
 

 1394ماه سال  فروردين زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

 

ماه سال  فرورديندر  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 «1394

 گزارش آمده است: نيا در .ه استمنتشر شدتهيه و  يبانک مرکز يصاداقت ياستهايس

يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني  متوسط قيمت خريد و فروش، 1394سال ماه  فروردينر د

مشابه سال ماه که نسبت به  ريال بود ميليون 4/37 هاي معامالت ملکي شهر تهران شده از طريق بنگاه معامله

هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، مورد گزارشماه ر د دهد.نشان مييش درصد افزا 9/3قبل 

ماه مورد در  .مواجه بوده است درصد کاهش 9/31 با ماه مشابه سال قبلبه  يد که نسبترسواحد مسکوني  4915

ربناي مسکوني معامله گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زي 22ميان مناطق از  بررسی،

 است. تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 7/20 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 6/76شده معادل 

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

و نيز « معامالت مسکن ساير مناطق شهري»به  بوده و لذا نتايج حاصل از اين گزارش قابل تعميم« تهران

 باشد. نمي« تحوالت رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز»

 حجم معامالت مسکن  -1

هازار واحاد    9/4هااي مساکوني شاهر تهاران باه      ، تعداد معامالت آپارتماان 1394سال  ماه فروردين در

دهاد. بررساي توزياع تعاداد     نشاان ماي   هشکا درصد 9/31که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  رسيدمسکوني 

حااکي از آن اسات کاه واحادهاي      1394سال  ماه فروردينواحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در 

درصاد بيشاترين ح ام از واحادهاي مساکوني معاملاه شاده را باه خاود           6/54سال ساخت با سهم  5نوساز تا 

   دهد. واحد درصد کاهش نشان مي 0/2، 1393سال  ماه روردينفدر مقايسه با . سهم مزبور انداختصاص داده

 )واحد مسکوني(      تشده در شهر تهران بر حسب سال ساخهاي مسکوني معامله توزيع تعداد آپارتمان -1جدول                    

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه فروردين

1393 1394  1394  1393 1394 

 54.6 56.6  34.4-  2683 4089 5از کمتر 

6-10 1053 775  -26.4  14.6 15.8 

11-15 1203 781  -35.1  16.7 15.9 

16-20 415 338  -18.6  5.7 6.9 

 6.9 6.4  26.7-  338 461 20ش از يب

 100.0 100.0  31.9-  4915 7221 جمع کل

   سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام 
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حااکي از آن  1394ساال   ماه فروردين هر تهران درتوزيع تعداد معامالت ان ام شده بر حسب مناطق مختلف ش

بيشاترين تعاداد معاملاه را     ،از کل معامالت ديرصد 5/11با سهم   5منطقه  ،گانه شهر تهران 22از ميان مناطق است که 

 هااي بعادي   در رتباه  ديدرص 7/7و  8/7 ،9/7 به ترتيب با سهم 15و  4 ،2مناطق  همچنينبه خود اختصاص داده است. 

 منطقاه شاهر   10مربوط باه   "درصد از تعداد معامالت ان ام شده در شهر تهران صرفا 5/65 . شايان ذکر استاند رفتهقرار گ

  5/34ا گار تنها  ديمنطقاه   12( باوده و  11، 1، 8 ،18 ،14، 15،10، 4 ،2، 5 منااطق  )به ترتيب بيشاترين فراواناي شاامل   

 اند.درصد از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده

 1394 سال فروردين ماه توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده در -1 ودارنم

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  تحوالت قيمت مسکن -2  

 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق     1394سال  ماه فروردين در

قبال باه    مشاابه ساال  قبال و مااه   که نسبت به ماه  ريال بود ونميلي 4/37 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسابت باه   دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين نشان مي افزايش درصد 9/3 و درصد کاهش 8/7ترتيب 

 درصاد  6/7معاادل   22باه منطقاه    بيشترين کاهش قيمات و  درصد 4/8معادل  2به منطقه ماه مشابه سال قبل 

 تعلق دارد.  
 در شهر تهران عملکرد معامالت انجام شده -2 جدول

 درصد تغيير  1394سال  ماه فروردين 1393سال  ماه فروردين 

 31.9-  4915 7221 )واحد مسکوني(تعداد معامالت

 3.9  37367.0 35977.4 )هزار ريال(قيمت

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

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورارهاي خام ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آم 
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گانه شهرداري تهران، بيشترين متوساط قيمات ياک متار      22ميان مناطق از  1394سال  ماه فرورديندر 

ميليون ريال باه   7/20 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 6/76مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 

 است. تعلق داشته 18 منطقه
 

 )هزار ريال(                      تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

 1393سال  مسکن شهر تهران در تحوالت بازار معامالت -3

هزار واحاد مساکوني باال      5/172هاي مسکوني شهر تهران به  تعداد معامالت آپارتمان، 1393در سال 

متوسط قيمت يک متار مرباع    سالدرصد افزايش نشان مي دهد. در اين  0/42گرديد که در مقايسه با سال قبل 

ل باوده اسات   ميليون ريا 3/39هاي معامالت ملکي در شهر تهران  شده از طريق بنگاه بناي واحد مسکوني معامله

 دهد.   درصد افزايش نشان مي 6/5که نسبت به سال قبل 

           1393و  1392 يها سال در شهر تهرانعملکرد معامالت انجام شده  -3 جدول      

 درصد تغيير  1393سال  1392سال  

 42.0  172506.0 121470.0 )واحد مسکوني(تعداد معامالت

 5.6  39273.5 37205.4 )هزار ريال(قيمت

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام 
 ساير شاخص هاي آماري بازار معامالت مسکن -4

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

 مااه  فاروردين  ر حسب قيمت يک متر مربع بنا درتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده ب 

به ازاي هر متر مرباع  " ميليون ريال 30الي  25"قيمتي  هاي حاکي از آن است که در شهر تهران بازه 1394سال 

الاي   20" قيمتاي  هااي بازهاند و  درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت را به خود اختصاص داده 4/15 سهمبا  بنا
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در  ، در رتبه هاي بعادي قارار گرفتاه اناد.    درصد 6/12و  6/14"  ميليون ريال به ترتيب با سهم 35تا  30"و  "25

ميليون رياال باه ازاي هار     45از  بيشدرصد از معامالت ان ام شده به واحدهاي مسکوني با قيمت  1/25 ماهاين 

اي باوده اسات کاه در حادود     گوناه شايان ذکر است توزيع ح م معامالت بهاست. متر مربع بنا اختصاص داشته 

ميلياون   4/37درصد واحدهاي مسکوني با قيمت کمتر از ميانگين قيمت هر متار مرباع واحاد مساکوني )     1/62

     اند. ريال( معامله شده

 1394فروردين ماه سال در بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3دارمون

 

 

 

 

 
 
        
  

 
 

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

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

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حساب ساطز زيربنااي هار واحاد مساکوني در       

 دهد، بيشترين سهم از معامالت ان ام شده به واحدهاي مساکوني باا زيربنااي   نشان مي 1394سال  اهفروردين م

تاا   70" " و60تاا   50" بنااي اختصاص داشته است. واحادهاي داراي زير  درصد 3/17معادل  متر مربع "70تا  60"

 مااه  فاروردين  در م ماو  در  .بعد قرار دارند هاي در رتبه يدرصد 3/12 و 5/16 سهم به ترتيب با " متر مربع80

درصد از معامالت ان ام شاده را باه    1/60متر مربع،  80واحدهاي مسکوني با سطز زيربناي کمتر از  1394سال 

 خود اختصاص دادند.
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 1394 سال فروردين ماهدر  برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معاملاه شاده بار حساب ارزش هار       1394سال  ماه فروردين در

در  درصاد  5/11 توماان باا ساهم    ميلياون  "160تا  130" حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني با ارزش واحد

واحدهاي . ندادهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت ان ام شده  هاي قيمتي مورد بررسي، هميان دامن

در  ديدرص 6/9و  1/11سهم  اختصاص بابه ترتيب نيز  ميليون تومان" 190تا  160و" "130تا  100"داراي ارزش

صد از معامالت به واحدهاي مسکوني باا  در 3/51حدود  1394سال  ماه فروردين در. اند قرار گرفته بعدي هاي رتبه

درصاد از واحادهاي مساکوني معاملاه شاده نياز       9/4ميليون تومان اختصاص داشته است و  220ارزش کمتر از 

 اند. ميليون تومان داشته 980ارزشي بيش از 

 1394 سال هفروردين ما رتوزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني د -5 نمودار
 

 

 

 

 

    

 
 

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

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

مساتقيم آن از تغييارات    گار تاثيرپاذيري  بياان  و ترکيب آن )رهن و اجااره(  بهابررسي روند تحوالت اجاره

ه دامنه تغييرات قيمات مساکن متااثر از شاکاف عر اه و تقا ااي مساکن،        است. البت و نرخ تورم قيمت مسکن

بازي است و تحوالت در اين بازار با سپري شدن دوره چند سااله رکاود    و تقا اي سفته هاي توليد)ساخت( هزينه

م بهاا، باه دليال "ارتبااط مساتقي     که دامنه تحوالت اجااره در حالي .هاي شديد قيمتي همراه استبا افزايش ًابعض

بهاي مسکن با تقا اي مصرفي مسکن )مسکن به عنوان سرپناه(، سطز عمومي درآمد مساتاجران و فقادان    اجاره

بازي در بخش اجاره مسکن و همچنين التزام طرفين قرارداد اجاره به رعايت مفاد قارارداد در طاول    تقا اي سفته

تغييرات قيمت مساکن  آثار  بها، ن تحوالت اجارهباشد؛ بر اين اساس با توجه به محدود بود"، شديد نمياجارهدوره 

   گردد.با وقفه و به تدريج در بازار اجاره ظاهر مي

             نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهراناجارهقيمت مسکن و بهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص ماهانه رشد روند  -6رنمودا    

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 (سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورسکن: )برگرفته از آمارهاي خام قيمت م -1 :خذام 
 اجاره بها: اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي وشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  -2         

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسابت باه    1394ماه سال  فروردين در

دهد. شاخص اجاره بهاي مساکن تحات تااثير    رشد نشان مي درصد 5/14 و 4/12قبل به ترتيب   ماه مشابه سال

گردند و البته تحت تاثير تحوالت قيمات مساکن در   ساله تنظيم مييک ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبًا

ساال قبال از آن محادود و    اما تغييارات آن در مقايساه باا     هاي اخير، روند افزايشي خود را ادامه داده است.سال

هاي کنتارل و مهاار    هاي اين بخش از سياست باشد. اثرپذيري روند قيمت همگام با کاهش تورم نقطه به نقطه مي

نماياد  ها در بخش مسکن را فراهم نموده است. خاطر نشان مي تورم، زمينه تعديل انتظارات قيمتي و ثبات قيمت
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ز شخصي و غيرشخصي( در محاسبات شااخص کال بهااي کاالهاا و     سهم هزينه مسکن) اجاره بهاي مسکن اعم ا

 باشد. درصد مي 4/28( معادل 100=1390خدمات مصرفي )براساس سال پايه 

  قبل سال مشابه ماه به نسبتبرحسب تهران و کل مناطق شهري  بها اجاره  شاخص ماهانه رشد روند -7 نمودار

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 آمار اقتصادي بانک مرکزيماخذ: اداره     

 يدبن جمع -6

 دهاد،  نشاان ماي   1394مااه ساال    فاروردين بررسي تحوالت قيمت و ح م معامالت بازار مسکن شهر تهران در 

طي فروردين ماه ساال جااري معاادل    تهران  شهر مسکوني معامله شده در يهامتوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد

ح ام  دهاد؛ در ايان مااه     نشاان ماي  درصاد افازايش    9/3ماه سال قبال   وردينفرنسبت به ميليون ريال بود که  4/37

مواجاه  درصادي   9/31 با کاهشنسبت به ماه مشابه سال قبل  که هزار فقره رسيد 9/4به معامالت واحدهاي مسکوني 

 بوده است.

ح ام  درصادي   0/42مويد رشد قابال مالحظاه     1393همچنين بررسي تحوالت شاخص هاي مذکور در سال 

يک متر مرباع واحاد   قيمت متوسط  اين در حالي است که، مي باشد 1392عامالت واحدهاي مسکوني نسبت به سال م

قيمات   محادود  افازايش  باا   . افزايش ح م معامالت همراهه استهمراه بوددرصدي  6/5رشد  بامسکوني در اين سال 

 .باشد مي 1393طي سال  «هر تهرانشبازار معامالت مسکن » شرايط رونق غير تورمي دروجود حاکي از  مسکن

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شاهري نسابت باه مااه      1394ماه سال  فروردين در

اخيار،  يکساال  . در م مو  نرخ رشد اجاره بها طاي  دهدرشد نشان مي درصد 5/14 و 4/12قبل به ترتيب   مشابه سال

 .شي برخوردار بوده استهمسو با تحوالت نرخ تورم از روند کاه


