
 

 

  شهر تهران مسکونی امالكقیمت شاخص گزارش 

 1400 ماه آبان

 
هت جشده است.  محاسبهروش هدانیک  خص قیمت امالك مسکونی شهر تهران با استفاده از اطالعات ثبتی سامانه امالك و مستغالت کشور و بهشاتوضیح: 

هاي واحد مشخصات زیرادهد. ها را بهتر نشان میتغییرات قیمت ،قیمت نسبت به متوسط قیمتشاخص محاسبه درصد تغییرات قیمت واحدهاي مسکونی؛ 
عداد ت ،لبه عنوان مثا. باشــندنمید که در محاســبه متوســط قیمت قابل شــناســایی توانند تغییرات زیادي داشــته باشــنمیهاي مختلف فروش رفته در دوره

ساز در یک دوره  سط قیمت دو دوره متوالیامکان دارد واحدهاي فروش رفته نو شد که در این حالت متو شتر از دوره قبل با سیار بی سه قابل مق با یکدیگر ب ای
 ،بردختلف را از بین میهاي مکند و اثر تغییرات کیفی در طول دورهد بود. شــاخص قیمت محاســبه شــده به روش هدانیک این مشــکل را برطرف میننخواه
تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفی در که متوسط قیمت امالك مسکونی نسبت به شاخص قیمت براي عامه جامعه ملموساین این با وجودبنابر

 تر از تغییرات روش متوسط قیمت است.قیمت به روش هدانیک تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیقمحاسبه شاخص 

 
 هاخالصه یافته

 مسکونی شهر تهران امالك قیمتدرصد تغییرات شاخص 

 شرح
 ماه قبلنسبت به 

 (تورم ماهانه) 
 ماه مشابه سال قبلنسبت به 

 (تورم نقطه به نقطه)
 منتهی به ماه مورد نظر ماه 12نسبت به 

 (تورم ساالنه)

 59,3 22,4 3,5 1400مهر 

-0,5 1400بان آ  20,2 51,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شاخص قیمت

نسـبت بـه مـاه کـه  رسـید 774,8بـه عـدد  1395بـر اسـاس مـاه پایـه فـروردین  1400 مـاهآبـان در  قیمت امالك مسـکونی شـهر تهـران عدد شاخص
 داشته است. کاهش درصد 0,5 )،778,6(قبل

 

 ايتورم نقطه کاهش

درصد  20,2به عدد  1400 ماه آباناي در تورم نقطه نرخ باشد.نسبت به ماه مشابه سال قبل می ،اي، درصد تغییر عدد شاخص قیمتتورم نقطهنرخ منظور از 
 درصد بیشتر پرداخت کنند. 20,2 طور متوسطهب ،1399 آبانبراي خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به بایستی  خریداران یعنی ؛رسیده است

 است. داشته کاهشواحد درصد  2,2 )22,4(ماه قبل با در مقایسه این ماه ايتورم نقطه

 

 



 

 تورم ماهانه کاهش

 -0,5این اطالع به عدد  1400ماه  آباندر باشد که ماه قبل می عدد شاخص نسبت به ،ماه جاري تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نرخ منظور از

 داشته است. کاهشواحد درصد  4,0درصد)،  3,5اطالع در ماه قبل (در مقایسه با همین ماه  آبانتورم ماهانه  .درصد رسیده است
 

 

 تورم ساالنه کاهش
سـال  دوره مشـابهشـاخص نسـبت بـه  ،منتهـی بـه مـاه جـاريدر یـک سـال د شـاخص قیمـت اعـدا میـانگین، درصـد تغییـر سـاالنهتورم  نرخ منظور از

نسـبت بـه همـین اطـالع در کـه  اسـت هرسـید درصـد 51,8 عـدد بـه شـهر تهـران امـالك مسـکونی 1400 مـاه آبان ساالنهنرخ تورم باشد. می قبل

 .داشته است کاهشدرصد واحد  7,5 ،)59,3(ماه قبل

 
 



 

 100=  1395فروردین                                                                                                                   شاخص قیمت امالك مسکونی شهر تهران

 (درصد) ماهه 12تورم  (درصد) تورم نقطه به نقطه (درصد) ماهانه تورم عدد شاخص  دوره زمانی
1396 

 … 6/2 1/6- 106/2 فروردین 
 … 6/4 2/0 108/3 اردیبهشت 

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

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

 …  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 فروردین 
 16/7 33/3 6/8 144/3 اردیبهشت 

 19/7 41/7 6/8 154/2 خرداد 
 23/3 49/8 7/2 165/3 تیر 

 27/6 59/0 7/4 177/5 مرداد 
 32/8 70/0 9/1 193/6 شهریور 

 38/6 78/5 5/8 204/9 مهر 
 44/7 87/0 6/7 218/5 آبان
 50/7 85/5 2/5 224/0 آذر

 56/6 86/6 3/5 231/9 دي 
 62/0 86/1 3/9 241/0 بهمن 
 68/2 96/1 9/3 263/4 اسفند 
1398 

 74/6 104/3 4/9 276/2 فروردین 
 81/5 112/9 11/3 307/3 اردیبهشت 

 86/9 106/8 3/7 318/8 خرداد 
 90/2 93/0 0/1 319/1 تیر 

 90/6 74/8 2/8- 310/3 مرداد 
 88/2 56/6 2/3- 303/2 شهریور 

 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



 

 100=  1395فروردین                                                                                                                   شاخص قیمت امالك مسکونی شهر تهران

 (درصد) ماهه 12تورم  (درصد) تورم نقطه به نقطه (درصد) ماهانه تورم عدد شاخص  دوره زمانی
1399 

 57/2 37/0 0/3- 378/3 فروردین 
 51/6 34/8 9/5 414/2 اردیبهشت 

 47/8 44/6 11/3 460/9 خرداد 
 46/4 58/9 10/0 507/0 تیر 

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

 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 فروردین 
 84/1 71/8 3/0 711/6 اردیبهشت 

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

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

 59/3 22/4 3/5 778/6 مهر
 51/8 20/2 0/5- 774/8 آبان
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