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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400خردادماه  سال 

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 استهاي اقتصادياداره ربرسيها و سي

 1400ماه تير

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

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

شر منتتهيه و  يبانک مرکز دياقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استشد

  رسيد واحد مسکوني  هزار 1/5هاي مسکوني شهر تهران به تعداد معامالت آپارتمان، 1400سال  خردادماهدر

  .دهدمينشان  کاهشدرصد  7/52و نسبت به ماه مشابه سال قبل  افزايشدرصد  6/29نسبت به ماه قبل که 

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

نشان  شيافزادرصد  0/3 قبلماه که نسبت به  ريال بود ميليون 7/296 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 دهد.مي

 حجم معامالت مسکن  -1

سهال  خردادمهاه دربهه تککيهک رمهر بنها  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سهال سهاخت بها سهه   5واحهدهاي تها ، واحد مسکوني معامله شده 5102از مجموع  حاکي از آن است که 1400

 1/3قبهل حهدود  سال خردادماهسه  مذکور در مقايسه با . اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  8/35

بهيش از " و "15تا  11" "،10تا  6" يهاگروه باال در تهاي با قدمبل 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   خردادماه

1398 1399 0140   1399 1400  1399 1400 

 35.8 38.9  56.4- 76.4  1827 4194 2378 سال 5 تا

10-6  1103 2034 1090  84.4 -46.4  18.9 21.4 

15-11  804 1365 701  69.8 -48.6  12.7 13.7 

20-16  1021 1833 821  79.5 -55.2  17.0 16.1 

 13.0 12.5  51.0- 98.8  663 1352 680 20بيش از 

 100 100  52.7- 80.1  5102 10778 5986 لجمع ک
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حهاکي از آن اسهت  1400 سهال خردادمهاهدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادههاي بيشهترين تعهداد  ،از کهل معهامالت درصهدي  9/13بها سهه   5طقه من ،گانه شهر تهران22که از ميان مناطق 

در  ديدرصه 1/8و  8/9 يهابا اختصاص سهه  به ترتيب 4و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 سهال خردادمهاهدر هر تههران تعداد معامالت انجام شهده در شهکل درصد از  8/71در مجموع اند. قرار گرفته ديبع يهارتبه
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و ( بهوده 11و  1 ،8، 14 ،15 ،7 ،2 ،4 ،10 ،5 منهاطق ترتيب بيشترين فراوانهي شهامل )به منطقه شهر 10مربوط به  1400

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

 1400 سالخردادماه در  عداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از ت -1 نمودار

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 تحوالت قيمت مسکن  -2

 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1400سال  خردادماهدر 

ب يبه ترت ماه مشابه سال قبلو  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 7/296معامالت ملکي شهر تهران  هايبنگاه

 دهد.  درصد افزايش نشان مي 6/56و  0/3معادل 

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1400  خردادماه درصد تغيير مقطع زماني

 بهشتيارد 1399 خرداد
1400 

 1400 ادخرد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

-52.7 29.6 5102 3938 10778 )واحد مسکوني( تعداد معامالت  

 56.6 3.0 296736 287966 189481 )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 زيربناي مسهکوني معاملهه ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 1/126 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 0/663شده معادل 

 .دهندنشان ميرصد افزايش د 9/41و   9/60به ترتيب  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                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 آماري بازار معامالت مسکن هايساير شاخص -3

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

سهال  خردادمهاهدر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متهر مربهع بنها 

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

 يهاو دامنهه اسهت خهود اختصهاص دادهدرصد، بيشترين سه  از تعداد معامالت شهر تهران را به  6/18 با سه  بنا

 ديبعه يهادر رتبههدرصهد  7/11و  9/15 يهاسهه  بابه ترتيب ميليون ريال  "300 تا 250"و  "250تا  200" قيمتي

درصد واحدهاي مسکوني بها قيمتهي  8/60اي بوده است که ماه، توزيع حج  معامالت به گونه يندر ا اند.قرار گرفته

 .اندميليون ريال( معامله شده 7/296کمتر 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
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 توزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -2-3

 خردادمهاهدر حد مسهکوني توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر وا

متهر  "70تها  60" دهد، بيشترين سه  از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناينشان مي 1400 سال

 0/14 بها سهه  متهر مربهع" 60تها  50بنهاي "اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيردرصد  8/14 با سه مربع 

متهر  80واحدهاي مسکوني بها سهطح زيربنهاي کمتهر از  اين ماه، موع دردر مج قرار دارند. ديبع در رتبه ديدرص

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

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

 

 

 

 

 

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

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

حاکي از  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1400 سال خردادماهدر 

ريال با اختصاص  اردميلي" 0/10تا  0/5" ارزشحدهاي مسکوني با واهاي 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،  2/20سه  

قرار دي بع يهادر رتبه ديدرص 9/11و  2/18 هايسه اختصاص  بابه ترتيب ريال  ميليارد "0/20تا  0/15" " و0/15

 ميليارد 0/20درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از  4/53در مجموع در اين ماه، حدود . اندگرفته

 .اختصاص داشته است ريال

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

 

 

 

 

 

 
 اسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورماخذ: مح  
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 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

 رشهد دهندهنشهان 1400 سال ماهخرداددر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

 .باشديم سال قبل نسبت به ماه مشابهدي درص 6/37 و 9/33 معادل به ترتيب

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

 6/29قبل نسبت به ماه هزار فقره بود که  1/5 در حدود 1400 سال خردادماهدر تعداد معامالت انجام شده 

در اين ماه متوسط قيمت فروش يک دهد. نشان مي کاهشدرصد  7/52 مشابه سال قبلو نسبت به ماه  افزايشدرصد 

ماه مشابه  و به ماه قبلبود که نسبت ميليون ريال  7/296معادل  زيربناي واحدهاي مسکوني شهر تهران مربع متر

 یدرصد 0/3به رغ  رشد  گرددیخاطر نشان م .دهديدرصد افزايش نشان م 6/56و  0/3ب يسال قبل به ترت

در ماه مورد گزارش، کماکان قيمت  یواحد مسکون یماهانه متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنا

ميليون ريال( قرار  7/302)معادل  1399ر از سطح قيمت محقق شده در اسکندماه سال تپايين یمسکن در سطح

 دارد.

شهر تهران به تککيک رمر بنا در  يجارسال خردادماه بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.ختصاص دادهدرصد بيشترين سه  را به خود ا 8/35سال ساخت با سه   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 6/37و  9/33 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 ت واحدهاي مسکونيو تعداد معامال

 1400 سال خردادماه 

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

 259 662984 1منطقه 

 404 452766 2منطقه 

 172 580361 3منطقه 

 413 297044 4منطقه 

 708 371983 5منطقه 

 168 422402 6منطقه 

 329 285581 7منطقه 

 273 278955 8منطقه 

 95 204110 9منطقه 

 498 199066 10منطقه 

 208 212482 11منطقه 

 145 183382 12منطقه 

 166 262768 13منطقه 

 284 215556 14منطقه 

 300 162645 15منطقه 

 115 158401 16منطقه 

 136 157354 17منطقه 

 132 126109 18منطقه 

 44 162418 19منطقه 

 85 154428 20منطقه 

 98 221196 21منطقه 

 70 230537 22منطقه 

 5102 296736 سرجمع/متوسط شهر

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

 


