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 ت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد  گزارش تحوال            

 1400ماه  سال شهريور

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1400 ماهمهر

 تعالي سمهاب
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 1400سال  ماهشهريوردر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

خام  يکه برگرفته از آمارها «1400سال  ماهشهريوردر  مسکن شهر تهران معامالت تحوالت بازار»گزارش 

 يک مرکزبان دياقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک سامانه ثبت معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شدتهيه و 

  واحد مسکوني  هزار 8/7 حدود هاي مسکوني شهر تهران بهتعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  ماهشهريوردر

  .دهدمينشان  کاهشدرصد  0/8 ماه مشابه سال قبل نسبت به و درصد افزايش 6/41 نسبت به ماه قبلکه رسيد 

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

نشان  شيافزادرصد  4/2 قبلماه که نسبت به  ريال بود ميليون 0/317 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال  ماهشکهريوردر به تفکيکک ممکر بنکا  راندر شهر ته بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکه   5واحکدهاي تکا ، واحد مسکوني معامله شده 7789از مجموع  حاکي از آن است که 1400

 0/5قبل حکدود  سال ماهشهريورسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  0/33

 ،"15تکا  11" "،10تکا  6" شامل هاگروهساير  باال در هاي با قدمتبل به سه  واحدواحد درصد کاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. سال ساخت "20و "بيش از " 20تا  16"

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير   ماهريورشه

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 33.0 38.0  -20.0 183.1  2574 3216 1136 سال 5 تا

10-6  549 1549 1750  182.1 13.0  18.3 22.5 

15-11  355 1151 1095  224.2 4.9-  13.6 14.1 

20-16  444 1474 1365  232.0 7.4-  17.4 17.5 

 12.9 12.7  -6.3 254.1  1005 1073 303 20از بيش 

 100 100  -8.0 203.7  7789 8463 2787 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

ي از آن اسکت حکاک 1400 سکال ماهشهريوردر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي بيشکترين تعکداد  ،از ککل معکامالت درصکدي  2/14بکا سکه   5منطقه  ،گانه شهر تهران22مناطق که از ميان 

 ديدرصک 7/8و  0/10 يهابا اختصکاص سکه  به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 ماهشکهريوردر تعداد معکامالت انجکام شکده در شکهر تهکران کل درصد از  6/72مجموع در اند. قرار گرفته ديبع يهادر رتبه
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( 11و  15 ،1، 8 ،7 ،14 ،4 ،2 ،10 ،5 منکاطق ترتيکب بيشکترين فراوانکي شکامل )به منطقه شهر 10مربوط به  1400 سال

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 4/27مانده باقيمنطقه  12بوده و 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 معامله شده در شهر تهران یمسکون یواحدهاتحوالت قيمت  -2

 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1400سال  ماهرشهريودر 

به  ماه مشابه سال قبلو  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 0/317هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 5/30و  4/2ب معادل يترت

 در شهر تهران عملکرد معامالت انجام شده -2 جدول

 شرح 

 1400  ماهشهريور درصد تغيير مقطع زماني

 شهريور
 1400 مرداد 1399

 شهريور
1400 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

-8.0 41.6 7789 5499 8463 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  

 30.5 2.4 317034 309701 242881 )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 مسککوني معاملکه ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 قهميليون ريال به منط 3/150 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 1/689شده معادل 

 .دهندنشان ميدرصد افزايش  3/44و  7/35به ترتيب  1399ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق معامله شده مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

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

سکال  ماهشکهريوردر تر مربکع بنکا توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک م

به ازاي هر متکر مربکع " ميليون ريال 200تا  150" قيمتي دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1400

 يهاو دامنکه اسکت خکود اختصکاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  3/16 با سه  بنا

 ديبعک يهادر رتبکهدرصکد  9/12و  0/16 يهاسکه  بابه ترتيب ميليون ريال  "300 ات 250"و  "250تا  200" قيمتي

درصد واحدهاي مسکوني بکا قيمتکي  1/61اي بوده است که ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين اند.قرار گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 0/317کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

    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



4 

 

 امالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد مع -2-3

 ماهشهريوردر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني 

متکر  "70تکا  60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1400 سال

بکه  متکر مربکع" 80تکا  70و "" 60تا  50بناي "تصاص داشته است. واحدهاي داراي زيراخدرصد  1/15 با سه مربع 

واحکدهاي  ايکن مکاه، در مجمکوع در .انکدگرفتهقکرار  ديبعک يهادر رتبه ديدرص 8/11و  7/14 يهابا سه  ترتيب

 .خود اختصاص دادنددرصد از معامالت انجام شده را به  3/56متر مربع،  80مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

                    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

 کونيتوزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مس -3-3

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

ريال با سه   اردميلي" 0/15تا  0/10" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهآن است که 

 " و0/10تا  0/5" واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  2/18

در . اندقرار گرفتهدي بع يهادر رتبه ديدرص 6/12و  6/17 هايسه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/20تا  0/15"

اختصاص  ريال اردميلي 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  1/50مجموع در اين ماه، حدود 

 .داشته است

                 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

 دهندهنشکان 1400 سکال ماهشکهريوردر  اخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل منکاطق شکهريش بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 7/45 و 8/42 معادل به ترتيب رشد

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانو اجاره معامله شده قيمت مسکنرشد روند  -6 رنمودا
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 ديبنجمع -5

 6/41 قبل نسبت به ماههزار فقره بود که  8/7 در حدود 1400 سال ماهشهريوردر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک دهد. نشان مي کاهشدرصد  0/8 مشابه سال قبلماه  نسبت به و درصد افزايش

ماه مشابه  و به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  0/317معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع متر

رشد محقق شده در ماه  الزم به توضيح است که .دهديدرصد افزايش نشان م 5/30و  4/2ب يسال قبل به ترت

در  (درصد 0/34و  1/3به ترتيب معادل ) مورد گزارش نسبت به رشد ماهانه و نقطه به نقطه مردادماه سال جاری

 تری قرار دارد.سطح پايين

ک ممر بنا شهر تهران به تفکيدر  يجارسال ماهشهريور بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 0/33سال ساخت با سه   5که واحدهاي تا حاکي از آن است 

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

 .هدددرصد رشد نشان مي 7/45و  8/42 معادل سال قبل به ترتيب
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 گزارش: پيوست

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

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

 1400 سال ماهشهريور 

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

 392 689087 1منطقه 

 678 498220 2منطقه 

 296 649711 3منطقه 

 681 337257 4منطقه 

 1109 376231 5منطقه 

 275 460440 6منطقه 

 438 285376 7منطقه 

 407 282895 8منطقه 

 188 227908 9منطقه 

 781 206052 10منطقه 

 328 216890 11منطقه 

 183 182222 12منطقه 

 250 299024 13منطقه 

 493 228807 14منطقه 

 337 164846 15ه منطق

 158 164249 16منطقه 

 192 163126 17منطقه 

 196 150315 18منطقه 

 52 180970 19منطقه 

 97 157831 20منطقه 

 140 225554 21منطقه 

 118 296463 22منطقه 

 7789 317034 متوسط شهر/سرجمع
 رفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش برگ                                          

 


