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ج گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |

تعـــداد کل آگهی های ملکی در اســـتان تهـــران در فصل 
زمســـتان به نســـبت پاییز، کاهش داشـــته است. 

فاصلـــه میان گران تریـــن و ارزان ترین امـــالک ویالیی در 
حومـــه تهـــران حدود ۱۰ برابـــر و فاصله قیمـــت  آپارتمان  

بیش از ۱۳ برابر اســـت.

فاصلـــه گران تریـــن و ارزان ترین مناطـــق پایتخت، بیش 
از ۵ برابر اســـت.

در فصـــل زمســـتان منطقه ۱ مشـــهد با امالک مســـکونی 
بیـــش از ۲۵ میلیون تومان در هـــر متر مربع، گران ترین 

منطقه خراســـان بوده است.

کاهـــش آگهی های تهـــران، تنها مربوط بـــه آگهی های 
رهن و اجاره اســـت.

حومه کـــرج حدود یک چهـــارم آگهی های اســـتان البرز 
را دارد و از نظـــر تعـــداد نیـــز بیش از دو برابـــر منطقه ۷ 

است. کرج 

متوســـط قیمت یک متر مربع ملک مســـکونی در منطقه 
یک تهران بیش از ۸۲ میلیون تومان رســـید.

متوســـط قیمت هـــا در اســـتان های شـــمالی به نســـبت 
پاییز، در زمســـتان افزایش چشـــمگیری داشـــته اســـت

جزییـــات قیمـــت خریـــد ویـــال و آپارتمان در شـــهرهای 
مختلـــف شـــمالی را در ایـــن گـــزارش ببینید.

تحلیـــل بازار مســـکن و پیش بینی وضعیـــت این بازار در 
ســـال ۱۴۰۰ را در این گزارش ببینید.

اطالعـــات ملـکــی شـــهرهای حومه تهـــران را بـــه صورت 
دقیـــق در ایـــن گـــزارش ببینید.
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درباره گزارش
جســـت وجوی  موتـــور  »ملـــک رادار« 
آگهی هـــای خریـــد، فـــروش، رهـــن و اجاره 
خانـــه،  )آپارتمـــان،  مســـکونی  بخـــش  در 
ویـــال، زمین، کلنگی و مســـتغالت( و اداری-

تجـــاری )اداری، مغازه، تجـــاری، انبار، زمین 
ــی و باغ( اســـت که آگهی هـــای ملکی  زراـع
مختلـــف  روزنامه هـــای  و  ســـایت ها  از  را 
جمـــع آوری کـــرده و در اختیـــار عموم مردم 

می دهد. قـــرار 

آنچه در ادامه می آیـــد، تحلیل آگهی های 
ملکی در فصل زمســـتان ســـال ۱۳۹۹ اســـت 
کـــه هفتمیـــن گـــزارش از ایـــن دســـت به 
شـــمار می رود. ملک رادار انتشار گزارش های 
از  را  ملـکــی  آگهی هـــای  بـــازار  از  فصلـــی 
تابســـتان ســـال ۱۳۹8 آغـــاز کـــرد و بدیـــن 
ترتیـــب می توان آمارهای زمســـتان ســـال 
۱۳۹۹ را با آگهی های پاییز ســـال گذشـــته 

و زمســـتان ســـال ۱۳۹8 مقایســـه نمود.

ایـــن گزارش کـــه داده های آن با اســـتفاده 
از میلیون هـــا رکورد ثبت شـــده در طول ٣ 
مـــاه به دســـت آمده اند، به صـــورت رایگان 
منتشـــر می شـــود و هـــدف ملـــک رادار از 
انتشـــار آن، نه کســـب درآمد یا تبلیغ برای 
یـــک مرکز خـــاص که کمک بـــه تحلیل بازار 

است. مسکن 



مقایسه تعداد آگهی های زمستان ۹۹ با 
پاییز ۹۹ و زمستان ۹۸
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تعداد کل آگهی ها

30۸,۶۸۶
3۸2,۷۸۱ ۴۹2,۷۸۹

البرز

۴25,۷۹2

533,2۶۱
۶۴۷,۹۸۹

خراسان

۱,۸۷۷,۹32
۱,۷52,۹22

شمال

۱,۹۹0,0۱3
2,3۱2,۴۸۸2,32۱,۴۸۹

تهران

* توضیح مهم: محاسبه آگهی های 
ملکی استان های شمالی ایران در 

مجموع آگهی های منتشر شده در 
پاییز و زمستان ۹۹ باعث شده است 

نمودار مجموع آگهی ها نسبت به 
زمستان ۹۸ افزایش زیادی را نشان 

دهد. آگهی های ملکی شمال ایران در 
آمارهای سال ۹۸ محاسبه نشده بود.
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-%3,8

+%28,7+%21,5

+%7,1

در تمامــی اســتان ها و مناطــق مــورد بررســی، بــه جــز تهــران، تعــداد آگهی هــا هــم بــه نســبت فصــل پاییــز و هــم 
زمســتان ۹۸ بیشــتر شــده اســت؛ امــا در تهــران آگهی هــای زمســتان، کمتــر از پاییــز بــوده اســت. هرچنــد بــه نســبت 
زمســتان ۹۸ افزایــش بیــش از ۳۲۲ هــزار مــوردی را نشــان می دهــد. افزایــش آگهی هــا در حالــی رخ داده انــد کــه 
فصــل زمســتان، بــه طــور معمــول زمــان جابه جایــی مســتاجران نیســت و همچنیــن بــازار مســکن بــه صــورت کلــی در 
نیمــه دوم ســال گذشــته دچــار رکــود در تعــداد معامــالت بــود و بــا ایــن حــال حــدود ۳۴۰ هــزار مــورد آگهــی بیشــتر 

از فصــل پاییــز بــه ثبــت رســیده اســت.
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آگهی های فروش
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نگاهــی بــه آگهی هــای فــروش ملــک نشــان می دهــد عمــده افزایــش تعــداد آگهی هــا در فصــل زمســتان، مروبــط بــه 
ایــن بخــش اســت بــه گونــه ای کــه در زمســتان، حــدود ۴۲۶ هــزار آگهــی فــروش ملــک بیشــتر از پاییــز ثبــت شــده 

کــه ســهم اســتان تهــران حــدود ۱۲۰ هــزار آگهــی بیشــتر اســت.
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تعداد آگهی های رهن و اجاره

۶33,۹35

۷5۱,3۴0

۶22,۶۸۹

شمال

۷۱2,۶۸ ۸53,3۶ ۹۸2,۴5

خراسان

۱۱۸,۸50
۱۶3,0۷5 ۱۷5,۸۶۸

البرز

0

۱۷3,255
۱55,۴۹۷

تهران
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در اســتان البــرز و منطقــه خراســان و اســتان های شــمالی تعــداد آگهی هــای رهــن و اجــاره بــه نســبت فصــل پاییــز و زمســتان ۹۸ بیشــتر شــده اند؛ امــا در 
اســتان تهــران شــاهد کاهــش تعــداد آگهی هــای رهــن و اجــاره هســتیم. بــا توجــه بــه این کــه زمســتان ســال ۹۸ کمتریــن تعــداد آگهی هــا اجــاره در تهــران 
را داشــت، اکنــون می تــوان گفــت زمســتان ۹۹ کمتریــن آگهی هــای رهــن و اجــاره پایتخــت در دو ســال اخیــر را داشــته اســت. ایــن کاهــش بــه نســبت 

فصــل پاییــز، بســیار چشــمگیر اســت بــه بیــش از ۱۲۸ هــزار مــورد می رســد.

-%17

+%15
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سهم هر پلتفرم از آگهی های 
استان ها

دیوار شیپور دلتا روزنامه
خراسان

روزنامه
همشهری
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سهم هر پلتفرم از 
آگهی های استان ها

* پلتفرم هــای مختلــف انتشــار آگهی هــای ملـکـی در هــر منطقــه، ســهم 
ــد. ــت می کنن ــک اســتان فعالی ــا در ی ــا تنه ــد و برخــی از آنه یکســانی ندارن

در فصل زمستان، تغییر عمده ای در سهم بازار هرکدام از 
فعاالن این حوزه دیده نمی شود و تغییرات در استان های 

تهران و البرز در حد یک یا دو درصد است. به صورت 
کلی می توان گفت پلتفرم دیوار حدود ۶۶ درصد بازار 
آگهی های ملکی را در اختیار دارد و پس از آن پلتفرم 
شیپور است که حدود 32 درصد از سهم بازار را دارد.

رتبه اول

سایت شیپور به روند افزایش 
سهم خود از بازار آگهی های 

تهران و شمال ادامه داده است.

سایت شیپور در استان البرز 
و منطقه خراسان با کاهش 
سهم بازار روبرو شده است

5۹%رتبه دوم

%4۱

دیواردیواردیواردیوار
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%36/7

٪۴/2٪0/۴

۱۹%

٪0.۷ ٪۱/۶



پراکندگی منطقه ای آگهی های 
ثبت شده در هر استان
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تعداد آگهی بیشترپراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد آگهی های ثبت شده در تهران
۱۰ هزار۴۲۸ هزار

* کلیه مناطق مسکونی و ییالقی و سایر شهرها به 
صورت مجموع تحت عنوان حومه تهران آمده اند.

منطقه 2
۳۷۳/۲ هزار

منطقه 5
۲۹۸/۳ هزار

منطقه 22
۸۳/۷ هزار

منطقه 2۱
۱۶/۳ هزار

منطقه ۹
۳۵/۴ هزار

منطقه ۶
۶۰/۱ هزار منطقه ۷

۵۰ هزار
منطقه ۸

۴۵/۷ هزار

منطقه ۴
۱۳۵/۹ هزار

منطقه 3
۱۴۱/۷ هزار

منطقه ۱
۳۲۵/۲ هزار

منطقه ۱3
۳۶/۱ هزار

منطقه ۱2
۱۳/۶ هزار

منطقه ۱0
۱۲۳ هزار منطقه ۱۴

۱۶/۵ هزار

منطقه ۱۷
۱۷/۹ هزار

منطقه ۱۱
۳۳/۳ هزار

منطقه ۱۸
۱۷/۴ هزار

منطقه ۱۹
۹ هزار

منطقه ۱۶
۱۳.۳ هزار

منطقه ۱5
۲۵/۶ هزار

منطقه 20
۱۸/۱ هزار

عموم مناطق 22 گانه شهر تهران به نسبت پاییز سال 
گذشته آگهی های کمتری در زمستان داشته اند؛ که 

گفتیم این کاهش به دلیل کمتر شدن تعداد آگهی  های 
رهن و اجاره بوده است. در زمستان تنها مناطق ۱، 2، ۶، 

۱۷ و 22 بیشتر از فصل پاییز آگهی داشته اند.

حومه تهران نیز با وجود کاهش حدود ۴ هزار 
آگهی، همچنان به تنهایی بیش از یک پنجم کل 
آگهی های استان را به خود اختصاص داده است.

بیش از 423هزار آگهی
حومه تهران
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پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد 
آگهی های ثبت شده در البرز

تعداد آگهی بیشتر
 ۱ هزار۹۷ هزار

* کلیه مناطق مسکونی 
و ییالقی و سایر شهرها 
به صورت مجموع تحت 

عنوان حومه کرج آمده اند.

منطقه 2
۹/۶  هزار

منطقه 5
۴۷/۳ هزار

منطقه ۹
۱۶/۸ هزار

منطقه ۶
۴۲/۹ هزار

منطقه ۷
۵۷/۸ هزار

منطقه ۸
۱۲/۵ هزار

منطقه ۴
۴۱/۴ هزار

منطقه 3
۵۲/۹ هزار

منطقه ۱
۴۸/۳ هزار

منطقه ۱2
۲۵/۵ هزار

منطقه ۱0
۹/۹ هزار

منطقه ۱۱
۲/۵ هزار

تمامی مناطق استان البرز تعداد آگهی های بیشتری به 
نسبت پاییز به ثبت رسانده اند که این کامال برخالف 

استان همجوار یعنی تهران است. حومه کرج نیز 
همچنان حدود یک چهارم آگهی های این استان را دارد 
و از نظر تعداد نیز بیش از دو برابر منطقه ۷ کرج است.

حدود 129هزار آگهی
حومه کرج
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پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد 
آگــهــی هـای ثــبـت شـده در 

خراسان

تعداد آگهی بیشتر
۸۷۶ هزار

منطقه ۱2
۸۵/۹ هزار

منطقه ۱0
۴۱/۱ هزار

منطقه 2
۷۷/۸ هزار

منطقه 3
۱۳ هزار

منطقه ۱
۳۰ هزار

منطقه ۹
۱۰۷/۴ هزار

منطقه ۸
۱۳/۱ هزار

ثامن
۱۳/۲ هزار

منطقه ۴
۱۴/۲ هزار

منطقه 5
۲/۸ هزار

منطقه ۶
۵/۴ هزار

منطقه ۷
۱۳/۴ هزار

۴۲/۷ هزار
حومه مشهد

شهر بجنورد
۴۷ هزار

شهر نیشابور
۲۸ هزار

شهر سبزوار
۱۶/۱ هزار

شهر بیرجند
۱۵/۹ هزار

منطقه خراسان در فصل زمستان به صورت کلی 
تعداد آگهی های بیشتری به نسبت پاییز داشته 

است. در داخل شهر مشهد این افزایش حدود 
۸0 هزار مورد بوده و بقیه میزان افزایش مربوط 

به شهرهای دیگر این منطقه می شود که افزایش 
زیادی به نسبت گزارش فصلی پاییز دارند.

 در فصل پاییز تنها ۶0 مورد آگهی 
در تربت جام به ثبت رسیده بود؛ اما 

در زمستان به بیش از 2 هزار مورد 
رسیده است که می تواند نشان دهنده 

گسترش آگهی های الکترونیکی به 
تمامی مناطق کشور باشد.

منطقه ۱۱
۷۵ هزار

شهر آشخانه
۹۱۳

شهر گناباد
۱۱۴۷

شهر تربت جام
۲۳۸۱

شهر طبس
۲۳۲

شهر فردوس
۴۵۵
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پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد آگهی های ثبت شده 
در استان های شمالی

تعداد آگهی بیشتر
۱۰۰هزار۱.۲ میلیون

گلستان
۱۲۰ هزار

مازندران
۹۲۹/۴ هزار

گیالن
۸۲۷/۹ هزار 

در زمستان همچنان استان مازندران بیش از دو استان شمالی 
دیگر آگهی داشته و به صورت کلی نیز تعداد آگهی های 

استان های شمالی حدود ۱25 هزار مورد بیش از پاییز بوده است.



تفکیک آگهی ها
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تفکیـــک آگهی هـــا بـــر اســـاس 
ـــروش و اجاره-اجـــاره ف

رهن و اجارهفروش

تهرانشمالخراسانالبرز

622,689 عدد

17۳,225 عدد 175,868 عدد 98,245 عدد

1,689,799 عدد

1,7۰4,7۰7 عدد

472,121 عدد
 ۳94,544 عدد

فروش

رهن و اجاره

اره
-اج

اره
 اج

ش و
فرو

س 
سا

ر ا
ها ب

هی 
آگ

ک 
کی

تف

آگهی هــای فــروش در اســتان تهــران گرچــه بــه نســبت 
پاییــز اندکــی افزایــش داشــته اســت؛ امــا همچنــان کمتــر 
از آگهی هــای فــروش مجمــوع اســتان های شــمالی اســت.

 نکتــه جالــب در آگهی هــای رهــن و اجــاره ایــن اســت کــه 
ــرو  ــا روب ــن آگهی ه ــا کاهــش چنی ــران ب گرچــه اســتان ته
بــوده؛ امــا همچنــان مجمــوع آگهی هــای رهــن و اجــاره 
ــدازه  ــه ان ــرز و منطقــه خراســان، ب اســتان های شــمالی، الب
ــازار  ــه نشــان دهنده بزرگــی ب ــران نیســت ک ــای ته آگهی ه

مســکن تهــران اســت.
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تفکیـــک آگهی هـــا بـــر اســـاس 
مســـکونی و اداری-تجـــاری

اداری-تجاریمسکونی

تهرانالبرز

244,954 عدد
48,579 عدد

2,۰67,5۳4 عدد

شمال

127,54۰ عدد

1,75۰,۳92 عدد

خراسان

68,158 عدد

579,8۳1 عدد
مسکونی444,21۰ عدد

اداری-تجاری

ری
جا

ی-ت
دار

و ا
ی 

کون
مس

س 
سا

ر ا
ها ب

هی 
آگ

ک 
کی

تف

آنچــه دربــاره آگهی هــای فــروش و اجــاره اســتان ها گفتــه 
شــده دربــاره آگهی هــای امــالک اداری و تجــاری نیــز صــادق 
اســت و علی رغــم توســعه ســریع اســتان های شــمالی و 
ــان  ــت اقتصــادی خراســان، همچن ــن اهمی ــرز و همچنی الب
مجمــوع آگهی هــای امــالک اداری و تجــاری ایــن مناطــق از 

اســتان تهــران کمتــر اســت.



گران ترین و 
ارزان ترین 
مناطق هر 

شهر و استان

در  امــالک  مربــع  متــر  هــر  قیمــت  بخــش، متوســط  ایــن  در 
آگهی هــای فصــل زمســتان دیــده می شــود؛ امــا بــا توجــه بــه 
تفــاوت قیمــت و کاربــری واحدهــای مســکونی بــا اداری و تجــاری، 

آگهی هــای هــر بخــش بــه صــورت مجــزا بررســی شــده اند.
ــف هــر اســتان،  ــع در مناطــق مختل متوســط قیمــت هــر مترمرب
در آگهی هــای ثبــت شــده در فصــل زمســتان، از تقســیم متــراژ 
ــه قیمــت آن، بــه دســت آمــده اســت. ایــن  ملــک ثبــت شــده ب
عــدد نشــان می دهــد گران تریــن و ارزان تریــن مناطــق هــر شــهر 

و اســتان، کــدام مناطــق هســتند.
در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت کــه متوســط قیمــت، تنهــا در 

زمینــه فــروش اســت و ارتباطــی بــا رهــن و اجــاره نــدارد.
ملــک رادار در گــزارش فصلــی خــود بــرای محاســبه متوســط قیمــت 
ــه ازای  ــا قیمــت فــروش ب ــع امــالک، آگهی هایــی ب هــر متــر مرب
یــک متــر کمتــر از ۲۰۰ هــزار یــا بیشــتر از ۲۰۰ میلیــون تومــان 
ــه در آن هــا قیمــت  ــن آگهی هایــی ک ــرد. همچنی را نظــر نمی گی

ذکــر نشــده، در ایــن محاســبه، حــذف شــده اند.
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گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطــق تهران

۶2,3۴0,۱۱۸منطقه 5

۷۶,55۶,53۷منطقه 1۳

۶0,۴۹۴,۱۶۶منطقه 17

۶۶,۹۶5,۹۱3منطقه۳

۶۴,۴۷۹,۱۷۴منطقه 11

5۱,۱53,۷3۷منطقه 7
منطقه 50,0۶3,۸۹۶15منطقه 15 ۱۷,۶3۷,۸۹۶

5۶,۶۶۸,2۴5منطقه 19

۶۹,۶3۷,۷2۴منطقه 22

منطقه 22 2۶,۸2۸,۸۶0

۷۴,۶۶۱,2۱3منطقه 2

۶۸,۹۴3,۴50منطقه 1۰

52,۷۸0,۶53منطقه 6

منطقه 6 ۴۷,3۹۸,2۹0

5۴,0۴۹,5۸۹منطقه 14
منطقه 14 2۱,۸۱5,۸۴۱

۴3,320,۱0۴منطقه 18

53,5۷3,۹25منطقه 21

منطقه 21 22,۷۶5,۶۱3

۷2,222,3۹۱منطقه 4

منطقه 4 ۴۷,535,۸02

۸۹,۹3۸,۸25منطقه 8

۶۶,۴2۱,۴5۷منطقه 16

3۹,253,3۷2منطقه 2۰
حومه23,۹50,۱۹۱حومه ۸,۶۱۴,۹2۷

قیمت هر متر مربع امالک مسکونی )میلیون تومان(قیمت هر متر مربع امالک اداری و تجاری )میلیون تومان(

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۶0

ن: 
گی

یان
م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 20

ن: 
گی

یان
م

۴۶,۱۷5,۴۱۹منطقه 9

منطقه 9 23,۴05,0۹۸

۸۶,۷25,۸۷۴منطقه 1
منطقه 1 ۸2,۴00,25۹

۸0,۴۸۴,۱0۶منطقه 12

منطقه 12 20,300,225

منطقه 8 3۱,530,۶2۱

منطقه 2 5۴,0۸۷,۸۷۶
منطقه۳ ۶3,۴۸۶,225

منطقه 1۳ 2۶,۶۸۶,۱۹3

منطقه 5 3۶,۴۴۸,5۹۸
منطقه 7 3۴,۹۹2,۱52

منطقه 1۰ ۱۹,3۶۱,0۴0
منطقه 16 ۱۹,05۴,0۶۱

منطقه 11 22,۴۷۷,۴۴0

منطقه 17 ۱۶,۱3۹,205

منطقه 19 ۱۹,۴۷۴,555

منطقه 18 ۱۶,2۸۱,۷2۷
منطقه 2۰ ۱۶,۹۹۶,0۹۶



اطالعات 
حومه تهران

در صفحــات قبلــی دیدیــم کــه حومــه تهــران 
ـی یــک پنجــم آگهی هــای ملـکـی  بــه تنهاـی
ــه خــود اختصــاص داده اســت؛  پایتخــت را ب
امــا از نظــر قیمــت، میانگیــن حومــه تهــران از 
کل مناطــق، ارزان تــر اســت. ایــن ارزان بــودن 
در تمامــی مناطقــی کــه بــه عنــوان حومــه 

شــناخته می شــوند، یکســان نیســت.
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خرید ملک در 
حومه تهران

متوسط قیمت خرید هر متر مربع ویال )میلیون تومان(متوسط قیمت  خرید هر متر مربع آپارتمان )میلیون تومان(

پرند

۹,۷۸مپرند

 قرچک

۱۱,۸م قرچک

فشم- اوشان- میگون

۴5,3مفشم- اوشان- میگون

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۱0

ن: 
گی

یان
م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 25

ن: 
گی

یان
م

لواسان

۶3,۱ملواسان

شهر اندیشه

۹مشهر اندیشه

اسالم شهر- واوان

۱۹,۸5ماسالم شهر- واوان

شهر پردیس

۶,۶مشهر پردیس

دماوند- فیروزکوه ۱0,2مدماوند- فیروزکوه

شهریار

۶,۶2مشهریار

بومهن

۱2,3مبومهن

پاکدشت

۷,۸مپاکدشت

رودهن

۱۴,۱مرودهن

شهر قدس

۸,33مشهر قدس

ورامین و پیشوا و خورین

5,۷مورامین و پیشوا و خورین

رباط کریم - نسیم شهر

۹,۸۶مرباط کریم - نسیم شهر

مالرد ۴,۸ممالرد

۱۱م

۱۱,5م

55,۹م

35,2م

۱۷,۴م

۱5,3م

۱5,۹م

۱2,۱م

5,5م

۶,۷م

۶,2م

۱0,۴م

۸,۷م

۶,۶م

۸,۱م

5,۴م
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اجاره ملک در 
حومه تهران

متوسط قیمت اجاره هر متر مربع ویال )میلیون تومان(متوسط قیمت  اجاره هر متر مربع آپارتمان )میلیون تومان(

0,۷مپرند

۱,02م قرچک

۴,۴مفشم- اوشان- میگون

ان
وم

ن ت
یو

میل
 2 

ن:
گی

یان
م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 2:

ین
انگ

می

5,۱ملواسان

۱,۶مشهر اندیشه

۱,3ماسالم شهر- واوان

۱,2۶مشهر پردیس

۱,3۹مدماوند- فیروزکوه

۱,53مشهریار

۱,0۹مبومهن

0,۹مپاکدشت

۱,5۴مرودهن

۱,33مشهر قدس

۱,۱مورامین و پیشوا و خورین

0,۹مرباط کریم - نسیم شهر

۱ممالرد

پرند ۱,02م

0,۸3م قرچک

فشم- اوشان- میگون ۱,۷۱م

لواسان ۷,5۶م

شهر اندیشه ۱,۹5م

اسالم شهر- واوان ۱,30م

شهر پردیس 2,50م

دماوند- فیروزکوه ۱,5۸م

شهریار 0,۷۶م

بومهن 0,۹۴م

پاکدشت 0,۹۱م

رودهن ۱,۸۶م

شهر قدس ۱,۶۴م

ورامین و پیشوا و خورین 0,۸2م

رباط کریم - نسیم شهر 0,۷2م

مالرد 0,۶۷م
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3۴,52۶,۸22منطقه 4

گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطــق الـبــرز

متوسط قیمت به ازای هر متر مربع در مناطق البرز )میلیون تومان(

منطقه ۳

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 1۰

منطقه 9

منطقه 6

منطقه 11

منطقه 8

منطقه 7

منطقه 4

منطقه 12

منطقه 5

حومه کرج

۸,۶۸۴,0۸2

۴,۹۱2,50۸

۸,۷۷2,3۴۹

۱0,۴02,۶02

۱۱,5۶2,۱۹۸

۱۱,۶5۴,۴2۱

۱2,52۹,2۷0

۱۴,250,۱۱۹

۱۶,۸۶۱,۸۸۹

۱۸,35۶,۶0۹

۱۶,5۷3,۸۸3

۱۸,۹۹۱,۹52

2۱,۹۱۶,۸۴5

منطقه 1۰

منطقه 12

حومه کرج

20,55۶,۶3۶

۱۴,۸۷۴,۶۹۸

2۹,505,032

35,2۹5,035منطقه 11

3۷,۶۴0,۸23منطقه 8

3۱,0۸۶,۴۷۷منطقه 5

33,۶05,۸5۴منطقه ۳

35,۷00,۱۴۸منطقه 9

3۹,0۴۷,۴3۱منطقه 6

۴۶,۶۷5,5۷2منطقه 2

۴۹,۴23,۴۴۸منطقه 1

5۷,222,۱۶۱منطقه 7

قیمت هر متر مربع امالک مسکونی )میلیون تومان(قیمت هر متر مربع امالک اداری و تجاری )میلیون تومان(

در استان البرز، منطقه 
۷ کرج در امالک تجاری 
و اداری، پیشتاز است.

در استان البرز، منطقه ۱ 
کرج همچنان گران ترین 
امالک مسکونی را دارند.

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۱3

ن: 
گی

یان
م

در این استان، حومه کرج از 
دیگر مناطق، ارزان تر است

ان
وم

ن ت
یو

میل
 3

0 :
ین

انگ
می
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گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطــق خراسان

متوسط قیمت به ازای هر متر مربع در مناطق خراسان )میلیون تومان(

فردوس ۴,۸۸۱,2۱3

حومه ۴,۱23,5۴0

آشخانه 3,۱۹۹,۸۶3

تربت جام 3,5۹۴,25۷

گناباد 3,3۹۸,۷۹2

نیشابور 5,325,۸۷۹

منطقه ۳ 5,۴۷۹,5۱2

بیرجند ۶,2۴0,۹۷۶

سبزوار ۶,5۴۸,۷3۸

منطقه 6 ۷,33۴,۸32

منطقه 2 ۸,۷5۱,225

بجنورد ۸,۴۴3,۴3۹

منطقه 5 ۸,۹50,033

منطقه 4 ۸,۸۷5,۱3۹

منطقه 12 ۱0,۷۸3,۷۴0

منطقه 1۰ ۱۱,2۱۸,۹۸۱

منطقه 9 ۱۸,۸۸0,253

منطقه 11 20,۹3۹,5۶۱

منطقه 8 ۱۹,۶۴۷,35۸

منطقه 1 25,0۹۹,۹۷۸

۱2,۶2۸,0۸5منطقه ۳

۱۱,۱۸5,۱3۱بیرجند

۹,032,۹۹۹تربت جام

۱,۱۸0,2۴۹آشخانه

۱,0۹۷,۶۷5گناباد

5۷2,۱۴۷فردوس

۱5,۶۶2,۹0۹حومه

۱5,0۷3,333نیشابور

۱۶,3۸3,۷۷5منطقه 2

2۴,2۸5,۴۶2سبزوار

۱5,۹25,۴۶3منطقه 6

2۸,53۸,۱۴۱منطقه 12

2۱,230,۷5۴منطقه 5

32,35۸,۹۴0منطقه 1۰

2۸,۶3۹,۷۸۴منطقه 7

30,5۱۴,003منطقه 4

3۴,۷۹0,۱۴3ثامن

3۹,05۴,3۶۹بجنورد

۴2,۹۹۴,00۷منطقه 1

۴۴,۴2۴,۴23منطقه 8

۴۱,۴2۸,23۴منطقه 9

3۷,3۷۴,۱۷2منطقه 11

قیمت هر متر مربع امالک مسکونی )میلیون تومان(قیمت هر متر  مربع امالک اداری و تجاری )میلیون تومان(

 در امالک مسکونی همچنان 
منطقه ۱ بیشترین قیمت را دارد

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۹ 

ن:
گی

یان
م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 2۴

ن: 
گی

یان
م

در فصل زمستان مناطقه ۱ مشهد با امالک 
مسکونی بیش از 25 میلیون تومان در 
هر متر مربع، گران ترین منطقه خراسان 
بوده است. فاصله این منطقه با منطقه 
۱۱ که در رتبه دوم قرار دارد، بیش از 5 

میلیون تومان به ازاء هر متر مربع است.

متوسط قیمت یک متر مربع ملک مسکونی شهر 
مشهد در زمستان، میان شهرهای دیگر این منطقه 

نیز بجنورد و سپس بیرجند و سبزوار، قیمت های 
بیشتری در امالک مسکونی دارند و شهر طبس در 
خراسان جنوبی، ارزان ترین شهر مورد بررسی است.

در امالک اداری و تجاری نیز مناطق 
۸، ۱ و ۹ به ترتیب از دیگر مناطق 

گران تر هستند و در شهرهای دیگر، 
سبزوار رتبه اول را در اختیار دارد.

منطقه 7 ۷,5۱2,۷۹۹

ثامن ۷,۷۸۶,۸۴۸
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گــران تـــریـــــن و ارزان تــریـــــن 
ــالی ــای شـــمــ اســتـان هــ

متوسط قیمت به ازای هر مترمربع در اســتـان هـای شـــمـالی )میلیون تومان(

2۴۷,۹۸2,2۷۷گلستان

35,30۱,2۶۱گیالن

مازندران ۷,۴۹3,۴2۹

گیالن ۸,۴5۸,۹2۱

گلستان ۹,235,32۱

3۱,۷3۸,5۷3مازندران

قیمت هر متر امالک مسکونی )میلیون تومان(قیمت هر متر امالک اداری و تجاری )میلیون تومان( متوسط قیمت ها در استان های 
شمالی به نسبت پاییز، در زمستان 
افزایش چشمگیری داشته است و 

تنها قیمت امالک اداری و تجاری 
در مازندران کاهش اندکی را نشان 
می دهد. نکته دیگر، افزایش زیاد 

قیمت امالک اداری و تجاری در 
استان گیالن است که از حدود 

متری 2۹ میلیون تومان در پاییز 
به 35 میلیون تومان در زمستان 

رسیده و بدین ترتیب از امالک 
مازندران گران تر شده است.

در زمستان همچنان متوسط 
قیمت امالک مسکونی استان 

گلستان از گیالن و مازندران 
بیشتر بوده است؛ هرچند این 

موضوع در تمامی مناطق و 
شهرهای استان ها صادق نیست.
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خرید و اجاره ملک در 
شمال ایران

اســتان های شــمالی از نظــر بــازار امــالک، 
شــرایطی ویــژه ای دارنــد. بــه دلیل ســاخت 
مازنــدران  گیــالن،  اســتان های  در  ویــال 
بــا  زمیــن  خریــد  تقاضــای  گلســتان،  و 
متــراژ بــاال در ایــن اســتان ها بیــش از 
دیگــر مناطــق کشــور اســت. همچنیــن 
قیمــت هــر متــر آپارتمــان و ویــال در ایــن 

اســتان ها متفــاوت اســت.
بــه همیــن دلیــل در ایــن گــرازش قیمــت 
آپارتمــان و ویــال بــه صــورت مجــزا بررســی 
از  برـخـی  ادامــه،  در  کــه  شــده  اســت 
شــهرهای اســتان های شــمالی را از ایــن 

منظــر بررســی می کنیــم.
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خرید ملک در گیالن

متوسط قیمت به ازای هر مترمربع در مناطق گیالن )میلیون تومان(

رضوانشهر- پره سر ۸,۴۱م

آستارا ۸,۶۱م ۴,۱۴مآستارا

3,5۹م تالش- اسالم- لیسار باالده

تالش- اسالم- لیسار باالده ۷,۸3م ۱,۸۹مرضوانشهر- پره سر

آستانه اشرفیه- کوچصفهان- لولمان- سنگر ۹,۹۱م ۴,۶۹مرشت

فومن- شفت- بازار جمعه
احمد سرگوراب- ماسوله - ۹,۱۹م فومن- شفت- بازار جمعه

۴,3۹ماحمد سرگوراب- ماسوله -

صومعه سرا- ماسال- گوراب زرمیخ- مرجقل ۹,23م

متوسط قیمت  خرید هر مترمربع آپارتمان )میلیون تومان(متوسط قیمت  خرید هر مترمربع ویال )میلیون تومان(

در امالک ویالیی نیز همچنان 
بندرانزلی گران تر از دیگر 

مناطق گیالن است و متوسط 
قیمت ملک ویالیی در این 

استان حدود 5 میلیون 
تومان در هر مترمربع است.

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۸

ن: 
گی

یان
م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۶ 

ن:
گی

یان
همان طور که گفته شد، قیمت ملک در م

استان های شمالی در زمستان سال ۹۹، افزایش 
زیادی داشته است. در استان گیالن می توان 

دید که همچنان شهرهای الهیجان، سیاهکل، 
رشت و بندرانزلی گران ترین آپارتمان ها را 

دارند؛ اما قیمت هر مترمربع آپارتمان در این 
شهرها بین ۱ تا دو میلیون تومان افزایش 

یافته است. متوسط قیمت آپارتمان در گیالن 
بیش از ۱0 میلیون تومان در هر مترمربع است.

۴,۶۱م لشت نشا- خشکبیجار- خمام

لشت نشا- خشکبیجار- خمام ۱0م ۴,۸۹مآستانه اشرفیه- کوچصفهان- لولمان- سنگر

لنگرود- اطاقور- شلمان- کومله ۱۱,3۹م

زیباکنار- کیاشهر ۷,۸۹م 2,۷۶مصومعه سرا- ماسال- گوراب زرمیخ- مرجقل

5,۸0م رودسر- املش- کالچای- رانکوه- واجارگاه

رودسر- املش- کالچای- رانکوه- واجارگاه ۱0,۱۶م 5,32مزیباکنار- کیاشهر

بندر انزلی ۱2,0۹م 5,3۸مالهیجان- سیاهکل- دیلمان- رودبنه

رشت ۱۴,۴2م ۶,02ملنگرود- اطاقور- شلمان- کومله

الهیجان- سیاهکل- دیلمان- رودبنه ۱۶,03م ۷,3۸مبندر انزلی
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ترتیب گران ترین و ارزان ترین شهرهای و مناطق استان 
مازندران در زمستان ۹۹ به نسبت پاییز، تغییر نکرده 

است؛ اما در این استان هم می توان افزایش قیمت ها 
را مشاهده کرد به گونه ای که در برخی مناطق مانند 

فریدونکنار و سرخرود افزایش قیمت آپارتمان ها تا 5 
میلیون تومان در هر متر مربع هم رسیده است.

در امالک ویالیی نیز همچنان سلمان شهر، 
کالرآباد و عباس آباد با فاصله زیادی از مناطق 

دیگر این استان، گران ترین امالک را دارند.

در برخی از مناطق این استان مانند چمستان یا 
زیرآب هیچ ملک غیر ویالیی آگهی نشده است که 

بافت ساختمانی در این مناطق را نشان می دهد.

خرید ملک در مازندران متوسط قیمت  خرید هر متر مربع آپارتمان )میلیون تومان(

 بابل- امیرکال- کیاکال-
۱2,33مزرگر محله- گتاب

۸,۸۴مقائمشهر

۱۴,۴۶مبابلسر- بهنمیر- کله بست

۶,۹۱مبهشهر- خلیل شهر- رستمکال

۱۶,23مچالوس- مرزن آباد

۱3,۱۴مآمل- دابودشت- خوش رودپی

۱5,25ممحمودآباد- ایزدشهر

۱5,۶5منور- رویان

چمستان 5,0۶م

 بابل- امیرکال- کیاکال-
زرگر محله- گتاب ۷,۸0م

بهشهر- خلیل شهر- رستمکال 3م

محمودآباد- ایزدشهر 5,۸2م

نور- رویان 5,۴۷م

چالوس- مرزن آباد ۱0,50م
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متوسط قیمت  خرید هر متر مربع ویال )میلیون تومان(

۷,0۴منکا-سورک

ساری

بابلسر- بهنمیر- کله بست۱۱,۸3م

۱۱,۶۷م

تنکابن- نشتارود- خرم آباد- شیرود

چاف و چمخاله۷,03م

تنکابن- نشتارود- خرم آباد- شیرود۱۱,۴۴م

۱۴,۹5م

نوشهر۱۱,۷۹منوشهر ۱۶,۸0م

سلمان شهر- کالرآباد- عباس آباد۱۸,3۸مسلمان شهر- کالرآباد- عباس آباد 23,۹3م

رامسر- چابکسر- سادات شهر- کتالم

رامسر- چابکسر- سادات شهر- کتالم۱3,3۶م

۱۹,22م

فریدونکنار- سرخرود

فریدونکنار- سرخرود۱۱,2۸م

23,۶۶م

آمل- دابودشت- خوش رودپی 5,۹۴م

قائمشهر ۶,۱۹م

  زیراب- شیرگاه- پل سفید
آالشت- مرزیکال- فریم  آالشت

مرزیکال- فریم 
۶,3۸م

کالردشت ۹,۱۶م

متوسط قیمت به ازای هر مترمربع در مازندران )میلیون تومان(
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خرید ملک در گلستان

متوسط قیمت به ازای هر مترمربع در مناطق گلستان )میلیون تومان(

متوسط قیمت  خرید هر متر مربع ویال )میلیون تومان(متوسط قیمت  خرید هر متر مربع آپارتمان )میلیون تومان(

۷,۷۴م

۱۴,۹0م

۴,33م آق قال- انبار آلوم
اینچه برون- سیمین شهر

گنبدکاووس- آزادشهر
مینودشت- کالله
رحیم آباد- گالیکش 
رامیان- علی آباد کتول 
فاضل آباد- مراوه 
نگین شهر- نوده خاندوز

 گرگان

5م بندر ترکمن- کردکوی
گمیشان

آق قال- انبار آلوم-
اینچه برون- سیمین شهر

۶,۸۷م
گنبدکاووس- آزادشهر

مینودشت- کالله
رحیم آباد- گالیکش 

رامیان- علی آباد کتول 
فاضل آباد- مراوه 

نگین شهر- نوده خاندوز

 گرگان۹م

بندر ترکمن- کردکوی3,0۸م
گمیشان

ان
وم

ن ت
یو

میل
 ۷

/۹۶
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م
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همچنان گران ترین آپارتمان های استان گلستان در 
شهر گرگان قرار دارند؛ اما امالک ویالیی این شهر نیز در 
زمستان با افزایش قیمت چشمگیری به نسبت پاییز، 
گران تر از دیگر مناطق استان شده اند. همان طور که 

دیده می شود به صورت عمومی، شرق استان گلستان 
به نسبت غرب آن، گران تر است.
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نسبت اجاره به خرید
در سال های اخیر برخی از خریداران امالک، بخشی 

از هزینه خرید را از طریق اجاره آن تأمین می کنند. 
از این نظر، نسبت قیمت رهن به خرید ملک، یکی 
از شاخص های تأثیرگذار در معامالت است. فرمول 

محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

ایــن کســر،  از  بــه دســت آمــده  هرچــه عــدد 
بزرگ تــر باشــد، یعنــی فاصلــه قیمــت خریــد ملــک 
بــا قیمــت رهــن و اجــاره آن کمتــر اســت. توجــه 
بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه شــاید ملکــی 
یــا منطقــه ای کــه عــدد بزرگ تــری را به دســت 
ــی  ــدان مرغــوب ارزیابــی نشــود ول می دهــد، چن
فاصلــه قیمــت خریــد و اجــاره آن کمتــر اســت و 

ــرای تأمیــن هزینــه خریــد اولیــه، بهتــر. ب

قیمت اجاره
عدد نهایی

قیمت خرید
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بـــه  اجـــاره  نســـبت 
تهـــران در  خریـــد 

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبت اجاره به خرید در امالک اداری و تجاری

1۰,4%منطقه 6

11,5%منطقه 2۰

7,8%منطقه 18

9,7%منطقه 21

9%منطقه 15

11,24%منطقه 4

9,8%منطقه 22

1۰,8%منطقه ۳

9,1%منطقه 1۳

1۰,5%منطقه 7

12,8%منطقه 1

11,42%منطقه 2

8,1%منطقه 16

8,1%منطقه 17

11,5%حومه تهران

9,9%منطقه 9

7,5%منطقه 8

9,7%منطقه 14

6,1%منطقه 19

11,26%منطقه 5

8,8%منطقه 11

9,8%منطقه 1۰

11,6%منطقه 12

منطقه 6 %8,9

منطقه 2۰ %11,5

منطقه 18 %1۰,9

منطقه 21 %11,۳

منطقه 15 %11,1

منطقه 4 %9,1

منطقه 22 %12,7

منطقه ۳ %7,9

منطقه 1۳ %1۰,7

منطقه 7 %8,9

منطقه 1 %8,2

منطقه 2 %9

منطقه 16 %1۰,9

منطقه 17 %11,9

حومه تهران %14,5

منطقه 9 %1۰,5

منطقه 8 %1۰

منطقه 14 %11,5

منطقه 19 %9,7

منطقه 5 %1۰,2

منطقه 11 %11,4

منطقه 1۰ %11,9

منطقه 12 %12,7

در استان تهران، بهترین نسبت قیمت اجاره به خرید را 
حومه تهران دارد که این موضوع عجیبی هم نیست و 

در صفحات قبلی دیدیم تعداد آگهی ها در این منطقه از 
دیگر مناطق تهران بیشتر است و همچنین غیر از یکی 

دو منطقه ویالیی مانند لواسان، بقیه مناطق حومه تهران، 
قیمت باالیی ندارند و بدین ترتیب نسبت اجاره به خرید 

در آنها مناسب است.

 در داخل شهر تهران، منطقه ۳ بدترین نسبت را دارد. اما 
نکته جالب در مقایسه امالک مسکونی با اداری و تجاری 
تهران است به گونه ای که در شمال تهران، نسبت اجاره 

به خرید در امالک اداری و تجاری بشتر از امالک مسکونی 
است و هرچه به سمت جنوب می رویم، این وضعیت 

برعکس می شود. 

بدین ترتیب می توان گفت اگر کسی با هدف اجاره 
دادن، ملکی را می خرد، بهتر است در شمال تهران یک 
ملک اداری یا تجاری بخرد یا در جنوب تهران، یک ملک 

مسکونی.
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بـــه  اجـــاره  نســـبت 
ـــرز ـــد در مناطـــق الب حومهخری

منطقه 1

منطقه 12 %14,7

%18

منطقه ۳ %17

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبت اجاره به خرید در امالک اداری و تجاری

8%منطقه 12

11%حومه

منطقه ۳

8%منطقه 8

8,2%منطقه 9

10%منطقه 1۰

9%منطقه 5

5%منطقه 11

12%منطقه 4

7%منطقه 7

8,8%منطقه 1

8%منطقه 6

7%منطقه 2

%9

منطقه 5 %14

منطقه 4 %14,5

%13,4

منطقه 2 %12

منطقه 1۰ %10,9

منطقه 7 %7,8

منطقه 11 %5

منطقه 9 %8,2

منطقه 6 %8

منطقه 8 %8

در استان البرز، بهترین نسبت اجاره به خرید امالک مسکونی 
را حومه کرج دارد و سپس منطقه ۳ کرج. به صورت نسبی 
می توان گفت این نسبت از منطقه ۳ به صورت مداوم کم 

می شود تا در منطقه ۱۲ دوباره افزایش می یابد.

در امالک اداری و تجاری نیز منطقه ۴ بهترین نسبت را دارد و 
پس از آن حومه کرج و منطقه ۱۰ هستند.
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نســـبت اجـــاره بـــه خریـــد 
ــان ــق خراسـ در مناطـ

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبت اجاره به خرید در امالک اداری و تجاری

شهر فردوس

شهر طبس

شهعر تربت جام %25

شهر نیشابور %12

شهر آشخانه %24

ثامن %9,1

شهر سبزوار %1۰

حومه مشهد %1۳

منطقه4 %1۰,4

منطقه۳ %12,2

منطقه2 %14,1

منطقه1 %8,9

منطقه7 %1۰,8

منطقه1۰ %1۰,7

شهر بیرجند %7,4

شهر بجنورد %8,6

منطقه12 %12,6

منطقه8 %7,9

منطقه11 %9,4

شهر گناباد %1۰

منطقه9 %1۰,7

منطقه5 %9,8

منطقه6 %11,2

%۳۰

18,1%شهر فردوس

1۰,4%منطقه۳

6,9%شهر آشخانه

8,5%منطقه6

6,5%شهر سبزوار

8,8%شهعر تربت جام

11,۳%شهر نیشابور

5,9%شهر گناباد

1۳,5%منطقه2

8,9%منطقه7

1۰,1%منطقه5

۳۳%شهر طبس

8,6%منطقه1۰

8,6%منطقه11

5,7%شهر بجنورد

9,۳%حومه مشهد

9,6%منطقه9

8,7%ثامن

7,7%منطقه8

11,۳%منطقه12

9,1%منطقه4

9,2%منطقه1

9%شهر بیرجند

%14

 در خراسان، منطقه ۲  و حومه شهر مشهد، منطقه ۱۲ این شهر 
و نیشابور باالترین نسبت ها را دارند. هرچند اعداد در تربت جام، 

آشخانه و طبس، بسیار باال است که می تواند ناشی از کمی 
تعداد آگهی ها در این مناطق باشد. در امالک اداری و تجاری نیز 

مناطق ۲ و ۱۲ شهر مشهد وضعیت خوبی دارند.
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مازندران

گیالن

گلستان

٪۱۶,۸

٪۱۶,2

گلستان

مازندران

2۱,5٪گیالن ٪۱0

٪۹,3

٪۷,۸

نســـبت اجـــاره بـــه خریـــد در 
اســـتان های شـــمالی

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبت اجاره به خرید در امالک اداری و تجاری

باالترین نسبت قیمت اجاره به خرید 
در هر دو بخش مسکونی، اداری و 
تجاری متعلق به امالک گیالن است

رتبه دوم در امالک مسکونی، 
متعلق به مازندران است.

در امالک اداری و تجاری، رتبه 
دوم متعلق به گلستان است.



تحلیل بازار مسکن



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۳۳

ســال ۹۹ در حالــی بــه پایــان رســید کــه بــازار مســکن 

ــوارد  ــود و حتــی در برخــی از م ــه ب ــرو رفت در رکــود ف

شــاهد کاهــش قیمت هــا در بخــش فــروش بودیــم. 

همچنیــن کاهــش تعــداد فایل هــای رهــن و اجــاره 

در تهــران کــه در همیــن گــزارش نیــز بــه آنهــا اشــاره 

شــده، وضعیــت متفاوتــی را بــه وجــود آورده اســت. 

بــه گونــه ای کــه تعــداد فایل هــای اجــاره اســتان 

تهــران در کمتریــن حالــت دو ســال اخیــر خــود قــرار 

گرفــت.

براســاس گــزارش بانــک مرکــزی در اســفند مــاه ســال 

ــهر  ــکونی ش ــای مس ــالت آپارتمان ه ــداد معام ۹۹ تع

تهــران بــه ۵.۳ هــزار واحــد مســکونی رســید کــه 

نســبت بــه مــاه قبــل ۳۴.۶ درصــد افزایش اما نســبت 

بــه اســفند ســال قبــل از آن ۴8.۴ درصــد کاهــش 

نشــان می دهــد. همچنیــن متوســط قيمــت خريــد 

ــای واحــد مســکونی  ــع زيربن و فــروش يــک متــر مرب

معاملــه شــده در تهــران بــه ۳۰ میلیــون و ۲۰۷ هــزار 

تومــان رســیده اســت.

در همیــن حــال فعــاالن بــازار مســکن می گوینــد ایــن 

بــازار در فصــل بهــار ســال ۱۴۰۰ متاثــر از چهــار عامــل 

قیمــت ارز، مذاکــرات ویــن، افــت انتظــارات تورمــی 

و کاهــش تــوان متقاضیــان خواهــد بــود کــه باعــث 

می شــود قیمت هــا در بــازار چنــدان افزایــش پیــدا 

نکــرده و رکــود ادامــه یابــد.

اخیــر  ماه هــای  در  مســکن  قیمــت  آرام  افزایــش 

باعــث شــده اســت برـخـی خریــداران تصــور کننــد 

ــت  ــی اس ــن در حال ــدارد ای ــود ن ــازار وج ــودی در ب رک

کــه کارشناســان بــازار امــالک، تعــداد معامــالت را بــه 

عنــوان نمــاد رشــد و رکود در نظــر می گیرند و افزایش 

شــاخص های  از  متاثــر  را  بــازار  ایــن  در  قیمت هــا 

دیگــری ماننــد تــورم عمومــی و... می داننــد. بــا توجــه 

بــه ایــن نکتــه می تــوان انتظــار داشــت در ماه هــای 

ــر  ــورت عمومــی تغیی ــه ص ــکن ب ــت مس ــده قیم آین

ـی نداشــته باشــد و حـتـی ممکــن اســت در  چنداـن

صــورت رخــدادن برخــی اتفاقــات سیاســی، قیمت هــا 

در بــازار بــه شــکل محسوســی کاهــش یابنــد. هرچنــد 

ایــن کاهــش موقـتـی اســت و بعــد از چنــد مــاه 

ــورم عمومــی  ــا ت ــاره قیمــت مســکن متناســب ب دوب

افزایــش می یابــد.

تحلیل بازار مسکن
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بدیــن ترتیــب آن دســته از خریــداران کــه بــرای اســتفاده 

شــخصی می خواهنــد ملــک بخرنــد، در ماه هــای پیــش رو 

ــازار شــوند؛ امــا آن دســته از خریــداران  بهتــر اســت وارد ب

کــه بــرای ســرمایه گذاری وارد بــازار می شــوند، بهتــر اســت 

تــا رســیدن بــه یــک نقطــه ثبــات، دســت نگــه دارنــد. ایــن 

نقطــه ثبــات می تــوان در تابســتان امســال یــا حتــی نیمــه 

دوم ســال جــاری باشــد.

آمارهــا نشــان می دهنــد در فروردیــن ۹۹ ســهم واحدهــای 

کمتــر از ۷۰ متــر از کل معامــالت تهــران ۳۶ درصــد بــود کــه 

ایــن رقــم در اولیــن مــاه از ســال جــاری بــه ۴۶ درصد رســیده 

اســت. فروردیــن ســال قبــل ۵۴ درصــد واحدهای مســکونی 

بــا قیمتــی کمتــر از متوســط قیمــت شــهر تهــران معاملــه 

شــده اند. ایــن عــدد در فروردیــن ســال جــاری ۶۱ درصــد بــوده 

اســت. همچنیــن بــا وجــود آنکــه متوســط هــر متر قیمت 

مســکن در تهــران بیــش از ۳۰ میلیــون میلیــون تومــان 

اســت؛ اما ۵۰.۳ درصد معامالت در محدوده قیمتی کمتر 

از ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شــده اســت. 

۳۴.۱ درصــد قراردادهــا نیــز بــه خانه هــای بــا قیمت کمتــر از 

متــری ۲۰ میلیــون تومان اختصــاص یافت.

ســهم منطقــه یــک بــه عنــوان کانــون خریــد و فروش هــای 

ســرمایه ای از رتبــه پنجــم در ســال گذشــته بــه رتبــه نهــم 

در ســال جــاری رســیده اســت. رتبــه منطقــه ۳ هــم از جمــع 

۱۰ منطقــه پرتقاضــا بــه جمــع ۱۲ منطقــه کم تقاضــا تنــزل 

پیــدا کــرد. منطقــه ۶ که فروردین ســال گذشــته هفتمین 

منطقــه پرفروش تهران محســوب می شــد در اولین مــاه از 

ســال ۱۴۰۰ بیــن ۱۲ منطقــه کم تقاضــا جــای گرفــت.

تحلیل بازار مسکن
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افــت شــدید توزیــع آپارتمان هــای معامله شــده بر اســاس 

ــد نمایــه دیگــری از کاهــش قــدرت  ــا نیــز می توان عمــر بن

خریــد و در عیــن حــال ورود تقاضــای مصرفی به بازار باشــد. 

فروردیــن ســال های ۹8 و ۹۹ ســهم واحدهــای بــاالی ۵ ســال 

از کل معامــالت تهــران بــه ترتیــب ۶۰ و ۵8 درصــد بــود کــه 

فروردیــن امســال بــه ۶۵ درصد رســیده اســت. اولین مــاه از 

ســال ۱۳۹۴ ســهم واحدهــای بــاالی ۵ ســال از کل معامــالت 

۴۵ درصــد بــود.

فروردین امســال بیشــترین تعداد معامالت مسکن تهران 

در منطقــه ۵، بیشــترین معامــالت بــر اســاس قیمــت هــر 

متــر مربــع بــه واحدهــای ۱۵ تــا ۲۵ میلیون تومان با ســهم 

۳۲.۴ درصــد، بیشــترین فراوانــی برحســب ارزش هــر واحــد 

مسکونی به خانه های ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان 

با ســهم ۲۲.۵ درصد و باالترین فروش از نظر مســاحت به 

واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با ســهم ۱۵.۷ درصد تعلق داشــت. 

بــه طــور کلــی فروردین امســال آپارتمان هــای ۴۰ تا ۷۰ متر 

بــا ســهم ۴۲ درصــد از کل معامــالت، کانــون خریــد و فروش 

بر اســاس متــراژ بودند.

با توجه به در پیش بودن تغییرات سیاســی و همچنین 

احتمــال به نتیجه رســیدن مذاکرات ویــن،  می توان انتظار 

داشــت رونــد فعلــی، ادامه یابد.

تحلیل بازار مسکن



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۳۶

آمار استان ها
جدول قیمت اجاره، خرید و نسبت 

اجاره به خرید همه محدوده ها.

پیوست ها



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۳۷

حومه تهران



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۳۸

مناطق تهران



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۳۹

مناطق تهران



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۴۰

مناطق تهرانمناطق تهران



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۴۱

مناطق تهرانمناطق تهران



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۴۲

مناطق تهران



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۴۳

مناطق تهران



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۴۴

مناطق تهران



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۴۵

مناطق تهران



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۴۶

گلستان



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۴۷

مناطق گیالن



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۴۸

مازندران



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۴۹

مناطق خراسان



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۵۰

مناطق خراسان



گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک   |۵۱

مناطق کرج



|   گزارش زمستان ۹۹ آگهی های امالک۵۲

مناطق کرج


