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گزارش تحوالت بازار معامالت 

 مسکن شهر تهران
       

 به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 1400اردیبهشت 

      

 باسمه تعالی

 



 

  9/3درصد کاهش یافت. بر اساس آمارهای برگرفته از بانک مرکزی    8/1قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه  

های مسکونی در پایتخت منعقد شد که این مقدار نسبت به فروردین سال  هزار فقره قرارداد خرید و فروش واحد 

سال قبل کاهش داشته است. کاهش حجم    درصد نسبت به اردیبهشت ماه  2/65درصد افزایش داشته و    1/88جاری  

 باشد. می  بازار مسکن تواند گویای شروع یک رکود در می  99قابل توجه نسبت به اردیبهشت  معامالت مسکن

معامالت گزارش    درصد کاهش یافت.  8/1نسبت به ماه قبل    1400در اردیبهشت سال    قیمت مسکن شهر تهران

 درصد افزایش داشته است.   69/ 7به میزان  99دیبهشت سال این قیمت نسبت به ار دهد نشان می  مسکن

شده است.   این تحوالت براساس آمارهای خام برگرفته از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور استخراج

در سایت بانک مرکزی به صورت  تهیه و    بانک مرکزی های اقتصادی  ها و سیاستررسیتوسط اداره ب  این آمارها

 .شودمی منتشر ماهانه 
 

 

  شهر تهران معامالت مسکنحجم تغییرات 

های مربوط  . بررسیهزار واحد آپارتمان مسکونی در شهر تهران معامله شد   3938تعداد    1400در اردیبهشت سال  

متعلق به واحدهای    معامالت مسکندهد که رکورد بیشترین تعداد  بر اساس عمر بنا نشان می   معامالت مسکنبه  

ل گذشته  باشد. تعداد معامله شده این واحدها نسبت به اردیبهشت سادرصد می   7/35سال ساخت با سهم    5کمتر از  

  درصد کاهش داشته است. 1/3

و    اند معامله کرده   شتر یسال ساخت را ب  5  ی باال  یسال گذشته مردم تهران واحدها  بهشتینسبت به ارددر عوض  

سال که نسبت به سال    20تا    16  یبه استثناء گروه واحدها  شان از حجم کل معامالت افزایش داشته استسهم

 د کاهش داشته است. درص 0/ 8گذشته تعداد معامالتشان 

 

 : توزیع حجم معامله شده واحدهای مسکونی شهر تهران بر مبنای عمر بنا 1جدول 

 عمر بنا 
 سهم درصد  درصد تغییر اردیبهشت ماه 

1398 1399 1400 1399 1400 1399 1400 

 7/35 8/38 - 0/68 - 7/11 1405 4391 4975 سال   5تا  

 8/20 3/18 - 4/60 - 7/5 820 2070 2195 سال   6ـ    10

 5/13 5/12 - 4/62 6/7 532 1414 1531 سال   11ـ    15

 0/17 8/17 - 8/66 - 4/3 668 2014 2085 سال   16ـ    20

 13 6/12 - 9/63 9/5 513 1421 1342 سال   20بیش از  

 0/100 0/100 - 2/65 - 7/6 3938 11310 12128 جمع کل

https://www.cbi.ir/category/16994.aspx


 

  15/ 3تهران با سهم   5دهد که در منطقه گانه پایتخت نشان می 22مناطق  بازار مسکنهای انجام شده در بررسی

درصد    3/9با سهم    10بیشترین تعداد قرداد خرید و فروش منعقد شده است. منطقه    معامالت مسکندرصد از کل  

 د. اننامه بوده در درصد در رتبه سوم عقد قردادهای مبایعه  3/8با  4از کل معامالت در رتبه دوم و منطقه 

در از کل تعداد معامالت در شهر تهران را به    5/71( در کل 3و  8، 15، 1،  14، 7، 2، 4،  10، 5در این ماه مناطق )

درصد از کل تعداد معامالت را    5/28باشند در مجموع  منطقه می   12اند و مابقی مناطق که  خود اختصاص داده 

 اند. داشته 

 

 
 به تفکیک مناطق شهر تهران  1400دیبهشت : حجم معامالت انجام شده در ار1مودار ن

 

 

 

 

 

 قیمت مسکن شهر تهرانتغییرات 

بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران  

درصد    8/1این قیمت نسبت به فررودین ماه امسال    میلیون ریال بوده است.  288  معادل  1400  در ماه اردیبهشت

 درصد افزایش داشته است. 7/69کاهش داشته است و نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته 

 



 

 : عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران2جدول 

 عنوان

 1400درصد تغییرات ماه اردیبهشت زمان

اردیبهشت  

1399 

 فروردین

1400 
 1400اردیبهشت  

نسبت به ماه 

 گذشته 

نسبت به 

 99اردیبهشت  

 - 2/65 1/88 3938 2094 11310 تعداد معامالت
متوسط قیمت هر متر 

 مربع )هزار ریال( 
169727 293227 287966 8/1 - 7/69 - 

 

گانه شهر بزرگ تهران با متوسط    22مناطق   ان یدر م 1ماه امسال منطقه   بهشتیکه ارد دهد ی آمارها نشان م  نیا

  مت یمتوسط ق  نیکمتر نی ماه شکسته است. همچن نی را در ا متیق  نیرکورد باالتر ال یر ونیلیم  1/602 متیق

 تعلق داشته است.  الیر ون یلیم  7/119 متیبا ق  18مسکن به منطقه 

روبرو    ش یدرصد افزا  6/52با    18و منطقه    99  بهشتینسبت به ارد  ش یدرصد افزا  77/ 6با    1اساس منطقه    نیا  بر

 اند.بوده 

 
 )میلیون ریال) مناطق شهر تهران  واحد مسکونی متر مربع زیربنای متوسط قیمت یک- 2نمودار 

 

 

 1400شهر تهران در اردیبهشت و فروردین ماه سال  نتغییرات بازار مسک

هزار واحد رسیده است    6به حدود    1400تعداد قراردادهای خرید و فروش منعقد شده شهر تهران از ابتدای سال  

  61/ 2  98کاهش روبرو بوده است و نسبت به دو ماهه اول سال   9/51به میزان    99که نسبت به دو ماهه اول سال  

 ه است. درصد کاهش داشت

 میلیون ریال



 

در این مدت به میزان    قیمت مسکن شهر تهران دهد که متوسط  نشان می   1400آمار مربوط به دو ماهه اول سال  

درصد و نسبت به دو ماهه اول    80/ 1به میزان    99میلیون ریال بوده است که نسبت به اردیبهشت و فروردین    6/29

 درصد افزایش قیمت داشته است.   8/142به میزان  98سال 

 : عملکرد معامالت انجام شده شهر تهران در فروردین و اردیبهشت 3جدول 

 

 های مربوط به بازار مسکن شهر تهرانییرات سایر شاخصتغ

 توزیع فراوانی حجم معامالت مسکن بر مبنای قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 

  ی متیدر دامنه ق یمسکون  یواحدها  شتریکه مردم تهران ب دهد ی مربوط به تحوالت بازار مسکن، نشان م یآمارها

  یدرصد از کل سهم واحدها 17/ 2 زانیم نیاند که اهر متر مربع را معامله کرده  یبه ازا ال یر ون یلیم  200تا   150

 رکورد زده است.  ز ین تتعداد معامال ،ی متیدامنه ق نیدر ا  نیمعامله شده است. همچن

  الیر ون ی لیم 150تا   100درصد و  9/14با   الیر ون یلیم  250تا   200 ی متیبعد از آن در بازه ق نینشتخت یپا مردم 

 اند.و فروش کرده   د یدرصد خر 3/12با 

متوسط   الیر  ونی لیم 288کمتر از  ی درصد واحد مسکون 5/58بوده است که   یماه طور  نیمعامالت در ا حجم

 بوده است. شانمتیق

 
 )میلیون ریال/ درصد)واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا  حجمتوزیع فراوانی :  3نمودار 

 

 عنوان
 درصد تغییر فروردین و اردیبهشت

1398 1399 1400 1399 1400 

 - 9/51 - 3/19 6032 12553 15551 تعداد معامالت )واحد مسکونی(

 1/80 8/34 290597 161343 119708 متوسط قیمت هر متر مربع )هزار ریال( 



 

 ی واحد مسکونیربنایز مبنای معامالت مسکن بر حجم  یفراوان عیتوز

حاکی از است که رکورد    1400های مسکونی بر مبنای زیر بنا در اردیبهشت ماه آمار مربوط به توزیع فراوانی واحد 

از سهم کل تعلق داشته است.    15/ 2متر مربع با درصد    60تا    50معامالت متعلق به واحدهای مسکونی  بیشترین  

قابل ذکر است   باشند.درصد در رتبه بعدی می  8/14متر مربع با سهم  70تا  60بعد از آن واحدهای دارای زیربنای  

 اند.م شده را به خود اختصاص داده درصد از معامالت انجا 1/56متر مربع،  80کمتر از  ی مسکون یکه واحدها

 

 
 )متر مربع/ درصد)سطح زیربنا  بر اساسواحدهای مسکونی   حجم معامالت مسکنتوزیع فراوانی :  4نمودار 

 

   

 

 ی واحد مسکون ارزش ی حجم معامالت مسکن بر مبنا یفراوان عیتوز

  دهد ی نشان م  1400ماه سال    بهشتیدر ارد  ی انجام شده بر معامالت مسکن بر حسب ارزش واحد مسکون  یهایبررس 

  ی مسکون  یدرصد از سهم کل در رتبه اول و واحدها  4/21با سهم    الیر  اردیلیم  10تا    5با ارزش    یمسکون  یهاواحد 

با اختصاص    ال یر  ارد یلیم   20تا    15با ارزش    یدرصد و واحدها  9/16و اختصاص    الی ر  ارد یلی م  15تا    10با ارزش  

 . باشند ی م  تختیمعامله شده پا یدوم و سوم واحد مسکون یهادرصد از سهم کل در رتبه   12

درصد از کل    5/53باشد حدود  میلیارد ریال می   20تر از  بر اساس این آمار واحدهای مسکونی که ارزششان پایین

 اند.امالت مسکن را به خود اختصاص داده حجم مع

 



 

 
 (درصد /تومان میلیون) مسکونی واحد هر ارزش اساس بر معامالت مسکن شهر تهران  تعداد فراوانی توزیع: 5نمودار 

 

 تحوالت نرخ رشد اجاره بها

  زان یبه م  1400سال    بهشتی مسکن در ارد  ه ی شاخص کرا  دهد ی نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران نشان م  یبررس 

 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.  6/32

 درصد رشد داشته است.   3/36پارسال  بهشتی نسبت به ارد یمناطق شهر  ریشاخص در سا نیا

 
 قبل   سال مشابه  ماه به نسبت تهران شهر در بها  اجاره و  مسکن قیمت رشد  روند: 6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد



 

 در پایان: 

  3/ 9بر اساس آمارهای خام برگرفته از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور و آمار منتشره از بانک مرکزی  

های مسکونی در پایتخت منعقد شد که این مقدار نسبت به فروردین سال  هزار فقره قرارداد خرید و فروش واحد 

   ت ماه سال قبل کاهش داشته است.درصد نسبت به اردیبهش  2/65و درصد افزایش داشته  1/88جاری 

درصد نسبت    1/ 8بوده است و    ال یر  ونی لیم  288معادل    1400ماه    بهشتیارد  نیهر متر مربع در ا  متیمتوسط ق

درصد نسبت به ماه مشابه سال    69/ 7  زانیداشته است الزم است ذکر شود که به م  مت یماه کاهش ق  نیبه فرورد

 .داشته است ش یقبل افزا

 اند. سال ساخت نیز به لحاظ عمر بنا بیشترین تعداد معامالت را داشته  5واحدهای تا 

اردیبهشت  و در کل مناطق شهری نسبت به    افزایش داشته است  32/ 6  مسکن در شهر تهران   اجارهماه شاخص    این   در

 رو بود است.د با افزایش روبه درص 3/36سال گذشته معادل  

 

 

 

 

  



 

 پیوست گزارش  

 : متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنا و تعداد معامالت مسکن در مناطق شهر تهران 4جدول 

 1400اردیبهشت سال   

 تعداد معامالت )فقره(  متوسط قیمت )هزار ریال(  منطقه شهری 

 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 

 

 


