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 مقدمه

اخیر  ایهدههطی . است داده اختصاص خود به را کشور اقتصاد از ایمالحظه قابل سهم مسكن، و ساختمان بخش

 مسكن و ساختمان بخش به مربوط داخلی ناخالص تولید درصد 7 و ناخالص ثابت سرمايه تشكیل از درصد 40 حدود

 ديگر بر ایحظهمال قابل اثر بخش اين در رکود يا رونق .اندبوده ارتباط در بخش اين با صنعتی رشته 150 از بیش و

 به مشـغول حـوزه ينا در کشور شاغل کار نیروی از درصد 12 حدود همچنین. گذاردمی جاه ب اقتصادی هایفعالیت

تمان و مسكن بخش ساخ اهمیتاين شاخصها در کنار ديگر شاخصهای مهم اقتصادی حكايت از  همگی. باشندمی کار

 در اقتصاد کشور دارند.

 توجه نمايد،می بروز بازار در ایسرمايه و مصرفی صورت دو به که مسكنسوی ديگر ماهیت دوگانه تقاضای  از

 شهر کالن صوصخ به کالنشهرها در. است نموده جلب خود به پیش از بیش را حوزه اين فعاالن و گذارانسرمايه

 ایويژه میتاه از بخش مسكن دارد، شهرها ديگر با ایمالحظه قابل تفاوت جمیعت و اقتصادی لحاظ به که تهران

را به خود  بخش قابل توجهی از درآمد خانوار ،است خانوارها برای ضروری نیاز يك همچنین مسكن. است برخوردار

افی ساير بازارها با توجه به شرايط خاص اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تورم باال و عدم توسعه ک دهد واختصاص می

 حفظ برای امنی پايگاه عنوان بازار مسكن به باز دير از جمله بازار سرمايه جهت جذب نقدينگی مازاد خانوارها، از

 است.  نظربوده توسط خانوار نیز مورد دارايی و سرمايه

 حائز فروش و خريد چه و زسا و ساخت منظر از چه بخش اين و خانوار در گذارانسرمايه برای صحیح ريزیهبرنام لذا

 .باشدمی فراوان اهمیت

 بازارهای مختلف در هاسرمايه خروج و ورود بر کشور سیاسی مناسبات و کالن اقتصاد وضعیت که است اشاره به الزم

لذا به منظور ارزيابی بخش مسكن . باشدمی اثرگذار گذاریسرمايه پرتفویانتخاب  در گذاران و خانوارهاسرمايه رفتار و

بخشی مسكن، تغییر و تحوالت اقتصاد کالن و بازارهای رقیب بخش ست ضمن بررسی شاخصهای درونا ضروری

 مسكن نیز مورد ارزيابی قرار گیرد.

ار و اطالعات بر اساس آخرين آمبر اين اساس در اين گزارش تغییر و تحوالت متغیرهای کالن اقتصادی و بخش مسكن 

رار گرفته ق)به شرح فهرست مطالب(، مورد بررسی 1400سال  سومبا تاکید بر سه ماهه  منتشره توسط مراجع آماری

 است.
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 .بررسی کلیات وضعیت اقتصادی کشور و خانوار1

 

 بررسی اجمالی شاخص های اقتصاد کالن 1.1

واقعی اقتصاد و  بخش مسكن به عنوان يكی از اجزاء اقتصادی، متاثر از شرايط اقتصاد کالن است به طوريكه تغییر و تحوالت در بخش

یمت مسكن قهمچنین سیاست های پولی و مالی، در میان و بلندمدت، باعث ايجاد تغییر در شاخص های واقعی بخش مسكن می گردد. 

تاثیرگذار بر بخش  نیز عموما متاثر از تورم عمومی و رشد نقدينگی است. در اين راستا در اين بخش برخی از متغیرهای کالن اقتصادی

 مسكن از جمله تولید ناخالص داخلی و تورم عمومی بررسی شده است.

 رشد اقتصادي .1.1.1

می دهد  )آخرين اطالعات موجود( نشان 1400تا شش ماهه اول سال  1390بررسی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی از سال 

ست. در اين (، دارای نرخ رشد مثبت بوده ا1400و شش ماهه اول  1397، 1390که طی اين دوره بخش کشاورزی )به جز در سال های 

در دوره مذکور،  (، همواره از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده است. ولی1399و  1398، 1394های دوره بخش خدمات نیز )به جز در سال 

ل سال ، همواره  منفی بوده است. هرچند در شش ماهه او1399و  1396،  1395، 1393نرخ رشد بخش صنعت به جز در سال های 

 9.5توجه  ، بخش صنعت از رشد قابلدرصد 18.3ه میزان ببه دلیل رشد قابل توجه ارزش افزوده استخراج گاز و نفت  نفت  1400

 درصدی برخوردار گرديده است.

ال های سدر همین دوره نرخ رشد بخش ساختمان به عنوان يكی از زيربخش های صنعت در عموم سال ها منفی بوده است ولی طی  

وند، افزايش به صورت پیاپی از نرخ رشد مثبت برخوردار گرديده که دلیل اين تغییر ر 1400و در شش ماهه اول سال  1399، 1398

رح اقدام طه و افزايش فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی و همچنین اثرات احتمالی اجرای نسبی پروانه های ساختمانی صادر شد

ده ساختمان نرخ رشد ارزش افزو 1395تا  1390ملی مسكن در زمین های دولتی است. نكته قابل توجه اين است که در دوره زمانی 

و  1396نفی در حوزه ساختمان های مسكونی، در سال های مسكونی به صورت پی در پی منفی بوده و پس از چند سال نرخ رشد م

 نرخ رشد اين بخش مثبت گرديده است.  1397

ل اقتصاد کشور در ، رشد اقتصادی مثبت بوده و رشد ک1391و  1390در اين دوره، در کل اقتصاد )با و بدون نفت( نیز پس از سال های 

صادی کشور ، با دگرگونی در شرايط اقت1399تا  1397مجددا از سال به بیشترين میزان خود می رسد ولی  1396و  1395سال های 

د اقتصادی منفی يا ناشی از اعمال تحريم های اقتصادی و خروج آمريكا از برجام و همچنین شرايط ناشی از شیوع ويروس کرونا، نرخ رش

زايش فروش جه در بخش صنعت، ناشی از اف)عمدتا به دلیل رشد قابل تو 1400نزديك به صفر بوده است. هر چند در شش ماهه اول 

 درصدی داشته است. 5.9نفت(، اقتصاد کشور رشد 
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 ه قیمت ثابتب -: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي1جدول شماره

بخش  سال/ بخش اقتصادي

 کشاورزي

بخش 

 صنعت

ساختمان 

)زيرمجموعه بخش 

 صنعت(

ساختمان 

 مسکونی

بخش 

 خدمات

محصول ناخالص 

داخلی  به قیمت 

 بازار

محصول ناخالص 

داخلی به قیمت 

 بازار )بدون نفت(

(1379تا  1370دهه هفتاد )  2.9 0.3 8.2 0.3 5.4 1.9 5.0 

(1389تا  1380دهه هشتاد)  4.1 4.0 4.2 5.4 5.5 4.7 6.4 

1390 -9.9 -7.9 3.6 -1.8 11.6 -0.4 -2.0 

1391 2.5 -19.0 -19.7 -5.5 1.8 -8.6 -2.3 

1392 4.8 -3.0 -3.6 -4.2 8.0 2.5 3.8 

1393 4.5 3.6 3.2 -15.7 1.3 2.3 2.9 

1394 5.4 -0.2 -7.4 -19.4 -1.5 -0.1 0.0 

1395 4.5 25.1 16.3 -4.5 4.6 13.9 9.1 

1396 1.3 2.4 -3.7 11.6 5.6 4.1 5.0 

1397 -1.5 -9.1 -4.2 46.6 0.7 -4.1 -1.5 

1398 2.8 -14.7 6.2 _ -0.7 -6.9 -0.5 

1399 3.5 4.2 6.3 _ 2-  0.7 0 

1400شش ماهه اول   -4.3 9.5 7.0 _ 4.8 5.9 4.1 

 ماخذ: مرکز آمار ايران

 :1397پیش بینی رشد اقتصادي ايران در سال 

مثبت )هرچند  1401و   1400(، نرخ رشد اقتصادی ايران در سال 2بر اساس آخرين پیش بینی نهادها و نشريات مختلف )جدول شماره 

 اندک( برآورد گرديده است.

 )درصد( 1397: آخرين پیش بینی نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2جدول شماره 

 مرکز آمار ايران صندوق بین المللی  بانک جهانی  نهاد پیش بینی کننده 

 6.2بدبینانه و  3.9 2.5 3.1 1400سال

 خوشبینانه

 _ 2 2.4 1401سال 

 عمومی تورم .2.1.1

ما اين نرخ از ابه طور قابل توجهی کاهش يافته،  70نسبت به دهه  80( در دهه 3میانگین )هندسی( ساالنه نرخ تورم عمومی )جدول 

 1396ا ت 1393درصد افزايش يافته است. پس از آن در سال های  32.1به  1392سیر صعودی به خود گرفته و در سال  1390سال 

، 34.4، 26.6ه  ، افزايش يافته و به ترتیب ب1400تا نه ماهه اول سال  1397عمومی طی سال های  کاهش يافته ولی مجددا نرخ تورم

 درصد رسیده است.  42.7و  36.2
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 : تورم عمومی مناطق شهري کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل )درصد(3جدول شماره 

دهه يا 

 سال

دهه 

70 

دهه 

80 

سال منتهی  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390

 1400به آذر 

تورم 

عمومی 

 )درصد(

24 15 26.4 28.6 32.1 14.8 11.3 6.8 8.1 26.6 34.4 36.2 42.7 

 ماخذ: مرکز آمار ايران

ك دوره تك (، پس از طی ي4نیز نشان می دهد )جدول شماره  1399تا  1396بررسی روند ماهانه تورم نقطه به نقطه در سال های 

قمی گرديده( و در ر)به دلیل افزايش قابل توجه نرخ ارز( مجددا سیر صعودی به خود گرفته )دو  1397اين متغیر از خرداد ماه رقمی، 

، سیر 1399شت ( رسیده و پس از اين ماه سیر نزولی داشته ولی مجددا از ارديبه50.7به حداکثر میزان خود ) 1398ارديبهشت ماه 

خیر روند نزولی ادرصد رسیده است. اين نرخ در ماه های  48.8به  1400متوقف گرديده و در فروردين  نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه

 درصد کاهش يافته است. 35، به  1400داشته و در  آذر 

 

 : روند ماهانه نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال در مناطق شهري کشور )درصد(4جدول شماره 

 ماخذ: مرکز آمار ايران

 

 
 

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين _

1396 8.5 8.3 7.9 8.1 7.4 7.1 8.1 8.9 8.9 8.5 8.4 7.3 

1397 7.3 8.6 10.2 14.0 19.4 25.7 32.4 34.5 36.9 39.0 41.5 46.6 

1398 50.0 50.7 49.3 46.9 40.8 34.5 28.3 27.0 27.6 26.2 25.1 22.2 

1399 20.2 21.3 22.7 27.0 30.6 34.5 41.3 45.7 44.2 45.5 47.2 47.8 

1400 48.8 46.1 46.9 42.9 42.4 42.9 38.4 35.3 35.0    
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 بررسی اجمالی بازارها

 بازار پول 1.2.1

 الف:نقدينگی

در اين بخش افزايش می يابد. مطالعات با افزايش نقدينگی، تورم عمومی و به تبع آن قیمت مسكن و سرمايه گذاری )ساخت و ساز( 

ای در علمی ثابت کرده است که در بلند مدت قیمت مسكن متاثر از نقدينگی و سیاستهای پولی است و اين متغیرها نقش تعیین کننده

 .1بروز تحوالت قیمتی در بازار مسكن دارند

درصد  28و  27به ترتیب حدود  802و  70های نقدينگی در دههشود، میانگین نرخ رشد  مشاهده می 6همانطور که در جدول شماره 

درصدی )هر دهه به صورت مجزا( را تجربه کرده است. طی  23بوده و در همین دو ده پايه پولی به طور میانگین ساالنه نرخ رشد حدود 

ن نرخ رشد پايه پولی مربوط به سال درصد و بیشتري 39و در حدود  13923ساله اخیر نیز بیشترين رشد نقدينگی، مربوط به سال  5

 درصد بوده است.  28در حدود  1391

ان رسیده که نسبت هزار میلیارد توم 1254به حدود  1395براساس آخرين اطالعات بانك مرکزی، رقم نقدينگی در پايان اسفند ماه سال 

سیده است که نسبت هزار میلیارد تومان ر 180لی به درصد رشد داشته و در همین مدت، رقم پايه پو 23.2به ماه مشابه سال قبل حدود 

رسیده که نسبت  هزار میلیارد ريال 15300رقم نقدينگی به  1396درصد رشد داشته است. در پايان سال  17.3به مدت مشابه سال قبل 

ه نسبت به سال کيال رسیده هزار میلیارد ر 18893رقم نقدينگی به  97درصد رشد داشته است. در پايان سال  22.1، حدود 95به سال 

ينگی به حجم نقد 1398دهد که در پايان سال درصد رشد داشته است. همچنین بررسی اطالعات آماری نشان می 22.6، حدود 96

 1398ر سال ددرصد رشد داشته است.  ترکیب اجزای نقدينگی  31.3هزار میلیارد ريال رسیده که نسبت به دوره مشابه قبل  24722

 شد داشته است. ردرصد  28و  49.8هزار میلیارد ريال شبه پول بوده که به ترتیب  20448هزار میلیارد ريال پول و  4273 مشتمل بر

شد داشته است. ر 1397درصد رشد نسبت به سال  32.6هزار میلیارد ريال بوده که حدود  3525، پايه پولی حدود 1398در پايان سال 

يال رسیده است رهزار میلیارد  34670به بیش از  1399 نك مرکزی ج.ا.ا ، نقدينگی در پايان سالبراساس آخرين گزارشات منتشره با

 6909.6ن درصدی به میزا 61.7با رشد  99جم پول نیز در پايان سال ح. درصد رشد داشته است 40.6 حدود، 98که نسبت به سال 

ضريب فزاينده  .است هزار میلیارد ريال رسیده 27852.1داشته و به رقم درصدی  36.2هزار میلیارد ريال رسیده است؛ شبه پول نیز رشد 

 .هزار میلیارد ريال رسیده است 7.624به  99درصدی در پايان سال  8.8نقدينگی با رشد 

 39.1و درصد  42.1 به ترتیب 1400نقدينگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پايان مردادماه رشد ، اطالعات بانك مرکزیاساس بر

 ايه پولی در پايان ، عمدتاً ناشی از کاهش پ1400رشد باالی پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پايان مردادماه  ه است.رسیددرصد 

 

                                                           

 .1395هرماه م -مطالعه دکتر تیمور رحمانی ارائه شده در شانزدهمین همايش سیاستهای توسعه مسكن در ايران -1

نشان دهنده میانگین نرخ رشد ساالنه در  80و  70های توجه شود که در تمامی جداول اين گزارش نرخ رشد مندرج در رديف دهه -2

 کند.می را گزارش 1380و  1370باشد. اما عدد شاخص موردنظر )در اين جدول، نقدينگی و پايه پولی( صرفا رقم سال آن دهه می

موسسه پولی غیرمجاز  4بانك و  6عمدتا به اضافه شدن اطالعات  1392که افزايش نرخ رشد نقدينگی در سال الزم به توضیح است  -3

 شود. مربوط میدر اين سال به آمارهای بانك مرکزی 
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های ها و افزايش سپردهدلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانكدرصد( و به 5.3، به میزان 1399نسبت به پايان خرداد ) 1399مردادماه 

 .دولت نزد بانك مرکزی بوده است

 39107دد عداشته و به  درصد رشد  12.8معادل  1399نسبت به پايان سال  1400همچنین، حجم نقدينگی در پايان مردادماه سال 

احد درصد کاهش و 1.3درصد( به میزان  14.1غیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )که در مقايسه با رشد مت هزار میلیارد ريال رسیده

 5115ته و به عدد داشدرصد رشد  12.4معادل  1399نسبت به پايان سال  1400از سوی ديگر، پايه پولی در پايان مردادماه  .يافته است

احد درصد افزايش و 9.5درصد( به میزان  2.9که در مقايسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ) هزار میلیارد ريال رسیده

جوه تنخواه گردان وعمدتا به دلیل استفاده دولت از  1399نسبت به پايان سال  1400افزايش رشد پايه پولی در مردادماه  .يافته است

هزار  529ه میزان بمردادماه امسال هیات وزيران  26درصد بر اساس مصوبه  4درصد به  3 خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن از

 .بوده است 1400میلیارد ريال در پايان مردادماه 

 .معكوس خنثی شده است الزم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخريد

ه پايان سال گذشته، برسید. بدين ترتیب ضريب فزاينده نقدينگی نسبت  7.601ن مردادماه امسال، ضريب فزاينده نقدينگی به رقم در پايا

، ناشی 1399ال سنسبت به پايان  1400. دلیل اصلی افزايش ضريب فزاينده نقدينگی در پايان مردادماه يافته استدرصد افزايش  0.3

ها بوده است؛ به طوری که ها و کاهش نسبت ذخاير اضافی به سپردهكوک در دست اشخاص به سپردهاز کاهش نسبت اسكناس و مس

 1400يان مردادماه هزار میلیارد ريال در پا 277به  1399میلیارد ريال در پايان سال  100هزار و  304حجم ذخاير اضافی بانكها از 

 .رسیده است

ان مردادماه درصد در پاي 36.4به  1399درصد در پايان سال  61.7رشد دوازده ماهه پول از دهد که بررسی رشد اجزای نقدينگی نشان می

رود انتظار می .ها استنكگذاری بلندمدت در باها و استقبال بیشتر از سپردهکاهش يافته که حاکی از تقويت ماندگاری سپرده 1400سال 

های آتی تداوم يافته و اقدامات بانكها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماهبا اعمال سیاست احتیاطی محدوديت بر رشد ترازنامه 

 .بانك مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( با موفقیت بیشتری همراه شود

ه نسبت به ماه کن رسیده هزار میلیارد توما 160هزار و  4میزان نقدينگی در کشور به  1400بق آمارهای بانك مرکزی در آبان ماه ط

ی در اين شاخص ارشد نقطه هزار میلیارد تومان بوده است. 89درصد رشد داشته است. اين افزايش به لحاظ ارزش معادل با  2.1قبل 

 رابر با هزار ودرصد رشد داشته که ارزش مقداری آن ب 42دهد نسبت به آبان ماه سال گذشته میزان نقدينگی در کشور نیز نشان می

و نمی توان آن را از  درصد اين افزايش مربوط به پوشش آماری بوده 2.7البته به گفته بانك مرکزی  هزار میلیارد تومان بوده است. 277

رصد رشد در اين د 24.2قیاس اين شاخص با پايان سال گذشته نیز نشان می دهد  های گذشته مورد مقايسه قرار داد.اين لحاظ با ماه

ن رشد در نتیجه درصد است چرا که بخشی از اي 21.8که البته از ديد بانك مرکزی میزان واقعی اين رشد برابر با  شاخص شكل گرفته

 .پوشش آماری است که در اين متغیر صورت گرفته است

یلیارد تومان افزايش م 490و هزار  13 قبل ماه با مقايسه در و میلیارد تومان رسید 500هزار و  540معادل با  1400پايه پولی در آبان 

 ابقه بوده است.سماه گذشته بی 4درصدی در اين شاخص در  2.56دهد صعود ماهانه پیدا کرد. محاسبه رشد ماهانه اين شاخص نشان می

ه لیارد تومان بودمی 700هزار و  81درصد رشد داشته که معادل با  17.8از سوی ديگر اين شاخص در مقايسه با پايان سال گذشته نیز 

 سابقه بوده ر ايران بیدماه  8دهد اين میزان از رشد در بازه ابتدايی است. مقايسه اين رشد با موقعیت مشابه در يك دهه اخیر نشان می
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دوم اضافه برداشت  ونخست افزايش صورت گرفته در نرخ تسعیر ارز  تواند ناشی از دو موضوع باشد.اين رشد مهم در پايه پولی می است.

 .ا از منابع بانك مرکزیبانك ه

تری تصويب شد. تا قبل از شهريور ماه به بعد با نرخ باال 1400درآمدهای دولت از طريق فروش نفت و گاز و ساير موارد مندرج در بودجه 

بق آن چه در ه بعد طبتومان برای تمام درآمدهای صادراتی دولت بوده که از پايان تابستان  200هزارو  4از شهريور اين نرخ برابر با 

وجب افزايش متواند فزايش نرخ تسعیر ارز در نهايت میا. گرفت قرار  etsثبت شده بود اين نرخ در سطح نرخ سنا و  1400بودجه 

امل دوم را می ع های خارجی بانك مرکزی که يكی از بخش های مهم در پايه پولی است شده و اين رقم را افزايش داده باشد.دارايی

 . اضافه برداشت بانك ها از بانك مرکزی نسبت دادتوان به 

اند که ا تجربه کردهشود، نقدينگی و پايه پولی به عنوان مهمترين متغیرهای پولی اقتصاد کالن، رشد قابل توجهی رچنانچه مشاهده می

 .باشد ای داشتهتواند بر روی ديگر متغیرها از جمله تورم و نرخ ارز تاثیر قابل مالحظهاين موضوع می

 

 ) میلیارد ريال و درصد(1370-1400 :نرخ رشد نقدينگی و پايه پولی طی سالهاي6جدول شماره 

 رشد پايه پولی یپول هيپا نقدينگی رشد ینگينقد سال

 23 12.318 27 28.628 70دهه

 23 97.185 28 320.957 80دهه 

1390 3.542.552 20 764.569 11 

1391 4.606.936 30 975.795 28 

1392 6.395.505 39 1.184.878 21 

1393 7.823.848 22 1.311.479 11 

1394 10،172،900 30 1،535،700 17 

1395 12،533،900 23.2 1،798،300 17.3 

1396 15،299،800 22.1 2،140،000 19 

1397 18.893.000 21 2.414.000 22.6 

1398 24،721،500 31.3 3.525.200 32.6 

1399 34670000 40.6 4550900 29.2 

 *39.1 5115210 *42.1 39107760 1400 مرداد

 *35.8 5450000 *42.2 41600000 1400آبان 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا 

 در نظر گرفته شده است. 1400 ماه مورد اشاره در سالدر دوازده ماهه منتهی به  و پايه پولی رشد نقدينگی*
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 تسهیالت اعطايی به بخش مسکن

شود، نسبت مانده تسهیالت بخش مسكن به مانده کل، طی بیش از دو دهه اخیر حدود مشاهده می 7همانطور که در جدول شماره 

دهد که در بلندمدت میانگین نرخ رشد ساالنه مانده تسهیالت بخش مسكن و مانده تسهیالت درصد بوده است. آمارها نشان می 30

درصد  27و برای مانده کل حدود  26اين میانگین برای بخش مسكن حدود  70ای که در دهه هکل، نزديك به هم بوده اند، به گون

ه داشته و تا اين مقطع نیز ادام 1393درصد افزايش يافته است. اين روند تا پايان سال  32هر دو میانگین به حدود  80بوده و در دهه 

نرخ رشد مانده  1394اند، اما در سال انده کل به يكديگر نزديك بودهزمانی نرخ رشد مانده تسهیالت در بخش مسكن و ساختمان و م

ش ساختمان و تسهیالت در بخش مسكن و ساختمان بسیار کمتر از نرخ رشد مانده کل بوده است. به طوريكه مانده تسهیالت در بخ

و  22الت درصد رشد داشته در صورتیكه در همین مقطع زمانی رشد مانده کل تسهی 8و  9به ترتیب  95و  94مسكن در سالهای 

ن و مسكن درصد بوده است. طبیعی است که با پیشی گرفتن رشد مانده کل از رشد بخش ساختمان و مسكن سهم مانده ساختما 23

نده تسهیالت درصد رسیده است. براساس آخرين اطالعات منتشره بانك مرکزی ما 24به  1395از کل مانده کاهش يافته و در سال 

درصد رشد  18.9هزار میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود  10823.2حدود  1396اعطايی کل در پايان سال 

ده است که هزار میلیارد ريال رسی 15090، مانده تسهیالت پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی حدود 97داشته است. در سال 

 27922و  19356به ترتیب  99 سالو پايان  98ال درصد رشد داشته است. مانده تسهیالت بانكی در س 19، حدود 96نسبت به سال 

در پايان  ته است.درصد رشد داش 49حدود  99 ساله است. براساس اطالعات منتشره مانده تسهیالت در پايان دهزار میلیارد ريال بو

مانی سال گذشته مقطع زهزار میلیارد ريال رسیده که نسبت به  31746مانده تسهیالت در شبكه بانكی به رقم  1400خرداد ماه سال 

 درصد رشد داشته است.  13.7حدود  99درصد و نسبت به پايان سال  53.4حدود 

به سال شامهزار میلیارد ريال گرديده است که نسبت به مقطع  48394.8مانده کل سپردهها بالغ در پايان مهر ماه سالجاری 

را رصد افزايش د 9/24( هزار میلیارد ريال 9640.2معادل )ال قبل سان و نسبت به پاي درصد 45هزار میلیارد ريال(  15014.3)قبل

 نلغ مربوط به استاين مبمترهزار میلیارد ريال و ک 25891.2با مانده  نتهرا نمبلغ سپردهها مربوط به استا . باالترينمیدهدنشان 

ارد ريال میباشد که هزار میلی 35470.8بالغ بر  التمانده کل تسهی. هزار میلیارد ريال میباشد 8/127 عادلد ممکهگیلويه و بوير اح

 27 یلیارد ريال(هزار م 7548پايان سال قبل )درصد و نسبت به  6/46( هزار میلیارد ريال 11274.6)قبل ع مشابه سال نسبت به مقط

وط غ مربرين مبلمتک ود ريال هزار میلیار 22540.2با مانده  نتهرا نمربوط به استا التمبلغ تسهی االتريندرصد افزايش داشته است. ب

ها در ت و سپردهالهیبودن رقم تس االيكی از علل مهم ب .باشدهزار میلیارد ريال می  120.4عادل د ممکهگیلويه و بوير اح نه استاب

فعالیتهای بانكی مده عان تهران بوده و تاستان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی ساير استانها در اس

 .شودآنها ازطريق شعب بانكها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می
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 : مانده تسهیالت بانکی در بخش مسکن و کل اقتصاد7جدول شماره 

یالت در بخش هسنسبت مانده ت مانده تسهیالت)میلیارد ريال( سال

ساختمان و مسکن به کل مانده 

 تسهیالت )درصد(
ساختمان و بخش 

 مسکن

نرخ رشد مانده 

تسهیالت بخش مسکن 

 )درصد(

نرخ رشد مانده  جمع کل

 کل )درصد(

70دهه   5573 26 18297.3 27 30 

80دهه   54613 32 192711 32 28 

1390 933794 39 3094647 19.7 30 

1391 1106763 19 3604230 15.4 31 

1392 1315307 19 4360304 30.3 30 

1393 1538613 17 5135356 17.8 30 

1394 1676900 9 6243000 17.5 27 

1395 1807800 8 7679000 28.9 24 

1396 _ _ 12587132 27.6 _ 

1397 - - 15090207 20 - 

1398   19355793 28.3  

1399   27922693 49  

1400پايان خرداد     31746003 53.4*  

1400 مهرپايان     35470800 *46.6   

 بانك مرکزی ج.ا.اماخذ: 

رفته است اما گاز آمارهای بانكی بانك مرکزی استخراج شده که مجموع تسهیالت جاری و غیرجاری را در بر  1396اطالعات مانده در سال *

بنابراين ممكن . های آماری آن اندکی متفاوت استمربوط به بانك اطالعات سری زمانی بانك مرکزی است که پايه 1396اطالعات قبل از سال 

 است نسبت به آمار قبل دارای ناهماهنگی هايی باشد.

 است.محاسبه شده نسبت به مقطع زمانی مشابه سال گذشته  1400 ماههای گزارش شده  رشد مانده در پايان*

 

 ست.تحت تاثیر قرار داده ا ، آمار تسهیالت، رقم سپرده ها و نقدينگی را1392ضافه شدن اطالعات برخی موسسات اعتباری در سال ا-توضیحات:

دول شماره به بعد اطالعات مربوط به تسهیالت پرداختی در بخشهای مختلف توسط بانك مرکزی منتشر شده است )ج 1390از سال 

درصد در پايان سال  9.1به  1390درصد در سال  17شود، سهم تسهیالت پرداختی به بخش مسكن از (. همانگونه که مشاهده می8

ن تسهیالت رسیده است. الزم به توضیح است که اطالعات ارائه شده در جدول زير صرفاً میزا 1396درصد در سال  8.4و  1395

 53خدمات ) وباالترين سهم تسهیالت متعلق به بخش بازرگانی  1395اعطايی بدون محاسبه سود سالهای آتی، بوده است. در سال 

سهیالت تهمچنان بیشترين سهم  96درصد( است. در سال  8.5بخش کشاورزی )درصد(و کمترين سهم تسهیالت پرداختی متعلق به 

 97سال  رددرصد( تعلق داشته است.  8درصد( و اما کمترين سهم تسهیالت به بخش کشاورزی ) 55.16مربوط به بخش بازرگانی )

درصد  7هی کاهش يافته و به به میزان قابل توج 98درصد بوده است. اين نسبت برای سال  13.4سهم بخش مسكن و ساختمان 

ن در دهد، وضعیت تسهیالت پرداختی به بخش ساختمان و مسكرسیده است. همانطور که اطالعات هر دو جدول فوق نشان می

 ه بخش مسكن ، سهم تسهیالت پرداختی ب99سالهای گذشته افول داشته است. براساس آخرين اطالعات منتشره بانك مرکزی در سال 
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هزار میلیارد  1265بیش از  99سال  درهای اخیر قرار داشته است. بر اين اساس کمترين میزان در دهه هچنان در زمرو ساختمان هم

ود خدرصدی از کل تسهیالت پرداختی را به  5.5ريال تسهیالت به بخش مسكن و ساختمان پرداخت شده است که سهم حدود 

ده که بیشترين هزار میلیارد ريال بو 18989در مجموع عددی بالغ بر  99اختصاص داده است. میزان کل تسهیالت پرداختی در سال 

کزی مر آخرين گزارش بانك سهم آن به بخش بازرگانی و خدمات و کمترين سهم به بخش مسكن و ساختمان اختصاص داشته است.

ل تسهیالت را درصدی از ک 4.6هزار میلیارد ريال بوده است که سهم  327 1400در چهار ماهه اول سال تسهیالت پرداختی میزان 

در نه  اشد.بهزار میلیارد ريال می 7011حدود  1400کل تسهیالت پرداختی در چهار ماهه اول سال به خود اختصاص داده است. 

ار ماهه اول درصد در چه 4.7از حدود سهیالت پرداختی به بخش ساختمان و مسكن بهبود يافته و سهم ت 1400ماهه ابتدايی سال 

ايشی بوده درصد در نه ماهه ابتدايی رسیده است. همچنین سهم تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی نیز افز 5.3سال به حدود 

پرداختی به بخش  اند. میزان تسهیالترا به خود اختصاص دادهاست اما بخشهای صنعت و بازرگانی با اندکی کاهش، تسهیالت کمتری 

هزار میلیارد  20196هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع بیش از  1060حدود  1400مسكن و ساختمان در نه ماهه ابتدايی سال 

 های اقتصادی کشور پرداخت شده است.تومان تسهیالت به کل بخش

 

 یلیارد ريال(م -هاي مختلف اقتصادي )درصد تسهیالت پرداختی به بخش : سهم و مقدار8جدول شماره 

 کل بازرگانی و خدمات مسکن و ساختمان صنعت و معدن کشاورزي سال

سهم از 

 کل

تسهیالت 

 پرداختی

سهم از 

 کل

تسهیالت 

 پرداختی

سهم از 

 کل

تسهیالت 

 پرداختی

سهم از 

 کل

تسهیالت 

 پرداختی

1390 8.6 172،343 32 633،928 17 341،396 43 861،306 2،008،973 

1391 9 176،945 32 619،324 14 264،135 46 895،481 1،955،885 

1392 9.4 222،340 30 706،034 12 287،074 49 1،146،791 2،362،239 

1393 7.5 255،838 31.2 1،064،924 11.8 404،492 49.2 1،681،123 3،414،154 

1394 8.4 352،230 29.2 1،219،493 10.3 431،148 52 2،170،366 4،173،237 

1395 8.5 466،782 29.3 1،609،194 9.1 501،192 53 2،906،484 5،483،653 

1396 8 492906 28.3 1742174 8.4 517440 55.16 3386597 6139117 

1397 7.6 584911 27 3089333 13.4 1037335 52 4025698 7737278 

1398 7.7 747467 32.5 3172390 7 686971 52.7 5143076 9749905 

1399 6.66 1265281 30.53 5797183 5.52 1048671 57.28 10878042 18989177 

ماهه اول  4

1400 

6.65 466040 30.74 2155153 4.66 327016 57.95 4062470 7010679 

ماهه اول  9

1400 

7.3 1470592 30.2 6108166 5.25 1059680 57.22 11557400 20195839 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

 

 

 

 

 



 

 آريا سهم شرکت مطالعات اقتصادي | مسکن فصلنامه                                                                                                             

 

 

 

 1400اه اول منه عملکرد  -امه بازار مسکنفصلن

 

14 

 

 

 ج: نرخ سود سپرده هاي بانکی

 1392سال  تا 1370( که از سال 9بررسی نرخ سود سپرده های يك ساله در مقايسه با تورم عمومی نشان می دهد )جدول شماره 

بوده، به  اسمی و تورم عمومی( منفینرخ واقعی سود سپردهای بانكی )تفاوت نرخ سود  70در بیشتر سال ها به خصوص در دهه 

ه دلیل کنترل ب 96و نیز سه ماهه اول سال  1395تا  1393عبارت ديگر کشور با سرکوب مالی مواجه بوده است. ولی در سال های 

ای ت به سال هتورم عمومی و عدم تعیین دستوری نرخ سود بانكی، نرخ واقعی سود سپرده های يك ساله به میزان قابل توجهی نسب

است.  + درصد بوده4.8نرخ واقعی سود سپرده های بانكی  96َقبل افزايش يافته و مثبت گرديده است به طوريكه در سه ماهه اول سال 

ر بخش های داين رويدادها در اين دو سال منجر به سوق نقدينگی های موجود در کشور به سمت بانك ها و کاهش سرمايه گذاری 

ها و همچنین عدم ده است. با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد کشور و قفل شدن منابع اعتباری در بانكواقعی از جمله بخش مسكن ش

ه ها و نرخ سود مجموعه دولت و سیاستگذاران، اصالح نرخ سود سپرد 1395رغبت به سرمايه گذاری در بخشهای مولد، از اوايل سال 

به  20نرخ ابتدا از  د سپرده های بانكی يكساله طی دو مرحله کاهش يافت. اينتسهیالت بانكی را در دستور کار قرار دادند و نرخ سو

واقعی سپرده  درصد کاهش يافت. با کاهش نرخ رسمی سود سپرده های بانكی، نرخ سود 15به  18از  1395و در خرداد ماه سال  18

 .کاهش يافت 96سه ماهه اول سال درصد در  4.8و  1395درصد در سال  6به  1393درصد در سال  8های بانكی نیز از 

 

ها، از ردهرفت بخشی از سپبا کاهش نرخ رسمی سود سپرده های بانكی و به تبع آن کاهش نرخ سود واقعی ، انتظار می -1

تصاد شود ولی به های واقعی اقبانكها خارج شده و روانه ديگر بازارها از جمله بازار مسكن، بورس، کاال و خدمات و  بخش

سودها با  ها به میزان بیشتری از سودهای رسمی و تفاوت قابل مالحظه اينخت سودهای غیررسمی توسط بانكدلیل پردا

پرده و به تبع آن سها و موسسات اعتباری خارج نگرديدند. الزم به ذکر است نرخ باالی سود ها از بانكتورم عمومی، سپرده

نطور که در گذاری در ساير بخش ها افزايش داده است. هماسرمايهتسهیالت بانكی، هزينه تامین و فرصت پول را برای 

بت بوده است های بانكی مثسال. نرخ سود واقعی سپرده 4به مدت  96تا پايان سال  93شود از سال جدول زير مشاهده می

د منفی شده درص 12به دلیل افزايش نرخ تورم، نرخ سود واقعی در مسیر معكوس قرار گرفته و به میزان  97اما در سال 

 -26اقعی به های بانكی، نرخ سود وو ثابت بودن نرخ سود سپرده 98است. با توجه به تدوام روند صعودی تورم در سال 

تداوم نرخ تورم  رسیده است که عدد قابل توجهی بود و قطعا اثرات نامطلوبی بر اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. با توجه به

م عمومی به میزان . با توجه به اعالم رسمی نرخ توررخ بهره، نرخ بهره واقعی همچنان منفی استو عدم افزايش ن 99در سال 

ماهه  نهافزايش قابل مالحظه تورم در  .وده استب -22گذاران بانكی معادل ، نرخ سود واقعی سپرده99درصد در سال  37

 يان بیشتریزماندن نرخ سود سپرده متحمل ضرر و گذاران بانكی در شرايط ثابت موجب شده است تا سپرده 1400اول سال 

ای در ورم نقطهدرصد و ت 42.7حدود  1400ماه  آذرتورم منتهی به دوازده ماهه  شوند. براساس اطالعات مرکز آمار ايران

يان صد زدر 28گذاران بانكی بیش از درصدی، سپرده 15درصد بوده است. بنابراين با وجود نرخ سود سپرده  35ماه آذرما

اين میزان وده است. ب -28برای آنها )نرخ سود واقعی( دهی واقعی ناشی از سپرده گذاری در بانك مالی داشته و در واقع باز

 بی سابقه بوده است. 1392و  1391و   1375و  1374از نرخ سود واقعی منفی پس از سال های 
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 ها )درصد(: نرخ سود اسمی و واقعی سپرده9جدول شماره 

نرخ سود سپرده سرمايه گذاري يک  سال

 ساله

نرخ تورم 

 عمومی

نرخ واقعی سود سپرده ها )تفاوت نرخ سود اسمی و تورم 

 عمومی(

1371 10 24 14- 

1372 12 23 11- 

1373 12 35 24- 

1374 14 49 35- 

1375 14 23 9- 

1376 14 17 3- 

1377 14 18 4- 

1378 14 20 6- 

1379 14 13 1 

1380 13 11 2 

1381 13 16 3- 

1382 13 16 3- 

1383 13 15 2- 

1384 13 10 3 

1385 16 12 4 

1386 16 18 2- 

1387 15 25 10- 

1388 15 11 4 

1389 14 13 1 

1390 17 21 4- 

1391 17 31 14- 

1392 21 35 14- 

1393 22 16 6 

1394 20 11.9 8 

1395 15 9 6 

1396 15 9.6 5.4 

1397 15 27 12-  

1398 15 41 26-  

1399 15 37 22-  

.145 15 1400*شهريور   130.-  

1400آذر  * 15 42.7 27.7-  

 و محاسبات گزارشماخذ: مرکز آمار ايران 

 در محاسبه نرخ واقعی سود سپرده ها لحاظ شده است. 1400 آذرشهريور و دوازده ماهه منتهی به تورم *
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 طالو ارز هاي بورس،بازار 2.2.1

 

ومی پرداخته شده به بررسی بازارهای رقیب بخش مسكن و نرخ رشد هر يك از دارايی ها و مقايسه آن با نرخ تورم عم10شماره درجدول 

نشان  1شماره  همانگونه که در نمودار. و با رسم نمودار روند و هم حرکتی اين شاخصها طی سالهای اخیر به تصويرکشیده شده است

ترين نوسانات در طی چند سال اخیر بازارهای بورس و ارز بیش. حرکتی نسبی بین شاخصها وجود داردداده شده است، به طورکلی هم 

لف کامال مشهود است هر چند هم حرکتی بین بازارهای مختقیمتی را تجربه کرده اند اما در بازار طال نیز تالطماتی وجود داشته است. 

ر شهرها در برخی سالها بازار مسكن در شهر تهران و ديگ ازارهای دارايی داشته است.اما بازار بورس بیشترين بازدهی را نسبت به ديگر ب

آپارتمان در شهر  ، قیمت يك متر مربع96از آرامش نسبی برخوردار بوده اما طی سالهای اخیر با نوساناتی همراه بوده است. در سال 

است که قیمت يك  ان در هر متر مربع رسیده است. الزم به اشارهمیلیون توم 7.6به بیش از  95درصد رشد نسبت به سال  57تهران با 

سیده که به ترتیب از میلیون تومان در متر مربع ر 13.3و  7.6به بیش از  98و  97متر مربع آپارتمان در شهر تهران در پايان سالهای 

شد قابل رادامه داشته و در سال شاهد همچنان  1399درصد برخوردار بوده است. رشد شتابان قیمت مسكن در سال  62و  57رشد 

تمان در شهر تهران به ، قیمت يك متر مربع آپار99ايم، به طوريكه در پايان سال توجه قیمت يك متر مربع آپارتمان در شهر تهران بوده

ين سال ات در درصد رشد داشته است. همچنین میانگین قیم 95حدود  98میلیون تومان رسید که نسبت به اسفند ماه  30بیش از 

شد نرخ دالر، درصد رشد داشته است. در همین فاصله زمانی ر 80حدود  98میلیون تومان بود که نسبت به میانگین سال  23.7حدود 

قیمت مسكن  میانگین قیمت سكه، دالر، درصد بوده است. 155و  138، 79به ترتیب  99قیمت سكه و شاخص بورس برای میانگین سال 

ر که مشاهده همانطودر جدول زير نشان داده شده است.  1400ماهه اول سال  نهستانها و همچنین تورم عمومی در تهران و مراکز ا

درصد رشد  -4.8و  16، 8قیمت سكه، دالر و بورس به ترتیب حدود شود در اين مقطع زمانی نسبت به زمان مشابه سال گذشته می

رشد را تجربه  درصد 37.5 و. 37 قیمت در شهرهای منتخب کشور نیز به ترتیب حدوداند. قیمت مسكن در شهر تهران و میانگین داشته

نابراين ارزش بدرصد بوده است.  43به میزان  1400ده ماهه منتهی به آذر کرده است. اين در حالیست که نرخ تورم عمومی در دواز

ی نیز منفی بوده و بورس نه تنها ارزش واقعی که ارزش اسمها در اين فاصله زمانی منفی بوده است در رابطه با واقعی تمامی دارايی

شود رشد قیمت همانطور که مشاهده میاند. گذاران در بورس در اين زمان بیش از هر زمان ديگری آسیب ديده و متضرر شدهسرمايه

 از ساير بازارهای دارايی پیشی گرفته است. 1400مسكن در سال منتهی به آذر 
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 : مقايسه نرخ رشد ارز، بورس، طال، مسکن و تورم عمومی10شماره جدول 

دالر  نرخ سال

 بازار آزاد

 (تومان)

 رشد نرخ

 ارز

 )درصد(

 سکه قیمت

 تمام جديد طرح

 (تومان) بهار

نرخر

شد

 سکه

درصد)

) 

 شاخص

 بورس

نرخرشد

شاخص

 بورس

 )درصد(

 يک قیمت متوسط

 واحد مترمربع

 مسکونی

 منتخبي درشهرها

 (هزارريال) کشور

 نرخ

 رشدقیمت

 مسکن

 درشهرهاي

 منتخب

 قیمت متوسط

 مترمربع يک

 مسکونی واحد

 تهران درشهر

 (هزارريال)

نرخ رشد 

قیمت 

مسکن در 

 شهر تهران

م تور

 عمومی

 )درصد(

 24 19 475 20 - 23 472 17 12442 19 142 70دهه 

 15 23 3198 29 1122 21 3759 26 60822 4 801 80دهه 

1390 1205 15 588999 68 25906 11 14300 16 20.412 17.6 21.5 

1391 2608 116 1020620 73 37667 45 18630 30 29.649 45.3 30.5 

1392 3184 22 1046326 3 79015 110 24994 34 39.616 33.6 34.7 

1393 3280 3 962960 8- 62532 21- 28415 14 41.368 4.4 15.6 

1394 3449 5 924970 4- 80219 28 28841 1.5 41.102 0.6- 11.9 

1395 3642 5.6 1168400 18.3 77230 -3.7 33727 17 43784 6.5 9 

1396 4055 11.3 1326400 19.4 96290 24.7 34756 6.6 48400 10.8 9.6 

1397 10783 167 3554200 168 178659 85 47520 37 76017 57 26.7  

1398 12918 19.8 4618100 29.9 512901 187 76970 61 133000 62 41 

1399 22800 79 1070000 138 1307707 155 113200 68 287000 80 37 

نه ماهه 

منتهی 

به آذر 

1400 

268183 16 1116000 8 1318360 4.8- 169545 37.5 307000 37 43.4 

 .ج.ا.ا، سايت سازمان بورس و فصلنامه اقتصاد مسكن مرکزی بانك :ماخذ

سبت به در خصوص شاخص بورس رشد ن درج شده است. سال قبل مدت مشابهنسبت به  در نه ماهه ابتدايی سالجاری رشد قیمتها

 سنجیده شده است. 1399سال  آذر ماه پايان

 

ا به اين صورت های مختلف با يكديگر مقايسه کنیم، روند رشدهچنانچه بخواهیم میانگین نرخ رشد ساالنه شاخصهای فوق را در دهه

 خواهد بود:

رشد  میانگین نرخ درصد بوده است. 4، حدود 80درصد و در دهه  19، حدود 70در رابطه با نرخ ارز، میانگین نرخ رشد ساالنه در دهه 

درصد  23دود ، میانگین نرخ رشد ساالنه ح70درصد بوده؛ شاخص بورس در دهه 26، حدود 80و دهه  17حدود  70ساالنه سكه در دهه 

رخ رشد ساالنه ندرصد را تجربه کرده است. در رابطه با قیمت مسكن در شهرهای منتخب، میانگین  21رشد ساالنه حدود  80و در دهه 

های ههددرصد بوده است. همچنین متوسط نرخ رشد قیمت مسكن در شهر تهران برای  29حدود  80و در دهه  20حدود  70در دهه 

 مربوط به قیمت  80شود، بیشترين نرخ رشد دهه افتاده است. همانگونه که مشاهده می درصد اتفاق 23و  19به ترتیب معادل  80و  70
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ه است. به طور کلی مسكن و کمترين نرخ رشد به دلیل کنترل بازار ارز توسط دولت با پشتوانه درامدهای نفتی، مربوط به نرخ ارز بود

 ست. های اخیر تجربه کرده اشاخص بورس بیشترين نوسانات را طی دهه

اند. در ای برخوردار بودهاز رشد قابل مالحظه 1391کند، تمامی بازارهای دارايی در سال حكايت می 10چنانچه آمارهای جدول شماره 

درصد رشد در کمترين سطح قرار گرفته است. در  30درصد رشد در باالترين سطح و مسكن مناطق شهری با  116اين سال بازار ارز با 

ها و نقدينگی در دست مردم ای از سرمايهارز و افزايش شديد قیمتی در بازار طال اتفاق افتاده و بخش قابل مالحظه جهش نرخ 91سال 

هر چند قیمت در بازار ارز همچنان افزايش يافته اما کاهش شديد در رشد را تجربه کرده  1391جذب اين دو بازار شد. پس از سال 

 1391درصدی برخوردار بوده است. نرخ رشد قیمت سكه نیز در سالهای پس از  5.3ارز از رشد قیمت  1395است، بدين ترتیب در سال 

به دلیل افزايش قیمت  1395رشد منفی در قیمت سكه و طال اتفاق افتاده ولی در سال  94و  93به شدت کاهش يافته و درسالهای 

به کمترين  1394قیمت مسكن در شهرهای منتخب در سال  درصدی مواجه شده است. رشد 18جهانی طال، قیمت سكه با رشد بیش از 

از روند کاهشی  1394با افزايش مواجه شده است. نرخ رشد قیمت مسكن در شهر تهران نیز تا سال  1395میزان رسیده ولی در سال 

نرخ رشد ارز، سكه و شاخص  1396درصد( مواجه شده است. در سال  6با افزايش نسبتا اندکی )حدود  1395برخوردار بوده اما در سال 

درصد بوده است. در شهر تهران میانگین قیمت يك متر مربع مسكن در  24.7و  21، 11.3به ترتیب معادل  1395بورس نسبت به سال 

شود که در بازه زمانی ياد شده قیمت طال دارای درصد رشد داشته است. بنابراين مشاهده می 10.8حدود  13نسبت به سال  96سال 

 4ترين رشد و قیمت مسكن دارای کمترين نرخ رشد بوده است.باال

شهر تهران  درصد بوده است. در 85و  168، 167به ترتیب معادل  96نرخ رشد ارز، سكه و شاخص بورس نسبت به سال  1397در سال 

مشاهده  است. بنابرايندرصد رشد داشته  57نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  97میانگین قیمت يك متر مربع مسكن در سال 

ده است.  الزم به شود که در بازه زمانی ياد شده سكه دارای باالترين رشد و قیمت مسكن شهر تهران کمترين نرخ رشد را دارا بومی

ست. در درصد بوده ا 35نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  97توضیح است که نرخ رشد قیمت مسكن در شهرهای منتخب در سال 

 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. 7.6درصد رشد به بیش از  61قیمت مسكن با  1398سال 

هر تهران درصد بوده است. در ش 190و  30، 20به ترتیب حدود  97نرخ رشد ارز، سكه و شاخص بورس نسبت به سال  1398در سال 

شود که در درصد رشد داشته است. بنابراين مشاهده می 62میانگین قیمت يك متر مربع مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

یمت مسكن در شهرهای بازه زمانی ياد شده بورس باالترين و ارز کمترين نرخ رشد را دارا بوده است. الزم به توضیح است که نرخ رشد ق

ه بیش بدرصد رشد  61با  قیمت مسكن 1398درصد بوده است. در سال  35نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  97منتخب در سال 

 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. 7.6از 

ابل توجهی در هر چند قیمت طال، ارز و مسكن به شدت افزايش داشته است اما همچنان بورس پیشتاز بوده و افزايش ق 1399در سال 

ر شهر ددالر، مسكن  ( بازدهی بازار بورس، طال،98ند نسبت به پايان اسف 99ايم. در اين مدت )پايان اسفند شاخص بورس را شاهد بوده

ه توضیح است بدرصد بوده است. البته الزم  79و  80، 79، 138، 155تهران و میانگین قیمت مسكن در مناطق شهری کشور به ترتیب 

ت اما به هر روی دست رفته اسکه از اوايل مرداد ماه سالجاری شاخص بورس ريزش قابل توجهی داشته و بخشی از بازدهی سهامداران از 

 شود بیشترين هده میها در میان مدت و بلندمدت بورس پیشتاز بازارهای دارايی بوده است. همانطور که در جدول فوق مشادر اغلب دوره

 

                                                           
ده که براساس ششود، قابل مقايسه با ديگر شاخص های ارائه با توجه به اينكه رشد شاخص بورس به صورت نقطه ای محاسبه می4

 باشد.میانگین ساالنه است نمی
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 نهشترين نرخ بازدهی بی توضیح داده شدهمانطور که بازدهی در بازار دارايی به ترتیب متعلق به ، طال، بورس، مسكن و دالر بوده است. 

  شاخص بورس بوده است.مربوط به  1400ماهه اول  نهمربوط به مسكن و کمترين نرخ بازدهی در  1400 ماهه

ونه که مشاهده ارائه شده است. همانگ 11اطالعات مربوط به شاخص بورس، تعداد سهام معامله شده و ارزش معامالت در جدول شماره 

داشته  1391ابل توجهی نسبت به سال از وضعیت بسیار خوبی برخوردار بوده و شاخص بورس رشد ق 1392ال شود، بازار بورس در سمی

مطلوب بوده و  نسبتا 1394، با افت اين شاخص، رشد منفی در بازار تجربه شده است. وضعیت بازار بورس در سال 1393است، در سال 

شاخص  درصدی مواجه شده است. با وجود کاهش 3.7اخص بورس با کاهش رشد ش 1395از رشد مثبتی برخوردار بوده ولی در سال 

ان اسفند ماه سال درصدی بوده است. در پاي 13، تعداد، ارزش سهام معامله شده در بازار سرمايه، دارای نرخ رشد 1395سهام در سال 

مله شده در عامله شده و ارزش سهام معادرصد رشد داشته است. تعداد سهام م 24.7،  1395شاخص بورس نسبت به اسفند ماه  1396

 اند.درصدی برخوردار بوده 1و  2به ترتیب دارای از رشد  95نسبت به سال  96سال 

ا رشد ب 98درصد رشد داشته است. در سال  85، حدود 96رسیده که نسبت به سال  187659، شاخص کل بورس به 97در پايان سال 

 رسیده است. 512901واحدی شاخص مذکور به حدود  187بیش از 

ست. ادرصد رشد داشته  103، حدود 1396میلیون سهم در بازار بورس معامله شده که نسبت به سال  520233،  1397در سال 

ذشته حدود گمیلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال  1606140شده در مدت زمان مورد اشاره همچنین ارزش سهام معامله 

 درصد رشد داشته است.  150

یارد ريال میل 5126411سهم به ارزش معامالتی  1119558درصد رشد به  115تعداد سهام معامله شده با بیش از  1398برای سال 

  ردار بوده است.درصدی برخو 219نشان داده شده است، ارزش معامالت در اين دوره از رشد بیش از رسیده است. همانطور که در جدول 

درصد  105دود حمیلیون سهم در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است که نسبت به سال قبل  2.2، بیش از 1399در سال 

میلیون  24.5ز درصد رشد به بیش ا 424ار بورس اوراق بهادار با حدود رشد داشته است. همچنین در اين مدت ارزش معامالت در باز

درصد  155 واحد رسید که نسبت به مدت مشابه بیش از 1307707میلیارد ريال رسیده است. شاخص کل بورس در پايان سالجاری به 

که در صدر تمامی  بازار بورس بوده است 99و  98ترين بازارهای دارايی در سالهای رشد داشته است. الزم به توضیح است که پربازده

 بازارهای دارايی قرار گرفته است.

. تعداد رسیده است 1318360دد عبه  99سال  آذر درصد رشد نسبت به پايان -4.8با شاخص بورس تهران  1400ماه سال  آذردر پايان 

 درصد 70حدود  ،99ماهه ابتدای سال  نهمیلیون سهم بوده که نسبت به 1095925641  ، 1400ماهه ابتدايی سال  نهسهم معامله شده در 

سال گذشته  میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه 9.809.431. همچنین ارزش معامالت در اين مقطع زمانی استکاهش داشته 

به توضیح است که  به کرده است. الزمماهه ابتدايی سال نوسانات زيادی را تجر نهم در ابازار سه درصد کاهش يافته است. 54بیش از 

شود. ورس انرژی نمیگیرد و شامل فرابورس، بورس کاال و بشاخصهای ارائه شده در جدول زير صرفاً شاخص های بازار بورس را در بر می

 40228720حدود  رابورس، بورس کاال و بورس انرژی در مجموعالزم به توضیح است که ارزش کل معامالت انجام شده در مجموع بورس، ف

 میلیارد ريال بوده است.
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 : شاخص بورس، تعداد و ارزش معامالت11جدول شماره 

رشد  شاخص کل سال

 شاخص

تعداد سهام معامله 

 شده )میلیون سهم(

رشد سهام 

 معامله شده

ارزش معامالت 

 )میلیارد ريال(

رشد ارزش 

 معامالت

1390 25906 - 73189 - 226447 - 

1391 38041 47 80156 10 257072 14 

1392 79015 108 189689 137 964198 275 

1393 62532 21- 165184 13- 542522 44- 

1394 80219 28 227498 38 470372 -13 

1395 77230 -3.7 256772 12.6 638540 13.7 

1396 96290 24.7 256772 2 643120 1 

1397 187659 85 520233 103 1606140 150 

1398 512901 187 1119558 115 5126411 219 

 424 24491148 105 2229946 155 1307707 99سال 

)نه  1400 آذر

 ماهه(

1318360 4.8- 1095925641 70- 9.809.431 54- 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا و سايت سازمان بورس و اوراق بهادار

 نهنسبت به  1400 ماهه اول نهرشد  باشد.می 1400  نه ماهه اولتوضیح: تعداد سهام معامله شده و ارزش سهام معامله شده مربوط به 

 محاسبه شده است. 99ماهه اول سال 

 بازار نفت 3.2.1

بوده  70االتر از میانگین دهه بسیار ب 80شود، میانگین قیت نفت به ازاء هر بشكه، در دهه مشاهده می 12همانگونه که در جدول شماره 

قیمت نقت  1393ا ت 1390دالر با ازاء هر بشكه بوده و طی سال های  50نیز قیمت نفت همواره باالتر از  1393تا  1384است. از سال 

واجه شده و به افت م میانگین قیمت نفت با 1395و  1394دالر به ازاء هر بشكه افزايش يافته است. ولی در سال های  105به باالتر از 

ر بشكه رسیده است. دالر به ازاء ه 44به حدود  1395دالر به ازاء هر بشكه سقوط کرده به طوريكه میانگین قیمت نفت در سال  50زير 

، حدود 1395دالر بوده که نسبت به سال  54.2حدود  1396میانگین قیمت نفت )میانگین قیمت نفت سبك و سنگین ايران( در سال 

به  1397ل رشد داشته است. براساس آخرين قیمت اعالمی در سايت اپك میانگین قیمت نفت سبك و سنگین ايران در سادرصد  21.2

، با 98سال  درصد رشد داشته است. میانگین قیمت نفت ايران در 25بیش از  96دالر در هر بشكه رسید که نسبت به سال  68حدود 

که در دو ماهه  سیر نزولی بهای نفت با شدت ادامه يافت به طوری 1398ی پايانی سال دالر رسید. در ماهها 65درصدی به  4.5کاهش 

يران در دوماهه بوديم. میانگین بهای نفت ا 98درصدی بهای نفت نسبت به دو ماهه ابتدايی سال  60شاهد کاهش بیش از  99اول سال 

رد اما به تدريج کقیمت نفت افت شديدی را تجربه  99اول سال  دالر در هر بشكه رسید. هر چند در دو ماهه 26به حدود   99اول سال 

 ان به تدريج از و از ابتدای تابستان قیمت نفت افزايش يافت به طوريكه براساس اطالعات منتشره اوپك قیمت نفت سبك و سنگین اير

 

 



 

 آريا سهم شرکت مطالعات اقتصادي | مسکن فصلنامه                                                                                                             

 

 

 

 1400اه اول منه عملکرد  -امه بازار مسکنفصلن

 

21 

 

 

ك و سنگین ايران همچنین میانگین قیمت نفت سبدالر به ازای هر بشكه رسید.  43.3و  42.7دالر به ازای هر بشكه به حدود  33و  28

به پايان  درصد کاهش داشته است. با نزديك شدن 38حدود  98دالر در هر بشكه رسیده که نسبت به سال  40به حدود  99در سال 

دالر در هر بشكه  62میانگین قیمت نفت ايران به حدود  99به تدريج قیمت نفت افزايش يافت به طوريكه در پايان اسفند ماه  99سال 

  درصد افزايش داشت. 15حدود  98رسید که نسبت به اسفند 

ان به ترتیب ماهه ابتدايی سالجاری میانگین قیمت هر بشكه نفت سبك و سنگین اير هشتبراساس اطالعات منتشره در سايت اپك در 

شته است. به درصد رشد دا 100و  103ماهه ابتدايی سال گذشته به ترتیب  هشتدالر در هر بشكه رسیده که نسبت به  71و  68.7به 

داشته  درصد رشد 102ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از  هشتطور میانگین، متوسط قیمت نفت ايران در 

به توضیح  الزم درصد بوده است. 16 بیش از 99است. همچنین نرخ رشد متوسط قیمت نفت در اين مقطع زمانی نسبت به پايان سال 

ر بشكه رسیده و پس از دالر در ه 84باشد به حدود که تقريبا مقارن با اواسط اذرماه می 2021است قیمت نفت ايراندر پايان اکتبر سال 

داقلی شرايط مالی بهبود حتواند منجر به میافزايش درآمدهای نفتی  آن نیز روند افزايش قیمت نفت ادامه داشته است. بديهی است که

 دولت شده و لذا تا حدود بسیار اندکی به بهبود شرايط اقتصادی کمك کند.

 

 : قیمت نفت )دالر به ازاء بشکه(12جدول شماره 
میانگین  سال

 70دهه 

میانگین 

 80دهه 

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 54.2 44.7 49 105 106 109 107 77 62 94 69 61 50.5 52.4 18.2 میانگین قیمت نفت

 21.2 8.1- 54- 1.1- 3.3- 1.86 38.9 26 35- 36 13 21 _ _ _ )درصد(رشد قیمت نفت

 

پنج ماهه  99دو ماهه اول  98 97 سال

 99اول 

هشت ماهه 

 99اول 

نه ماهه 

 99اول 

سال 

99 

اسفند 

99 

ماهه اول  هشت

 1400سال 

 70 61 40 37.7 34.8 30.9 26 65 68 میانگین قیمت نفت

-39 49-  -61 -4.4 25 )درصد(رشد قیمت نفت  38-  15 210  

 

 هشترشد قیمت نفت در  در نظر گرفته شده است. 1399ماهه اول سال  هشترشد قیمت نفت نسبت به 

 درصد بوده است. 16.3، حدود 99ماهه ابتدای سال نسبت به اسفند 

 ماخذ: سايت اوپك
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 بررسی اقتصاد خانوار

 در آمد خانوار و اجزاء آن بررسی  1.3.1

باشد که بانك مرکزی اطالعات مربوط به برای بررسی درآمد خانوار از اطالعات بانك مرکزی ج. ا.ا استفاده شده است. شايان توجه می

ای آن براساس درآمد منتشر نموده است، بنابراين جدول مربوط به درآمد خانوار و اجز 1371درآمد خانوارهای شهری را از سال  –هزينه 

 گزارش شده است. 1371پولی و غیر پولی از سال 

 80ر دهه دد و درص 25حدود  70همانطور که در جدول نشان داده شده است، میانگین نرخ رشد اسمی ساالنه درآمد خانواردر دهه 

رخوردار بوده ، درآمد اسمی خانوار از رشد نسبتا مطلوبی ب1392و  1391درصد رسیده است. در سالهای  17کاهش يافته و به حدود 

بهای مسكن ت اجارهاست و در همین سالها رشد درآمد غیرپولی بیشتر از کل درآمد و درآمد پولی بوده، که اين موضوع بیانگر رشد قیم

ای از درآمد غیرپولی خانوارها مربوط به درآمد ضمنی ناشی از اجاره بهای واحدهای مسكونی است. در ا که بخش قابل مالحظهاست زير

ردار بوده است. درصدی برخو 12و  14درصدی و درآمد پولی و غیرپولی به ترتیب از رشد  13نیز درآمد کل خانوار از رشد  1393سال 

خواهد بود. چنانچه  اوت و تحلیل رشد درآمد خانوار براساس قیمتهای اسمی در شرايط تورمی گمراه کنندهالبته الزم به ذکر است که قض

 1393تا  1391رقم بسیار اندکی بوده و در سال های  80و  70های شود، متوسط نرخ رشد واقعی درآمد خانوار در دههمالحظه می

رآمد به دلیل باال بودن نرخ تورم عمومی منفی شده است. آخرين رشد واقعی درغم رشد اسمی قابل توجه در درآمد خانوار، نرخ علی

است )به صورت خالصه منتشر شده است( که  1395، مربوط به سال درآمد خانوار-اطالعات منتشره بانك مرکزی در رابطه با هزينه

 11.3دود از رشد ح 94ت که نسبت به سال میلیون تومان اس 39، بیش از95براساس آن میانگین درآمد يك خانوار شهری در سال 

بنابراين  درصد بوده است. 12.5درصد و درآمدهای غیرپولی  10.8درصدی برخوردار بوده است. در اين مدت رشد درآمدهای پولی 

هزينه اجاره ودن بمشاهده می شود که رشد درآمدهای غیر پولی از رشد درآمد پولی و درآمد کل پیشی گرفته که اين به معنای باالتر 

رآمد اسمی خانوار دبرای اولین بار در سالهای اخیر، رشد  1394بها نسبت به ساير موارد است.  نكته قابل توجه اين است که در سال 

دن رشد درآمد شمثبت شده است. اين وضعیت )مثبت  0.5بیش از تورم عمومی بوده و رشد درآمد واقعی خانوار در اين سال به میزان 

درصد بوده  2.3دل رشد درآمد واقعی خانوار شهری معا 95نیز تداوم داشته و بهبود يافته است به طوريكه در سال  95ر سال واقعی( د

بانك مرکزی درآمد کل خانوار شهری، درآمد پولی و درآمد غیرپولی خانوار به  درآمد منتشره-است. براساس خالصه نتايج گزارش هزينه

رشد درآمد کل را  سهم باالتری از 96شود درآمدهای پولی در سال اند. همانطور که مشاهده مید داشتهدرصد رش 7.5و  14، 12ترتیب 

ده است. با توجه درصد بو 2.4حدود  96اند و رشد آن از درآمد کل بیشتر بوده است. رشد واقعی درآمد در سال به خود اختصاص داده

ده از روشهای آماری برای به بعد توسط مراجع آماری اعالم نشده، درآمد خانوار با استفا 96به اينكه اطالعات رسمی درآمد خانوار از سال 

بیش  99ر در سال شود، مجموع درآمد پولی و غیرپولی خانوابرآورد شده است. همانطور که در جدول زير مشاهده می 99تا  97سالهای 

 میلیون تومان برای میانگین کل کشور برآورد شده است. 63از 

 98ن و در سال میلیون توما 43.5 97زم به توضیح است که براساس اطالعات مرکز آمار ايران متوسط درآمد خانوار شهری در سال ال

 منتشر شده است. 96میلیون تومان بوده است. اما اطالعات بانك مرکزی صرفا تا پايان سال  54بیش از 
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 درصد( -زاي آن )هزار ريال: درآمد خانوار شهري کشور و اج13جدول شماره 

مجموع درآمد  شرح

ناخالص پولی و 

 غیر پولی

نرخ رشد 

اسمی 

درآمد 

پولی و 

 غیرپولی

نرخ رشد 

واقعی درآمد 

پولی و 

 غیرپولی

درآمد ناخالص 

پولی خانوار 

 شهري

نرخ رشد 

 درآمد پولی

درآمد ناخالص 

غیرپولی خانوار 

 شهري

نرخ رشد 

درآمد 

 غیرپولی

70دهه   4113 25.5 1.5 2892 26.3 1221 23.3 

 18.3 8058 17.4 23616 2.7 17.7 31674 80دهه 

1390 167170 22 0.5 123615 23 43582 19 

1391 209059 25 -5.5 148119 20 60940 40 

1392 276867 32 -2.7 191623 29 85245 40 

1393 313820 13 -2.6 218732 14 95088 12 

1394 352595 12.3 0.5 245638 12.3 106948 12.4 

1395 392373 11.3 2.3 272049 10.8 120325 12.5 

1396 439276 12 2.4 309919 14 129357 7.5 

  140487  347109  487596 برآورد1397

 148337 402647 550984 برآورد 1398

 164018 475123 639141 برآورد 1399

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

 

ری مورد استفاده را به بعد توسط بانك مرکزی منتشر نشده، منبع آما 1386با توجه به اينكه اطالعات مربوط به درآمد خانوار از سال 

در سال  شود.یمايم و جدول جديدی مبتنی بر اطالعات منتشره مرکز آمار ايران طراحی شده است که به شرح ذيل ارائه تغییر داده

يش داشته است. درصد افزا 38ريال بوده که نسبت به سال قبل،  میلیون 764ظهار شده ساالنه يك خانوار شهری متوسط درآمد ا 1399

است. منابع  (5/30) های شهری بیشتر از رشد متوسط هزينه کل ساالنهرشد متوسط درآمد ساالنه خانوار 1399بر اين اساس در سال 

درصد از مشاغل آزاد کشاورزی  7/15حقوق بگیری،  درصد درآمد از مشاغل مزد و 4/31 دهد کههای شهری نشان میتامین درآمد خانوار

 .های متفرقه خانوار تأمین شده استدرصد از محل درآمد 9/52و غیرکشاورزی و 

. است اشتهد افزايش درصد6/41 قبل سال به نسبت که بوده ريال میلیون 420 روستايی خانوار يك ساالنه شده اظهار درآمد متوسط

 کشاورزی آزاد مشاغل از درصد 7/29 بگیری، حقوق و مزد مشاغل از درصد7/32 که دهدمی نشان روستايی هایخانوار درآمد تامین منابع

 .است شده تأمین خانوار متفرقه هایدرآمد محل از درصد 5/37و  غیرکشاورزی و

میلیون  478 با وچستانبل و سیستان استان و بیشترين ريال میلیون 1،098 با تهران استان که دهدمی نشان ساالنه درآمد متوسط بررسی

 .است داده اختصاص خود به 1399 سال در را شهری خانوار يك ساالنه درآمد متوسط کمترين ريال،

 ساالنه درآمد طمتوس کمترين میلیون ريال، 181 با بلوچستان و سیستان استان و بیشترين ريال میلیون 676 با البرز استان همچنین

 .است داده اختصاص خود به 1399 سال در را روستايی خانوار يك
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 : متوسط درآمد ساالنه يک خانوار شهري و روستايی )میلیون ريال(14جدول شماره 

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 خانوار

 746 541 435 367 317 279 241 204 شهری

 درصد تغییر

 نسبت به سال قبل
22 13/18 76/15 62/13 77/15 52/18 36/24 89/37 

 420 297 233 202 177 161 139 121 روستايی

 درصد تغییر

 نسبت به سال قبل
8/19 87/14 82/15 9/9 12/14 34/15 46/27 41/41 

 منبع: مرکز آمار ايران

نانچه مشاهده استان تهران نشان داده شده است. چاطالعات مربوط به درآمد پولی و غیرپولی خانوارهای شهری  14در جدول شماره 

 رشد اسمی درآمد خانوارهای شهری در استان تهران بیش از میانگین رشد اسمی درآمد خانوارهای شهری کشور 1393شود تا سال می

رآمد خانوار ر از داين روند معكوس شده و رشد میانگین درآمد اسمی خانوار شهری در کل کشور بیشت 1394بوده است. ولی در سال 

رشد  1393و  1392و در اين سال رشد درآمد واقعی خانوار استان تهران منفی شده است. هر چند در سال های استان تهران گرديده 

آمد يك خانوار مجدداً نرخ رشد اسمی متوسط در 1395در سال درآمد واقعی خانوار استان تهران بر خالف کل کشور، مثبت بوده است.

چنین نرخ رشد درصد رسیده است.هم 15ن تهران از نرخ رشد اسمی متوسط درآمد خانوار در کل کشور پیشی گرفته و به حدود در استا

ده است. در سال شدرآمد خانوارهای تهرانی از نرخ تورم عمومی بیشتر شده و به عبارتی نرخ رشد واقعی درآمد خانوار تهرانی مثبت 

 است.  1395ال سدرصد بوده و نتیجه آن بهبود نسبی  قدرت خريد خانوارهای تهرانی در  6ر حدود نرخ رشد واقعی درآمد خانوا 1395

پولی( و درآمد ، بیش از رشد مجموع درآمد )پولی و غیر1394الزم به ذکر است رشد درآمد پولی خانوار شهری استان تهران در سال 

ت نسبی قیمت درصدی کمترين درصد رشد را داشته است. با توجه به ثبا 4نرخ رشد غیرپولی بوده است. همچنین درآمد غیرپولی با 

رخ رشد درآمد و اينكه بخش عمده درآمد غیرپولی مربوط به ارزش مسكن اجاری می باشد، کمتر بودن ن 94اجاره بهای مسكن در سال 

درصد بوده است.  14و درآمد غیرپولی  15.6 غیرپولی بديهی به نظر می رسد. الزم به اشاره است که در اين سال نرخ رشد درآمد پولی

بوده است. در سال نبهای امالک رقم قابل توجهی دهد که نرخ رشد اجارهپیشی گرفتن نرخ رشد درآمد پولی از درآمد غیرپولی نشان می

درصد رشد  14متر از ک 95میلیون تومان رسیده است که نسبت به سال  67، متوسط درآمد يك خانوار در استان تهران به بیش از 96

ين سال درآمد ابوده است. در  95کمتر از نرخ رشد آن در سال  96شود نرخ رشد درآمد در سال داشته است. همانطور که مشاهده می

مانطور که مشاهده درصد بوده است. ه 12.4و  11.5میلیون تومان و نرخ رشد آنها به ترتیب  29و  38پولی و غیرپولی به ترتیب حدود 

با توجه به مد دارد. بها در محاسبه درآشود، نرخ رشد درآمد غیرپولی بیش از درآمد پولی بوده که حكايت از نقش قابل توجه اجارهمی

ز روشهای آماری برای ابه بعد توسط مراجع آماری اعالم نشده، درآمد خانوار با استفاده  96اينكه اطالعات رسمی درآمد خانوار از سال 

بیش  99ر در سال شود، مجموع درآمد پولی و غیرپولی خانوابرآورد شده است. همانطور که در جدول زير مشاهده می 99تا  97سالهای 

وارها توسط بانك که اطالعات آماری مربوط بع درآمد خانشود مجدداً اشاره می میلیون تومان برای تهران برآورد شده است. 108از 

يران منتشر شده به بعد برآوردی است. لكن اطالعات درآمد خانوار توسط مرکز آمار ا 97لهای مرکزی منتشر نشده است و اطالعات سا

 يی استان تهران اين اطالعات برای مناطق شهری و روستا 16که ارقام آن بسیار به رقمهای برآورد شده نزديك است. در جدول شماره 
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ستان تهران در در ا و روستايی شود که متوسط درآمد خانوار شهریهده میهمانطور که مشا نشان داده شده است. 99و  98در سالهای 

 میلیون تومان رسیده است. 64.7و  100.9درصد رشد به  %53و  %35به ترتیب با  99سال 

 

 رصد(د -: درآمد خانوار شهري استان تهران و اجزاي آن )ريال15جدول شماره 

مجموع درآمد  شرح

ناخالص پولی و غیر 

 پولی

رشد اسمی  نرخ

درآمد پولی و 

 غیرپولی

نرخ رشد 

واقعی درآمد 

پولی و 

 غیرپولی

درآمد ناخالص 

پولی خانوار 

 شهري

نرخ رشد 

 درآمد پولی

درآمد ناخالص 

غیرپولی خانوار 

 شهري

نرخ رشد 

 درآمد غیرپولی

1380 42/7 - _ 28/4 - 14/3  -  

1390 231/0 23 1.5 144/6 22 86/5 25   

1391 293/0 27 -3.5 163/8 13 129/2 49   

1392 403/1 38 3.3 210/2 28 192/9 49   

1393 475/9 18 2.4 256/6 22 219/2 14   

1394 514/3  8 -4.8 286/3  11.6 228/0    4  

1395 591/3  14.9 5.9 331/1  15.6 260/2  14  

1396 673/3  13.8 3.8 380/7  11.5 292/6   12.4  

1397 767/6  426/4  341/2  

1398 898/1 486/1 380/2 

1399 1.086/6 568/7 448/6 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

 

 

 در استان تهران )میلیون ريال( 1399و  1398هاي متوسط درآمد خانوار شهري و روستايی در سال:16جدول شماره 

 درآمد خانوار روستايی درآمد خانوار شهري استان

درصد افزايش يا  1399 1398

 کاهش

درصد افزايش يا  1399 1398

 کاهش

 %41 420 297 %38 747 541 کل کشور

 %53 647 422 %35 1098 813 تهران
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 بررسی هزينه خانوار و اجزاء آن 2.3.1

به  1371درصددر سال 28ازحدود ( شهری مناطق) خانوار هزينه درسبد مسكن شود سهممالحظه می 17همانگونه که در جدول شماره 

اينرقمبیانگراختصاصبیش از .افزايشیافتهاست 1395در سال  درصد 35.5
1

3
 .درآمد خانوارها به مقوله تأمین مسكن در سال های اخیر است

تورم عمومی  )به دلیل نرخ باالی 70همچنین براساس مندرجات جدول به خوبی قابل درک است که هزينه خانوار شهری کشور در دهه 

هزينه مسكن  نیز هزينه کل و 1392و  1391برخوردار بوده است. طی سالهای  80نسبت به دهه  در اين دهه( از رشد اسمی باالتری

با توجه به  1395و  1394، 1393ای برخوردار بوده ولی در سال های خانوارها به دلیل باال بودن تورم عمومی از افزايش قابل مالحظه

د رسیده درص 11.4و  7.3و  16نوار روند نزولی يافته و به ترتیب به عدد خا حاکمیت شرايط رکودی و کنترل تورم عمومی، رشد هزينه

ی همانند رشد و کمترين مقدار خود را طی چند سال اخیر تجربه کرده است. بديهی است اين تغییر و تحوالت در هزينه خانوار شهر

ری کشور با حدود ه يك خانوار شهری در مناطق شههزين 1396درآمد خانوار، ناشی از تغییرات زياد در نرخ تورم عمومی است. در سال 

 96در سال  شود، شتاب رشد هزينهمیلیون تومان در سال رسیده است. همانطور که مشاهده می 42رقمی بیش از درصد رشد به  7.2

مسكن در  سهم تقريباً به همین میزان رشد داشته، اما 1396کاهش يافته است. همچنین هزينه مسكن در سال  1395نسبت به سال 

سكن و همچنین سهم اطالعات مربوط به هزينه خانوار و هزينه مدرصد بوده است.  35.4سبد هزينه خانوار تقريباً بدون تغییر و حدود 

شده است. همانطور  راساس اطالعات دريافتی از بانك مرکزی )انتشار عمومی نداشته است( محاسبه و ارائهمسكن در سبد هزينه خانوار ب

با  توجهی است. درصد افزايش يافته که رقم بسیار قابل 40حدود  به 98شود سهم مسكن در سبد هزينه خانوار در سال شاهده میکه م

ايش قیمت مسكن افزو توجه به اين موضوع که  اين سال، رشد قیمت مسكن در 99در سال  هزينه خانوارها برآورد ،تورم نرخبه  عنايت

سكن و اجاره به افزايش قیمت م  برآورد شده است 99است، سهم مسكن در سبد هزينه خانوار در سال منجر به کاهش کیفیت آن شده 

 . ه استبرآورد شددرصد برای میانگین کل کشور  40حدود  99، سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار در سال 99بها در سال 
 

 رصد(د -مناطق شهري )هزار ريال: هزينه خانوار و سهم مسکن در سبد هزينه کل 17جدول شماره 

هزينه ناخالص خانوار  شرح

 شهری

، برق، گاز هزينه مسكن، آب رشد هزينه خانوار

 و ساير سوختها

سهم هزينه مسكن از کل  رشد هزينه مسكن

 هزينه

 28.2 22.9 1470 23.6 5214 70دهه 

 26.8 18.3 9377 16.8 35038 80دهه 

1390 172926 22 53292 25 30.8 

1391 216540 25 71158 34 32.9 

1392 284462 31 97074 36 34.1 

1393 328760 16 109902 13 33.4 

1394 352651 7.3 123496 12.4 35 

1395 393006 11.4 139435 12.9 35.5 

1396 421309 7.2 149377 7.1 35.4 

1397   455014   

  

  

161028   

  

  

35/4 

1398  559900 223200 39.8 

1399 

 برآورد

755800 305700 40 

 ماخذ: بانك مرکزی ج. ا.ا
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ر جدول زير گزارش داطالعات مرکز آمار ايران  سساا بر، هزينه خانوارها طالعات بانك مرکزی در آن درج شدهعالوه بر جدول فوق که ا

 خنر با قمر ينا مقايسه .ستا يافتهدرصد رشد 5/15 خنر با گذشته نسالیا لطو در یشهر ارخانو هزينه متوسط بر اين اساس شده است.

 .ستا دهبو صددر5/22متوسط  رطو به هاسال ينا لطو در رمتو خنر. ستا دیقتصاا انتو کاهش و ارخانو خريد رتقد کاهش بیانگر رمتو

ير جزئیات زجدول . ستا هشد کاسته ارخانو خريد رتقد از درصد 7 لسا هر در گذشته نسالیال طو در متوسط رطو به ترتیب ينا به

 دهد.نشان می 99تا  90هزينه خانوارهای شهری و روستايی را در فاصله زمانی سالهای 

 1390-1399و مقايسه آن با تورم ستايی رو و یشهر ارخانو کلهزينه  و مددرآ: 18جدول شماره 

درصد رشد هزينه خانوار نسبت به  هزينه کل خانوار )میلیون ريال( سال

 سال قبل

 نرخ تورم

 روستايی شهری روستايی شهری

1390 132716 83973 16.7 22.6 21.5 

1391 164281 108188 23.7 28.8 31.5 

1392 205982 129560 25.3 19.7 32.8 

1393 234865 138528 14 6.9 14.6 

1394 262397 146983 11.7 6.1 11.1 

1395 284820 156907 8.5 6.8 6.9 

1396 329525 178670 15.6 13.9 8.2 

1397 393227 214472 19.3 20 26.9 

1398 474379 261006 20.6 21.6 34.8 

1399 621392 340679 31 30.5 36.4 

 منبع: مرکز آمار ايران

 16شماره ر جدول دهزينه ناخالص خانوار، هزينه مسكن و سهم هزينه مسكن در سبد هزينه برای يك خانوار تهرانی )استان تهران( نیز 

، رشد هزينه مسكن در شهر تهران همانند کشور 1392تا  1390شود، طی سال های نشان داده شده است. چنانچه در جدول مشاهده می

شد هزينه کل رشد هزينه مسكن خانوار شهری در تهران از ر1394و  1393بیش از رشد هزينه کل خانوار بوده است. ولی در سالهای 

دکی کاهش يافته و به متر شده است لذا سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار تهرانی در اين سال ها به میزان انخانوار در اين شهر ک

ر در استان ی يك خانواهزينه 1395درصد رسیده است که همچنان به میزان قابل توجهی از کل کشور بیشتر است. در سال  50حدود 

كن از کل ی مسشود، سهم هزينهدرصد رشد داشته است. چنانچه مشاهده می 16هران ی مسكن در استان تدرصد و هزينه 23تهران 

است. در سال  رسیده 95درصد در سال  47به  94درصد در سال  50در استان تهران کاهش يافته و از  1395ی خانوار در سال هزينه

صد رشد به حدود در 11.7لیون تومان و هزينه مسكن با می 68درصد رشد به حدود  10، هزينه يك خانوار در استان تهران با حدود 96

. اطالعات ه استدرصد افزايش يافت 47.8هزينه خانوار با اندکی تغییر به میلیون تومان رسیده است. همچنین سهم مسكن در سبد  33

  99تا  97های جود برای سالمربوط به هزينه خانوار و هزينه مسكن و همچنین سهم مسكن در سبد هزينه خانوار براساس اطالعات مو
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به  99ر در سال ، سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوا99برآورد شده است که با توجه به افزايش قیمت مسكن و اجاره بها در سال 

 درصد برای تهران رسیده است. 56حدود 

 

 رصد(د -: هزينه خانوار و سهم مسکن در سبد هزينه خانوار شهر تهران  )ريال19جدول شماره 

هزينه ناخالص خانوار  شرح

 شهری

، برق، گاز هزينه مسكن، آب رشد هزينه خانوار

 و ساير سوختها

سهم هزينه مسكن از کل  رشد هزينه مسكن

 هزينه

1380 46 - 16 - 35.5 

1390 231 25 102 27 44 

1391 291 26 147 44 50 

1392 409 41 211 44 52 

1393 483 18 241 14 50 

1394 506 5 253 4.7 50 

1395 623 23 293 16 47 

1396 684 9.8 327 11.7 47.8 

1397 753   

  

  

376   

  

  

50 

1398 933 485 52 

1399 1195 664 56 

 ماخذ: بانك مرکزی ج. ا.ا

 توزيع نحوه سکونت 3.3.1

شود، ه میوضعیت سكونت خانوارها به لحاظ نحوه تصرف خانوار نشان داده شده است. چنانچه در جدول مشاهد 17در جدول شماره 

یجار کاهش و سهم است 1395درصد در سال  64به بیش از  1371درصد در سال  76.4سهم مسكن ملكی در مناطق شهری کشور از 

ن مالی خانوارها درصد افزايش يافته است. افزايش سهم مسكن استیجاری، کاهش تمك 26ش از درصد به بی 14.5در همان دوره زمانی از 

کند. همچنین بعد خانوار از شاخص دسترسی نشان داده خواهد شد را تايید می با استفاده 5-2-2در مقوله تامین مسكن را که در بخش 

مايل خانوارها تزم به ذکر است در کنار کاهش بعد خانوار و کاهش کاهش يافته است. ال 1395در سال  3.3به  1371در سال  4.93از 

ده نزديك الگوهای فرزندآوری، تغییر الگوهای سكونتی و افزايش سهم خانوارهای تك نفره از ديگر تحوالت اجتماعی است که در آينبه 

 64.8ی افزايش به سهم مسكن ملكی با اندک 1396در سال عرضه و تقاضای مسكن را به ويژه در کالنشهرها تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

توان به ثبات درصد رسیده است. در تحلیل اين موضوع مهمترين دلیل اين امر را می 25.9درصد و سهم استیجار با اندکی کاهش به 

يش قابل توجه ه افزاو فراهم شدن امكان خانه دار شدن خانوارها در اين سال نسبت داد. با توجه ب 1396نسبی قیمت مسكن در سال 

مجددا  1398درصد در مناطق شهری رسیده است. در سال  64.3درصد مالكیت کاهش يافته است و به حدود  97قیمت مسكن در سال 

اتفاق تبديل منابع و  درصد را تجربه کرده است، شايد به توان ادعا کرد که يكی از داليل اين 67اين نسبت افزايش يافته و رقمی حدود 

 یدا کرده و ازحاصل از سرمايه گذاری در ديگر بازارهای دارايی به مسكن بوده است. در همین سال درصد استیجار نیز کاهش پسود 
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استیجار با  درصد و 68.44درصد افزايش به  1.4، درصد مالكیت با حدود 1399در سال  درصد رسیده است. 24درصد به حدود  26.3 

 صد رسیده است.در 23درصد کاهش به حدود  1.19

 : نحوه تصرف مسکن توسط خانوارهاي شهري و بعد خانوار17جدول شماره 

 بعد خانوار ساير استیجاري ملکی شرح

1371 76.4 14.5 8.1 4.93 

1380 71.7 18.8 9.5 4.53 

1390 60.8 28.5 10.7 3.53 

1391 62.4 27 10.6 3.46 

1392 64.4 25.8 9.8 3.47 

1393 64.4 25.6 10 3.44 

1394 65 25.2 9.8 3.38 

1395 64.3 26.2 9.5 3.33 

1396 64.8 25.9 9.3 3.28 

1397 64.3 26.33 9.54  

1398 67.06 24.1 8.82  

1399 68.44 22.91 8.66  

ابقی آمار مربوط به استخراج شده است و م 1395از نتايج سرشماری سال  1395ماخذ: بانك مرکزی ج. ا.ا و مرکز آمار ايران )آمار سال 

 از سايت مرکز آمار ايران استخراج شده است. 99تا  96اطالعات سالهای نك مرکزی است.( درآمد خانوار با -گزارش هزينه

براساس سرشماري عمومی نفوس و  مسکن و تعداد خانوارتصوير کلی موجودي . 4.3.1

 مسکن

ده شده   به تصوير کشی   18در جدول  1395آخرين وضعیت موجودی مسكن و تعداد خانوارهای ساکن در آنها براساس سرشماری سال        

خانوار بالغ شده است که   میلیون  24به بیش از  1395شود تعداد خانوارهای شهری و روستايی در سال     طور که مشاهده می است. همان 

سكونی به حدود      22.8در حدود  سكونت دارند. به عبارتی تراکم خانوار در واحد م سكونی  ست بدي    1.05واحد م سیده ا ن معنا که هر ر

 واحد مسكونی سكونت دارند.  100خانوار در  105

درصــد  55ش از ، با بی1390میلیون واحد، در ســال  1 /66نكته قابل توجه ديگر اين اســت که تعداد خانه های خالی در کل کشــور از 

های خالی نسبت به کل موجودی مسكن   افزايش يافته است. بررسی روند درصد خانه    1395میلیون واحد در سال   85/2رشد، به حدود  

افزايش  ،1395درصد در سال    10و بیش از  1390درصد در سال    7.7، به 1385درصد در سال    3.5نشان می دهد که اين شاخص از   

ست، اين   ست  درحالی يافته ا شور در   ا سكن ک شته     18 ، حدود1385سال  که کل موجودی م شد دا صد ر هزار  600میلیون و 21از و در

 رسیده است. هزار واحد 400میلیون و  25واحد به 
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اند.  اقع  شده ، در کالن شهرها از جمله شهر تهران و  1395ه بخش عمده ای از واحدهای مسكونی خالی در سال   الزم به توضیح است ک  

خالی کشور(   درصد از کل خانه های  19هزار واحد )معادل  490در استان تهران، حدود  1395تعداد خانه های خالی گزارش شده سال   

 بوده که عدد قابل مالحظه ای است.

 ت خانوار، موجودي مسکن و خانه هاي خالیوضعی -18جدول 

 1395 1390 1385 شرح

 24.196 21.110 17.585 تعداد خانوار )هزار(

 22.825 19.954 15.859 تعداد واحد مسکونی بدون احتساب خانه هاي خالی )هزار واحد(

 2.587 1.663 633 تعداد خانه هاي خالی )هزار واحد(

 2098 700  واحد(*تعداد خانه هاي دوم )هزار 

 25.412 21.617 16.492 تعداد واحد مسکونی با احتساب خانه هاي خالی )هزار واحد(

تعداد واحد مسکونی با احتساب خانه هاي خالی و اقامتگاه دوم )هزار 

 واحد(

16492 22317 27510 

 10.2 7.7 3.5 نسبت خانه خالی به کل موجودي مسکن

 1.05 1.06 1.11 بدون احتساب خانه هاي خالی تراکم خانوار در واحد مسکونی

 0.94 0.98 1.07 تراکم خانوار در واحد مسکونی با احتساب خانه هاي خالی

 ماخذ: مرکز آمار ايران

 

 تعداد خانه های دوم براساس اعالم غیر رسمی مرکز آمار ايران اعالم شده است.*

 

 بدون در نظر گرفتن اقامتگاه دوم می باشد. تذکر: تعداد واحدهای مسكونی ارائه شده در اين بخش،

 

ــال    ــكن در س ــت که کل موجودی مس ــاره اس  27.5یش از بهای خالی و اقامتگاه دوم به با در نظر گرفتن تعداد خانه 1395الزم به اش

ست. به عبارت ديگر چنان     سترسی برای   چه تمامی واحدهای مسكونی موجود در کشور قابل تصرف و د    میلیون واحد مسكونی رسیده ا

سكونی يك می  سكونی زندگی می   خانوارها بود، نه تنها تراکم خانوار در واحد م ه حتی تعداد قابل  کرد( کشد )هر خانوار در يك واحد م

الی  جو برای خريد کابر بودن جســتتوجهی واحد مســكونی مازاد نیز در کشــور وجود داشــت. اما بايد توجه داشــت که باتوجه به زمان

شور به      قیمت گران سكن ک شی از موجودی م سكن، همواره و در هر لحظه بخ سكن کااليی   صورت طبیعی خالی خواهد بود. به م عالوه، م

ست که می      شهر يا مناطقی از آن بدان معنا نی ست و مازاد موجودی در يك  شكل     ناهمگن ا سكن مازاد میان خانوارها م توان با توزيع م

سكن را حل نمود. و در نهايت آن  ساالنه  که بام شی از خانوارها نه  ی قدرت خرتوجه به پايین بودن تمكن مالی خانوارها و کاهش  يد بخ

سكونی حداقلی را نیز ندارند که اين         سكن ملكی را ندارند که حتی توان اجاره يك واحد م سی به م ستر مر افزايش تراکم اتنها امكان د

درامد جامعه توان های کمداشته است. البته در تمام اقتصادها بخشی از دهك      خانوار به بیش از يك و بروز پديده بدمسكنی را به دنبال 

 مالی الزم برای خريد يا حتی پرداخت اجاره برخوردار نیستند. 
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 برآورد نیاز به مسکن براساس مطالعات طرح جامع مسکن 5.3.1

 توان در دو دسته اصلی جای داد: نیاز حاصل از تحوالت جمعیتی )مانند ازدواج، طالق، مهاجرت، طول عمر،نیاز به مسكن را در کشور می

 سازی مسكن موجود. سن تشكیل حانواده و فرزندآوری( و نیاز به نوسازی يا به

ساالنه د باشد، درص 2چه رشد ساالنه خانوار به طور متوسط انجام شده است، چنان 1396براساس مطالعات طرح جامع مسكن که در سال 

مبود فعلی مسكن مسكونی در کشور نیازخواهیم داشت تا بتوانیم نیاز خانوارهای تازه تشكیل شده، ک هزار واحد 900به ساخت حداقل 

ريزی شده است. از تعداد برنامه 1405ق سال از نیاز تا اف گو باشیم. اين حجمدر کشور و نیاز مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده را پاسخ

 بود. هزار واحد آن در بخش روستايی مورد نیار خواهد 200هزار آن شهری و  700هزار واحد مسكونی موردنیاز، حدود  900

 نشان داده شده است. 19تفكیك نیاز به مسكن براساس هر يك از سرفصلهای نامبرده شده در جدول 

 

براساس مطالعات طرح جامع مسکن 1396-1405هاي طی  سالتصوير نیاز به مسکن 

تامین نیاز  شرح

خانوارهاي 

تازه تشکیل 

 شده

کمبود 

مسکن 

نسبت به 

 خانوار

عرضه 

مسکن 

خالی به 

 بازار*

نیاز به 

مسکن 

)بدون 

 نوسازي(

نیاز به 

 نوسازي

کل 

وساز ساخت

 مورد نیاز

بهسازي و 

ارتقاء 

 تدريجی

 1500 9171 3828 5343 1327 1371 5299 کل

 - 7085 2193 4892 994 673 5213 شهري

 - 2100 1635 465 333 698 100 روستايی
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 . بررسی بازار مسکن2

ترتیب به  بازار مسكن همانند ساير بازارها از سه بخش عرضه، تقاضا و قیمت تشكیل شده است. در بخش های بعدی گزارش به

 جزء پرداخته شده است.بررسی ابعاد مختلف اين سه 

 عرضه مسکن .1.1

ه منظور بدر اين قسمت، ابتدا شاخص های عرضه مسكن و مشخصات ساختمان های عرضه شده مورد ارزيابی قرار گرفته است. 

های مسكونی بررسی میزان عرضه مسكن متغیرهائی همچون تعداد واحد مسكونی در پروانه های ساختمانی صادره و تعداد واحد

ساختمان  خش مسكن مورد ارزيابی قرار گرفته و به منظور بررسی مشخصاتتكمیل شده و همچنین میزان سرمايه گذاری در ب

يع های عرضه شده، مشخصات ساختمان های شروع شده و تكمیل شده مشتمل بر ارزش زمین، هزينه ساخت، مساحت و توز

نیز به بررسی  ين بخشتعداد ساختمان ها بر اساس تعداد واحدهای مسكونی، مورد تجريه و تحلیل قرار گرفته است. در پايان ا

 شاخص های دستمزد و مصالح ساختمانی به عنوان نمونه ای از عوامل موثر بر عرضه پرداخته شده است. 

 پروانه هاي ساختمانی در مناطق شهري کشور و شهر تهران 1.1.2

که تعداد واحد  (، حاکی از اين است18بررسی پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری ايران و شهر تهران )جدول شماره  

ست و طی اهزار واحد  765در حداکثر مقدار خود و به میزان  1390مسكونی در پروانه های ساختمانی شهری کشور در سال 

اختمانی شهری ستعداد واحد مسكونی در پروانه های  1396تا  1394وده و از سال دارای روند نزولی ب 1394تا  1391سال های 

 هزار واحد مسكونی ثابت باقی مانده است.  330کشور در حدود 

فزايش اهزار واحد  490به حدود  1399هزار واحد مسكونی و در سال  395اين شاخص به حدود  1398و  1397طی سال های 

 می يابد. 

ار واحد( بوده هز 233در حداکثر میزان خود ) 1390ونی در پروانه های ساختمانی در شهر تهران نیز در سال تعداد واحد مسك

میزان در يك  )کمترين 1399هزار واحد در سال  53است و پس از اين سال روند کما بیش نزولی به خود می گیرد و  به حدود 

ت صادر می هزار واحد مسكونی پروانه ساخ 14.7نیز صرفا برای  1400دهه اخیر( کاهش می يابد. در چهار ماهه نخست سال 

 شود.
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 رصد(د-واحد -: پروانه هاي ساختمانی صادره در شهر تهران و مناطق شهري کل کشور )فقره18جدول شماره 

پروانه هاي  سال

ساختمانی 

شهر 

 تهران

واحد مسکونی 

در پروانه هاي 

ساختمانی  

 شهر تهران

نرخ رشد واحد 

مسکونی در پروانه 

هاي ساختمانی شهر 

تهران  نسبت به سال 

 قبل )درصد(

پروانه 

هاي 

ساختما

نی در 

 کشور

واحد مسکونی 

در پروانه هاي 

ساختمانی 

 کشور

نرخ رشد واحد مسکونی در 

پروانه هاي ساختمانی  

کشور  نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل

1389 19767 149415 _ 180994 757000 _ 

1390 33217 233037 56 191382 765000 1.1 

1391 25655 200782 13.8- 186809 701000 8.4- 

1392 21195 175911 12.4- 172692 649980 7.3- 

1393 10184 85198 51.6- 117270 398737 38.7- 

1394 8020 65700 22.8- 101464 331210 16- 

1395 _ 66116 0.05 _ 332438 0.37 

1396 _ 71022 7.5 _ 333560 0.33 

1397 _ 76614 7.8 _ 398576 19.5 

1398 _ 66501 13- _ 395445 0.8- 

1399  _ 53400 19.7- _ 490000 24 

)چهارماهه  14700 _ 1400

 اول سال(

 - - - 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا و شهرداری تهران 

 کشورتعداد واحدهاي تکمیل شده در شهر تهران و مناطق شهري کل 2.1.2

نطور که تعداد واحد مسكونی تكمیل شده در شهر تهران و کل مناطق شهری کشور گزارش شده است. هما 19در جدول شماره 

احد در شهر هزار و 255در حداکثر میزان خود بوده است ) 1392مشاهد می شود تعداد واحدهای مسكونی تكمیل شده در سال  

اخت دو ساله سور(. ولی پس از آن تعداد واحدهای مسكونی با توجه به طول دوره هزار واحد در مناطق شهری کش 834تهران و 

سكونی تكمیل به بعد، تعداد واحدهای م 1391مسكن در ايران، با نزولی شدن روند پروانه های ساختمانی صادر شده از سال 

ر شهر تهران داين شاخص  1398در سال  به بعد روند کاهشی داشته و با فراز و نشیب هائی 1393شده در مناطق شهری از سال 

ين شاخص ابه نظر می رسد  1399هزار واحد رسیده است. هرچند در سال  360هزار واحد و در مناطق شهری کشور به  79به 

 ده است.هزار واحد رسی 440هزارواحد و  92تا حدودی بهبود يافته و در شهر تهران و مناطق شهری کشور به ترتیب به 
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 : تعداد واحدهاي مسکونی تکمیل شده در مناطق شهري ايران و شهر تهران19شماره جدول 

تعدادواحدهاي  سال

مسکونی تکمیل 

شده در مناطق 

شهري استان 

 تهران

نرخ رشدتعداد واحدهاي 

مسکونی تکمیل شده در 

مناطق شهري استان تهران 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 )درصد(

تعدادواحدهاي 

شده مسکونی تکمیل 

 در مناطق شهري ايران

نرخ رشدتعداد واحدهاي 

مسکونی تکمیل شده در 

مناطق شهري ايران نسبت به 

 مدت مشابه سال قبل)درصد(

1389 128103 -33 550777 -17 

1390 135241 6 564761 3 

1391 238767 77 753830 34 

1392 255247 7 834077 11 

1393 168765 -34 718564 -14 

 1394 115511 31.6- 547717 23.8- 

1395 94351 18.3- 381535 29.6- 

1396 95000 0.7 402000 5.4 

1397 76785 -19.2 427527 6.3 

1398 79687 3.8 360743 -15.6 

 1399 92530 16 440260 22.0 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا 

 سرمايه گذاري در ساختمان3.1.2

عامالتی مسكن متابع پیش بینی سرمايه گذاران از میزان سودآوری اين بخش، رونق بازار میزان سرمايه گذاری در بخش مسكن، 

ر بخش مسكن، دو همچنین توان اقتصادی سرمايه گذاران و حتی خانوارها در حوزه مسكن است. به منظور بررسی سرمايه گذاری 

ردد. بر مناطق شهری ايران استفاده می گ از آمار منتشره بانك مرکزی در گزارش فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در

ه گونه ساساس آمارهای گزارش مذکور، سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی در ساختمان های جديد در مناطق شهری ايران به 

ی بر حسب توزيع جغرافیائی سرمايه گذار -2ی بر حسب مراحل ساخت ) شروع شده، نیمه تمام و تكمیل شده(، سرمايه گذار -1

ی شود، که در سرمايه گذاری در ساختمان های مسكونی، غیر مسكونی، و مسكونی و غیر مسكونی توام، تقسیم بندی م -3و 

 ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
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بررسی سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد در مناطق شهري توسط بخش خصوصی بر  1.3.1.2

 اساس مراحل ساخت و توزيع جغرافیائی

خت بخش به بررسی سرمايه گذاری در ساختمان های جديد در مناطق شهری توسط بخش خصوصی بر حسب مراحل سا در اين

 و توزيع جغرافیائی پرداخته شده است.

ه بنشان می دهند که میزان سرمايه گذاری در کل ساختمان های جديد توسط بخش خصوصی  22و  21، 20جداول شماره 

هزار میلیارد  133هزار میلیارد ريال در کل کشور و  600به رقم  1395، در سال 1394لی سال قیمت جاری در ادامه روند نزو

 737ران به رقم اين سرمايه گذاری در کل مناطق شهری کشور  و شهر ته 1396ريال در شهر تهران رسیده است. ولی در سال 

 1600، 1075در کل مناطق شهری کشور به ترتیب  نیز 1399و  1398، 1397هزار میلیارد ريال رسیده است . در سال  183و 

در مناطق  هزار میلیارد ريال توسط بخش خصوصی 2132به میزان  1400هزار میلیارد ريال و در شش ماهه اول سال  3272و 

م وجه به عدشهری کشور در حوزه ساختمان سرمايه گذاری صورت پذيرفته است که به نظر می رسد عمده اين افزايش ها )با ت

ينه های ساخت می تغییر قابل توجه در تعداد واحدهای تكمیل شده و پروانه های ساختمانی صادره(، ناشی از افزايش تورم و هز

 باشد.

، 1392ی الزم به ذکر است رقم سرمايه گذاری در کل ساختمان های جديد در مناطق شهری کشور به قیمت ثابت در سال ها

 1396افته ولی از سال درصد کاهش ي -19، به میزان 1395ال درصد و در س -14و  -1،  -5به ترتیب به میزان  1394و  1393

ال قبل افزايش درصد نسبت به س 17، حدود 1399نرخ رشد اين سرمايه گذاری عموما مثبت بوده به گونه ايكه در سال  1399تا 

 1394، 1392د توسط بخش خصوصی، در سالهای يافته است. در شهر تهران نیز هر چند سرمايه گذاری در ساختمان های جدي

)به جز در سال  1399تا سال  1396ربه کرده ولی از سال درصدی را تج -29و  -14.5، -16.6به ترتیب نرخ رشد 1395و 

کل مناطق  سرمايه گذاری در شهر تهران و 1400( دارای نرخ رشد مثبت بوده است هرچند مجددا در شش ماهه اول سال 1397

 درصد کاهش يافته است. 19و  32شور به ترتیب شهری ک

ن های بررسی نرخ رشد سرمايه گذاری به قیمت ثابت بر حسب مراحل ساخت نیز نشان می دهد، سرمايه گذاری در ساختما

ترتیب دارای  همواره دارای نرخ رشد منفی نسبتا باالئی بوده است )به 1395تا  1392در کشور طی سال های شروع شده جديد 

تا  1393نیز از سال   تكمیل شدهین نرخ رشد سرمايه گذاری در ساختمان های درصد(. همچن -14و  -16، -4 ، -10نرخ رشد 

نیمه تمام  شد سرمايه گذاری در ساختمان های جديد شروع شده،نرخ ر 1396همواره منفی بوده است. ولی در سال  1395سال 

 درصد بوده است. 16و  4، 14و تكمیل شده، مثبت و به ترتیب برابر با 

ه گذاری در نیز به دلیل فضای حاکم بر بخش مسكن در مقايسه با بازارهای رقیب، برآيند رشد سرماي 1398و  1397در سال 

گذاری در  روند سرمايه 1400و شش ماهه اول سال  1399توجهی نداشته است. ولی در سال  انواع ساختمان ها افزايش قابل

ن ها دارای رشد ، سرمايه گذاری در انواع ساختما1399انواع ساختمان ها غیر همسو بوده است به گونه ای که هر چند در سال 

های شروع  انواع ساختمان ها به خصوص ساختمانسرمايه گذاری در  1400مثبت قابل توجهی بوده است ولی در شش ماهه اول 

 شده و تكمیل شده، رشد منفی زيادی داشته اند.
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اطق بررسی سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی بر حسب توزيع جغرافیائی نیز نشان می دهد، سرمايه گذاری در کلیه من

فیائی از رشد ايه گذاری در کلیه مناطق جغرا، نوسانی بوده به گونه ای که در مجموع سرم1398تا  1393جغرافیائی از سال 

ند. هر چند ااز  رشد مثبت و قابل توجهی برخوردار گرديده  1399درخوری در اين دوره برخوردار نبوده است. ولی در سال 

ی رشد منف  ، در تمامی مناطق جغرافیائی کشور )به خصوص در شهر تهران(، دارای1400سرمايه گذاری در شش ماهه اول سال 

 را خنثی نموده است. 1399قابل توجهی بوده و به نظر می رسد افزايش سال 

د که طی مقايسه سهم سرمايه گذاری از کل سرمايه گذاری در بخش ساختمان در مناطق مختلف جغرافیائی نیز نشان می ده

واحد  12ان، به میزان سهم سرمايه گذاری در مناطق شهری کوچك به نفع شهرهای بزرگ و شهر تهر 1399تا  1390دوره 

نفی قابل مبا توجه به رشد  1400درصد رسیده است( ولی در شش ماهه اول سال  40.7به  52.5درصد کاهش يافته است ) از 

ين دوره اتوجه سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی در شهر تهران، سهم سرمايه گذاری در اين شهر کاهش يافته، در عوض در 

 درصد رسیده است. 44در سايرمناطق شهری تا حدودی جبران گرديده و به حدود کاهش سهم سرمايه گذاری 

 رمايه گذاري بخش خصوصی در ساختمان هاي جديد در مناطق شهري  به قیمت جاري)میلیارد ريال(س -20جدول شماره 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

 

 

 

شاخص  بر حسب توزيع جغرافیائی بر حسب مراحل ساخت

ترکیبی 

مصالح 

ساختمانی و 

خدمات 

 ساختمانی

نرخ رشدشاخص 

ترکیبی مصالح 

ساختمانی و 

خدمات 

 ساختمانی

ساختمان  سال

های 

شروع 

 شده

ساختمان 

های نیمه 

 تمام

ساختمان 

های تكمیل 

 شده

شهرهای  تهران کل

 بزرگ

ساير مناطق 

 شهری

کل مناطق 

 شهری

1389 90093 187927 49670 327690 60085 85259 182347 327690 38.95 _ 

1390 106047 243962 53358 403367 79900 111500 211900 403400 47.5 22.0 

1391 157779 352867 101879 612525 168700 206000 237900 612500 68.75 44.7 

1392 181723 405958 166501 754182 183000 305600 265600 754200 88.39 28.6 

1393 188300 448700 173600 810600 205400 336200 269000 810600 95.38 7.9 

1394 155000 390800 151800 697600 175800 280100 241700 697600 94.12 -1.3 

1395 141000 364000 97800 602200 133200 247300 221800 602200 100 6.2 

1396 181100 425200 131200 737400 183000 265600 288800 737400 112.21 12.2 

1397 252100 614800 208900 1075800 236500 413400 426000 1075900 163.9 46.1 

1398 365500 967900 266900 1600300 347100 629700 623500 1600300 230.48 40.6 

1399 848000 1864800 559200 3272000 773600 1167700 1330600 3272000 403.1 74.9 

شش ماهه اول 

1400 

497600 1275200 359800 2132600 407000 780400 945300 2132700 591.4 82.3 
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ايه گذاري در ساختمان هاي جديد در مناطق شهري توسط بخش خصوصی به قیمت ثابت نرخ رشد سرم -21جدول شماره 

 )درصد( 100=1395
 بر حسب توزيع جغرافیائی بر حسب مراحل ساخت

ساختمان  سال

های شروع 

 شده

ساختمان های 

 نیمه تمام

ساختمان های 

 تكمیل شده

ساير مناطق  شهرهای بزرگ تهران کل

 شهری

 کل

1390 -3.5 6.5 -11.9 0.9 9.0 7.2 -4.7 0.9 

1391 2.8 -0.1 31.9 4.9 45.9 27.6 -22.4 4.9 

1392 -10.4 -10.5 27.1 -4.2 -15.6 15.4 -13.2 -4.2 

1393 -4.0 2.4 -3.4 -0.4 4.0 2.0 -6.1 -0.4 

1394 -16.6 -11.7 -11.4 -12.8 -13.3 -15.6 -8.9 -12.8 

1395 -14.4 -12.3 -39.4 -18.8 -28.7 -16.9 -13.6 -18.8 

1396  14.5 4.1 19.6 9.1 22.4 -4.3 16.0 9.1 

1397  -4.7 -1.0 9.0 -0.1 -11.5 6.6 1.0 -0.1 

1398 3.1 12.0 -9.1 5.8 4.4 8.3 4.1 5.8 

1399 32.7 10.2 19.8 16.9 27.4 6.0 22.0 16.9 

شش ماهه 

 1400اول 

-31.3 -10.1 -27.9 -19.3 -32.1 -18.5 -12.9 -19.3 

  ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش 

: سهم سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد بر حسب مراحل ساخت و بر حسب توزيع جغرافیائی از 22جدول شماره 

 در ساختمان هاي جديد در مناطق شهري )درصد( سرمايه گذاري کل
 بر حسب توزيع جغرافیائی بر حسب مراحل ساخت

ساختمان های  سال

 شروع شده

ساختمان های 

 نیمه تمام

ساختمان های 

 تكمیل شده

ساير مناطق  شهرهای بزرگ تهران کل

 شهری

کل مناطق 

 شهری

1389 27.5 57.3 15.2 100.0 18.3 26.0 55.6 100.0 

1390 26.3 60.5 13.2 100.0 19.8 27.6 52.5 100.0 

1391 25.8 57.6 16.6 100.0 27.5 33.6 38.8 100.0 

1392 24.1 53.8 22.1 100.0 24.3 40.5 35.2 100.0 

1393 23.2 55.4 21.4 100.0 25.3 41.5 33.2 100.0 

1394 22.2 56.0 21.8 100.0 25.2 40.2 34.6 100.0 

1395 23.4 60.4 16.2 100.0 22.1 41.1 36.8 100.0 

1396 24.6 57.7 17.8 100.0 24.8 36.0 39.2 100.0 

1397  23.4 57.1 19.4 100.0 22.0 38.4 39.6 100.0 

1398 22.8 60.5 16.7 100.0 21.7 39.3 39.0 100.0 

1399 25.9 57.0 17.1 100.0 23.6 35.7 40.7 100.0 

شش ماهه اول 

1400 

23.3 59.8 16.9 100.0 19.1 36.6 44.3 100.0 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش
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بررسی سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد در مناطق شهري توسط بخش خصوصی بر  2.3.1.2

 حسب ساختمان هاي مسکونی، غیرمسکونی و مسکونی و غیر مسکونی توام 
اطالعات مندرج در گزارشات بانك مرکزی به سه دسته ساختمان های مسكونی، ساختمان های جديد در مناطق شهری بر اساس 

غیر مسكونی و مسكونی و غیر مسكونی توام نیز تقسیم می گردند. بررسی سهم سرمايه گذاری در ساختمان های جديد بر اساس 

)آخرين  1396تا سال  1390ای ( نشان می دهد که در سال ه23اين دسته بندی  و آخرين اطالعات منتشر شده )جدول شماره 

اطالعات موجود(، سهم سرمايه گذاری در ساختمان های مسكونی در شهر تهران و کل کشور کاهش و سهم سرمايه گذاری در 

ساختمان های غیرمسكونی به طور نسبی کاهش يافته است. به گونه ای که در اين دوره سهم سرمايه گذاری در ساختمان های 

کاهش يافته و سهم سرمايه  1396درصد در  سال  70به  1390درصد در سال  85شهری کشور از حدود مسكونی در مناطق 

در مناطق شهری  1397درصد افزايش يافته است. ولی از سال های  21درصد به  7گذاری در ساختمان های غیر مسكونی از 

رسیده است. اين  1388درصد در سال  78.7به  کشور، مجددا سهم سرمايه گذاری در ساختمان های مسكونی افزايش يافته و

اين سهم در  1398روند در خصوص سهم سرمايه گذاری در ساختمان های مسكونی، در شهر تهران نیز حاکم بوده و در سال 

 درصد بوده است. 84شهر تهران حدود 

ل سکونی توام از ک: سهم سرمايه گذاري در ساختمان مسکونی، غیرمسکونی و مسکونی و غیر م23جدول شماره 

 سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد توسط بخش خصوصی در مناطق شهري )درصد(

سهم سرمايه گذاري در  منطقه سال

 ساختمان هاي مسکونی

سهم سرمايه گذاري در 

 ساختمان هاي غیر مسکونی

سهم سرمايه گذاري در ساختمان 

 هاي مسکونی و غیرمسکونی توام

 %8 %7 %85 کشور 1390

 %7 %6 %87 تهران

 %8 %8 %84 کشور 1391

 %4 %5 %91 تهران

 %10 %8 %82 کشور 1392

 %6 %5 %90 تهران

 %12 %9 %79 کشور 1393

 %12 %5 %83 تهران

 %14 %13 %73 کشور 1394

 %13 %7 %81 تهران

 %12 %15 %72 کشور 1395

 %7 %12 %81 تهران

 12 16.9 71 کشور 1396

 8.1 21.6 70.4 تهران

 11.8 12.9 75.3 کشور 1397

 6.3 17.4 76.3 تهران

 10.8 12.3 77 کشور 1398

 14.9 5.9 79.2 تهران

 9.9 11.3 78.7 کشور 1399

 9.1 6.8 84.1 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا 
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 تکمیل شدهو  مسکونی شروع شدهمشخصات ساختمان هاي  4.1.2

ل کهای شروع و تكمیل شده در مناطق شهری بر حسب تعداد، متوسط هزينه بنا، متوسط سطح در اين بخش مشخصات ساختمان 

 ته است.زيربنا، متوسط ارزش زمین، متوسط مساحت زمین و متوسط ارزش يك متر مربع زمین ساختمان ها مورد بررسی قرار گرف

 

 مسکونی شروع شدهالف: ساختمان هاي 

 1392ی ساختمان های مسكونی شروع شده در مناطق شهری کشور و شهر تهران طی سال ها تعداد 25و  24بر اساس جداول شماره 

تعداد ساختمان  1399تا  1396سیر نزولی داشته و نرخ رشد منفی نسبتا باالئی را تجربه کرده است. ولی در سال های  1395تا سال 

هری استان ( در مناطق ش1398اين دوره )به جز در سال های مسكونی شروع شده در مناطق شهری کشور رشد مثبت داشته اند و در 

 تهران نیز تعداد ساختمان های مسكونی دارای نرخ رشد مثبت بوده است.

متوسط هزينه بنای ساختمان های شروع شده در مناطق شهری کشور و شهر تهران به دلیل پیش بینی سازندگان در خصوص افزايش 

به دلیل افزايش هزينه های ساخت و  1399تا  1397ثبت بوده است ولی اين رشد در سال های هزينه های ساخت همواره دارای رشد م

آمارها نشان می دهد متوسط هزينه ساختمان های جديد شروع شده در مناطق شهری کشور  5ساز دارای رشد قابل توجه تری بوده است.

میلیارد  4د ريال و در همین دوره در مناطق شهری استان تهران از میلیار 20میلیارد ريال به  1.8از  1399تا سال  1390طی سال های 

میلیارد ريال افزايش يافته است. به نظر می رسد در کنار افزايش هزينه ساخت، يكی از داليل افزايش متوسط هزينه ساخت  45ريال به 

به گونه ای که در شهر تهران مساحت  ساختمان های مسكونی در شهر تهران، افزايش مساحت کل زيربنای اين ساختمان ها است

افزايش يافته است.  در اين دوره  1399متر مربع در سال  1045به  1390متر مربع در سال  1000زيربنای ساختمان ها از حدود 

 متر مربع رسیده است. 559به  525متوسط مساحت زيربنای ساختمان های مسكونی در کل کشور نیز از حدود 

ط ارزش ، در کل مناطق شهری کشور متوس1399تا  1390تمان های شروع شده نیز الزم به ذکر است در دوره در خصوص زمین ساخ

ريال افزايش يافته است.  میلیارد 89به  5.6میلیارد ريال و در مناطق شهری استان تهران از  22.7میلیارد ريال به حدود  1.4زمین ها از 

ده است و در متر مربع( بو 260مان ها در کل مناطق شهری در شهر تهران بدون تغییر )در اين دوره متوسط مساحت زمین اين ساخت

وسط ارزش زمین متر مربع رسیده است. لذا دلیل اصلی افزايش مت 216به  227کل مناطق شهری کشور نیز تغییر چندانی نداشته و از 

تر مربع مای که در کل مناطق شهری کشور،  ارزش يك  ساختمان های شروع شده، افزايش ارزش يك متر مربع زمین است. به گونه

ناطق شهری استان میلیون ريال افزايش يافته است . در دوره مذکور ارزش يك متربع زمین در م 104.7به  6.3زمین در اين دوره از  

 میلیون ريال رسیده است. 360میلیون ريال به  21.6تهران از 

ناطق شهری شده ساختمان های مسكونی شروع شده )مجموع هزينه ساخت و هزينه زمین( در مالزم به ذکر است متوسط هزينه تمام  

ای مسكونی شروع میلیارد ريال بوده است. هزينه تمام شده ساختمان ه 134و  43، به ترتیب حدود 1399کشور و استان تهران در سال 

ينه تمام شده ن، افزايش يافته است ولی زمین در افزايش هزشده هم به دلیل افزايش هزينه ساخت و هم به دلیل افزايش قیمت زمی

استان  وسهم بیشتری داشته است به گونه ای که سهم زمین در هزينه تمام شده ساختمان های شروع شده در مناطق شهری کشور 

 درصد افزايش يافته است. 66و  52درصد به  58و  44تهران به ترتیب از 

                                                           

 ينه ساخت در ساختمان های شروع شده بر اساس ارقام پیش بینی شده توسط  سازندگان برآورد می گردد. هز -5
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 راندر مناطق شهري کشور و استان ته مسکونی شروع شده: مشخصات مربوط به متوسط بنا و زمین ساختمان هاي 24جدول شماره 

تعداد  منطقه سال

ساختمان 

هاي مسکونی 

 شروع شده

متوسط هزينه 

بناي 

ساختمان ها 

 )هزار ريال(

متوسط 

سطح کل 

زيربناي 

ساختمان 

ها )متر 

 مربع(

هزينه يک 

بناي متر مربع 

ساختمان ها 

 )ريال(

متوسط ارزش 

زمین 

ساختمان ها 

 )هزار ريال(

متوسط 

مساحت 

زمین 

ساختمان 

ها )متر 

 مربع(

ارزش يک متر 

مربع زمین 

ساختمان ها 

 )ريال(

متوسط هزينه تمام 

شده ساختمان ها 

)متوسط هزينه بنا 

بعالوه متوسط ارزش 

زمین ساختمانها( 

 )هزار ريال(

 3226880 6294590 227 1427719 3426225 525 1799161 176552 کشور 1390

 9696675 21625239 260 5626926 4079527 998 4069749 23317 تهران

 4803459 12468497 198 2471998 4736155 492 2331461 200468 کشور 1391

 10836183 37358681 183 6852004 5635679 707 3984179 44247 تهران

 6963252 17584191 210 3688387 6451376 508 3274865 169605 کشور 1392

 18970180 60576891 202 12257448 7824837 858 6712732 24252 تهران

 8175507 20341766 200 4069147 7579579 542 4106360 132500 کشور 1393

 21245661 61622665 209 12890036 8993886 929 8355625 20041 تهران

 9337280 21261862 214 4546541 8494745 564 4790739 88586 کشور 1394

 28426018 58012785 279 16194244 10123881 1208 12231774 12186 تهران

 8743837 20894833 205 4284779 8502326 524 4459058 77922 کشور 1395

 25110308 65533410 232 15173848 9504171 1045 9936460 9089 تهران

 8746785 19535724 209 4084329 9174411 508 4662456 104380 کشور 1396

 26367484 63796085 239 15265443 10555508 1052 11102041 11723 تهران

 14498212 32527776 215 6977264 14454911 520 7520948 117299 کشور 1397

 46017570 118651265 244 28933400 16662716 1025 17084170 13622 تهران

 20787754 46313396 216 10005007 20340285 530 10782747 122975 کشور 1398

 69720331 161700424 260 42035674 24406426 1134 27684657 12817 تهران

 43080124 104762670 217 22753341 36344344 559 20326783 142905 کشور 1399

 134468227 360719553 247 89235817 43270747 1045 45232410 14601 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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در مناطق شهري کشور و  شروع شده مسکونی: درصد تغییر متوسط هاي مربوط به بنا و زمین ساختمان هاي 25جدول شماره 

 استان تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل و سهم زمین در هزينه تمام شده ساختمان ها

تعداد  منطقه سال

ساختمان 

هاي شروع 

شده 

 )درصد(

متوسط 

هزينه بناي 

ساختمان ها 

 )درصد(

سطح کل 

زيربناي 

ساختمان ها 

 )درصد(

هزينه يک 

متر مربع 

بناي 

ساختمان ها 

 )درصد(

ارزش زمین 

ساختمان ها 

 )درصد(

مساحت 

زمین 

ساختمان ها 

 )درصد(

ارزش يک 

متر مربع 

زمین 

ساختمان ها 

 )درصد(

سهم زمین 

در متوسط 

هزينه تمام 

شده 

ساختمان ها 

 )درصد(

 44.2 98.1 12.8- 73.1 38.2 6.3- 29.6 13.5 کشور 1391

 58.0 72.8 29.6- 21.8 38.1 29.2- 2.1- 89.8 تهران

 51.5 41.0 6.1 49.2 36.2 3.3 40.5 15.4- کشور 1392

 63.2 62.1 10.4 78.9 38.8 21.4 68.5 45.2- تهران

 53.0 15.7 4.8- 10.3 17.5 6.7 25.4 21.9- کشور 1393

 64.6 1.7 3.5 5.2 14.9 8.3 24.5 17.4- تهران

 49.8 4.5 7.0 11.7 12.1 4.1 16.7 33.1- کشور 1394

 60.7 5.9- 33.5 25.6 12.6 30.0 46.4 39.2- تهران

 49.0 1.7- 4.2- 5.8- 0.1 7.1- 6.9- 12.0- کشور 1395

 60.0 13.0 16.8- 6.3- 6.1- 13.5- 18.8- 25.4- تهران

 46.7 4.9 2.5 7.6 10.2 0.8 11.1 2.6 کشور 1396

 57.9 0.3 -2 -1.6 11.8 -1.6 10.0 5.5 تهران

 48.1 66.5 2.9 70.8 57.6 2.4 61.3 12.4 کشور 1397

 62.9 86.0 2.1 89.5 57.9 2.6- 53.9 16.2 تهران

 48.1 42.4 0.5 43.4 40.7 1.9 43.4 4.8 کشور 1398

 60.3 36.3 6.6 45.3 46.5 10.6 62.0 5.9- تهران

 52.8 126.2 0.5 127.4 78.7 5.5 88.5 16.2 کشور 1399

 66.4 123.1 5.0- 112.3 77.3 7.8- 63.4 13.9 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

 

 مسکونی تکمیل شدهب: ساختمان هاي 

ناطق شهری مکاهش يافته است. الزم به ذکر است در  1399تا  1390تعداد ساختمان های مسكونی تكمیل شده  نیز در دوره زمانی 

که اين اعداد  هزار بوده است 18هزار و  145به ترتیب  1390در سال  ساختمان های مسكونی تكمیل شدهکشور و استان تهران تعداد 

 (27و  26هزار کاهش يافته است. )جداول شماره  12و  118به ترتیب به حدود  1399در سال 

یب حدود به ترت 1399متوسط هزينه ساخت ساختمان های مسكونی تكمیل شده در کل مناطق شهری کشور استان تهران نیز در سال 

زينه به افزايش ه افزايش قابل توجهی يافته است. دلیل عمده اين افزايش، 1390میلیارد ريال بوده است که نسبت به سال  35.7و  12

تمان متوسط مساحت زيربنای ساخ 1399تا  1390ساخت يك مترمربع ساختمان مسكونی تكمیل شده بر می گردد هرچند در دوره 

 (27و  26ی افزايش يافته است. )جداول شماره های مسكونی تكمیل شده نیز تا حدود

 

 

 



 

 آريا سهم شرکت مطالعات اقتصادي | مسکن فصلنامه                                                                                                             

 

 

 

 1400اه اول منه عملکرد  -امه بازار مسکنفصلن

 

42 

 

 

اين  1399سال  متوسط ارزش زمین ساختمان های مسكونی تكمیل شده نیز در دوره فوق الذکر افزايش زيادی يافته به گونه ای که در

یمت زمین می قن افزايش میلیارد ريال رسیده است که دلیل اصلی آ 98و   23ارزش به ترتیب در مناطق شهری کشور و استان تهران  

 بوده است.  باشد هرچند در خصوص اين شاخص نیز افزايش مساحت زمین های مورد استفاده در ساختمان ها هم تا حدودی تاثیرگذار

ناطق شهری الزم به ذکر است متوسط هزينه تمام شده ساختمان های مسكونی تكمیل شده )مجموع هزينه ساخت و هزينه زمین( در م

از اين هزينه  درصد 70و  59میلیارد ريال بوده که به ترتیب حدود  134و  34، به ترتیب حدود 1399ستان تهران در سال کشور و ا

رصد بوده د 58و  47حدود  1390تمام شده، مربوط به زمین است. همانگونه که مشخص است سهم زمین در هزينه تمام شده در سال 

 رصد می رسد.د 73و  66به ترتیب به  1399که در سال 

 

 اندر مناطق شهري کشور و استان تهر مسکونی تکمیل شده: متوسط هاي مربوط به  بنا و زمین ساختمان هاي 26جدول شماره 

تعداد ساختمان  منطقه سال

 ها

متوسط 

هزينه بناي 

ساختمان ها 

 )هزار ريال(

سطح کل 

زيربناي 

ساختمان ها 

 )متر مربع(

هزينه يک 

متر مربع 

بناي 

ها ساختمان 

 )ريال(

ارزش زمین 

ساختمان ها 

 )هزار ريال(

مساحت 

زمین 

ساختمان ها 

 )متر مربع(

ارزش يک 

متر مربع 

زمین 

ساختمان ها 

 )ريال(

متوسط هزينه تمام 

شده ساختمان ها 

)هزينه بنا بعالوه 

ارزش زمین( )هزار 

 ريال(

 2697141 6182070 205 1265409 3172558 451 1431732 145623 کشور 1390

 8595178 20127825 248 4996679 3922140 917 3598499 18013 تهران

 4176623 10071748 224 2257167 3877506 495 1919456 184097 کشور 1391

 9970177 25883342 255 6610447 4452380 775 3359730 36180 تهران

 7035008 18954561 224 4241490 5192197 538 2793518 190877 کشور 1392

 16677447 54444374 218 11847002 6358861 760 4830445 43582 تهران

 7080535 18413708 212 3897816 6168226 516 3182719 173399 کشور 1393

 19588821 60749807 214 13013461 7818443 841 6575360 25706 تهران

 8519454 19966098 223 4458066 7051050 576 4061388 119698 کشور 1394

 20580993 63874327 205 13118615 8620297 866 7462378 17564 تهران

 9743192 21753114 235 5104448 7733403 600 4638744 82891 کشور 1395

 3127720 77329598 257 19875984 9687710 1177 11401236 11132 تهران

 9764207 21669905 227 4908441 8607045 564 4855766 94990 کشور 1396

 30489307 7490662 255 19070546 10464023 1091 11418761 11787 تهران

 10428636 25819167 215 5553053 9687381 503 4875583 113880 کشور 1397

 36217098 104935018 233 24401170 11691474 1011 11815928 9930 تهران

 18576597 51777314 212 11000905 14510229 522 7575692 94415 کشور 1398

 60647115 181122923 236 42698006 18356741 978 17949109 11033 تهران

 34،752،958 105279246 217 22851399 22134989 538 11901559 118273 کشور 1399

 133.967.721 385507082 255 98179974 31101031 1151 35787747 12669 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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: درصد تغییر متوسط هاي مربوط بنا و زمین ساختمان هاي مسکونی تکمیل شده در مناطق شهري 27جدول شماره 

 کشور و استان تهران و سهم هزينه زمین در قیمت تمام شده در اين ساختمان ها

تعداد  منطقه سال

ساختمان 

هاي 

مسکونی 

 )درصد(

متوسط 

هزينه بناي 

ساختمان 

 ها )درصد(

سطح کل 

زيربناي 

ساختمان 

 ها )درصد(

هزينه يک 

متر مربع 

بناي 

ساختمان 

 ها )درصد(

ارزش 

زمین 

ساختمان 

 ها )درصد(

مساحت 

زمین 

ساختمان 

 ها )درصد(

ارزش يک 

متر مربع 

زمین 

ساختمان 

 ها )درصد(

سهم زمین 

در متوسط 

هزينه تمام 

شده بناها 

 )درصد(

 46.9 62.9 9.3 78.4 22.2 9.8 34.1 26.4 کشور 1391

 58.1 28.6 2.8 32.3 13.5 -15.5 -6.6 100.9 تهران

 54 88.2 - 87.9 33.9 8.7 45.5 3.7 کشور 1392

 66.3 110.3 -14.5 79.2 42.8 -1.9 43.8 20.5 تهران

 60.3 -2.9 -5.4 -8.1 18.8 -4.1 13.9 -9.2 کشور 1393

 71 11.6 -1.8 9.8 23 10.7 36.1 -41.0 تهران

 55 8.4 5.2 14.4 14.3 11.6 27.6 -31.0 کشور 1394

 66.4 5.1 -4.2 0.8 10.3 3 13.5 -31.7 تهران

 52.4 9 5.4 14.5 9.7 4.2 14.2 -30.7 کشور 1395

 63.5 21.1 25.4 51.5 12.4 35.9 52.8 -36.6 تهران
 50.3 14.5 -7.3 5.9 11.4 -9.8 0.5 50.4 کشور 1396

 62.5 23 10.9 36.4 12.7 10.8 24.8 13.5 تهران

 53.2 19.1 5.3- 13.1 12.6 10.8- 0.4 19.9 کشور 1397

 67.4 1300.9 8.6- 28.0 11.7 7.3- 3.5 15.8- تهران

 59.2 100.5 1.4- 98.1 49.8 3.8 55.4 17.1- کشور 1398

 70.4 72.6 1.3 75.0 57.0 3.3- 51.9 11.1 تهران

 66 103 2 108 53 3 57 25 کشور 1399
 73 113 8 130 69 18 99 15 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

توزيع تعداد ساختمان هاي تکمیل شده بر اساس تعداد واحد مسکونی و متوسط سطح زيربناي  5.1.2

 ناخالص واحدهاي مسکونی

ی دهند. ساختمان های تكمیل شده را به خود اختصاص مواحدی بیشترين سهم از  2و  1در کل مناطق شهری کشور، ساختمان های 

 21و  38واحدی از کل ساختمان های تكمیل شده در مناطق شهری کشور به ترتیب حدود  2و  1سهم ساختمان های  1399در سال 

زم به ذکر د. الواحدی کمترين سهم را دارن 2و  1درصد بوده است اين در حالیست که در مناطق شهری استان تهران ساختمان های 

 37تا  26بین واحد مسكونی و بیشتر، بیشترين سهم ) 7است در سال های اخیر، در مناطق شهری استان تهران، ساختمان های دارای 

 (.28درصد( از ساختمان های مسكونی را به خود اختصاص داده اند. )جدول شماره 

ی مسكونی افزايشی داشته به طوريكه متوسط سطح زيربنای واحدهامتوسط سطح زيربنای واحدهای مسكونی طی سال های اخیر روند 

 ش يافته است.افزاي 1399متر مربع در سال  166و  163به ترتیب به  1395متر مربع در سال 148در مناطق شهری کشور و تهران از 
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اساس تعداد واحد : توزيع تعداد ساختمان هاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهري بر 28جدول شماره 

 مسکونی موجود در هر ساختمان

تعداد  منطقه سال

ساختمان هاي 

مسکونی و 

مسکونی و 

غیر مسکونی 

 توام

متوسط  توزيع تعداد ساختمان ها بر اساس تعداد واحدهاي مسکونی )درصد(

سطح 

زيربناي 

واحد 

مسکونی 

 )ناخالص(

يك واحد 

 مسكونی

دو واحد 

 مسكونی

سه واحد 

 مسكونی

واحد  چهار

 مسكونی

پنج و شش 

واحد 

 مسكونی

هفت واحد 

مسكونی و 

 بیشتر

 131 12.4 7 10 12.3 26.2 32.1 160485 کشور 1390

 133 37.9 15.6 35.4 9 1.6 0.5 19388 تهران

 130 12.3 8.1 10.4 15.3 24.8 29.1 197165 کشور 1391

 121 27.9 13.8 19.5 27.2 10.5 1.1 37554 تهران

 134 13.9 8.2 11.8 17.3 20 28.9 208336 کشور 1392

 136 20.8 15.4 27.7 31.4 3.6 1 45364 تهران

 136 13.2 8.3 10 15.3 21.2 31.9 187370 کشور 1393

 136 27.9 16.3 23.7 29.5 1.4 1.2 26580 تهران

 144 13.8 9.4 13.4 16.8 20.8 25.9 134868 کشور 1394

 140 29.8 16.7 20.9 32.4 0.2 0 18195 تهران

 148 14.7 8.7 9.1 13.3 20.8 33.3 90718 کشور 1395

 148 37.0 16.9 27.1 17.2 0.7 1.1 11836 تهران

 156 13.7 9 9.6 10.1 23.4 34.1 107006 کشور 1396

 154 33.8 21.8 23.1 13.7 7.5 0 12660 تهران

 156 10.6 7.8 7.5 13.6 23.5 37 127092 کشور 1397

 150 34.1 16.6 19.9 27.2 2.1 0 11090 تهران

 161 10.1 8.7 10 11.6 23.8 35.8 106110 کشور 1398

 155 26.1 14.3 26.3 25.8 7.4 0 12711 تهران

 163 9.9 11.8 8.6 10.6 21.4 37.8 129938 کشور 1399

 166 28.8 28.7 21.8 13.7 6.9 0.1 13402 تهران

 ج.ا.اماخذ: بانك مرکزی 

 توزيع واحدهاي مسکونی تکمیل شده در مناطق شهري بر اساس مساحت ناخالص 6.1.2

سكن(، به به منظور بررسی الگوی عرضه مسكن، ضروری است توزيع واحدهای مسكونی تكمیل شده )به عنوان يك پراکسی از عرضه م

شان می دهد ( ن29شده بر اساس مساحت )جدول شماره لحاظ مساحت مورد مطالعه قرار گیرد. بررسی توزيع واحدهای مسكونی تكمیل 

ص کمتر از که واحدهای مسكونی کوچك از سهم کمی برخوردار هستند، به عبارتی مجموع سهم واحدهای تكمیل شده با مساحت ناخال

 ر حالیكه داست  )مشابه با سال های گذشته( بسیار اندک بوده1399متر مربع در مناطق شهری کشور و حتی شهر تهران در سال  70
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م از واحدهای متر مربع بیشترين سه 180تا  91در اين دوره در مناطق شهری کشور و شهر تهران، واحدهای در محدوده های مساحتی 

 مسكونی تكمیل شده را به خود اختصاص داده اند. اين وضعیت در سال های گذشته نیز برقرار بوده است. 

 

 ل شده در مناطق شهري بر اساس مساحت ناخالص )مترمربع:م.م(مسکونی تکمیتوزيع واحدهاي  -29جدول شماره 

منط سال

 قه

 50تا 

 م.م

تا  51

70 

 م.م

تا  71

90 

 م.م

تا  91

110 

 م.م

تا 111

130 

 م.م

تا  131

150 

 م.م

تا  151

180 

 م.م

تا  181

200 

 م.م

201 

 250تا

 م.م

م.م  251

 بیشتر

تعداد واحد 

مسکونی تکمیل 

 شده

 564،761 %3 %5 %5 %13 %16 %23 %19 %11 %4 %1 کشور 1390

 135،274 %4 %7 %5 %14 %14 %18 %18 %17 %4 %0 تهران

 753،829 %3 %5 %5 %13 %14 %21 %20 %16 %2 %1 کشور 1391

 238،766 %4 %3 %3 %8 %11 %17 %21 %32 %1 %0 تهران

 834،077 %4 %5 %5 %14 %13 %22 %23 %11 %3 %1 کشور 1392

 255،249 %6 %5 %4 %12 %13 %24 %22 %12 %2 %0 تهران

 718،559 %3 %7 %6 %15 %15 %21 %19 %9 %3 %1 کشور 1393

 168،766 %4 %5 %5 %16 %13 %23 %22 %10 %3 %0 تهران

 547،717 %4 %8 %7 %16 %16 %23 %17 %7 %2 %1 کشور 1394

 115،511 %6 %5 %6 %11 %14 %27 %17 %13 %1 %0 تهران

  381،535  %5 %9 %8 %17 %14 %18 %18 %7 %2 %1 کشور 1395

 94،351 %6 %8 %7 %15 %13 %18 %21 %11 %1 %0 تهران

 402020 %5 %10 %10 %23 %17 %15 %13 %5 %1 %1 کشور 1396

 94679 %7 %7 %8 %24 %16 %13 %20 %5 %0 %0 تهران

 427529 %6 %10 %10 %21 %20 %15 %11 %6 %1 %0 کشور 1397

 76785 %5 %8 %10 %19 %19 %19 %16 %5 %0 %0 تهران

 360743 %7 %13 %10 %21 %17 %14 %12 %5 %1 %0 کشور 1398

 79687 %7 %8 %7 %23 %18 %15 %19 %3 %0 %0 تهران

 440260 %8 %13 %9 %22 %16 %15 %9 %6 %2 %0 کشور 1399

 92530 %9 %9 %6 %32 %16 %16 %7 %3 %0 %0 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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توزيع ساختمان هاي تکمیل شده در مناطق شهري توسط بخش خصوصی بر اساس ساختمان هاي  7.1.2

 مسکونی، غیر مسکونی، و مسکونی و غیر مسکونی

توزيع ساختمان های تكمیل شده در مناطق شهری توسط بخش خصوصی بر اساس ساختمان های مسكونی، غیر مسكونی، و مسكونی 

( نشان می دهد که سهم ساختمان های مسكونی در سال های اخیر، در کل مناطق شهری کشور 30و غیر مسكونی )جدول شماره 

درصد بوده است. در مناطق شهری استان تهران نیز سهم  85، معادل 1399ل درصد قرار داشته که در سا 89تا  82همواره بین 

درصد و کمترين   96با  1394درصد رسیده که بیشترين اين سهم مربوط به سال  93.8به میزان  1399ساختمانهای مسكونی در سال 

 درصد است. 85با  1398 اين سهم مربوط به سال

یل شده در مناطق شهري توسط بخش خصوصی بر اساس مسکونی، غیر مسکونی، و توزيع ساختمان هاي تکم-30جدول شماره 

 مسکونی و غیر مسکونی توام

سهم از کل ساختمان هاي تکمیل شده  تعداد ساختمان هاي تکمیل شده منطقه سال

 )درصد(

مسكونی و  مسكونی

 غیرمسكونی توام

کل ساختمان های  غیرمسكونی

 تكمیل شده

مسكونی و  مسكونی

 غیرمسكونی توام

 غیرمسكونی

 5.8 8.7 85.4 170442 9957 14862 145623 کشور 1390

 1.8 7.0 91.2 19751 363 1375 18013 تهران

 4.4 6.3 89.2 206315 9149 13069 184097 کشور 1391

 0.5 3.6 95.9 37745 191 1374 36180 تهران

 4.6 8.0 87.4 218484 10148 17458 190877 کشور 1392

 0.6 3.9 95.4 45660 296 1782 43582 تهران

 4.9 7.1 88.0 196938 9569 13971 173399 کشور 1393

 2.2 3.2 94.6 27167 587 874 25706 تهران

 6.6 10.5 82.9 144358 9490 15170 119698 کشور 1394

 0.5 3.4 96.0 18295 100 631 17564 تهران

 7.4 7.9 84.7 97863 7245 7727 82891 کشور 1395

 2.0 5.8 92.2 12079 243 704 11132 تهران

 7.3 10.4 82.3 115451 8445 12016 94990 کشور 1396

 2.3 6.7 91.7 12958 298 873 11878 تهران

 6.3 9.7 83.9 135701 8609 13212 113880 کشور 1397

 2.0 10.3 87.8 11312 221 1160 9930 تهران

 6.9 10.3 82.8 114005 7895 11695 94415 کشور 1398

 2.1 12.9 85.0 12980 268 1678 11033 تهران

 6.6 8.4 85.0 139146 9208 11664 118273 کشور 1399

 0.8 5.4 93.8 13512 110 734 12669 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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 بخش خصوصی مجموع مساحت زيربناي ساختمان هاي تکمیل شده در مناطق شهري توسط 8.1.2

ترين است و به تبع آن بیش 1392بیشترين تعداد ساختمان های تكمیل شده در مناطق شهری توسط بخش خصوصی مربوط به سال 

ق شهری کشور، (. در اين سال در مناط31میزان مساحت زيربنای ساختمان های تكمیل شده نیز مربوط به اين سال است )جدول شماره 

سكونی تعلق میلیون مترمربع آن به ساختمانهای م 102.6میلیون مترمربع بوده، که  119.9شده حدود  مساحت ساختمان های تكمیل

 33.1حدود  میلیون متر مربع ساختمان تكمیل شده، که 35بیشتر از  1392داشته است. در مناطق شهری استان تهران نیز در سال 

اختمان، سبه دلیل رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز مسكن و  1398 تا 1393میلیون مترمربع آن مسكونی بوده است. طی سال های 

مساحت  1398تعداد و مساحت زيربنای ساختمان های تكمیل شده توسط بخش خصوصی عموما روند نزولی داشته به طوريكه در سال 

ه است ولی در ن متر مربع بودمیلیو13.5و  65.5ساختمان های تكمیل شده در مناطق شهری کشور و استان تهران به ترتیب در حدود 

مناطق  با ايجاد افزايش نسبی سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی در ساختمان های جديد، مساحت اين ساختمان ها در 1399سال 

درصد  20 حدود میلیون متر مربع افزايش يافته است که نسبت به سال قبل 16.2و  79شهری کشور و استان تهران به ترتیب به حدود 

ی غیرمسكونی و يش را نشان می دهد. الزم به ذکر است اين افزايش در شرايطی صورت پذيرفته که نرخ رشد زيربنای ساختمان هاافزا

 توام به خصوص در مناطق شهری استان تهران به میزان قابل توجهی منفی بوده است. 

ان بخش خصوصی در مناطق شهری استان تهرهمچنین شايان ذکر است کمترين مساحت زيربنای ساختمان های تكمیل شده توسط 

میلیون  63ا ب 1395میلیون متر مربع مساحت و کمترين اين مساحت در مناطق شهری کشور مربوط به سال  12با  1397مربوط به سال 

 متر مربع مساحت می باشد.

 شهري : مجموع مساحت زيربناي ساختمان هاي تکمیل شده توسط بخش خصوصی در مناطق 31جدول شماره 
منط سال

 قه

مساحت زيربناي ساختمان هاي تکمیل شده)هزار متر 

 مربع(

نرخ رشد مساحت زيربناها نسبت به دوره مشابه سال 

 قبل)درصد(

مسكونی و غیر  مسكونی

 مسكونی توام

مسكونی و غیر  مسكونی مجموع غیرمسكونی

 مسكونی توام

 مجموع غیرمسكونی

 _ _ _ _ 106،061 6،613 8،316 91،132 کشور 1391

 _ _ _ _ 29،458 324 1،833 27،301 تهران

 13.1 3.7 25.0 12.7 119،951 6،860 10،394 102،696 کشور 1392

 19.3 29.6 -11.2 21.3 35،154 420 1،627 33،107 تهران

 -9.9 25.5 -3.6 -12.9 108،103 8،611 10،021 89،471 کشور 1393

 -30.6 202.4 -6.5 -34.7 24،411 1،270 1،522 21،619 تهران

 18- 14- 18 23- 88،204 7،437 11،820 68،946 کشور 1394

 30- 38- 30- 30- 17،067 792 1،071 15،205 تهران

 28.4- 19.7- 36.8- 27.9- 63160 5973 7466 49721 کشور 1395

 11.8- 25.1 10.6- 13.8- 15048 991 957 13101 تهران

 13 33 35 8 71569 7916 10063 53590 کشور 1396

 4 6- 89 2- 15602 928 1811 12863 تهران

 6.1 0.7 6.1 7.0 75970 7975 10680 57315 کشور 1397

 18.4- 9.3 6.8- 22.0- 12737 1014 1687 10036 تهران

 13.7- 21.2- 6.2- 14.0- 65595 6284 10018 49293 کشور 1398

 5.9 1.8- 0.7 7.5 13483 996 1699 10788 تهران

 20.4 2.0- 8.0- 29.0 78965 6159 9212 63593 کشور 1399

 20.8 21.7- 45.4- 35.1 16284 780 927 14578 تهران

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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 بررسی شاخص مصالح ساختمانی و دستمزد 9.1.2

ی و همچنین افزايش شديد نرخ ارز و تورم عموم با توجه به 1392و  1391در سال های مشخص است  32همانطور که از جدول شماره 

با  1394و  1393رونق در بخش ساختمان، نرخ رشد دستمزد و قیمت مصالح ساختمانی افزايش قابل توجهی يافته، ولی در سال های 

ولید در بازار د توقوع رکود در بخش ساختمان و همچنین کاهش جهانی قیمت برخی از مصالح ساختمانی )از جمله فوالد( و وجود مازا

طوريكه در سال  سیمان کشور و همچنین ثبات در نرخ ارز و تورم عمومی، در بازار مصالح ساختمانی نیز ثبات نسبی برقرار شده، به

شد مثبت ردرصدی را تجربه کرده اما شاخص دستمزد، از  6.2نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص مصالح ساختمانی کاهش  1394

تا شش  1395درصد کاهش يافته ولی در سال های  1.3خوردار بوده لذا شاخص ترکیبی دستمزد و مصالح ساختمانی درصدی بر 13

نی افزايش به دلیل شرايط تورمی و جهش نرخ ارز در اين دوره، شاخص ترکیبی قیمت مصالح و خدمات ساختما 1400ماهه اول سال 

  6.7ختمانی برابر شده است. طی اين دوره شاخص مصالح سا  5.9ذکور، حدود زيادی يافته به طوريكه اين شاخص طی دوره زمانی م

 برابر گرديده است. 4برابر و شاخص دستمزد 

 : شاخص مصالح و نهادهاي ساختمانی32جدول شماره

شاخص بهاي  سال

خدمات 

ساختمانی 

 )دستمزد(

شاخص 

بهاي 

مصالح 

 ساختمانی

شاخص ترکیبی 

شاخص بهاي 

مصالح 

ساختمانی و 

مات خد

 ساختمانی

نرخ رشد شاخص 

خدمات 

ساختمانی 

)دستمزد( نسبت 

به دوره مشابه 

 سال قبل )درصد(

نرخ رشد 

شاخص مصالح 

ساختمانی 

نسبت به دوره 

مشابه سال 

 قبل)درصد(

نرخ رشد ترکیبی شاخص 

مصالح ساختمانی و 

خدمات ساختمانی نسبت 

به دوره مشابه سال 

 قبل)درصد(

1389 31.6 42.1 38.95 __ _ _ 

1390 37 52 47.5 17.1 23.5 22 

1391 49.5 77 68.75 33.8 48.1 44.7 

1392 67.6 97.3 88.39 36.6 26.4 28.6 

1393 81.1 101.5 95.38 20 4.3 7.9 

1394 91.6 95.2 94.12 12.9 -6.2 -1.3 

1395 100 100 100 9.2 5 6.2 

1396 107.8 114.1 112.21 7.8 14.1 12.21 

1397 131.7 177.7 163.9 22.2 55.7 46.1 

1398 182.6 251 230.5 38.6 41.2 40.6 

1399 276.4 457.4 403.1 51.4 82.2 74.9 

 82.3 84.3 75.0 591.44 669.5 409.3 1400شش ماهه اول 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش
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 تقاضای مسکن و عوامل موثر برآن 2. 2

 موثر بر تقاضای مسكن بررسی شده است.در زير مهمترين عوامل 

  جمعیت. 1.2.2

ن بر تقاضای آمسأله جمعیت و تأثیر اولین عاملی که بر تقاضای مصرفی مسكن درسطح کالن مؤثر خواهدبود، تغییرات جمعیتی است. 

وازن و با نسبتی ی به طور متمختلف قابل بررسی است. اول آنكه افزايش جمعیت در هر منطقه شهری و روستاي وايایمسكن از ابعاد و ز

يك رابطه يك به يك میان تعداد  ،تقريباجای جمعیت تعداد خانوارها را در نظر بگیريم بهدهد که اگر خاص نیاز به مسكن را افزايش می

باشد، احد جديد میبه و خانوارها و نیاز به مسكن برقرار خواهد بود. افزايش خالص خانوار و به عبارتی تشكیل خالص خانوار بیانگر نیاز

دهد ولی تا زمانی که توان مالی تأمین خريد مسكن و يا حتی خريد خدمات مسكن برای خانوار مسكن را افزايش می نیاز بهاين مسئله 

 شود. تأمین نشود به عنوان تقاضای بالقوه محسوب نمی

مشاهده  تهران گزارش شده است. همانگونه که تحوالت جمعیت در نقاط شهری و روستايی کشور و جمعیت شهر 33در جدول شماره 

ر همین درسیده است.  1395میلیون نفر در سال  79.9به حدود  1370میلیون نفر در سال  56می شود جمعیت کل کشور از حدود 

میلیون نفر به  23.6میلیون نفر افزايش يافته و جمعیت روستائی از  59.9میلیون نفر به  32مقطع زمانی جمعیت شهری کشور از حدود 

ت. اين میلیون نفر کاهش يافته که منجر به افزايش سهم جمعیت شهری و کاهش سهم جمعیت روستايی در کل کشور شده اس 20.7

 تغییر ترکیب جمعیتی بین شهرها و روستاها بر الگوی عرضه و تقاضای مسكن در سالهای آتی موثر خواهد بود.

افزايش يافته  1390هزار نفر در سال  100میلیون و  8به  1370هزار نفر در سال  400یون میل 6تهران از حدود همچنین جمعیت شهر 

 اط شهریجمعیت نقبینی جمعیت شهر تهران توسط شهرداری تهران ارائه شده است. بر اين اساس پیشبه بعد  1395. از سال است

میلیون نفر  8.4از جمعیت نقاط شهری در تهران شود شهر تهران استخراج و در جدول زير گزارش شده است. همانطور که مشاهده می

هزار نفر  900سال جمعیت شهر تهران حدود  5رسیده است به عبارتی در طول مدت  1400میلیون نفر در سال  9.3به  1395در سال 

   افزايش يافته است.

ز اين تعداد امیلیون نفر رسیده است که  82، جمعیت کشور به بیش از 97اطالعات منتشره در نماگرهای اقتصادی در سال  براساس 

ر روستاها دمیلیون نفر است  21درصد که تقريبا معادل  25.3میلیون نفر در شهرها سكونت و حدود  61درصد يعنی بیش از  74.6

 62.4یش از بدرصد يعنی  75میلیون نفر رسیده است که از اين تعداد  83شور به بیش از ، جمعیت ک98اند. در سال سكونت داشته

 99 سال. در اندمیلیون نفر است در روستاها سكونت داشته 20.7درصد که تقريبا معادل  25میلیون نفر در شهرها سكونت و حدود 

فر در نقاط نمیلیون  20.6میلیون نفر در نقاط شهری و  63.4میلیون نفر رسیده است که از اين تعداد  84جمعیت کشور به حدود 

یون نفر در نقاط میل 64.4میلیون نفر رسیده است که از اين تعداد  85جمعیت کشور به حدود  1400در سال  باشند.روستايی ساکن می

دود يك ح 1400شور در سال شود جمعیت کباشند. همانطور که مشاهده میمیلیون نفر در نقاط روستايی ساکن می 20.6شهری و 

اين اتفاق است.  میلیون نفر افزايش يافته است که تمامی آن مربوط به نقاط شهری بوده و جمعیت نقاط روستايی کشور تغییری نكرده

اط شهری و وستايی به نقتواند ناشی از عدم زاد و ولد در روستاها باشد بلكه به دو دلیل عمده يكی افزايش میزان مهاجرت از نقاط رنمی

 ديگری از تبديل شدن تعداد زيادی روستا به شهر طی سنوات گذشته نشات گرفته است. 
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 : تحوالت جمعیتی در کل کشور و شهر تهران33جدول شماره 

جمعیت نقاط  سال

 شهري

 )میلیون نفر(

جمعیت نقاط 

روستايی)میلیون 

 نفر(

جمعیت کل 

کشور)میلیون 

 نفر(

سهم جمعیت 

شهري 

 )درصد(

جمعیت سهم 

روستايی 

 )درصد(

نقاط  جمعیت

شهر  شهري

 تهران 

1370 31.8 23.6 55.8 57 42 6.4 

1375 36.8 23 60 61 38 6.7 

1385 48.2 22.1 70.4 68 31 7 

1390 53.6 21.4 75.1 71 29 7.9 

1395 59.5 20.7 79.9 74 26 8.4 

1396*  60.3 20.8 81.1 74.3 25.6 8.8 

1397 61.3 20.8 82.1 74.6 25.3 8.9 

1398 62.4 20.7 83.1 75 24.9 9.08 

 - 24.5 75.6 84 20.6 63.5 99پايان شهريور 

 9.2 24.5 75.5 84 20.6 63.4 99پايان سال 

 9.3 24.2 75.8 85 20.6 64.4 1400پايان شهريور 

 سايت شهرداری تهران -اگرهای اقتصادی بانك مرکزینم -ماخذ: مرکز آمار ايران

 باشد. ، مربوط به نقاط شهری اين استان می1395به توضیح است جمعیت شهر تهران در سال الزم **

 از نماگرهای اقتصادی منتشره در سايت بانك مرکزی استخراج شده است.  99و  98و  97، 96اطالعات سال  *

، جمعیت 1395ه می شود، در سال جمعیت فعال و نرخ بیكاری گزارش شده است، همانطور که در جدول مشاهد 34در جدول شماره 

خ بیكاری و نر 13.7درصــد بوده اســت. در همین مقطع نرخ بیكاری شــهری 12.4میلیون نفر و نرخ بیكاری  25.8فعال کشــور حدود 

ساس   درصد بود  20.7و  10.5درصد بوده است. همچنین نرخ بیكاری در بین مردان و زنان به ترتیب معادل،    8.9روستايی   ه است. برا

سال      آخ شور در  شره بانك مرکزی، جمعیت فعال ک شريه نماگر منت ص  12.1میلیون نفر و نرخ بیكاری  26.6، 96رين ن ست.  در د بوده ا

ی در بین زنان درصد بوده، همچنین نرخ بیكار  8.2و در مناطق روستايی   13.4الزم به توضیح است که نرخ بیكاری در مناطق شهری    

سال       10و در بین مردان حدود  20حدود  شره در  ست. اطالعات منت صد بوده ا شان می  97در شور حدود   دهد که به جمعیت فعال کن

ستايی و يا بین زنان و مرد        800 شهری و رو ست. اما در نرخ بیكار و ترکیب آن در بیكاری  شده ا ضا فه  سی   هزار نفر ا سو ان تغییر مح

بهار بوده است.   دلیل افزايش فعالیتهای حوزه کشاورزی در فصل   رسد کاهش نرخ بیكاری در روستاها به  ايجاد نشده است. به نظر می  

است. در سه  درصد رسیده 7.3و روستايی  11.8جمعیت فعال کشور افزايش و نرخ بیكاری کاهش يافته است، به طوريكه  98در سال 

ست. در اين مقطع زمانی جمعی    99ماهه اول  شور و هم نرخ بیكاری کاهش يافته ا ل به ترتیب کت فعال و بیكاری هم جمعیت فعال ک

خ بیكاری کل به میلیون نفر و نر 26، جمعیت فعال کشور به  99در سه ماهه دوم سال    درصد رسیده است.    9.8میلیون نفر و  25.5به 

جه مشاهده   درصد رسیده است. چنان    6.3و  10.6درصد کاهش يافته است. همچنین نرخ بیكاری شهری و روستايی به ترتیب به      9.5

ن زنان افزايشی  جمعیت فعال افزايش يافته است و نرخ بیكاری کاهش يافته است اما نرخ بیكاری در بی   99شود در سه ماهه سال    یم

  99هارم سال سه ماهه چ در رسد اين اتفاق به دلیل وجود بیكاری کرونا و تضعیف بخش خدمات بوده است.بوده است که به نظر می
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در سه ماهه    .ست درصد رسیده ا   9.6میلیون نفر و نرخ بیكاری با مقدار کمی کاهش به  25.7کشور با اندکی افزايش به   جمعیت فعال

ــال  ــور با اندکی افزايش به  1400دوم س ــت و در همیلیون نفر و نرخ بیكاری  25.9جمعیت فعال کش   9.6مان حد تغییری نیافته اس

ــت  ــد باقی مانده اس ــهری با اخدکی افزايش به نرخ بیكاری در نقا .درص ــیده  و در عوض نرخ بیكاری   10.7ط ش ــد رس ر نقاط  ددرص

شته و به عدد     ستايی کاهش دا شته و به عدد        6.5رو ست. همچنین نرخ بیكاری در بین زنان افزايش دا سیده ا صد ر صد   17.7در در

 درصد رسیده است. 8.1رسیده و نرخ بیكاری در بین مردان با اندکی کاهش به عدد 

 رصد(د -: نرخ بیکاري و جمعیت فعال )میلیون نفر34ول شماره جد

نرخ بیکاري  نرخ بیکاري کل جمعیت فعال  سال

 شهري

نرخ بیکاري 

 روستايی

نرخ بیکاري 

 زنان

نرخ بیکاري 

 مردان

1394 24.7 11 12.2 8.1 19.4 9.3 

1395 25.8 12.4 13.7 8.9 20.7 10.5 

1396 26.6 12.1 13.4 8.2 19.8 10.2 

1397 27.1 12 13.5 7.9 18.9 10.4 

1398 27.2 10.7 11.8 7.3 17.5 9 

سه ماهه اول 

99 

25.5 9.8 10.7 7.3 13.7 9 

سه ماهه 

 99 چهارم

25.7 9.6 10.4 7.2 15.6 8.4 

 دومماهه  سه

1400 

25.9 9.6 10.7 6.5 17.7 8.1 

 ج.ا.ا ماخذ: نماگرهای بانك مرکزی

 ازدواج و طالق 2.2.2

ين نكته ضروری است خانوارهای جديد تشكیل شده، در برآورد تقاضا و نیاز مسكن همواره مورد توجه بوده است. البته توجه به اتعداد 

در کفايت دقیق قکه در برآورد تعداد خانوارهای تازه تشكیل شده، بررسی صرف اطالعات ازدواج و طالق کافی نبوده و ممكن است به 

های جديد استفاده ن از روشهای آماری مبتنی بر تحوالت جمعیتی و بعد خانوار برای تعیین تعداد خانوارنباشد. معموال جامعه شناسا

فزوده امشهود است، طی سالهای اخیر، به تدريج از تعداد ازدواجها کاسته و بر آمار طالق  35کنند. آنچه مسلم و در جدول شماره می

 مسكن تاثیر داشته باشد. تواند بر میزان نیاز بهشده است. اين امر می

ره، در هر ماه حدود هزار طالق در کل کشور اتفاق افتاده است. به عبارت ديگر در اين دو 181هزار ازدواج و  705، حدود 1395در سال 

ر طی سال اولین با برای 1395هزار طالق روی داده است. همانطور که مشاهده می شود، تعداد ازدواج ها در سال  15هزار ازدواج و  60

الق را منتشر نكرده به بعد اطالعات مربوط به ازدواج و ط 1395های اخیر افزايش يافته است. متاسفانه سايت ثبت احوال کشور از سال 

 است.

هزار طالق در کل کشور اتفاق افتاده  180هزار ازدواج و  605، حدود 1396براساس آخرين اطالعات سازمان ثبت احوال کشور در سال 

 درصد  14شود رشد ازدواج و طالق هر دو منفی بوده است به طوريكه تعداد ازدواجها با بیش از همانطور که در جدول مشاهده می است.
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درصدی به  4.1و  8.7تعداد ازدواجها با کاهش به ترتیب  98و  1397درصد کاهش مواجه بوده است. در سالهای  2و طالقها با بیش از 

 99در سال . ستاهزار فقره رسیده  175و  177به ترتیب به  1.2و  1.9هزار فقره و تعداد طالق با کاهش  530و  553ترتیب به عدد 

 4.5ل به ترتیب سال قب هزار فقره طالق در کشور به وقوع پیوسته که نسبت به زمان مشابه 180هزار فقره ازدواج و حدود  554حدود 

شش در  وده است.نرخ رشد ازدواج بیش از نرخ رشد طالق ب 99کننده اين است که در سال امیدوار نكته رشد داشته است.  درصد 2.9و 

ه هر دو ثبت شده کدر مجموع مناطق شهری و روستايی کشور هزار طالق  90بیش از هزار ازدواج و  293بیش از  1400سال  ماهه

الق خیلی بیشتر نكته قابل توجه اين است که درصد رشد ط اند.درصد رشد داشته 5و9و  1.6به ترتیب نسبت به زمان مشابه سال قبل 

كن را نیز به دلیل نیاز تواند اثرات نامطلوبی داشته باشد. همچنین تقاضای مساز درصد رشد ازدواج بوده و اين امر به لحاظ اجتماعی می

 دهد.مجزای والدين به واحد مسكونی افزايش می

 اي انجام شده در کشوره: تحوالت ازدواج و طالق35جدول شماره 
 نقاط روستايی نقاط شهري جمع کل کشور سال

 طالق ازدواج طالق ازدواج رشد طالق طالق رشد ازدواج ازدواج

70دهه   448.851 3.6 39.336 4.4 311.020 33.210 137.831 6.126 

80دهه   640.710 3.2 60.559 9 495.629 54.603 145.081 5.956 

1390 874.792 -2 142.841 4 631.457 121.091 243.335 21.750 

1391 829.968 -5 150.324 5 678.870 136.913 151.098 13.411 

1392 774.513 -7 155.369 3 664.133 144.083 110.380 11.286 

1393 724.324 -6 163.569 5 607.389 149.644 116.935 13.925 

1394 685352 5.4-  163765 0.12 562671 149644 122618 17051 

1395 704716 2.8 175298 10.6 616042 168774 88674 12275 

1396 605404 14.1-  180264 2.8-  540022 165795 65382 11127 

1397 552894 8.7-  176922 1.9-  489247 165393 63647 11592 

1398 530225 4.1-  174831 1.2-  468304 162907 61927 11924 

1399 553895 4.5 179823 2.9     

 و تابستان بهار

1400 

293547 1.6 90656 9.5     

 ماخذ: سايت سازمان ثبت احوال کشور
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 تغییر روند مهاجرت در کشور3.2.2

های های مهمی است که در سیاستگذاری بخشهای مختلف، از جمله مولفهبررسی مهاجرت، توزيع، علت و جهت مهاجرت در دوره

 بايست مد نظر قرار گیرد.اقتصادی از جمله بخش مسكن میمختلف 

 ايش مهاجرتحاکی از اين است که با وجود افز 36بررسی روند تعداد مهاجرت در طی دوره های مختلف سرشماری، حسب جدول شماره 

و  1385-1390های زمانی  استه شده است و در دورهکهای قبل، از شتاب مهاجرت در اين دوره نسبت به دوره 1375-1385در دوره 

می باشد  ساله 5، 1385-1395د مهاجران نیز نسبت به دوره قبل کاسته شده است. )الزم به توضیح است که دوره از تعدا 1390-1395

 و جهت مقايسه آن با دوره های قبل، می بايست تعداد مهاجرت مربوط به اين دوره، دو برابر گردد.(

 و نسبت مهاجرت به جمعیت در دوره هاي مختلف سرشماري )نفر( : تعداد مهاجرت 36جدول شماره

1395تا  1390 1390- 1385 1385-1375 1375-1365 1365-1355 شرح  

کل 

 مهاجران

5.820.625 8.718.770 12.148.148 5.534.666 4709149 

 ماخذ: مرکز آمار ايران

 مقصد روستايی مقصد شهري کل مهاجران شرح

 736253 3972896 4709149 1395تا  1390مهاجرت 

 1395سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  –ماخذ: مرکز آمار ايران 

 تسهیالت مسکن و توان تسهیالت گیري خانوار 4.2.2

یشین بخشی از اطالعات مربوط به حجم تسهیالت پرداختی در بخش مسكن به لحاظ ارتباط موضوع و ضرورت مقايسه در قسمت پ

شود. ذکر اين نكته در اين بخش صرفا اطالعات مربوط به حجم تسهیالت پرداختی توسط بانك مسكن ارائه می گزارش ارائه شد. لذا

گردد و در حال حاضر بانك درصد از تسهیالت پرداختی در حوزه مسكن توسط بانك مسكن پرداخت می 80ضروری است که بیش از 

تسهیالت ساخت  سهیالت ساخت و خريد مسكن ايجاد نموده است. به طور کلیمسكن، تنوع تسهیالتی نسبتا مطلوبی را در هر دو حوزه ت

 باشد:و خريد مسكن در بانك مسكن به شرح موارد زير می

گذاری است. متقاضی پس ر اين روش مستلزم سپردهداخذ تسهیالت : انداز مسکن و مسکن جوانانپسحساب صندوق -

. نرخ تسهیالت اعطايی از اين محل گرددكن برخوردار مییالت خريد مسيك برابر از تسهگذاری در بانك به میزان هر شش ماه از سپرده

 20تا  12ت بین و طول دوره بازپرداخت اين تسهیالدرصد خواهد بود(  6سال باشد نرخ سود  5)اگر دوره بازپرداخت کمتر از درصد  9

ط بر يد مسكن از محل حساب سپرده مسكن جوانان مشروبراساس آخرين سیاست ابالغی بانك مسكن، سقف تسهیالت خر. سال است

هیالت به شرح زير میلیون تومان در شهر تهران افزايش يافته است. شرايط پرداخت تس يك میلیارد تومانپر شدن سقف سپرده تا میزان 

 باشد:می

های افتتاحی  اير شهرها ( برای حسابداکثر تسهیالت اعطايی با توجه به تقسیم بندی جغرافیايی )شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سح

 : به ترتیب 1400طی سال 
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  میلیون ريال 7.000میلیون ريال ، 8.500ريال، میلیارد10در پايان سال پانزدهم بالغ بر

  میلیون ريال 3.400میلیون ريال،4.000میلیون ريال، 4.600 در پايان سال ششم به ترتیب بالغ بر

 .تتعیین شده اس میلیون ريال3.000میلیون ريال،3.500میلیون ريال،4.000 بالغ بردر پايان سال پنجم به ترتیب 

  

تواند اوراق گواهی حق تقدم از بانك یاز مكتبسه، میگذار به ازای امتدر اين روش سپرده حساب سپرده ممتاز بانک مسکن: -

میلیون ريال در  2000دريافت نموده و از طريق بازار بورس به متقاضی اخذ تسهیالت واگذار نمايد. سقف تسهیالت دريافتی از اين محل 

باشد. تسهیالت مذکور برای زوجین در تهران، مراکز می میلیون ريال 1200و  1600تهران و در کالنشهرها و ساير نقاط شهری به ترتیب 

ان قابل پرداخت میلیون توم 240و  320، 400هزار نفر جمعیت و ساير نقاط شهری به ترتیب  به میزان  200استانها و شهرهای باالی 

شد. الزم به بادرصد می 16ری درصد و در بافتهای فرسوده شه 17.5است. نرخ سود تسهیالت اعطايی از محل اوراق گواهی حق تقدم 

درصدی )بسته به  24تا  21توضیح است نرخ سود واقعی اين تسهیالت با احتساب هزينه خريد اوراق تقريباً با اخذ تسهیالتی در حدود 

 باشد.میسال  15سال و در بافتهای فرسوده شهری  12کند. طول دوره بازپرداخت اين تسهیالت قیمت اوراق( برای متقاضی برابری می

ر، امكان اخذ تسهیالت الذکبه منظور استفاده از سقف باالتر تسهیالت، شرايطی فراهم آماده تا همزمان با اخذ تسهیالت فوق توضیحات:

راهم آيد. به اين فمیلیون تومان( نیز  40میلیون تومان( و تسهیالت خريد مسكن بدون سپرده )به میزان  80ی مسكن )به میزان جعاله

ر ساير شهرها میلیون تومان و د 420میلیون تومان، در شهرهای بزرگ به  520سقف تسهیالت خريد برای زوجین در تهران به  ترتیب

 میلیون تومان افزايش خواهد يافت.   360به 

 

الت تسهیگذاری در بانك و اخذ انداز يكم مستلزم سپردهاخذ تسهیالت از محل صندوق پس انداز يکم:حساب صندوق پس -

اير نقاط شهری هزار نفر جمعیت و س 200ماه يك برابر موجودی است. سقف اين تسهیالت برای تهران، شهرهای باالی  6به میزان هر 

 ق شهری است.درصد در ساير مناط 9.5درصد در بافتهای فرسوده و  8میلیون ريال و نرخ سود آن معادل 400و  600، 800به ترتیب 

میلیون تومان  120 ، در مراکز استانهامیلیون تومان 160خانه اولی روی يك پالک ثبتی در تهران  جوان ای زوجینرقم اين تسهیالت بر

 میلیون تومان است. 80و در ساير نقاط شهری 

 

واهی حق میلیون ريال و از طريق ارائه اوراق گ 800اخذ تسهیالت جعاله مسكن تا سقف  تسهیالت جعاله تعمیر مسکن: -

سال است. شايان  5درصد و حداکثر دوره بازپرداخت آن  17.5باشد. نرخ سود اين تسهیالت تقدم برای متقاضیان امكان پذير می

میلیون  5سقف  تاماه و  6میلیون تومان در بانك به مدت  5گذاری رقم توان از طريق سپردهتوجه است که تسهیالت جعاله را می

 درصد خواهد بود. 11تومان نیز دريافت نمود. در اين حالت نرخ سود تسهیالت جعاله معادل 

 

سته برابر سیاستهای اعتباری، در يك اقدام مناسب ب 1399بانك مسكن در سال  ضوابط جديد تسهیالت ساخت مسکن: -

های سنتی و صنعتی و همچنین موقعیت جغرافیايی شهرهای هبراساس تمايز بین پروژسیاستی مربوط به تسهیالت ساخت مسكن را 

لیون تومان می 250مختلف مدون نموده و سقف تسهیالت ساخت مسكن با استفاده از تكنولوزيهای نوين در تهران را حداکثر تا 

ته است. زايش يافمیلیون تومان و به شرح جدول زير اف 450سقف تسهیالت ساخت مسكن تا  1400همچنین در سال . افزايش داد

ت و شهر بندی شده است. که ببسته به نوع ساخسقف تسهیالت متناسب با نوع ساخت و به تفكیك شهرهای بزرگ و کوچك تقسیم

 میلیون تومان متغیر است. 70تا  450محل تقاضا از 
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 سقف تسهیالت مشارکت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی )میلیون تومان(

احداثی با استفاده از پروژه های  هاشهر

 فناوريهای نوين

پروژه های احداثی بدون استفاده از 

 فناوريهای نوين

سقف تسهیالت 

اعطايی به ازاي 

هر واحد به 

سازندگان 

 1اي حرفه

سقف تسهیالت 

اعطايی به ازاي 

هر واحد به  ساير 

 2سازندگان 

سقف تسهیالت 

اعطايی به ازاي 

هر واحد به 

سازندگان 

 3اي حرفه

سقف تسهیالت 

اعطايی به ازاي 

هر واحد به 

سازندگان 

 4اي حرفه
-کرج -تبريز -مشهد -شیراز -صفهانا -تهران

 ساری رشت  -مق -وشهرب -ندرعباسب -اهواز
450 350 300 120 

مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش ساير 

 هزار نفر 200از 
400 300 250 100 

نفر  هزار 200ی با جمعیت کمتر از شهرها

 جمعیت
300 250 200 70 

 75های حداکثر های آپارتمانتهیه شود؛ اما سازنده گواهی حق تقدم، اوراق درصد سقف وام 20برای دريافت اين تسهیالت، بايد معادل 

گذاری سپردهدون توانند بو می متر مربع در شهرهای کم جمعیت، از خريد اوراق معاف هستند 100مترمربع در شهرهای بزرگ و حداکثر 

 تسهیالت را دريافت نمايند.

های دارای پروانه شود اما سازندهپرداخت می( درصد18 )و اعتبار شورای پول تسهیالت بدون سپرده ساخت مسكن با نرخ سود مصوب

درصد )يك واحد  17 از تكنولوژی نوين ساخت و ساز استفاده کنند، اين تسهیالت را با نرخ سود سازان چنانچهای و انبوهصالحیت حرفه

 کرد. درصد سود کمتر( دريافت خواهند

رقم اين  است.مسكن نموده  سازندگان اخت تسهیالت ساخت بدون سپرده بهدولت اقدام به پرد 1400عالوه بر موارد فوق در سال 

میلیون  250و  300، 350، 400، 450 ها، ساير نقاط شهری و روستاها به ترتیبتسهیالت برای شهر تهران، کالنشهرها، مراکز استان

 تومان است.

گردد. آخرين اطالعات موجود در در بانك اطالعات سری زمانی بانك مرکزی منتشر می به بخش مسكنتسهیالت پرداختی بانك مسكن 

 6ارائه شده است.  40اين پايگاه آماری در جدول شماره 

ثال تسهیالت مسهیالت پرداختی با احتساب سود سالهای آتی است. به عنوان الزم به توضیح است که اطالعات جدول زير مشتمل بر ت

 ر میلیارد ريال هزا 209هزار میلیارد ريال و بدون سود سالهای آتی معادل  312با احتساب سود سالهای آتی  1391پرداختی در سال 

هزار  210هزار فقره تسهیالت در بخش مسكن به ارزش حدود  257حدود  1395شود، در سال همانطور که مشاهده می 7باشد.می

 ، میزان تسهیالت پرداختی در بخش مسكن 1396در سال میلیارد ريال )اصل و سود تسهیالت(، توسط بانك مسكن پرداخت شده است. 

 

                                                           
رد بانك از گزارشات عملك 95و  94سالهای اطالعات از سری زمانی بانك مرکزی استخراج و 1394عات قبل از سال الزم به توضیح است که اطال -6

 مسكن استخراج شده است.
ين امكن است در مقايسه ارقام جدول فوق و اطالعات جدول بخش قبل )کل تسهیالت پرداختی به بخشهای مختلف( شبه ايجاد شود، م -7

 ناهماهنگی صرفا مربوط به عدم محاسبه سود سالهای آتی در تسهیالت جدول بخش پیشین است.
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قم نسبت به سال هزار میلیارد ريال )اصل تسهیالت( بوده است که از نظر تعداد و ر 174.5هزار فقره و به ارزش  420، و غیر مسكن

 درصد رشد داشته است. 9حدود  1395

تسهیالت( بوده  هزار میلیارد ريال )اصل 154هزار فقره و به ارزش حدود 328، میزان تسهیالت پرداختی به بخش مسكن، 1396در سال 

هزار  386 ، حدود97درصد رشد داشته است. در سال  11.6و  28به ترتیب حدود  1395به سال است که از نظر تعداد و رقم نسبت 

شت ماهه ههزار میلیارد ريال توسط بانك مسكن به بخش مسكن پرداخت شده است. در  156فقره تسهیالت به ارزش ريالی بیش از 

رداخت شده زار میلیارد ريال تسهیالت به بخش مسكن په 187هزار فقره تسهیالت در بخش مسكن به ارزش حدود  272، 99اول سال 

هزار  232 هزار فقره به ارزش ريالی حدود 548است. همچنین در اين مدت کل تسهیالت پرداختی به بخش مسكن و غیر مسكن حدود 

یلیارد ريال تسهیالت هزار م 36هزار فقره تسهیالت به ارزش ريالی حدود  869تعداد  1399میلیارد ريال بوده است. در دو ماهه اول سال 

ن فقره میلیو 1.1، بیش از 99توسط بانك مسكن به بخش مسكن و غیر مسكن تسهیالت پرداخت شده است. در هشت ماهه اول سال 

ل بوده هزار میلیارد ريا 231تسهیالت توسط بانك مسكن به بخش مسكن و ساختمان پرداخت شده است که ارزش ريالی آن حدود 

 است.

كن و ساختمان و هزار میلیارد ريال به بخش مس 159هزار فقره تسهیالت به ارزش ريالی بالغ بر  199.5حدود  1400ماهه اول در شش 

رداخت سهیالت پاقتصادی توسط بانك مسكن تهزار میلیارد ريال به کل بخشهای  267.5هزار فقره تسهیالت به ارزش ريالی  232حدود 

 شده است.

كن و ساختمان و هزار میلیارد ريال به بخش مس 304هزار فقره تسهیالت به ارزش ريالی بالغ بر  310بیش از  1400در نه ماهه اول 

یالت پرداخت هزار میلیارد ريال به کل بخشهای اقتصادی توسط بانك مسكن تسه 364هزار فقره تسهیالت به ارزش ريالی  369حدود 

 شده است.

 و ساختمان به بخش مسکن: عملکرد تسهیالت پرداختی بانک مسکن  40جدول شماره

 تسهیالت پرداختی بانك مسكن به بخش مسكن  سال

 مبلغ )میلیارد ريال( تعداد )هزار فقره(

1370 108.7 736 

1380 239.5 12457 

1390 893.4 274921 

1391 848.1 312375 

1394 799 358478 

1395 570 362477 

1396 566 387492 

1397 386 156056 

 186792 272 99هشت ماهه اول 

 158875 199.5 1400شش ماهه اول 

 304113 310.5 1400نه ماهه اول 

 گزارشات عملكرد بانك مسكنو ماخذ: بانك مرکزی ج .ا.ا 
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 تسهیالت پرداختی بانك مسكن به بخش مسكن و غیر مسكن سال

 مبلغ )میلیارد ريال( فقره(تعداد )هزار 

1395 385 160248 

1396 420 174525 

1397 486 299540 

1398 548 232258 

 35954 869 1399اول   دو ماهه

 230857 1186 1399هشت ماهه اول 

 267415 232 1400شش ماهه اول 

 363739 369 1400نه ماهه اول 

 

ن داده شده و نشا 1400ماهه اول سال  نهماه و  آذردر تصوير زير میزان تسهیالت مشارکت مدنی پرداخت شده توسط بانك مسكن در 

زان تسهیالت شود میهمانطور که مشاهده می مقايسه شده است. 99با میزان تسهیالت پرداخت شده در مقطع زمانی مشابه برای سال 

دود ح 99 آذرنسبت به  1400 آذرط بانك مسكن )عمده آن به بخش مسكن پرداخت شده است( در مشارکت مدنی پرداخت شده توس

ه توضیح است درصد رشد داشته است. الزم ب 171ماهه اول سال گذشته بیش از  نهنسبت به  1400ماهه اول سال  نهدرصد و در  249

 شود.بوط میرمای از اين افزايش به اجرای طرح اقدام ملی مسكن و انعقاد قراردادهای تسهیالتی اين طرح که بخش قابل مالحظه

 
 

 محاسبه توان تسهیالت گیري:

محاسبه شده است. برای پاسخ به  1394ساس آخرين اطالعات موجود در سال گیری يك خانوار شهری برادر جدول زير توان تسهیالت

د درصد از جامعه توان اين سوال که آيا تامین اقساط تسهیالت مسكن در شرايط فعلی با تمكن مالی خانوارها مطابقت دارد و يا اينكه چن

سپرده ممتاز بانك  بازپرداخت اقساط را دارند، متوسط اقساط ماهانه به درآمد خانوار تقسیم شده است. در اين محاسبه تسهیالت حساب

 ساله  12زپرداخت درصد و طول دوره با 17.5میلیون تومان و نرخ سود  50مسكن که قابلیت استفاده همه اقشار را دارد، با میانگین 
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هزار تومان خواهد بود. با توجه به اينكه نرخ سود تسهیالت حساب  830در اين صورت مبلغ هر قسط حدود  8مدنظر قرار گرفته است.

سپرده ممتاز بانك مسكن نسبت به دوره زمانی مورد بررسی در گزارش قبلی تغییر نكرده است و همچنین اطالعات جديدی از درآمد 

 خانوار منتشر نشده است، محاسبات اين جدول تغییری نمی کند.

باشد، از اطالعات مربوط به با توجه به اينكه آمار درآمد خانوار شهری به تفكیك دهكهای درآمدی در گزارشات بانك مرکزی موجود نمی

 ده است. به عنوان يك پراکسی از درآمد استفاده ش 1395هزينه ناخالص خانوارهای شهری در هريك از دهكهای درآمدی در سال 

 باشد. می 42الت مسكن به هزينه ماهانه خانوار در هر يك از دهكهای درآمدی به شرح جدول شماره بنابراين نسبت اقساط تسهی

 

 : توان تسهیالت گیري دهکهاي مختلف درآمدي )هزار ريال(42جدول شماره 
 دهک دهم دهک نهم دهک هشتم دهک هفتم دهک ششم دهک پنجم دهک چهارم دهک سوم دهک دوم دهک اول کل شرح

 1.236.326 640،194 477،596 380،145 313.053 262،660 217.900 177.649 138،639 85.975 393،006 95سال هزينه 
نسبت اقساط 

به هزينه 
 ماهانه )درصد(

25 116 72 56 46 38 32 26 21 16 8 

  1.306.664  688.070  514.376  412.516  338.572  282.087  235.321  192.419  150.202  92.922  421.309 96هزينه سال 
نسبت اقساط 

به هزينه 
 ماهانه )درصد(

24 107 66 52 42 35 29 24 19 14 8 

 1463464 770638 576101 462018 379201 315937 263560 215509 168226 104073 471866 97هزينه سال 
نسبت اقساط 

به هزينه 
 ماهانه )درصد(

43 196 121 95 77 65 54 44 35 26 14 

 1639079 863115 645233 517460 424705 353850 295187 241370 188413 116561 528490 98هزينه سال 
نسبت اقساط 

به هزينه 
 ماهانه )درصد(

45 206 127 99 81 68 57 46 37 28 15 

برآورد هزينه 
 99در  سال 

676259 157264 277237 352136 422522 495151 599098 699985 870042 109683

6 

1869699 

نسبت اقساط 
به هزينه 

 ماهانه )درصد(

45 194 110 87 72 62 51 44 35 28 16 

برآورد هزينه 
خانوار در سال 

1400 

845323 196580 346547 440171 528153 618939 748872 874981 108755

2 

137104

5 

2337124 

نسبت اقساط 
به هزينه 

ماهانه خانوار 
 )درصد(

84 363 206 162 135 115 95 82 66 52 31 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا و محاسبات گزارش

درصد است که از  25شود، نسبت اقساط تسهیالت مسكن به درآمد ماهانه خانوار شهری حدود همانطور که در جدول فوق مشاهده می

شود که تقريبا بیش از نیمی از خانوارهای کشور درصد( کمتر است. همچنین مشاهده می 35سهم مسكن در سبد هزينه خانوار )حدود 

خود را دارند. در  زپرداخت اقساط تسهیالت مسكن را با پرداخت حدود يك سوم و کمتر از درآمد ماهانه)از دهك پنجم به بعد( توان با

تفاق اين است ، سهم اقساط مسكن از هزينه ناخالص خانوار در تمامی دهكهای درآمدی کاهش يافته است. عمده دلیل اين ا1396سال 

 ده است. کاهش ر حالیكه رقم تسهیالت مسكن و درنتیجه اقساط آن ثابت مانافزايش يافته د 96که هزينه ناخالص خانوارها در سال 

                                                           
م خريد مسكن(، در حال حاضر در شهر تهران، شهرهای باالی ز حساب ممتاز مسكن )اوراق گواهی حقی تقدمیزان تسهیالت پرداختی با استفاده ا -8

 درصد است. 17.5میلیون تومان با نرخ سود  40و  50،  60هزار نفر جمعیت، به ترتیب  200و شهرهای زير  200
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 تسهیالت شاخص نسبت اقساط تسهیالت به هزينه خانوار به معنای بهبود شرايط خانوارها نیست چرا که افزايش قیمت مسكن عمال

  مسكن را به عنوان يك منبع تامین مالی در بخش مسكن بالاثر کرده است.

ی اين سالها برآورد شده هزينه خانوار در دهكهای مختلف برا 98و  97عدم انتشار اطالعات مربوط به هزينه خانوار در سالهای  با توجه به

ه است، برای افزايش يافت 98و  97و در جدول فوق نشان داده شده است. همچنین از آنجا که سقف تسهیالت خريد مسكن در سالهای 

 130د میانگین تسهیالت پرداختی حدو 1398برای سال یلیون و م 100خت به هر واحد مسكونی میانگین تسهیالت پردا 97سال 

انكی نسبت به بشود رقم اقساط تسهیالت و محاسبات براساس اقساط اين تسهیالت انجام شده است. چنانچه مالحظه می میلیون تومان

ان ناپذير شده است. هزينه خانوار به شدت افزايش يافته و عمال اخذ تسهیالت مسكن و پرداخت اقساط بانكی برای بسیاری از دهكها امك

ای مختلف درآمدی دهكه، هزينه خانوار براساس اطالعات موجود از مزکز آمار ايران و برای 1400و شش ماهه اول سال  99برای سالهای 

ه است. در اين برآورد شده است. همچنین سهم اقساط تسهیالت خريد مسكن با استفاده از اوراق سپرده ممتاز بانك مسكن محاسبه شد

باشد ردم میراستا و براساس مقررات بانك مسكن، میانگین تسهیالت خريد مسكن از روش اوراق سپرده ممتاز که در دسترس عموم م

قساط تسهیالت امیلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر اين اساس  350حدود  1400میلیون تومان و در سال  150حدود  99 در سال

باشد ن تومان میمیلیو 6و  2.5درصد به ترتیب حدود  18ساله و نرخ سود  12میلیون تومانی با بازپرداخت  350و  150مسكن وامهای 

 را به خود اختصاص داده است. 1400خانوار به ويژه در سال که سهم بسیار زيادی از درآمد 

 

 درآمد خانوار و شاخص دسترسی 5.2.2

مسكن ثابت باقی  الزم به توضیح است که چنانچه درآمد خانوار متناسب با رشد قیمت مسكن، افزايش يابد قدرت خريد خانوار در تهیه

شود که تحت عنوان شاخص قیمت مسكن به درآمد ساالنه خانوار سنجیده می در بازار مسكن، قدرت خريد مسكن با تقسیم. خواهد ماند

دهد، صاص میدرصد از سبد مصرفی هر خانوار را به خود اخت 30 با توجه به اينكه مسكن حدود. دسترسی به مسكن، نام گرفته است

ه توضیح است که در تهران سهم مسكن در سبد الزم ب. فوق است دار شدن تقريبا معادل سه برابر شاخصطول دوره انتظار برای خانه

هرها با لحاظ سهم درصد است بنابراين طول دوره انتظار اين براساس محاسبه شده است اما برای ساير ش 40هزينه هزينه خانوار حدود 

 دصدی مسكن در سبد هزينه خانوار طول دوره انتظار مورد محاسبه قرار گرفته است. 30حدود 

برای  .ه شده استمترمربعی محاسب 75ص دسترسی و طول دوره انتظار برای هر خانوار ايرانی و برای يك واحد نمونه در جدول زير شاخ

شود، شاخص دسترسی مشاهده می 43محاسبه اين شاخص از درآمد پولی بانك مرکزی استفاده شده است. همانطور که در جدول شماره 

فته است. اين ، افزايش يا1392و  1391به دلیل افزايش قیمت مسكن در سال  1390ال به مسكن و به تبع آن طول دوره انتظار از س

افزايش  14ه ب 11و برای شهر تهران در همین مقطع زمانی از  1392در سال  7.2به  1390در سال  6.4شاخص برای کل کشور از عدد 

در سال  ه شاخص دسترسی در کل کشور و شهر تهراناين شاخص کاهش يافته است به طوريك 95تا  93يافته است. ولی در سالهای 

انوار از رشد خکاهش يافته است. ثابت ماندن قیمت مسكن در طی سالهای اخیر و پیشی گرفتن رشد درآمد  10و  7به ترتیب به  1395

انه دار خر برای قیمت مسكن، داليل بهبود شاخص دسترسی به مسكن بوده است. با کاهش شاخص دسترسی به مسكن، طول دوره انتظا

انوارهای خی انتظار برای خانوارهای شهری کشور و شاخص دسترسی و طول دوره 96و  95. در سال های شدن نیز کاهش يافته است

 و 97وجه در سالهای تهرانی به روند افزايشی به خود گرفته است که در جدول زير قابل مشاهده است. با توجه به روند افزايشی قابل ت
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شد. افزايش باشاخص دسترسی به مسكن در اين سالها به میزان قابل توجهی افزايش يافته است. که در جدول قابل مشاهده می 98 

مسكن منجر  و همچنین عدم افزايش درآمد به تناسب نرخ تورم عمومی و افزايش قیمت 99شتابان قیمت مسكن در شش ماهه اول سال 

شور شده ی به مسكن و به تبع آن افزايش طول دوره انتظار در تهران و ديگر مناطق شهری کبه هر چه بیشتر شدن شاخص دسترس

سال رسیده  57سال و برای شهر تهران نزديك به  40است، به طوريكه طول دوره انتظار برای خانه دار شدن در کل کشور به حدود 

ل کشور و زايش درآمد به تناسب آن شاخص دسترسی برای کو عدم اف 99است. با توجه به افزايش قابل توجه قیمت مسكن در سال 

وجه به اينكه تبا  سال است که در جدول زير نشان داده شده است. 96و  51و طول دوره انتظار به ترتیب  32و  17تهران به ترتیب 

ود يافته سكن اندکی بهبمسكن در شش ماهه اول سال بوده شاخص دسترسی به مبیش از افزايش قیمت  1400افزايش درامد در سال 

ی شهر ساير نقاط رسیده است. بر اين اسال طول دوره انتظار برا 25و برای شهر تهران به عدد  14و برای میانگین کل کشور به عدد 

 سال رسیده است. 75و  44شهری و تهران به ترتیب به 

ره انتظار متر مربعی محاسبه شده است و طول دو 75الزم به توضیح است که شاخص دسترسی برای میانگین قیمت يك واحد مسكونی 

کرد کل درآمد برای تامین مسكن در محاسبه شاخص دسترسی مفروض است سه برابر شاخص دسترسی است. با توجه به اينكه هزينه

ه مسكن است. که عمال فرضی غیر ممكن است، طول دوره انتظار برای دستیابی به مسكن متوسط، شاخص گوياتری از وضعیت دستیابی ب

ن شاخص همچنین بديهی است که باالتر بودن قیمت مسكن در تهران نسبت به قیمت مسكن در ديگر شهرها، منجر به باالتر بود

 دسترسی و طول دوره انتظار در شهر تهران نسبت به ديگر مناطق شهری کشور خواهد شد. 

درآمد باشد. به عبارت ديگر گروههای کمتر از میانگین جامعه میکه اين شاخص برای دهكهای پايین درآمدی بیشالزم به ذکر است  

 دارشدن انتظار خواهند کشید. مدت زمان بیشتری را برای خانه

 : شاخص دسترسی و طول دوره انتظار براي کل کشور و تهران43جدول شماره 

 تهران کل کشور سال

 (سال) دوره انتظارطول  شاخص دسترسی (سال) طول دوره انتظار شاخص دسترسی

1390 6.4 19 11 26.5 

1391 7.4 22 14 34 

1392 7.2 22 14 35 

1393 7.5 23 12 31 

1394 6.8 21 11 27 

1395 7 21 10 25 

1396 7 21 9 23 

97 10 30 15 45 

98 10.3 31 18 54 

 57 19 39 13 99شش ماهه اول 

 96 32 51 17 99اسفند 

 75 25 44 14 1400شش ماهه اول 

 99و 98و  97در سالهاي  برآورد محقق -ماخذ: گزارشات بانک مرکزي ج.ا.ا و فصلنامه اقتصاد مسکن
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 نسبت تسهیالت خريد از قیمت مسکن 6.2.2

ك واحد مسكونی يكی از عوامل موثر بر افزايش قدرت خريد خانوار و تقاضا در بخش مسكن میزان نسبت وام خريد مسكن از کل قیمت ي

 ز خود می گردند.به طوريكه با افزايش اين نسبت، خانوار بیشتری با استفاده از درآمدهای آتی قادر به خريد مسكن مورد نیااست. 

روند  به دلیل افزايش قیمت مسكن و عدم افزايش سقف تسهیالت خريد مسكن هموار 1391( تا سال 44اين نسبت )جدول شماره 

ت روند دلیل افزايش سقف تسهیالت خريد مسكن و ثبات نسبی در قیمت مسكن، اين نسببه  1392کاهشی داشته است ولی از سال 

ر مربعی برای مت 75افزايشی گرفته است. به طوريكه در شهر تهران نسبت تسهیالت خريد مسكن به متوسط قیمت يك واحد آپارتمانی 

 30د مسكن به و از محل اوراق تسهیالت خري 48حدود  از محل صندوق پس انداز مسكن يكم به 1395خانوارها در شهر تهران در سال 

انداز يكم برای  به دلیل افزايش قیمت مسكن در تهران و ثبات مبلغ وام صندوق پس 1396درصد افزايش يافته است.در اسفند ماه سال 

ا اوراق بما در رابطه درصد رسیده است. ا 38زوجین، میزان پوشش قیمت مسكن از طريق تسهیالت مسكن کاهش يافته و به حدود 

كن( افزايش گواهی حق تقدم با توجه به اينكه سقف تسهیالت زوجین )با احتساب تسهیالت جعاله و تسهیالت بدون سپرده خريد مس

ثبات مبلغ وام  به دلیل افزايش قیمت مسكن در تهران و 1397در سال  . درصد افزايش يافته است 33يافته است، اين نسبت به حدود 

درصد  26پس انداز يكم برای زوجین، میزان پوشش قیمت مسكن از طريق تسهیالت مسكن  باز هم کاهش يافته و به حدود  صندوق

. شايان توجه است درصد رسیده است 23رسیده است. در رابطه با اوراق گواهی حق تقدم نیز اين نسبت با کاهش مواجه بوده و به حدود 

سهیالت قابل اخذ تباشد، به عبارتی باالترين سطح یالت زوجین و با احتساب وام جعاله مسكن میکه اين ارقام محاسباتی براساس تسه

مت مسكن در بخش مسكن در نظر گرفته شده است. چنانچه صرفاً تسهیالت انفرادی مسكن مدنظر قرار گیرد نسبت تسهیالت به قی

ارقام به ترتیب  صندوق يكم و انفرادی اوراق گواهی حق تقدم اينيابد به طوريكه برای تسهیالت انفرادی ای میکاهش قابل مالحظه

 باشد.درصد می 10و  13حدود 

 

فزايش سقف انسبت تسهیالت به قیمت مسكن حتی با وجود  99و سه ماهه اول سال  98با توجه به افزايش شديد قیمت مسكن در سال 

ت پرداختی از تسهیال 1399شود در پايان سال انطور که مشاهده میتسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم، باز هم کاهش يافت. هم

يك واحد  درصد قیمت 7درصد و از محل صندوق پس انداز يكم بانك مسكن صرفاً  10محل اوراق گواهی حق تقدم به زوجین صرفاً 

در  توسط است.نه خريد يك مسكن مدهد. که رقم بسیار ناچیز و تقريبا بی اثری در تامین هزيمتری را پوشش می 75مسكونی متوسط 

اله و تسهیالت میلیون تومان افزايش يافته که با احتساب تسهیالت جع 400تسهیالت خريد مسكن برای زوجین به  1400ماه سال  آذر

فزايش يافته است ادرصد  21.6خريد تا   ltvمیلیون تومان به ازای هر واحد مسكونی می رسد بنابراين  520بدون سپرده بانك مسكن به 

هران کاهش يافته تدرصد در شهر  6.6اين تسهیالت تا حدود  ltvاما با توجه به ثابت بودن تسهیالت صندوق پس انداز يكم بانك مسكن 

 است.
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 مترمربع در شهر تهران 75 سبت وام خريد به قیمت آپارتمان با مساحتن -44جدول شماره 

متر  75 متوسط قیمت مسکن سال

مربعی در شهر تهران )میلیون 

 تومان(

مبلغ وام خريد 

 )میلیون تومان(

نسبت تسهیالت خريد به قیمت 

متر مربع  75آپارتمان  بامساحت 

 در شهر تهران)درصد(

1383 43.5 18 41.4 

1384 48.75 18 36.9 

1385 62.25 18 28.9 

1386 112.5 18 16.0 

1387 133.5 18 13.5 

1388 120.75 18 14.9 

1389 129.75 18 13.9 

1390 153 20 13.1 

1391 222 20 9.0 

1392 297 35 11.8 

1393 309.75 35 11.3 

1394 308.25 60 19.5 

 30.3 100 330 )اوارق تسهیالت خريد مسکن(1395

 48.5 160 330 )صندوق پس انداز مسکن يکم(1395

زوجین و  -مسکن)اوارق تسهیالت خريد 1396اسفند ماه 

 جعاله(

424 140 33 

 38 160 424 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم 1396اسفند ماه 

 23 140 615 وجین و جعاله(ز -)اوارق تسهیالت خريد مسکن 1397  

 26 160 615 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم  1397 

 20 200 998 وجین و جعاله(ز -)اوارق تسهیالت خريد مسکن 1398 

 16 160 998 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم  1398  

زوجین و  -)اوارق تسهیالت خريد مسکن 1399شهريور ماه 

 جعاله(

1800 200 11 

 8 160 1800 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم  1399شهريور ماه 

زوجین و  -)اوارق تسهیالت خريد مسکن 1399اسفند ماه

 جعاله(

2250 240 10 

 7 160 2250 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم  1399ماه اسفند

زوجین و  -)اوارق تسهیالت خريد مسکن 1400شهريور ماه 

 جعاله(

2363 520 22 

 6.7 160 2363 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم  1400شهريور ماه 

وجین و ز -)اوارق تسهیالت خريد مسکن 1400آذر ماه 

 جعاله(

2407 520 21.6 

 6.6 160 2407 وجین(ز -)صندوق پس انداز مسکن يکم  1400آذر ماه 

 ماخذ: سامانه ثبت معامالت امالک کشور و محاسبات گزارش
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 9.تعداد و توزیع معامالت در شهر تهران3

عداد معامالت در تمنظور در ادامه تعداد و نحوه توزيع معامالت، وضعیت تقاضای موثر و الگوی تقاضای مسكن را نشان می دهد. بدين 

ربع واحد مشهر تهران و توزيع آن در بین مناطق مختلف اين شهر و همچنین توزيع معامالت بر حسب مساحت، سن و قیمت يك متر 

 مسكونی مورد بررسی قرار گرفته است.

 الف: تعداد معامالت

ار معامله( است هز181)بالغ بر 1396طی سال های اخیر بیشترين تعداد معامالت مسكونی صورت پذيرفته در شهر تهران مربوط به سال 

رسیده  1400ول سال ا هزار واحد در نه   52و  به  1399هزار واحد در سال  83و پس از اين سال تعداد معامالت مدام کاهش يافته و به 

 رکود معامالتی مسكن در اين سال است.  است که بیانگر عمق

 

 : عملکرد معامالت انجام شده شهر تهران 44جدول شماره 

نه ماهه  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 سال

 1400اول 

 52040 83330 84901 130396 181240 162054 154،681 172،506 121،470 180،000 تعداد معامالت

نرخ رشد نسبت 

به دوره مشابه 

 سال قبل

- 33- 42 10- 5.4 11.8 28- 34.8- 0.3- 26- 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

 گانه شهر تهران 22ب: توزيع معامالت در مناطق 

مالت به ترتیب ، بیشترين سهم معا1400( نشان می دهد که در آذرماه 45بررسی توزيع معامالت در مناطق شهری تهران )جدول شماره 

ن را در اين ماه درصد از کل معامالت شهر تهرا 41است، به طوريكه اين چهار منطقه در مجموع حدود  4و  2، 10، 5مناطق متعلق به 

ه و تحت عنوان منطقه شهر تهران )مناطقی که در جدول زير، شماره آنها ذکر نشد 12به خود اختصاص داده اند. اين در حالیست که 

ز کل معامالت ادرصد  26.7توجهی از جمعیت و خانوار شهر تهران را به خود اختصاص می دهند(  ساير مناطق آمده است و سهم قابل 

 شهر تهران را به خود اختصاص داده اند.

 

 

                                                           
 .ات سامانه ثبت معامالت امالک کشور استاطالعات تعداد و توزيع معامالت و همچنین قیمت مسكن برگرفته از اطالع-9



 

 آريا سهم شرکت مطالعات اقتصادي | مسکن فصلنامه                                                                                                             

 

 

 

 1400اه اول منه عملکرد  -امه بازار مسکنفصلن

 

64 

 

 

 گانه شهر تهران 22: توزيع معامالت در مناطق 45جدول شماره   

 ساير مناطق 11 1 7 10 8 15 14 2 4 5 منطقه

 33 4.2 4.2 4.4 5.3 5.7 6.4 6.7 8.1 8.7 13.3 )درصد( 1394 شهريور ماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 7 18 1 8 15 14 10 2 4 5 منطقه

 31.6 4.2 4.2 4.3 5.6 5.8 6 6.1 8.1 10.6 13.4 )درصد( 1394آذرماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 1 7 15 10 8 14 2 4 5 منطقه

 27.6 4.2 4.4 4.6 5 5.5 5.7 6.3 9.8 10.9 16 )درصد( 1395 شهريورماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 3 1 7 15 10 8 14 2 4 5 منطقه

 26.4 3.9 4.6 4.8 4.9 5.6 6.2 6.3 10.1 10.5 16.7 )درصد( 1395 آذرماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 3 15 10 7 1 14 8 2 4 5 منطقه

 25.7 4.5 4.6 4.9 5.2 5.6 6.2 6.3 10.5 11.1 15.5 )درصد( 1395 اسفندماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 1 7 10 15 8 12 2 4 5 منطقه

 27.5 4 4 4.8 5.1 5.3 6.5 6.9 8.9 10.9 16.2 )درصد( 1396خردادماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 15 1 3 7 10 14 8 2 4 5 منطقه

 25.9 4.5 4.8 4.9 5 5.8 6 6.9 9.9 11.4 14.9 )درصد( 1396آذر ماه توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 6 3 7 14 8 10 1 4 2 5 منطقه

 26.1 4.5 5.4 5.5 5.8 5.9 6.2 7.2 9.9 9.9 13.3 )درصد( 1396اسفندماهتوزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 15 7 8 1 14 10 2 4 5 منطقه

 28.4 4.9 5.1 5.4 5.8 5.9 6.6 6.9 8.3 8.9 13.9 )درصد( 1397خرداد توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 3 15 7 1 8 14 10 2 4 5 منطقه

 25.9 4.5 5.1 5.4 5.4 5.6 6.1 7.3 9.1 9.6 15.9 )درصد( 1397شهريور توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 3 11 8 1 7 14 10 4 2 5 منطقه

 26.7 4.5 4.6 5.4 5.7 5.9 6 7.8 8.8 9.1 15.5 )درصد( 1399خرداد توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 1 15 7 8 14 4 2 10 5 منطقه

 27.3 4.5 4.6 4.7 5.4 5.7 6 8.1 9 9.5 15.4 )درصد( 1399شهريور توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 8 11 7 14 15 1 2 10 4 5 منطقه

 30.8 4.7 5 5.6 5.9 6.2 5.3 7 7.9 7.9 12.7 )درصد( 1399آذر توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 1 15 8 14 7 2 4 10 5 منطقه

 26.3 4.3 5.4 5.6 5.9 6 6.1 8.1 8.5 8.9 14.7 )درصد( 1399اسفند توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 1 8 14 15 7 2 4 10 5 منطقه

 28.2 4.1 5.1 5.4 5.6 5.9 6.4 7.9 8.1 9.8 13.9 )درصد( 1400خرداد توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 11 15 1 8 7 14 4 2 10 5 منطقه

 27.4 4.2 4.3 5 5.2 5.6 6.3 8.7 8.7 10 14.3 )درصد( 1400شهريور توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ساير مناطق 1 11 15 7 8 14 4 2 10 5 منطقه

 26.7 4.2 4.4 4.9 5.6 6.1 6.8 8.3 8.5 10.1 14.3 )درصد( 1400آذر توزيع معامالت در مناطق شهر تهران در 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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 ج: توزيع معامالت بر حسب مساحت خالص

ترين سهم ( حاکی از آن است که بیش46)جدول شماره  1400بررسی توزيع معامالت بر حسب مساحت در شهر تهران در آذرماه سال 

عامالت به بازه متر مربع اختصاص دارد و بعد از آن بیشترين سهم م  70تا  60و  60تا  50معامالت به واحدهای مسكونی با مساحت 

ساحتی فوق مترمربع اختصاص دارد به طوريكه سهم واحدهای مسكونی معامله شده در چهار محدوده م 50تا  40و  80تا  70مساحتی 

اده است. به جز درصد از کل معامالت شهر تهران را به خود اختصاص د 10.8و  12.8، 15.1، 15.9، به ترتیب 1400الذکر در آذرماه 

 معامالت کاهش يافته است. بازه های قیمتی فوق در ساير موارد با افزايش مساحت، سهم 

ارای مساحت بر روی واحدهای مسكونی د 1400درصد از معامالت در بازار مسكن شهر تهران در آذرماه  68الزم به ذکر است حدود 

رفا حدود ص 1398گزارش، در سال  6.1.2متر مربع صورت پذيرفته اين در حالیست که حسب مباحث مطرح شده در بخش  90کمتر از 

وق الذکر نشان فمتر مربع برخوردار بوده اند. مباحث  90از واحدهای مسكونی تكمیل شده در شهر تهران از مساحت کمتر از درصد  6

 دهنده عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در سال های اخیر است.

 : توزيع معامالت واحدهاي مسکونی معامله شده برحسب مساحت46جدول شماره 

مساحت 

 )متر مربع(

از کمتر 

30 

تا  30

40 

تا  40

50 

تا  50

60 

تا  60

70 

تا  70

80 

تا  80

90 

تا  90

100 

تا  100

110 

تا  110

120 

تا  120

130 

تا  130

140 

تا  140

150 

تا  150

160 

تا  160

170 

تا  170

180 

بیش 

 180از

 3 0.6 0.9 1.4 1.7 2.5 3.3 4.3 5.4 7.3 10.2 13.1 16.9 16 10.4 2.4 0.6 94خرداد 

 3.4 0.7 1.2 1.3 1.9 2.6 3.3 4.5 5.9 7.4 9.9 13.1 15.9 15.7 10.2 2.5 0.5 94شهريور 

 2.9 0.9 1 1.2 1.8 2.6 3.4 4.3 6 8 10.1 14.3 15.8 15.1 9.6 2.5 0.5 94آذر 

 3.8 0.9 1.1 1.4 2.2 3 3.8 4.9 6.8 8.4 11.3 13.5 14.9 13.5 8.1 2 0.4 94اسفند 

 3.4 0.7 1.2 1.4 2.4 2.8 3.7 4.7 6.4 8.2 10.8 13.8 16 14.4 8.2 1.6 0.3 95خرداد 

شهريور  

95 

0.4 1.7 8.4 14 14.9 13.3 10.8 8.5 6.6 5.1 4.4 2.9 2.1 1.4 1.3 0.8 3.4 

 3.2 0.8 1.1 1.7 2.5 3.1 4.4 5.4 6.7 8.9 10.7 13.1 15 13.2 7.9 1.9 0.4 95آدر 

 3.8 1.1 1.5 1.7 2.7 3.2 4.9 5.4 7 9.4 11.7 13 14.3 11.5 6.9 1.6 0.3 95اسفند 

 3 0.7 1.2 1.2 2.5 2.6 4.2 5.3 6.8 9.1 11.6 13.8 15.7 13.5 7.2 1.5 0.2 96خرداد 

 3.6 0.9 1.4 1.5 2.6 3.6 4.4 5.4 7.2 8.9 11.1 13.12 14.3 12.9 6.9 1.7 0.4 96آذر 

 5 1.1 1.3 1.9 2.8 3.7 4.5 5.5 7.2 8.1 10.2 12 14 12.9 7.7 1.8 0.4 96اسفند 

 4.1 1 1 1.5 2.3 3.3 3.9 4.9 6.2 7.9 9.8 12.2 15 14.6 9.3 2.4 0.5 97خرداد 

 4 1 1.3 1.4 2.5 3 3.9 5.1 6.3 8.1 10.1 12.1 14.8 13.8 9.8 2.5 0.4 97شهريور 

 3.8 0.9 1.2 1.8 2.7 3.1 4.2 5.1 6.6 8.2 9.9 11.9 14.1 14.1 9.5 2.6 0.4 99خرداد 

 3 1.2 1.2 1.3 2.4 2.9 3.8 4.9 6.3 8.3 9.7 11.7 14.4 15.3 10.4 3 0.4 99شهريو 

 3.7 0.6 1.3 1.4 2.5 3.5 3.8 4.7 6.7 7.6 9.2 11.3 14.1 15.6 9.6 4.1 0.3 99آدر 

 4.5 1 1.1 1.4 2.8 3.3 4.1 5 6.2 8 9.9 11.3 13.3 14.8 9.1 3.7 0.4 99اسفند 

خرداد 

1400 
0.5 3.2 11.8 14 14.8 11.8 9.6 8.2 6.1 4.2 4 2.8 2.4 1.3 0.9 0.8 3.5 

شهريور 

1400 
0.4 3.2 11.1 14.7 15.1 11.8 9.7 7.7 6.4 4.5 4.2 2.8 2.1 1.5 0.9 0.4 3.6 

 2.6 0.7 0.8 1.2 2.3 2.7 3.4 4.6 5.7 7.9 9.9 12.8 15.1 15.9 10.8 3.1 0.3 1400آذر 

تجمعی آذر  

1400 

0.3 3.4 14.2 30.1 45.2 58 67.9 75.8 81.5 86.1 89.5 92.2 94.5 95.7 96.5 97.2 100 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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 د:  توزيع معامالت بر حسب سال ساخت )يا عمر بنا(

ی دهد که نشان م 1400( در آذرماه 47بررسی سهم واحدهای مسكونی معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساخت )جدول شماره 

آن واحدهای  سال صورت پذيرفته است و پس از 5درصد از معامالت انجام شده، بر روی واحدهای مسكونی با عمر کمتر از  33حدود 

 درصد( دارند. 18و  21سال بیشترين سهم را )به ترتیب  20تا  16و  10تا  6مسكونی با عمر 

درصد در  55دود سال، در سال های گذشته نزولی بوده و از ح 5الزم به ذکر است سهم واحدهای مسكونی معامله شده با عمر کمتر از 

سكونی نوساز عرضه واحدهای م کاهش يافته که دلیل اين رويداد می تواند کاهش 1400درصد در آذرماه سال  33به حدود  1394سال 

ی با سال به دلیل کاهش ساخت و ساز طی سال های گذشته و همچنین افزايش قیمت مسكن و کاهش قدرت خريد خانوار برای واحدها

 ساخت پائین و به تبع آن اجبار خانوارها به خريد واحدهای با عمر بیشتر، باشد.

 شده در شهرتهران برحسب سال ساخت )درصد(: توزيع واحدهاي مسکونی معامله 47جدول شماره 

 جمع کل  سال 20بیش از  سال 20تا  16 سال 15تا  11 سال 10تا  6 سال  5تا  عمر بنا )سال(

 )معامالت واحدهاي مسکونی( درصد

 15661 6 7 17 16 53 خرداد 1394

 12884 7 7 17 16 54 شهريور

 12638 6 7 17 15 55 آذر

 13139 8 7 16 13 56 اسفند

 15562 7 8 18 16 52 خرداد 1395

 14287 7.1 8.1 17.8 15.4 51.5 شهريور

 11832 7.5 8.2 17.2 14.6 52.5 آذر

 12247 9.5 10.7 14.3 14.4 51.1 اسفند

 15362 8.6 11.5 16.4 16.6 46.9 خرداد 1396

 15545 9.2 12 15.4 15.9 47.5 شهريور

 17776 9.8 11.7 14.7 14.9 48.8 آذر

 12307 12 13.7 12.6 15.3 46.5 اسفند

 14886 10.7 14.6 14.7 16.3 43.7 خرداد 1397

 10335 10.8 15.2 14.9 15.3 43.8 شهريور

 5986 11.4 17.1 13.4 18.4 39.7 خرداد 1398

 2787 10.9 15.9 12.7 19.7 40.8 شهريور

 10778 12.5 17 12.7 18.9 38.9 خرداد 1399

 8463 12.7 17.4 13.6 18.3 38 شهريور

 2555 12.7 15.2 12.3 20.7 39.1 آدر

 5273 14.4 15.6 12.8 18.9 38.4 اسفند

 5102 13 16.1 13.7 21.4 35.8 خرداد 1400

 7789 12.9 17.5 14.1 22.5 33 شهريور

 9772 13 18 14 21 33 آذر

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا



 

 آريا سهم شرکت مطالعات اقتصادي | مسکن فصلنامه                                                                                                             

 

 

 

 1400اه اول منه عملکرد  -امه بازار مسکنفصلن

 

67 

 

 

 توزيع معامالت بر حسب قیمت يک متر مربع بنا ه:

قیمتی  مشخص است به دلیل جهش قیمت مسكن در سال های اخیر، توزيع معامالت در بازه های 48همانگونه که از جدول شماره 

 پائین به شدت کاهش يافته و اين مساله منجر به تغییر دامنه های قیمتی مورد بررسی شده است.

میلیون  80ز امعامالت واحدهای مسكونی بر حسب قیمت يك متر مربع بنا در شهر تهران بدون لحاظ آخرين بازه )بیش بررسی توزيع 

لیون ريال بیشتر می 300تا  250و  200تا  150،  250تا  200، نشان می دهد که سهم معامالت در بازه قیمتی 1400ريال( در آذرماه 

معامالت در بازه  سهم 1399درصد( است. اين در حالیست که در آذرماه  13.8و  16.2، 16.8ود از ساير بازه های قیمتی )به ترتیب حد

تعداد معامالت  درصد( بیشترين 6.3و  6.6،  7.9میلیون ريال)به ترتیب حدود  140تا  120و   200تا  180، 160تا  140های قیمتی 

 را به خود اختصاص داده است.

 مسکونی معامله شده برحسب قیمت يک مترمربع بنا در شهر تهران )درصد( : توزيع واحدهاي48جدول شماره 

قیمت يک متر 

مربع بنا )میلیون 

 ريال(

 80بیش از  80تا  75 75تا  70 70تا  65 65تا  60 60تا  55 55تا  50 50تا  45 45تا  40 40تا  35 35تا  30 30تا  25 25تا  20 20کمتر از  

سال 

1394 

 4 1.8 1.6 1.9 2.6 3.5 5.5 5.9 8.2 10.4 13.8 14.7 14.2 11.9 خرداد

 6.2 1.1 1.7 2.2 2.8 3.3 5.2 6.1 7.8 9 12.4 14 13.1 15.1 شهريور

 6.2 0.9 1.6 1.9 2.5 3.1 5.4 6 7.6 10 13.2 14.6 13.7 13.3 آذر

 7.9 1.6 1.8 2.7 3.2 4.1 6.1 7.2 8.6 10.1 12.4 13 12.2 9.1 اسفند

سال 

1395 

 6.8 1.3 2 2.6 3.2 4.5 6.3 6.9 9.1 10.2 13.5 13.7 11.6 8.5 خرداد

 7.1 1.5 2 2.6 4.3 4.5 6.7 7.5 9.9 11.2 12.5 12.2 10.6 7.3 شهريور

 8.6 1.6 2.2 2.9 3.9 4.8 6.9 7.2 9.6 10.6 12.4 12.2 10.4 6.7 آذر

 10.3 2.1 2.5 3.6 4.1 5.3 7.4 7.7 9.5 9.9 11.7 11.2 8.7 6 اسفند

سال 

1396 

 8.7 1.5 2.7 2.8 3.9 5.2 7.2 7.5 9.7 11 13 12 9.8 5.2 خرداد

 11 2.4 3.3 3.6 5.2 6.3 7 8.1 9.3 10.2 10.9 10.2 7.8 4.6 شهريور

 14.4 3.3 4 4.5 5.5 6 6.6 7.4 8.7 9.3 10.6 9.7 6.6 3.5 آذر

 23.9 3.4 4.7 5.4 5.7 5 5.4 6.5 6.4 7.8 8.1 7.9 5.9 3.9 اسفند

سال 

1397 

 30.9 3.9 4.6 4.3 4.7 4.9 5.2 5.7 6.9 7.1 7.9 7.1 4.1 2.7 خرداد

 46.9 8.6 9.4 10.5 10 8.7 4.2 1.7 شهريور

تجمعی شهريور 

1397 

1.7 5.9 14.6 24.6 35.1 44.5 53.1 100 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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 (معامله شده برحسب قیمت يک مترمربع بنا در شهر تهران )درصد: توزيع واحدهاي مسکونی 48ادامه جدول شماره 

قیمت يک 

متر مربع بنا 

)میلیون 

 ريال(

کمتر از 

60 

60 

تا 

80 

تا 120 120تا  100 100تا  80

140 

تا  140

160 

تا  160

180 

تا  180

200 

تا  200

220 

تا  220

240 

240 

 260تا

تا  260

280 

تا  280

300 

بیش از 

300 

خرداد 

1399 
2.4 3.

9 

8.2 10.4 10.1 9.9 7.7 6.7 6.5 5.4 6 4.7 3.7 14.4 

تجمعی 

خرداد 

1399 

2.4 6.

3 

14.5 24.9 35 44.9 52.6 59.3 65.8 71.2 77.2 81.9 85.6 100 

 29.5 3.8 4.7 5.1 5.4 6.1 7 7.5 8.1 8.9 6.3 3.4 1.8 2.4 99شهريور 

 34.4 4.1 3.6 5 4.6 5.8 6.6 6 7.9 6.3 4.9 3.9 3 3.9 99آدر 

 ماخذ: بانک مرکزي ج.ا.ا

 10: توزيع واحدهاي مسکونی معامله شده برحسب قیمت يک مترمربع بنا در شهر تهران )درصد(48ادامه جدول شماره 

قیمت يک 

متر مربع بنا 

)میلیون 

 ريال(

کمتر از 

50 

50 

تا 

100 

تا  150 150تا  100

200 

تا  200

250 

تا  250

300 

تا  300

350 

تا  350

400 

تا   400

450 

تا  450

500 

تا  500

550 

تا  550

600 

تا  600

800 

بیش از 

800 

 4.1 4.5 2 3.4 3.3 5.8 7.5 8.7 11.5 15.7 16 12.6 2.6 2.2 99اسفند 

.2 2.3 1400خرداد 

2 

10.8 18.6 15.9 11.7 9.6 7.6 4.9 4.1 3.6 1.8 1.4 5.5 

شهريور 

1400 

1.7 1.

4 

8.9 16.3 16 12.9 10.2 8 5.9 4.1 2.9 2.4 5.4 3.9 

.1 1.3 1400آذر 

1 

7.1 16.2 16.8 13.8 10.2 8.2 6.2 4.2 3.5 2.8 2.3 3.8 

تجمعی آذر 

1400 

1.7 3.1 12 28.3 44.3 57.2 67.4 75.4 81.3 85.4 88.3 90.7 96.1 100 

 

 خ: توزيع معامالت بر حسب ارزش کل هر واحد مسکونی

( که در 49 اساس ارزش کل واحد مسكونی در شهر تهران نشان می دهد )جدول شماره بررسی توزيع واحدهای مسكونی معامله شده بر

میلیارد  10تا  5 درصد( و 19.2میلیارد ريال ) 15تا  10بیشترين تعداد معامالت واحدهای مسكونی در دامنه های قیمت  1400آذرماه 

ست. همچنین توزيع متی، به ترتیب سهم معامالت کاهش يافته ادرصد( صورت پذيرفته و پس از اين با افزايش دامنه های قی 16.1ريال )

عامالت مدرصد از  50، حدود 1400تجمعی معامالت انجام شده بر حسب ارزش کل واحد های مسكونی نشان می دهد که در آذرماه 

 میلیارد ريال داشته اند. 20مسكونی شهر تهران قیمتی بیشتر از 

                                                           
 نك مرکزیا توجه به تغییر  کران باال و پائین و طول  طبقات به دلیل تحوالت قیمتی در بازار مسكن در گزارش منتشر شده توسط باب -10

 تغییر يافته است. ج.ا، کران ها و طبقات اين جدول نیز
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 11واحدهاي مسکونی معامله شده بر حسب ارزش کل هر واحد مسکونی در شهر تهران )درصد(:توزيع معامالت 49جدول شماره 

کمتر  ارزش واحد مسکونی )میلیارد ريال(

از 

3.5  

3.5 

 6تا 

تا  6

8.5 

8.5 

 11تا 

تا  11

13.5 

13.5 

 16تا 

تا  16

18.5 

18.5 

 21تا 

تا  21

23.5 

23.5 

 26تا 

تا  26

28.5 

28.5 

 31تا 

تا  31

33.5 

33.5 

 36 تا

تا  36

38.5 

38.5 

 41تا 

بیش 

 41از 

 9.8 1.3 1.7 2 2.2 2.6 3.1 3.7 4.4 4.9 6.3 7.6 9.6 9.9 14.4 14.2 2.3 1399خرداد 

 100 90.2 88.9 87.2 85.2 83 80.4 77.3 73.6 69.2 64.3 58 50.4 40.8 30.9 16.5 2.3 1399تمجمعی خرداد 

 14.8 1.8 1.8 2.3 2.6 2.8 3.6 4.1 4.6 5.1 6.5 6.9 8.3 10.6 13.8 8.4 2 1399شهريور 

 100 85.2 83.4 81.6 79.3 76.7 73.9 70.3 66.2 61.6 56.5 50 43.1 34.8 24.2 10.4 2 1399تجمعی شهريور 

 18 1.9 1.7 2.1 2.6 2.7 3.3 3.9 4 4 5.3 6.7 8.1 9.5 14.9 8.4 2.9 1399آدر 

 100 82 80.1 78.4 76.3 73.7 71 67.7 63.8 59.8 55.8 50.5 43.8 35.7 26.2 11.3 2.9 1399تجمعی آدر 

 ماخذ:بانك مرکزی ج.ا.ا

 

 12:توزيع معامالت واحدهاي مسکونی معامله شده بر حسب ارزش کل هر واحد مسکونی در شهر تهران )درصد(49ادامه جدول شماره 

کمتر  ارزش واحد مسکونی )میلیارد ريال(

 5از 

تا  5

10 

تا  10

15 

تا  15

20 

تا  20

25 

تا  25

30 

تا  30

35 

35 

 40تا 

تا  40

45 

45 

تا 

50 

تا  50

55 

تا  55

60 

تا  60

65 

تا  65

70 

تا  70

75 

75 

 100تا 

بیش 

از 

100 

 5.3 3.3 0.9 1.3 1.5 1.8 2.3 2.4 3.6 4 5.5 7.1 9.6 11.5 17.1 19.7 3.3 1399اسفند  

 100 94.9 91.6 90.7 89.4 87.9 86.1 84 81.4 77.8 73.8 68.3 61 51.6 40.1 23 3.3 1399تجمعی اسفند 

 5.9 0.7 1.1 1.4 1.6 1.5 2.1 2.5 3.1 3.9 5.5 7 10.3 11.9 18.2 20.2 3.1 1400خرداد

 100 94.1 93.4 92.3 90.9 89.3 87.8 85.7 83.2 80.1 76.2 70.7 63.7 53.4 41.5 23.3 3.1 1400تجمعی خرداد 

 4.6 3.1 1 1.3 1.5 1.8 2.3 2.6 3.7 4.5 5.7 7.6 10.3 12.6 18.2 17.6 1.7 1400شهريور 

 100 95.5 92.4 91.4 90.1 88.6 86.8 84.5 81.9 78.2 73.7 68 60.4 50.1 37.5 19.3 1.7 1400تجمعی شهريور 

 3 3.4 1.1 1.2 1.8 1.5 2.6 2.5 3 4.2 5.9 7.4 11 13.1 19.2 16.1 1.2 1400آذر 

 100 95.1 91.7 90.6 89.4 87.6 86.1 83.5 81 78 73.8 67.9 60.6 49.6 36.5 17.3 1.2 1400تجمعی آذر 

 

                                                           
حدهای مسكونی پس به دلیل تغییرات در دامنه های قیمتی اعالمی توسط بانك مرکزی برای ارزش يك واحد مسكونی )ناشی از تغییر در قیمت وا -11

 ، شهريور و آذرت خرداداز افزايش قیمت های اخیر در بازار مسكن( و عدم همخوانی دامنه های جديد با دامنه های قديم، در اين جدول صرفا اطالعا

 ارائه شده است. 1399سال 

در گزارش منتشر شده  با توجه به تغییر  کران باال و پائین و طول  طبقات به دلیل تحوالت قیمتی در بازار مسكندر اين جدول نیز  - 12

 تغییر يافته است.ج.ا، کران ها و طبقات  توسط بانك مرکزی
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 . قیمت و اجاره بهای مسکن4.2

اجاره بها  بها در کل کشور و میزانگانه اين شهر و همچنین شاخص اجاره  22در اين بخش قیمت مسكن در شهر تهران و مناطق 

 بررسی قرار می گیرد.گانه اين شهر مورد  22در شهر تهران و مناطق 

 میانگین قیمت يک متر مربع آپارتمان در شهر تهران1.4.2

 1396ال س، قیمت مسكن در اين شهر در 1395تا  1393پس از يك دوره ثبات نسبی قیمت در بازار مسكن شهر تهران طی سال های 

نسبت  1397درصد و در سال  10.8حدود  1395با افزايش مواجه گرديد به طوريكه میانگین قیمت مسكن در اين سال نسبت به سال 

حدود  در 1399درصد، در سال  62قیمت مسكن در شهر تهران  1398درصد رشد يافت و پس از آن در سال  71به سال قبل حدود 

لیون می 307.6درصد افزايش يافت. میانگین قیمت مسكن در شش ماه مذکور در حدود   38در حدود  1400درصد و در نه ماه اول  80

 (50ريال به ازاء يك متر مربع است. )جدول شماره 

 : میانگین قیمت يک متر مربع واحدهاي مسکونی آپارتمانی معامله شده در شهر تهران50جدول شماره 

نه ماهه اول  1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

1400 

)میلیون  قیمت

 ريال(

20.4 29.6 39.5 41.3 41.4 43.7 48.4 82.4 133.3 238.6 307.6 

رشد نسبت به دوره 

 مشابه سال قبل
_ 45.1 33.4 4.6 0.2 5.6 10.8 71 62 80.3 38 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا

رخ در بازار ارز، رشد همزمان با شروع افزايش ن 1396بررسی ماهانه بازار مسكن در شهر تهران نیز حاکی از اين است که از آذرماه سال 

درصد 112رشد قیمت مسكن نسبت به ماه مشابه سال قبل به  1398قیمت مسكن شتاب بیشتری گرفت به طوريكه در ارديبهشت ماه 

کمترين میزان  به 1399رسید. پس از آن نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت مسكن روند کاهشی به خود گرفت به طوريكه در ارديبهشت ماه 

 1399ر آبان ددرصد  118مجددا افزايشی شده و به  1399رسید ولی اين نرخ رشد، از خردادماه خود در دو سال منتهی به اين ماه 

ن نرخ تا حدودی اي رسیده است. هر چند پس از اين ماه به دلیل وقوع ثبات در متغیرهای تاثیرگذار بر بازار مسكن به خصوص نرخ ارز،

 ه است.رسید 1400درصد در آذرماه  21رشد کاهش يافته و به حدود 

ابه : رشد متوسط قیمت يک متر مربع واحدهاي مسکونی آپارتمانی معامله شده در شهر تهران نسبت به ماه مش51جدول شماره 

 سال قبل

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تیر خرداد ارديبهشت فروردين زمان

 24.1 20.6 15.0 13.6 9.2 7.3 8.9 6.3 5.8 6.1 5.1 4.2 1396سال 

 96 86 90 93 91 83 73 62 54 44 34 29 1397سال 

 42 43 42 40 37 49 57 77 95 107 112 104 1398سال 

 93.7 97.2 98.3 98.9 118.2 110.1 92 77 57 42 34 36 1399سال 

    21.1 17.7 18.3 30.5 34.0 43.7 56.6 69.7 91.7 1400سال 

 ماخذ: بانك مرکزی ج.ا.ا
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 گانه شهر تهران 22مسکن در مناطق قیمت  2.4.2

 2، 3، 1ناطق باالترين قیمت به ترتیب مربوط به م 1400مقايسه متوسط قیمت مسكن مناطق شهر تهران نشان می دهد که در آذرماه 

 دارای ر منطقهِبوده است. در اين ماه نسبت میانگین قیمت د 20و  19، 17، 16، 18و کمترين قیمت به ترتیب مربوط به مناطق  6و 

یلیون ريال(، م 169با قیمت  18میلیون ريال(، به منطقه دارای کمترين قیمت مسكن )منطقه  690با قیمت  1بیشترين قیمت )منطقه 

 بوده است 4حدود 

 : متوسط قیمت يک متر مربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران )میلیون ريال(52جدول شماره 

خرداد  1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 منطقه

1399 

شهريور 

1399 

آذر 

1399 

اسفند 

1399 

خرداد 

1400 

شهريور 

1400 

آذر 

1400 

1 40.2 60.6 87.2 92.2 92.8 98.8 104.0 181 284 425 507 571 689 663 689 690 

2 28.2 42.2 56.8 60.7 59.7 63.5 72.5 128 201 290 396 433 487 453 498 504 

3 34.4 50.9 73.3 78 78.6 79.7 87.0 148 238 333 460 535 613 580 645 610 

4 21.1 31.9 42.1 44.2 41.7 43.7 48.9 83 135 191 264 283 304 297 337 351 

5 22.3 34 45.4 47.1 44.8 47.9 56.4 103 160 236 301 343 359 372 376 398 

6 25.5 38.5 54.3 56.4 55.6 60.1 66.6 113 180 258 342 364 415 422 460 482 

7 20.6 31.1 41.9 43 39.8 40.9 44.6 74 124 174 232 265 266 286 285 318 

8 20 29.7 39.6 41 38.8 40.3 44.3 75 122 176 228 254 250 279 283 283 

9 14 20.1 26.2 27.8 25.5 27.3 30.5 55 93 127 174 207 202 204 228 226 

10 14.6 20.9 27.5 28.6 27.2 28.4 30.8 53 91 128 159 186 191 199 206 217 

11 15.4 21.9 28.6 30.5 29.2 31.1 33.8 53 93 129 159 188 203 212 217 230 

12 14.2 20.6 26.5 29.3 27.7 29.3 31.8 44 75 109 136 155 172 183 182 204 

13 18.2 27.5 35.8 38.3 36.4 38.3 42.1 73 120 162 207 228 257 263 299 290 

14 15.5 23.2 30.8 32.4 30.7 32.3 35.1 59 98 138 175 205 204 216 229 244 

15 12.5 17.5 24.4 25 23.5 25.3 27.8 44 74 101 128 134 151 163 165 174 

16 12.7 17.2 20.6 23.6 23.5 25.2 27.2 41 72 101 125 133 160 158 164 169 

17 11.5 15.2 19.7 21.7 21.2 22.5 24.9 40 68 96 120 134 149 157 163 170 

18 10.7 14.9 19.1 21.1 20.1 21.5 23.0 36 61 88 104 108 120 126 150 158 

19 12.3 15.4 20.5 22.4 23.2 24.8 26.9 41 70 101 130 137 154 162 181 172 

20 11.4 15.7 18.4 20.1 22.4 24.2 26.0 38 67 92 114 120 153 154 158 173 

21 14.7 21.7 28.1 29.6 28.9 30.1 34.0 61 98 140 178 174 220 221 225 240 

22 18.6 27.8 36.8 38.5 35.6 37.7 41.8 74 125 175 243 240 329 231 296 306 

میانگین 

 وزنی
20.4 29.6 39.5 41.3 41.4 43.7 48.4 82 133 191 242.8 269 305 297 317 326 

نسبت 

بیشترين 

قیمت به 

کمترين 

 قیمت

3.8 4.1 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 5.0 4.7 4.8 4.9 4.7 5.7 5.3 4.6 4 

 ماخذ: وزارت راه و شهرسازی و بانك مرکزی ج.ا.ا
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وره : نرخ رشد متوسط قیمت يک متر مربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران نسبت به د53جدول شماره 

 قبل)درصد(مشابه سال 

سال  منطقه

1391 

سال 

1392 

سال 

1393 

سال 

1394 

خرداد  1398 1397 1396 1395

1399 

شهريور 

1399 

آذر 

1399 

اسفند 

99 

خرداد 

1400 

شهريور  

1400 

آذر 

1400 
1 50.7 43.9 5.7 3.3 6.5 5.2 74 57 54 103 84 107 56 35.9 20.8 

2 49.6 34.6 6.9 3.6 6.3 14.2 77 57 37 97 117 108 56 25.8 16.4 

3 48.0 44.0 6.4 1.5 1.4 9.1 70 61 36 104 132 122 74 40.2 14.0 

4 51.2 32.0 5.0 0.9 4.7 12.0 70 63 41 98 90 88 56 27.7 24.0 

5 52.5 33.5 3.7 3.2- 6.8 17.7 83 55 41 93 116 90 58 24.9 16.0 

6 51.0 41.0 3.9 1.4 8.1 10.8 70 59 44 89 108 97 64 34.5 32.4 

7 51.0 34.7 2.6 0.2- 2.8 9.0 66 68 38 77 107 81 64 22.8 20.0 

8 48.5 33.3 3.5 1.2- 4 9.9 69 63 38 97 108 72 58 24.1 11.4 

9 43.6 30.3 6.1 1.8- 6.7 11.7 80 69 38 87 111 83 61 31.0 9.2 

10 43.2 31.6 4.0 4.2- 4.3 8.4 72 72 35 79 104 82 56 29.6 16.7 

11 42.2 30.6 6.6 1.0- 6.3 8.6 57 75 42 69 96 90 65 36.5 22.3 

12 45.1 28.6 10.6 2.0- 6.1 8.4 38 70 53 84 99 87 68 33.8 31.6 

13 51.1 30.2 7.0 2.1- 5 9.9 73 64 32 88 85 85 62 44.4 27.2 

14 49.7 32.8 5.2 2.2- 6.1 8.8 68 66 45 88 101 86 56 30.9 19.0 

15 40.0 39.4 2.5 4.4- 7.4 9.8 58 68 44 64 72 73 61 28.9 29.9 

16 35.4 19.8 14.6 2.1 7.2 8.1 51 76 53 74 60 94 57 31.2 27.1 

17 32.2 29.6 10.2 - 5.8 10.5 61 70 47 94 81 88 64 35.8 26.9 

18 39.3 28.2 10.5 1.4- 6.9 7.2 57 69 49 82 66 61 43 44.2 46.3 

19 25.2 33.1 9.3 6.3 7 8.4 52 71 48 132 65 79 61 39.2 25.5 

20 37.7 17.2 9.2 11.9 7.7 7.4 46 76 47 83 79 81 68 38.6 44.2 

21 47.6 29.5 5.3 2.7- 3.9 13.1 79 61 44 76 71 89 58 26.4 37.9 

22 49.5 32.4 4.6 4.9- 5.9 10.8 77 69 30 99 97 135 32 21.8 27.5 

میانگین 

 وزنی

45.3 33.4 4.6 0.6- 5.6 10.7 71 62 42 92 99 94 56.6 30.6 21.1 

 ماخذ: وزارت راه و شهرسازی و بانك مرکزی ج.ا.ا

 .بازار اجاره 3.4.2

ین در اين بخش به بررسی نرخ رشد شاخص بهای مسكن، سوخت و روشنائی در مناطق شهری )شاخص اجاره بهای مسكن( و همچن

 گانه اين شهر پرداخته شده است. 22در شهر تهران و مناطق میانگین ريالی اجاره بها 
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 الف: شاخص بهاي مسکن، سوخت و روشنائی

ز اين ( حاکی ا54بررسی شاخص بهای مسكن، سوخت و روشنائی )شاخص اجاره بهای مسكن( در مناطق شهری ايران )جدول شماره 

 1396سال  درصد در 7.2به  1393درصد در سال  17.9روند نزولی داشته و از  1396تا  1393است که رشد اين شاخص طی سال های 

و عامل مهم دد نزولی، کاهش تورم عمومی و ثبات نسبی قیمت در بازار مسكن )به عنوان کاهش يافته است از جمله داليل اين رون

 تاثیرگذار بر اجاره بها( در اين سال ها است. 

ته است و  در آذرماه به بعد، نرخ رشد اجاره بها  نیز در اين دوره افزايش ياف 1397ولی با افزايش قیمت مسكن و تورم عمومی از سال 

 درصد افزايش يافته است. 26.2، به 1400

 

نسبت به دوره : نرخ رشد شاخص بهاي مسکن، سوخت و روشنائی و تورم عمومی مناطق شهري کشور 54جدول شماره 

 )درصد(مشابه سال قبل 

دهه  دوره زمانی

70 

دهه 

80 

سال 

1390 

سال 

1391 

سال 

1392 

سال 

1393 

سال 

1394 

سال 

1395 

سال 

1396 

سال 

1397 

سال 

1398 

سال 

1399 

سال 

منتهی 

به آذر 

1400 

آذر 

1400 

نرخ رشد شاخص 

بهاي مسکن، 

 سوخت و روشنائی

26.4 16.8 27.7 18.2 19.9 17.9 14.5 6 7.2 17.4 23.9 25.8 26.8 26.2 

 35 42.7 36.4 34.4 26.6 8.1 6.8 11.3 14.8 32.1 28.6 26.4 14.6 24.4 تورم عمومی

 گزارشماخذ: مرکز آمار ايران و محاسبات 

 

 گانه شهر تهران 22ب: اجاره بهاي مسکن در مناطق 

ر مترمربع بوده ههزار ريال به ازاء  845)آخرين اطالعات موجود(، معادل 1400میانگین اجاره بهای مسكن در شهر تهران در آذرماه 

، 2، 3یب مربوط به مناطق گانه شهر تهران نیز در اين ماه، بیشترين میزان اجاره بها به ازاء هر متر مربع به ترت 22است. در بین مناطق 

 است.  19و  18، 16، 20ين میزان اجاره بها به ترتیب مربوط به مناطق و کمتر 6و  1

هزار ريال به ازاء هر متر  1374با اجاره  3در اين ماه نسبت میانگین اجاره بها در شهر تهران در منطقهِ دارای بیشترين اجاره بها )منطقه 

 است. 2.8هزار ريال به ازاء هر متر مربع(، حدود  494با  20مربع( به منطقهِ دارای کمترين اجاره بهای مسكن )منطقه 
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 (هزارريال) : متوسط اجاره بهاي يک مترمربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه شهرتهران55جدول شماره 

سال  منطقه

90 

سال 

91 

سال 

92 

سال 

93 

سال 

94 

سال 

95 

سال 

96 

سال 

97 

سال 

98 

 خرداد    

99 

شهريور 

99 

 آذر  

 99 

 اسفند 

99 

شهريور 

1400 

 1400آذر 

1 186.6 233.1 290.0 335.5 377.5 409.7 456 577 737 886 884 976 1.140 985 1.187 

2 151.5 188.3 234.3 270.3 305.1 334 393 502 636 801 824 986 1.005 1.061 1.200 

3 183.2 221.8 278.2 324.6 361.8 392 450 562 700 859 940 1.078 1.117 1.173 1.374 

4 133.5 159.3 191.6 214.2 238.8 256 288 373 477 592 588 672 718 739 805 

5 133.6 160.7 197.1 222.2 244.1 267.3 317 412 539 658 710 790 857 948 1.079 

6 153.9 187.1 229.0 263.0 292.8 321.7 372 453 565 683 789 854 928 991 1.127 

7 135.0 161.2 198.5 221.5 245.5 265.6 310 382 471 640 635 708 743 818 852 

8 129.1 155.6 183.5 205.9 226.9 246.5 283 365 455 590 589 652 726 751 824 

9 98.1 119.5 143.6 161.5 175.3 185 214 270 374 488 512 522 554 684 704 

10 104.2 124.5 148.8 165.0 179.3 189.8 222 280 346 476 514 535 607 707 744 

11 108.9 132.0 157.7 175.0 187.8 135 194 264 316 455 504 573 584 687 702 

12 97.4 121.5 143.1 158.0 172.4 176.2 198 236 286 404 438 447 448 616 603 

13 119.5 144.8 174.3 196.2 213.1 232.2 265 329 384 516 580 614 701 734 776 

14 105.1 131.8 154.7 173.4 191.6 201.8 231 290 356 478 511 505 577 679 695 

15 85.0 102.6 118.2 127.2 140.6 149.2 168 215 255 363 398 412 427 576 575 

16 87.7 105.2 123.0 128.3 141.4 146.3 161 194 237 335 407 413 418 552 534 

17 76.8 94.8 107.2 115.1 123.6 129.3 150 197 244 319 379 391 400 558 567 

18 74.7 87.4 98.1 107.2 120.3 129.1 139 176 227 282 351 364 374 537 536 

19 68.4 79.2 86.7 95.6 110.5 118.9 131 168 205 319 361 369 352 509 539 

20 67.3 87.0 100.7 105.6 116.5 123.5 133 167 200 277 342 355 326 513 494 

21 100.9 119.1 138.5 153.3 157.2 163 203 271 370 461 497 554 558 706 722 

22 88.1 111.4 132.7 146.6 165.8 172.9 217 292 401 513 554 618 662 775 838 

 845 763 751 693 600 596 472 364 281 235.4 229.9 208.6 185.9 154.7 129.5 میانگین وزنی

 مسكنماخذ: دفتر اقتصاد 
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 ( در شهر تهرانp/eنسبت قیمت به اجاره مسکن ). 4.4.2
از میانگین  يكی از شاخص های نشانگر حباب قیمتی در بازار مسكن نسبت قیمت به اجاره مسكن است. به طوريكه هرچقدر اين شاخص

خرين اطالعات آدر شهر تهران بر اساس بلند مدت خود بیشتر باشد بازار با حباب قیمت بیشتری مواجه می باشد. محاسبه اين نسبت 

و اسفندماه  1399موجود از قیمت و اجاره مسكن نشان می دهد که نسبت قیمت مسكن به اجاره بها يك مترمربع واحد مسكونی در سال 

به عدد بی  1400آذرماه اين شاخص در  در ادامه و (34و  32رسیده است )به ترتیب 1399تا  1370اين سال به بیشترين میزان از سال 

 ( می باشد. 1390و 1389)در سال  13و کمترين میزان آن،  18رسیده است. الزم به ذکر است میانگین بلندمدت اين شاخص  38سابقه 

ای رکود در ههمانگونه که مشخص است شاخص مذکور عموما در دوره های رونق  معامالتی و افزايش قیمت مسكن، افزايش و در دوره 

 ات قیمت در اين بخش، کاهش می يابد.بخش مسكن و ثب

 
 گزارش محاسباتماخذ: 
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 بینی بازار مسکنگیری و پیشتیجهبندی، نجمع

 جمع بندی

شی متاثر می متغیرهای بازار و بخش مسكن به مانند ساير بخش های اقتصادی از تغییر و تحوالت دو دسته عوامل برون و درون بخ

ی قرار گرفته به تغییر و تحوالت اهم اين عوامل که در متن گزارش بر اساس آخرين اطالعات منتشر شده مورد بررسگردند. جمع بندی 

 شرح زير است.

 

طالعات موجود( نشان می )آخرين ا 1400تا شش ماهه اول سال  1390بخش های مختلف اقتصادی از سال  رشد اقتصاديبررسی -1

ده است. (، دارای نرخ رشد مثبت بو1400و شش ماهه اول  1397، 1390به جز در سال های دهد که طی اين دوره بخش کشاورزی )

ست. ولی در دوره (، همواره از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده ا1399و  1398، 1394در اين دوره بخش خدمات نیز )به جز در سال های 

اهه اول م، همواره  منفی بوده است. هرچند در شش 1399 و 1396،  1395، 1393مذکور، نرخ رشد بخش صنعت به جز در سال های 

 9.5ابل توجه قدرصد، بخش صنعت از رشد  18.3به دلیل رشد قابل توجه ارزش افزوده استخراج گاز و نفت  نفت به میزان  1400سال 

 درصدی برخوردار گرديده است.

 

ها منفی  عنوان يكی از زيربخش های صنعت در عموم سال ، نرخ رشد بخش ساختمان به1400تا شش ماهه اول سال  1390در دوره   -2

ديده که به صورت پیاپی از نرخ رشد مثبت برخوردار گر 1400و در شش ماهه اول سال  1399، 1398بوده است ولی طی سال های 

مچنین اثرات هصوصی و دلیل اين تغییر روند، افزايش نسبی پروانه های ساختمانی صادر شده و افزايش فعالیت های ساختمانی بخش خ

 احتمالی اجرای طرح اقدام ملی مسكن در زمین های دولتی است. 

 
، رشد اقتصادی 1391و  1390، در کل اقتصاد )با و بدون نفت( نیز پس از سال های 1400تا شش ماهه اول سال  1390در دوره زمانی  -3

، 1399تا  1397به بیشترين میزان خود می رسد ولی مجددا از سال  1396و  1395مثبت بوده و رشد کل اقتصاد کشور در سال های 

 ناشی از شیوع  کشور ناشی از اعمال تحريم های اقتصادی و خروج آمريكا از برجام و همچنین شرايط با دگرگونی در شرايط اقتصادی

شد قابل توجه ر)عمدتا به دلیل  1400ويروس کرونا، نرخ رشد اقتصادی منفی يا نزديك به صفر بوده است. هر چند در شش ماهه اول 

 درصدی داشته است. 5.9رشد  در بخش صنعت، ناشی از افزايش فروش نفت(، اقتصاد کشور

 

اهش در کو  1396تا  1393نیز الزم به ذکر است پس از  طی دوره ثبات نسبی قیمت ها در سال های  در خصوص نرخ تورم عمومی -4

به ترتیب به   ، افزايش يافته و1400تا نه ماهه اول سال  1397نرخ تورم عمومی طی اين سال ها، مجددا تورم عمومی طی سال های 

پی درپی  درصد رسیده است. الزم به ذکر است تورم عمومی طی سال های گذشته برای اولین به صورت 42.7و  36.2، 34.4، 26.6

ن شرايط متغیرهای درصد بوده است و در حال حاضرين در باالترين میزان خود قرار دارد که اين مساله حاکی از وخیم تر شد 30باالی 

ن نرخ رشد باالی می از جمله کسری پايدار بودجه عمومی، ناکارآمدی سیستم بانكی کشور و به تبع آاقتصادی تاثیرگذار بر تورم عمو

دام از متغیرهای کنقدينگی و همچنین کاهش متوالی بهره وری اقتصادی در کشور است. نكته  قابل توجه اين می باشد که در روند هیچ 

یز گرديده است. لذا ناساسی صورت نپذيرفته است بلكه شرايط اين متغیرها، حادتر بنیادين و تاثیرگذار بر تورم عمومی نه تنها تغییر 

دودی تورم حتی در صورت ايجاد توافق هسته ای هرچند ممكن است در کوتاه مدت به دلیل بهبود در شرايط انتظارات تورمی تا ح

را تجربه خواهد  دت کشور همچنان تورم عمومی باالئیعمومی کاهش يابد ولی به دلیل عدم رفع عوامل بنیادين، در میان مدت و بلندم

 کرد. 
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نسبت به  ودرصد  2.1هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل  160هزار و  4در کشور به  نقدينگیمیزان  1400در آبان ماه  -5

که نسبت  میلیارد تومان رسید 500هزار و  540معادل با  1400در آبان نیز  پايه پولی درصد رشد داشته است. 42آبان ماه سال گذشته 

 که اين میزان رشد در نقدينگی و پايه پولی طی است درصد رشد داشته 35.8و نسبت به ماه مشابه سال قبل  درصد 2.56 قبل ماه به

 دهه های اخیر کم سابقه بوده است.

 

درصد بوده است. در اين دوره در  5.3، حدود مسکنسهم تسهیالت پرداختی به بخش ساختمان و  1400در نه ماهه ابتدايی سال  -6

 106های اقتصادی کشور پرداخت شده است که از اين میزان حدود هزار میلیارد تومان تسهیالت به کل بخش 2000مجموع بیش از 

 هزار میلیارد تومان میزان تسهیالت پرداختی به بخش مسكن و ساختمان بوده است. 

 

 هزار میلیارد ريال می 35470.8بالغ بر  ،1400به تمامی بخش های اقتصادی کشور تا پايان مهر  شدهالت پرداخت مانده کل تسهی -7

هزار میلیارد  7548پايان سال قبل )درصد و نسبت به  6/46( هزار میلیارد ريال 11274.6)قبل ع مشابه سال باشد که نسبت به مقط

رين مبلغ متهزار میلیارد ريال و ک 22540.2با مانده  نتهرا نمربوط به استا التمبلغ تسهی االتريندرصد افزايش داشته است. ب 27 ريال(

 .باشدهزار میلیارد ريال می  120.4د معادل مکهگیلويه و بوير اح نمربوط به استا

 
درصد  35آذرماه ای در درصد و تورم نقطه 42.7حدود  1400براساس اطالعات مرکز آمار ايران، تورم منتهی به دوازده ماهه آذر ماه   -8

نرخ سود درصد زيان مالی داشته و در واقع  28گذاران بانكی بیش از درصدی، سپرده 15بوده است. بنابراين با وجود نرخ سود سپرده 

و  1391، 1375، 1374بوده است. اين میزان از نرخ سود واقعی منفی پس از سال های  -28برای آنها  واقعی سپرده گذاري در بانک

 سابقه بوده است. بی 1392

 

سبك و سنگین ايران به ترتیب  قیمت هر بشکه نفتبراساس اطالعات منتشره در سايت اپك در هشت ماهه ابتدايی سالجاری میانگین  -9

درصد رشد داشته است. به  100و  103دالر در هر بشكه رسیده که نسبت به هشت ماهه ابتدايی سال گذشته به ترتیب  71و  68.7به 

درصد رشد داشته  102ل بیش از ین، متوسط قیمت نفت ايران در هشت ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبطور میانگ

 .است

 
اند. قیمت مسكن در شهر درصد رشد داشته -4.8و  16، 8قیمت سكه، دالر و بورس به ترتیب حدود  1400در نه ماهه ابتدايی سال   -10

را تجربه کرده است. اين در حالیست  درصد رشد 7/37 درصد و 37به ترتیب حدود تهران و میانگین قیمت در شهرهای منتخب کشور نیز 

ر اين ها ددرصد بوده است. بنابراين ارزش واقعی تمامی دارايی 42.7به میزان  1400که نرخ تورم عمومی در دوازده ماهه منتهی به آذر 

مربوط به مسكن و کمترين نرخ بازدهی  1400در نه ماهه ابتدائی سال  نرخ بازدهی دارائی هافاصله زمانی منفی بوده است بیشترين 

 در اين دوره مربوط به شاخص بورس بوده است. 

 

درصد( مثبت  0.5ان اندکی )در کشور، به میز درآمد خانوار شهريبرای اولین بار طی سال های اخیر نرخ رشد واقعی  1394در سال  -11

نرخ رشد اسمی  1396درصد رسیده است. در سال  2.3نیز تداوم داشته و به  95بوده است. نرخ رشد مثبت واقعی درآمد خانوار در سال 

ی خانوار درصد بوده است. براساس برآوردهای انجام شده، مجموع درآمد پولی و غیرپول 2.4و  12و واقعی درآمد خانوار به ترتیب معادل 

متوسط درآمد اظهار شده ساالنه يك  1399میلیون تومان برای میانگین کل کشور برآورد شده است. در سال  63بیش از  99در سال 

رشد متوسط  1399درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال  38ريال بوده که نسبت به سال قبل،  میلیون 764خانوار شهری 

 خانوار يك ساالنه شده اظهار درآمد متوسط .است (5/30) های شهری بیشتر از رشد متوسط هزينه کل ساالنهدرآمد ساالنه خانوار

 .است داشته افزايش درصد6/41 قبل سال به نسبت که بوده ريال میلیون 420 روستايی
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نرخ رشد درآمد  96و  95( اما در سالهای -4.8منفی بوده ) 1394در سال  شهري درآمد خانوارنیز نرخ رشد واقعی  تهراندر استان  -12

و حتی  رسد با افزايش تورم مجدداً وارد روند کاهشیدرصد رسیده است. به نظر می 3.8و   5.9واقعی مثبت شده و به ترتیب به حدود  

 108بیش از  99منفی رشد واقعی درآمد خانوار شويم. براساس برآوردهای انجام شده، مجموع درآمد پولی و غیرپولی خانوار در سال 

 میلیون تومان برای تهران برآورد شده است.

 

 1396صد در سال در 64.8به حدود  1371درصد در سال  76.4در مناطق شهری کشور روند کاهشی دارد و از  سهم مسکن ملکی -13

 1.4، درصد مالكیت با حدود 1399درصد افزايش يافته است. در سال  26درصد به  14.5کاهش و سهم استیجار در همان دوره زمانی از 

 درصد رسیده است. 23درصد کاهش به حدود  1.19درصد و استیجار با  68.44درصد افزايش به 

 

هزار معامله( 181)بالغ بر 1396نی صورت پذيرفته در شهر تهران مربوط به سال مسكو تعداد معامالتطی سال های اخیر بیشترين  -14

 هزار واحد و در نه ماه اول سال 83به  1399است و پس از اين سال تعداد معامالت به صورت مداوم کاهش يافته به نحويكه در سال 

د رسیده است که بیانگر عمق رکود معامالتی مسكن هزار واح 50درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود  26با کاهش  1400 

 در اين سال است. 

 

نیز نشان می دهد پس از يك دوره ثبات نسبی قیمت در بازار مسكن اين شهر طی  قیمت مسکن شهر تهران ساالنه بررسی روند -15

با افزايش مواجه گرديد به طوريكه میانگین قیمت مسكن در اين  1396، قیمت مسكن در اين شهر در سال 1395تا  1393سال های 

درصد رشد يافت و پس از آن در سال  71نسبت به سال قبل حدود  1397درصد و در سال  10.8حدود  1395سال نسبت به سال 

درصد افزايش  38در حدود  1400درصد و در نه ماه اول  80در حدود  1399درصد، در سال  62قیمت مسكن در شهر تهران  1398

 میلیون ريال به ازاء يك متر مربع است. 307.6يافت. میانگین قیمت مسكن در نه ماه مذکور در حدود 

 

همزمان با شروع افزايش نرخ در بازار  1396حاکی از اين است که از آذرماه سال  ازار مسکن شهر تهرانبررسی ماهانه قیمت در ب -16

رشد قیمت مسكن نسبت به ماه مشابه سال قبل به  1398ارز، رشد قیمت مسكن شتاب بیشتری گرفت به طوريكه در ارديبهشت ماه 

به  1399روند کاهشی به خود گرفت به طوريكه در ارديبهشت ماه  درصد رسید. پس از آن نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت مسكن112

درصد در  118مجددا افزايشی شده و به  1399کمترين میزان خود در دو سال منتهی به اين ماه رسید ولی اين نرخ رشد، از خردادماه 

دی نرخ رشد قیمت مسكن در شهر تهران رسیده است. هر چند پس از اين ماه به دلیل وقوع ثبات در بازار مسكن تا حدو 1399آبان 

، حدود 1400الزم به ذکر است میانگین قیمت مسكن در آذرماه  رسیده است. 1400درصد در آذرماه  21.1کاهش يافته و به حدود 

 میلیون ريال به ازائ هر متر مربع می باشد. 326

 

ناطق شهری ايران، حاکی از اين است که رشد در م شاخص بهاي مسکن، سوخت و روشنائی )شاخص اجاره بهاي مسکن(بررسی  -17

کاهش يافته  1396درصد در سال  7.2به   1393درصد در سال  17.9روند نزولی داشته و از  1396تا  1393اين شاخص طی سال های 

تاثیرگذار بر اجاره است از جمله داليل اين روند نزولی، کاهش تورم عمومی و ثبات نسبی قیمت در بازار مسكن )به عنوان دو عامل مهم 

به بعد، نرخ رشد اجاره بها  نیز در اين دوره افزايش  1397بها( در اين سال ها است. ولی با افزايش قیمت مسكن و تورم عمومی از سال 

 درصد افزايش يافته است. 26.2به   1400يافته است و  در آذرماه 

 

است. به طوريكه هرچقدر اين شاخص از  قیمت به اجاره مسکننسبت يكی از شاخص های نشانگر حباب قیمتی در بازار مسكن  -18

میانگین بلند مدت خود بیشتر باشد بازار با حباب قیمت بیشتری مواجه می باشد. محاسبه اين نسبت در شهر تهران بر اساس آخرين 

 1399ع واحد مسكونی در سال اطالعات موجود از قیمت و اجاره مسكن نشان می دهد که نسبت قیمت مسكن به اجاره بها يك مترمرب

  1400( و در ادامه اين شاخص در آذرماه 34و  32رسیده است )به ترتیب 1399تا  1370سال به بیشترين میزان از سال و اسفندماه اين 
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( 1390 و1389)در سال  13و کمترين میزان آن،  18رسیده است. الزم به ذکر است میانگین بلندمدت اين شاخص  38به عدد بی سابقه 

 می باشد.

 

هزار واحد است  765در حداکثر مقدار خود و به میزان  1390شهری کشور در سال  تعداد واحد مسکونی در پروانه هاي ساختمانی -19

تعداد واحد مسكونی در پروانه های ساختمانی شهری  1396تا  1394دارای روند نزولی بوده و از سال  1394تا  1391و طی سال های 

هزار واحد  395اين شاخص به حدود  1398و  1397هزار واحد مسكونی ثابت باقی مانده است. ولی طی سال های  330د کشور در حدو

هزار واحد می رسد که هر چند نسبت به سال های گذشته افزايش يافته است ولی همچنان به  490به حدود  1399مسكونی و در سال 

 1390ر است. تعداد واحد مسكونی در پروانه های ساختمانی در شهر تهران نیز در سال میزان قابل توجهی کمتر از نیاز به مسكن کشو

هزار واحد  53هزار واحد( بوده است و پس از اين سال روند کما بیش نزولی به خود می گیرد و  به حدود  233در حداکثر میزان خود )

هزار واحد  14.7نیز صرفا برای  1400هار ماهه نخست سال )کمترين میزان در يك دهه اخیر( کاهش می يابد. در چ 1399در سال 

 مسكونی پروانه ساختمانی صادر شده است.

هزار  834هزار واحد در شهر تهران و  255در حداکثر میزان خود بوده است ) 1392در سال   تعداد واحدهاي مسکونی تکمیل شده -20

به بعد روند کاهشی داشته و  1393ل شده در مناطق شهری از سال واحد در مناطق شهری کشور(. ولی تعداد واحدهای مسكونی تكمی

 هزار واحد رسیده 360هری کشور به هزار واحد و در مناطق ش 79اين شاخص در شهر تهران به  1398با فراز و نشیب هائی در سال 

 92مناطق شهری کشور به ترتیب به به نظر می رسد اين شاخص تا حدودی بهبود يافته و در شهر تهران و  1399است. هرچند در سال 

 هزار واحد رسیده است. 440هزارواحد و 

 

دستمزد با توجه به افزايش شديد نرخ ارز و تورم عمومی و همچنین رونق در بخش ساختمان، نرخ رشد  1392و  1391در سال های  -21

وقوع رکود در بخش ساختمان و همچنین  با 1394و  1393افزايش قابل توجهی يافته، ولی در سال های  و قیمت مصالح ساختمانی

کاهش جهانی قیمت برخی از مصالح ساختمانی )از جمله فوالد( و وجود مازاد تولید در بازار سیمان کشور و همچنین ثبات در نرخ ارز و 

به سال قبل، شاخص نسبت به دوره مشا 1394تورم عمومی، در بازار مصالح ساختمانی نیز ثبات نسبی برقرار شده، به طوريكه در سال 

درصدی برخوردار بوده لذا شاخص ترکیبی  13درصدی را تجربه کرده اما شاخص دستمزد، از رشد مثبت  6.2مصالح ساختمانی کاهش 

به دلیل شرايط تورمی و  1400تا شش ماهه اول سال  1395درصد کاهش يافته ولی در سال های  1.3دستمزد و مصالح ساختمانی 

ن دوره، شاخص ترکیبی قیمت مصالح و خدمات ساختمانی افزايش زيادی يافته به طوريكه اين شاخص طی دوره جهش نرخ ارز در اي

 برابر گرديده است. 4برابر و شاخص دستمزد   6.7برابر شده است. طی اين دوره شاخص مصالح ساختمانی   5.9زمانی مذکور، حدود 

در مجموع مناطق شهری و روستايی کشور ثبت شده که  طالقهزار  90یش از و  ب ازدواجهزار  293بیش از  1400در شش ماهه سال  -22

اند. نكته قابل توجه اين است که درصد رشد طالق خیلی درصد رشد داشته 5و9و  1.6هر دو نسبت به زمان مشابه سال قبل به ترتیب 

طلوبی داشته باشد. همچنین تقاضای مسكن را نیز به تواند اثرات نامبیشتر از درصد رشد ازدواج بوده و اين امر به لحاظ اجتماعی می

 دهد.دلیل نیاز مجزای والدين به واحد مسكونی افزايش می

 
در دوره  حاکی از اين است که با وجود افزايش مهاجرت 36بررسی روند مهاجرت طی دوره های مختلف سرشماری، حسب جدول شماره  -23

-1390و  1385-1390اجرت در اين دوره کاسته شده است و در دوره های زمانی های قبل، از شتاب مهنسبت به دوره 1385-1375

 4.4به  1390- 1385میلیون نفر در دوره زمانی  5.5از تعداد مهاجران، نسبت به دوره قبل کاسته شده است. تعداد مهاجران از  1395

 کاهش يافته است. 1395تا  1390میلیون نفر در دوره زمانی 

 

متر مربع، به کل درآمد ساالنه خانوار( و به تبع آن طول دوره  75)نسبت قیمت يك واحد با مساحت  مسکن شاخص دسترسی به -24

 ، افزايش يافته است. اين شاخص برای کل کشور 1392و  1391به دلیل افزايش قیمت مسكن در سال  1390انتظار خريد مسكن از سال 
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افزايش يافته است. در سالهای  14به  11برای شهر تهران در همین مقطع زمانی از  و 1392در سال  7.2به  1390در سال  6.4از عدد 

شاخص دسترسی به مسكن به میزان قابل توجهی افزايش يافته است. به طوريكه برای شهر تهران در اين سالها شاخص  98و  97

بوده است به  10، حدود 97کل کشور در سال بوده است. همچنین میانگین شاخص دسترسی برای  18و  15دسترسی به ترتیب معادل 

کشد تا صاحب يك مسكن متوسط شود. با توجه سال طول می 30عبارت ديگر يه خانوار با پس انداز نمودن يك سوم درآمد خود، حدود 

آن شاخص  و عدم افزايش درآمد به تناسب 99به افزايش شتابان قیمت مسكن با توجه به افزايش قابل توجه قیمت مسكن در سال 

سال است. با توجه به اينكه افزايش درامد  96و  51و طول دوره انتظار به ترتیب  32و  17دسترسی برای کل کشور و تهران به ترتیب 

بیش از افزايش قیمت مسكن در شش ماهه اول سال بوده شاخص دسترسی به مسكن اندکی بهبود يافته و برای میانگین  1400در سال 

رسیده است. بر اين اسال طول دوره انتظار برای شهر ساير نقاط شهری و تهران به  25و برای شهر تهران به عدد  14کل کشور به عدد 

 سال رسیده است. 75و  44ترتیب به 

 

متر مربعی برای خانوارها در شهر تهران  75 نسبت تسهیالت خريد مسکن به متوسط قیمت يک واحد آپارتمانی 1395در سال  -25

درصد افزايش يافته است. در اوايل  30و از محل اوراق تسهیالت خريد مسكن به  48پس انداز مسكن يكم به حدود  از محل صندوق

 140سقف تسهیالت خريد مسكن از محل اوراق گوهی حق تقدم برای زوجین تهرانی افزايش يافته و با احتساب وام جعاله به 1396سال 

دلیل افزايش قیمت مسكن در تهران و ثبات مبلغ وام صندوق پس انداز يكم برای زوجین، به  1397میلیون تومان رسیده است. در سال 

 درصد رسیده است. در رابطه با اوراق گواهی  26میزان پوشش قیمت مسكن از طريق تسهیالت مسكن باز هم کاهش يافته و به حدود 

است. شايان توجه است که اين ارقام محاسباتی براساس درصد رسیده  23حق تقدم نیز اين نسبت با کاهش مواجه بوده و به حدود 

باشد، به عبارتی باالترين سطح تسهیالت قابل اخذ در بخش مسكن در نظر گرفته تسهیالت زوجین و با احتساب وام جعاله مسكن می

ه با احتساب تسهیالت میلیون تومان افزايش يافته ک 400تسهیالت خريد مسكن برای زوجین به  1400شده است. در آذر ماه سال 

درصد  21.6خريد تا   ltvمیلیون تومان به ازای هر واحد مسكونی می رسد بنابراين  520جعاله و تسهیالت بدون سپرده بانك مسكن به 

ر درصد در شه 6.6اين تسهیالت تا حدود  ltvافزايش يافته است اما با توجه به ثابت بودن تسهیالت صندوق پس انداز يكم بانك مسكن 

 تهران کاهش يافته است.
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   نتیجه گیری

با توجه به شرايطی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم است و نیز با عنايت به عدم وجود چشم اندازی روشن از آينده سیاسی کشور 

توان با دقتی باال بازار مسكن را نمی در حوزه بین المللی به خصوص از ناحیه برجام ، آينده اقتصاد کشور و بازارهای مختلف از جمله

ثبات  المللی ايجاد شده است که خود منجر به بروز تعادل وهايی برای حصول توافق بینبینی نمود. هر چند در حال حاضر امیدواریپیش

فعاالن اقتصادی زياد است.  نسبی در بازارهای دارايی شده اما هنوز سطح نااطمینانی از آينده به ويژه در میان مدت و بلندمدت در بین

باشند و برخی بازار مسكن می متغیرها کاهنده قیمت مسكن يا عامل ايجاد ثبات درآنچه مبرهن است، در مقطع فعلی برخی به هر روی 

توانند همچنان عامل فزاينده قیمت و بی ثباتی های اخیر، میهای نسبتا شديد در بازار مسكن طی سالديگر از متغیرها با وجود افزايش

 در بازار مسكن باشند. عوامل فزاينده و کاهنده قیمت مسكن به شرح ذيل می باشند. 

 عوامل کاهنده قیمت مسکن عبارتند از:

  کاهش قدرت خريد خانوار و افزايش شاخص دسترسی به مسكن به واسطه افزايش شديد قیمت در بازار مسكن طی سال های

 گذشته و عدم افزايش متناسب درآمد خانوار در اين سال ها

   و همچنین باالبودن هزينه استفاده از اثر بخشی نامطلوب تسهیالت خريد مسكن با وجود افزايش های اخیر در اين تسهیالت

 تسهیالت که تا حدود زيادی اثرات مطلوب افزايش سقف تسهیالت را خنثی نموده است

 ن از تورم عمومی در سال های گذشتهپیشی گرفتن قیمت مسك 

 های تولید مسكن با پشتیبانی دولت حسب قانون جهش تولید مسكن )اين برنامه ها هرچند ممكن است دارای اجرای برنامه

عملكرد ذکر شده در قانون مذکور به میزان يك میلیون در سال نباشد ولی منجر به افزايش تولید مسكن به خصوص در حوزه 

 نیاز دهك های متوسط و کم درآمد گردد.( مسكن مورد

 ايجاد ثبات نسبی در بازار ناشی از امیدواری در حصول توافق هسته ای و کاهش تحريم 

 عوامل فزاينده قیمت مسکن عبارتند از: •

 کسری تولید مسكن در مقايسه با نیاز به مسكن در کشور در سال های گذشته 

 یرکاهش تعداد خانه های خالی طی سال های اخ 

 های ساخت باال بودن نرخ تورم عمومی و افزايش هزينه 

  احتمال افزايش نقدينگی به دلیل احتمال استقراض دولت از بانك مرکزی برای جبران کسری بودجه 

  سیاست عدم افزايش نرخ سود بانكی با وجود باال بودن نرخ تورم عمومی 

 وضع سیاستهای جديد مالیاتی در بخش مسكن 

های رونق و رکود قبلی در بازار رسد مطابق با دورهوضعیت موجود به خصوص ثبات در بازار ارز، به نظر می در صورت تداوم

توان پیش بینی شوک قیمتی در بازار مسكن مسكن، نیروهای فزاينده و کاهنده تا حدودی اثر يكديگر را خنثی نمايند و نمی

بینی تدوام رشد باالی نقدينگی، وقوع ثبات مطلق در بازار مسكن حتی )حداقل در کوتاه مدت( را نمود ولی با توجه به پیش 

در کوتاه مدت نیز دور از انتظار می باشد و بازار مسكن هرچند به میزان اندک در ماه های پیش رو با افزايش قیمت مواجه 

د و چنانچه اين فرض محقق نگردد خواهد بود. ولی همانطور که گفته شد اين پیش بینی ها با فرض ثبات در نرخ ارز بیان گردي

های بازار مسكن در قالب دو و چشم انداز سیاسی کشور و به تبع آن بازار ارز با تحوالت گسترده ای مواجه گردد شاخص

سناريوی کلی زير قابل ارائه خواهد بود. به خصوص که به دلیل تجربیات ايجاد شده در اقتصاد کشور در سال های گذشته، 

 دی خانوارها و فعالین اقتصادی به تغییرات نرخ ارز بسیار زياد می باشد.واکنش اقتصا
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تحوالت بازار مسکن در صورت دستیابی به توافقات بین المللی در حوزه برجام و به تبع آن : 1سناريو  

 :در نرخ ارز کاهش قابل توجه

تواند بسته به میزان کاهش نرخ ارز با کاهش مواجه گردد ولی بايد توجه داشت که حتی در اين سناريو قیمت مسكن نیز می

در صورت دستیابی به توافق و کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت، چنانچه نرخ رشد نقدينگی و تورم عمومی به عنوان يك عامل 

کاهش نرخ ارز و  به تبع آن اثرات کاهشی آن  تاثیرگذار بر قیمت در بازارهای مختلف،کاهش نیابد، نمی توان انتظار داشت که

 بر بازارها )از جمله بازار مسكن( حتی در میان مدت پايدار باشد. 

همچنین در اين سناريو در کوتاه مدت به دلیل شكل گیری انتظار کاهش در قیمت ها، تعداد معامالت و تقاضا برای ساخت و 

بلندمدت با افزايش در توان اقتصادی خانوارها و سرمايه گذاران، میزان  ساز با کاهش مواجه می گردد ولی در میان مدت و

 يابد.اخت و ساز در بخش مسكن افزايش میتقاضا )معامالت( و س

تحوالت بازار مسکن در صورت عدم دستیابی به توافقات بین المللی در حوزه برجام و به تبع : 2سناريو 

 :در نرخ ارز آن افزايش قابل توجه

 ها در عموم بازارها از جمله بازار مسكن متناسب با افزايش نرخ ارز، با افزايش مواجه خواهد گرديد.سناريو قیمتدر اين 

ها، تعداد معامالت و ايجاد تقاضای سوداگرانه، گیری انتظار تورمی در قیمتهمچنین در اين سناريو در کوتاه مدت به دلیل شكل

ولی در میان مدت و بلندمدت با کاهش توان اقتصادی خانوارها و سرمايه گذاران،  گرددحجم معامالت با افزايش مواجه می

 يابد.میزان تقاضا )معامالت( و ساخت و ساز در بخش مسكن کاهش می

های بخش مسكن بسیار تاثیر گذار لذا با توجه به مطالب پیش گفته، روند نرخ ارز و به خصوص رشد نقدينگی بر شاخص

در صورت دستیابی به توافق و بهبود شرايط سیاسی کشور در حوزه باشد. چنانچه نرخ رشد باالی نقدينگی تداوم يابد حتی می

ها به خصوص قیمت مسكن را داشت هر چند ممكن بین المللی نمی توان در میان مدت و کوتاه مدت، انتظار ثبات در قیمت

ان نرخ ارز )ناشی از ، قیمت مسكن را با کاهش مواجه نمايد و در صورت افزايش همزمکوتاه مدت در توافقات بین المللی است 

 ی به توافق( و رشد نقدينگی، حتی برای کوتاه مدت هم نمی توان انتظار ثبات در قیمت ها را نمود.عدم دستیاب

 آریاسهم یاقتصاد مطالعات شرکت

www.AryaSahm.com 
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