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 1396سال  ماه اسفند زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

خام سامانه  يکه برگرفته از آمارها «1396سال  ماه اسفنددر  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 استر شدمنتش

 يد رسواحد مسکوني  هزار 3/12هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1396سال ماه  اسفندر د

  .دهد نشان مي ي رادرصد 5/0 افزايش اندکماه مشابه سال قبل  به که نسبت

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

درصد افزايش  1/26ماه مشابه سال قبل نسبت به که  ريال بود ميليون 6/57 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

 ت مسکن حجم معامال -1

حااکي   1396ساال   ماه اسفندبه تفکيک عمر بنا در  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصاد بيشاترين    5/46سال سااخت باا ساه      5واحدهاي تا واحد مسکوني معامله شده،  12307از مجموع  از آن است که

درصاد کااهش يافتاه و در مقابال     واحد  6/4ماه سال قبل  اسفندسه با . سه  مذکور در مقاياندرا به خود اختصاص داده سه 

 .سال افزوده شده است 15بيش از  سال و 10تا  6با قدمت هاي  به سه  واحد

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

 ل(عمر بنا )سا
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه اسفند

1394 1395 1396  1395 1396  1395 1396 

 46.5 51.1  8.6- 14.2-  5721 6261 7294 سال 5 تا
6-10 1670 1766 1881  5.7 6.5  14.4 15.3 
11-15 2130 1752 1546  -17.7 -11.8  14.3 12.6 
16-20 948 1306 1684  37.8 28.9  10.7 13.7 
 12.0 9.5  26.9 11.6  1475 1162 1041 20از  بيش

 100.0 100.0  0.5 6.4-  12307 12247 13083 جمع کل
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه 
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حااکي از آن اسات    1396ساال   مااه  اسفند توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

قراردادهااي  بيشاترين تعاداد    ،از کال معاامالت   ديرصا د 3/13باا ساه     5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق که 

قارار   بعادي  در رتبه ديدرص 9/9يکسان  سه  هر کدام با 4و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامه مبايعه

ترتياب    )باه  منطقاه شاهر   10تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران مرباو  باه   کل د از درص 9/73در مجموع اند.  گرفته

تعاداد   کال  درصاد از  1/26ماناده   بااقي منطقه  12( بوده و 6و  3، 7، 14 ،8، 10، 1، 4 ،2، 5 مناطق بيشترين فراواني شامل

 .اندمعامالت را به خود اختصاص داده

 1396سال  ماه اسفنددر  حسب سهم از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران بر -1 نمودار

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ده از طرياق  ، متوسط قيمت يک متار مرباع زيربنااي واحاد مساکوني معاملاه شا       1396سال  ماه اسفند در

قبل و ماه مشابه سال قبل باه ترتياب   که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 6/57 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به بيشترين رشد متوسط قيمت در اين . دهدنشان ميافزايش  درصد 1/26و  6/4

 .تعلق دارد( درصد 1/11)معادل  18منطقه به  ن رشدکمترين ميزاو ( درصد 9/40 معادل) 5منطقه 
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 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1396اسفند  1396بهمن  1395اسفند 
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 0.5 33.1-  12307 18392  12247 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 26.1 4.6 57591 55075 45673 )هزار ريال( توسط قيمت هر متر مربعم

 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 1/24 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 7/123شده معادل  معامله

 .  دهند درصد افزايش نشان مي 1/11و  9/25. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 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    

 1396مسکن شهر تهران در سال  تحوالت بازار معامالت  -3

الغ گرديد هزار واحد مسکوني ب 2/181هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1396در سال 

دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع  درصد افزايش نشان مي 8/11که در مقايسه با سال پيش از آن، 

ميليون ريال بوده است که  0/49هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه  بناي واحد مسکوني معامله

 . دهد يدرصد افزايش نشان م 5/11نسبت به مدت مشابه سال قبل 
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 1394-96هاي  عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در سال -3جدول 

  
 درصد تغيير  سال

1394 1395 1396 1395 1396 

 11.8 5.4 181240 162053 153763 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 11.5 5.4 48987 43932 41683 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 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  اسافند  باع بناا در  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متار مر 

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

 25" قيمتاي  هاا   دامنهو   درصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 1/8 سه با 

. در اناد  بعدي قارار گرفتاه    هاي ي در رتبهدرصد 8/7و  9/7  هاي " ميليون ريال به ترتيب با سه 40تا  35" و "30تا 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار از متوساط    5/54اي بوده است که گونه اين ماه، توزيع حج  معامالت به

 .اند ل( معامله شدهميليون ريا 6/57قيمت 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   

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

 مااه  اسافند 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"بنايشته است. واحدهاي داراي زيراختصاص دا درصد 0/14معادل  مربع
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واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 0/12و  9/12هاي  ترتيب با سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 8/48متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

حاکي از  ش هر واحدتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارز، 1396سال  ماه اسفند در

ريال با  ميليون" 2000تا  1000" 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،  2/18اختصاص سه  

هاي  در رتبه ددرص 4/11و  8/15 اختصاص سه  باهر کدام ريال نيز ون ميلي" 4000تا  3000" و "3000تا  2000"

 4000درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  7/47حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته بعدي

 .ميليون ريال اختصاص داشته است

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 کشور

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

سااله تنياي    ياک  البااً قراردادهااي اجااره مساکن کاه       دهد. ماهيترشد نشان مي درصد 4/9 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  ي کاالها و خدمات مصرفي يرشخصي( در محاسبات شاخص کل بها

 .باشدمي

 )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 کشورسامانه ثبرگرفته از آمارهاي خام  ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجارهو شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2        

 يبندجمع -6

 6/57متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به  1396ماه سال  در اسفند

دهد. تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 1/26اه مشابه سال قبل ميليون ريال رسيد که نسبت به م

درصدي دارد. بازار معامالت مسکن شهر  5/0رشد اندک  1395ماه سال  هزار فقره بود که نسبت به اسفند 3/12اين ماه 

نجام شده در اين سال نسبت به از روند رو به رشدي برخوردار بود؛ به طوري که تعداد معامالت ا 1396تهران در سال 

درصد افزايش همراه بود. همچنين متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني نيز در  8/11سال قبل با 

مويد  1396ماه سال  بهاي مسکن در اسفند درصدي را تجربه نمود. بررسي تحوالت بازار اجاره 5/11سال مزبور افزايش 

که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در  به طوري باشد، یبا نرخ تورم در اين دوره مبها  تغيير متناسب اجاره

 دهد. درصد رشد نشان مي 4/9و  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 انجام شده اي مسکونيو تعداد معامالت واحده

 1396سال ماه  اسفند 

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

 889 123667 1منطقه 

 1221 91811 2منطقه 

 670 101916 3منطقه 

 1220 61266 4منطقه 

 1640 70054 5منطقه 

 556 77311 6منطقه 

 677 52888 7منطقه 

 732 52062 8منطقه 

 213 37207 9منطقه 

 768 33970 10منطقه 

 537 37555 11منطقه 

 316 34253 12منطقه 

 380 51908 13منطقه 

 710 40216 14منطقه 

 521 31573 15منطقه 

 189 29968 16منطقه 

 157 27546 17منطقه 

 242 24070 18منطقه 

 91 30345 19منطقه 

 251 29264 20منطقه 

 188 40138 21منطقه 

 139 50040 22منطقه 

  12307 57591 متوسط شهر

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

 

 


