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«ملک رادار» یک موتور جســت وجوی انواع آگهی های خرید، فروش، رهن و اجاره در بخش مســکونی (آپارتمان، 
خانه، ویال، زمین، کلنگی و مســتغالت) و اداری- تجاری (اداری، مغازه، تجاری، انبار، زمین زراعی و باغ) اســت که 

آگهی های ملکی را از سایت ها و روزنامه های مختلف جمع آوری کرده و در اختیار عموم مردم قرار می دهد.

آنچه در ادامه می آید، تحلیل آگهی های ملکی در فصل تابستان سال ١٣٩٨ است که اولین گزارش از این دست 
به شمار می رود و ملک رادار تصمیم دارد در پایان هر فصل، گزارش مربوط به آن دوره را منتشر کند تا تحلیلگران 

بازار امالک بتوانند داده های بیشتری برای بررسی این بازار در اختیار داشته باشند.

این گزارش که داده های آن با استفاده از میلیون ها رکورد ثبت شده در طول ٣ ماه به دست آمده اند، به صورت 
رایگان منتشر می شود و هدف ملک رادار از انتشار آن، نه کسب درآمد یا تبلیغ برای یک مرکز خاص، که کمک 

به تحلیل بازار مسکن است.

درباره گزارش

ج



آگهی های منتشر شده از هر پلتفرم در ملک رادار: تابستان و بهار

بهار

 تابستان

            ۳,۳۵۷,۵۲۴تعداد کل آگهی ها ثبتی در بهار:

۳,۴۷۵,٥٨٦تعداد کل آگهی ها ثبتی در تابستان:

دلتا٪١٫٠٩

همشهری٪٢٫٣٢

آلونک٪٠٫٤٢

 آی هوم٪٥٫٤١

خراسان٪٠٫٢٢

دیوار

؟٠٫٠٨٪ کیلید، اینپین و ...

شیپور ٪٢٨٫٧٦

٪٦١٫٦٦

٣٪ کمتر از

٪٣٫٩٩

٪٢٫٤١

٪٠٫٦٨

٪٠٫٣٤

٪٠٫١٧

٪١٩٫٦٧

٪٧٢٫٧٤

١



درصد رشد هر پلتفرم در تابستان امسال، نسبت به فصل بهار

رشد مثبت

٢٢ رشد منف�

٠٫٤١٪

٪٠٫٠٩-دلتا

روزنامه همشهری ٠٫٠٨٪

آلونک

١٫٤٢٪

 آی هوم

٠٫٠٥٪ ؟

روزنامه خراسان کیلید، اینپین و ...

٪-١١٫٠٨

دیوار

٩٫٠٩٪

شیپور



آگهی های منتشر شده از هر پلتفرم در ملک رادار: بهار و تابستان

تعداد آگهی ها

 درصد آگه� ها

تابســتان امســال، ســایت دیــوار بــا بیــش از ٦١درصــد و در بهــار بیــش ۷۲درصــد عمده تریــن ســهم از آگهی هــای منتشــر شــده در 
سایت ملک رادار را در اختیار داشته است و پس از آن، سایت شیپور با نزدیک به ٢٩ درصد در تابستان و بیش از ۱۹درصد در بهار 

مقام دوم را از آن خود کرده است. 

میزان آگهی های منتشــر شــده از روزنامه های همشــهری و خراسان (در مجموع کمتر از ۳درصد) نشان می دهد رسانه های چاپی 
علی رغم آنکه در این بازار قدیمی تر هستند و در گذشته جایگاه مهمی داشته اند؛ اما در سال های اخیر با به میدان آمدن سایت

 های اینترنتی، جایگاه خود را به شدت از دست داده اند.

٣٣



٥٠,٠٠٠

٠

١٠٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٣٥٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٤٥٠,٠٠٠

٣٠٠,٠٠٠

حومه ١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢٥

کمتر از ۱۰ هزار آگهی

در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار مورد

بیشتر از    آگهی ها در این مناطق

در این نمودار، شهر تهران به عنوان مرکز استان تهران با ۲۲ منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی و شهرستان ها به صورت 
مجموع تحت عنوان حومه تهران آمده اند

١
٤

پراکندگی منطقه ای آگهی های ثبت شده در: تهران

در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار مورددر مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار مورد

مناطق

ها تعداد آگهی ٤



شهرک  گیشا،  ستارخان،  شهرآرا،  آریاشهر،  پونک،  محله های  (شامل  تهران   ٢ منطقه  امسال،  تابستان  در 
ژاندارمری، شهرک غرب، سعادت آباد و طرشت) بیشترین تعداد آگهی را داشته اند. پس از آن منطقه ١ (شامل 

محله های اراج، ازگل، اوین، باغ فردوس، تجریش، جماران، نیاوران، ولنجک و...) قرار دارد.

از مجمع آگهی های سایر  ١ تا ٥ تهران  این نمودار همچنین نشان می دهد آگهی های ثبت شده در مناطق 
مناطق به اضافه حومه تهران، بیشتر هستند و بیش از یک چهارم آگهی ها را شامل می شوند.

در شهر تهران، منطقه ١٩ با کمتر از ١٠ هزار آگهی، کمترین تعداد آگهی های ثبت شده در تابستان را داشته و 
منطقه ٢٠ (شهر ری) نیز در این مدت کمی بیش از ٢٠ هزار آگهی را به ثبت رسانده است.

مجموع آگهی های حومه تهران نیز با بیش از ٣٦٥ هزار مورد، در رتبه سوم استان قرار دارد.

پراکندگی منطقه ای آگهی های ثبت شده در: تهران

٥



پراکندگی منطقه ای آگهی های ثبت شده در: البرز 

١٠,٠٠٠

٠

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

حومه ١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢٥

در این نمودار، شهر کرج به عنوان مرکز استان البرز با ۱۲ منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی 
بیرون از این ۱۲ منطقه به عنوان حومه کرج محسوب شده اند.

کمتر از ۶۰۰ آگهی

بیش از ۷۵ هزار آگهی

رتبه ی اّول در کرج بیش از ۴۲ هزار آگهی

مناطق

ها تعداد آگهی ٦



از ٧٥ هزار آگهی ملکی،  اندکی بیش  با  تعداد آگهی های تابستان امسال نشان می دهد مناطق حومه کرج 
بیشترین بازار را داشته اند، هرچند نباید از نظر دور داشت که مجموع آگهی های مناطق ١٢گانه کرج ( ٢٩١,٥٦٣ 

مورد) از آگهی های حومه بیشتر هستند.

در داخل شهر کرج، منطقه ٦ (که شامل محالتی مانند شاهین ویال، باغستان و...) می شود، با اندکی بیش از ٤٢ 
هزار آگهی، پیش از سایر مناطق است و پس از آن با فاصله اندکی منطقه ٤ (که مهم ترین محله آن مهرشهر 

است) قرار دارد.

در این میان منطقه ١١ کرج (که کالک باال و پایین و حصار را در بر می گیرد) کمترین آگهی منتشر شده را داشته 
است.

پراکندگی منطقه ای آگهی های ثبت شده در: البرز 

٧



١٠,٠٠٠

٠

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ثامن حومه بجنورد بیرجند سبزوار ٦نیشابور

آگهی  کمترین، فقط١٨١

مورد آگهی ٢٤,٢١٨ 

مورد آگهی١٨,٣٩٢

در این نمودار، شهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی با ۱۳ منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی بیرون 
از آن به عنوان حومه محسوب شده اند. همچنین شهرهای بجنورد، بیرجند، سبزوار و نیشابور نیز در این نمودار دیده می شوند.

پراکندگی منطقه ای آگهی های ثبت شده در: خراسان

مناطق

ها تعداد آگهی ٨



در داخل شهر مشهد، منطقه ٩ با اختالف چشمگیری بیشترین تعداد آگهی های ملکی در تابستان امسال را 
داشته است و پس از آن منطقه ٢ قرار دارد.

منطقه ٥ مشهد نیز در این مدت با ثبت تنها ١٨١ آگهی، کمترین تعداد آگهی ها را داشته است.

شهر بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی، در تابستان امسال ٢٤,٢١٨ مورد آگهی ثبت شده است. 

 همچنین در شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خرسان جنوبی ١٨,٣٩٢ آگهی ثبت شده است.

پراکندگی منطقه ای آگهی های ثبت شده در: خراسان

٩



تفکیک آگهی ها براساس خرید و اجاره

تهران

٢٠٠,٠٠٠

٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

البـرز خراسان

تابستان امسال و علی رغم وجود رکود سنگین 
در بازار مسکن، سهم آگهی های فروش امالک 
همچنان بیشتر ازآگهی های رهن و اجاره بوده

 اند. این نسبت در استان تهران، البرز و منطقه 
خراسان تکرار شده اند.

بــا این وجــود همچنان می توان فاصله بســیار 
زیــاد میان آگهی های تهران بــا دیگر مناطق را 
مشاهده کرد. همچنین می توان دید که آگهی

 هــای فروش ملک در اســتان خراســان از البرز 
اندکی بیشتر بوده است.

فروش

رهن و اجاره
١٠



البـرز

خراسان

تهران ٢,٢٨٢,٤٦٤

٣٣٠,٩٩٩

٣٩٢,٦٤٧٤٠,٤٤٩

٣٦,٦٥٠

٢٥٤,٨٠٨

٩٠٪
١٠٪

تفکیک آگهی ها براساس مسکونی،  اداری و تجاری

در هـر سـه منطقـه ای کـه آگهی های امالک مورد بررسـی 
قرار گرفته اند، نسبت آگهی امالک مسکونی به اداری و 
تجاری بیشتر است. جالب آنکه در هر سه محدوده این 

میزان به نسبت ٩٠ به ١٠ درصد تقسیم شده است.

اداری و تجاری

مسکونی
١١



تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: تهران

ثبت نشده ٧١,٣٦٠

٢٨٦-٣٠٠ ٢٣,٦٥٢
٢٧١-٢٨٥ ١١,٤٥٠
٢٥٦-٢٧٠ ١٦,٩٢٥
٢٤١-٢٥٥ ٢٤,٦٢٩
٢٢٦-٢٤٠ ٢٥,١٦٣
٢١١-٢٢٥ ٢٥,٤٩٨
١٩٦-٢١٠ ٥٨,٩١٠
١٨١-١٩٥ ٣٢,٥٨٩
١٦٦-١٨٠ ٦٧,٦٥٣
١٥١-١٦٥ ٧٠,٧٠٣

١٣٦-١٥٠ ١٤٢,٩١٧
١٢١-١٣٥ ١٥٧,١٦٦
١٢٠-١٠٦ ٢٣٣,٢٣٣
٩١-١٠٥ ٢٥٦,٣٥٢
٧٦-٩٠ ٣٤٧,٦٤٦
٦١-٧٥ ٣٦٧,٢٠٩
٦٠-٤٦ ٢٨٧,٩٦٢
٣١-٤٥ ٨٢,١٥٨
٠-٣٠ ٦٠,٣٦٥

باالی٣٠٠ ١٧٣,٧٣٢ رتبه ی ششم در تعداد آگهی

بیش ترین تعداد آگهی ها بین ۴۶ تا ۱۲۰ متر

متراژ

ها آگهی
١٢



تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: تهران

از نظر تفکیک آگهی ها براساس متراژ آگهی ها در استان تهران، بیشترین آگهی ها مربوط به متراژ بین ٦١ تا 
٧٥ متر است و پس از آن امالک با متراژ ٧٦ تا ٩٠ قرار دارند.

این نمودار نشان می دهد عمده آگهی های ثبت شده در تابستان امسال مربوط به امالک بین ٤٦ تا ١٢٠ متر 
بوده اند. همچنین امالک با متراژ بین ٢٧٠ تا ٢٨٥ متر کمترین آگهی ها را داشته اند.

اما نکته جالب آنکه در حالی که این نمودار نشان می دهد با افزایش متراژ امالک، تعداد آگهی آنها کمتر می
 شود، اما امالک با متراژ بیش از ٣٠٠ متر در تهران از این قاعده پیروی نمی کنند.

١٣



تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: البرز

ثبت نشده ٢,٩٣٢
باالی٣٠٠ ٤٢,٦٧٦
٢٨٦-٣٠٠ ٢,٨٣٩
٢٧١-٢٨٥ ١,١٢١
٢٥٦-٢٧٠ ١,٥١٣
٢٤١-٢٥٥ ٣,١٧٤
٢٢٦-٢٤٠ ٢,٦٩٠
٢١١-٢٢٥ ٢,٨٤١
١٩٦-٢١٠ ٦,٦١٧
١٨١-١٩٥ ٣,١٢٧
١٦٦-١٨٠ ٧,٣٩٦
١٥١-١٦٥ ٨,٧٤٤

١٣٦-١٥٠ ٢٥,٤٤٧
١٢١-١٣٥ ٢٣,٢٠٧
١٠٦-١٢٠ ٣٧,٣٨٦
٩١-١٠٥ ٤٤,٤٤٨
٧٦-٩٠ ٦٤,١٥٤
٦١-٧٥ ٤٨,٤٧٣
٤٦-٦٠ ٢٢,٥٩٤
٣١-٤٥ ٥,٤٩٧
٠-٣٠ ٩,٧٤٣

متراژ

ها آگهی
١٤



در البرز نیز همان مدل تهران و خراسان در تعداد آگهی های ثبت شده بر اساس متراژ، تکرار شده است. در هر 
دو منطقه البرز و خراسان، امالک باالی ٣٠٠ متر مربع در رتبه چهارم قرار دارند اما در تهران این امالک به رتبه 
ششم تنزل می یابند که این نشان می دهد امالک با متراژ باال در تهران، کمتر از دیگر مناطق است یا معامله 

(اعم از فروش یا اجاره) کمتری بر سر آنها رخ می دهد.

تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: البرز

١٥



تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: خراسان

ثبت نشده ١٠,٢٨٦
باالی ٣٠٠ ٤٣,٧٠١
٢٨٦-٣٠٠ ٤,٥٤٨
٢٧١-٢٨٥ ١,٠٨٦
٢٥٦-٢٧٠ ٢,٢٦٣
٢٤١-٢٥٥ ٩,٦٨١
٢٢٦-٢٤٠ ٣,٤٥٤
٢١١-٢٢٥ ٣,٥٦٨
١٩٦-٢١٠ ١٠,٥٣٥
١٨١-١٩٥ ٣,٩٨٠
١٦٦-١٨٠ ١٤,٧٦٥
١٥١-١٦٥ ٢١,٣٩٩

١٣٦-١٥٠ ٢٦,٢٦٣
١٢١-١٣٥ ٢٥,١٢٩
١٠٦-١٢٠ ٤٢,٧٠٦
٩١-١٠٥ ٥٢,٧٥٨
٧٦-٩٠ ٦٩,٤٦٥
٦١-٧٥ ٤٦,٠١٦
٤٦-٦٠ ٢١,٩٨١
٣١-٤٥ ٥,٧٣٢
٠-٣٠ ١٣,٧٨٠

افت ناگهانی در این متراژ

متراژ

ها آگهی
١٦



نمودار آگهی های ملکی بر حسب متراژ، در منطقه خراسان تاحدودی از مدل تهران پیروی می کند با این تفاوت 
که در آگهی امالک با متراژ بین ٧٦ تا ٩٠ متر به شکل معناداری بیشتر از سایر متراژها هستند. همچنین در 

این منطقه آگهی امالک بین ٣٠ تا ٤٥ متر، به صورت ناگهانی دارای افت هستند.

تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: خراسان

١٧



گران ترین و ارزان ترین مناطق هر شهر و استان: تهران

١,٠٢٤,٩٢٣,١٣٧٥,٠٨٧ منطقه١٢

٩٣٩,٢٤٤,٨٥٣١٢,٤٥١ منطقه١٣

٨٢٦,١٢٢,٨٢٢٦,٣٩٤ منطقه١٤

٦٥٦,٤٢٥,٠٥٤٧,٦٦٣ منطقه١٥

٧٠٧,٥٣٣,٥٣٥٤,٠٥٤ منطقه١٦

٥٣٧,٥٢٢,٠٨٥٤,٧٠٣ منطقه١٧

٦٣١,١١٦,٦٠٢٥,٣٥٠ منطقه١٨

٦٦٤,٦٩٤,٤٠٣٢,٧٣٠ منطقه١٩

٥٨١,٠٦١,٩٨٦٥,٣٠٥ منطقه٢٠

١,٠٧٩,٤٠٨,٠٠٦٧,١٧٨ منطقه٢١

٨٥٧,٣٨٨,٤٥٠١٠,١٤٥ منطقه١١

٥٣٧,١٧٧,٢٣٤٢٥,٤٧٤ منطقه١٠

٧١٩,١٢٠,٣٥٧٧,٢٤٩ منطقه٩

١,٤٨٤,٤٠٠,١١٧١٦,٢١٥ منطقه٨

١,٤٣٠,٦٣٥,٢٤٣١٣,٣١٤ منطقه٧

٢,٤٤٤,٦٤١,٢٣٤١٧,٥٨٩ منطقه٦

١,٤٥٩,٢١٢,٦٧٦٧٩,٦٢٠ منطقه٥

٢,٤١٠,٠٢٦,١٨٣٣١,٧٣٩ منطقه٤

٤,٣٨١,٥٨١,٨٩٦٤٤,٤٤٠ منطقه٣

٢,٨٤٠,٢٤٠,٥٢٣٧٨,١٣٢ منطقه٢

١٠٦,٨٤٢ حومه٥٢٤,٤٤٤,٥٠٣

منطقه٢٢ ١,٦٥٥,٤٤٧,٣٨٦١٢,٠٧١

٨,٥٩١,٨٥٦,٢٨٧٧٢,٣٣٨ منطقه١

متوسط قیمت در هر منطقه کمتر از ١ میلیارد تومان

رتبه ی دّوم در تعداد آگهی

رتبه ی اّول در تعداد آگهی رتبه ی سّوم در گرانترین مناطق

متوسط قیمت بیش از ٨٫٥ میلیارد تومان

تعداد آگهی

 متوسط قیمت
١٨



نمودار قیمت امالک در شهر تهران نشان می دهد منطقه ١ تهران با فاصله بسیار زیادی نسبت به سایر مناطق 
پایتخت قرار دارد و متوسط قیمت ملک در این منطقه بیش از ٨٫٥ میلیارد تومان است. این منطقه از نظر 

تعداد آگهی ها نیز در رتبه دوم استان تهران قرار دارد. 

همچنین در این نمودار دیده می شود منطقه ٢ تهران با آنکه در تعداد آگهی ها در رتبه اول است؛ اما از نظر 
قیمت امالک در رتبه سوم قرار دارد.

از سوی دیگر متوسط قیمت امالک آگهی شده در تابستان امسال نشان می دهد پس از منطقه ٨، متوسط 
قیمت امالک به کمتر از ١ میلیارد تومان کاهش می یابد ولی در مناطق ٢١ و ٢٢ مجددا به باالی ١ میلیارد تومان 

می رود.

در یک نگاه کلی می توان گفت از شرق تا غرب تهران، مناطق نیمه شمالی شهر، گران تر از نیمه جنوبی هستند.

گران ترین و ارزان ترین مناطق هر شهر و استان: تهران

١٩



٤٥٥,٢٩٨,٠٤٥٤,٤٩٤ منطقه١٢

١,١٧٠,٣٧٥,٩٦٨١٢٩ منطقه١١

٥٠٣,٠٢٠,٤٩٨٢,٨٥٢ منطقه١٠

٨٠٧,٢٠٦,٩٥١٥,٣٤٤ منطقه٩

١,٠٠٢,٨٨٩,٣٧٨٢,٤٩٣ منطقه٨

٩٨٥,٧٠٧,٧٠٣٨,٤٦٩ منطقه٧

٤٨٩,٩٩٣,٢٨٨١٢,٦٩٩ منطقه٦

٤٨٠,٥١١,٣٠٩١٣,١٩٥ منطقه٥

٨٧٢,٥٢٩,٥٠٧١٠,٨٥٦ منطقه٤

٥١٢,٧٠٥,٥٨٩٩,٢٠٨ منطقه٣

٦٥١,٠٦٨,٢٤٢٢,٧٨٢ منطقه٢

١,١٨٥,٩٧٤,١٣٣٥,١٥٦ منطقه١

حومه ٥٢١,٣٢١,٧٨٧٢٥,٣٨٩

کمترین قیمت در بین مناطق

تعداد آگهی

 متوسط قیمت

گران ترین و ارزان ترین مناطق هر شهر و استان: البرز

٢٠



نمودار تفکیک آگهی های امالک براساس قیمت آنها در استان البرز نشان می دهد گران ترین امالک مربوط به 
منطقه ١ شهر کرج هستند. جالب آنکه در نمودار تعداد آگهی هر منطقه، آمده است که کمترین تعداد آگهی

 ها در استان البرز مربوط به منطقه ١١ کرج است.

منطقه ١١ کرج نیز از نظر متوسط قیمت امالک در رتبه دوم قرار دارد و امالک منطقه ٥ کمترین قیمت را دارند. 
با این وجود نمودار تعداد آگهی ها در این استان نشان می دهد مناطق ٥ و ١ از این نظر نیز در شرایط خوبی 

قرار دارند.

تفکیک آگهی ها براساس متراژ امالک: البرز

٢١



٥٧٧,٣٥٢,٦٩٤١٤,٠٤٥ منطقه١٢

٤٠٥,٣٩٨,٤٤٠٣,٩١٤ منطقه ثامن

٥٠٨,٢٤٠,٣٩٨٦,٣١٠ شهر بجنورد

٣٦٩,٠٧٤,٨٩٠٣,٨٨٠ شهر بیرجند

٣٨٦,٨٢٠,٨٤٥٣,٦٣٥ شهر سبزوار

٣٩٤,٩١٢,٥٩٩٥,٨١٧ شهر نیشابور

١,٠٧٧,٥٤١,٧٧١٩,٤٨٣ منطقه١١

٤٤٩,٠٠٣,١٥٠١٢,١٩٥ منطقه١٠

٩٣٠,٢٣١,٣٠٨١٦,٠١٥ منطقه٩

١,٣٠٧,٦٢٤,٠٢١٢,٣٦٦ منطقه٨

٤٢٨,٢٩٢,٠٠١٣,٦٢٣ منطقه٧

٦١٥,٦٢٠,٩٦٥٦٣٢ منطقه٦

٢٤٥,٠٥٨,٨٢٣٣٤ منطقه٥

٤٢٠,٥٨٧,٠٠٤٢,٧٨١ منطقه٤

٤٧١,٢٨٦,٢٥٥٧٨٦ منطقه٣

٤١٥,٨٧٩,٩١٩١٩,٤٠٧ منطقه٢

١,٢٧١,٢٠٠,٩٩٦٤,٦٤٩ منطقه١

١٠,١٢٣ حومه٣١٩,٥٢٩,٥٥٤

ارزان ترین قیمت و کمترین تعداد آگهی

تعداد آگهی

 متوسط قیمت

گران ترین و ارزان ترین مناطق هر شهر و استان: خراسان

٢٢



نمودار متوسط قیمت امالک در خراسان نشان می دهد مناطق ٨، ١ و ١١ مشهد بیشترین قیمت امالک را دارند و 
منطقه ٥ نیز ارزان ترین منطقه مشهد است. در نمودار تعداد آگهی های ثبت شده نیز مشاهده می شود که 

منطقه ٥ مشهد کمترین تعداد آگهی را دارد.

آگهی های ثبت شده در شهرهای نیشابور، سبزوار و بیرجند نشان می دهد متوسط قیمت امالک در این شهرها 
از متوسط قیمت ملک در مشهد، کمتر است؛ اما این رقم در شهر بجنورد تقریبا برابر با متوسط شهر مشهد 

است.

گران ترین و ارزان ترین مناطق هر شهر و استان: خراسان

٢٣



در سال های اخیر برخی از خریداران امالک، بخشی از هزینه خرید را از طریق اجاره آن تامین می کنند. از این 
نظر، نسبت قیمت اجاره به خرید ملک، یکی از شاخص های تاثیرگذار در معامالت است. فرمول محاسبه این 

نسبت به صورت زیر است:

هرچه عدد به دست آمده از این کسر، بزرگ تر باشد، یعنی فاصله قیمت خرید ملک با قیمت رهن و اجاره آن 
کمتر است. توجه به این نکته ضروری است که شاید ملکی یا منطقه ای که عدد بزرگ تری را به دست می دهد، 
چندان مرغوب ارزیابی نشود ولی فاصله قیمت خرید و اجاره آن کمتر است و برای تامین هزینه خرید اولیه، 

بهتر.

نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف

قیمت رهن

قیمت خرید
=عدد نهایی

٢٤



نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف: تهران

حومه ١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢٥

در این نمودار، شهر تهران به عنوان مرکز استان تهران با ۲۲ منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی و شهرستان ها به صورت مجموع تحت عنوان 
حومه تهران آمده اند

٠٫٢١٧

٠٫١١٧

٠٫١٣٥ ٠٫١٢٧

٠٫١٦٩
٠٫١٥٨

٠٫١٧٣

٠٫١٤٥

٠٫٢٢٦ ٠٫٢٢٤

٠٫١٨٩ ٠٫١٩٠ ٠٫١٨٧

٠٫٢٣٩

٠٫٢٠١ ٠٫٢٠٥

٠٫٢٤٣

٠٫٢٠٤

٠٫٢٣٢

٠٫٢٥٩

٠٫٢٠٤

٠٫١٧٩

مناطق

ها تعداد آگهی

گران ترین مناطق تهران و دارای نسبت رهن به اجاره ی کمتر از ٠٫٢

باالترین نسبت رهن به خرید

٠/٠٨٨

گرانترین منطقه و دارای کمترین نسبت قیمت رهن به خرید

٢٥٢٥



نخستین نکته ای که از بررسی نسبت اجاره ملک به قیمت خرید در تهران به دست می آید، این است که علی
 رغم افزایش شدید اجاره بها در تابستان امسال، همچنان فاصله قیمت خرید با اجاره، زیاد است. این موضوع 
در مناطق مانند منطقه ١ به شدت دیده می شود. در حالی که منطقه ١ گران ترین امالک پایتخت را در بر گرفته 
است، در نسبت قیمت اجاره به خرید، کمترین میزان را دارد و حتی از اکثر مناطق البرز و خراسان نیز نسبت 

کمتری دارد.

همچنین تمامی مناطق ٢ تا ٨ شهر تهران، نسبتی کمتر از ٠٫٢ دارند. این در حالی است که این مناطق، از دیگر 
نقاط تهران، گران تر هستند. در مقابل، باالترین نسبت را منطقه ٢٠ تهران (شهر ری) دارد. همچنین حومه تهران 

نیز در مجموع، عددی باالتر از ٠٫٢ دارد.
نیز  اجاره ها  رفتن  باال  زیاد است که حتی  آنچان  تهران  در  امالک  کلی می توان گفت قیمت  تحلیل  در یک 

نتوانسته است نسبت قیمت اجاره به خرید را تعدیل کند.

نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف: تهران

٢٦



نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف: البرز

حومه

٠٫١٨٩

١

٠٫٢٣١

٢

٠٫١٩٣

٣

٠٫٢١٧

٤

٠٫٢١٧

٥ ٦

٠٫٢٤٣

٧

٠٫٢٠٠

٨

٠٫٢٣٥

٩

٠٫٢٢٤

١٠

٠٫٢١٣

١١

٠٫٠٨١

١٢

در این نمودار، شهر کرج به عنوان مرکز استان البرز با ۱۲ منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی بیرون از 
این ۱۲ منطقه به عنوان حومه کرج محسوب شده اند.

مناطق

ها تعداد آگهی

٠/٣٥٩

٠/٢٩٦

باالترین نسبت

کمترین نسبت

٢٧



در استان البرز، باالترین نسبت مربوط به منطقه ١٢ می شود که عددی نزدیک به ٠٫٤ دارد و این یعنی ٣٠ تا ٤٠ 
درصد هزینه خرید ملک را می توان از طریق اجاره دادن آن، تامین کرد. پس از آن منطقه ٥ است که نسبت 
آن نزدیک به ٠٫٣ است. این نسبت در مناطق دیگر استان کمتر می شود تا در منطقه ١١ به کمتر از ٠٫١ می رسد.

٢٨

نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف: البرز



نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف: خراسان

حومه ١

٠٫١٦٦

٢

٠٫٢٥٤

٣

٠٫١٦٢

٤

٠٫٢٠٥

٥

٠٫٢١٣

٦

٠٫١٦٤

٧

٠٫٢٣٢

٨

٠٫٢٠٦

٩

٠٫١٨٥

١٠

٠٫١٨٠

١١

٠٫١٦٣

١٢

٠٫٢١٢

ثامن

٠٫٢٣٧

بجنورد

٠٫١٦٢
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٠٫٢٦٥

نیشابور

٠٫٢١٥

در این نمودار، شهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی با ۱۳ منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی بیرون از آن به عنوان حومه 
محسوب شده اند. همچنین شهرهای بجنورد، بیرجند، سبزوار و نیشابور نیز در این نمودار دیده می شوند.

مناطق

ها تعداد آگهی

٠/٢٥٧

باالترین نسبت در مشهد کمترین نسبت در مشهد کمترین نسبت در خراسان بیشترین نسبت در خراسان

٢٩



در شهر مشهد، باالترین نسبت اجاره به خرید را حومه در اختیار دارد که اندکی بیش از ٠٫٢٥ است و بدین 
ترتیب می توان یک چهارم قیمت خرید ملک را از اجاره تامین کرد. به فاصله بسیار کمی، منطقه ٢ مشهد قرار 

دارد و سپس مناطق ثامن و ٧ هستند. در داخل شهر مشهد، کمترین نسبت مربوط به منطقه ٣ است.

در شهرهای دیگر منطقه خراسان، باالترین نسبت از آن شهر سبزوار است که با بهترین مناطق مشهد از این 
نظر، برابری می کند. در این شاخص، شهر بجنورد کمتر از دیگر شهرها نسبت اجاره به خرید را تامین می کند و 

برابر با منطقه ٣ مشهد است.

٣٠

نسبت رهن به خرید خانه در مناطق مختلف: خراسان



رشد شتابان قیمت مسکن طی یکسال گذشته با ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای ملک طی تابستان سال 
٩٨، سرمای خاصی را به معامالت ملکی این فصل گرم از سال حاکم نمود. بازار از یک طرف با عقب نشینی طرف 
تقاضا در واکنش به کاهش شدید قدرت خرید مواجه بود و در طرف مقابل عرضه کننده با توجه به ابهامات 
موجود نسبت به آینده اقتصاد ایران و سرنوشت پارامترهای اثرگذاری چون نرخ دالر، نسبت به کاهش قیمت 

ملک مقاومت نمود.

سرمای معامالت مسکن در تابستان سال ٩٨ به حدی بود که پس از مدتها، طی ماههای مرداد و شهریور شاهد 
تعداد معامالتی کمتر از ماه فروردین (بعنوان ماه نیمه تعطیل معامالت مسکن) در شهر تهران بودیم. در حالی 
بهار ٩٨ میزان  در  یافت که  ١٠،٩٦٩ معامله کاهش  رقم  به  تابستان  تهران طی  تعداد معامالت مسکن شهر 
معامالت معادل ٢١،٥٣٧ معامله و در تابستان سال ٩٧ معادل ٣٥،٨٥٥ معامله بوده است (کاهش به ترتیب 
کاهش ٤٩ و ٦٩ درصدی معامالت نسبت به بهار ٩٨ و تابستان ٩٧). در نقطه مقابل قیمت متوسط هر متر مربع 
ملک مسکونی شهر تهران در تابستان سال جاری ١٣٠،٧٦٩ هزار ریال بود که از رشد ٤ و ٧٦ درصدی نسبت به 

بهار ٩٨ و تابستان ٩٧ برخوردار بوده است.

تحلیل بازار مسکن در فصل تابستان

٣١



مطابق پیش بینی ها بروز رکود در معامالت مسکن تابستان با سرریز بخشی از تقاضای ملک به بازار رهن و اجاره 
بازار امالک و مستغالت طی  بارز  نکات  از  بهای امالک مسکونی  اجاره  قابل توجه  نتیجه رشد  در  بود.  همراه 
تابستان سال جاری بود. رشدی که علی رغم سرعت شتابان در ابتدای امر، رفته رفته با توجه به محدودیت 

بودجه مستاجران با عقب نشینی نسبی همراه بود.

با توجه به شواهد موجود از بازار معامالت ملکی و بررسی سیکلهای رونق و رکود طی دهه های گذشته بخش 
مسکن، بروز افت قابل توجه معامالت تابستان را می توان ناشی از بروز رکود در این بازار دانست. رکودی که با 
توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد خانوار و رشد شدید قیمت علی الخصوص در کالنشهرها، رونق نسبی 

معامالت در نقاط حاشیه ای شهرها و همچنین رشد اجاره نشینی را در پی خواهد داشت.

تحلیل بازار مسکن در فصل تابستان
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