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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400سال   ماهآبان

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 سياستهاي اقتصادياداره ربرسيها و 

 1400 ماهرذآ

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

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

 يمرکزبانک  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 3/7 حدود هاي مسکوني شهر تهران بهتعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  ماهآباندر

  .دهدمينشان  افزايش درصد 5/63و  5/33به ترتيب معادل  ماه مشابه سال قبل و نسبت به ماه قبلکه رسيد 

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

ش نشان يدرصد افزا 2/1 که نسبت به ماه قبل ريال بود ميليون 1/320 معامالت ملکي شهر تهرانهاي بنگاه

 سه با رشديقاداشته که در م درصد افزايش 7/17 معادل اه مشابه سال قبلنسبت به م رقمن ين ايدهد. همچنيم

ن کند شدن آهنگ رشد يمبکمتر بوده و  به مراتب درصد( 2/118معادل ) 1399 سال ماهآبان نقطه به نقطه

 است. يمت مسکن در سال جاريق

 حجم معامالت مسکن  -1

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

درصد  0/32سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 7304از مجموع  آن است که حاکي از

واحاد درصاد  9/6قبال حادود  ساال ماهآبانسهم مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

ساال  "20تاا16و "" 15تاا  11" "،10تاا  6" يهااگروه بااال در هاي با قادمتبل 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   ماهآبان

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 32.0 38.9  34.5 1.7  2335 1736 1707 سال 5 تا

10-6  769 782 1668  1.7 113.3  17.5 22.8 

15-11  550 542 1037  -1.5 91.3  12.1 14.2 

20-16  666 790 1334  18.6 68.9  17.7 18.3 

 12.7 13.8  51.0 65.6  930 616 372 20بيش از 

 100.0 100.0  63.5 9.9  7304 4466 4064 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

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

 ناماهقراردادهااي مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت درصدي  8/13با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22از ميان مناطق 
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 يهادر رتباه ديدرصا 3/8و  0/9 يهابا اختصاص ساهم به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

 اند. قرار گرفته ديبع

 1400 سال ماهآباندر  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 يمسکون يواحدهاتحوالت قيمت  -2

هاي بنگاه ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1400سال  ماهآباندر 

و  2/1 به ترتيب ماه مشابه سال قبل و ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 1/320لکي شهر تهران معامالت م

 دهد.  نشان مي افزايشدرصد  7/17

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1400 ماهآبان درصد تغيير مقطع زماني

 1400 آبان   1400 مهر 1399 آبان
نسبت به ماه 

 لقب
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

  63.5 33.5  7304  5471  4466 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 17.7 1.2 320090 316311 271931 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنااي مساکوني معاملاه ،نه شهرداري تهرانگا22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 2/145 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 5/727شده معادل 

 .ددهننشان ميدرصد افزايش  6/20و  2/32به 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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 بازار معامالت مسکن هاي آماريساير شاخص -3

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

 1400سال  ماهآباندر 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  3/12و  0/17 يهاساهم باابه ترتياب ميليون ريال  "300 تا 250"و  "250تا  200"

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار  6/61اي بوده است که ، توزيع حجم معامالت به گونهماه در اين اند.گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 1/320از 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

 مااهآبااندر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحاد مساکوني 

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  1/16 با سهممربع 

واحادهاي  ايان مااه، در مجماوع در .انادفتهگرقارار  ديبعا يهادر رتبه ديدرص 3/12و  7/15 يهابا سهم ترتيب

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 0/59متر مربع،  80مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

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

 

 

 

 

 

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

 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 ماهآباندر 

 9/18ريال با سهم  اردميلي" 0/15تا  0/10" ارزشکوني با واحدهاي مسهاي 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 . اندتهقرار گرفدي بع يهادر رتبه ديدرص 3/13و  8/17 هايسهماختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/20تا 

اختصاص  ريال ميليارد 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  3/51مجموع در اين ماه، حدود 

 .داشته است

 توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني -5 نمودار

 

 

 

 

 

 
 مانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سا  
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 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

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

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 9/54 و 6/51 معادل ترتيب

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانو اجاره مله شدهمعا 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 هزار فقره بود که  3/7 در حدود 1400 سال ماهآباندر جام شده تعداد معامالت ان

 مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متردهد. نشان مي افزايشدرصد  5/63 و 5/33به ترتيب معادل  سال قبل

به  ماه مشابه سال قبل و ماه قبل نسبت بهبود که ميليون ريال  1/320معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران

  دهد.نشان ميدرصد افزايش  7/17و  2/1 ترتيب

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

 اند.دادهدرصد بيشترين سهم را به خود اختصاص  0/32سال 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 9/54و  6/51 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 احدهاي مسکونيو تعداد معامالت و

 1400 سال ماهآبان 

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

 334 727499 1منطقه 

 607 500380 2منطقه 

 267 598397 3منطقه 

 574 341540 4منطقه 

 1011 381857 5منطقه 

 219 438115 6منطقه 

 432 301421 7منطقه 

 455 298411 8منطقه 

 187 216202 9منطقه 

 658 209311 10منطقه 

 366 217818 11منطقه 

 159 186704 12منطقه 

 234 283634 13منطقه 

 476 235897 14منطقه 

 388 170890 15منطقه 

 138 166253 16منطقه 

 261 161832 17منطقه 

 192 145199 18منطقه 

 56 173105 19منطقه 

 77 165144 20منطقه 

 134 232184 21منطقه 

 79 324000 22منطقه 

  7304 320090 متوسط شهر/سرجمع
 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور /ماخذ: محاسبات گزارش                                          

 


