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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1401سال   ماهرذآ
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 1401سال  ماهذرآدر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

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

 يکزبانک مر 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 2/10 شهر تهران به معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1401سال  اهمذرآدر

  .دهدمينشان  شيافزادرصد  2/4و  2/27و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  نسبت به ماه قبلکه  رسيد

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

 نسبت به ماه قبل يدرصد 9/2 افزايش از يحاککه  ريال بود ميليون 7/480 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 . باشديم

 حجم معامالت مسکن  -1

 1401ساال  مااهذرآدر ه تفکيک عمر بنا ب در شهر تهران بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

 0/29ساال سااخت باا ساه   5واحدهاي تاا ، واحد مسکوني معامله شده 10184از مجموع  حاکي از آن است که

قبال حادود  ساال مااهذرآسه  مذکور در مقايسه با  با اين وجود .اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين 

 "20و "بايش از  "15تاا  11" يهااگروه بااال در عمارهاي با بل به سه  واحدمقاواحد درصد کاهش يافته و در  2/4

  افزوده شده است. سال ساخت

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماهذرآ

1399 1400 1401  1400 1401  1400 1401 

-9.0 224.7  2955 3247 1000 سال 5 تا   33.2 29.0 

6-10 530 2042 1760  285.3 13.8-   20.9 17.3 

11-15 315 1384 1705  339.4 23.2  14.2 16.7 

16-20 388 1806 1712  365.5 5.2-   18.5 16.8 

3.21  58.7 301.6  2052 1293 322 20بيش از   20.2 

 100.0 100.0  4.2 282.5  10184 9772 2555 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

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

 ناماهقراردادهااي مبايعهبيشترين تعداد  ،از کل معامالت درصدي 0/15با سه   5منطقه  ،انه شهر تهرانگ 22از ميان مناطق 
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از کال معاامالت انجاام  يدرصاد 3/9 و 4/9 يهابه ترتيب با سه  2 و 10 اطقمن همچنينرا به خود اختصاص داده است. 

 اند. قرار گرفته ديبع يهادر رتبه شده

 1401 سال ماهذرآدر  ران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شدههطق شهر تتوزيع منا -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 متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق ، متوسط قيمت يک1401سال  ماهذرآدر 

و ماه مشابه سال قبل به ترتيب افزايش  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 7/480معامالت ملکي شهر تهران 

  دهد.نشان مي را يدرصد 5/47و  9/2

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

 شرح 

 1401 ماهذرآ رصد تغييرد مقطع زماني

 1401 آذر 1401 آبان 1400 ذرآ
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل

 4.2 27.2 10184 8005 9772 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 47.5 2.9 480737 467048 325908 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

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

 . است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 9/244 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 1/944شده معادل 

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

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

 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهعوامل(، الزم است موارد مذکور در مقايسه قيمت
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 يال(ر ميليون)                   تهران شهر مناطق معامله شده مسکوني واحد زيربناي مربع متر يک قيمت متوسط -2ار نمود              

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

دهاد کاه باه نشان مي 1401سال  ماهذرآسکوني معامله شده شهر تهران در ي تعداد واحدهاي متوزيع فراوان

درصاد از معاامالت  6/56متر مربع، سهمي معادل  80لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 

از متوساط قيمات  درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار 5/57انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 

درصاد از معاامالت نياز باه  1/46و  ميلياون رياال( معاملاه شاده 7/480هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
  

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

 تحوالت اجاره بهاي مسکن -4

باه  رشاد دهندهنشان 1401 سال ماهذرآدر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري بررسي

 ساال جاار  مااهذرآه توضيح است رشد شاخص مزبور در الزم ب .باشدمي قبلنسبت به ماه  ددرص 0/3 و 5/2 معادل ترتيب

 باشد.درصد مي 4/46و  3/41 معادلبه ترتيب  نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهر تهران و کل مناطق شهري

 )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

که  رسيدهزار فقره  2/10 به 1401 سال ماهذرآ شهر تهران در درشده معامله يآپارتمان يمسکون يواحدهاتعداد 

زيربناي  مربع در اين ماه متوسط قيمت فروش يک متر دهد.نشان مي شافزايدرصد  2/4ماه مشابه سال قبل نسبت به 

 5/47ماه مشابه سال قبل نسبت به بود که ميليون ريال  7/480معادل  شهر تهراندر معامله شده  واحدهاي مسکوني

 است.داشته افزايش  رصدد

شهر تهران به تفکيک عمر بنا در  1401 سال ماهذرآ مسکوني معامله شده دربررسي توزيع تعداد واحدهاي 

ماه  در اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 0/29سال ساخت با سه   5که واحدهاي تا حاکي از آن است 

 به ترتيب آناز  نسبت به ماه قبلشاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري  يمورد بررس

در شهر  1401سال  ماهذرآالزم به توضيح است رشد شاخص مزبور در  .دهددرصد رشد نشان مي 0/3و  5/2 معادل

 باشد.ميدرصد  4/46و  3/41معادل  به ترتيب نسبت به ماه مشابه سال قبل تهران و کل مناطق شهري
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 گزارش: پيوست

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

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

 منطقه شهري
 1401سال  ماهذرآ

 تعداد معامالت )فقره( )هزار ريال(متوسط قيمت 

 391 994109 1منطقه 

 943 702672 2منطقه 

 422 850959 3منطقه 

 811 523905 4منطقه 

 1532 591123 5منطقه 

 347 636204 6منطقه 

 623 462090 7منطقه 

 570 450529 8منطقه 

 210 372316 9منطقه 

 958 345322 10منطقه 

 505 329940 11منطقه 

 261 299487 12منطقه 

 376 443085 13منطقه 

 619 363708 14منطقه 

 480 280256 15منطقه 

 171 264984 16منطقه 

 224 272830 17منطقه 

 216 244893 18منطقه 

 60 264360 19منطقه 

 133 266295 20منطقه 

 193 389093 21منطقه 

 139 436289 22منطقه 

  10184 480737 متوسط شهر/سرجمع
 الک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت ام /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

يفيت ساخت و ساير ک ،آسانسور ،انباري ،بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشاعات همچون پارکينگ
 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهعوامل(، الزم است موارد مذکور در مقايسه قيمت

 


