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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400ماه  سال ري ت 

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1400 مردادماه

 تعالي سمهاب
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 1400سال  تيرماهدر زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران گ

خام سامانه ثبت  يکه برگرفته از آمارها «1400سال  تيرماهدر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش 

منتشر تهيه و  يبانک مرکز دياقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استدش

  واحد مسکوني  هزار 1/5 حدود هاي مسکوني شهر تهران بهتعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  تيرماهدر

  .دهدمينشان  کاهشدرصد  9/63و  6/0 به ترتيب ماه مشابه سال قبل و نسبت به ماه قبلکه رسيد 

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

نشان  شيافزادرصد  3/1 قبلماه که نسبت به  ريال بود ميليون 4/300 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

 1400 ساال تيرمااهدر به تفکيک عمر بنا  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  5/33سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 5071از مجموع  حاکي از آن است که

واحاد درصاد  1/5قبال حادود  ساال تيرمااهسهم مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

و " 20تا  16، ""15تا  11" "،10تا  6"شامل  هاگروه ساير باال در هاي با قدمتبل به سهم واحدکاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. سال ساخت "20بيش از "

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير   تيرماه

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 33.5 38.6  68.7- 181.3  1698 5418 1926 سال 5 تا

10-6  866 2711 1092  213.0 -59.7  19.3 21.5 

15-11  650 1821 737  180.2 -59.5  13.0 14.5 

20-16  772 2389 880  209.5 -63.2  17.0 17.4 

 13.1 12.2  61.1- 196.5  664 1708 576 20بيش از 

 100 100  63.9- 193.3  5071 14047 4790 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حاکي از آن است کاه از  1400 سال تيرماهدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

را  ناماهقراردادهااي مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت درصدي  4/14با سهم  5منطقه  ،انگانه شهر تهر22مناطق ميان 

 يهادر رتباه ديدرصا 6/9و  4/10 يهابا اختصااص ساهم به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينبه خود اختصاص داده است. 

مرباو   1400 ساال تيرمااهدر ده در شهر تهران تعداد معامالت انجام شکل درصد از  7/73در مجموع اند. قرار گرفته ديبع
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منطقاه  12( باوده و 11و  15 ،8، 7 ،1 ،14 ،4 ،2 ،10 ،5 منااطق ترتياب بيشاترين فراواناي شاامل )به منطقه شهر 10به 

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 3/26مانده باقي

 1400 سال تيرماهدر  از تعداد معامالت انجام شده توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 تحوالت قيمت مسکن  -2

ي هابنگاه ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1400سال  تيرماهدر 

ب معادل يبه ترت ماه مشابه سال قبلو  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 4/300معامالت ملکي شهر تهران 

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 7/43و  3/1

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1400  تيرماه درصد تغيير مقطع زماني

 1400 ريت 1400 خرداد 1399 ريت
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

  63.9- 0.6-  5071  5102  14047 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 43.7 1.3 300447 296736 209094 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
 محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: 

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مساکوني معاملاه ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 4/134 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 3/620شده معادل 

 .دهندنشان ميافزايش درصد  6/39و   9/36به ترتيب  1399ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ري بازار معامالت مسکنهاي آماساير شاخص -3

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-3

 1400ساال  تيرماهدر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا 

باا  به ازاي هر متر مرباع بناان ريال " ميليو200تا  150" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که 

 قيمتاي يهاو دامنه است خود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به  2/17 سهم

قارار  ديبعا يهادر رتباهدرصاد  8/12و  3/15 يهاساهم باابه ترتياب ميليون ريال  "300 تا 250"و  "250تا  200"

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر  5/59اي بوده است که ، توزيع حجم معامالت به گونهماه در اين اند.گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 4/300از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

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

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-3

 تيرمااهدر د مساکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربنااي هار واحا

متار  "60تاا  50" دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1400 سال

باه  متار مرباع" 80تاا  70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  4/15 با سهممربع 

واحادهاي  ايان مااه، در مجماوع در .انادگرفتهقارار  ديبعا يهارتبهدر  ديدرص 6/11و  9/13 يهابا سهم ترتيب

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 3/55متر مربع،  80مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

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

 

 

 

 

 

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

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

حاکي از آن  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1400 سال تيرماهدر 

ريال با اختصاص  اردميلي" 0/10تا  0/5" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي، ميان دامنه دراست که 

تا  0/10" واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد،  1/19سهم 

قرار دي بع يهادر رتبه ديدرص 9/11و  4/17 هايمسهاختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/20تا  0/15" " و0/15

 ميليارد 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  0/51در مجموع در اين ماه، حدود . اندگرفته

 .اختصاص داشته است ريال

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

 

 

 

 

 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور  
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 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

باه  رشاد دهندهنشان 1400 سال تيرماهدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 7/38 و 9/34 معادل ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهرشد روند  -6 رنمودا
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 يبانک مرکز يداداره آمار اقتصا ؛ابهاجاره -2        

 ديبنجمع -5

مشابه ماه و  قبلنسبت به ماه هزار فقره بود که  1/5 در حدود 1400 سال تيرماهدر تعداد معامالت انجام شده 

زيربناي  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان مي کاهشدرصد  9/63و  6/0 به ترتيب سال قبل

ب يماه مشابه سال قبل به ترت و به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  4/300معادل  ي شهر تهرانواحدهاي مسکون

  .دهديدرصد افزايش نشان م 7/43و  3/1

شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي در  يجارسال تيرماه بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 در همچنين اند.درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 5/33ت با سهم سال ساخ 5که واحدهاي تا از آن است 

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به  يماه مورد بررس

 .دهددرصد رشد نشان مي 7/38و  9/34 معادل ترتيب
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 گزارش: پيوست

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر کي فروش قيمت متوسط -3 جدول

 تهران شهر گانه 22 مناطق در انجام شده و تعداد معامالت واحدهاي مسکوني

 1400 سال تيرماه 

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

 294 620312 1منطقه 

 487 473746 2منطقه 

 195 586365 3منطقه 

 361 307355 4منطقه 

 731 377937 5قه منط

 185 458337 6منطقه 

 285 290299 7منطقه 

 252 278053 8منطقه 

 108 209892 9منطقه 

 525 200848 10منطقه 

 239 205440 11منطقه 

 141 180265 12منطقه 

 139 278745 13منطقه 

 302 218909 14منطقه 

 251 159461 15منطقه 

 80 165279 16منطقه 

 113 153023 17منطقه 

 122 134424 18منطقه 

 44 157760 19منطقه 

 53 157427 20منطقه 

 96 218042 21منطقه 

 68 264896 22منطقه 

  5071 300447 متوسط شهر/سرجمع
 ت کشورماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغال                                          

 


