ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی
روز ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﻣﺴﮑﻦ از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎرآورده،
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﮑﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﻤﺎری از ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ
در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﺟﺎرهی ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،وﯾﻼ ،ﺑﺎغ و زﻣﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮب و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در زﻣﺮهی ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
در ﺣﻮزهی اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ را ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺻﻠﯽ آن روی ﺣﻮزهی اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد .ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اراﺋﻪی ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزهی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ و اﺟﺎره آن ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪی ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪی اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮ و روﺷﻦﺗﺮی از اﻣﻼک
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟﺎره ﻗﺮار داد.
ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﯿﺰ در ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن اﻣﻼک روی ﻧﻘﺸﻪ ،وارد ﮐﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺘﺮاژ ،ﺗﻌﺪاد اﺗﺎق ،ﻃﺒﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ و ﺣﺘﯽ ﺛﺒﺖ
ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ را ﻧﯿﺰ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ را از ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۳۶۰درﺟﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﯾﺪی ﻣﺠﺎزی از ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ را از ﻣﻠﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و
ﮐﺎرﺑﺮان از دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی زاﯾﺪ و ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﻮزهی ﮐﺎری ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦرو

اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺘﻌﺪدی را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،دﯾﺪه و دوﺑﺎره ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﺮ ﻣﻠﮏ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ رد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﻀﻮری
دارد.
زﯾﺎدی
ﺗﺎﺛﯿﺮ

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اراﺋﻪی رﻫﻦ و اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺎره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻮاردی را ﻧﯿﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﺮای اﺟﺎره در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺟﺎره در

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺟﺎره ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻼک ﻣﺒﻠﻪای را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺎره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪی اﯾﺪهآل ﺑﺮای اﺟﺎره ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ،اﻃﻼع از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮای
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.
ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ در ﮐﻨﺎر وبﺳﺎﯾﺖ از وﺟﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ،از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎدهای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ روی

ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺮان ،دﻓﺎﺗﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و وبﺳﺎﯾﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮﻣﯿﻨﮓ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد؛ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﻨﺪ.
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