
گزارش آگهی های بازار امالک
 شش ماه دوم 1400



پاییز و زمستان  1400 در 
یک نگاه



  

تعدادآگهیهایثبتشده:

8٬519٬588
تعدادآگهیهایمسکونی:

7٬598٬687
تعدادآگهیهایاداریوتجاری:

920٬901
تعدادآگهیهایرهنواجاره:

2٬150٬609
تعدادآگهیهایفروش:

6٬368٬979



آنچه در این گزارش 
خواهید دید



ج گزارش آگهی های امالک ۶ ماه دوم ۱۴۰۰

برای نخســـتین بار وضعیت آگهی های ملکی در اســـتان 
فارس در این گزارش بررســـی شده است.

ــی در آگهی هـــای فروش  کاهـــش بیـــش از یک میلیوـن
ملک را در اســـتان های شـــمالی شـــاهد هســـتیم.

تعـــداد آگهی هـــا ملـکــی در نیمـــه دوم 1400 در تمامـــی 
اســـتان ها کمتر از نیمه اول ســـال گذشته و حتی کمتر 

قیمت هـــای ثبـــت شـــده در آگهی هـــای فـــروش امالک از نیمه دوم ســـال   1399 اســـت.
تهـــران از حدود 44 میلیـــون تومان برای هـــر متر مربع 
در فروردیـــن 1400 آغاز شـــده و در فروردین 1401 به  4۷ 

میلیون تومان رســـیده اســـت.

حومـــه تهران همچنـــان بیـــش از 1۸ درصـــد آگهی های 
این اســـتان را در اختیـــار دارد.

آپارتمان هـــای نوســـاز منطقـــه ییالقی صـــدرا در نزدیکی  
شـــیراز از آپارتمان هـــای نوســـاز داخـــل شـــهر، گران تـــر 

. هستند

در نیمـــه دوم ســـال 1400 یـــک ســـوم کل آگهی هـــای 
اســـتان البـــرز مربوط به حومه کرج بـــوده، این در حالی 
اســـت کـــه در نیمـــه اول 1400 این نســـبت، یک چهارم 

بود.

نســـبت قیمت رهن به خرید در کل اســـتان های شـــمالی 
از ۲1 درصد رد  شـــده است.

آگهی های استان گیالن تقریبًا نصف شده است.
بـــا توجـــه بـــه افزایش نســـبت رهن بـــه قیمـــت خرید 
ملک در حومـــه تهران، انتظار افزایـــش قیمت ها در این 

منطقه وجـــود دارد.

در اســـتان البرز نســـبت  قیمـــت رهن به خریـــد عمومًا 
بیش از 1۵ درصد اســـت

از نظـــر اجـــاره، گران ترین منطقه تهران، کامرانیه اســـت 
کـــه بـــرای هر متـــر مربـــع بیـــش از ۲۶ میلیـــون تومان 

دارد. قیمت 



گزارش6 ماه دوم 1400 آگهی های امالک   |ح

منطقه یک شـــهر شـــیراز بیشـــترین آگهی های ملکی را 
داشـــته و پس از آن منطقـــه 10 قرار دارد.

امـــالک اداری و تجـــاری در منطقـــه ۸ شـــهر شـــیراز، از 
بســـیاری از مناطـــق تهـــران گران تـــر هســـتند..

متوســـط قیمت در منطقه 1 مشـــهد در نیمـــه دوم 1400 
بـــه ۲۸ میلیـــون تومان بـــرای هر متر مربع نزدیک شـــد.  

فاصلـــه میان گران ترین نقطه شـــهر تهـــران )منطقه 1( با 
ارزان ترین )منطقه 1۸( بیش از ۵ برابر اســـت.

محلـــه زعفرانیـــه تهـــران با نزدیـــک 1۶0 میلیـــون تومان، 
گران تریـــن آپارتمان هـــای نوســـاز ایـــران را در خود جای 

است. داده 

در اســـتان البـــرز متوســـط قیمت هـــر متـــر مربع ملک 
مســـکونی در گران تریـــن منطقه )منطقه 1 شـــهر کرج( از 

آپارتمان های نوســـاز قیامدشـــت در منطقـــه 1۵ کمتر از 
1.۵ میلیون اجـــاره دارند.

در مشـــهد، گران تریـــن آپارتمان های نوســـاز در محدوده 
فلســـطین، ارشـــاد، خیام و ســـجاد قرار دارنـــد که نزدیک 

43 میلیـــون تومـــان در هر متر مربع هســـتند.

بـــا هزینه اجاره یک آپارتمـــان در عظیمیه کرج می توان 
در حصارک پایین، صاحب خانه شـــد.

در اســـتان تهران امالک 4۶ تا 90 متر از اقبال بیشـــتری 
برخوردار هســـتند و حـــدود 39 درصـــد آگهی های امالک 
ثبـــت شـــده در ۶ ماه اول امســـال را به خـــود اختصاص 

داده اند.

9 منطقـــه شـــهر تهران کمتر اســـت.

تحلیل بازار مســـکن در ســـال 1400 و پیش بینی وضعیت 
این بازار در ســـال 1401 را در این گزارش ببینید.

کل  و  مازنـــدران  نوســـاز  آپارتمان هـــای  گران تریـــن 
اســـتان های شـــمالی در محدوده سلمان شـــهر، کالرآباد 

و عبـــاس آباد هســـتند.
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درباره گزارش
»ملک رادار« موتور جست وجوی آگهی های 
خریـــد، فـــروش، رهـــن و اجـــاره در بخـــش 
مســـکونی )آپارتمـــان، خانـــه، ویـــا، زمین، 
کلنگی و مســـتغات( و اداری-تجاری )اداری، 
ــی و باغ(  مغـــازه، تجـــاری، انبـــار، زمین زراـع
اســـت که آگهی های ملکی را از ســـایت ها 
و روزنامه هـــای مختلف جمـــع آوری کرده و 

در اختیـــار عمـــوم مردم قـــرار می دهد.

آنچه در ادامه می آیـــد، تحلیل آگهی های 
ملکی در فصل های پاییز و زمســـتان ســـال 
۱۴۰۰ و مقایســـه آمارهـــا بـــا نیم ســـال اول 
اســـت که نهمین گزارش از این دســـت به 
شـــمار می رود. ملک رادار انتشار گزارش های 
از  را  ملـکــی  آگهی هـــای  بـــازار  از  فصلـــی 
تابســـتان ســـال ۱۳۹۸ آغـــاز کـــرد و بدیـــن 
ترتیب می تـــوان آمارهای نیمه دوم ســـال 
۱۴۰۰ را با آگهی های مدت مشـــابه در ادوار 

گذشـــته مقایسه کرد.

ایـــن گزارش کـــه داده های آن با اســـتفاده 
از میلیون هـــا رکـــورد ثبت شـــده در طول ۶ 
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 ها
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تعداد کل آگهی ها
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همان طور که انتظار می رفت، تعداد آگهی های ثبت شده در نیمه دوم سال 1400 در تمامی استان ها و مناطق مورد بررسی، کمتر از نیمه اول سال 
گذشته و حتی کمتر از نیمه دوم سال 1399 است. در این میان کاهش تعداد آگهی های ملکی در استان های شمالی چشمگیرتر از دیگر نقاط است. 

نیمه دوم 1400 نیمه اول 1400 نیمه دوم 99

تهران خراسانشمال مجموعفارس البرز

 ملک رادار در اواخر تابستان امسال فعالیت خود را در استان فارس آغاز کرد و بدین ترتیب برای نخستین بار وضعیت 
آگهی های ملکی در این استان پهناور را نیز در اختیار داریم. در مجموع در پاییز و زمس   تان 1400 اندکی بیش از ۸.۵ میلیون 
آگهی منتشر شده است. این در حالی است که در نیمه اول سال )بدون استان فارس( بیش از 9.۸ میلیون آگهی ملکی ثبت 

شده بود.
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آگهی های فروش
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کاهــش آگهی هــای فــروش مســکن کــه در بهــار و تابســتان 1400 وجــود داشــت بــه صــورت عمومــی در پاییــز و زمســتان نیــز 
ادامــه یافتــه و تنهــا اســتان تهــران اســت کــه بــا اندکــی افزایــش نســبت بــه نیمــه اول ســال گذشــته روبــرو بــوده.در ایــن 

بخــش، کاهــش بیــش از یــک میلیونــی آگهی هــا را در اســتان های شــمالی شــاهد هســتیم.

در مجمــو ع تعــداد آگهی هــای فــروش در اســتان های مــورد بررســی )بــدون در نظــر گرفتــن اســتان فــارس( حــدود ۲ میلیــون 
مــورد کمتــر از نیمــه دوم ســال 1399 بــوده اســت.

نیمه دوم 1400 نیمه اول 1400 نیمه دوم 99

تهران البرز خراسان مجموعفارسشمال
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تعداد آگهی های رهن و اجاره
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ــا نیمــه  ــوع آگهی هــا ب کاهــش آگهی هــای رهــن و اجــاره در نیمــه دوم ســال، موضوعــی طبیعــی اســت؛ امــا مقایســه ایــن ن
ــر  ــک، شــاهد انتشــار کمت ــرای اجــاره مل ــم افزایــش جمعیــت و افزایــش تقاضــا ب ــه علی رغ دوم ســال 1399 نشــان می دهــد ک

ــده می شــود. ــش دی ــداد بســیار کمــی افزای ــرز، تع ــد در اســتان الب ــم. هرچن ــاره بوده ای آگهی هــای رهــن و اج

25
18

36
5

25
94

75

25
29

48
9

14
07

66
7

40
35

09

45
88

38

13
74

02
9

18
35

81

22
25

27
5

33
89

43

32
87

22

196
56

6

215
06

09

122
71

49

32
72

49

27
72

99

122
34

6

تهران البرز خراسان مجموعفارسشمال
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مسکونی در سال 1400
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آگهی های فروش
 نکتــه مهمــی کــه در ایــن شــاخص بــه چشــم می آیــد، شــیب بســیار مالیــم افزایــش قیمت هــا اســت. موضوعــی کــه از قبــل نیــز بســیاری از کارشناســان 
آن را پیش بینــی کــرده و عنــوان می کردنــد قیمــت مســکن در ســال 1400 کمتــر از تــورم عمومــی افزایــش خواهــد یافــت. حتــی در اســتان تهــران بــه عنــوان 
ســردمدار گرانــی مســکن، قیمت هــای پیشــنهادی از حــدود 44 میلیــون تومــان بــرای هــر متــر مربــع در فروردیــن 1400 آغــاز شــده و در فروردیــن 1401 بــه 4۷ 

میلیــون تومــان نرســیده اســت.
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین

البرزتهرانشمالخراسانشیراز

قیمت های درج 
شده در این بخش، 
متوسط قیمت یک 

متر مربع هر استان 
است و قیمت های 
مناطق مختلف در 

ادامه همین گزارش 
خواهد آمد.
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آگهی های رهن و اجاره
هــر انــدازه کــه قیمــت فــروش مســکن در ســال گذشــته رشــدی آرام داشــت، نــرخ اجاره بهــا بــه صورتــی تصاعــدی افزایــش یافــت. ایــن افزایــش بــه خصــوص 
در تهــران و شــهرهای بــزرگ نمــود بیشــتری داشــت و بــه ارقامــی رســید کــه پرداخــت آنهــا از تــوان مســتاجران بیــرون بــوده و آنهــا را بــه حومــه شــهرهای 
ــا متــراژ کمتــر فرســتاد. در تهــران، در پایــان هــر فصــل شــاهد خیــز جدیــد اجاره هــا بودیــم کــه ایــن موضــوع در نمــودار آگهی هــا بــه  بــزرگ و خانه هــای ب

خوبــی دیــده می شــود.

م6.00

م7.00

م8.00

م5.00

م4.00

م3.00

م2.00

م1.00

0.00
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین

البرزتهرانشمالخراسانشیراز

قیمت های درج 
شده در این بخش، 
متوسط اجاره بهای 
یک متر مربع هر 

استان است و 
قیمت های مناطق 

مختلف هر شهر 
و استان، تفاوت 

چشمگیری با 
یکدیگر دارند.



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

نگاهی به سهم هر پلتفرم از 
آگهی های ملکی منتشر شده در 

فصل های پاییز و زمستان 1400 دو 
نکته مهم را نشان می دهد.

اول تسلط تقریبًا بدون رقیب دیوار در 
زمینه انتشار آگهی های ملکی است 
که در طول زمان بیشتر شده و تنها 

در استان های شمالی است که شیپور 
حدود یک سوم بازار را در اختیار دارد.

نکته دوم، کاهش شدید سهم پلتفرم های 
چاپی از آگهی های ملکی است که فاصله 

چندانی با عدد صفر ندارد. این روند که 
در تمامی دوره های مختلف وجود داشته، 

نشان از پایان یک دوره در اطالع رسانی دارد.

86.6%

13.4%

دیوار دیواردیواردیواردیوار

ها
ان
ست
یا
ها
ی
گه
زآ
ما
فر
پلت
هر
م
سه

٪۱۰۰

٪۰

تهران

شیپور

البرز خراسان شمال

96.5% 68%83% 95%

32%

0
0

3.5%

14.5%
5%0.3% 2%

فارس



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
۲0 هزار۵40 هزار

91.028 هزار

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

منطقه 2
۵۲9.91۲ هزار

منطقه 5
390.0۷۷ هزار

منطقه 22
1۸۸.3۶۵ هزار

منطقه 21
3۶.04۷ هزار

منطقه 9
4۷.۶00

منطقه 6
1۲4.۶90 هزار منطقه 7

100.۲0۵ هزار

منطقه 8

منطقه 4
۲۵0.9۷۵ هزار

منطقه 3
۲۶9.۵۵1 هزار

منطقه 1
۵33.44۷ هزار

منطقه 13
۶۸.۲90 هزار

منطقه 12

منطقه 10
1۵0.۸04 

هزار
منطقه 14
منطقه 17هزار 40.004

۲۷.19۷ 
هزار

منطقه 11

۶۲.09۸ هزار

منطقه 18

3۵.۵30 هزار

منطقه 19
19.۵۸۲ هزار

منطقه 16
۲1.۸43 هزار منطقه 15

۵3.4۵۶ هزار

منطقه 20
3۷.۵99 هزار

در این تقسیم بندی، شهر تهران به عنوان مرکز استان تهران با 22 
منطقه در مرکز قرار گرفته است و کلیه مناطق مسکونی و ییالقی 

و شهرستان ها به صورت مجموع تحت عنوان حومه تهران آمده اند.

الگوی تفکیک آگهی ها بر اساس مناطق، تقریبًا همواره 
یکسان است و کاهش تعداد آگهی ها به نسب دوره های 

قبلی نیز تقریبًا در تمامی مناطق به صورت مشابه، رخ 
داده است. بر این اساس حومه تهران همچنان بیش 
از 18 درصد آگهی ها را در اختیار دارد. منطقه 22 نیز 

توانسته است به جایگاه هشتم استان صعود کند.

719.432 هزار
حومه تهران

30.۲۸1 هزار



گزارش6 ماه دوم 1400 آگهی های امالک   |1۲

پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد 
آگهی های ثبت شده در البرز

تعداد آگهی بیشتر
 4 هزار10۵ هزار

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

عنوان حومه کرج آمده اند.

منطقه 2

منطقه 5
۵۵.4۵۶ هزار

۶9.۲0۷ هزار

منطقه 9
۲1.۲44 هزار

منطقه 6
منطقه 7

۸۵.۶4۶ هزار

منطقه 8
1۸.۷۲3 هزار

منطقه 4
۶3.11۶ هزار 

منطقه 3
104.390

منطقه 1
۶9.۸14 هزار

منطقه 12
3۸.۷49 هزار

منطقه 10
1۷.۵۸4 هزار

منطقه 11
4.3۸۷ هزار

آگهی های استان البرز نشان می دهد حومه شهر کرج 
به شکل بی سابقه ای در حال بزرگ شدن است. رشد 

ادامه دار آگهی های این منطقه به گونه ای است که در 
نیمه دوم سال 1400 به تنهایی یک سوم کل آگهی های 

استان را به خود اختصاص داده است. این در حالی 
است که در نیمه اول 1400 این نسبت، یک چهارم بود.

گرانی مسکن در شهرهای تهران 
و کرج، بسیاری از خریداران و 

مستاجران را به حومه سوق داده 
است و نزدیکی بخشی از حومه 

تهران و کرج، این منطقه را به یکی 
از نقاط پرطرفدار تبدیل کرده است.

235.566 هزار
حومه کرج

۲0.۷۵۷ هزار
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پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد 
آگــهــی هـای ثــبـت شـده در 

خراسان

تعداد آگهی بیشتر
۵هزار1۸0 هزار

منطقه 12
14۸.۷۸0 هزار

منطقه 10
۶3.49۲ هزار

منطقه 2
1۲3.4۶۵ هزار

منطقه 3
۲۲.4۸۶ هزار

منطقه 1
۵۲.1۶4 هزار

منطقه 9
1۷9.۵1۵ هزار

منطقه 8
۲۶.319 هزار

ثامن
۲۲.993

منطقه 4
۲۲.03۶ هزار

منطقه 5
۵.۶1۲ هزار

منطقه 6
10.۵49 هزار

منطقه 7
۲4.9۷3 هزار

۷3.009 هزار
حومه مشهد

شهر بجنورد
109.۲09 هزار

شهر نیشابور
۵۲.۷۵۸ هزار

شهر سبزوار
۲3.9۲9 هزار

شهر بیرجند
۲۶.1۷4 هزار

الگوی انتشار آگهی ها در منطقه خراسان نیز مانند 
فصول گذشته است. بر این اساس، در شهر مشهد 
مناطقی مانند 9، 12 و 2 بیشترین آگهی ها را دارند. 

همچنین مرکز استان خراسان شمالی )بجنورد( و 
نیشابور )شهر نزدیک مشهد( آگهی های بیشتری 

نسبت دیگر نقاط و حتی بسیاری از مناطق داخل مشهد 
دارند. دو شهر مهم بیرجند )مرکز استان خراسان 

رضوی( و سبزوار نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند.

منطقه 11
11۲.۲49 هزار

شهر آشخانه
۲.441 هزار

شهر گناباد
۲/4 هزار

شهر تربت جام
4.۶۶۶ هزار

شهر طبس
۸3۵

شهر فردوس
1.۲۸4 هزار

هزار
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پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد آگهی های 
ثبت شده در استان های شمالی

تعداد آگهی بیشتر
۲00هزار1.3 میلیون

گلستان
1۶۸.409 هزار

مازندران
۱.27۸ میلیون

گیالن
۸۸4.۸94 هزار

تعداد آگهی ها در هر 3 استان شمالی به نسبت نیمه اول 1400 
کاهش زیادی داشته؛ اما آگهی های استان گیالن تقریبًا نصف شده 
است. در شمال ایران همچنان مازندران در صدر تعداد آگهی ها است 
که این موضوع می تواند به خاطر تمایل تهرانی های به خرید ویال در 
این استان باشد. وجود 3 جاده چالوس، فیروزکوه و هراز و آزادراه 
تهران-شمال میان دو استان، جابه جایی را بسیار ساده می کند. در 
حالی که راه رسیدن به استان گیالن از استان های کرج و قزوین 
می گذرد. همچنین استان گلستان بیشتر به خراسان نزدیک است.
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پراکـنـدگی منـطـقـه ای تـعـداد آگهی های 
ثبت شده در فارس

تعداد آگهی بیشتر
1هزار۸۶ هزار

آباده

فیروز آباد

الر

فسا نی ریز اقلید

المرد مرودشت

جهرم

شهر صدرا

داراب

کازرون

ملک رادار در نیمه سال 1400 سرویس های خود 
را در استان فارس ارائه کرد و به همین دلیل 

آمارهایی که از آگهی های این استان وجود 
دارد، تنها نیمه دوم سال را شامل می شوند. 
براساس آنچه در این 6 ماه به ثبت رسیده 
می توان گفت منطقه یک شهر شیراز که در 

میانه شهر قرار دارد بیشترین آگهی های ملکی 
را داشته و پس از آن منطقه 10 قرار دارد که از 

جمله مناطق تازه تاسیس شیراز است که پیش 
از این جزو حومه شهر محسوب می شد. منطقه 
8 که بافت تاریخی و فرهنگی شیراز در آن قرار 
منطقه 1دارد نیز کمترین تعداد آگهی ها را داشته است.

۸۶.0۸4 هزار

منطقه 6
4۶.0۸۸ هزار

منطقه 10
۷۶.۶1۶ هزار

منطقه 3
منطقه 1۵.1138 هزار

3.010 هزار

منطقه 2
1۵.۸1۶ هزار

منطقه 4
۶0.۸۷۵ هزار

منطقه 9
34.۷۶1 هزار

منطقه 5
1۵.0۷9 هزار

منطقه 7
1۶.۶11 هزار

منطقه 11
1۲.۶4۲ هزار

3.۲1۶ هزار

۵.3۸4 هزار

۲.۸41 هزار 13.04۵ هزار

4.9۵۸ هزار۲.۷۷0 هزار1.4۷۷ هزار

۲.0۶1 هزار

4.۵۲۲ هزار ۶.۶۷۵ هزار

۸.۸19 هزار ۵.3۲1 هزار



تفکیک آگهی ها
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تفکیـــک آگهی هـــا براســـاس 
خریـــد و اجـــاره

رهن و اجارهفروش

خراسانالبرز تهرانشمال

اره
اج

ه-
جار

و ا
ش 

رو
س ف

سا
ر ا

ا ب
ی ه

گه
ک آ

کی
تف

فاصلــه میــان آگهی هــای فــروش بــا اجــاره در نیمــه اول امســال در تهــران بــه 1.۷ برابــر رســیده بــود؛ امــا در نیمــه دوم مجــددًا بــه شــاخص برابــری رســیده 
ــاز هــم بــه وضعیــت پیشــین  اســت کــه پیــش از ایــن نیــز دیــده می شــد. همچنیــن در اســتان های شــمالی کــه ایــن نســبت کاهــش پیــدا کــرده بــود، ب
بازگشــته اســت. بــه طــور معمــول، تعــداد آگهی هــای فــروش، دو برابــر آگهی هــای رهــن و اجــاره اســت؛ امــا ایــن نســبت در اســتان های شــمالی بــه دلیــل 

تقاضــای زیــاد بــرای خریــد ویــال، دیــده نمی شــود و بســیار بیشــتر اســت.

1407667
403509

817883
635149

3323618

فروش

1227149
327249 196566 277299 122346

2600864

321468
608073

2054357
784247

فروش

رهن و اجاره

فارس
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تفکیـــک آگهی هـــا بـــر اســـاس 
مســـکونی و اداری-تجاری

اداری-تجاریمسکونی

تهرانالبرز خراسانشمال

ری
جا

-ت
ری

ادا
 و 

نی
کو

س
 م

س
سا

ر ا
ا ب

ی ه
گه

ک آ
کی

تف

علی رغــم کاهــش شــدید تعــداد آگهی هــا در اســتان تهــران، همچنــان ایــن اســتان فاصلــه بســیار زیــادی بــا دیگــر اســتان ها دارد و مجمــوع اســتان های 
شــمالی، منطقــه خراســان، فــارس و البــرز کمتــر از ۶00 هــزار آگهــی مســکونی بیــش از تهــران دارنــد. در آگهی هــای اداری و تجــاری امــا مجمــوع ایــن 

اســتان ها همچنــان حــدود ۷0 هــزار آگهــی کمتــر از تهــران دارنــد.

3,382,234
مسکونی

اداری-تجاری
495,779 120,086

991,410

80,489

724,150

157,319 67,228

2,174,337

376,556

فارس



گران ترین و 
ارزان ترین 
مناطق هر 

شهر و استان

در  امــاک  مربــع  متــر  هــر  قیمــت  بخــش، متوســط  ایــن  در 
آگهی هــا 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.

متوســط قیمــت هــر مترمربــع در مناطــق مختلــف هــر اســتان، در 
آگهی هــای ثبــت شــده، از تقســیم متــراژ ملــک ثبــت شــده بــه 
ــه دســت آمــده اســت. ایــن عــدد نشــان می دهــد  قیمــت آن، ب
کــدام  اســتان،  ارزان تریــن مناطــق هــر شــهر و  و  گران تریــن 

مناطــق هســتند.

در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت کــه متوســط قیمــت، تنهــا در 
زمینــه فــروش اســت و ارتباطــی بــا رهــن و اجــاره نــدارد.

ــرای محاســبه متوســط قیمــت هــر  ــک رادار در گــزارش خــود ب مل
متــر مربــع امــاک، آگهی هایــی بــا قیمــت فــروش بــه ازای یــک 
متــر کمتــر از 2۰۰ هــزار یــا بیشــتر از 2۰۰ میلیــون تومــان را 
نظــر نمی گیــرد. همچنیــن آگهی هایــی کــه در آنهــا قیمــت ذکــر 

ــن محاســبه، حــذف شــده اند. نشــده، در ای
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گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطــق تهران

83,323,997منطقه 8

منطقه 2

منطقه 15 20,046,153

منطقه 12

81,185,418

منطقه 22
29,905,310

منطقه 17

81,815,663

منطقه 10

80,571,309

79,901,771

منطقه 6

48,588,215

منطقه 14 24,266,550

57,708,371

منطقه 6

منطقه 21
24,926,938

منطقه 13

81,305,053

منطقه 4

53,055,075

منطقه 4

98,275,617

منطقه 16

47,793,134منطقه 18

حومه29,170,370حومه 9,902,734

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

ان
وم

ن ت
یو

میل
71

ن: 
گی

یان
م

ان
وم

ن ت
یو

میل
32

ن: 
گی

یان
م

منطقه 9

منطقه 9 25,469,481

منطقه 1
93,651,916

منطقه 1 88,624,012

83,853,040منطقه 12

منطقه 12 24,095,004

منطقه 8 34,525,623

منطقه 2 59,560,361

منطقه3 68,964,830

منطقه 13

29,284,766

منطقه 5 40,987,582
منطقه 7 39,466,022

منطقه 10 21,628,864
منطقه 16 21,343,111

منطقه 11

24,636,542

منطقه 17

17,402,279

منطقه 19 22,111,467

منطقه 18

18,316,957

منطقه 20 20,092,873

منطقه 5

منطقه 11

67,820,650

79,104,789
منطقه 3

71,449,797

منطقه 19

59,490,683

منطقه 21
66,580,913منطقه 15

منطقه 14

63,557,790

منطقه 22

64,423,089

منطقه 7

64,283,350

76,401,949

70,588,102

65,339,608

متوسط قیمت به ازای هر متر مربع در مناطق تهران )میلیون تومان(
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38,670,405منطقه 5

گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطــق الـبــرز

10,189,689

6,519,633

10,824,463

11,407,504

13,052,299

13,338,990

13,641,032

15,533,809

17,875,947

18,059,456

20,892,947

21,136,082

25,209,180

منطقه 10

منطقه 12

حومه کرج

منطقه 4

38,717,787

46,337,052منطقه 8

منطقه 11

منطقه 3

33,516,495

منطقه 9

43,455,346

منطقه 6

48,112,716

منطقه 1

51,519,798

منطقه 7

55,515,614

منطقه 2

59,959,756

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

در استان البرز متوسط قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در گران ترین منطقه )منطقه 1 
شهر کرج( از 9 منطقه شهر تهران کمتر است و این موضوع نشان می دهد چرا بسیاری 

از خریداران ملک زمانی که از خرید خانه در تهران ناامید می شوند به کرج می روند.

از نظر امالک تجاری و اداری نیز فاصله قابل توجهی میان قیمت ها در کرج و 
تهران دیده می شود. در استان البرز گران ترین امالک اداری و تجاری در منطقه 1 

قرار دارند که متوسط قیمت ها در این منطقه به 60 میلیون تومان رسیده است.

ان
وم

ن ت
یو

میل
 13

ن: 
گی

یان
م

متوسط قیمت یک متر مربع ملک مسکونی در حومه کرج از حومه تهران بیشتر است که نشان از رشد 
شدید این منطقه دارد که در بخش پراکندگی آگهی ها نیز دیده شد در حال افزایش تعداد آگهی ها است.

ان
وم

ن ت
یو

میل
 4

2 
ن:

گی
یان

م

19,001,582

26,773,751

38,787,225

منطقه 2

منطقه 1

منطقه 8

منطقه 4

منطقه 7

منطقه 9

منطقه 11

منطقه 6

منطقه 12

منطقه 5

منطقه 3

منطقه 10

حومه کرج

55,255,283

متوسط قیمت به ازای هر متر مربع در مناطق البرز )میلیون تومان(
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گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطــق خراسان

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

حومه

4,522,450

آشخانه

3,970,216

تربت جام

3,458,951

گناباد

4,928,989

منطقه 3 6,369,311

بیرجند 6,839,320

نیشابور 6,910,173

سبزوار 7,069,701

منطقه 6 7,984,394

منطقه 2 9,795,616

بجنورد

9,412,728

منطقه 5

9,930,908

منطقه 4

9,816,043

منطقه 12 11,890,438

منطقه 10 11,992,803

منطقه 9 20,555,141

منطقه 11 22,336,281

منطقه 8 21,932,950

منطقه 1 27,830,249

منطقه 3

20,792,290

بیرجند

17,806,093

تربت جام

14,524,901

آشخانه

13,219,412

17,065,514

حومه

22,692,235

نیشابور

21,259,993 منطقه 2

24,313,298

سبزوار

27,473,234

23,345,585منطقه 6

منطقه 12

30,919,572

منطقه 5

24,636,340

منطقه 10

38,934,948

منطقه 7

33,973,190

منطقه 4

36,841,963

40,885,581ثامن

بجنورد

46,299,796 منطقه 1

49,826,295

53,244,474منطقه 8

منطقه 9

46,529,175

منطقه 11

45,898,375

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

در میان شهرهای دیگر این منطقه، بجنورد )مرکز استان خراسان شمالی( قیمت های 
بیشتری دارد و پس از آن نیشابور، سبزوار و بیرجند )مرکز استان خراسان جنوبی( قرار دارند.

ان
وم

ن ت
یو

میل
 9.

4 
ن:

گی
یان

م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 2

8 
ن:

گی
یان

م

از نظر امالک تجاری و اداری، 
منطقه 8 مشهد از برخی مناطق 
تهران نیز گران تر است. از این 

نظر، بجنورد مانند همیشه، 
فاصله خود را با دیگر شهرهای 

منطقه خراسان، حفظ کرده است.

متوسط قیمت در منطقه 1 مشهد در نیمه دوم 
1400 به 28 میلیون تومان برای هر متر مربع نزدیک 

شد این در حالی است ک ه درحومه شهر مشهد، 
متوسط قیمت ها هنوز به 5 میلیون تومان نرسیده 

است. هرچند باید در نظر داشت که حومه مشهد 
نیز مانند هر شهر دیگر، قیمت های یکسانی ندارد.

منطقه 7 8,880,579

ثامن 8,996,259

طبس

6,986,193

فردوس

گناباد

طبس

4,181,963

4,161,400

18,327,984
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گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
اســتـان هـای شـــمـالی

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

26,726,880گلستان

36,587,318گیالن

مازندران

8,745,501

گیالن 8,823,974

گلستان

9,207,759 38,977,957مازندران

قیمت هر متر امالک مسکونی )میلیون تومان(قیمت هر متر امالک اداری و تجاری )میلیون تومان( متوسط قیمت امالک اداری و تجاری در 3 
استان شمالی ایران، فاصله زیادی با یکدیگر 
ندارد، هرچند استان مازندران اندکی گران تر 

است. در امالک مسکونی نیز متوسط قیمت ها 
میان گیالن و مازندران، نزدیک به هم است؛ اما 

با استان گلستان فاصله زیادی دارد.

به هر صورت قیمت ها در استان مازندران )به 
عنوان گران ترین استان شمالی( به هر متر مربع 

39 میلیون تومان رسیده است که با توجه به 
متراژ زمین ها، اعداد بزرگی را تشکیل می دهد.
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گــران تـــریــن و ارزان تــریــن 
مناطـــــــــق فارس

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

فیروز آباد

4,460,243

نی ریز

3,419,217

اقلید

3,346,101

آباده

4,798,579

منطقه 3

4,837,552

فسا 5,005,667

کازرون

5,176,554

الر

5,355,944

منطقه 6

5,696,767

منطقه 2

8,749,973

8,495,417

منطقه 5

9,167,631

منطقه 4

8,905,575

منطقه 10

10,226,076

منطقه 9

10,552,306

منطقه 11

22,880,426

منطقه 8

17,600,245

منطقه 1 29,921,235

منطقه 3

20,898,412

المرد

15,865,209

مرودشت

4,524,901

آباده

11,329,984

جهرم

فسا

21,475,606

منطقه 2

24,384,424

26,417,847

27,866,726

منطقه 6

23,684,047

28,449,239

منطقه 5

24,811,518

منطقه 10

29,876,909

منطقه 7

29,412,125

منطقه 4

28,591,478

الر

31,220,682

فیروزآباد

50,907,193

54,365,666منطقه 1

72,239,735منطقه 8

منطقه 9

53,704,338

منطقه 11

48,256,697

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

ان
وم

ن ت
یو

میل
 8

/2
ن:

گی
یان

م

ان
وم

ن ت
یو

میل
 3

0 
ن:

گی
یان

م

منطقه 10 نیز با آنکه تعداد آگهی های باالیی دارد؛ اما از نظر قیمت 
همچنان زیر 10 میلیون تومان است. در شهرهای دیگر استان فارس، شهر 

صدرا که منطقه ای ییالقی به شمار می رود گران تر از دیگر مناطق است.

امالک اداری و تجاری در منطقه 8 
شهر شیراز، از بسیاری از مناطق 
تهران گران تر هستند. منطقه 8 

شیراز، مقصد میلیون ها گردشگر در 
سال است. از نظر امالک مسکونی 

اما این منطقه چندان جایگاهی 
باالیی ندارد و منطقه یک گران ترین 
منطقه شیراز و استان فارس است. 

منطقه 7

6,681,927

7,991,643

کازرون

اقلید

داراب

4,012,079

3,693,724

19,224,729

داراب

شهر صدرا

23,104,234

نی ریز

33,887,493

10,661,831

شهر صدرا

مرودشت

جهرم



قیمت 
آپارتمان 

نوساز

آنچــه دربــاره قیمــت فــروش و اجــاره ملــک در شــهرهای مختلــف گفتــه شــد، مربــوط 

بــه تمامــی امــاک اســت؛ امــا از آنجــا کــه قیمــت آپارتمــان نوســاز، تاثیــر زیــادی بــر 

قیمــت ســایر امــاک دارد، در ایــن بخــش بــه صــورت ویــژه نگاهــی بــه برخــی قیمت هــا 

در بــازار آپارتمان هــای نوســاز در هــر شــهر و اســتان خواهیــم داشــت.
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قیمت ملک نوساز در تهران

نسبت خریدخرید
به اجاره

رهن و اجاره

زعفرانیه

1۶0 میلیون تومان

۲۶ میلیون تومان

%10%۲۶

1.۵ میلیون تومان

14.۵ میلیون تومان

گرانترین

گرانترین

ارزانترین

ارزانترین

باالترین پایین ترین
نسبت نسبت

کامرانیه

قیامدشت

قیامدشت

چیتگر قیامدشت

متوســط قیمــت یــک متــر مربــع آپارتمــان نوســاز در منطقــه 
یــک بیــش از 10۷ میلیــون تومــان اســت. فاصلــه گران تریــن 
و ارزان تریــن آپارتمان هــای تهــران بیــش از ۷ برابــر اســت.

پایتخــت  در  اجاره هــا  برابــری   1۷ فاصلــه 
ــد آپارتمــان اســت.  ــه قیمــت خری نزدیــک فاصل
نظــر  از  آپارتمان هــا  گران تریــن  هرچنــد 
ندارنــد. قــرار  یــک محلــه  در  اجــاره  و  فــروش 

گرچــه  کامرانیــه  محلــه  نیــز  خریــد  بــه  رهــن  نســبت  نظــر  از 
بســیار گــران اســت؛ امــا نســبتی باالتــر از ۲1 درصــد دارد و بــه 
در  مــی رود.   بــه شــمار  تهــران  نمونــه  از محــالت  یـکـی  عنــوان 
از دیگــران اســت.  باالتــر  بــا 3۲ درصــد  نیــز، مــالرد  کل اســتان 

)منطقه 1(

)منطقه 1(

)منطقه 22( )منطقه 15( )منطقه 15(

)منطقه 15(

در مقابل محدوده قیامدشت گرچه کمترین قیمت ها را در خرید و اجاره دارد؛ 
اما نسبت پایین تری هم در قیمت رهن به خرید دارد که نزدیک 10 درصد 

است. جالب آنکه صاحبقرانیه در منطقه 1 نزدیک همین نسبت را دارد.

در حومه استان تهران نیز منطقه ییالقی لواسان با بیش از 68 میلیون تومان 
برای هر متر مربع گران ترین آپارتمان های نوساز را دارد و در عوض آپارتمان های 
نوساز در مالرد حدود 6 میلیون تومان هستند که فاصله ای حدود 11 برابری دارند.
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قیمت ملک نوساز در البرز
متوســط قیمــت یــک متــر مربــع آپارتمــان نوســاز در ایــن 
منطقــه بیــش از 10۷ میلیــون تومــان اســت. فاصلــه گران ترین 
و ارزان تریــن آپارتمان هــای تهــران بیــش از ۷ برابــر اســت.

ایــن قیمــت حتــی در مناطــق حومــه شــهر تهران نیز یــک رکورد 
به شــمار می رود. فاصله 1۷ برابری اجاره ها در پایتخت نزدیک 
فاصلــه قیمــت خریــد آپارتمــان اســت. هرچنــد گران تریــن 
آپارتمان هــا از نظــر فــروش و اجــاره در یــک محلــه قــرار ندارنــد.

در استان البرز، محدوده عظیمیه کرج 
گران ترین منطقه از نظر فروش و اجاره است.
قیمت ها در این محدوده نزدیک 33 میلیون 

تومان برای فروش هر متر مربع آپارتمان 
نوساز و 6 میلیون تومان برای اجاره، بیشتر از 
دیگر مناطق این استان است. با هزینه اجاره 
یک آپارتمان در عظیمیه می توان در حصارک 
پایین، صاحب خانه شد. بهترین نسبت رهن 
به خرید را هم همین مناطق دارند که رقمی 

باالتر از 33 درصد است.

خرید
عظیمیه

۶ میلیون تومان33 میلیون تومان

شهرک فرهنگیان، 
ماهدشت، اشتهارد 

ارزانترین

ارزانترین

گرانترین

گرانترین

خرمدشتعظیمیه
حصارک پایین

رهن و اجاره

1.3 میلیون تومان۶ میلیون تومان
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قیمت ملک نوساز در خراسان

محدوده احمدآباد، کوهسنگی و بهشتی حدود قیمتی 
۶ میلیون تومان را در اجاره دارند هرچند از نظر خرید، 
ارزان تر هستند. از نظر نسبت رهن به خرید، محدوده 

طالب، پنج تن، ابوذر )منطقه 4(، ایثار، تلگرد، رده، 
قربانی، وحید، نیزه، امیرالمومنین و آوینی با حدود 
۲0 درصد بهترین وضعیت را دارند. در این محدوده 

قیمت فروش حدود 11 میلیون تومان و اجاره ها بیش 
از ۲ میلیون و ۲00 هزار تومان در هر متر مربع است.

در حومه شهر مشهد معمواًل اجاره ها کمتر از یک 
میلیون تومان است؛ اما منطقه شاندیز مقداری 

گران تر از دیگر مناطق است. در شهرهای دیگر منطقه 
خراسان نیز بیشترین اجاره را سبزوار دارد؛ اما در 

مجموع می توان گفت در این شهرها اجاره آپارتمان 
نوساز به متری ۲ میلیون تومان نمی رسد. بهترین 

خریدنسبت رهن به خرید را هم سبزوار دارد

رهن و اجاره

فلسطین، ارشاد

خیام و سجاد 
موعود، شهرک

شهید رجایی 

فلسطین، ارشاد
خیام و سجاد

43 میلیون تومان

1 میلیون تومان۶ میلیون تومان

۵.3 میلیون تومان

گرانترین

منطقه 7

طبرسی و ثامن 

ارزانترین

گرانترین

گرانترین

ارزانترین
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قیمت ملک نوساز در شمال

همان طور که قباًل گفته شد، به صورت عمومی مازندران، 
گران تر از گیالن و گلستان است. در آپارتمان های 

نوساز نیز این موضوع به خوبی دیده می شود. در گیالن، 
الهیجان، سیاهکل، دیلمان و رودبنه گران تر از دیگر 

مناطق هستند. آپارتمان های نوساز این مناطق بیش از 
۲۷ میلیون تومان قیمت دارند. در مقابل تالش، اسالم 

و لیسار باالده حدود 11.۵ میلیون تومان ارزش دارند.

از نظر اجاره در گیالن، گران ترین آپارتمان های نوساز 
در شهر رشت هستند. مرکز استان گیالن بیش از 3 
میلیون و ۷00 هزار تومان برای آپارتمان های نوساز، 

قیمت دارند. بهترین نسبت رهن به خرید را هم همین 
شهر در اختیار دارد.

در استان گلستان وضعیت عجیبی وجود دارد. در شهر 
گرگان که مرکز استان است، قیمت آپارتمان نوساز 
به بیش از ۲0 میلیون رسیده؛ اما در سایر شهرها و 

مناطق استان، قیمت ها حدود 10 میلیون تومان است. 
این تفاوت دو برابری در اجاره ها نیز دیده می شود و 

همچنین در نسبت رهن به خرید، شهر گرگان وضعیت 
بهتری نسبت به دیگر مناطق استان گلستان دارد.

1۲ میلیون تومان3۶ میلیون تومان

خرید

رهن و اجاره

سلمان شهر، کالرآباد

بهشهر، خلیل شهر 

بهشهر، خلیل شهر 

سلمان شهر، کالرآباد
عباس آباد

عباس آباد

رستمکال

رستمکال

1.۵ میلیون تومان4 میلیون تومان

گرانترین

ارزانترینگرانترین

ارزانترین
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قیمت ملک نوساز در شیراز

در شهر شیراز، محدوده های 
قصرالدشت، مهدی آباد، نیایش و 
محمودیه گران ترین آپارتمان های 

نوساز را با متری 3۶ میلیون 
تومان دارند؛ اما اینها گران ترین 
آپارتمان های شیراز نیستند.  در 

شاخص اجاره بها به خرید، بخشی 
از منطقه 1 گرچه اجاره بیشتری 
دارد اما نسبت بهتری به دست 

می دهد و در عوض منطقه 9 
عددی کمتری دارد. از این نظر 

شهر صدا نیز وضعیت خوبی ندارد 
و احتمااًل برای تامین پول خرید از 

طریق اجاره، مناسب نیست.

10 میلیون تومان۵۲ میلیون تومان

خرید

رهن و اجاره

شهر صدرا 

میانرود، شهرک فرهنگیان 

میانرود، شهرک فرهنگیان 

ارم، نشاط، چنچنه
عباس آباد

شهرک قصر قمشه

فرزانگان، رضوان، سامان

فرزانگان، رضوان، سامان

گرانترین

ارزانترینگرانترین

ارزانترین
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براساس متراژ امالک

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:

هرچــه عــدد بــه دســت آمــده از ایــن کــر، بزرگ تــر باشــد، یعنــی فاصلــه 

ــه  ــت. توج ــر اس ــاره آن کم ــن و اج ــت ره ــا قیم ــک ب ــد مل ــت خری قیم

ــدد  ــه ع ــه ای ک ــا منطق ــی ی ــاید ملک ــه ش ــه رضوری اســت ک ــن نکت ــه ای ب

ــی  ــود ول ــی نش ــوب ارزیاب ــدان مرغ ــد، چن ــت می ده ــری را به دس بزرگ ت

ــه  ــن هزین ــرای تأمی ــت و ب ــر اس ــاره آن کم ــد و اج ــت خری ــه قیم فاصل

ــه، بهــر. ــد اولی خری

امــالک آگهــی شــده براســاس گزارش هــای دوره ای 
بانــک مرکــزی )از نظر متراژ( تقســیم بندی شــده اند. 
اســتان های  در  آگهی هــا  نمــودار  مقایســه  از 
تهــران و البــرز و منطقــه خراســان، می تــوان نتیجــه 
گرفــت بــه صــورت کلــی امالکــی بــا متــراژ بیــن 4۶ 
تــا 1۲0 متــر، آگهی هــای بیشــتری دارنــد. همچنیــن 
امــالک بــاالی 300 متــر، وضعیــت اســتثنایی دارند؛ 
امــا اســتان های شــمالی از ایــن قاعــده پیــروی 

نمی کننــد.

الگــوی انتشــار آگهی هــا در اســتان های مختلــف 
معمــواًل تغییــری نمی کنــد و همــواره ثابــت اســت. 
بــا وجــود ایــن در نیمــه دوم ســال 1400 کــه تعــداد 
داشــته اند  کاهــش  کلــی  بــه صــورت  آگهی هــا 
امــالک بــا متــراژ بــاال یــا کاهــش نداشــته اند یــا 
را  موضــوع  ایــن  شــده اند.  ریــزش  دچــار  کمتــر 
می تــوان بــه تمایــل خریــداران بــرای خریــد امــالک 

ــه ســن بیشــتر نســبت داد. ب
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تفکیک آگهی ها بر اساس متراژ

15,257

35,089

24,568

12,393
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7,020

21,218

8,927

27,058

9,552

20,714

33,63835,346

52,005

3,8235,325

12,593
8,904

76,607

9,656
14,283

امالک آگهی شده براساس گزارش های دوره ای بانک مرکزی )از نظر متراژ( تقسیم بندی شده اند. از مقایسه 
نمودار آگهی ها در استان های تهران و البرز و منطقه خراسان، می توان نتیجه گرفت به صورت کلی امالکی با 

متراژ بین 46 تا 120 متر، آگهی های بیشتری دارند. همچنین امالک باالی 300 متر، وضعیت استثنایی دارند؛ اما 
استان های شمالی از این قاعده پیروی نمی کنند.

الگوی انتشار آگهی ها در استان های مختلف معمواًل تغییری نمی کند و همواره ثابت است. با وجود این در نیمه 
دوم سال 1400 که تعداد آگهی ها به صورت کلی کاهش داشته اند امالک با متراژ باال یا کاهش نداشته اند یا 

کمتر دچار ریزش شده اند. این موضوع را می توان به تمایل خریداران برای خرید امالک به سن بیشتر نسبت داد.

در استان ها و شهرهای دیگر نیز همچنان وضعیت به منوال 
گذشته پیش می رود. در منطقه خراسان، امالک 61 تا 120 متر 
بیشتر مورد توجه هستند. استان البرز وضعیتی مانند تهران 
دارد و در استان های شمالی به دلیل فروش ویال، امالک باالی 

300 متر بیشترین تعداد آگهی ها را دارند.

در استان فارس که برای نخستین بار آگهی های آن را بررسی 
می کنیم، امالک بین 106 تا 120 متر مربع طرفداران بیشتری دارد.

در تمامی مناطق مورد بررسی امالک باالی 300 متر وضعیت 
خاصی دارند که می تواند نتیجه خرید و فروش ویال، امالک با 
کاربری های مختلف تجاری و همچنین خرید برای ساخت وساز 

آپارتمان باشد.
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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:

کــر،  ایــن  از  آمــده  دســت  بــه  عــدد  هرچــه 

ملــک  خریــد  قیمــت  فاصلــه  یعنــی  باشــد،  بزرگ تــر 

توجــه  اســت.  کمــر  آن  اجــاره  و  رهــن  قیمــت  بــا 

ملکــی  شــاید  کــه  اســت  رضوری  نکتــه  ایــن  بــه 

به دســت  را  بزرگ تــری  عــدد  کــه  منطقــه ای  یــا 

ولــی  نشــود  ارزیابــی  مرغــوب  چنــدان  می دهــد، 

و  اســت  کمــر  آن  اجــاره  و  خریــد  قیمــت  فاصلــه 

بهــر. اولیــه،  خریــد  هزینــه  تأمیــن  بــرای 

در ســال های اخیــر برـخـی از خریــداران امــاک، بخشــی 
ــد.  از هزینــه خریــد را از طریــق اجــاره آن تأمیــن می کنن
از ایــن نظــر، نســبت قیمــت رهــن بــه خریــد ملــک، یکــی 
از شــاخص های تأثیرگــذار در معامــات اســت. فرمــول 

محاســبه ایــن نســبت بــه صــورت زیــر اســت:

ــر باشــد،  ــن کســر، بزرگ ت ــه دســت آمــده از ای هرچــه عــدد ب
ــا قیمــت رهــن و اجــاره  ــک ب ــد مل ــه قیمــت خری یعنــی فاصل
ــه  ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــر اســت. توج آن کمت
ــت  ــری را به دس ــدد بزرگ ت ــه ع ــه ای ک ــا منطق ــاید ملکــی ی ش
می دهــد، چنــدان مرغــوب ارزیابــی نشــود ولــی فاصلــه قیمــت 
خریــد و اجــاره آن کمتــر اســت و بــرای تأمیــن هزینــه خریــد 

اولیــه، بهتــر.

ــدر  ــرای محاســبه قیمــت رهــن و اجــاره )قیمــت اجــاره ضرب ب
۳۰ بعــاوه قیمــت رهــن(، در ایــن گــزارش اگــر قیمــت اجــاره 
ــه ازای هــر متــر ملکــی، کمتــر از ۵۰ هــزار یــا بیشــتر از ۵۰  ب
میلیــون ذکــر شــده باشــد، در محاســبات در نظــر گرفتــه 
نشــده اســت.در ایــن شــاخص نیــز بــه دلیــل تفــاوت فاحــش 
قیمت هــا، امــاک تجــاری و اداری و مســکونی، بــه صــورت 

جداگانــه بررســی شــده اند.

قیمت اجاره
عدد نهایی

قیمت خرید
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بـــه  اجـــاره  نســـبت 
تهـــران در  خریـــد 

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبتاجارهبهخریددرامالکاداریوتجاری
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منطقه 9

%14,18

منطقه 8

%12,94

منطقه 14

%15,90

منطقه 19

%12,33

منطقه 5

%13,56

منطقه 11

%15,79

منطقه 10

%16,57

منطقه 12

%16,69 همان طــور کــه در گــزارش نیمــه اول ســال 1400 گفتــه شــد، 
ــورم و  ــا ت ــران در حــال همگام ســازی خــود ب ــا در ته اجاره به
قیمــت خریــد ملــک اســت. ایــن رونــد در نیمه دوم ســال نیز 
ادامــه یافــت و در پایــان اســفند 1400 در بســیاری از مناطــق، 
اجاره بهــا بــه بیــش از 13 درصــد قیمــت ملــک رســید؛ امــا در 
مناطــق یــک تــا هفــت این رقم همچنان زیر 13 درصد اســت.

 ۲0 حـتـی  حومــه  مناطــق  در  خریــد  بــه  رهــن  نســبت 
آگهی هــای  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  و  کــرده  رد  را  درصــد 
آنهــا  جمعیــت  افزایــش  و  مناطــق  ایــن  در  فــروش 
در  اجاره بهــا  جــاری  ســال  در  داشــت  انتظــار  می تــوان 
یابــد. افزایــش  مناطــق  دیگــر  از  بیشــتر  تهــران،  حومــه 

امالک اداری و تجاری در تهران همچنان از نظر اجاره، 
فاصله بیشتری با قیمت خرید دارند .

%10,12
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بـــه  اجـــاره  نســـبت 
حومهخریـــد در مناطـــق البـــرز

منطقه 1

منطقه 12

%18,86

%21,88

منطقه 3 %19,99

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبتاجارهبهخریددرامالکاداریوتجاری

منطقه 12

%9,52

حومه

%12,85 منطقه 3

منطقه 8

%9,52

منطقه 9

%10,10

منطقه 10

%12,74

منطقه 5

%10,50

7,18%منطقه 11

منطقه 4

%13,1

منطقه 7

%8,37

منطقه 1

%10,14

منطقه 6

%10,08

8,09%منطقه 2

%10,78

منطقه 5

%17,37

منطقه 4

%18,15

%17,19

منطقه 2

%17,14

منطقه 10

منطقه %16,727

منطقه %15,5711

%15,23

منطقه 9

%16,40

منطقه 6

%15,76

منطقه 8

%16,01

در استان البرز برابری اجاره ها عمومًا بیش از 1۵ درصد است 
که می توان حدس زد از این نظر، کرج به حد نرمال رسیده 

است و احتمال افزایش قیمت خرید در آن وجود دارد؛ اما در 
حومه شهر با توجه به افزایش شدید تقاضا نسبت اجاره ها 
از ۲1 درصد نیز گذشته است که شرایطی مانند حومه تهران 

پیش بینی می شود.
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نســـبت اجـــاره بـــه خریـــد 
در مناطق خراســـان

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبتاجارهبهخریددرامالکاداریوتجاری

%17,21

%14,77

%17,02

%10,76

%11,90

%16,02

%13,41

%13,56

%16,26

%11,49

%14,58

%14,23

%10,95

%12,51

%14,98

%13,79

%11,28

%12,46

%13,62

%11,70

%14,63

%17,38

شهر فردوس

%13,63

منطقه3

%11,16

7,70%شهر آشخانه

منطقه6

%8,43

شهر سبزوار

%7,21 شهر تربت جام

%10,05

شهر نیشابور

%11,60

شهر گناباد

%6,81

منطقه2

%12,56

منطقه7

%10,53

منطقه5

%11,05

شهر طبس

%14,25

منطقه10

%9,62 منطقه11

%9,14

شهر بجنورد

%6,19

حومه مشهد

%10,80

11,03%منطقه9

ثامن

%10,35

منطقه8

%8,20

منطقه12

%11,30

منطقه4

%10,61

منطقه1

%10,69

شهر بیرجند

%10,65

در مشــهد بــه جــز دو منطقــه در بقیــه نقــاط، نســبت رهــن بــه 
قیمــت خریــد ملــک، بــه عــدد معمــول بــازار نزدیــک شــده اســت؛ امــا 
در شــهرهای اطــراف مشــهد و همچنیــن برخــی دیگــر از شــهرهای 
ــار  ــن اســت و انتظ ــان پایی ــن نســبت همچن ــه خراســان، ای منطق
مــی رود رونــد افزایــش اجاره بهــا ادامــه داشــته باشــد. در خصــوص 
اجــاره ملــک مســکونی بایــد فاکتــور مــوج جدیــد مهاجــرت گســترده 
شــهروندان افغانســتان به ایران را نیز در نظر داشــت که تناســب 
عرضــه و تقاضــا را در بــازار برهــم زده و در نهایــت باعــث بــاال رفتــن 

اجاره بهــا می شــود.
شهر فردوس

منطقه3

شهر آشخانه

منطقه6

شهر سبزوار

شهر تربت جام

شهر نیشابور

شهر گناباد

منطقه2

منطقه7

منطقه5

شهر طبس

منطقه10

منطقه11

شهر بجنورد

حومه مشهد

منطقه9

ثامن

منطقه8

منطقه12

منطقه4

منطقه1

شهر بیرجند

%16,26
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مازندران

گیالن

گلستان

%11,44

%8,62

گلستان

مازندران

13,77%گیالن %27,86

%21,30

%21,00

ـــد  ـــه خری ـــاره ب نســـبت اج
ــمالی در اســـتان های شـ

نسبتاجارهبهخریددرامالکاداریوتجاری نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونی

نسبت رهن به قیمت خرید در کل استان های 
شمالی از 21 درصد رد شده است که نشان از 
افزایش شدید کرایه ها در این مناطق دارد؛ اما 
در استان گیالن این رقم از 27 درصد نیز رد شد 
و بدین ترتیب می توان گفت حدود یک سوم 
آن  اجاره  از طریق  ملک مسکونی  قیمت یک 
تامین می شود. این تناسب که در تمامی سال 
بیشتر هم شده  حتی  و  داشته  وجود   1400
است، نشان از مستعد بودن امالک مسکونی 
دارد. قیمت  افزایش  برای  گیالن  استان 

در امالک اداری و تجاری نیز وضعیت استان گیالن از دیگر استان های شمالی و حتی بسیاری از مناطق 
دیگر کشور بهتر است و در مقابل استان مازندران از حد معمول دیگر مناطق، نسبت کمتری دارد.
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نســـبتاجـــارهبـــهخرید
درمناطـــقفارس

نسبت اجاره به خرید در امالک مسکونینسبتاجارهبهخریددرامالکاداریوتجاری

%24,57

%20,09

%22,76

%16,91

%20,65

%17,79

%17,80

%22,64

%16,62

%19,33

%18,83

%12,55

%17,66

%20,53

%18,81

%14,06

%14,06

%17,07

%18,23

%16,66

%19,94

%26,68

نی ریز

نی ریز

%16,26 منطقه3

منطقه3

%14,69

مرودشت

مرودشت

%8,88

منطقه6

%9,69 آباده

آباده

%8,40

داراب

داراب

%10,69

کازرون

کازرون

%14,99

اقلید

اقلید

%7,59

منطقه2منطقه2

%15,86

منطقه7

شهر صدرا

منطقه7

%10,80

منطقه5

منطقه5

%14,44

الر

الر

%63,15

منطقه10

منطقه10

%10,02

منطقه11

منطقه11

%9,94

فیروز آباد

فیروز آباد

المرد

المرد

%13,43

منطقه9

منطقه9

%13,48

%13,06

فسا

شهر صدرا

فسا %10,80

منطقه8

منطقه8

%9,27

%14,82

منطقه4

منطقه4

%10,84

منطقه1

منطقه6

منطقه1

%11,92

جهرم

جهرم

%11,04

در شــیراز نیــز اعــداد نشــان می دهنــد نســبت رهــن بــه 
خریــد ماننــد دیگــر مناطــق کشــور اســت و رونــد افزایــش 
ــوده اســت  ــه ای ب ــه گون اجاره بهــا در طــول ســال 1400 ب
کــه خــود را بــا دیگــر اســتان ها و شــهرهای بــزرگ کشــور 
ــش از 1۵  ــول نســبتی بی ــور معم ــه ط ــرده و ب ــگام ک هم
درصــد را بــه دســت می دهــد. در شــهرهای دیگــر اســتان 
فــارس نیــز همیــن موضــوع دیــده می شــود در ادامــه 

امــالک اداری و تجــاری وضعیــت مناســبی ندارنــد.

%20,69
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رکــود در بخــش فــروش و تــورم در بخــش 
اجــاره؛ ایــن دو عبــارت کوتــاه را می تــوان 
در  مســکن  بــازار  کلــی  نمــای  عنــوان  بــه 
ــه در  ــه ک ــرد. همان گون ــه کار ب ــال ۱۴۰۰ ب س
گــزارش فصلــی قبلــی )مربــوط بــه نیمــه اول 
ســال ۱۴۰۰( و گزارش هــای اختصاصــی دیگــر 
از بــازار ملــک گفتــه بودیــم، فعــًا انتظــار 
ــازار مســکن، انتظــار  افزایــش قیمت هــا در ب
بــه جایــی نیســت. در همیــن حــال بــا توجــه 
ــا در ســال های  ــش شــدید قیمت ه ــه افزای ب
گذشــته، خریــداران تــوان تامیــن قیمت هــا 
را نداشــته و در نتیجــه بــازار ملــک در بخــش 
خریــد و فــروش وارد فــاز رکــود شــده اســت. 
ایــن رکــود را می تــوان در تعــداد معامــات 
انجــام شــده در هــر مــاه در شــهر تهــران 

ــرد. مشــاهده ک

ــد  ــک مرکــزی نشــان می دهن آمارهــای بان
آمــار  تمــام ماه هــای ســال گذشــته  در 
معامــات ملـکـی در تهــران بــه ۱۰ هــزار 
مــورد در مــاه نرســید و در کل ســال اندکی 

ــورد بیشــتر شــد. از 77 هــزار م

ــد توجــه داشــت کــه  در همیــن حــال بای
را  خریــداران  مســکن،  قیمــت  افزایــش 
بــه ســمت خانه هــای بــا ســال ســاخت 
ــاال هدایــت کــرده اســت. گــزارش بانــک  ب
مرکــزی حاـکـی از آن اســت کــه ســهم 
آپارتمان  هــای نوســاز از معامــات مســکن 
۵ ســال اخیــر بــه صــورت مــداوم کاهــش 
یافتــه اســت و در ســال ۱۴۰۰ فقــط ۳۳.۶ 
از آپارتمان  هــای فروختــه شــده   درصــد 
نوســاز تــا حداکثــر پنــج ســال ســاخت 

بوده  انــد.

ـی از متوســط  در ایــن گــزارش، آمارهاـی
قیمت اماک در هر شــهر و اســتان آمده 
ــه  اســت؛ همچنیــن نگاهــی داشــته ایم ب
آپارتمان هــای  ارزان تریــن  و  گران تریــن 
نوســاز در هــر شــهر امــا در کنــار اینها باید 
ــام شــده  ــات انج ــه معام ــادآور شــد ک ی
ــه تهــران،  ــف و از جمل در شــهرهای مختل
عمومــًا در قیمت هایــی پایین تــر از حتــی 

متوســط هــر شــهر انجــام می شــوند.

تحلیل بازار مسکن
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تحلیل بازار مسکن

7,800 7,800

5,100 5,100
5,500 5,500

3,900

2,100

6,800

8,500

9,800 9,800

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان  آذر دی بهمن اسفند

تعداد معامالت ملکی در تهران در سال 1400 )منبع: بانک مرکزی(
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تحلیل بازار مسکن

فروردیناردیبهشتتیرمرداد شهریوراسفند مهر آبان آذر دی خردادبهمن

متوسط قیمت ملک در تهران در سال 1400. منبع: بانک مرکزی

31,730,97
30,0429,6728,829,32

31,63 32,01 32,59 32,94 33,60
35,12
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فروردین

گــزارش بانــک مرکــزی می گویــد متوســط قیمــت 
ــان  ــا پای ــن ت ــک مســکونی در تهــران از فرودی مل
اســفند ۱۴۰۰ کمتــر از ۶ میلیــون تومــان افزایــش 
یافته است و در گزارش فصلی ملک رادار می توان 
مشــاهده کرد که قیمت های پیشــنهادی مالکان 
در تهران گرچه از متوســط معامله بیشــتر اســت 
اما در کل سال کمتر از ۳ میلیون تومان افزایش 

داشــته اند.

اینجاســت کــه تــوان خریــداران واقعــی و کشــش 
بــازار مطــرح می شــود.

ــای  ــان قیمت ه ــه ای می ــد، مقایس ــودار بع در نم
پیشــنهادی خریــداران و قیمت هــای ثبــت شــده 
در معامات انجام شــده اســت. آنچه به ســادگی 
دیــده می شــود، کاهــش فاصله این دو قیمــت در 
ماه هــای آبــان و آذر اســت و اگــر بــه نمــودار تعداد 

معامــات توجــه کنیــد می بینیــد کــه از آبــان تــا 
دی مــاه تعــداد معامــات انجــام شــده افزایــش 
یافته انــد؛ امــا در ادامــه ســال و زمانــی کــه فاصلــه 
دو نمــودار افزایــش پیدا می کند، تعداد معامات، 

کــم می شــود. 

در بخــش اجــاره امــا اوضــاع بدتــر بود. مســتاجران 
ســال بســیار ســختی را پشــت ســر گذاشــتند که 
نتیجــه آن را می تــوان در رونــق گرفــت حومــه 
شــهرهای بــزرگ مشــاهده کــرد. ایــن رونــد، دور از 
انتظــار نبــود و همــواره پــس از یــک دوره افزایــش 
شــدید قیمــت مســکن و نوســان کــم اجاره هــا، 
ــه  ــا هســتیم. ب ــش شــدید اجاره به شــاهد افزای
ــک  ــک مل ــاره ی ــم رهــن و اج ــی رق صــورت منطق
بیــن ۱۵ تــا 2۰ درصــد قیمــت فــروش آن تعییــن 
می شــود. اگــر ایــن تعــادل در دوره ای از بیــن بــرود، 

بایــد انتظــار تغییــر قیمت هــا را داشــت. افزایــش 
قیمــت ملــک در ســال ۹۹ رقــم اجاره هــا را بــه حدود 
۱۰ درصــد و حتــی کمتــر رســانده بــود و بــه همیــن 
دلیــل در ۱۴۰۰ ناگهــان اجاره بهــا افزایــش یافــت. 
نگاهــی بــه بخــش نســبت رهــن بــه قیمــت ملک 
در همیــن گــزارش نشــان می دهد اجاره هــا در حال 

رســیدن بــه تعــادل هســتند.

ــورم  ــا در ســال ۱۴۰۰ حتــی از ت ــرخ رشــد اجاره به ن
عمومی نیز بیشــتر شــد و در دی ماه در تهران به 
بیــش از ۵۰ درصــد و در کل کشــور بــه ۵۴ درصــد 
رســید و همین عامل باعث شــد دوره انتظار عقد 

قراردادهــای اجــاره بــه بیــش از یــک مــاه برســد.
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33,60
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تحلیل بازار مسکن
بــرای  برنامه هــای مختلفــی   ۱۴۰۰ در ســال 
رونق بخشــی بــه ســاخت مســکن اعــام شــد 
امــا در نهایــت هیچ کــدام بــه انجــام نرســید؛ 
ــی  ــای خال ــات از خانه ه ــذ مالی ــن اخ همچنی
ــا  ــه پ ــادی ب کــه مقدمــات آن ســروصدای زی

کــرد، نتیجــه ای در بــر نداشــت.

همــه آنچــه گفتــه شــد دربــاره بــازار مســکن 
ــا پیش بینی هــای  ــود؛ ام در ســال گذشــته ب
ــک  ــه ی ــول ب ــد همگــی موک ــرای ســال جدی ب
متغیــر مهــم شــده اند کــه مذاکــرات ویــن 
ـی کــه بــه  اســت. ایــن مذاکــرات در صورـت
نتیجــه مثبــت )اجــرای مجــدد برجــام( یــا 
برســند،  برجــام(  )شکســت  منفــی  نتیجــه 
ــه  ــر تمامــی بازارهــا و از جمل تأثیــر مهمــی ب

بــازار مســکن خواهنــد گذاشــت.

برخــی کارشناســان اعتقــاد دارنــد اگــر برجــام 

ریــزش  بزرگ تریــن  مســکن  شــود،  احیــا 
در  کــرد.  خواهــد  تجربــه  را  خــود  تاریخــی 
مقابــل کســانی هســتند کــه بدبینانــه بــه 
بــازار مســکن نــگاه کــرده و می گوینــد حضــور 
نهــادی خــاص و بانک هــا در بــازار مســکن 
احیــای  فــرض  بــا  ـی  حـت می شــود  باعــث 
بــه صــورت چشــمگیری  قیمت هــا  برجــام، 
ــد  ــراد معتقدن ــن اف ــد. ای ــدا نکنن کاهــش پی
بــازار در ســال ۱۴۰۱ رونــد ســال گذشــته را 
ادامــه خواهــد داد و بــا ســرعتی کمتــر از 

تــورم عمومــی بــه پیــش مــی رود.


