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 1401سال  ماهمهردر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

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

 يبانک مرکز 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 4/5 شهر تهران به معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1401سال  ماهمهردر

  .دهدمينشان  درصد کاهش 0/1و  2/10و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  نسبت به ماه قبلکه  رسيد

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

 نسبت به ماه قبل يدرصد 2/1 افزايش از يحاککه  ريال بود ميليون 2/437 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 . باشديم

 حجم معامالت مسکن  -1

 1401ساال  رماهمهدر ک عمر بنا به تفکي در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

درصد  6/28سال ساخت با سهم  5واحدهاي تا ، واحد مسکوني معامله شده 5416از مجموع  حاکي از آن است که

 4/4قبال حادود  ساال رمااهمهسهم مذکور در مقايسه باا  با اين وجود .اندرا به خود اختصاص داده سهمبيشترين 

ساال  "20و "بايش از  "15تاا  11" يهااگروه باال در عمرهاي با سهم واحد بل بهواحد درصد کاهش يافته و در مقا

  افزوده شده است. ساخت

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماهمهر

1399 0140  1401  1400 1401  1400 1401 

 28.6 33.0  14.1- 43.7-  1551 1805 3205 سال 5 تا

6-10 1571 1192 987  -24.1 -17.2  21.8 18.2 

11-15 1129 752 875  -33.4 16.4  13.7 16.2 

16-20 1642 1004 863  -38.9 -14.0  18.4 15.9 

 21.1 13.1  58.8 35.3-  1140 718 1109 20بيش از 

 100.0 100.0  1.0- 36.8-  5416 5471 8656 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حااکي از آن اسات کاه  1401 سال رماهمهدر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

 ناماهقراردادهااي مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت درصدي 0/15با سهم  5منطقه  ،تهران گانه شهر 22از ميان مناطق 
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از کال معاامالت انجاام  يدرصاد 7/8 و 3/9 يهابه ترتيب با سهم 2 و 10 اطقمن همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

 اند. قرار گرفته ديبع يهادر رتبه شده

 1401 سال ماهرمهدر  ران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدههتتوزيع مناطق شهر  -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

هاي بنگاه زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق ، متوسط قيمت يک متر مربع1401سال  ماهمهردر 

و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/437معامالت ملکي شهر تهران 

  دهد.نشان مي را يدرصد 2/38و  2/1

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1401 ماهرمه درصد تغيير مقطع زماني

 شهريور 1400مهر 

1401 
 1401مهر 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه مشابه 
 سال قبل

 -1.0 -10.2 5416 6033 5471 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 38.2 1.2 437249 432169 316311 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

 بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنااي مساکوني معاملاه ،گانه شهرداري تهران22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 0/213 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 3/883شده معادل 

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

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

 ر سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي مختلف به ويژه دهاي محاسبه شده در ماهاست موارد مذکور در مقايسه قيمت
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 .دهندنشان ميدرصد افزايش  7/40و  8/26به ترتيب  1400به سال ارقام مزبور نسبت به ماه مشا

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

دهد کاه باه نشان مي 1401سال  مهرماهسکوني معامله شده شهر تهران در توزيع فراواني تعداد واحدهاي م

درصاد از معاامالت  8/56متر مربع، سهمي معادل  80لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار از متوساط قيمات  1/56جام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين ان

درصاد از معاامالت نياز باه  3/50و  ميلياون رياال( معاملاه شاده 2/437هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

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

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

 

 

 

 

 

 1401 مهرماهدر  ع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونيتوزي -5 نمودار

 

 

 

 

 

 
  

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

باه  رشاد دهندهنشان 1401 سال ماهمهردر  ريشاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شه بررسي

الزم به توضيح است رشاد ماهاناه شااخص مزباور  .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 8/46 و 9/40 معادل ترتيب

 باشد.درصد مي 0/7 معادل يکسان ودر شهر تهران و کل مناطق شهري  ماهمهردر 

 )درصد(                 نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهراناجاره و 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

که  رسيدهزار فقره  4/5 به 1401 سال ماهمهر شهر تهران در درشده معامله يآپارتمان يمسکون ياحدهاوتعداد 

زيربناي  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر دهد.نشان مي کاهشدرصد  0/1ماه مشابه سال قبل نسبت به 

 2/38ماه مشابه سال قبل نسبت به ود که بميليون ريال  2/437معادل  شهر تهرانمعامله شده در  واحدهاي مسکوني

 است.داشته افزايش  رصدد

شهر تهران به تفکيک عمر بنا در  1401 سال مهرماه بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 6/28سال ساخت با سهم  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 8/46و  9/40 معادل سال قبل به ترتيب

 باشد.ميدرصد  0/7معادل  يکسان ودر شهر تهران و کل مناطق شهري  ماهوريشهر
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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  ماهمهر

 )فقره(تعداد معامالت  )هزار ريال(متوسط قيمت 

 267 883309 1منطقه 

 471 636511 2منطقه 

 227 742397 3منطقه 

 450 463534 4منطقه 

 815 549009 5منطقه 

 196 599176 6منطقه 

 338 416525 7منطقه 

 345 411862 8منطقه 

 110 332990 9منطقه 

 505 320112 10منطقه 

 252 317422 11منطقه 

 130 271506 12منطقه 

 164 417065 13منطقه 

 359 333270 14منطقه 

 229 256468 15منطقه 

 95 263369 16منطقه 

 117 237369 17منطقه 

 122 213038 18منطقه 

 23 271701 19منطقه 

 60 230154 20منطقه 

 77 341921 21منطقه 

 64 445237 22منطقه 

  5416 437249 متوسط شهر/سرجمع
 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور /اسبات گزارشماخذ: مح                                          

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

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

 


