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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1396ماه  سال خرداد

 بانک مرکزي ج.ا.اريان
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 1396سال  ماه خرداد زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

سال  ماه خرداددر  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 «1396

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

 يد که رسواحد مسکوني  هزار 4/15هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1396سال ماه  خردادر د

  دهد. نشان مي کاهشدرصد  8/0به ماه مشابه سال قبل  نسبت

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

درصد افزايش  4/5ماه مشابه سال قبل نسبت به که  ريال بود ميليون 6/45 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد. نشان می

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

 باشد. مي« تهران

 حجم معامالت مسکن  -1

کيه در   رسييد واحد مسکوني  15362 هاي مسکوني شهر تهران به، تعداد معامالت آپارتمان1396سال  ماه خرداد در

بررسي توزيع تعيداد واحيدهاي مسيکوني معامليه شيده بيه       . دهدنشان ميکاهش درصد  8/0مقايسه با ماه مشابه سال قبل 

درصيد بيشيترين    9/46سال ساخت بيا سيه     5حاکي از آن است که واحدهاي تا  1396سال  ماه خردادتفکيک عمر بنا در 

 8/4مياه سيال قبيل     . سه  ميککور در مقايسيه بيا خيرداد    انداز واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده سه 

 .سال افزوده شده است 15و بيش از  سال 10تا  6با قدمت هاي  درصد کاهش يافته و در مقابل به سه  واحدواحد 

 )واحد مسکوني(ت      هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساختوزيع تعداد آپارتمان -1جدول                    

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه خرداد

1394 1395 1396  1395 1396  1395 1396 

 46.9 51.7  10.1- 2.9-  7197 8003 8245 سال 5 تا
6-10 2520 2428 2555  -3.7 5.2  15.7 16.6 
11-15 2693 2763 2520  2.6 -8.8  17.8 16.4 
16-20 1132 1206 1763  6.5 46.2  7.8 11.5 
 8.6 7.0  22.4 11.1  1327 1084 976 20بيش از 

 100.0 100.0  0.8- 0.5-  15362 15484 15566 جمع کل

 
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخک: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه    
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حياکي از آن اسيت    1396سيال   مياه  خرداد يع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران درتوز

قراردادهياي  بيشيترين تعيداد    ،از کيل معيامالت   ديرصي د 2/16بيا سيه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22 از ميان مناطقکه 

هياي   در رتبيه  ديدرصي  9/8 و 9/10 هاي ترتيب با سه به  2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه

 منطقيه شيهر   10تعداد معامالت انجام شده در شيهر تهيران مربيوه بيه     کل درصد از  5/72در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

رصيد از  د 5/27مانيده   باقيمنطقه  12( بوده و 11و  1، 7، 10 ،15، 8، 14، 2 ،4، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل )به

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده

 1396ماه سال  خرداددر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 نمودار

 

 

   

 

 

 

 
 

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

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ، متوسط قيمت يک متير مربيع زيربنياي واحيد مسيکوني معامليه شيده از طرييق         1396سال  ماه خرداد رد

قبل و ماه مشابه سال قبل بيه ترتييب   که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 6/45 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بيه  بيشترين رشد متوسط قيمت در اين  .دهدنشان ميافزايش  درصد 4/5و  7/0

 .تعلق دارد( درصد 1/1)معادل  12منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 6/9معادل) 20منطقه 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

خرداد 
1395 

 ارديبهشت
1396 

 خرداد
1396 

نسبت به ماه 
 قبل

به نسبت به ماه مشا
 سال قبل

 0.8- 6.2- 15362 16374 15484 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 45631 45336 43285 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
0.7 5.4 

 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ماخک: محاسبات گزارش   
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  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 9/22 باو کمترين آن  1 قهميليون ريال به منط 9/98شده معادل 

 .دنده درصد افزايش نشان مي 0/8و  0/2ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 (يال ر ميليون)                          تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1396ماهه نخست سال  سه مسکن در شهر تهران در تحوالت بازار معامالت  -3

هزار واحد  1/37هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1396در سه ماهه نخست سال 

دهد. در اين مدت  درصد افزايش نشان مي 0/1کوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، مس

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

 . دهد يش نشان ميدرصد افزا 9/4ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  9/44

 1394-96هاي  ماهه نخست سال سهدر عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران  -3جدول 

  

  درصد تغيير ماهه نخست  سه

1394 1395 1396 1395 1396 

 1.0 6.2 37120 36755 34624 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 4.9 2.4 44892 42783 41781 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

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

سيال   مياه  خيرداد  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنيا در 

 به ازاي هر متر مربيع بنيا  " ميليون ريال 35تا  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1396



4 

 

 25" قيمتي های دامنهو   د اختصاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خو 0/13 سه با 

. در اند بعدي قرار گرفته هاي در رتبه يدرصد 0/11و  0/12هاي  " ميليون ريال به ترتيب با سه 40تا  35" و "30تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتيي کمتير از    6/61اي بوده است که در حدود گونهاين ماه، توزيع حج  معامالت به

 .اند ميليون ريال( معامله شده 6/45ر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )متوسط قيمت ه

 )ميليون ريال / درصد(  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 مستغالت کشورثبت معامالت امالک و ماخک: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه 

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

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

متير   "70تيا   60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1396سال 

به ترتيب بيا  " متر 60تا  50" " و80تا  70بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 7/15معادل  مربع

واحدهاي مسکوني بيا سيطح    اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 5/13و  8/13هاي  سه 

     .ز معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادنددرصد ا 9/51متر مربع،  80زيربناي کمتر از 

 درصد(متر مربع / )      برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخک: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 اني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فراو -3-4

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1396سال  ماه خرداد در

ريال با  ميليون" 2000تا  1500" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهآن است که 

 . واحدهاي داراي ارزشاند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  0/14اختصاص سه  

 هاي بعدي در رتبه ددرص 9/10و  0/12 اختصاص باريال نيز به ترتيب ميليون " 1500تا  1000" و "2500تا  2000"

 3000احدهاي مسکوني با ارزش کمتر از درصد از معامالت به و 2/49حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته

 .ميليون ريال اختصاص داشته است

 (درصدميليون تومان / )  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسيبت بيه مياه مشيابه      1396ماه سال  خرداد در

سياله تنييي    ييک  قراردادهاي اجياره مسيکن کيه بالبياً     دهد. ماهيترشد نشان مي درصد 3/9 و 0/11قبل به ترتيب   سال

بهيا بيا    هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغييير متناسيب اجياره    از سياستاره بهاي مسکن شاخص اجاثرپکيري و نيز گردند  مي

نمايد سه  هزينيه مسيکن )اجياره بهياي مسيکن اعي  از شخصيي و        نشان مي خاطرتحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 

درصيد   4/28عيادل  ( م100=1390)براساس سال پايه  بيرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي

 .باشدمي
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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: مآخک

 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛اجاره بهاو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2        

 يبندجمع -6

هاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد  حج  معامالت واحد 1396ماه سال  خرداددر 

ه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ميليون ريال رسيد ک 6/45هزار فقره و  4/15مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 

سال  ماه بررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در خرداد. دهد درصد افزايش نشان مي 4/5و درصد کاهش  8/0ترتيب 

شاخص کرايه مسکن اجاري در که  ، به طوريباشد یدر اين دوره م بها با نرخ تورم نيز مويد تغيير متناسب اجاره 1396

 دهد. درصد رشد نشان مي 3/9و  0/11ل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب شهر تهران و در ک


