
 

  

   سال – شهر تهران مسكوني امالكقيمت شاخص گزارش 

  
ـشده    محاـسبهروش هدانيك   خص قيمت امالك مـسكوني ـشهر تهران با اـستفاده از اطالعات ثبتي ـسامانه امالك و مـستغالت كـشور و بهـشاتوـضيح:  

ت.   كوني؛  اـس د تغييرات قيمت واحدهاي مـس به درـص اخص  جهت محاـس ط قيمتـش بت به متوـس ان ميتغييرات قيمت ،قيمت نـس دهد.  ها را بهتر نـش
ايي  چون ممكن اـست مـشخـصه واحدهاي فروش رفته در دوره ناـس هاي مختلف تغييرات زيادي داـشته باـشند كه در محاـسبه متوـسط قيمت قابل ـش

ط  به عنوان مثال، م.  باشـدنمي د كه در اين حالت متوـس ت تعداد واحدهاي فروش رفته نوسـاز در يك دوره بسـيار بيشـتر از دوره قبل باـش مكن اـس
ــكل را برطرف مي ــده به روش هدانيك اين مش ــبه ش ــاخص قيمت محاس ــه با يكديگر نخواهد بود. ش كند و اثر  قيمت دو دوره متوالي قابل مقايس

كه متوسـط قيمت امالك مسـكوني نسـبت به شـاخص قيمت براي  اين  اين با وجودبنابر  ،برداز بين مي  هاي مختلف راتغييرات كيفي در طول دوره
ــاخص  عامه جامعه ملموس ــبه ش ــت با اين حال به دليل حذف تغييرات كيفي در محاس قيمت به روش هدانيك تغييرات قيمت در اين روش  تر اس

  تر از تغييرات روش متوسط قيمت است.بسيار دقيق

  
  ها خالصه يافته

  قيمت امالك مسكوني شهر تهران

  عنوان 

  دوره
  تورم سال  شاخص سال

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  شاخص قيمت 

  سالنسبت به  كه    رسيد  به عدد    بر اساس ماه پايه فروردين     قيمت امالك مسكوني شهر تهران  عدد شاخص  در سال  

)،(    در سال    داشته است.  افزايش  درصد    بيشترينكمترين ومقدار شاخصبه  بوطمر  به ترتيب  ) فروردين ماه  و (  

  باشد. مي  )(  ماهاسفند  

  

  
  

  ايتورم نقطه  كاهش
به    ماه    اسفند اي در  باشد. نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي منظور از نرخ تورم نقطه 

  ، بطور متوسط    اسفنددرصد رسيده است؛ يعني بايستي خريداران براي خريد يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به    عدد  

واحد درصد كاهش داشته است.    )  درصد  (اي بهمن ماه  در مقايسه با تورم نقطه  ماه  اي اسفندرم نقطهتو  تر پرداخت كنند.درصد بيش

  باشد. مي  )درصد و آبان( ) درصد ( فروردين  هايماه مربوط به به ترتيب  ،  در سال اي  تورم نقطه و كمترين بيشترين

  

  

















١٤٠٠سال  -شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران
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١٤٠٠سال  -)درصد(تورم نقطه اي قيمت امالك مسكوني شهر تهران



 

  

  تورم ماهانهكاهش 

اين    ماه   اسفنددر باشد كه مي آن ماه قبل  عدد شاخص نسبت به ماه جاريدر  تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نرخ منظور از

با همين اطالع در ماه    اسفندتورم ماهانه    . درصد رسيده است  6اطالع به عدد     كاهش   درصد   واحد    درصد)،  قبل (در مقايسه 

 هاي ماه  به به ترتيب مربوط  كمترين تورم ماهانه    بيشترين و   در سال    . باشدمي   در سال  تورم ماهانه  بيشترين كاهش  داشته كه  

  باشد. مي  )درصد (  فروردينو ) درصد ( بهمن 

  

  
  

  تورم ساالنه كاهش 
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل  

تورم ساالنه  مي نرخ  عدد    ماه    اسفندباشد.  به  تهران  مسكوني شهر  كه    درصد   امالك  است  در  رسيده  اطالع  به همين    سال نسبت 

درصد) و كمترين نرخ تورم    مربوط به ارديبهشت (بيشترين نرخ تورم    دهد.نشان مي   واحد درصد كاهش    )،درصد  قبل(

  باشد. درصد) مي مربوط به اسفند ماه ( سال اي هماهدر بين 

  









































١٤٠٠سال  -)درصد(تورم ماهانه قيمت امالك مسكوني شهر تهران
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١٤٠٠سال  -) درصد(تورم ساالنه قيمت امالك مسكوني شهر تهران



 

  

 

    =فروردين                                                                                    تهران جدول اطالعات شاخص قيمت امالك مسكوني شهر 

  درصد تغيير ماهانهعدد شاخص دوره زماني 
درصد تغيير نسبت به ماه  

  مشابه سال قبل
  ماهه  تورم  

6    

66 ...فروردين  

6 ...ارديبهشت  

6 ...خرداد  

6 ...تير  

6 ...مرداد  

6 ...شهريور  

66 ...مهر  

6 ...آبان 

 ...آذر

 ...دي  

 ...بهمن  

6اسفند  



66فروردين  

66ارديبهشت  

6خرداد  

تير  

6مرداد  

شهريور  

6مهر  

66آبان 

آذر

66666دي  

66بهمن  

66اسفند  



6فروردين  

ارديبهشت  

666خرداد  

6تير  

6مرداد  

66شهريور  

مهر  



 

    =فروردين                  جدول اطالعات شاخص قيمت امالك مسكوني شهر تهران                                                                

 درصد تغيير ماهانه عدد شاخص   دوره زماني 
درصد تغيير نسبت به ماه  

 مشابه سال قبل
ماهه  تورم    

آبان 

6آذر

6دي  

666بهمن  

66اسفند 



فروردين  

66ارديبهشت  

666خرداد  

6تير  

6مرداد 

66شهريور 

6مهر 

6آبان 

6آذر

6دي 

66بهمن 

اسفند 

      

6 فروردين 

 666  ارديبهشت 

  خرداد 

6  تير

  مرداد 

6 6 شهريور 

 6 مهر 

6 6 آبان 

6 66 آذر

 6 دي 

  بهمن 

 6 اسفند 

  

 


