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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400ماه  سال مهر

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 سياستهاي اقتصادياداره ربرسيها و 

 1400 ماهآبان

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

خام  يکه برگرفته از آمارها «1400سال  ماهمهردر  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 

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

  .دهدمينشان  کاهش 8/36و  8/29به ترتيب معادل  ماه مشابه سال قبل و نسبت به ماه قبلکه رسيد 

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

نشان کاهش درصد  2/0 قبلماه که نسبت به  ريال بود ميليون 3/316 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

  حجم معامالت مسکن -1

 1400ساال  ماهمهردر نا به تفکيک عمر ب در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  0/33سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 5471از مجموع  حاکي از آن است که

واحاد درصاد  0/4قبال حادود  ساال ماهمهرسهم مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

ساال  "20و "بايش از " 15تاا  11" "،10تاا  6" یهاگروه باال در متهاي با قدبل به سهم واحدکاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. ساخت

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير   ماهمهر

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 33.0 37.0  43.7- 124.8  1805 3205 1426 سال 5 تا

10-6  668 1571 1192  135.2 -24.1  18.1 21.8 

15-11  430 1129 752  162.6 -33.4  13.0 13.8 

20-16  520 1642 1004  215.8 -38.9  19.0 18.4 

 13.1 12.8  35.3- 210.6  718 1109 357 20بيش از 

 100.0 100.0  36.8- 154.5  5471 8656 3401 ع کلجم
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

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

 ناماهقراردادهااي مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت درصدي  5/14با سهم  5منطقه  ،نگانه شهر تهرا22از ميان مناطق 

 يهادر رتباه ديدرصا 2/9و  9/9 يهابا اختصاص ساهم به ترتيب 10و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

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

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 3/62مانده باقي

 1400 سال ماهمهردر  ز تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم ا -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

هاي بنگاه وني معامله شده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسک1400سال  ماهمهردر 

ماه مشابه  نسبت به ودرصد کاهش  2/0 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 3/316معامالت ملکي شهر تهران 

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 4/18 سال قبل

 شده در شهر تهران عملکرد معامالت انجام -2 جدول

 شرح 

 1400  ماهمهر درصد تغيير مقطع زماني

 1400 مهر 1400 شهريور 1399 مهر
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 36.8- 29.8- 5471 7789 8656 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 18.4 0.2- 316311 317034 267200 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

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

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 4/151 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 7/696شده معادل 

 .دهندنشان ميدرصد افزايش  9/21و  5/22به 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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

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

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

باا  به ازاي هر متر مرباع بناا" ميليون ريال 200تا  150" قيمتي دامنه کوني درواحدهاي مسحاکي از آن است که 

 قيمتاي يهاو دامنه است خود اختصاص دادهدرصد، بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به  0/17 سهم

قارار  ديبعا يهاهدر رتبادرصاد  1/12و  9/15 يهاساهم باابه ترتياب ميليون ريال  "300 تا 250"و  "250تا  200"

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار  0/60اي بوده است که ماه، توزيع حجم معامالت به گونه در اين اند.گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 3/316از 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
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-3

 مااهمهردر شده بر حسب سطح زيربناي هار واحاد مساکوني  معاملهتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني 

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

باه  متار مرباع" 80تاا  70و "" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  0/16 با سهممربع 

واحادهاي  ايان مااه، در مجماوع در .انادگرفتهقارار  ديبعا يهادر رتبه ديدرص 6/13و  2/14 يهاهمبا س ترتيب

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 4/75متر مربع،  80مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

                    زيربنا برحسب سطح مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
 

 

 

 

 

 

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

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

حاکي از آن  ر واحدتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش ه، 1400 سال ماهمهردر 

 3/19ريال با سهم  اردميلي" 0/15تا  0/10" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهاست که 

 0/15" " و0/10تا  0/5" واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سهم از معامالت انجام شده درصد، 

در . اندقرار گرفتهدي بع يهادر رتبه ديدرص 5/11و  9/16 هايسهماختصاص  باه ترتيب بريال  ميليارد "0/20تا 

اختصاص  ريال ميليارد 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  5/49مجموع در اين ماه، حدود 

 .داشته است

                 بر اساس ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده  -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 ماهمهردر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 3/51 و 4/48 معادل ترتيب

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

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 ديبنجمع -5

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

 مربع يمت فروش يک متردر اين ماه متوسط قدهد. نشان مي کاهشدرصد  8/36 و 8/29به ترتيب معادل  سال قبل

 ودرصد کاهش  2/0 به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  3/316معادل  واحدهاي مسکوني شهر تهرانزيربناي 

در  نرخ رشدهای مذکور الزم به توضيح است که .دهديدرصد افزايش نشان م 4/18ماه مشابه سال قبل  نسبت به

 5/30و  4/2به ترتيب معادل ) سال جاری شهريورماهه نقطه ماه مورد گزارش نسبت به رشد ماهانه و نقطه ب

 تری قرار دارد.در سطح پايين (درصد

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

 اند.ود اختصاص دادهدرصد بيشترين سهم را به خ 0/33سال ساخت با سهم  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

 .دهددرصد رشد نشان مي 3/51و  4/48 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 عامالت واحدهاي مسکونيو تعداد م

 1400 سال ماهمهر 

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

 269 696702 1منطقه 

 540 498863 2منطقه 

 198 600786 3منطقه 

 440 332006 4منطقه 

 793 382966 5منطقه 

 178 458197 6منطقه 

 329 299659 7قه منط

 329 285360 8منطقه 

 123 217707 9منطقه 

 505 203973 10منطقه 

 231 209264 11منطقه 

 121 178456 12منطقه 

 167 283168 13منطقه 

 324 223693 14منطقه 

 281 166736 15منطقه 

 85 177091 16منطقه 

 135 167885 17منطقه 

 146 151441 18منطقه 

 37 182457 19منطقه 

 68 158200 20منطقه 

 102 227526 21منطقه 

 70 330795 22منطقه 

 5471 316311 متوسط شهر/سرجمع

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

 


