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 1395سال  ماه دي زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

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

 ياستهايو س هايو 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 يصاداقت

 يد رسواحد مسکوني  هزار 7/16هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1395سال ماه  دير د

  .دهد نشان مي درصد افزايش 2/3و  6/41به 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 شمورد گزارماه ر د ،

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 9/44 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهد درصد افزايش نشان می 9/9و  4/1به ميزان 

تحوالت بازار معامالت مسکن شهر »ًا معطوف به بررسي حوزه صرف گزارش ذيل ،نمايد خاطر نشان مي

 باشد. مي« تهران

 حجم معامالت مسکن  -1

 رسيدواحد مسکوني  16749 هاي مسکوني شهر تهران به، تعداد معامالت آپارتمان1395سال  ماه  دي در

تعيداد واحيدهاي مسيکوني     دهد. بررسيي توزييع  نشان ميافزايش  درصد 2/3که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 

سيال سياخت بيا سيه       5حاکي از آن است که واحدهاي تيا   1395سال  ماه ديمعامله شده به تفکيک عمر بنا در 

 .انداز واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  9/52

 )واحد مسکوني(      تان بر حسب سال ساخهاي مسکوني معامله شده در شهر تهرتوزيع تعداد آپارتمان -1جدول 

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه دي

1393 1394 1395  1394 1395  1394 1395 

 52.9 55.6  1.8- 4.3  8852 9015 8647 سال 5 تا
6-10 2110 2412 2496  14.3 3.5  14.9 14.9 
11-15 2408 2699 2748  12.1 1.8  16.6 16.4 
16-20 816 1094 1440  34.1 31.6  6.7 8.6 
 7.2 6.2  20.7 3.0  1213 1005 976 20بيش از 

 100.0 100.0  3.2 8.5  16749 16225 14957 جمع کل

 

حياکي از آن اسيت    1395سيال   مياه  دي توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهياي  بيشيترين تعيداد    ،از کيل معيامالت   ديرصي د 0/16بيا سيه     5منطقه  ،انگانه شهر تهر 22از ميان مناطق که 

هياي   در رتبيه  ديدرصي  9/9 و 2/11 بيه ترتييب بيا سيه      2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه

 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه    
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 منطقيه شيهر   10مربيو  بيه   تعداد معامالت انجام شده در شيهر تهيران   کل درصد از  1/73در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

درصيد از   9/26مانيده   باقيمنطقه  12( بوده و 1و  13، 7، 15 ،10، 8، 14، 2 ،4، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل )به

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده

 1395 لماه سا دي 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

     ، متوسيط قيميت ييک متير مربيع زيربنياي واحيد مسيکوني معامليه شيده از طرييق            1395سال  ماه دي در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتييب  که نسبت به ماه  ريال بود يونميل 9/44 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بيه  بيشترين رشد متوسط قيمت در اين . دهدنشان ميافزايش  درصد 9/9و  4/1

    .تعلق دارد( درصد 8/0)معادل  22منطقه به  کمترين رشد متوسط قيمتو ( درصد 2/16معادل ) 9منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران  -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1395 دي 1395ذر آ 1394دي
نسبت به 
 ماه قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 3.2 41.6 16749 11832 16225 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 9.9 1.4 44932 44297 40888 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 

بيشيترين متوسيط قيميت ييک متير مربيع       گانه شهرداري تهران،  22ميان مناطق از  1395سال  ماه دير د

ميلييون رييال بيه     9/21 بيا و کمتيرين آن   1 ميليون ريال به منطقيه  3/101زيربناي 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 ونيمسک واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1395سال  ماه ديمنتهي به ماهه  دهمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت -3

هزار  2/134هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1395ماه سال  ماهه منتهي به دي در ده

دهد. در اين مدت  درصد افزايش نشان مي 9/7واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 

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

 . دهد درصد افزايش نشان مي 2/5ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل،  6/43

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

  

  درصد تغيير ماه ديمنتهي به ماهه  هد

1393 1394 1395 1394 1395 

 7.9 12.2- 134176 124315 141577 ی()واحد مسکون تعداد معامالت

 5.2 0.6- 43642 41494 41755 )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

 بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني توزيع فراواني تعداد معامالت -1-4

سيال   مياه  دي توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متير مربيع بنيا در   

 به ازاي هر متر مربيع بنيا  " ميليون ريال 35تا  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1395

 25" قيمتي های دامنهو   سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادهدرصد، بيشترين  8/12 سه با 

بعيدي قيرار    هياي  ، در رتبهدرصد 7/10" ميليون ريال با سه  40تا  35درصد و " 0/12" ميليون ريال با سه  30تا 
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درصيد واحيدهاي مسيکوني بيا      8/61اي بوده است که در حدود گونه. در اين ماه، توزيع حج  معامالت بهاند گرفته

 .اند ميليون ريال( معامله شده 9/44قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )درصد( 1395ماه سال  دي 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  

 مياه  ديتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در 

 "70تيا   60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده بيه واحيدهاي مسيکوني بيا زيربنياي     شان مين 1395سال 

بيه   " متر مربع60تا  50" " و80تا  70بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 0/15معادل  مربع متر

واحدهاي مسيکوني   اين ماه، وع دردر مجم قرار دارند. يبعد هاي در رتبه يدرصد 1/13و  2/13هاي  سه  ترتيب با

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 1/51متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

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

       
 

 
 

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

حياکي از   توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحيد ، 1395سال  ماه دي در

رييال بيا    ميلييون " 2000تيا   1500" واحيدهاي مسيکوني بيا ارزش   ورد بررسي، هاي قيمتي م در ميان دامنهآن است که 

. واحيدهاي داراي  اسيت  دهاختصياص دا  خيود را بيه  بيشترين سه  از معامالت انجيام شيده   درصد،  9/12اختصاص سه  

هياي   بيه در رت ددرصي  6/11و  9/11 اختصياص  بيا ريال نيز به ترتيب ميليون " 2500تا  2000و " "1500تا  1000" ارزش

 3000درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتير از   2/49حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته بعدي

 .ميليون ريال اختصاص داشته است

 )درصد(  1395سال  ماه دير توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني د -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 مشيابه سيال   1395ماه سال  دي در

و گردنيد   ساله تنظي  ميي يک قراردادهاي اجاره مسکن که غالبًا ماهيت دهد.رشد نشان مي درصد 4/9 و 1/11قبل به ترتيب 

بهيا بيا تحيوالت نير       هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره از سياستشاخص اجاره بهاي مسکن اثرپذيري نيز 

و غيرشخصيي( در  نمايد سه  هزينه مسکن )اجاره بهاي مسيکن اعي  از شخصيي    خاطر نشان ميتورم در کشور شده است. 

 .باشددرصد مي 4/28( معادل 100=1390)براساس سال پايه  محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي
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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: ذمآخ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛اجاره بهاو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2         

 
 يبندجمع -6

اري، حج  معامالت ماه سال ج درپي استقبال خريداران در ورود به بازار معامالت مسکن شهر تهران در دي

هزار واحد مسکوني رسيد. اين تعداد معامالت  7/16اي برخوردار گرديد و به  واحدهاي مسکوني از بهبود قابل مالحظه

دهد. متعاقب اين روند، متوسط  درصد رشد نشان مي 2/3و  6/41در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 9/9و  4/1واحد مسکونی در شهر تهران نيز در اين ماه با برخورداري از رشد  قيمت خريد و فروش يک متر مربع

ميليون ريال بالغ گرديد. بهبود حج  معامالت بازار  9/44درصدي به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ه رونق بخش مسکن هاي مالي نظام بانکي جهت کمک ب مسکن در سال جاري در چارچوب اقدامات متعدد و گشايش

ماه سال جاري همراه  انداز مسکن يک  از خرداد قابل ارزيابي است. به ويژه با شروع اعطاي تسهيالت از محل صندوق پس

ها در شرايط کنوني  دار شدن زوجين جوان و خانه اولي شرايط مناسبي جهت خانه ،1با نر  سود پايين اين تسهيالت

بها با  نيز مويد تغيير متناسب اجاره 1395سال  ماه ار اجاره بهاي مسکن در ديبررسي تحوالت باز فرآه  شده است.

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و که  ، به طوريباشد یو رشد قيمت مسکن در اين دوره متحوالت نر  تورم 

 .دده درصد رشد نشان مي 4/9و  1/11در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

_____________________________________________________________________ 
انداز مسکن  شوراي پول و اعتبار، با کاهش نر  سود تسهيالت خريد مسکن از محل حساب صندوق پس 27/7/1395  موجب مصوبه مور به. 1

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


