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 گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران رد              

 1401سال   ماهوري شهر

 بانک مرکزي ج.ا.اريان

 اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي

 1401 ماهمهر

 تعالي سمهاب
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 1401سال  شهريورماهدر مسکن شهر تهران  معامالت زارش تحوالت بازارگ

خام  يکه برگرفته از آمارها «1401 سال ماهشهريور 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  هزار 0/6 حدود شهر تهران به معامله شده در هاي مسکونيتعداد آپارتمان، 1401سال  وريشهردر

  .دهدمينشان  درصد کاهش 5/22و  9/22و ماه مشابه سال قبل به ترتيب  نسبت به ماه قبلکه  رسيدمسکوني 

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

 نسبت به ماه قبل يدرصد 1/1 افزايش از يحاککه  ريال بود ميليون 2/432 هاي معامالت ملکي شهر تهرانبنگاه

 . باشديم

 حجم معامالت مسکن  -1

سکال  ورماهيشکهردر به تفکيکک ممکر بنکا  هراندر شهر ت بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده

سکال سکاخت بکا سکه   5واحکدهاي تکا ، واحد مسکوني معامله شده 6033از مجموع  حاکي از آن است که 1401

 سکال ورماهيشکهرسه  مذکور در مقايسکه بکا  با اين وجود .اندرا به خود اختصاص داده سه درصد بيشترين  4/28

و "بکيش  "15تا  11" يهاگروه باال در ممرهاي با بل به سه  واحدافته و در مقاواحد درصد کاهش ي 6/4قبل حدود 

  افزوده شده است. سال ساخت "20از 

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

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  شهريورماه

1399 1400 1401  1400 1401  1400 1401 

 28.4 33.0  33.4- 20.0-  1714 2574 3216 سال 5 تا
6-10 1549 1750 1067  13.0 -39.0  22.5 17.7 
11-15 1151 1095 971  -4.9 -11.3  14.1 16.1 
16-20 1474 1365 962  -7.4 -29.5  17.5 16.0 
 21.9 12.9  31.2 6.3-  1319 1005 1073 20بيش از 

 100.0 100.0  22.5- 8.0-  6033 7789 8463 جمع کل
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور

حکاکي از آن اسکت  1401 سکال ورماهيشهردر توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 

قراردادهکاي بيشکترين تعکداد  ،از ککل معکامالت درصکدي 4/14بکا سکه   5منطقه  ،گانه شهر تهران 22ز ميان مناطق که ا
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از  يدرصکد 7/8و  7/8، 1/10 يهابه ترتيب بکا سکه  10و  4، 2 اطقمن همچنينرا به خود اختصاص داده است.  نامهمبايعه

 اند. قرار گرفته ديبع يهادر رتبه کل معامالت انجام شده

 1401 سال ماهشهريوردر  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  ورماهيشهردر 

و ماه مشابه سال قبل به  ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل 2/432هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

  دهد.نشان مي را يدرصد 3/36و  1/1ترتيب افزايش 

 در شهر تهرانعملکرد معامالت انجام شده  -2 جدول

 شرح 

 1401 ماهشهريور درصد تغيير مقطع زماني

 1401 وريشهر   1401 مرداد 1400 وريشهر
نسبت به ماه 

 قبل
نسبت به ماه مشابه 

 سال قبل

  22.5-  22.9-  6033  7825  7789 )واحد مسکوني( تعداد معامالت

 36.3 1.1 432169 427299 317034 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع

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

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

. است تعلق داشته 19 به منطقهميليون ريال  0/215 باو کمترين آن  1 ميليون ريال به منطقه 3/871شده معادل 

_____________________________________________________________________ 
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

ت و ساير موامل(، الزم بودن واحدهاي مسکوني معامله شده )به لحاظ ناحيه، محله، طبقه، وضعيت مشامات همچون پارکينگ و انباري، کيفيت ساخ

 هاي مختلف به ويژه در سطح مناطق مدنظر قرار گيرد.هاي محاسبه شده در ماهاست موارد مذکور در مقايسه قيمت
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 .دهندنشان ميدرصد افزايش  8/18و  4/26به 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               

 

 

 

 

 

 

 

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

 هاي آماري بازار معامالت مسکنساير شاخص -3

دهد ککه نشان مي 1401سال  ورماهيشهرسکوني معامله شده شهر تهران در توزيع فراواني تعداد واحدهاي م

درصکد از  4/54متکر مربکع، سکهمي معکادل  80ي کمتکر از به لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سکطح زيربنکا

درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط  9/55معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين 

درصد از معامالت نيز بکه  4/49و  ميليون ريال( معامله شده 2/432قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه )

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

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

 

 

 

 

 

 1401 ماهشهريوردر  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      

 والت اجاره بهاي مسکنتح -4

 دهندهنشکان 1401 سکال ماهوريشکهردر  شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل منکاطق شکهري بررسي

الزم به توضيح است رشد ماهانکه شکاخص  .باشدمي سال قبل نسبت به ماه مشابه ددرص 8/46 و 9/40 معادل به ترتيب رشد

 باشد.درصد مي 7/4و  6/4 معادل بيبه ترتطق شهري در شهر تهران و کل منا ماهوريشهرمزبور 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

هزار فقره  0/6 حدود به 1401 سال ورماهيشهر شهر تهران در درشده معامله يآپارتمان يمسکون يواحدهاتعداد 

 ردر اين ماه متوسط قيمت فروش يک مت دهد.نشان مي کاهشدرصد  5/22ماه مشابه سال قبل نسبت به که  رسيد

ماه مشابه سال نسبت به بود که ميليون ريال  2/432معادل  شهر تهرانمعامله شده در  زيربناي واحدهاي مسکوني مربع

 است.داشته افزايش  رصدد 3/36قبل 

شهر تهران به تفکيک ممر بنا در  1401 سال ورماهيشهر بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در

 اند.درصد بيشترين سه  را به خود اختصاص داده 4/28سال ساخت با سه   5حدهاي تا که واحاکي از آن است 

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

نه شاخص مزبور در الزم به توضيح است رشد ماها .دهددرصد رشد نشان مي 8/46و  9/40 معادل سال قبل به ترتيب

 باشد.ميدرصد  7/4و  6/4ب معادل يبه ترتدر 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

 نطقه شهريم
 1401سال  ماهشهريور

 )فقره(تعداد معامالت  )هزار ريال(متوسط قيمت 

 294 871262 1منطقه 

 609 654811 2منطقه 

 279 750096 3منطقه 

 522 455266 4منطقه 

 866 542220 5منطقه 

 239 583083 6منطقه 

 362 429720 7منطقه 

 338 396178 8منطقه 

 119 330848 9منطقه 

 524 317508 10منطقه 

 289 299168 11منطقه 

 143 279277 12منطقه 

 194 392267 13منطقه 

 310 325531 14منطقه 

 244 241119 15منطقه 

 88 259911 16منطقه 

 123 242990 17منطقه 

 151 220107 18منطقه 

 35 215043 19منطقه 

 71 236695 20منطقه 

 129 331259 21منطقه 

 104 449010 22منطقه 

  6033 432169 متوسط شهر/سرجمع
 برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور /ماخذ: محاسبات گزارش                                          

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

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

 


