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 ١٣٩٥سال  ماه اسفند زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

سال  ماهاسفنددر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران«گزارش  ،يبانک مرکز يبه گزارش روابط عموم

و  هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک خام سامانه ثبت معامالت يکه برگرفته از آمارها »١٣٩٥

 :گزارش آمده است نيا در .ه استمنتشر شدتهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايس

 يد رسواحد مسکوني  هزار ٢/١٢هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان١٣٩٥سال ماه  اسفندر د

  .دهد نشان مي درصد کاهش ٤/٦و  ٦/٢١به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  که نسبت

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

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون ٧/٤٥ هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهد درصد افزايش نشان می ٢/٥و  ٥/١به ميزان 

تحوالت بازار معامالت مسکن شهر «صرفاً معطوف به بررسي حوزه  يلگزارش ذ ،نمايد خاطر نشان مي

 .باشد مي» تهران

 حجم معامالت مسکن  -١

واحـد مسـکوني    ١٢٢٤٧ هاي مسکوني شهر تهـران بـه  ، تعداد معامالت آپارتمان١٣٩٥سال  ماه  اسفند در

ي توزيـع تعـداد واحـدهاي    بررسـ . دهـد نشـان مـي  کـاهش   درصـد  ٤/٦که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  رسيد

سال سـاخت   ٥حاکي از آن است که واحدهاي تا  ١٣٩٥سال  ماه اسفندمسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در 

سهم مـذکور در  . انداز واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده سهمدرصد بيشترين  ١/٥١با سهم 

 .سال افزوده شده است ١٥هاي با قدمت بيش از  و عموماً به سهم واحدماه سال قبل کاهش يافته  مقايسه با اسفند

 )واحد مسکوني(      تهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساختوزيع تعداد آپارتمان -١جدول 

 )سال(عمر بنا 
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه اسفند

١٣٩٥ ١٣٩٤  ١٣٩٥ ١٣٩٤  ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ 
 ٥١,١ ٥٥,٨  ١٤,٢- ١٢,٠-  ٦٢٦١ ٧٢٩٤ ٨٢٩٢ لسا ٥ تا

١٤,٤ ١٢,٨  ٥,٧ ٩,٦-  ١٧٦٦ ١٦٧٠ ١٨٤٧ ١٠-٦ 
١٤,٣ ١٦,٣  ١٧,٧- ٢,٤-  ١٧٥٢ ٢١٣٠ ٢١٨٢ ١٥-١١ 
١٠,٧ ٧,٣  ٣٧,٨ ١,٠  ١٣٠٦ ٩٤٨ ٩٣٩ ٢٠-١٦ 
 ٩,٥ ٨,٠  ١١,٦ ٤,٠  ١١٦٢ ١٠٤١ ١٠٠١ ٢٠بيش از 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ٦,٤- ٨,٣-  ١٢٢٤٧ ١٣٠٨٣ ١٤٢٦١ جمع کل

 

حـاکي از آن اسـت    ١٣٩٥سال  ماه اسفند توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهـاي  بيشـترين تعـداد    ،از کـل معـامالت   ديرصـ د ٥/١٥بـا سـهم    ٥منطقه  ،گانه شهر تهران ٢٢از ميان مناطق که 

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



٢ 
 

هـاي   در رتبـه  ديدرصـ  ٥/١٠ و ١/١١ به ترتيب بـا سـهم   ٢و  ٤اطق من همچنين. را به خود اختصاص داده است نامه مبايعه

 منطقـه شـهر   ١٠تعداد معامالت انجام شده در شـهر تهـران مربـوط بـه     کل درصد از  ٣/٧٤در مجموع . اند قرار گرفته بعدي

ـ  بـاقي منطقه  ١٢بوده و ) ٣و  ١٥، ١٠، ٧ ،١، ١٤، ٨، ٢ ،٤، ٥ مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل به( درصـد از   ٧/٢٥ده مان

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده

 ١٣٩٥ ماه سال اسفند توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در -١ نمودار

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

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

  الت قيمت مسکنتحو -٢

     ، متوسط قيمت يـک متـر مربـع زيربنـاي واحـد مسـکوني معاملـه شـده از طريـق          ١٣٩٥سال  ماه اسفند در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيـب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون ٧/٤٥ هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بـه  وسط قيمت در اين بيشترين رشد مت. دهدنشان ميافزايش  درصد ٢/٥و  ٥/١

   .تعلق دارد) درصد ٧/١معادل ( ١منطقه به  بيشترين کاهش متوسط قيمتو ) درصد ٦/٨معادل( ٦منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران  -٢ جدول

  
 درصد تغيير مقطع زماني

 ١٣٩٥ اسفند ١٣٩٥ بهمن ١٣٩٤اسفند
نسبت به 

 قبلماه 

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 ٦,٤- ٢١,٦- ١٢٢٤٧ ١٥٦٣١ ١٣٠٨٣ )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 ٥,٢ ١,٥ ٤٥٦٧٣ ٤٥٠٢٠ ٤٣٤١٨ )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 الت امالک و مستغالت کشورثبت معامبرگرفته از آمارهاي خام سامانه / محاسبات گزارش: ماخذ 
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بيشترين متوسط قيمـت يـک متـر مربـع      ،گانه شهرداري تهران ٢٢ميان مناطق از  ١٣٩٥سال  ماه اسفنددر 

 ميليون ريال به منطقـه  ٧/٢١ باو کمترين آن  ١ ميليون ريال به منطقه ٢/٩٨ي معامله شده معادل زيربناي مسکون

درصـد   ٨/٢درصـد کـاهش و    ٧/١ارقام مزبور در مقايسه با ماه مشابه سال قبـل بـه ترتيـب    . است تعلق داشته ١٨

 .دهد افزايش نشان مي

 )ريال ميليون(       تهران شهر مناطق يمسکون واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -٢نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ١٣٩٥تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در سال  -٣

ر واحد مسکوني بالغ گرديد هزا ١/١٦٢هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان١٣٩٥در سال 

در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد . دهد درصد افزايش نشان مي ٤/٥که در مقايسه با سال قبل، 

ميليون ريال بوده است که نسبت به  ٩/٤٣هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  مسکوني معامله

 .دهد درصد افزايش نشان مي ٤/٥سال قبل، 

 ١٣٩٣-٩٥هاي  در سالعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران  -٣جدول 

  
  درصد تغيير سال

١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ 

 ٥,٤ ١٠,٢- ١٦٢٠٥٤ ١٥٣٧٦٣ ١٧١٣١١ )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 ٥,٤ ٠,٤- ٤٣٩٢٦ ٤١٦٨٣ ٤١٨٤٣ )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور/ رشمحاسبات گزا: ماخذ

 



٤ 
 

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -٤

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -٤-١

سـال   مـاه  اسفند توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در

 به ازاي هر متر مربـع بنـا  ميليون ريال " ٣٥تا  ٣٠"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  ١٣٩٥

 ٢٥" قيمتي های دامنهو   د اختصاص دادهدرصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خو ٧/١١ سهمبا 

در . انـد  بعدي قرار گرفته هاي ي، در رتبهدرصد ٩/٩و  ٢/١١هاي  ميليون ريال به ترتيب با سهم" ٤٠تا  ٣٥"و " ٣٠تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتـي کمتـر از    ٤/٥٨اي بوده است که در حدود گونهاين ماه، توزيع حجم معامالت به

 .اند معامله شده) ميليون ريال ٧/٤٥(ر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران متوسط قيمت ه

 )درصد( ١٣٩٥ماه سال  اسفند در بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -٣دارمون

 

 

 

 

 
 

        
    

       
 

 امانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام س/ محاسبات گزارش: ماخذ    

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -٤-٢  

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شـده بـر حسـب سـطح زيربنـاي هـر واحـد مسـکوني در         

تـا   ٦٠" به واحدهاي مسکوني با زيربناي دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شدهنشان مي ١٣٩٥سال  ماه اسفند

متـر  " ٩٠تـا   ٨٠" و" ٨٠تـا   ٧٠"بنـاي  واحدهاي داراي زير. اختصاص داشته است درصد ٣/١٤معادل  متر مربع "٧٠

واحـدهاي   اين مـاه،  در مجموع در .قرار دارند يبعد هاي در رتبه يدرصد ٧/١١و  ٠/١٣هاي  سهم به ترتيب با مربع

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند ٦/٤٧متر مربع،  ٨٠کمتر از  مسکوني با سطح زيربناي

 

 

 

 



٥ 
 

 )درصد(     ١٣٩٥ سال ماه اسفند در برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -٤ نمودار
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث/ محاسبات گزارش: ماخذ

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -٤-٣

حـاکي   توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحـد ، ١٣٩٥سال  ماه اسفند در

ريـال بـا    ميليـون " ٢٠٠٠تـا   ١٥٠٠" شواحدهاي مسکوني بـا ارز هاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهاز آن است که 

واحـدهاي داراي  . اسـت  دهاختصـاص دا  خـود را بـه  بيشترين سهم از معامالت انجـام شـده   درصد،  ٧/١١اختصاص سهم 

هـاي   در رتبـه  ددرصـ  ٥/١٠و  ٠/١١ اختصـاص  باريال نيز به ترتيب ميليون " ١٥٠٠تا  ١٠٠٠"و  "٢٥٠٠تا  ٢٠٠٠" ارزش

 ٣٠٠٠درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتـر از   ٣/٤٥حدود  جموع در اين ماه،مدر . اند قرار گرفته بعدي

 .ميليون ريال اختصاص داشته است

 )درصد(    ١٣٩٥سال  ماه اسفندر توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني د -٥ نمودار

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 

 گرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشوربر/ محاسبات گزارش: ماخذ
 



٦ 
 

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -٥

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شـهري نسـبت بـه مـاه مشـابه       ١٣٩٥ماه سال  اسفند در

سـاله تنظـيم   يـک  سـکن کـه غالبـاً   قراردادهـاي اجـاره م   ماهيت. دهدرشد نشان مي درصد ٤/٩ و ٣/١١قبل به ترتيب  سال

بهـا بـا    هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغييـر متناسـب اجـاره    از سياستشاخص اجاره بهاي مسکن اثرپذيري و نيز گردند  مي

اجـاره بهـاي مسـکن اعـم از شخصـي و      (نمايد سهم هزينـه مسـکن   خاطر نشان مي. تحوالت نرخ تورم در کشور شده است

درصـد   ٤/٢٨معـادل  ) ١٠٠=١٣٩٠براساس سال پايه ( ص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفيدر محاسبات شاخ) غيرشخصي

 .باشدمي

 )درصد( نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهبهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص رشد ماهانه روند  -٦رنمودا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشورارهاي خام سامانه ثبرگرفته از آم ؛قيمت مسکن -١: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛اجاره بهاو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -٢         

 
 يبندجمع -٦

هاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع  حجم معامالت واحد ١٣٩٥ماه سال  در اسفند

ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل  ٧/٤٥هزار فقره و  ٢/١٢هران به ترتيب به واحد مسکوني در شهر ت

حجم معامالت شهر تهران نسبت به  ١٣٩٥سال  در .دهد درصد افزايش نشان مي ٢/٥درصد کاهش و  ٤/٦به ترتيب 

بررسي . دارداين سال مسکن در معامالت درصدي برخوردار بود که نشان از بهبود وضعيت بازار  ٤/٥سال قبل از رشد 

و رشد بها با تحوالت نرخ تورم  نيز مويد تغيير متناسب اجاره ١٣٩٥سال  ماه تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در اسفند

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري که  ، به طوريباشد یقيمت مسکن در اين دوره م

 .دهد درصد رشد نشان مي ٤/٩و  ٣/١١ل به ترتيب نسبت به ماه مشابه سال قب


