
 

 ١٣٩٤سال  ماه آذر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

 »١٣٩٤سال  ماه آذردر  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  يمرکز بانک ياقتصاد

 يد که نسبترسواحد مسکوني  ١٢٦٣٨هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، ١٣٩٤ماه سال  ذرر آد 

   دهد. نشان مي کاهشدرصد  ٨/٢ماه مشابه سال قبل  نسبت به و درصد افزايش ٨/٤ به ماه قبل

 يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق  وسط قيمت خريد و فروشمت، در ماه مورد گزارش

درصد افزايش و نسبت به  ٦/٠ماه قبل با که نسبت به  ريال بود ميليون ٨/٣٨ هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

  ش همراه بوده است.کاهدرصد  ٢/١قبل با مشابه سال ماه 

  بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي گانه شهرداري تهران،  ٢٢اطق ميان مناز  ١٣٩٤سال  ماه ذرآدر

 ١٨ ميليون ريال به منطقه ٦/٢٠ باو کمترين آن  ١ ميليون ريال به منطقه ٢/٧٧مسکوني معامله شده معادل 

 است. تعلق داشته

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

 باشد. نمي کشور بوده و لذا نتايج حاصل از اين گزارش قابل تعميم به معامالت مسکن ساير مناطق شهري» تهران

 حجم معامالت مسکن  -١

هـزار واحـد مسـکوني     ٦/١٢هاي مسکوني شهر تهران بـه  ، تعداد معامالت آپارتمان١٣٩٤سال  ماهآذر در

دهـد. بررسـي توزيـع تعـداد واحـدهاي      نشـان مـي   کـاهش  درصد ٨/٢ل که در مقايسه با ماه مشابه سال قب رسيد

سـال   ٥حاکي از آن است که واحـدهاي نوسـاز تـا     ١٣٩٤سال  ماه آذرمسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در 

. سـهم  انـد درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصـاص داده  ٥/٥٤ساخت با سهم 

  دهد. واحد درصد کاهش نشان مي ٦/٣، ١٣٩٣ماه سال  آذرايسه با مزبور در مق

 (واحد مسکوني)ت      هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساختوزيع تعداد آپارتمان -١جدول                    

 عمر بنا (سال)
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه آذر

١٣٩٤ ١٣٩٣  ١٣٩٤  ١٣٩٤ ١٣٩٣ 

 ٥٤,٥ ٥٨.١  ٨,٨-  ٦٨٨٨ ٧٥٥٤ سال ٥ تا

 ١٥,٠ ١٤,٧  ١,٢-  ١٨٨٩ ١٠١٩١٢-٦ 

١٧,٢ ١٥,٢  ١٠,٠  ٢١٧٩ ١٥١٩٨١-١١ 

٧,١ ٥,٩  ١٦,٦  ٩٠٠ ٢٠٧٧٢-١٦ 

 ٦,٢ ٦,١  ٠,٨-  ٧٨٢ ٧٨٨ ٢٠بيش از 

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠  ٢,٨-  ١٢٦٣٨ ١٣٠٠٧ جمع کل

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



٢ 

 

حـاکي از آن اسـت   ١٣٩٤سال  ماهآذر ر تهران درتوزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شه

قراردادهـاي  بيشـترين تعـداد    ،از کـل معـامالت   ديرصد ٣/١٣با سهم   ٥منطقه  ،گانه شهر تهران ٢٢از ميان مناطق که 

در  ديدرصـ  ١/٦و  ١/٨ ،٦/١٠ به ترتيـب بـا سـهم    ١٠و  ٢ ،٤مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  مبايعه نامه

مربوط به  تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران صرفاًکل درصد از  ٣/٦٨ اند. شايان ذکر است قرار گرفته بعديهاي  رتبه

گـر  ديمنطقـه   ١٢) بـوده و  ٧و  ١٨، ١ ،٨ ،١٥، ١٤ ،١٠، ٢ ،٤، ٥ مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل (به منطقه شهر ١٠

 اند.ص دادهدرصد از تعداد معامالت را به خود اختصا ٧/٣١ا تنه

 ١٣٩٤ ماه سالآذر توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در -١ نمودار

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  تحوالت قيمت مسکن -٢ 

     ، متوسـط قيمـت يـک متـر مربـع زيربنـاي واحـد مسـکوني معاملـه شـده از طريـق            ١٣٩٤سال  ماهآذر در

قبل به ترتيـب   مشابه سالقبل و ماه که نسبت به ماه  ريال بود ميليون ٨/٣٨ هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشابه دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين نشان ميکاهش  درصد ٢/١و  درصد افزايش ٦/٠

 دارد. تعلق  )درصد ٩/٦(معادل  ٢١به منطقه  بيشترين کاهش قيمتو ) درصد ٦/١معادل ( ٤به منطقه سال قبل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران  -٢جدول

 درصد تغيير  ١٣٩٤سال  ماهآذر ١٣٩٣سال  ماهآذر 

 ٢,٨-  ١٢٦٣٨ ١٣٠٠٧ (واحد مسکوني)تعداد معامالت

 ١,٢- ٣٨٧٧١,٩ ٣٩٢٤٥,٣(هزار ريال) متوسط قيمت هر متر مربع

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

گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسـط قيمـت يـک متـر مربـع       ٢٢ميان مناطق از  ١٣٩٤سال  ماهذرآدر 

 ميليون ريال به منطقه ٦/٢٠ باو کمترين آن  ١ ميليون ريال به منطقه ٢/٧٧زيربناي مسکوني معامله شده معادل 

 است. تعلق داشته ١٨

ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانهماخذ: محاسبات گ 
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 ريال)هزار(                تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -٢نمودار                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

 ١٣٩٤نخست سال ماهه  نهمسکن در شهر تهران در  تحوالت بازار معامالت -٣

هزار واحد  ٨/١٠٨هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان١٣٩٤ماهه نخست سال  نهدر 

دهد. در اين مدت  درصد کاهش نشان مي ٧/١٤مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

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

 درصدي مواجه بوده است.  ١/١ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش  ٧/٣٨

           ١٣٩٤و  ١٣٩٣هاي  ماهه نخست سال نهعملکرد معامالت انجام شده شهر تهران در  -٣جدول      

 درصد تغيير  ١٣٩٤ ١٣٩٣ 

 ١٤,٧-  ١٢٧٥٥٢ ١٠٨٧٩٠ (واحد مسکوني)تعداد معامالت

 ١,١-  ٣٩١٠٥,٣ ٣٨٦٦٦,٢ (هزار ريال)متوسط قيمت هر متر مربع

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

 ساير شاخص هاي آماري بازار معامالت مسکن -٤

 سب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد معامالت بر ح -٤-١

 سـال  مـاه آذر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربـع بنـا در   

 به ازاي هر متر مربع بنا" ميليون ريال ٣٠الي  ٢٥"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  ١٣٩٤

" و ٢٥الـي   ٢٠" قيمتي های دامنهو   درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده ٦/١٤ سهمبا 

توزيع  ماهدر اين  اند.هاي بعدي قرار گرفته، در رتبهدرصد ٢/١٣و  ٧/١٣" ميليون ريال به ترتيب با سهم ٣٥تا  ٣٠"

دهاي مسکوني با قيمتي کمتر از ميانگين قيمت درصد واح ١/٦٢اي بوده است که در حدود گونهحجم معامالت به

 اند.   ميليون ريال) معامله شده ٨/٣٨هر متر مربع واحد مسکوني (



٤ 

 

 (درصد)     ١٣٩٤ماه سال آذر در بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -٣ دارمون

 

 

 

 

 

 

 

        

              

 

 

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

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -٤-٢  

 مـاه   آذرتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در 

متـر   "٧٠تا  ٦٠" دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنايمينشان  ١٣٩٤سال 

بـه   " متـر مربـع  ٨٠تـا   ٧٠" " و٦٠تا  ٥٠بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد ٨/١٥معادل  مربع

واحدهاي مسـکوني بـا    ن ماه،اي در مجموع در قرار دارند. يبعد هاي در رتبه يدرصد ٣/١٤ و ١/١٥ سهم ترتيب با

 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. ٨/٥٧متر مربع،  ٨٠سطح زيربناي کمتر از 

 (درصد)    ١٣٩٤ سال ماهآذر در برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -٤ نمودار

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

      

 

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

 

 



٥ 

 

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -٤-٣

حـاکي از   توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد ١٣٩٤سال  ماه  آذر در

هـاي قيمتـي    در ميان دامنه درصد ٦/١٠ تومان با سهم ميليون "١٣٠تا  ١٠٠" رزشآن است که واحدهاي مسکوني با ا

           "١٩٠تا  ١٦٠"واحدهاي داراي ارزش. ندادهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده  مورد بررسي،

. اند قرار گرفته هاي بعدي در رتبه ديدرص ٥/٩و  ٩/٩سهم  اختصاص بانيز به ترتيب  ميليون تومان "١٦٠تا  ١٣٠و "

ميليـون تومـان    ٢٢٠درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتـر از   ٦/٤٧حدود  ١٣٩٤سال  ماه  آذردر 

ميليـون تومـان    ٩٨٠درصد از واحدهاي مسکوني معامله شـده نيـز ارزشـي بـيش از      ٩/٥اختصاص داشته است و 

 درصد بود.  ٩/٥و  ٥/٤٧به ترتيب معادل  ١٣٩٣ل ماه ساذرها در آ اند. اين سهمداشته

 (درصد)    ١٣٩٤سال  ماهر آذرتوزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني د -٥ نمودار

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

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

 

 ت اجاره بهاي مسکنتحوال -٥

  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٤ سال ماهآذر در

گردند ساله تنظيم مييک دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباًرشد نشان مي درصد ٥/١١ و ٥/١٠قبل به ترتيب 

هاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحوالت نرخ  از سياستن شاخص اجاره بهاي مسکاثرپذيري  و نيز

نمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصـي و غيرشخصـي) در   خاطر نشان ميتورم در کشور شده است. 

 باشد.مي درصد ٤/٢٨) معادل ١٠٠=١٣٩٠(براساس سال پايه  محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي

 

 



٦ 

 

 (درصد) نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهبهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص رشد ماهانه روند  -٦رنمودا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيمت مسکن: (برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور) -١: مآخذ

 اجاره بها: اداره آمار اقتصادي بانک مرکزيو ي کاالها و خدمات مصرفي شاخص بها -٢         

 

 يبندجمع -٦

حاکي از کاهش  ١٣٩٤مروري بر تحوالت قيمت و حجم معامالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 

 تيب به ميزانبه ترمتوسط قيمت خريد و فروش واحدهاي مسکوني" نسبت به ماه مشابه سال قبل تعداد معامالت" و" "

درصدي  ٨/٤جاري نسبت به ماه قبل از افزايش  ماه سال ذرباشد. با اين حال حجم معامالت در آدرصد مي ٢/١و  ٨/٢

 باشد.    برخوردار بوده است که اين امر حاکي از استقبال خريداران در شرايط ثبات قيمتي بازار مسکن مي

دوسال اخير، فرصت مناسبي براي ورود خريداران به  ها در بازار مسکن طي در مجموع ثبات نسبي قيمت

هاي متصور در فضاي اقتصاد کالن و تصميمات  کاهش نااطميناني بازار مسکن فراهم نموده است. همچنين با توجه به

اخير شوراي پول و اعتبار در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد مسکن خانوارها، تداوم بهبود 

 معامالت بازار مسکن در فصول آتي دور از انتظار نخواهد بود.حجم 

متناسب اجاره بها با تحـوالت نـرخ    تغييرنيز مويد  ١٣٩٤ماه سال  ذربررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در آ

تورم است به طوري شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبـل  

 دهد. درصد رشد نشان مي ٥/١١و  ٥/١٠ه ترتيب ب


