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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400 سال  ماهفروردين

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

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

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

 تهيه و 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 1/2هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  ماهفرورديندر

  .دهدمينشان  افزايشدرصد  5/68و نسبت به ماه مشابه سال قبل  کاهشدرصد  3/60نسبت به ماه قبل که رسيد 

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

نشان  کاهشدرصد  1/3 ماه قبلکه نسبت به  ريال بود ميليون 2/293 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سرال مراه فرورديندر نرا به تفکيک عمرر ب در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سرال سراخت برا سره   5واحردهاي ترا ، واحد مسکوني معامله شده 2094از مجموع  حاکي از آن است که 1400

 5/6قبل حدود  ماه سالفروردينسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  1/35

ترا  16" و "15ترا  11" "،10ترا  6" يهاگروه باال در هاي با قدمتبل به سه  واحدواحد درصد کاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. ساختسال  "20

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه فروردين

1398 1399 1400  1399 1400  1399 1400 

 35.1 41.5  42.2 -62.3  734 516 1369 سال 5 تا

10-6  613 229 430  62.6- 87.8  18.4 20.5 

15-11  445 136 282  69.4- 107.4  10.9 13.5 

20-16  597 193 365  67.7- 89.1  15.5 17.4 

 13.5 13.6  67.5 -57.6  283 169 399 20بيش از 

 100.0 100.0  68.5 -63.7  2094 1243 3423 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حراکي از آن اسرت  1400 ماه سالفرورديندر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهراي بيشرترين تعرداد  ،از کرل معرامالت درصردي  1/14برا سره   5منطقه  ،ر تهرانگانه شه22که از ميان مناطق 

در  ديدرصر 2/8و  4/9 يهابا اختصاص سره  به ترتيب 10و  2مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 سرال مراهفرورديندر ام شده در شهر تهرران تعداد معامالت انجکل درصد از  8/71در مجموع اند. قرار گرفته ديبع يهارتبه
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( بروده و 11و  1 ،14، 7 ،8 ،15 ،4 ،10 ،2 ،5 منراطق ترتيب بيشترين فراوانري شرامل )به منطقه شهر 10مربوط به  1400

 .اندتعداد معامالت را به خود اختصاص داده کل درصد از 2/28مانده باقيمنطقه  12

 1400 ماه سالفرورديندر  برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران  -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

  تحوالت قيمت مسکن -2

 ده از طريق، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله ش1400سال  ماهفرورديندر 

 نسبت به و درصد کاهش 1/3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/293هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 7/91 ماه مشابه سال قبل

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 1400 ماه فروردين درصد تغيير مقطع زماني

 فروردين
 1399 اسفند 1399

 فروردين
1400 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 68.5 -60.3 2094 5273 1243 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 91.7 -3.1 293227 302747 152959 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
 ت امالک و مستغالت کشورماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامال

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسرکوني معاملره ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 5/134 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/668شده معادل 

 .دهنددرصد افزايش نشان مي 4/81و  3/113ه ترتيب ب 1399ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

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

سرال  مراهفرورديندر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنرا 

ميليون ريرال " 250تا  200و "" 200تا  150" قيمتي يهادامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1400

خرود درصرد، بيشرترين سره  از تعرداد معرامالت شرهر تهرران را بره  2/16 مشابه با سه  به ازاي هر متر مربع بنا

و  1/13 يهاسره  برابره ترتيرب ميليون ريال  "300 تا 250"و  "150تا  100" قيمتي يهاو دامنه انداختصاص داده

درصرد  7/60اي بوده است که ماه، توزيع حج  معامالت به گونه در اين اند.قرار گرفته ديبع يهادر رتبهدرصد  7/11

ميليون ريرال(  2/293واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 .اندمعامله شده

 )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
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-3

در اد واحردهاي مسرکوني معاملره شرده برر حسرب سرطا زيربنراي هرر واحرد مسرکوني توزيع فراواني تعد

 60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنراينشان مي 1400 ماه سالفروردين

مترر " 50تا  40و "" 60تا  50بناي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  7/15 با سه متر مربع  "70تا 

واحردهاي  اين مراه، در مجموع در قرار دارند. ديبع يهادر رتبه ديدرص 4/12و  3/14 يهابا سه  به ترتيب مربع

 .درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند 7/56متر مربع،  80مسکوني با سطا زيربناي کمتر از 

 درصد(متر مربع/ )      برحسب سطح زيربنا ي معامله شدهمسکون 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  مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحدتوزيع فراواني تعداد واحدهاي ، 1400 ماه سالفرورديندر 

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

 تا 0/10" واحدهاي داراي ارزش. انددهاختصاص دا خودرا به بيشترين سه  از معامالت انجام شده درصد،  5/22سه  

قرار دي بع يهادر رتبه ديدرص 0/11و  7/16 هايسه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/20تا  0/15" " و0/15

 ميليارد 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  1/53در مجموع در اين ماه، حدود . اندگرفته

 .اختصاص داشته است الير

 (درصد /ميليون تومان)  ي تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني توزيع فراوان -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

 1400 مراه سرالن يفررورددر  يشراخ  کرايره مسرکن ايراري در شرهر تهرران و در کرل منراطق شرهر بررسي

 .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابهدي درص 1/36 و 3/32 معادل به ترتيب رشد دهندهنشان

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 بت معامالت امالک و مستغالت کشورارهاي خام سامانه ثبرگرفته از آم ؛قيمت مسکن -1: مآخذ
 يبانک مرکز يداداره آمار اقتصا ؛بهااياره -2        

 ديبنجمع -5

 3/60قبل نسبت به ماه هزار فقره بود که  1/2 در حدود 1400 ماه سالفرورديندر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک دهد. نشان مي افزايشرصد د 5/68 مشابه سال قبلو نسبت به ماه  کاهشدرصد 

درصد  1/3 به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  2/293معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع متر

  .دهديدرصد افزايش نشان م 7/91ماه مشابه سال قبل  نسبت به و کاهش

که شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله 

ماه مورد  در همچنين اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 1/35سال ساخت با سه   5واحدهاي تا 

 شاخ  کرايه مسکن اياري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب يبررس

 .دهددرصد رشد نشان مي 1/36 و 3/32 معادل
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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 ماه سالفروردين 

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

 100 668024 1منطقه 

 196 460625 2منطقه 

 86 565125 3منطقه 

 166 314044 4منطقه 

 296 362601 5منطقه 

 65 381192 6منطقه 

 112 293201 7منطقه 

 126 256871 8منطقه 

 59 212400 9منطقه 

 171 198658 10منطقه 

 94 199308 11منطقه 

 58 160422 12منطقه 

 59 284697 13منطقه 

 108 202904 14ه منطق

 135 147455 15منطقه 

 49 149949 16منطقه 

 60 138530 17منطقه 

 63 134451 18منطقه 

 15 150615 19منطقه 

 16 135474 20منطقه 

 31 226897 21منطقه 

 29 277834 22منطقه 

 2094 293227 متوسط شهر

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

 


