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 1401سال  ماهارديبهشتدر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

 يکه برگرفته از آمارها «1401 سالماه ارديبهشت در مسکن شهر تهران معامالت تحوالت بازار»گزارش 

بانک  يداقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک خام سامانه ثبت معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شدتهيه و  يمرکز

  هزار 5/10 حدود شهر تهران به معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1401سال  ماهارديبهشتدر 

 4/166و  1/206به ترتيب افزايش قابل توجه ماه مشابه سال قبل و  نسبت به ماه قبلکه  رسيدواحد مسکوني 

  .دهدمينشان  را درصدی

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

 نسبت به ماه قبل يدرصد 1/6 افزايش از يحاککه  ريال بود ميليون 5/363 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 سه با رشديداشته که در مقا درصد افزايش 2/26 معادل اه مشابه سال قبلنسبت به م رقمن ين اي. همچنباشديم

ن کند شدن آهنگ رشد يمبکمتر بوده و  به مراتب درصد( 7/69معادل ) 1400 سال ماهارديبهشت نقطه به نقطه

 است. 1401 ماهارديبهشتمت مسکن در يقنقطه به نقطه 

 حجم معامالت مسکن  -1

ساال مااه ارديبهشتدر به تفکيک عمر بنا  شهر تهران در بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

ساال سااخت باا ساهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 10490از مجموع  حاکي از آن است که 1401

 ساال ماهارديبهشتسهم مذکور در مقايسه با  با اين وجود .اندرا به خود اختصاص داده سهمدرصد بيشترين  6/29

و  "15تاا  11" يهااگروه بااال در هاي باا قادمتبل به سهم واحدد درصد کاهش يافته و در مقاواح 1/6قبل حدود 

  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   ماهارديبهشت

1399 1400 1401  1400 1401  1400 1401 

 29.6 35.7  120.6 -68.0  3100 1405 4391 سال 5 تا

6-10  2070 820 1823  -60.4 122.3  20.8 17.4 

11-15  1414 532 1689  -62.4 217.5  13.5 16.1 

16-20  2014 668 1753  -66.8 162.4  17.0 16.7 

 20.3 13.0  314.2 63.9-  2125 513 1421 20از بيش 

 100.0 100.0  166.4 -65.2  10490 3938 11310 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور
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حااکي از آن  1401 ساال مااهارديبهشاتدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهاران 

قراردادهااي بيشاترين تعاداد  ،از کل معامالت درصدي  0/16با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22است که از ميان مناطق 

از کال معاامالت  يدرصد 3/9و  0/10به ترتيب با سهم  2و  10 اطقمن همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 اند. قرار گرفته ديبع يهادر رتبه انجام شده

 1401 سال ماهارديبهشتدر  توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 نمودار
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 کشورسامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 

 1شهر تهران معامله شده در يمسکون يواحدهاتحوالت قيمت  -2

 ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق1401سال  ماهارديبهشتدر 

و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 5/363هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

  دهد.نشان مي یدرصد 2/26و  1/6افزايش 

 معامالت انجام شده در شهر تهرانعملکرد  -2 جدول

 شرح 

 1401 ماهارديبهشت درصد تغيير مقطع زماني

 ارديبهشت

1400 

 فروردين

1401   

 ارديبهشت

1401 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه مشابه 
 سال قبل

 166.4 206.1 10490 3427 3938 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 26.2 6.1 363515 342727 287966 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

_____________________________________________________________________ 
 نمايد که با توجه به ناهمگنمتوسط قيمت معامالتي برآورد شده در اين گزارش، صرفًا تصوير کلي از تحوالت قيمتي در شهر تهران را ارائه مي .1

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

 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهاست موارد مذکور در مقايسه قيمت
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 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنااي مساکوني معاملاه ،گانه شهرداري تهران22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 6/183 بان و کمترين آ 1 ميليون ريال به منطقه 4/744شده معادل 

 .دهندنشان ميدرصد افزايش  4/53و  6/23به ترتيب  1400ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

دهاد نشاان مي 1401ماه سال ارديبهشتسکوني معامله شده شهر تهران در توزيع فراواني تعداد واحدهاي م

درصاد از  3/55متار مرباع، ساهمي معاادل  80سطح زيربناي کمتر از حدهاي مسکوني با که به لحاظ مساحت، وا

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط  8/58معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 

معامالت نيز باه  درصد از 3/51 و ميليون ريال( معامله شده 5/363قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

 ميليارد تومان اختصاص داشته است. 5/2واحدهاي مسکوني با ارزش هر واحد کمتر از 

 1401ماه ارديبهشتدر  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون
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 1401ماه ارديبهشتدر  برحسب سطح زيربنا وني معامله شدهمسک توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 مودارن
 
 

 

 

 

 

 1401ماه ارديبهشتدر  توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

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

 الت اجاره بهاي مسکنتحو -4

 دهندهنشاان 1401 ساال ماهارديبهشاتدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

الزم به توضيح است رشد ماهاناه شااخص  .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 6/50 و 0/46 معادل به ترتيب رشد

 باشد.درصد مي 0/2و  9/1 به ترتيب معادلل مناطق شهري ماه در شهر تهران و کارديبهشتمزبور در 

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانو اجاره معامله شده قيمت مسکنرشد روند  -6 رنمودا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 کشوربت معامالت امالک و مستغالت برگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ

 يبانک مرکز يداداره آمار اقتصا ؛بهااجاره -2        
 



5 

 

 ديبنجمع -5

نسبت که  رسيدهزار فقره  5/10 حدود به 1401 سال ماهارديبهشت شهر تهران در درانجام شده  تعداد معامالت

دهای قابل توجه رشبخشی از  دهد.مينشان  افزايشدرصد  4/166و  1/206و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  قبلبه ماه 

ماه سال جاری )به دليل پايين بودن تعداد معامالت در فروردين ماه سال جاری متاثر ازمحقق شده در ارديبهشت

در اين ماه متوسط قيمت  ماه سال گذشته )به دليل تشديد شرايط کرونايي( بوده است.تعطيالت نوروزی( و ارديبهشت

نسبت بود که ميليون ريال  5/363معادل  شهر تهرانمعامله شده در  نيزيربناي واحدهاي مسکو مربع فروش يک متر

که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه داشته افزايش  رصدد 2/26و  1/6و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  به ماه قبل

 درصد( به مراتب کمتر بوده است. 7/69)معادل  1400ماه سال ارديبهشت

شهر تهران به تفکيک عمر در  1401 سال ماهارديبهشت سکوني معامله شده دربررسي توزيع تعداد واحدهاي م

 اند.درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 6/29سال ساخت با سهم  5که واحدهاي تا بنا حاکي از آن است 

ماه مشابه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به  يماه مورد بررس در همچنين

الزم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور  .دهددرصد رشد نشان مي 6/50و  0/46 معادل به ترتيب از آن سال قبل

 باشد.درصد مي 0/2و  9/1به ترتيب معادل ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري ارديبهشتدر 
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 گزارش: پيوست

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

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

 منطقه شهري
 1401ماه سال ارديبهشت

 )فقره(تعداد معامالت  )هزار ريال(متوسط قيمت 

 428 744398 1منطقه 

 972 540909 2منطقه 

 381 664927 3منطقه 

 812 407074 4منطقه 

 1682 448724 5منطقه 

 344 511824 6منطقه 

 568 330193 7منطقه 

 576 338380 8منطقه 

 237 271216 9منطقه 

 1053 252658 10منطقه 

 493 252940 11منطقه 

 255 222564 12منطقه 

 340 329961 13منطقه 

 671 272861 14منطقه 

 494 199063 15منطقه 

 166 202236 16منطقه 

 252 190662 17 منطقه

 253 183639 18منطقه 

 73 210555 19منطقه 

 114 192011 20منطقه 

 174 279648 21منطقه 

 152 329688 22منطقه 

 10490 363515 متوسط شهر/سرجمع

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

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

 


