﯽ ،رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد را از ﺗﺤﻮﻻت ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺴﮑﻦ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۶۸۰۰واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۰.۶و  ۶۱.۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﯾﺮﺑﻨﺎی واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻣﻌﺎدل
۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴.۱و  ۹۱.۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

