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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1396سال  ماه بهمن
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 1396سال  ماه بهمن زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه  يکه برگرفته از آمارها «1396سال  ماه بهمندر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

تهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد ياستهايو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک ثبت معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استشدمنتشر 

 يد که رسواحد مسکوني  هزار 4/18هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1396سال  ماه بهمنر د

  دهد. نشان مي افزايشدرصد  7/17 مشابه سال قبل ماهبه  نسبت

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

درصد افزايش  3/22ماه مشابه سال قبل نسبت به که  ريال بود ميليون 1/55 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد. نشان می

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

حااکي   1396ساال   ماه بهمنبه تفکيک عمر بنا در در شهر تهران سي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برر

 درصاد بيشاترين   7/48سال سااخت باا ساه      5واحدهاي تا  ،واحد مسکوني معامله شده 18392از مجموع  از آن است که

درصد کاهش يافته و در مقابال باه   واحد  2/5اه سال قبل م بهمن. سه  مذکور در مقايسه با اندرا به خود اختصاص داده سه 

 سال افزوده شده است. 15بيش از با قدمت هاي  سه  واحد

 )واحد مسکوني(      عمر بناهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب توزيع تعداد آپارتمان -1جدول                    

 عمر بنا )سال(
 م درصدسه  درصد تغيير  ماه بهمن

1394 1395 1396  1395 1396  1395 1396 

 48.7 53.9  6.4 9.0-  8955 8418 9254 سال 5 تا
6-10 2335 2299 2598  -1.5 13.0  14.7 14.1 
11-15 2605 2509 2708  -3.7 7.9  16.1 14.7 
16-20 1079 1265 2184  17.2 72.6  8.1 11.9 
 10.6 7.3  70.8 4.4  1947 1140 1092 20بيش از 

 100.0 100.0  17.7 4.5-  18392 15631 16365 جمع کل
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه 
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حااکي از آن اسات    1396ساال   ماه بهمن توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهااي  بيشاترين تعاداد    ،از کال معاامالت   ديرصا د 0/13باا ساه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22اطق از ميان منکه 

هااي   در رتباه  ديدرصا  6/9 و 1/11هاي  به ترتيب با سه  2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه

 )باه  منطقاه شاهر   10انجام شده در شهر تهران مربوط به تعداد معامالت کل درصد از  3/73در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

 کال  درصاد از  7/26مانده  باقيمنطقه  12( بوده و 11و  7، 3، 10 ،1، 14، 8، 2 ،4، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده

 1396سال  ماه بهمندر  الت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معام -1 نمودار

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ، متوسط قيمت ياک متار مرباع زيربنااي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق          1396سال  ماه بهمن در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتياب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 1/55 اي معامالت ملکي شهر تهرانه بنگاه

ماه نسبت به ماه مشاابه ساال قبال    بيشترين رشد متوسط قيمت در اين . دهدنشان ميافزايش  درصد 3/22و  1/5

 .تعلق دارد( درصد 6/12ل )معاد 20منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 8/37 معادل) 5به منطقه 
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 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1396 بهمن 1396دي 1395 بهمن
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل

 17.7 3.2-  18392  19004  15631 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 22.3 5.1 55075 52416 45020 ريال( )هزار متوسط قيمت هر متر مربع
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه    

بيشاترين متوساط قيمات ياک متار مرباع زيربنااي مساکوني          ،گانه شهرداري تهاران   22ميان مناطق در 

 تعلق داشاته  18 ميليون ريال به منطقه 3/24 باترين آن و کم 1 ميليون ريال به منطقه 4/115شده معادل  معامله

 .  دهند درصد افزايش نشان مي 0/14. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور يکسان است

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1396سال  ماهه دهيازمسکن شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت  -3

هزار واحد مسکوني  9/168هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1396در يازده ماهه سال 

دهد. در اين مدت متوسط  درصدي را نشان مي 8/12د که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش بالغ گردي

 2/48هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 . دهد يدرصد افزايش نشان م 1/10ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
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 1394-96هاي  سال ماهه دهيازعملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در  -3جدول 

  
 درصد تغيير  ماهه  دهياز

1394 1395 1396 1395 1396 

 12.8 6.5 168933 149806 140680 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 10.1 5.4 48205 43774 41525 )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

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

ساال   مااه  بهمان  حسب قيمت يک متار مرباع بناا در    توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر

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

 35" قيمتاي  هاا   دامنهو   درصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 2/9 سه با 

. در اناد  بعدي قارار گرفتاه    هاي ي در رتبهدرصد 5/8و  6/8  هاي " ميليون ريال به ترتيب با سه 30تا  25و "" 40تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتاي کمتار از متوساط     2/56اي بوده است که گونهاين ماه، توزيع حج  معامالت به

 .اند معامله شدهميليون ريال(  1/55قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

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

 مااه  بهمان توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در 

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

باه   مرباع  متار " 80تاا   70و "" 60تاا   50"بناي. واحدهاي داراي زيراختصاص داشته است درصد 4/14معادل  مربع
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واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 4/12و  0/13هاي  ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 7/49متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4   

حاکي از  دتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واح، 1396سال  ماه بهمن 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،  6/10اختصاص سه  

قرار  هاي بعدي در رتبه ددرص 8/8و  4/9 اختصاص بانيز هر کدام ريال ميليون " 1500تا  1000" و "2500تا  2000"

ميليون  4000درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  2/50حدود  مجموع در اين ماه،در . اند گرفته

 .ريال اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 کشور

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

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسابت باه مااه مشاابه      1396ماه سال  بهمن در

نظاي   سااله ت ياک  دهد. ماهيت قراردادهااي اجااره مساکن کاه االبااً     رشد نشان مي درصد 3/9 و 5/10قبل به ترتيب  سال

بهاا باا    سابب تغييار متناساب اجااره    کنترل و مهار تورم،  هاي از سياستبهاي مسکن  شاخص اجارهاثرپذيري و نيز گردند  مي

از شخصاي و   نمايد سه  هزيناه مساکن )اجااره بهااي مساکن اعا       خاطر نشان ميتحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 

درصاد   1/33( معاادل  100=1395)براساس سال پايه  ت مصرفيايرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدما

 .باشدمي

 )درصد( نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهبهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص رشد ماهانه روند  -6رنمودا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 الت امالک و مستغالت کشوربت معامبرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجارهو 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  در بهمن

ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل به  1/55قره و هزار ف 4/18مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 

جاري نسبت به ماه  ماه سال دهد. رشد تعداد معامالت انجام شده طي بهمن درصد افزايش نشان مي 3/22و  7/17ترتيب 

ه است تا مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه شش ماه اخير بوده است. به طور  که اين موضوع سبب گرديد

در مقايسه با مدت مشابه سال  1396ماهه سال  در يازده  هاي مسکوني شهر تهران ، تعداد معامالت آپارتماندر مجموع

نيز مويد  1396سال  ماه بهاي مسکن در بهمن بررسي تحوالت بازار اجاره. برخوردار گردددرصدي  8/12افزايش  از قبل

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در که  ، به طوريباشد یاين دوره م در بها با نرخ تورم تغيير متناسب اجاره

 .دهد درصد رشد نشان مي 3/9و  5/10کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 
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 گزارش: يوستپ

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -4جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در ام شدهانج و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1396سال ماه  بهمن 

 )فقره( تعداد معامالت )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 1063 115362 1منطقه 

 1770 86406 2منطقه 

 1048 95074 3منطقه 

 2038 56496 4منطقه 

 2394 67773 5منطقه 

 800 76751 6منطقه 

 1021 49714 7منطقه 

 1172 50040 8منطقه 

 332 35771 9منطقه 

 1061 33515 10منطقه 

 827 37692 11منطقه 

 434 35053 12منطقه 

 659 48458 13منطقه 

 1082 39466 14منطقه 

 750 30580 15منطقه 

 334 30549 16منطقه 

 275 26853 17منطقه 

 332 24255 18منطقه 

 117 29737 19منطقه 

 391 28294 20منطقه 

 289 38664 21نطقه م

 203 47645 22منطقه 

  18392 55075 متوسط شهر

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

 

 


