اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

روند رشد قیمت مسکن و اجاره شهر تهران طی دو سال منتهی به خرداد 1399
در خرداد ماه  ،1399قیمت اجاره مسکن در شهر
تهران حدود  28درصد نسبت به خرداد 1398
رشد کرده است .اگرچه که قیمت اجاره مسکن در
شهر تهران روندی افزایشی را طی میکند ،اما تا
حدودی سرعت رشد آن نسبت به سال گذشته
کمتر شده است.

شاخص قیمت مصرف کننده
کاال و خدمات در خرداد 1399
نسبت به خرداد  ،1398حدود
 22.5درصد رشد کرده که 6.1
واحد درصد از این رشد مربوط
به اجاره بها است.

نرخ رشد اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ()%

نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ()%

% 23

% 27.6

% 34.8

% 104.3

% 42.5
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فروغ کریمی امیرکیاسر

در خرداد ماه  ،1399متوسط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی در شهر تهران با رشد حدود  43درصدی
نسبت به خرداد  ،1398به باالترین سطح خود و
حدود  19میلیون تومان رسید.
در خرداد ماه سال ،1397قیمت مسکن نسبت به
خرداد سال قبل رشد بیش از  104درصدی را
تجربه کرده بود.

تیر ماه 1399
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منبع :بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

