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 بهار امسال با ادامه یافتن بحران کرونا و رکود نسبی بازار 
مسکن همراه بود. خرید و فروش خانه هنوز تا رسیدن 
به روزهای اوج بازار فاصله زیادی دارد. در این  میان در 
تهران که بیشترین آمارهای خرید و فروش را در فصل ها 
هم  باز  قیمت  افزایش  می دهد،  اختصاص  خود  به 
کلیدواژه اصلی بازار بود. آمارهای دیوار از قیمت میانگین 
هر متر مربع خانه در مناطق ٢٢ گانه تهران و کل شهر، 
با  مقایسه  در   ١٤٠٠ بهار  در  قیمت ها  که  می دهد  نشان 
دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل  توجهی داشته اند.

در  خانه  مربع  متر  هر  قیمت  از  دیوار  آماری  داده های 
تهران نشان می دهد که قیمت میانگین شهر در بهار ١٤٠٠ 
داشته است.  ١١٩ درصدی  افزایش  بهار ١٣٩٩  به  نسبت 
نکته مهم اینکه در گزارش قبلی، افزایش قیمت زمستان 
٩٩ نسبت به زمستان ٩٨، ١١٢ درصد گزارش شد. طبیعتا 
افزایش قیمت در برخی مناطق بیشتر و در برخی کمتر 

بوده است.
همان طور که در نمودار زیر می بینید، باوجود افزایش ١١٩ 
مناطق  برخی  تهران،  شهر  در  مسکن  قیمت  درصدی 
افزایش بیشتری را نسبت به بهار ١٣٩٩ تجربه کرده اند. از 
درصدی   ١٤٣ افزایش  با   ١ منطقه  ٢٢گانه،  مناطق  میان 
نسبت به بهار سال گذشته، در رتبه اول قرار می گیرد. این 

قیمت مسکن در تهران ١١٩ درصد افزایش یافت
منطقه در آمار زمستان هم افزایش ١٣٤ درصدی را ثبت 
کرده و در رتبه اول قرار گرفته بود. در رتبه های بعدی، به

 ترتیب مناطق مناطق ٤، ٣، ٢، ٦ و ٧ قرار دارند که در آمار 
قیمت  افزایش  بیشترین  با  منطق  جزو  هم  زمستان 
بودند. از ٢٢ مناطق تهران، ١٠ منطقه رشد قیمت بیش از 
کرده تجربه   ٩٩ زمستان  تا   ٩٨ زمستان  از  را  درصد   ١٠٠
رسیده  منطقه   ١١ به   ١٤٠٠ بهار  در  تعداد  این  که  بودند    

است.

در نیمه پایینی نمودار تغيير قیمت، مناطق ٢١، ١١، ١٥، ١٦ 
کمترین  دیگر،  مناطق  به  نسبت  که  می بینیم  را   ١٢ و 
افزایش قیمت را تجربه کرده اند. البته منطقه ٢١ هم که 
داشته   ١٣٩٩ بهار  به  نسبت  را  قیمت  افزایش  کمترین 
را در  باالیی  تورم  افزایش قیمت ٨٤ درصدی،  با  است، 

بازار نشان می دهد.

از میان مناطق ٢٢گانه، منطقه ١ با افزایش 
بهار سال گذشته،  به  ١٤٣ درصدی نسبت 

در رتبه اول قرار می گیرد.

تغییر متوسط قیمت متر مربع در همه مناطق تهران و کل شهر
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کدام مناطق بیشترین عرضه و تقاضا را داشته اند؟
 در فصل بهار ١٤٠٠ هم مانند گزارش قبل، آمارهای انتشار 
معیاری  به عنوان  را  دیوار  در  امالک  آگهی های  بازدید  و 
برای عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران بررسی کرده ایم. 
آگهی  مرجع  بزرگ ترین  به عنوان  دیوار  است  طبیعی 
آنالین امالک، می تواند داده های نزدیک تری به واقعیت 
بازار در اختیار فعاالن قرار دهد. در این گزارش، آمارهای 
انتشار آگهی را به عنوان معیاری برای عرضه و آمارهای 
تقاضای  برای  معیاری  به عنوان  را  آگهی ها  از  بازدید 

مسکن در نظر گرفته ایم.
تهران،  مناطق  تفکیک  به  تقاضای مسکن  و  آمار عرضه 
برای بررسی بازار هر منطقه، کاربردی خواهد بود. باتوجه 
به این آمار می توان دریافت که فرصت فروش یا اجاره 
دادن خانه در کدام منطقه تهران بیشتر است. همچنین 
اگر آمار عرضه مسکن در یک منطقه بسیار بیشتر از آمار 
جذب  و  مناسب  بازاریابی  با  می توان  باشد،  تقاضا 
مشتری از مناطق دیگر، به آن جا رونق بخشید. درمقابل 
برای  فرصت  باشد،  عرضه  آمار  از  بیشتر  تقاضا  آمار  اگر 
افزایش قیمت مسکن و به نوعی سودآوری بیشتر سرمایه

 گذاری وجود دارد.
باتوجه به نمودار، برخی از مناطق تهران در بهار ١٤٠٠ سهم 
بیشتری از آمار انتشار و بازدید آگهی های فروش و اجاره 
آمارهای  طبق  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  مسکونی 
دیوار، مناطق ٥، ١، ٢، ٤ و ٣ بیشترین آمار انتشار آگهی را 
در فصل بهار به خود اختصاص داده اند. این مناطق در 
فصل زمستان ١٣٩٩ هم رکورددار بودند. منطقه ٥ باز هم 
رکورد بیشترین تعداد انتشار آگهی را به خود اختصاص 
از آگهی های مسکن در شهر تهران در  داد. ٢٢/٩ درصد 
نیز  دوم  رتبه  شدند.  منتشر  منطقه  این  در   ،١٤٠٠ بهار 
همچنان به منطقه یک تعلق دارد که مانند فصل گذشته، 
باوجود افزایش قیمت قابل توجه، هنوز آمار انتشار بسیار 

خوبی دارد.

کمترین سهم انتشار آگهی در دیوار در بهار ١٤٠٠ به مناطق 
١٩، ١٢، ١٦ و ١٤ اختصاص داشت. این مناطق در زمستان 
(عرضه)  آگهی  انتشار  لحاظ  از  خوبی  آمار  نیز   ١٣٩٩
مناطق  این  می بینید،  نمودار  در  که  نداشتند. همان طور 
سهمی کمتر از یک درصد را از کل آگهی های منتشرشده 

در بخش امالک دیوار به خود اختصاص داده اند.
تفکیک  به  آگهی ها  بازدید  آمار   ،١٣٩٩ زمستان  مانند 
مناطق تهران نشان می دهد که مناطق با عرضه بیشتر، 
تقاضای بیشتری هم داشته اند. درنتیجه مناطق ٥، ١، ٢ و 
٤ از لحاظ بازدید هم در رتبه های نخست قرار دارند. در 
رتبه پنجم، منطقه ١٠ را می بینیم که باوجود آمار عرضه 
دارد.  بیشتری  تقاضای  آمار   ،٣ منطقه  به  نسبت  کمتر 
درمقابل طبیعی است که مناطق با آمار انتشار پایین، در 
بازدید  ندارند. وضعیت  بازدید هم وضعیت خوبی  آمار 
کمترین   ١٧ و   ١٤  ،١٦  ،١٩  ،١٢ مناطق  که  می دهد  نشان 
درصد بازدید آگهی را نسبت به کل شهر تهران به خود 
اختصاص داده اند. آماری که در زمستان ٩٩ هم به همین 

ترتیب بود.

در بهار ١٤٠٠ هم شاهد بیشتر بودن سهم بازدید آگهی ها 
نسبت به سهم انتشار در اکثر مناطق بودیم. این روند در 
همه منطق تهران به جز مناطق ١، ٢، ٣، ٥ و ٦ دیده می
 شود. همان طور که می بینید، سهم تقاضا یا همان بازدید 
آگهی در مناطق ١٣، ١٥، ٢٠، ١٨، ١٤، ١٦ و ١٩ بیش از دوبرابر 
سهم انتشار یا عرضه بوده است. بدین ترتیب می توان 

احتمال افزایش قیمت را در این مناطق متصور شد.

بازدید آگهی

٠ ٪

٥ ٪

١٠ ٪

١٥ ٪

٢٠ ٪

٢٥ ٪

منـــــطقه

انتشار آگهی

۵ ١ ٢ ۴ ١٠ ٣ ٧ ٢٢ ۶ ١٣ ٨ ٢١ ١۵ ٢٠ ٩ ١٨ ١٧ ١١ ١۴ ١۶ ١٢ ١٩
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منتشر   ٥ منطقه  در   ،١٤٠٠ بهار  در  تهران 

شده اند.

درصد بازدید و انتشار آگهی در منطقه های تهران نسبت به کل شهر
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خانه های ١٠ تا ۴٠ میلیون تومانی در صدر آمار انتشار
 در گزارش بهار ١٤٠٠ هم وضعیت بازار را با عمقی بیشتر 
به  نسبت  بیشتر  انتشار  و  بازدید  سهم  با  مناطق  در 
در صفحه  که  می کنیم. همان طور  بررسی  دیگر،  مناطق 
قبل دیدیم، مناطق ١، ٢، ٤، ٥ و ١٠ در بهار ١٤٠٠ رکورددار 
بازدید و انتشار آگهی در دیوار بوده اند. بررسی عمیق تر 
قیمت این پنج منطقه نشان می دهد که تمایل عرضه و 

تقاضا در بازه های قیمتی در آن ها تفاوت زیادی دارد.
با  زیر، در کل شهر تهران، خانه هایی  باتوجه به نمودار 
قیمت ٣٠ تا ٤٠ میلیون تومان به ازای هر متر مربع، ٢٤ 
خود  به  بهار  فصل  در  را  آگهی  انتشار  آمار  از  درصد 
با  خانه هایی  زمستان،  فصل  مانند  داده اند.  اختصاص 
قیمت هر متر مربع ١٠ تا ٤٠ میلیون تومان، بیشترین آمار 
از  درصد   ٥٩ درمجموع،  داشته اند.  تهران  در  را  عرضه 
قیمتی        بازه  این  در  شهر،  در  منتشرشده  آگهی های 
بوده اند. کمترین آمار انتشار در کل شهر هم به خانه هایی 
با قیمت ٩٠ تا ١٠٠ میلیون تومان (به ازای هر متر مربع) 
خود  به  را  عرضه  کل  از  درصد  یک  تنها  که  می رسد 

اختصاص داده اند.
آمار انتشار آگهی در برترین مناطق، تفاوت قابل توجهی 
با آمار میانگین شهر تهران دارد. در بهار ١٤٠٠، در منطقه 
با  باز هم شاهد عرضه بسیار باالی خانه هایی  ١٠ تهران 
قیمت ١٠ تا ٢٠ میلیون بوده ایم. بعد از آن هم خانه هایی 

با قیمت ٢٠ تا ٣٠ میلیون تومان آمار عرضه باالیی داشته
 اند. در این منطقه هیچ آگهی فروش مسکونی با قیمت 
 ١٤٠٠ بهار  در  تومان  میلیون   ٤٠ از  بیش  مربع  متر  هر 

منتشر نشده است. 
در منطقه ١ هنوز هم شاهد عرضه بسیار باالی خانه هایی 
با قیمت بیش از ١٠٠ میلیون تومان (به ازای هر متر مربع) 
آگهی های  از  درصد   ٢٤ امسال،  بهار  در  هستیم. 
میلیون   ١٠٠ از  بیش  قیمتی  یک،  منطقه  در  منتشرشده 
نسبتا  توزیع  شاهد   ٤ و   ٢ مناطق  در  داشته اند.  تومان 

خوبی از لحاظ بازه قیمتی هستیم.

در هر دو منطقه، خانه هایی با قیمت ١٠ تا بیشتر از ١٠٠ 
مانند فصل  آگهی شده اند.   ١٤٠٠ بهار  در  تومان  میلیون 
خانه میزبان  بیشتر  هم  باز   ٥ منطقه  گذشته،  زمستان 

 هایی با قیمت ٣٠ تا ٤٠ میلیون تومان بود. ٥٢ درصد از 
قیمتی  بازه  در  منطقه،  این  در  منتشرشده  آگهی های 

مذکور قرار داشته اند.

بیش از ٩٠ درصد از آگهی های منتشرشده 
 ٣٠ تا   ١٠ قیمتی  بازه  در   ،١٠ منطقه  در 

میلیون تومان بوده اند.
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درصد  انتشار آگهی در هر یک از منطقه های برتر به تفکیک بازه قیمتی متر مربع نسبت به کل منطقه (فقط فروش)            
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خانه های پرطرفدار ١٠ تا ٢٠ میلیون تومانی
در    ١٤٠٠ بهار  در  امالک  آگهی های  بازدید  تفکیکی  آمار   
هم     هنوز  که  می دهد  نشان  متعدد،  قیمتی  بازه های 
خانه هایی با قیمت هر متر مربع ١٠ تا ٢٠ میلیون تومان، 
خواهان بیشتری دارند. در کل شهر تهران، ٢٦ درصد از 
به خانه هایی  بازدید آگهی های فروش مسکونی مربوط 
به بعدی،  رتبه های  در  است.  بوده  قیمتی  بازه  این  در 

 ترتیب خانه هایی با قیمت ٢٠ تا ٣٠ و ٣٠ تا ٤٠ میلیون 
تومان با آمار بازدید ٢٤ و ١٩ درصد دیده می شوند. این 
روند در زمستان ٩٩ هم دیده شد و می توان بازه ١٠ تا ٤٠ 
تهران  در  تقاضا  پر  و  پرطرفدار  بازه ای  را  تومان  میلیون 

دانست.
انتشار و  آمار  لحاظ  (از  تهران  برتر  آمار تفکیکی مناطق 
تفاوت  بهار،  فصل  در  که  می دهد  نشان  آگهی)  بازدید 
نشده  ایجاد  گذشته  زمستان  فصل  به  نسبت  زیادی 
است. به عنوان مثال هنوز هم خانه هایی با قیمت ١٠ تا 
یا  بازدید  آمار  ٢٠ میلیون تومان در منطقه ١٠ بیشترین 
روند  همین  هم  مناطق  سایر  در  دارند.  را  تقاضا  همان 
نزدیک بودن سهم عرضه و تقاضا را در بازه های قیمتی 

متنوع می بینیم.

 نکته مهم آمار بازدید آگهی به تفکیک بازه قیمتی، مانند 
زمستان ٩٩ در بهار ١٤٠٠ هم دیده می شود. منطقه ٢ که 
یکی از پر آگهی ترین و پربازدیدترین مناطق تهران است، 
دارد.  قرار  تقاضا  و  عرضه  شدن  نزدیک  مرحله  در  هنوز 
ظاهرا قیمت غالب عرضه در این منطقه هنوز با قیمت 
این  در  دارد.  فاصله  متقاضی  سمت  از  پذیرفته شده 
منطقه، بیشترین آگهی های منتشرشده، قیمتی بین ٥٠ تا 
٦٠ میلیون تومان داشته اند، درحالی که آمار بازدید، قیمت 
٣٠ تا ٤٠ میلیون تومان را در صدر تقاضای منطقه ٢ نشان 
می دهد. درنتیجه شاید متقاضیان این منطقه، به مرور به 
سمت مناطقی با قیمت پایین تر متمایل شوند. در یک 
کاهش  می توان  هم  پایین  بسیار  احتمال  با  پیش بینی 

قیمت در منطقه ٢ را متصور شد.

خریداران در منطقه ٢ بیشتر به دنبال   خانه هایی 
با قیمت ٣٠ تا ٤٠ میلیون تومان هستند. در حالی 
که فروشندگان بیشتر خانه هایی در بازه قیمتی ٥٠ 

تا ٦٠ میلیون ارائه کرده اند.

٠ ٪

٢٠ ٪

۴٠ ٪

۶٠ ٪

٨٠ ٪

قه
ط

من
ل 

 ک
به

ت 
سب

ی ن
ه

گ
د آ

دی
باز

د 
ص

در

منـــــطقه
۵ ١ ١٠ ٢ ۴ کل تهران

از ٠ تا ١٠م

از ٦٠ تا ٧٠م

از ٤٠ تا ٥٠ماز ٣٠ تا ٤٠ماز ٢٠ تا ٣٠ماز ١٠ تا ٢٠م

باالتر از ١٠٠ماز ٩٠ تا ١٠٠ماز ٨٠ تا ٩٠ماز ٧٠ تا ٨٠م

از ٥٠ تا ٦٠م

درصد بازدید آگهی در هر یک از مناطق برتر تهران به تفکیک بازه قیمتی متر مربع نسبت به کل منطقه (فقط فروش)            

۶
گزارش امالک
١۴٠٠بهــــــــــــــــــــــار

آمار های دیوار از بازار مسکن تهران در بهار  ۱۴۰۰



خانه های زیر ١٠٠ متر، رکورددار عرضه در تهران
که      گفتیم  دیوار  داده های  از   ٩٩ زمستان  گزارش  در   
خانه هایی با متراژ ٥٠ تا ١٠٠ متر، بیشترین آمار انتشار یا 
همان عرضه را در تهران داشته اند. گزارش فصل بهار هم 
نشان می دهد که هنوز این خانه ها بیشترین سهم انتشار 
جدیدترین  طبق  می دهند.  اختصاص  خود  به  را  آگهی 
آمارها از بهار ١٤٠٠، خانه هایی با متراژ ٥٠ تا ١٠٠ متر، با ٤٤ 
آمار  صدر  در  تهران،  شهر  آگهی های  کل  از  سهم  درصد 
عرضه قرار دارند. این آمار در فصل زمستان برابر با ٤٦ 

درصد بود.
با  تهران، خانه هایی  بازار مسکن  در  رتبه دوم عرضه  در 
متراژ ١٠٠ تا ١٥٠ متر قرار دارند. آمار انتشار آگهی در دیوار 
نشان می دهد که ٣٠ درصد از خانه های آگهی شده در 
رتبه های  در  بوده اند.  متراژی  بازه  این  در  امسال،  بهار 
بعدی، خانه هایی با متراژ ١٥٠ تا ٢٠٠، کمتر از ٥٠، ٢٠٠ تا 
٢٥٠، باالتر از ٣٠٠ متر و  ٢٥٠ تا ٣٠٠ متر قرار دارند. نکته 
مهم اینکه باز هم خانه هایی با متراژ کمتر از ٥٠ متر، آمار 
عرضه ٥ درصدی را در فصل بهار به خود اختصاص داده اند.
از میان مناطق برتر تهران از لحاظ بازدید و انتشار آگهی، 

خانه هایی با متراژ ٥٠ تا ١٠٠ متر بیشتر در سه منطقه ٥، 
از ٦٠  بیشتر   ،١٠ و  در مناطق ٥  و ٤، سهم داشته اند.   ١٠
بازه  در   ،١٤٠٠ بهار  در  منتشرشده  آگهی های  از  درصد 
متراژی ٥٠ تا ١٠٠ متر بوده اند. در منطقه ٤ هم این آمار به 

٤٣ درصد رسیده است.

در مناطق ١ و ٢، خانه هایی با متراژ ١٠٠ تا ١٥٠ متر آمار 
عرضه بیشتری داشته اند. در این دو منطقه به ترتیب ٢٩ 
متراژی  بازه  در  شده،  منتشر  آگهی های  از  درصد   ٤٣ و 
 ٩٩ زمستان  مانند  هم  امسال  بهار  در  بوده اند.  مذکور 
شاهد سهم قابل توجه عرضه خانه هایی با متراژ بیش از 
٣٠٠ متر در منطقه ١ بوده ایم که حدود ١١ درصد از آگهی

 های منطقه را به خود اختصاص داده اند.

بهار  مسکن  آگهی های  از  درصد   ٥ حدود 
متراژ  با  خانه هایی  دیوار،  در  تهران   ١٤٠٠

کمتر از ٥٠ متر بوده اند.

٠ ٪

٢٠ ٪

٤٠ ٪

٦٠ ٪

٨٠ ٪

منـــــطقه
۵ ١ ١٠ ٢ ۴ کل تهران

از ٠ تا ٥٠ متر

از ٢٥٠ تا ٣٠٠ متراز ٢٠٠ تا ٢٥٠ متر

از ٥٠ تا ١٠٠ متر

باال تر از ٣٠٠ متر

از ١٥٠ تا ٢٠٠ متراز ١٠٠ تا ١٥٠ متر

قه
ط

من
ل 

 ک
به

ت 
سب

ی ن
ه

گ
ر آ

شا
نت

د ا
ص

در

درصد انتشار آگهی در هر یک از مناطق برتر تهران  به تفکیک متراژ نسبت به کل منطقه (فروش و اجاره)        

٧
گزارش امالک
١۴٠٠بهــــــــــــــــــــــار

آمار های دیوار از بازار مسکن تهران در بهار  ۱۴۰۰



تقاضای مناسب برای خانه های ٥٠ تا ١٠٠ متری
 باال بودن آمار عرضه خانه های ٥٠ تا ١٠٠ متری در تهران،  
افزایش         هم  را  متراژی  بازه  این  بازدید  آمار  طبیعتا 
می دهد. در فصل بهار، مانند زمستان سال گذشته شاهد 
تقاضای بسیار زیاد برای خانه هایی در این بازه متراژی 
بودیم. در شهر تهران، ٥٣ درصد از آگهی های بازدید شده 
داشته اند.  متر   ١٠٠ تا   ٥٠ بین  متراژی  در دسته مسکن، 
رتبه بعدی هم مانند گذشته به خانه هایی با متراژ ١٠٠ تا 
از بازدید را نشان  ١٥٠ متر اختصاص دارد که ٢٥ درصد 

می دهد.
عرضه و تقاضای باال برای خانه های نقلی در تهران دیگر 
امری طبیعی به نظر می رسد. تورم شدید و کاهش قدرت 
خرید، این روند را به وجود آورد و ادامه هم خواهد داد. 
ازطرفی آمار تقاضا برای خانه هایی با متراژ باال (٢٠٠ متر 
و بیشتر) هم هنوز در تهران مناسب به نظر می رسد. در 
مجموع، ٦ درصد از آگهی های بازدید شده در بهار امسال 
در تهران، مربوط به خانه هایی با متراژ بیش از ٢٠٠ متر 
بوده است. طبیعی است که اکثر این بازدیدها را هم به 
از  درصد   ٣٥ منطقه،  این  در  دهیم.  نسبت   ١ منطقه 
 ٢٠٠ از  بیش  متراژ  با  خانه هایی  به دنبال  بازدیدکننده ها 

متر بوده اند.

خانه های بسیار کوچک با متراژهای کمتر از ٥٠ متر، هنوز 
تهران  شهر  در  دیوار  آگهی های  بازدید  از  مناسبی  سهم 
که  می دهد  نشان  تهران  شهر  تجمیعی  آمارهای  دارند. 
سهم بازدید از آگهی های زیر ٥٠ متر، به ٧ درصد رسیده 
است. رقمی که در زمستان ٩٩، حدود ٩ درصد بود. نکته 
متراژ  به  مربوط  بازدیدهای  اکثر  هم  هنوز  اینکه  مهم 
پایین، در منطقه ١٠ دیده می شود. در فصل بهار هم مانند 
امالک  آگهی  بازدیدهای  از  درصد   ٣٢ گذشته،  زمستان 
تهران در منطقه ١٠، مربوط به خانه هایی با متراژ کمتر از 
٥٠ متر بوده است. در مناطق ١ و ٢ هم هنوز سهم بسیار 
کمی (١ درصد) از بازدیدها، به سمت خانه هایی در این 
هم  هنوز  هرحال  به  است.  بوده  متمایل  متراژی  بازه 
توصیه غالب سرمایه گذاران مسکن این است که خرید 
خانه با متراژ پایین در مناطقی با آینده روشن، منطقی تر 

خواهد بود.

در منطقه یک، ٣٥ درصد از بازدیدکننده ها 
به دنبال خانه هایی با متراژ بیش از ٢٠٠ متر 

بوده اند.
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سهم ٧ درصدی سعادت آباد از آمار عرضه مسکن در تهران
تهران،  محله های  بین  تقاضا  و  عرضه  آمار  تفکیک 
و    مشاوران  برای  ملموس تر  ابعادی  در  را  وضعیت 
سرمایه گذاران مشخص می کند. بسیاری از مردم، بیش از 
هستند.  آشنا  محله ها  با  تهران  مناطق  با  آشنایی 
به  هم  بازار  روند  تشخیص  و  قیمت گذاری  همچنین 
تفکیکی  آمار  می رسد.  به نظر  آسان تر  محله ها  نسبت 
عرضه و تقاضا (انتشار و بازدید آگهی) در دیوار در بهار 
در  سعادت آباد  محله  هم  هنوز  که  می دهد  نشان   ١٤٠٠

صدر پرطرفدارترین محله های تهران قرار دارد.
همان طور که در نمودار زیر می بینید، نرخ عرضه و تقاضا 
در محله سعادت آباد نسبت به اکثر محله های دیگر، چند 
برابر است.  به بیان ساده، در فصل بهار ١٤٠٠، از هر ١٠٠ 
آگهی منتشر شده در دسته مسکونی دیوار در شهر تهران، 
نفر   ١٠٠ هر  از  بوده اند.  سعادت آباد  محله  در  آگهی   ٧
بازدیدکننده در این دسته نیز، ٤/٨ نفر به دنبال خانه ای در 

محله سعادت آباد بوده اند.
از لحاظ رتبه بندی انتشار آگهی به تفکیک محله ها، فصل 
بهار تفاوت آن چنانی با فصل زمستان ٩٩ ندارد. در این 
دوره سه ماهه هم پس از سعادت آباد، محله های پونک، 

قرار  اندیشه  و  فرمانیه  زعفرانیه،  نیاوران،  فردوس،  کوی 
تقاضا  از  بیش  آمار عرضه  این محله ها،  در همه  دارند. 

بوده است.

بیشتر بودن آمار تقاضا نسبت به عرضه، در فصل بهار هم 
به عنوان  می شود.  دیده  تهران  محله های  از  برخی  در 
مثال، ٢/٥ درصد از بازدیدهای آگهی در تهران، مربوط به 
محله پیروزی بوده اند. درحالیکه آمار انتشار آگهی در این 
از محله های  را نشان می دهد.  ١/١ درصدی  محله، سهم 
دیگر با همین روند می توان جیحون، تهران پارس غربی و 
این  در  که  خانه هایی  تعداد  ازطرفی  برد.  نام  را  نارمک 
تهران  کل  از  پایینی  آگهی می شود، هنوز سهم  محله ها 
دارد و شاید ساخت وساز و پروژه های جدید، قدری فاصله 

بین عرضه و تقاضا را کم کند.

در فصل بهار ١٤٠٠، از هر ١٠٠ آگهی منتشر 
شهر  در  دیوار  مسکونی  دسته  در  شده 
سعادت آباد      محله  در  آگهی   ٧ تهران، 

بوده اند.
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