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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400 سال  ماهارديبهشت

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1400خردادماه 

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

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

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

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شد

  واحد مسکوني  هزار 9/3هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  ماهارديبهشتدر

  .دهدمينشان  کاهشدرصد  2/65و نسبت به ماه مشابه سال قبل  افزايشدرصد  1/88نسبت به ماه قبل که رسيد 

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

نشان  کاهشدرصد  8/1 قبلماه که نسبت به  ريال بود ميليون 0/288هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

ستال  ماهارديبهشتتدر بنا  به تفکيک عمر در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

ستال ستاخت بتا سته   5واحتدهاي تتا ، واحد مسکوني معامله شده 3938از مجموع  حاکي از آن است که 1400

قبتل حتدود  ستال ماهارديبهشتسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  7/35

" و 15تتا  11" "،10تتا  6" يهتاگروه بتاال در هاي با قتدمتواحدبل به سه  واحد درصد کاهش يافته و در مقا 1/3

  افزوده شده است. ساخت "سال 20بيش از "

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

 عمر بنا )سال(
 رصدسهم د  درصد تغيير   ماهارديبهشت

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 35.7 38.8  68.0- 11.7-  1405 4391 4975 سال 5 تا

10-6  2195 2070 820  5.7- -60.4  18.3 20.8 

15-11  1531 1414 532  7.6- -62.4  12.5 13.5 

20-16  2085 2014 668  3.4- -66.8  17.8 17.0 

 13.0 12.6  63.9- 5.9  513 1421 1342 20بيش از 

 100.0 100.0  65.2- -6.7  3938 11310 12128 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حتاکي از آن  1400 ستال ماهارديبهشتتدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شتهر تهتران 

قراردادهتاي بيشتترين تعتداد  ،از کل معامالت درصدي  3/15با سه   5منطقه  ،گانه شهر تهران22ان مناطق است که از مي

در  ديدرصت 3/8و  3/9 يهابا اختصاص سته  به ترتيب 4و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 ماهارديبهشتتدر تعداد معتامالت انجتام شتده در شتهر تهتران  کلدرصد از  5/71در مجموع اند. قرار گرفته ديبع يهارتبه
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( بتوده 3و  8 ،15، 1 ،14 ،7 ،2 ،4 ،10 ،5 منتاطق ترتيب بيشترين فراواني شامل )به منطقه شهر 10مربوط به  1400 سال

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 5/28مانده باقيمنطقه  12و 

 1400 سال ماهارديبهشتدر  ع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدهتوزي -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

 واحد مسکوني معامله شده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي 1400سال  ماهارديبهشتدر 

 نسبت به و درصد کاهش 8/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 0/288هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 7/69 ماه مشابه سال قبل

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 1400  ماهتارديبهش درصد تغيير مقطع زماني

 ارديبهشت
 1400 فروردين 1399

 ارديبهشت
1400 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

  65.2- 88.1  3938 2094 11310 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 69.7 1.8- 287966 293227 169727 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
 مارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آ

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مستکوني معاملته ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 7/119 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 1/602شده معادل 

 .دهندنشان ميدرصد افزايش  6/52و   6/77به ترتيب  1399نسبت به ماه مشابه سال ارقام مزبور 
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 1400تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در دوماهه نخست سال  -3

هزار واحد  0/6 حدود به 1400 دو ماهه نخست سالهاي مسکوني شهر تهران در تعداد معامالت آپارتمان

در اين مدت دهد. نشان ميدرصد کاهش  9/51 ،قبلسال مدت مشابه مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با 

هاي معامالت ملکي در شهر تهران شده از طريق بنگاه متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله

 دهد. درصد افزايش نشان مي 1/80ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  6/290

 1398-1400هاي دو ماهه نخست سال عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران در -3جدول 

  
 درصد تغيير  دوماهه 

1398 1399 1400 1399 1400 

-19.3 6032 12553 15551 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  -51.9 

 80.1 34.8 290597 161343 119708 )هزار ريال(متوسط قيمت هر متر مربع 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -4

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني -1-4

ستال  ماهارديبهشتدر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا 

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

 يهاو دامنته استت خود اختصتاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  2/17 با سه  بنا

 ديبعت يهادر رتبتهدرصتد  3/12و  9/14 يهاسته  بابه ترتيب ميليون ريال  "150 تا 100"و  "250تا  200" قيمتي
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درصد واحدهاي مسکوني بتا قيمتتي  8/58اي بوده است که ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين اند.قرار گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 0/288کمتر از 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

 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-4

در واني تعداد واحتدهاي مستکوني معاملته شتده بتر حستب ستطا زيربنتاي هتر واحتد مستکوني توزيع فرا

 دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحتدهاي مستکوني بتا زيربنتاينشان مي 1400 سال ماهارديبهشت

بتا  متر مربتع" 70تا  60بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  2/15 با سه متر مربع  "60تا  50"

واحدهاي مسکوني با سطا زيربنتاي کمتتر از  اين ماه، در مجموع در قرار دارند. ديبع در رتبه ديدرص 8/14 سه 

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 1/56متر مربع،  80

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

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب ارزش هر واحد مسکوني -3-4

حاکي  ب ارزش هر واحدتوزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حس، 1400 سال ماهارديبهشتدر 

ريال با  اردميلي" 0/10تا  0/5" ارزشواحدهاي مسکوني با هاي قيمتي مورد بررسي، در ميان دامنهاز آن است که 

 واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  4/21اختصاص سه  

 يهادر رتبه ديدرص 0/12و  9/16 هايسه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/20تا  0/15" " و0/15تا  0/10"

 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  5/53در مجموع در اين ماه، حدود . اندقرار گرفتهدي بع

 .اختصاص داشته است ريال ميليارد

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

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -5

 دهندهنشتان 1400 ستال ماهارديبهشتتدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابهدي درص 3/36 و 6/32 معادل به ترتيب رشد

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 ت امالک و مستغالت کشوربت معامالبرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 يبانک مرکز يداداره آمار اقتصا ؛بهااجاره -2        
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 ديبنجمع -6

 1/88قبل نسبت به ماه هزار فقره بود که  9/3 در حدود 1400 سال ماهارديبهشتدر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک دهد. نشان مي کاهشدرصد  2/65 مشابه سال قبلو نسبت به ماه  افزايشدرصد 

درصد  8/1 به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  0/288معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع متر

  .دهديدرصد افزايش نشان م 7/69ماه مشابه سال قبل  نسبت به و کاهش

شهر تهران به تفکيک عمر جاری در ماه سالارديبهشت بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 7/35سال ساخت با سه   5که واحدهاي تا حاکي از آن است بنا 

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 3/36و  6/32 معادل سال قبل به ترتيب
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 گزارش: پيوست

 مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک فروش قيمت متوسط -4 جدول

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

 1400 سال ماهارديبهشت 

 قره()ف تعداد معامالت )هزار ريال( متوسط قيمت منطقه شهري

 208 602116 1منطقه 

 309 458158 2منطقه 

 163 565650 3منطقه 

 328 294446 4منطقه 

 601 366444 5منطقه 

 121 408953 6منطقه 

 218 281714 7منطقه 

 202 263290 8منطقه 

 82 201251 9منطقه 

 365 197069 10منطقه 

 161 193501 11منطقه 

 101 166816 12منطقه 

 112 282399 13منطقه 

 216 212680 14منطقه 

 206 155566 15منطقه 

 95 156336 16منطقه 

 107 145438 17منطقه 

 124 119716 18منطقه 

 51 149785 19منطقه 

 42 146980 20منطقه 

 73 232336 21منطقه 

 53 205660 22منطقه 

  3938 287966 متوسط شهر
 ماخذ: محاسبات گزارش برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور                                          

 


