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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1400سال   ماهاسفند

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1401 ماهفروردين

 تعالي سمهاب



1 

 

 1400سال  ماهاسفنددر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

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

 يک مرکزبان 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 8/6شهر تهران به  معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1400سال  ماهاسفنددر

نشان  افزايش درصد 6/29 از آن ماه مشابه سال قبلنسبت به  و درصد کاهش 9/19 نسبت به ماه قبلکه  رسيد

  .دهدمي

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

نسبت به ماه قبل  يدرصد 2/6 افزايش از يحاککه  ريال بود ميليون 2/351 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

سه با يداشته که در مقا د افزايشدرص 0/16 معادل از آن اه مشابه سال قبلنسبت به م رقمن ين اي. همچنباشديم

ن کند شدن آهنگ رشد يمبکمتر بوده و  به مراتب درصد( 7/93معادل ) 1399 سال ماهاسفند نقطه به نقطه رشد

 است. 1400مت مسکن در سال يق

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال مکاه نداسکفدر به تفکيکک ممکر بنکا  در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکهم  5واحکدهاي تکا ، واحد مسکوني معامله شده 6834از مجموع  حاکي از آن است که 1400

 قبکل سال ماهاسفندسهم مذکور در مقايسه با  با اين وجود .اندرا به خود اختصاص داده سهمدرصد بيشترين  5/32

و  "15تکا  11" يهکاگروه بکاال در هاي با قکدمتواحد بل به سهمواحد درصد کاهش يافته و در مقا 9/5حدود  از آن

  افزوده شده است. سال ساخت "20بيش از "

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير   ماهاسفند

1398 9913  1400  1399 1400  1399 1400 

 32.5 38.4  9.6 -55.8  2219 2025 4583 سال 5 تا

10-6  1654 994 1153  -39.9 16.0  18.9 16.9 

15-11  1070 673 1021  -37.1 51.7  12.8 14.9 

20-16  1594 820 1042  -48.6 27.1  15.6 15.3 

 20.5 14.4  83.8 42.0-  1399 761 1313 20بيش از 

 100.0 100.0  29.6 -48.4  6834 5273 10214 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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حکاکي از آن اسکت  1400 سکال مکاهاسفنددر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي بيشکترين تعکداد  ،از ککل معکامالت درصکدي  3/14بکا سکهم  5منطقه  ،هر تهرانگانه ش22که از ميان مناطق 

در  ديدرصک 3/9و  5/9 يهابا اختصاص سکهم به ترتيب 2و  10مناطق  همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 اند. قرار گرفته ديبع يهارتبه

 1400 سال ماهاسفنددر  م از تعداد معامالت انجام شدهتوزيع مناطق شهر تهران برحسب سه -1 نمودار
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 1معامله شده در شهر تهران يمسکون يواحدهاتحوالت قيمت  -2

 واحد مسکوني معامله شده از طريق ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي1400سال  ماهاسفنددر 

به  از آن ماه مشابه سال قبل و ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/351هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 دهد.  نشان مي افزايشدرصد  0/16و  2/6 ترتيب

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1400 ماهداسفن درصد تغيير مقطع زماني

 اسفند

 1400 اسفند   1400 بهمن 1399
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 29.6 19.9- 6834 8532 5273 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 16.0 6.2 351200 330562 302747 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنکاي مسککوني معاملکه ،گانه شهرداري تهران22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 6/165 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 7/774شده معادل 

_____________________________________________________________________ 
نمايد که با توجه به ناهمگن مت معامالتي برآورد شده در اين گزارش، صرفًا تصوير کلي از تحوالت قيمتي در شهر تهران را ارائه ميمتوسط قي .1

م بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشامات همچون پارکينگ و انباري، کيفيت ساخت و ساير موامل(، الز

 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهد مذکور در مقايسه قيمتاست موار
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 .دهندنشان ميدرصد افزايش  5/36و  7/12به ترتيب  1399شابه سال ارقام مزبور نسبت به ماه م

 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق معامله شده مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار               

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

دهد که به نشان مي 1400ماه سال اسفندسکوني معامله شده شهر تهران در توزيع فراواني تعداد واحدهاي م

ت درصکد از معکامال 1/53متر مربع، سهمي معادل  80سطح زيربناي کمتر از لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتکر از متوسکط قيمکت  9/58انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 

درصکد از معکامالت نيکز بکه  6/42 و ميليکون ريکال( معاملکه شکده 2/351هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

 رد تومان اختصاص داشته است.ميليا 0/2واحدهاي مسکوني با ارزش هر واحد کمتر از 

 1400ماه اسفنددر  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 1400ماه  اسفنددر  برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار
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 1400ماه اسفنددر  واني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فرا -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

 رشکد دهندهنشکان 1400 سال ماهفنداسدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

الزم بکه توضکيح اسکت رشکد ماهانکه  .باشکدمي از آن سکال قبکل نسبت به ماه مشکابه ددرص 2/50 و 8/45 معادل به ترتيب

 باشد.درصد مي 2/1و  4/0ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل شاخص مزبور در اسفند

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانو اجاره عامله شدهم 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

نسبت به که رسيد هزار فقره  8/6 حدود به 1400 سال ماهاسفند شهر تهران در درنجام شده ا تعداد معامالت

در اين ماه دهد. مينشان  افزايشدرصد  6/29 از آن مشابه سال قبلماه نسبت به و درصد کاهش  9/19 قبلماه 

ميليون ريال  2/351عادل م شهر تهرانمعامله شده در  زيربناي واحدهاي مسکوني مربع متوسط قيمت فروش يک متر

  دهد.نشان ميدرصد افزايش  0/16و  2/6 به ترتيب از آن ماه مشابه سال قبل و نسبت به ماه قبلبود که 

شهر تهران به تفکيک ممر بنا در  1400 سال ماهاسفند بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 5/32ا سهم سال ساخت ب 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

الزم به توضيح است رشد ماهانه شاخص  .دهددرصد رشد نشان مي 2/50و  8/45 معادل به ترتيب از آن سال قبل

 باشد.درصد مي 2/1و  4/0ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل ر اسفندمزبور د
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 گزارش: پيوست

 1معامله شده مسکوني واحد بنايزير مربع متر يک قيمت متوسط -3 جدول

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

 منطقه شهري
 1400ماه سال اسفند

 )فقره(تعداد معامالت  )هزار ريال(متوسط قيمت 

 374 774652 1منطقه 

 634 545580 2منطقه 

 278 651784 3منطقه 

 604 374447 4منطقه 

 974 429103 5منطقه 

 251 494966 6منطقه 

 380 330959 7منطقه 

 338 325749 8منطقه 

 135 241511 9منطقه 

 647 230342 10منطقه 

 294 237873 11منطقه 

 166 222551 12منطقه 

 216 325973 13منطقه 

 437 248912 14منطقه 

 339 187795 15منطقه 

 105 197610 16منطقه 

 132 175139 17منطقه 

 152 165643 18منطقه 

 54 169799 19منطقه 

 64 180390 20منطقه 

 149 261191 21منطقه 

 111 348422 22منطقه 

 6834 351200 متوسط شهر/سرجمع

 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور /ماخذ: محاسبات گزارش                                          
توجه به ناهمگن  نمايد که بامتوسط قيمت معامالتي برآورد شده در اين گزارش، صرفًا تصوير کلي از تحوالت قيمتي در شهر تهران را ارائه مي -1

بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشامات همچون پارکينگ و انباري، کيفيت ساخت و ساير موامل(، 
 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهالزم است موارد مذکور در مقايسه قيمت

 


