اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﻼک در اﯾﺮان -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد و ﻣﺘﺮاژ ﻣﻠﮏ ﻫﺎی اﻓﺮاد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از داراﯾﯽ اﺷﺨﺎص داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار
ﻣﺴﮑﻦ اﻫﻤﯿﺖ دوﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ
و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ،ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ را دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎ از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺮ روز ﻣﺮدم از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺎراﺿﯽﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ازﮔﻞ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
ﺷﺪه و ﻧﺮخ اﺟﺎره ﺑﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در اﺧﺘﯿﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺣﺪودی از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﭼﻪ ﺑﺎزه
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺮی 22
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﺑﻬﺎی اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی زﯾﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ در ﻣﻠﮏ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،اﻣﮑﺎن اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رﻫﻦ و اﺟﺎره ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ راﻫﮑﺎر ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن روش
ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ دار ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ و داﺷﺘﻦ دﯾﺪ ﺑﺎز از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار
و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی آن اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺑﺰرگ ﺑﺮای آﻏﺎز ﻃﺮح ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﺮاژ اﻧﺒﻮه
و … ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ .وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺴﺘﻢ روز
ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﺑﺎ« ﮐﻪ ﻣﺨﻔﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار اﻣﻼک اﯾﺮان اﺳﺖ را
راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک
درﯾﺎﻓﺖ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن آزاد اﺳﺖ ،ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻧﺪارد.
اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را آﺳﺎن ﮐﺮد و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه رﯾﺎﺿﯽ را در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده و
ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار و ﺟﺪول اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮔﺸﺘﻦ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﮐﯿﻠﯿﺪ« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺧﻮد در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﯿﻠﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪه اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در اﯾﺮان اﺳﺖ،
اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
وارد ﮐﺮدن ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ  10رﻗﻤﯽ ﺧﻮد در ﺻﻔﺤﻪ اول »ﮐﯿﻠﯿﺪ« اﺳﺖ ،از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻠﮏ

ﺧﻮد و ﻗﯿﻤﺖ آن و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اوﻟﯿﻦ ﻫﺎ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪ ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ » «ARرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﮐﯿﻠﯿﺪ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮای اﺟﺎره ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و

ﻓﺮوش در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﮐﯿﻠﯿﺪ« ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ارزش اﻓﺰوده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﮐﯿﻠﯿﺪ« ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻼت و

اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﺠﻠﻪ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﯿﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از ﻗﯿﻤﺖ،
وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

دﯾﺪی از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

