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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1401سال   مردادماه

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1401 ورماهي شهر
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 1401سال  مردادماهدر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

خام  يکه برگرفته از آمارها «1401 سال مردادماه در مسکن شهر تهران معامالت تحوالت بازار»گزارش 

 يمرکزبانک  دياقتصا يهااستيو س هايو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک سامانه ثبت معامالت

 :بر اساس اين گزارش .ه استمنتشر شدتهيه و 

  واحد  هزار 8/7 حدود شهر تهران به معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1401سال  مردادماهدر

 شيدرصد افزا 3/42و  درصد کاهش 0/24و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  نسبت به ماه قبلکه  رسيدمسکوني 

  .دهدمينشان 

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

 نسبت به ماه قبل يدرصد 5/2 افزايش از يحاککه  ريال بود ميليون 3/427 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 . باشديم

 حجم معامالت مسکن  -1

سهال  مردادمهاهدر بهه تککيهک رمهر بنها  در شهر تهران شدهبررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله 

سهال سهاخت بها سهه   5واحهدهاي تها ، واحد مسکوني معامله شده 7825از مجموع  حاکي از آن است که 1401

قبهل  سهال مردادماهسه  مذکور در مقايسه با  با اين وجود .اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  9/28

و "بهيش از  "15تها  11" يههاگروه باال در رمرهاي با بل به سه  واحدرصد کاهش يافته و در مقاواحد د 3/4حدود 

  افزوده شده است. سال ساخت "20

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  صد تغييردر  مردادماه

1399 1400 1401  1400 1401  1400 1401 

 28.9 33.2  23.8 47.7-  2259 1825 3492 سال 5 تا
6-10 1663 1231 1365  -26.0 10.9  22.4 17.4 
11-15 1176 818 1285  -30.4 57.1  14.9 16.4 
16-20 1542 979 1254  -36.5 28.1  17.8 16.0 
 21.2 11.7  157.3 46.5-  1662 646 1207 20بيش از 

 100.0 100.0  42.3 39.4-  7825 5499 9080 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

اسهت حهاکي از آن  1401 سهال مردادمهاهدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادههاي بيشهترين تعهداد  ،از کهل معهامالت درصهدي 0/15بها سهه   5منطقهه  ،گانه شهر تهران22که از ميان مناطق 
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از کهل  يدرصهد 8/8و  9/8 يهابهه ترتيهب بها سهه  4و  2 اطقمنه همچنهينرا به خود اختصهاص داده اسهت.  نامهمبايعه

 د. انقرار گرفته ديبع يهادر رتبه معامالت انجام شده

 1401 سال مردادماهدر  ران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدههتوزيع مناطق شهر ت -1 نمودار
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام

 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

 1معامله شده در شهر تهران يمسکون يواحدهاتحوالت قيمت  -2

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

و ماه مشابه سال قبل به  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 3/427هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

  دهد.نشان مي را يدرصد 0/38و  5/2ترتيب افزايش 

 ر تهرانعملکرد معامالت انجام شده در شه -2 جدول

 شرح 

 1401 مردادماه درصد تغيير مقطع زماني

 1401 مرداد   1401 ريت 1400 مرداد
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل

  42.3  24.0-  7825  10294  5499 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 38.0 2.5 427299 417049 309701 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنهاي مسهکوني معاملهه ،گانه شهرداري تهران22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 8/200 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 4/805شده معادل 
_____________________________________________________________________ 

نمايد که با توجه به ناهمگن وسط قيمت معامالتي برآورد شده در اين گزارش، صرفًا تصوير کلي از تحوالت قيمتي در شهر تهران را ارائه ميمت .1
م بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشارات همچون پارکينگ و انباري، کيکيت ساخت و ساير روامل(، الز

 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهت موارد مذکور در مقايسه قيمتاس
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 .دهندنشان ميدرصد افزايش  4/39و  8/24به 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               

 

 

 

 

 

 

 

 ارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورمحاسبات گزماخذ: 

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

دهد که بهه نشان مي 1401سال  مردادماهسکوني معامله شده شهر تهران در توزيع فراواني تعداد واحدهاي م

درصهد از معهامالت  8/52متر مربع، سهمي معادل  80لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتهر از متوسهط قيمهت  4/54انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 

درصهد از معهامالت نيهز بهه  1/49و  ميليهون ريهال( معاملهه شهده 3/427هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

 ميليارد تومان اختصاص داشته است. 0/3واحدهاي مسکوني با ارزش هر واحد کمتر از 

 1401 مردادماهدر  بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون
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 1401 مردادماهدر  برحسب سطح زيربنا ني معامله شدهمسکو توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 مودارن
 
 

 

 

 

 

 

 1401 مردادماهدر  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      

 ت اجاره بهاي مسکنتحوال -4

 رشهد دهندهنشهان 1401 سهال مردادماهدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

الزم بهه توضهيح اسهت رشهد ماهانهه شهاخص  .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 6/50 و 2/45 معادل به ترتيب

 باشد.درصد مي 7/4و  6/4 معادل بيبه ترتري در شهر تهران و کل مناطق شه مردادماهمزبور در 

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانو اجاره معامله شده 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        
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 ديبنجمع -5

ماه نسبت به که  رسيدهزار فقره  8/7 حدود به 1401 سال مردادماه شهر تهران در درانجام شده  تعداد معامالت

 زيربناي واحدهاي مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر دهد.نشان مي افزايشدرصد  3/42سال قبل مشابه 

 رصدد 0/38ماه مشابه سال قبل نسبت به بود که ميليون ريال  3/427معادل  شهر تهرانمعامله شده در  مسکوني

 است.داشته افزايش 

شهر تهران به تککيک رمر بنا در  1401 سال مردادماه بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 9/28سه  سال ساخت با  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 مزبور در  .دهددرصد رشد نشان مي 6/50و  2/45 معادل سال قبل به ترتيب

 باشد.ميدرصد  7/4و  6/4ب معادل يبه ترتدر شهر تهران و کل مناطق شهري  اهمردادم
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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
 1401سال  مردادماه

 )فقره(تعداد معامالت  )هزار ريال(متوسط قيمت 

 380 805415 1منطقه 

 696 661312 2منطقه 

 361 761281 3منطقه 

 689 467860 4منطقه 

 1170 543132 5منطقه 

 324 570268 6منطقه 

 513 424757 7منطقه 

 423 397238 8منطقه 

 154 318636 9منطقه 

 655 312975 10منطقه 

 382 310090 11قه منط

 216 273452 12منطقه 

 258 395072 13منطقه 

 430 315341 14منطقه 

 337 247819 15منطقه 

 114 248200 16منطقه 

 157 224452 17منطقه 

 155 200817 18منطقه 

 52 239768 19منطقه 

 89 225205 20منطقه 

 109 334577 21منطقه 

 161 380682 22منطقه 

 7825 427299 سرجمع/متوسط شهر

 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور /ماخذ: محاسبات گزارش                                          
که با توجه به ناهمگن  نمايدمتوسط 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 مشارات همچون پارکينگ و انباري، کيکيت ساخت و ساير روامل(، 
 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهالزم است موارد مذکور در مقايسه قيمت

 


