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 بسمه تعالی                                                              

 

 شاخص بهاي مسکن اجاري در مناطق شهري ایران

 

  : اهداف بررسی

 )شاخص تورم(مصرفی بهاي کاالها و خدمات  در شاخص استفاده به منظور مسکن اجاري هماه بررسی سه         

 :باشد میل مسکن اجاري موارد ذی دف از بررسیه . شود انجام می

.عیین میزان تغییرات اجاره بهاي واحدهاي اجاري مسکونی در مناطق شهري کشورت ·

.نشین استفاده از نتایج این بررسی در محاسبات مربوط به برآورد ارزش اجاري واحدهاي مالک ·

.ها بهاي واحدهاي مسکونی به تفکیک استان مطالعه و بررسی تغییرات اجاره ·

طالعه و بررسی وضعیت واحدهاي اجاري مسکونی در مناطق شهري از لحاظ سطح زیربنا، تعداد اتـاق و دیگـر   م ·

.ها امکانات موجود در آن

 .بررسی روند تحوالت جغرافیایی اجاره مسکن ·

 

 :سابقه بررسی

 80اي  شود از سابقهبانک مرکزي اجرا می که توسط اداره آمار اقتصادي  شاخص بهاي مسکن اجاريطرح بررسی       

 .برخوردار است) تا کنون 1314از سال (ساله 

شرح مختصري از تغییرات . است اتی صورت گرفتهاز آغاز تاکنون تغییر در طرح بررسی شاخص بهاي مسکن اجاري    

 .آمده است 1جدول شماره  انجام شده در

 شاخص بهاي مسکن اجاري بررسیتاریخچه   -1جدول 

 تغییرات انجام شده سال پایه ردیف

 آغاز طرح بررسی شاخص بهاي مسکن اجاري 1314 1

 تنظیم پرسشنامه مستقل براي مسکن اجاري 1334 2

3 1351 
یش جمعیت و گرایش بیشتر به بررسی مسکن اجاري به صورت یک طرح مستقل به علت افزا

 شینیشهرن

 هاي اداره آمار اقتصادي گزارشتهیه اولین گزارش تغییرات اجاره مسکن در ردیف  1352 4
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. ، همزمان با افزایش تعداد شهرهاي مورد بررسی، در بررسی اجاره مسکن تغییراتی اساسی به وجود آمد1353از سال 

 :تعداد شهرهاي مورد بررسی در سال هاي پایه مختلف در این طرح به شرح جدول زیر است

 

 تعداد شهرهاي مورد بررسی در سال هاي پایه مختلف -2جدول 

        

:دوره بررسی

بررسی کن اجاري مورد بار واحدهاي نمونه مس به عبارت دیگر هر سه ماه یک. دوره بررسی این طرح فصلی است

 .شود ها پرسش می آمار و اطالعات موردنظر از خانوارهاي ساکن در آن ،قرار گرفته

 

:زمان بررسی

 30شود و به مدت  آغاز می )فروردین، تیر، مهر و دي ماه(زمان بررسی این طرح از دهه سوم ماه اول هر فصل  

 .یابد روز ادامه می





 

:جامعه آماري

 .دنده مناطق شهري کشور جامعه آماري را تشکیل میتمامی واحدهاي مسکونی اجاري  

 

:چارچوب آماري

در منـاطق  پایـه  بـرداري شـده در سـال     هاي فهرسـت  در بلوك)خانه یا آپارتمان(کلیه واحدهاي مسکونی اجاري 

 .دهد شهري کشور چارچوب آماري را تشکیل می

 

 1395 1390 1383 1376 1369 1361 1353 سال تجدیدنظر

7579 79 72 82 78 74 تعداد شهرهاي مورد بررسی
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:گیري روش نمونه

مرحله اول مربـوط بـه   . اي است گیري دو مرحله اساس روش نمونهها در داخل هر استان بر  روش انتخاب نمونه 

  شهرهاي خـود منتخـب در هـر اسـتان    . باشد شهر می 79انتخاب شهر است که در حال حاضر تعداد کل شهرهاي نمونه 

اي ه شهرهایی است که به دلیل متفاوت بودن آن از نظر جمعیتی و اقتصادي نسبت به سایر شهرهاي استان، نتایج بررسی

اي وجود دارد که از نظـر جمعیتـی و    در هر استان شهرهاي نمونه. شود ها تعمیم داده می آماري در این شهرها به خود آن

بـه غیـر از شـهرهاي خـود     (تواند در سطح استان  باشند و تعمیم نتایج می اقتصادي با سایر شهرهاي استان هماهنگ می

 .شود نامیده می غیرخود منتخب این شهرها. انجام پذیرد) منتخب

هاي چهارگانه، یک اتاقه،  تعداد نمونه هر شهر بین گروه. باشد مرحله دوم انتخاب واحد نمونه مسکونی اجاري می 

گردد و واحدهاي مسکونی اجاري نمونه در درون هر یک از چهار طبقه  دو اتاقه، سه اتاقه و چهار اتاقه و بیشتر، توزیع می

تعداد نمونـه مـورد بررسـی در هـر دوره بـا احتمـال متناسـب در شـهرها و          .شوند ب میفوق به روش سیستماتیک انتخا

 .شود هاي مذکور انتخاب می طبقه

 

 :آوري اطالعات  جمع نحوه

رسـمی،   اسالمی ایران که متصدیان جمع آوري آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوريها، توسط  آوري داده جمع      

کارگیري ایـن تمهیـد باعـث جلـب      به. گیرد مستقر در شهرهاي نمونه هستند، انجام می بوده وبومی دائمی، کارآزموده و 

قرار  متصدیان جمع آوري آمارهاي اقتصادياعتماد منابع اطالع گردیده و بنابراین اطالعات را به صورت صحیح در اختیار 

گیرد  سان آماري مورد کنترل و نظارت قرار میبه طور مستمر توسط مسئولین مافوق و بازر این متصدیانفعالیت . دهند می

 .شود اي به حداقل کاهش داده می و از این جهت خطاهاي غیرنمونه

 

 :تغییرات و شاخص اجاره بهاي مسکن غیرشخصی در هر فصل  روش محاسبات

ــع ــس از جمـ ــهر      پـ ــا در شـ ــاره بهـ ــبی اجـ ــر نسـ ــهر تغییـ ــر شـ ــه در هـ ــدهاي نمونـ ــاي واحـ ــاره بهـ  آوري اجـ

 i و در دوره بررسی  امt   itr  . شود نسبت به دوره قبلی از فرمول زیر محاسبه می (
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i در شهر ام j اجاره بهاي نمونه ijtxکه در آن  tدر دوره ام   پس از محاسبه . است ام iتعداد نمونه در شهر  in  و   

)(تغییرات اجاره بهاي مسکن غیرشخصی در هر شهر نسبت به دوره قبل  itr،      شاخص هر شـهر از فرمـول زیـر بدسـت

 . آید می
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سپس شاخص هر شهر با استفاده از وزن اجاره بهاي مسکن غیرشخصی هر شهر نسبت به کل کشـور در سـال   

 GtIپایه موزون شده و شاخص کل کشور  .گردد از فرمول زیر محاسبه می (
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t ام در دوره iشاخص اجاره بهاي مسکن غیرشخصی در شهر   itIکه در آن   و   
iC  وزن هزینه مسکن غیرشخصی

  .در کل کشور است ام i شهر
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  :زمانی جدول سري

)1390=100( هاي مختلف ماهه در سال تفکیک سه  بهشاخص بهاي مسکن اجاري در مناطق شهري ایران 

 .شده است محاسبهكامل اعداد درصد تغيير از               *

 دوره             

 سال

 سال متوسط چهارم ماهه سه سوم ماهه سه دوم ماهه سه اول ماهه سه

تغيير درصد
* 

 ساالنه

٣/١٦ ٣/٢ ٤/٢ ٣/٢ ٢/٢ ٢/٢ ١٣٦٩ 

٢/١٩ ٨/٢ ٠/٣ ٩/٢ ٧/٢ ٥/٢ ١٣٧٠ 

٣/٢٣ ٤/٣ ٧/٣ ٥/٣ ٣/٣ ١/٣ ١٣٧١ 

٨/٢١ ١/٤ ٥/٤ ٢/٤ ٠/٤ ٩/٣ ١٣٧٢ 

٣/٢١ ٠/٥ ٥/٥ ١/٥ ٩/٤ ٧/٤ ١٣٧٣ 

٤/٢٧ ٤/٦ ٠/٧ ٧/٦ ٢/٦ ٨/٥ ١٣٧٤ 

٩/٣٤ ٧/٨ ٩/٩ ١/٩ ١/٨ ٥/٧ ١٣٧٥ 

٩/٣٠ ٣/١١ ٣/١٢ ٦/١١ ٠/١١ ٤/١٠ ١٣٧٦ 

٤/١٩ ٥/١٣ ٦/١٤ ٨/١٣ ١/١٣ ٧/١٢ ١٣٧٧ 

٥/١٦ ٨/١٥ ٦/١٦ ٩/١٥ ٥/١٥ ١/١٥ ١٣٧٨ 

٦/١٨ ٧/١٨ ٤/٢٠ ٤/١٩ ٩/١٧ ١/١٧ ١٣٧٩ 

٩/١٩ ٤/٢٢ ٩/٢٣ ٨/٢٢ ٩/٢١ ١/٢١ ١٣٨٠ 

٠/٢٠ ٩/٢٦ ٣/٢٩ ٩/٢٧ ٨/٢٥ ٥/٢٤ ١٣٨١ 

٤/١٩ ١/٣٢ ٢/٣٤ ٥/٣٢ ٤/٣١ ٤/٣٠ ١٣٨٢ 

٣/١٨ ٠/٣٨ ٦/٣٩ ٥/٣٨ ٥/٣٧ ٥/٣٦ ١٣٨٣ 

٦/١١ ٤/٤٢ ٢/٤٤ ٠/٤٣ ٨/٤١ ٧/٤٠ ١٣٨٤ 

٧/١٣ ٣/٤٨ ٧/٥١ ٤/٤٩ ٧/٤٦ ٢/٤٥ ١٣٨٥ 

٢/٢١ ٥/٥٨ ٨/٦٤ ٦/٦٠ ٦/٥٥ ٩/٥٢ ١٣٨٦ 

٦/٢٨ ٢/٧٥ ٧/٨١ ٧/٧٨ ٣/٧٢ ٢/٦٨ ١٣٨٧ 

٨/١٢ ٩/٨٤ ٦/٨٦ ٨/٨٥ ٢/٨٤ ٠/٨٣ ١٣٨٨ 

٠/٦ ٠/٩٠ ٠/٩٣ ١/٩١ ٩/٨٨ ١/٨٧ ١٣٨٩ 

١/١١ ٠/١٠٠ ٨/١٠٣ ٢/١٠١ ٨/٩٨ ٤/٩٦ ١٣٩٠ 

٦/١٢ ٦/١١٢ ٠/١١٩ ٧/١١٥ ٠/١١٠ ٧/١٠٥ ١٣٩١ 

٨/٢٠ ٠/١٣٦ ٧/١٤٤ ٣/١٤٠ ٢/١٣٤ ٦/١٢٤ ١٣٩٢ 

١٣٩٣ 

١٣٩٤ 

١/١٤٨ 

١٦٨/٧ 

٢/١٥٤ 

١٧٤/١ 

١/١٦١ 

١٨٠/٢ 

٥/١٦٥ 

١٨٤/٢ 

٢/١٥٧ 

١٧٦/٨ 

٦/١٥ 

١٢/٥ 


