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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400سال   ماهدي

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1400 ماهبهمن

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

خام  يکه برگرفته از آمارها «1400 سالماه دي در مسکن شهر تهران معامالت تحوالت بازار»گزارش 

 يبانک مرکز دياقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک سامانه ثبت معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شدتهيه و 

  بالغ مسکوني واحد  هزار 8/9شهر تهران به  معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1400سال  ماهديدر

  .دهدمينشان  افزايش درصد 3/179و  5/0به ترتيب معادل  ماه مشابه سال قبل و نسبت به ماه قبلکه  گرديد

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

ش نشان يدرصد افزا 1/1 که نسبت به ماه قبل ريال بود ميليون 4/329 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 سه با رشديمقاداشته که در  درصد افزايش 3/20 معادل اه مشابه سال قبلنسبت به م رقمن ين ايدهد. همچنيم

مت ين کند شدن آهنگ رشد قيمبکمتر بوده و  به مراتب درصد( 3/98معادل ) 1399 سال ماهدي نقطه به نقطه

 است. يمسکن در سال جار

 حجم معامالت مسکن  -1

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

درصد  6/33سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 9816از مجموع  است کهحاکي از آن 

واحاد درصاد  4/5قبال حادود  ساال ماهديسهم مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

و  "20تاا16" ،"15تاا  11" "،10ا ت 6" شامل هاگروه ساير باال در هاي با قدمتبل به سهم واحدکاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. سال ساخت "20"بيش از 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير   ماهدي

1398 1399 1400  1399 1400  3991  1400 

 33.6 39.0  140.6 69.3-  3301 1372 4470 سال 5 تا

10-6  2069 629 2055  -69.6 226.7  17.9 20.9 

15-11  1351 458 1429  -66.1 212.0  13.0 14.6 

20-16  1807 614 1755  -66.0 185.8  17.5 17.9 

 13.0 12.6  188.7 55.4-  1276 442 990 20بيش از 

 100.0 100.0  179.3 67.1-  9816 3515 10687 جمع کل

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

حااکي از آن اسات کاه  1400 سال ماهديدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

 ناماهقراردادهااي مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت درصدي  8/14ا سهم ب 5منطقه  ،گانه شهر تهران22از ميان مناطق 
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 يهادر رتباه ديدرصا 8/8و  0/10 يهابا اختصاص سهم به ترتيب 4و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

 اند. قرار گرفته ديبع

 1400 سال ماهديدر  ت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامال -1 نمودار
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 1معامله شده در شهر تهران يمسکون يواحدهاتحوالت قيمت  -2

هاي بنگاه از طريق ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده1400سال  ماهديدر 

و  1/1 به ترتيب ماه مشابه سال قبل و ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 4/329معامالت ملکي شهر تهران 

 دهد.  نشان مي افزايشدرصد  3/20

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1400 ماهدي درصد تغيير مقطع زماني

 1400 دي   1400 آذر 1399 دي
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

  179.3 0.5  9816  9772  3515 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 20.3 1.1 329364 325908 273860 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنااي مساکوني معاملاه ،گانه شهرداري تهران22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 5/156 باکمترين آن و  1 ميليون ريال به منطقه 2/702شده معادل 

 .دهندنشان ميرصد افزايش د 8/28و  0/17به ترتيب  1399نسبت به ماه مشابه سال ارقام مزبور 

   

_____________________________________________________________________ 
نمايد که با توجه به ناهمگن متوسط قيمت معامالتي برآورد شده در اين گزارش، صرفًا تصوير کلي از تحوالت قيمتي در شهر تهران را ارائه مي .1

ر عوامل(، الزم بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشاعات همچون پارکينگ و انباري، کيفيت ساخت و ساي

 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهاست موارد مذکور در مقايسه قيمت
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق معامله شده مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار               

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنشاخص ساير -3

دهاد کاه باه نشان مي 1400ماه سال توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده شهر تهران در دي

درصاد از معاامالت  5/58متر مربع، سهمي معادل  80لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار از متوساط قيمات  5/62انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 

درصاد از معاامالت نياز باه  9/48و  ميلياون رياال( معاملاه شاده 4/329هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

 ميليارد تومان اختصاص داشته است. 0/2واحدهاي مسکوني با ارزش هر واحد کمتر از 

 بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده داد واحدهايتوزيع فراواني تع -4 نمودار
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 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  

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

باه  رشاد دهندهنشان 1400 سال ماهديدر  اخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهريش بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 0/54 و 7/50 معادل ترتيب

 )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

مشابه ماه و  قبلنسبت به ماه که  بالغ گرديدهزار فقره  8/9به  1400 سال ماهديدر تعداد معامالت انجام شده 

 مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان مي افزايشدرصد  3/179 و 5/0به ترتيب معادل  سال قبل

ماه مشابه  و نسبت به ماه قبلبود که ميليون ريال  4/329معادل  شهر تهرانمعامله شده در  زيربناي واحدهاي مسکوني

  دهد.نشان ميش درصد افزاي 3/20و  1/1 به ترتيب سال قبل

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

 اند.درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 6/33سال ساخت با سهم  5که واحدهاي تا حاکي از آن است 

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

 .دهددرصد رشد نشان مي 0/54و  7/50 معادل سال قبل به ترتيب
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 گزارش: پيوست

 1معامله شده مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک قيمت متوسط -3 جدول

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

 ريمنطقه شه
 1400ماه سال دي

 )فقره(تعداد معامالت  )هزار ريال(متوسط قيمت 

 347 702185 1منطقه 

 752 488573 2منطقه 

 313 630115 3منطقه 

 864 350034 4منطقه 

 1454 407833 5منطقه 

 274 464946 6منطقه 

 548 305046 7منطقه 

 559 294293 8منطقه 

 224 236608 9منطقه 

 980 222139 10منطقه 

 464 227579 11منطقه 

 231 200054 12منطقه 

 332 296224 13منطقه 

 653 247452 14منطقه 

 548 184856 15منطقه 

 167 187004 16منطقه 

 267 178675 17منطقه 

 283 156479 18منطقه 

 93 190580 19منطقه 

 126 169784 20منطقه 

 182 246545 21منطقه 

 155 319557 22منطقه 

  9816 329364 متوسط شهر/سرجمع
 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور /ماخذ: محاسبات گزارش                                          

نمايد که با توجه به ناهمگن را ارائه ميمتوسط قيمت معامالتي برآورد شده در اين گزارش، صرفًا تصوير کلي از تحوالت قيمتي در شهر تهران  -1

بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشاعات همچون پارکينگ و انباري، کيفيت ساخت و ساير عوامل(، 
 قرار گيرد.هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر هاي محاسبه شده در ماهالزم است موارد مذکور در مقايسه قيمت

 


