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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد   

 1395ماه  سالمهر

 ريانبانک مرکزي ج.ا.ا

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 تعالي  سمهاب



 

 1395سال  ماه رمه زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

 «1395سال  ماهرمهدر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش  ،يبانک مرکز يبه گزارش روابط عموم

و  ها يو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک خام سامانه ثبت معامالت يکه برگرفته از آمارها

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

 که  رسيدواحد مسکوني  10325 هاي مسکوني شهر تهران بهتعداد معامالت آپارتمان، 1395سال  ماهرمهر د

  دهد.نشان مي کاهش درصد 6/10در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 

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

و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  قبلنسبت به ماه که  ريال بود ميليون 4/44 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهدنشان ميافزايش  درصد 9/5و  6/1

ازار معامالت مسکن شهر تحوالت ب»صرفًا معطوف به بررسي حوزه  گزارش ذيل ،نمايد خاطر نشان مي

 باشد. مي« تهران

 حجم معامالت مسکن  -1

 رسيدواحد مسکوني  10325 هاي مسکوني شهر تهران به، تعداد معامالت آپارتمان1395سال  ماه  رمه در

دهد. بررسي توزيعع تععداد واحعدهاي مسعکوني     نشان مي کاهش درصد 6/10که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 

سعال سعاخت بعا سعه       5حاکي از آن است که واحدهاي تعا   1395سال  ماهرمهبه تفکيک عمر بنا در  معامله شده

 .انداز واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  7/51

 کوني()واحد مس      تهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساختوزيع تعداد آپارتمان -1جدول 

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه رمه

1393 1394 1395  1394 1395  1394 1395 

 51.7 55.1  16.2- 8.4-  5336 6367 6952 سال 5 تا
6-10 1968 1735 1545  -11.8 -11.0  15.0 15.0 
11-15 2058 1840 1790  -10.6 -2.7  15.9 17.3 
16-20 770 816 837  6.0 2.6  7.1 8.1 
 7.9 6.8  3.5 4.7-  817 789 828 20بيش از 

 100.0 100.0  10.6- 8.2-  10325 11547 12576 جمع کل

 

حعاکي از آن اسعت    1395سال  ماه مهر تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران درتوزيع 

قراردادهعاي  بيشعترين تععداد    ،از کعل مععامالت   ديرصع د 0/16بعا سعه      5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق که 

در  ديدرصع  0/6و  6/9 ،2/12 بعه ترتيعب بعا سعه      8و  2 ،4منعاطق   همچنعين را به خود اختصاص داده است.  مبايعه نامه

 مالت امالک و مستغالت کشورثبت معاماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه    
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منطقعه   10مربوط بعه   معامالت انجام شده در شهر تهران تعدادکل درصد از  0/72 در مجموعاند.  قرار گرفته هاي بعدي رتبه

 0/28 مانعده  بعاقي منطقعه   12( بعوده و  3و  11، 15 ،10 ،7 ،14 ،8، 2 ،4، 5 منعاطق  ترتيب بيشترين فراواني شامل )به شهر

 .انددرصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده

 1395 ماه سالرمه توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در -1 نمودار

 

 

   

 

 

 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ، متوسعط قيمعت يعک متعر مربعع زيربنعاي واحعد مسعکوني معاملعه شعده از طريعق            1395سال  ماه مهر در

و ماه مشابه سال قبل به ترتيعب   قبله نسبت به ماه ک ريال بود ميليون 4/44 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

بعه  ماه نسبت به ماه مشابه سال قبعل  بيشترين رشد متوسط قيمت در اين . دهدنشان ميافزايش  درصد 9/5و  6/1

     .تعلق دارد( درصد -2/3) 22منطقه به  بيشترين ميزان کاهش متوسط قيمتو ( درصد 8/12) 16منطقه 

 ت انجام شده در شهر تهران عملکرد معامال -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1395 رمه 1395 شهريور 1394رمه
نسبت به 
 ماه قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 -10.6 27.7- 10325 14287 11547 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 5.9 1.6 44411.4 43701.6 41932.4 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 

بيشعترين متوسعط قيمعت يعک متعر مربعع       گانه شهرداري تهران،  22ميان مناطق از  1395سال  ماهرمهدر 

ميليعون ريعال بعه     2/20 بعا و کمتعرين آن   1 ميليون ريال به منطقعه  3/104زيربناي مسکوني معامله شده معادل 

 .است تعلق داشته 18 منطقه

 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه 
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 ريال( ميليون)                تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                        

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1395سال  ماه منتهي به مهرماهه  هفتمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت   -3

هزار  5/93 هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1395سال  ماه منتهي به مهرماهه  هفتدر 

 مدتدهد. در اين  درصد افزايش نشان مي 2/11 ،سال قبلمدت مشابه واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 0/4 ،سال قبل دوره مشابه ميليون ريال بوده است که نسبت به 7/43

 1393-95هاي  ه نخست سالهما هفتدر عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران  -3جدول 

  

  درصد تغيير ماه منتهي به مهرماهه  هفت

1393 1394 1395 1394 1395 

 11.2 18.5- 93524 84096 103244 )واحد مسکونی( تتعداد معامال

 4.0 0.2 43657 41989 41896 )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

 عداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکونيتوزيع فراواني ت -1-4

سعال   معاه مهر فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متعر مربعع بنعا در   توزيع 

 به ازاي هر متر مربع بنا" ميليون ريال 35الي  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1395

 25" قيمتي های دامنهو   را به خود اختصاص داده شهر تهران بيشترين سه  از تعداد معامالتدرصد،  2/13 سه با 

بععدي قعرار    هاي ، در رتبهدرصد 3/10 سه با  " ميليون ريال40الي  35و "درصد  3/12ميليون ريال با سه   "30تا 
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درصعد واحعدهاي مسعکوني بعا      8/62که در حدود اي بوده است گونهدر اين ماه، توزيع حج  معامالت به .اند گرفته

 .اند ميليون ريال( معامله شده 4/44قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )درصد( 1395ماه سال  رمه در بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3دارمون

 

 

 

 

 
 
        
    

       
 

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

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

 معاه مهرسکوني در فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد متوزيع 

متعر   "70تعا   60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1395سال 

بعه   " متعر مربعع  80تعا   70" " و60تا  50بناي "واحدهاي داراي زير .اختصاص داشته است درصد 1/15معادل  مربع

واحدهاي مسعکوني   اين ماه، در مجموع در .قرار دارند يبعد ايه در رتبه يدرصد 1/13و  3/13هاي  سه  ترتيب با

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 9/51متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

 )درصد(  1395 سال ماه رمه در برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور         
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4

ز حعاکي ا  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحعد  ،1395سال  ماه مهر در

بعا  ريعال   ميليعون " 1500تعا   1000" واحدهاي مسکوني بعا ارزش  هاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهآن است که 

واحعدهاي داراي   .اسعت  دهاختصعاص دا  خعود را بعه  بيشترين سه  از معامالت انجام شده  درصد 6/13سه  اختصاص 

هعاي   در رتبه ددرص 5/11و  6/12 اختصاص باتيب نيز به تر ريالميليون " 2500تا  2000"و  "2000تا  1500" ارزش

درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني بعا ارزش کمتعر از    2/51حدود  مجموع در اين ماه،در  .اند قرار گرفته بعدي

 .اختصاص داشته است ريالميليون  3000

 )درصد(  1395سال  ماه رمهر دتوزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -5 نمودار

 

 

 

    

 

 

 
 

 
 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
 
 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشعابه سعال   1395ماه سال رمه در

و گردنعد   ساله تنظعي  معي  يک اجاره مسکن که غالبًا دهد. ماهيت قراردادهايرشد نشان مي درصد 0/9 و 5/9رتيب قبل به ت

بهعا بعا تحعوالت نعر       هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره از سياستشاخص اجاره بهاي مسکن اثرپذيري نيز 

ه مسکن )اجاره بهاي مسعکن اعع  از شخصعي و غيرشخصعي( در     نمايد سه  هزينخاطر نشان ميتورم در کشور شده است. 

 باشد.درصد مي 4/28( معادل 100=1390)براساس سال پايه  محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي
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 )درصد( سال قبل نسبت به ماه مشابه 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 ؛اجاره بهاو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2         

 
 يبندجمع -6

 3/10به ترتيب معادل  1395سال ماه  مهرمسکونی در  حج  معامالت و متوسط قيمت يک متر مربع واحد

درصد  6/10سال قبل از آن به ترتيب به ميزان ماه مشابه ميليون ريال بود که نسبت به  4/44هزار واحد مسکونی و 

. در مجموع با توجه به رشد مالي  قيمت مسکن در سطحي کمتر از نر  تورم دهد نشان می افزايشدرصد  9/5و کاهش 

هاي مالي اخير نظام بانکي در اين بخش )به ويژه تک رقمي  فت ماهه منتهي به مهرماه سال جاري و نيز گشايشطي ه

دار شدن زوجين  (، شرايط مناسبي جهت خانه1انداز مسکن يک  بانک مسکن شدن نر  سود تسهيالت صندوق پس

 1395سال  ماه زار اجاره بهاي مسکن در مهربررسي تحوالت باها در شرايط کنوني فراه  شده است.  جوان و خانه اولي

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و که  نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحوالت نر  تورم است، به طوري

 .دهد درصد رشد نشان مي 0/9و  5/9در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

_____________________________________________________________________ 
1

شوراي پول و اعتبار، با کاهش نر  سود تسهيالت خريد مسکن از محل حساب صندوق پس انداز مسکن  27/7/1395  به موجب مصوبه مور . 

 درصد موافقت گرديد. 5/9و  8 بههاي فرسوده و ساير مناطق شهري به ترتيب  يک  در بافت


