
 یگذارمتیاشتباهات مهلک در ق

صدماتی  نیترای یکی از بزرگگذاری امالک توسط کارشناسان غیرحرفههای اشتباه در قیمتروش

توجه به متغیرها بدون . چند نمونه از اشتباهات مهلک زده استاست که به وجهه مشاورین امالک 

 کنیم.بررسی می باهم گذاری رادر قیمت

 

 متغیرهای دسترسی. 1

مهم در ایجاد  متغیرهاییکی از  ها و مرکز شهردسترسی به بزرگراه گفتیم، ترشیپطور که همان

باشند؛ اما در اغلب شهرهای دنیا این امالک دارای ارزش باالتری می افزوده در امالک است.ارزش

. شودیها مباعث افت قیمت آن هاها در کنار بعضی از بزرگراهاوقات قرار گرفتن ساختمانگاهی 

حاشیه بزرگراه همت قرارگرفته است زمانی به دلیل  کیهایی که در منطقه پرترافانساختم مثالً

سایل و مرورزمان با افزایش حجم ترافیکافزوده باالیی برخوردار بود؛ اما بهخلوت بودن آن از ارزش

اکنون . استداده ازدست سکونت برای را خود امتیاز هوا، و صوتی هایآلودگی ایجاد نقلیه و

 دهند.ها تمایل زیادی نشان نمیت در این ساختمانسکون به نسبت مشتریان

 

 گذر ریمتغ. 2

گذر  نیشرط آنکه عرض ااست؛ اما به متیاز عوامل مهم در باال رفتن ق یکی ترضیعر یهاکوچه 

 یهاوساز در کوچهساخت کهیدرصورت .میریموجود در همان کوچه در نظر بگ یهارا با عرض ملک

مراتب باالتر به ابانیخ ایموجود در آن کوچه  یهانوساز صورت گرفته باشد ارزش ملک یهابا ملک

 خواهد بود.

 

 ربنایز. متغیر 3



 ۱۵۰ واحد کی هر مترمربع از قیمتآن دارد. مثالً  متیبر ق یمیمستق ریملک تأثزیربنای 

 یهااست. در ملک ترنییهمان منطقه پا در یمتر ۷۰واحد  کی هر مترمربع از از قیمت ی،متر

با متراژ باالتر که مناسب  ییمحل ممکن است واحدها تیبا توجه به موقع ،کامالً برعکس یتجار

 .باشدباالتر  هر مترمربع آن متقی  ،بزرگ است یها و برندهابانک

  

 متغیر کاربری ملک. 4

مرورزمان نوع کاربری ملک به، مشتریان و تمایلهای جدید در بعضی از مناطق ممکن است با طرح

 اما مسکونی است یهاهای اداری باالتر ازملکازآنجاکه ارزش ملک .از مسکونی به اداری تغییر یابد

 کنند.توجه نمیامالک این نکته را بعضی از مشاورین 

 

 عمومی یهامتغیر مکان. 5

مراکز خرید و غیره نقش تأثیرگذاری در  مسجد، مدرسه،ازجمله  عمومی یهامکان نزدیکی

گذاری ملک دارد که بعضی از مشاورین امالک بدون توجه و اشراف به منطقه نسبت به قیمت

 .شوندمی اشتباه دچارملک موردنظر  یگذارمتیق

 

 رهایتمام متغ. مالک 6

 کیکاررفته در مصالح به تی. مثالً مرغوبردیصورت گ رهایتمام متغ یبر مبنا دیبا یگذارمتیق

کند. برعکس ساختمان  جادیا یادیز اریافزوده بستواند مالک ارزشینم ییتنهاساختمان به

 یهاقطعاً با ملک متیقمنطقه گران کیصرف قرار گرفتن در به تیفیکیشده با مصالح بساخته

 .بود نخواهد متیق کی یمجاور دارا

 



 نیقدر و سهم زم. 7

دارد. هرچقدر تعداد  آن نینسبت به زم یناز مالک کیدر سهم هر  یمیواحدها نقش مستق تعداد

شده در ساخته واحدهای تعداد . هر چهشودیملک کم م نیاز زم نیباشد سهم مالک شتریواحدها ب

 تهداش ییارزش باال نیزم نی. حال اگر اابدییم شیافزا نیاز زم ،نیآن بنا کمتر باشد سهم مالک

 نیتجربه به اکم نیاز واحدها خواهد گذاشت. متأسفانه مشاور کیهر  متیبر ق یادیز ریباشد تأث

 .کنندیموارد توجه نم

 

 مشابه یهالیبا فا سهیمقا. 8

 نیکنند. ایم سهیمقا گریمشابه در مناطق د یهالیرا با فا لیفا کیاشتباه به یناز مشاور یبعض

نسبت به  ابانیخ کیمنطقه ارزش ملک در  کیممکن است در  حتیکار کامالً اشتباه است 

را وجهه مشاورین امالک  دیملک نبا یگذارمتیقدر  یگریناش بامتفاوت باشد.  گرید یهاابانیخ

 خراب کرد.

 


