
 

  
  1400 ماه مهر –شهر تهران مسكوني امالكقيمت شاخص گزارش 

  
شده  محاسبهروش هدانيك  خص قيمت امالك مسكوني شهر تهران با استفاده از اطالعات ثبتي سامانه امالك و مستغالت كشور و بهشاتوضيح: 

ست.  سكوني؛ ا صد تغييرات قيمت واحدهاي م سبه در سبت به متوسط قيمتشاخص جهت محا شان ميتغييرات قيمت ،قيمت ن هد. دها را بهتر ن
صات زيرا شخ شنميهاي مختلف واحدهاي فروش رفته در دوره م شته با سايي توانند تغييرات زيادي دا شنا سط قيمت قابل  سبه متو د كه در محا
شندنمي ساز در يك دوره  ،لبه عنوان مثا. با سط امكان دارد تعداد واحدهاي فروش رفته نو شد كه در اين حالت متو شتر از دوره قبل با سيار بي ب

 كند و اثرد بود. شــاخص قيمت محاســبه شــده به روش هدانيك اين مشــكل را برطرف مينقابل مقايســه نخواه با يكديگر قيمت دو دوره متوالي
شاخص قيمت براي اين اين با وجودبنابر ،بردمختلف را از بين ميهاي تغييرات كيفي در طول دوره سبت به  سكوني ن سط قيمت امالك م كه متو

ــبه شــاخص عامه جامعه ملموس قيمت به روش هدانيك تغييرات قيمت در اين روش تر اســت با اين حال به دليل حذف تغييرات كيفي در محاس
  .تر از تغييرات روش متوسط قيمت استبسيار دقيق

  
  هاخالصه يافته

  قيمت امالك مسكوني شهر تهراندرصد تغييرات شاخص 

  درصد تغييرات

  دوره

  منتهي به ماه مورد نظر(تورم ساالنه) ماه 12  ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه)  ماه قبل (تورم ماهانه)

-1,2  1400 شهريور  23,8  67,3  

  59,3  22,4 3,5  1400مهر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  شاخص قيمت
كــه  رســيد 778,6بــه عــدد  1395بــر اســاس مــاه پايــه فــروردين  1400 مــاهمهــر در  قيمــت امــالك مســكوني شــهر تهــران عــدد شــاخص
  داشته است. افزايش درصد 3,5 )،752,6(نسبت به ماه قبل

  

  
  
  

  ايتورم نقطه كاهش
به عدد  1400 ماهمهر اي در تورم نقطه نرخ باشد.نسبت به ماه مشابه سال قبل مي ،اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمتتورم نقطهنرخ منظور از 

درصد بيشتر  22,4 بطور متوسط ،1399مهر براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به  بايستي خريداران يعني ؛درصد رسيده است 22,4
  يافته است. كاهشواحد درصد  1,4 )23,8(ماه قبل با در مقايسه اين ماه ايتورم نقطه پرداخت كنند.

  

  
  



 

  تورم ماهانهافزايش 
اين اطالع به  1400ماه  مهردر باشد كه ماه قبل مي عدد شاخص نسبت به ،ماه جاري تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نرخ منظور از

  داشته است. افزايشواحد درصد  4,7درصد)،  -1,2قبل (در مقايسه با همين اطالع در ماه  مهرتورم ماهانه  .درصد رسيده است 3,5عدد 
  

  
  

  
  تورم ساالنه كاهش
 لسال قب دوره مشابهشاخص نسبت به  ،منتهي به ماه جاريدر يك سال د شاخص قيمت اعدا ميانگين، درصد تغيير ساالنهتورم  نرخ منظور از

 ،)67,3(نسبت به همين اطالع در ماه قبلكه  است هرسيد درصد 59,3 عدد به شهر تهران امالك مسكوني 1400 ماه مهر ساالنهنرخ تورم باشد. مي
  دهد.نشان مي كاهشدرصد واحد  8,0

 



 

  100=  1395فروردين 1395جدول اطالعات شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران براساس فروردين 

 
 عدد شاخص  دوره زماني

درصد تغيير 
  ماهانه

درصد تغيير نسبت به ماه 
  ماهه 12تورم   سال قبلمشابه 

  
 1396       

  … 6/2 1/6- 106/2 فروردين 
  … 6/4 2/0 108/3  ارديبهشت 

  … 6/0 0/5 108/8 خرداد 
  … 7/8 1/4 110/4 تير 

  …  8/7 1/1 111/6 مرداد 
  …  9/8 2/0 113/9 شهريور 

  …  10/8 0/8 114/8 مهر 
  …  14/3 1/8 116/9 آبان
  …  15/9 3/3 120/8 آذر

  …  17/5 2/9 124/3 دي 
  …  22/8 4/2 129/5 بهمن 
  12/6 24/4 3/8 134/3 اسفند 

 1397       
  14/4 27/3 0/6 135/2 فروردين 

  16/7 33/3 6/8 144/3 ارديبهشت 
  19/7 41/7 154/26/8 خرداد

  23/3 49/8 7/2 165/3 تير 
  27/6 59/0 7/4 177/5 مرداد 
  32/8 70/0 193/69/1 شهريور

  38/6 78/5 5/8 204/9 مهر 
  44/7 87/0 6/7 218/5 آبان
  50/7 85/5 224/02/5 آذر
  56/6 86/6 231/93/5 دي

  62/0 86/1 3/9 241/0 بهمن 
  68/2 96/1 263/49/3 اسفند

  

   



 

  100=  1395فروردين (دنباله) 1395تهران براساس فروردين جدول اطالعات شاخص قيمت امالك مسكوني شهر 

 عدد شاخص دوره زماني 
درصد تغيير 

  ماهانه
درصد تغيير نسبت به ماه مشابه 

  ماهه 12تورم   سال قبل

1398      
 74/6 104/3 4/9 276/2 فروردين 

 81/5 112/9 11/3 307/3 ارديبهشت 
 86/9 106/8 3/7 318/8 خرداد 

 90/2 93/0 0/1 319/1 تير 
 90/6 74/8 2/8- 310/3 مرداد 

 88/2 56/6 2/3- 303/2 شهريور 
 83/9 45/2 1/9- 297/5 مهر 
 78/4 37/4 0/9 300/3 آبان
 74/1 43/9 7/4 322/4 آذر

 70/1 44/6 4/0 335/3 دي 
 66/5 45/0 4/2 349/4 بهمن 
 62/3 44/0 8/6 379/4 اسفند
1399      

 57/2 37/0 0/3- 378/3 فروردين 
 51/6 34/8 9/5 414/2 ارديبهشت 

 47/8 44/6 460/911/3 خرداد
 46/4 58/9 10/0 507/0 تير 

 48/5 83/6 12/4 569/7  مرداد
 52/9 100/6 6/7 608/1 شهريور

 58/9 113/8 4/6 636/1 مهر
 65/2 114/7 1/3 644/7 آبان
 68/2 83/0 8/5- 589/8 آذر
 71/8 90/4 8/2 638/3 دي

 75/4 91/3 4/7 668/5  بهمن
 78/2 81/9 3/2 689/9 اسفند
1400     

 81/5 82/6 0/1 690/7 فروردين 
 84/1 71/8 3/0 711/6 ارديبهشت 

 84/0 55/9 1/0 718/5 خرداد
 81/3 44/9 2/3 734/9 تير

 75/3 33/7 3/6 761/7 مرداد
 67/3 23/8 1/2- 752/6 شهريور

 59/3 22/4 3/5 778/6  مهر
  


