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 1396سال  ماه آبان زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

 «1396سال  ماه آباندر  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  يبانک مرکز ياقتصاد

 يد که رسواحد مسکوني  هزار 8/14هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1396سال  ماه آبانر د

  دهد. نشان مي افزايشدرصد  5/18 مشابه سال قبل ماهبه  نسبت

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

درصد افزايش  9/10ماه مشابه سال قبل نسبت به که  ريال بود ميليون 9/48 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد. نشان می

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

 باشد. مي

 حجم معامالت مسکن  -1

حااکي از آن   1396ساال   مااه  آباان به تفکيک عمر بنا در در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده 

را  ساهم  درصاد بيشاترين   2/47سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا  ،واحد مسکوني معامله شده 14764از مجموع  است که

درصاد کااهش يافتاه و در مقابال باه ساهم       واحد  0/5ماه سال قبل  آبان. سهم مذکور در مقايسه با انددهبه خود اختصاص دا

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

 )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 آبان

1394 1395 1396  1395 1396  1395 1396 

 47.2 52.2  7.1 1.4-  6963 6502 6597 سال 5 تا
6-10 1788 1851 2299  3.5 24.2  14.9 15.6 
11-15 1972 2133 2247  8.2 5.3  17.1 15.2 
16-20 814 1053 1879  29.4 78.4  8.4 12.7 
 9.3 7.4  49.1 15.5  1376 923 799 20بيش از 

 100.0 100.0  18.5 4.1  14764 12462 11970 جمع کل
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه 
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حاکي از آن است کاه   1396سال  ماه آبان توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در

 ناماه  قراردادهااي مبايعاه  بيشترين تعداد  ،از کل معامالت ديرصد 5/16با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22از ميان مناطق 

 هااي بعادي   در رتباه  ديدرصا  1/10 و 6/11هااي   به ترتيب با سهم 2و  4مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

ترتياب   )باه  منطقه شاهر  10تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به کل درصد از  8/74در مجموع اند.  هقرار گرفت

تعاداد   کال  درصاد از  2/25مانده  باقيمنطقه  12( بوده و 15و  3، 1، 7 ،14، 10، 8، 2 ،4، 5 مناطق بيشترين فراواني شامل

 اند.معامالت را به خود اختصاص داده

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

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

     اي واحاد مساکوني معاملاه شاده از طرياق      ، متوسط قيمات ياک متار مرباع زيربنا     1396سال  ماه آبان در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتياب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 9/48 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

ماه نسبت به ماه مشاابه ساال قبال    بيشترين رشد متوسط قيمت در اين دهد. نشان ميافزايش  درصد 9/10و  1/2

 .تعلق دارد( درصد 0/4)معادل  3منطقه به  کمترين ميزان رشدو ( درصد 1/17 معادل) 5به منطقه 
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 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 1396آبان 1396مهر 1395آبان
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل

 18.5 6.9  14764  13815  12462 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 10.9 2.1 48890 47898 44085 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

 

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

داشاته   تعلق 18ميليون ريال به منطقه  7/23و کمترين آن با  1ميليون ريال به منطقه  7/102شده معادل  معامله

 دهد.   درصد افزايش نشان مي 8/10و  5/5است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

هزار واحد  8/113هاي مسکوني شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1396ماهه نخست سال  تشدر ه

دهد. در اين مدت  درصدي را نشان مي 7/7فزايش مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ا

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

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 1/7ميليون ريال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  5/46

 

 

 

 

 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه    
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 1394-96هاي  نخست سال ت ماههشهشده در شهر تهران در  عملکرد معامالت انجام -3جدول 

  
 درصد تغيير  ماهه نخست  هشت

1394 1395 1396 1395 1396 

 7.7 10.5 113761 105594 95519 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 7.1 4.3 46486 43408 41617 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -4

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

ساال   هماا  آباان  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بناا در 

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

  قيمتاي  هاا   دامناه و   درصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خاود اختصااص داده   6/10 سهمبا 

. اند بعدي قرار گرفته  هاي ي در رتبهدرصد 6/9و  0/10  هاي " ميليون ريال به ترتيب با سهم30تا  25" و "40تا  35"

درصاد واحادهاي مساکوني باا قيمتاي کمتار از        5/56اي بوده اسات کاه   گونهدر اين ماه، توزيع حجم معامالت به

 اند. ميليون ريال( معامله شده 9/48متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

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

 مااه  آبانني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در توزيع فراوا

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

باه   مرباع  متار " 80تاا   70و "" 60تاا   50"بناياختصاص داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 8/14معادل  مربع
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واحدهاي مساکوني   اين ماه، در مجموع در قرار دارند. يبعد  هاي در رتبهي درصد 0/13و  5/13هاي  ترتيب با سهم

 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. 7/50متر مربع،  80با سطح زيربناي کمتر از 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

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

ريال با  ميليون" 2000تا  1500" واحدهاي مسکوني با ارزشيمتي مورد بررسي، هاي ق در ميان دامنهآن است که 

 . واحدهاي داراي ارزشاند  دهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  6/10اختصاص سهم 

قرار  هاي بعدي ر رتبهد ددرص 7/9و  4/10 اختصاص باريال نيز هر کدام ميليون " 1500تا  1000"و  "2500تا  2000"

ميليون  3500درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  8/49حدود  مجموع در اين ماه،در . اند گرفته

 .ريال اختصاص داشته است

 (ميليون تومان / درصد)  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -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 منااطق شاهري نسابت باه مااه مشاابه        1396ماه سال  آبان در

سااله تنيايم   ياک  قراردادهااي اجااره مساکن کاه االبااً      دهد. ماهيات رشد نشان مي درصد 5/8 و 6/9قبل به ترتيب  سال

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

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

درصاد   1/33ل ( معااد 100=1395)براساس سال پايه  ايرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي

 .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 کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛بها اجارهو ص بهاي کاالها و خدمات مصرفي شاخ -2        

 يبندجمع -6

هاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد  حجم معامالت واحد 1396ماه سال  آباندر 

ماه مشابه سال قبل به ميليون ريال رسيد که نسبت به  9/48هزار فقره و  8/14مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 

جاري نسبت به ماه  ماه سال آباندهد. رشد تعداد معامالت انجام شده طي  درصد افزايش نشان مي 9/10و  5/18ترتيب 

و  2/9 ،1/6جاري )به ترتيب معادل  سال و مهرماه ماه شهريور ،مشابه سال قبل در تداوم رشد نقطه به نقطه مردادماه

بها  نيز مويد تغيير متناسب اجاره 1396سال  ماه آبانبهاي مسکن در  ي تحوالت بازار اجارهاست. بررسدرصد( بوده  4/34

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت که  ، به طوريباشد یدر اين دوره م با نرخ تورم

 .دهد درصد رشد نشان مي 5/8و  6/9به 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 و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1396سال ماه  آبان 

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

 693 102721 1منطقه 

 1497 72357 2منطقه 

 669 84596 3منطقه 

 1715 50787 4منطقه 

 2441 56476 5منطقه 

 538 65057 6منطقه 

 751 45753 7منطقه 

 927 46350 8منطقه 

 303 31971 9منطقه 

 890 31472 10منطقه 

 574 35264 11منطقه 

 265 32968 12منطقه 

 566 43227 13منطقه 

 854 36948 14منطقه 

 615 28684 15منطقه 

 239 27661 16منطقه 

 211 25344 17منطقه 

 280 23698 18منطقه 

 83 27576 19منطقه 

 229 26479 20منطقه 

 264 33963 21منطقه 

 160 44178 22منطقه 

  14764 48890 متوسط شهر

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

 

 


