
 خرید ویال یا زمین کدام بهتر است؟
امروزه روند بازار امالک باعث شده تا افراد زیادی برای سرمایه گذاری در این 

همیشه جزء دو راهی هایی بوده است که  نخرید ویال یا زمی. بازارها اقدام کنند
سرمایه گذاران با آن روبرو یم شوند. تعداد بسیار زیادی از افراد خرید ویال را 

رجیح یم دهند و همچنین بخش زیادی نیز وجود دارد که زمین یم خرند. اما ت
ما در این مقاله یم خواهیم به طور دقیق این دو راه را برریس کنیم تا شما 
بتوانید تصمیم راحت تری بگیرید. اگر یم خواهیم به طور کامل با خرید ویال، 

خرید  ین نکات مهم درو یا خرید زمین و همچن مزایا خرید ویال خرید زمین،
آشنا شوید به شما پیشنهاد یم کنیم که تا آخر این مقاله با ما  ویال یا زمین
 .همراه باشید

 

 خرید ویال یا زمین
که قیمت ها در بازار امالک همیشه در حال افزایش قطعا شما هم یم دانید 

بوده است و هیچ کاهیش در این چند سال نداشته است. ییک از مسائیل که 
بوده است. این باعث  خرید زمین یا ویال این مدت مردم با آن درگیر بودند

بوجود آمدن شانس بزریگ برای سرمایه گذاران شده است. اما همیشه 
سوال را دارند که کدام حوزه سود بیشتری دارد؟ ما با  سرمایه گذاران این

خرید ویال سود بیشتری یم کنیم یا خرید زمین سود بیشتری دارد؟ برای پاسخ 
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به این سوال باید بگوییم که هیچ وقت معلوم نیست. هیچ کس دقیق نیم داند 
روند که کدام یک از این بازارها سود آوری بیشتری دارد چون تغییر قیمیت آنها 

برابر شود و زمین هیچ  ۵ نخرید ویال در کردا یکساین ندارد. گاهی شاید
برابر شود و ویال همان قیمت بماند.  ۱۰تغییری نکند اما روز بعد قیمت زمین 

اما یک چیز همه یکسان و قطعی است و هیچگاه تغییر نیم کند و آن نیز سود 
آوری شما از این حوزه است. تورم، نرخ دالر و قیمت مصالح همیشه باعث 

افزاییش داشته باشد و شما هم در این روند شده تا قیمت ویال و زمین روند 
 .افزاییش سود زیادی خواهید داشت
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 نکات مهم درمورد خرید ویال یا زمین
 بازار فروش بهتر ویال

وجود دارد که باید آنها را  خرید ویال یا زمین نکات ریز و قابل اهمییت در مورد
 .بدانید و شاید در تصمیمتان تاثیر داشته باشد

درست است که شما یم توانید زمین را نیز به کرایه دهید، بفروشید و یا به 
نحوی از آن کسب درآمد کنید اما اگر خواسته باشیم نگاه دقیق تری کنیم 

. شما یم تواند متوجه یم شویم که خرید ویال کیم از نظر فروش بهتر است
 .ویال را نسبت به زمین، زودتر به اجاره دهید و یا بفروشید

 بودجه خرید

 سرمایه میزان همیشه. است بودجه ،”زمین یا ویال خرید“دومین نکته مهم در 
 زیرا کنید توجه خود بودجه به ابتدا باید شما. میزند را اول حرف خرید در

خرید ویال نیاز دارد. معموال کساین  به نسبت کمتری بودجه بسیار زمین خرید
که زمین یم فروشند افرادی بویم هستند ک قیمت های پاییین برای زمین در 
نظر یم گیرند اما صاحبان ویال مانند شما سرمایه گذاراین هستند که به قصد 
سودآوری زیاد این کار را یم کنند و قطعا بودجه بسیار باالتری برای خرید ویال 

پس اگر بودجه کیم دارید نسبت به خرید زمین اقدام کنید. ویل نیاز دارد. 
پیشنهاد ما برای کساین که بودجه بیشتری دارند، قطعا خرید ویال است. زیرا 

ویال  خرید ویال از هر جهت دارای مزایای بیشتری است. به عنوان مثال با خرید
توانید اطمینان داشته باشید که بعد از مدیت قیمت ویالی شما یم ندر برغا

 .را برریس کنیم نخرید ویال یا زمی بیشتر شده است. همراه ما باشید تا
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 خرید ویال یا زمین، کدام بهتر است؟

گزینه بهتری نسبت به زمین  یگذارسرمایه همانطور که گفته شد ویال برای
است اما همچنان هرکدام مزایا و معایب خودشان را دارند. اگر یم خواهید با 

 .ایب بیشتر آشنا شوید همراه ما باشیداین مزایا و مع

 مزایا خرید ویال

 :مزایا خرید ویال عبارت اند از

 هم سرمایه گذاری و هم رفاه 

اولین مزیت خرید ویال این است که شما در کنار سرمایه گذاری که کردید، 
رفاه دارید. برای مثال یم توانید از زندیگ در ویال خود تا زماین که اجاره داده 

باعث یم شود تا شما  نویال مدرن در کردا اید لذت ببرید. برای مثال خرید
 .همیشه مکاین برای اقامت در این شهر توریسیت داشته باشید

به عباریت دیگر شما با یک تیر دو نشان یم زنید. اما زمین چنین ویژیگ ندارد. 
د اما آن هم نیاز به این دارد که شاید بتوانید در زمین کشت و کار انجام دهی

 .کاربری زمین شما زراعی باشد وگرنه با جریمه شهرداری روبرو خواهید شد

 معایب خرید ویال

 نیاز به بودجه خییل زیاد 

خرید ویال بودجه زیادی الزم دارد و شاید مهم ترین عیب خرید ویال نیز همین 
و همین باعث یم شود تا بازار باشد. بسیاری از افراد قوه خرید ویال را ندارند 

خرید ویال افت زیادی داشته باشد. اما همچنان برای ویال خریداران زیادی پیدا 
 .یم شود
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 مزایا خرید زمین

 نیازمند بودجه کم و سودآوری زیاد 

ویل  مهم ترین مزیت زمین این است که بودجه کیم برای خرید نیاز دارد 
سودآوری آن از ویال کمتر نیست. بسیاری از افراد تصور یم کنند که فرق 

ویال و زمین است اما اگر نسبت بگیریم. قیمت ویال  یسود آور زیادی بین
نسبت به سودش با توجه به قیمت زمین نسبت به سودش آنچنان تفاوت 

 .زیادی ندارد

 معایب خرید زمین

 بازار فروش کمتر نسبت به ویال 

همانطور که یم دانید هر زمین کاربری مربوط به خودش را دارد. برای مثال 
دارد و شما نیم … بعیض از زمین ها کاربری کشاورِزی، مسکوین، تجاری و

 .توانید به غیر از کاربری آنها کار دیگری در زمین کنید

برای مثال شما نیم توانید در زمیین با کاربری کشاورزی ساحتمان تجاری بنا 
کنید. این باعث شده تا خریداران زمین به چند دسته تقسیم شوند و بازار 

 .خرید زمین نسبت به بازار خرید ویال افت داشته باشد
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 کالم پایاین
را خواندید.  خرید ویال یا زمین در این مقاله شما همه جنبه های مربوط به

اکنون یم توانید راحت تر و درست تر تصمیم بگیرید. امیدوارم از این مقاله 
بهره کامل برده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال 

 .تشکر و قدرداین را داریم

 


