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 پیشگفتار

ترین نیازهای زندگی هر مسکن، ملک و ساختمان از مهمترین و ضروری     

گیر شکلی در طول زندگی خود درفردی است و هرکس به نوعی و به هر 

شود. هر انسانی پس از تامین نیازهای اولیه خود مانند غذا این مساله می

وپوشاک، به فکرتامین یک سقف، مسکن و ملک مناسب است. عالوه براین 

سازی و بازار خرید و فروش مسکن یکی از مسائل محوری صنعت ساختمان

ر و سبد هر خانوار دارد، به همین بوده و نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشو

های علمی دلیل ضروری است تا از طریق آموزش، تحقیق و اجرای شیوه

های خرید و فروش علمی و بازاریابی های الزم، زمینهبازاریابی و استراتژی

 .تخصصی در این حوزه فراهم آید

که در  مرور کتابهای تالیفی بازاریابی در کشور، بیانگر این موضوع است     

عرصه بازاریایی امالک و مستغالت کتاب کمی به چاپ رسیده و از میان 

کتابهای به چاپ رسیده کتابی که بتواند راهنمای کاربردی مشاوران امالک، 

خریداران، فروشندگان و سازندگان امالک باشد معدود است. لذا مشاهده 

بیات چندین ساله این موارد نگارنده کتاب را بر آن داشت تا با توجه به تجر

خود در زمینه ساخت و فروش مسکن و بررسی نظر صاحب نظران علم 

بازاریابی، کتاب حاضر را تالیف نماید. کتاب حاضر در سه فصل عوامل 

کلیدی بازاریابی مسکن را برای مشاوران امالک، خریداران مسکن و 

فروشندگان مسکن تهیه و تنظیم کرده و درفصل چهارم به بیان نکات 

 حقوقی در معامالت امالک پرداخته است. 



 

 

امید است مولف با تهیه و تحریر کتاب حاضر توانسته باشد گامی مثبت      

مندان به مطالعه و تحقیق در این حوزه به ویژه آنانی که همیشه برای عالقه

اند تا گامی جلوتر از دیگران به حرکت مستمر، پویا و توام با در این اندیشه

ای روشن را فراهم آورند، برداشته باشد. از د ادامه دهند و آیندهموفقیت خو

کلیه صاحب نظرانی که همچنان من را با انتقادات و پیشنهادات سازنده و 

راهگشا برای رفع نقایص و معایب کتاب حاضر و به منظور ارتقاء کیفیت آن 

جناب  استاد گرانقدرکنم. در خاتمه از دهند تشکر و قدردانی مییاری می

سرکار خانم استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مصطفی کاظمی  پروفسورآقای 

وقفه در نگارش این کتاب اینجانب را فروغ ساالری راد که با تالشهای بی

 یاری نمودند کمال تشکر را دارم.

 

 سعید ولی زاده خرق

  engineervalizadeh@yahoo.com                                        ایمیل:

                                                                          valizadeh.irاینستاگرام:

 09152004700        تلفن:                                                          

 بازار مسکن مشهد – 1/27نبش مجیدیه  -بلوار مجیدیه -مشهددفتر: 

 



 
امالک بازاریابی کلیدی نکات 9  

 

 

 ول:فصل ا

 نکات مهم برای کارشناسان امالک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل اول : نکات مهم برای کارشناسان امالک 10

  

 1نکته

 چیست؟ 1بازاریابی

یکی از تاثیرگذارترین افراد در  2پیتر دراکر. چیز است همه یبازاریاب     

دهد این ایده را ترویج میبدرستی  دهی اصول و اساس تجارت مدرنشکل

انجام تحقیقات  با بازاریابی فرایندی است که  .چیز استکه بازاریابی همه

ها و نیازهای بازار آغاز و با تحلیل رفتار مشتریان، شناخت کامل خواسته

نگهداشت مشتریان و افزایش توسعه محصول و خدمات و نیز بازار هدف، 

یا  به اشتباه مترادف با تبلیغات  گاهی مارکتینگ .یابدمیسهم بازار ادامه 

ر بازاریابی را یکی از چرخ شود، در صورتی که اگدر نظر گرفته می فروش

تنها جزئی از این چرخ یا فروش های اصلی کسب وکار بدانیم، تبلیغات دنده

 .دنده است

اگر کسب و کار را به بدن انسان تشبیه کنیم بازاریابی بعنوان قلب کسب      

و کار است که اکسیژن و مواد مغذی الزم را برای سایر بخشهای بدن تامین 

یت بازاریابی بعنوان سوخت کسب و کارهای امروزی نباید کند. از اهممی

پوشی کرد. امروزه قدرت بازاریابی در ابعاد کوچک و بزرگ، محلی و چشم

جهانی، سنتی و نوآورانه برای رسیدن به حفظ تقاضا و شهرت و رقابت 

 مطلوب، توسط شرکتها به رسمیت شناخته شده است. 

                                                
۱- Marketing 

۲- Peter Drucker 
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ت، بازاریابی روابط پایدار با مخاطبان شما نقش بازاریابی بسیار متنوع اس     

بخشد و به شما دهد، آگاهی و شناخت نام تجاری را بهبود میرا توسعه می

خواهند از کسب و کاری کند اعتبار و اعتماد ایجاد کنید. مردم میکمک می

خرید کنند که بتوانند به آن اعتماد کنند. اگر کسب و کار ما بتواند این اعتماد 

شود و هنگامی که مشتریان ایجاد کند، وفاداری در مشتریان ایجاد می را در

مشتریان از کسب و کار ما راضی باشند در مورد کسب و کار ما با دیگران 

 کنند. صحبت می

های کسب و کار ما بستگی به یک بازاریابی موفق دارد. بازاریابی جنبه      

محصول یا خدمات ما بهتر از کند که بدانند چرا خوب به مشتریان کمک می

رقبای ماست. بدون بازاریابی بسیاری از کسب و کارها محکوم به شکست 

انگیزترین محصول یا خدمت را داشته باشیم اما  توانیم شگفتهستند. ما می

اگر هیچکس نداند که وجود دارد یا ارزش آن را نفهمد ما هیچ فروشی 

ی برای توسعه کسب و کار، نام نخواهیم داشت. مهم است که از بازاریاب

 تجاری و محصوالت یا خدمات خود استفاده کنیم. 
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 2نکته

 1اهمیت بازاریابی امالک و مستغالت

در عرصه رقابت موفق  کسب و کارهایی، بازاربا رقابتی شدن  هامروز     

سبقت  گوی مشتریانهای و خواستهها خواهند بود که در برآورده کردن نیاز

 هر کسب و کاریکلید رشد و سودآوری  مشتریان د.را از رقبای خود برباین

کنند رابطه می دریافتیی که کیفیت خدمات ورضایت آنان  بینهستند و 

بالقوه  مشتریانفعلی و جذب  مشتریانحفظ  بنابراین. د داردمستقیمی وجو

  .شودو خدمات با کیفیت محقق می محصوالت در سایه ارائه

 هایبازارهایی است که جذابیت ءهمیشه جز ملک و ساختمانبازار      

بسیاری از افراد به ساخت وساز روی چرا که ، داردخاص خودش را 

گذاری در مسکن اند و بسیاری از افراد به خرید و فروش و سرمایهآورده

هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر دوران  ملکاما بازار . اندعالقه پیدا کرده

بازاریابی  نررکود و رونق را دائما تجربه کرده است و در این میان نقش و ه

و مدیریت فروش امالک و مستغالت بوده است که اهمیت خود را نشان 

، مشتری، روانشناسی رفتار بازارتحقیقات  مفاهیمی مانند. داده است

تنها  ،ی اثربخشمروابط عموو موثر  فروشتکنیکهای ، برندینگ، تبلیغات

مشاوران برای  ،بازاریابیای از مواردی هستند که با ورود به دنیای گوشه

 . شوندمطرح می امالک و مستغالت

                                                
۱-Real estate  marketing 

http://khooyeh.ir/
http://icrm.mihanblog.com/
http://icrm.mihanblog.com/
http://icrm.mihanblog.com/
http://icrm.mihanblog.com/
http://khooyeh.ir/
http://crmcrm.persianblog.ir/
http://www.saleschool.blogfa.com/
http://marketingeducation.ir/
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ملک، به طوری  ملک و ساختمان یعنی پاسخ به نیاز خریداران ازاریابیب     

که بهترین ملک متناسب با نیاز خریدار و با بهترین خدمات برای مشتری 

بدیهی است در فرایند بازاریابی ملک و ساختمان، فروشندگان  فراهم گردد.

اما الزمه این امر کیفیت و سازندگان نیز باید به بهترین شکل منتفع کردند 

بایست خوب ساختمانها و ارائه خدمات مورد انتظار مشتری است که می

توسط فروشنده یا سازنده در اختیار خریدار قرار بگیرد و مشاوران امالک، 

بعنوان بازوی قدرتمند فروشندگان و سازندگان باید به این نکته مهم توجه 

 اشند. بداشته 

با  ،ای در صنعت ساخت و ساز امالکیک فعالیت حرفه به منظور انجام     

وجود  این حوزه،آوریهای روز افزون و ایجاد رقابت شدید در توجه به نو

فروش در کنار گروه فنی مهندسی و گروه مدیریت  تیم مشاوره بازاریابی و

و سازندگان و سرمایه گذاران امالک . بسیار ضروری خواهد بود ،مالی

جه داشته باشند که راهکارهایی که قبال در جهت سرمایه باید تومستغالت 

دادند در دنیای پیشرفته و با گذاری و ساخت و ساز و فروش انجام می

 ،مشتری امروز .نیازهای آنها نخواهد بود یدیگر جوابگو یتکنولوژی امروز

 .و انتخابهای بسیاری جهت خرید ملک پیش رو دارداست بسیار آگاه 

 ،از طریق تلویزیون یباران اطالعاتمب معرضانه روز در مشتری در طول شب

فروش و خرید و های ارتباط جمعی در خصوص سایت و انواع رسانه

  .ساخت امالک و مستغالت قرار دارد

 ،خرید ملک مورد نظر خود در زمینه مسکونیبه او قبل از تصمیم     

بنابراین مشتری  .کنداداری به تمام این منابع اطالعاتی رجوع می ،تجاری

http://marketingeducation.ir/
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گیرد برای خرید ملک خود به چه کسی مراجعه کند. است که تصمیم می 

بنابراین ضروری است با فراگیری انواع تکنیکهای بازاریابی ملک و ساختمان 

بتوانیم با ارائه خدمات متمایز به خریداران، رضایت کامل را در آنها ایجاد 

 ل کنیم. کنیم و آنها را به مشتریان دائمی خود تبدی
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 3نکته

 فرایند بازاریابی ملک و ساختمان را بشناسیم

ترین حالت آن با توان در سادهفرایند بازاریابی ملک و ساختمان را، می     

 اقدامات یا مراحل زیر مدل کرد.

  :1تجزیه و تحلیل وضعیت -1

 ی تجزیهبصورت بنیاد شرکتاست که در آن ای مرحلهتحلیل  و تجزیه     

های محیطی را برای شناسایی نیازهای برآورده نشده مشتری، تحلیلو 

 سنجد.شناخت خود و محیطی که در آن به فعالیت مشغول است را می

های گذشته، حال و آینده باشد و باید شامل جنبه ،تحلیل وضعیت و تجزیه

قل های موجود را به حداهزینه و یا ریسک ،با نگاهی درست به آینده

خریداران تحلیل وضعیت، شکاف بین آنچه  و تجزیه رعبارت دیگه برساند. ب

شود میها ارائه خواهند و آنچه در حال حاضر به آنمی و فروشندگان ملک

 ممکن است فرصتی برای معرفی ،دهد و بر پایه این شناخترا نشان می

د تهدیدها و تحلیل وضعیت، بای و رو تجزیهخدماتی بهتر پیدا کرد، از این

بینانه را هدف قرار دهد و با نگاهی واقعمسکن های موجود در بازار فرصت

های بر قابلیت ها و ایجاد راهکارهای مناسب با تکیهدرصدد استفاده از آن

کلیدی شرکت برای مقابله با تهدیدها باشد. اگرچه ممکن است بتوان بدون 

تحلیل مناسبی برحسب  و جزیهاستفاده از هیچ ابزار مهندسی یا مدیریتی ت

                                                
۱-Situation analysis 
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تحلیل را توصیه  و شدت استفاده از ابزارهای تجزیهتجربه انجام داد اما به 

تواند راهگشای تحلیل که می و م. مهمترین روش و یا ابزارهای تجزیهیکنمی

 شود.باشد در زیر معرفی میحرکت در مسیر درست فرایند بازاریابی 

 company, customer, competitorعنصر 5تحلیل در این : C5تحلیل

collaborator, climate  یعنی شرکت، مشتریان، رقبا، همکاران و شرایط کالن

گیرند که محیطی)نظیر مسائل سیاسی، اقتصادی و ...( مورد تحلیل قرار می

 عامل شرکت داخلی است و سایر عوامل خارجی هستند.

تحلیل محیط  و ترین روش تجزیهشاید بهترین و ساده :SWOTتحلیل

باشد. این ماتریس باوجود سادگی نتایج  SWOTاستفاده از ماتریس 

دهد. در این ماتریس چهار جنبه ای در شناخت محیط به ما میالعادهخارق

های محیطی را موردتوجه قرار ، نقاط قوت، تهدیدها و فرصتضعفنقاط 

 دهد.می

 :1استراتژیهای بازاریابی -2

هترین فرصت موجود در بازار و نیازهای تامین نشده هر زمان که ب     

مشتریان شناسایی شد، بایستی یک برنامه استراتژیک جهت پیگیری فرصتها 

آماده شود. معموال در این مرحله نیازمند یک مطالعه بازاریابی هستیم که 

اطالعات مورد نیاز را جهت شناسایی بخشهای مختلف بازار و انتخاب بازار 

نماید. یک استراتژی بازاریابی بطور خالصه شامل موارد زیر  هدف تامین

 است:

                                                
۱-Marketing strategy 
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 بخش بندی بازار -

 گذاری و انتخاب بازار هدفهدف -

 جایگاه سازی  -

 1گیری برای آمیخته بازاریابیتصمیم -3

-در اینجا برای عوامل قابل کنترل یعنی همان آمیخته بازاریابی تصمیم     

 باشد. می p7ابی در صنعت ساختمان شامل شود. آمیخته بازاریگیری می

 گیری شامل موارد زیر است:این تصمیم     

گیری در مورد اینکه چه : تصمیم2خدماتو  توسعه محصوالت -

ساختمانهایی، با چه مشخصاتی و چه خدماتی به مشتریان ارائه دهیم. 

نها، ساختماتنوع های دیگر ساختمان مانند همچنین الزم است بر روی جنبه

نام تجاری و  خدمات پس از فروشساختمانها،  کیفیتساختمانها،  طراحی

 ( هم تحقیق و تصمیم گیری صورت گیرد.)برند

-گذاری امالک، تخفیفگیری در مورد نحوه قیمت: تصمیم3گذاریقیمت -

 های فروش، نحوه پرداخت، نوع تسویه و اعتبار مشتریان و ...

                                                
۲-Marketing mix decision 
۳-Product 

۱-Price 
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های جدیدی را پیش رو دارند تا نوع گزینه مشتریان چه: 1کانالهای توزیع - 

، دفترما را تجربه کنند؟ برای مثال مراجعه به  ساختمانها و خدماتبتوانند 

 ... وفضای اینترنتی، شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن 

-: تصمیم گیری در مورد اینکه محصوالت و خدمات با چه شیوه2تبلیغات -

شبرد فروش امالک، فروش شخصی، ای به آگاهی خریداران برسد. شامل پی

بازاریابی مستقیم، روابط عمومی، ارتباط با خریداران و فروشندگان و 

 سازندگان و ...

شوند؟ محل ارائه خدمت : خدمات در چه مکانی ارائه می3شواهد فیزیکی -

یکی از مواردی است که مشتری بر اساس آن قضاوت خواهد کرد. شرایط 

 ها و ...ها و نشانهآن، سمبلمحیطی، چیدمان و کاربرد 

کارکنان و  ،: یکی از عناصر اصلی و تاثیر گذار در ارائه خدمات4کارکنان -

ها، استخدام افراد اشخاص هستند. آموزش مداوم کارکنان، دریافت گواهینامه

ی خدمات به مشتریان به و آموزش دادن آنها در جهت یادگیری نحوه ارائه

موفقیت در بازار خدمات، بسیار اهمیت دارد.  منظور کسب مزیت رقابتی و

زیرا در خرید خدمت، مشتریان ارزیابی از کیفیت و خدمت را بر اساس 

دهند. بنابراین دهد و چگونگی تعامل او انجام میفردی که آن را ارائه می

خدمت را در ارائه ت باید مهارت فردی مناسب و دانش ی خدمافراد در ارائه

 داشته باشند.  خدمات در اختیار

                                                
۲-Place 

۳-Prpmotion 
4-Physical  Evidence 

5-People 
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آیا به دنبال شرکا یا همکاران جدید هستیم و شرکای فعلی را : 1شرکا -

 کنیم؟خوبی مدیریت میبه

 2اجرای برنامه ها و کنترل -4

در این مرحله برنامه بازاریابی تهیه شده است و کاال و خدمات آماده      

ه دقت آنرا ارائه است. باید کاال و خدمات را به مشتریان عرضه کرد و ب

کنترل نمود، زیرا بازار کامال پویاست و تصمیمات پیرامون آمیخته بازاریابی، 

باید بطور همزمان با پویایی و تغییرات بازار هماهنگ باشد. فرایند بازاریابی 

شود و همواره نیازمند تغییر و اصالح است و ضروری است با اجرا تمام نمی

 باشد. با نیازها و تغییرات بازار هماهنگ

 

 

 

 

 

 

 

                                                
۱- Participants 

۲-Implementation & Control 
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 4نکته

 شناسایی نیازهای مشتریان

نقطه شروع فرآیند بازاریابی ملک و ساختمان، شناسایی نیازهای      

مشتریان است. یک کارشناس خبره امالک برای اینکه بتواند خدمات بهتری 

به مشتریان ارائه دهد باید بتواند با دقت و بطور کامل نیازهای مشتریان را 

اگر ما موفق به شناسایی نیازهای مشتریان خود نشویم و یا به  شناسایی کند.

تفاوت باشیم آنها به رقیبان ما مراجعه خواهند کرد. هر کدام نیازهای آنها بی

از مشتریان امالک نیازهای منحصر به فردی دارند و فرض بر ثابت بودن 

نیازهای  تواند آنها را از ما دور کند. برای شناسایینیازهای مشتریان، می

های آنها گوش کنیم و سواالت درستی مشتریان، باید به خوبی به صحبت

 مطرح کنیم. 

کند در بنابراین وقتی که شخصی برای خرید ملک به ما مراجعه می     

ای از مرحله اول نیاز به اعتماد و اطمینان دارد. اطمینان به اینکه به مجموعه

وانند به او مشاوره درستی بدهند و تکارشناسان خبره مراجعه کرده که می

یه موازین لبهترین ملک را با بهترین قیمت، کوتاهترین زمان و با رعایت ک

حقوقی برای او خریداری کنند. لذا این هنر ماست که این اطمینان را در او 

ایجاد کنیم. در مرحله بعد با شناسایی هدف مشتری از خرید ملک و خدمتی 

گیرد، سایر نیازهای مشتری را بطور کامل شناسایی خواهد از ملک بکه می

 کنیم و بهترین ملک و خدمات را به او ارائه دهیم. 



 
امالک بازاریابی کلیدی نکات 21  

توانیم ساختمانهای خوبی را به خریداران توجه داشته باشیم زمانی می     

معرفی کنیم که با سازندگان مطرح و برندهای مطمئن در ارتباط باشیم و 

ندگان و فروشندگان ملک را به خود جلب کنیم بتوانیم اعتماد و اطمینان ساز

پس از شناسایی نیازهای خود را جهت فروش به ما بسپارند.  تا ملک

خریداران، همیشه نیازهای اضافی یا مرتبط را بررسی کنیم و در نهایت با 

استفاده از دانش و تجربه خود بهترین خدمات و راه حلهای مناسب را برای 

 خود در نظر بگیریم. تامین نیازهای مشتریان
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 5نکته

 شناسایی رقبا و همکاران

های کلیدی و جالب بخش تحلیل رقبا در فرآیند بازاریابی یکی از بخش     

توجه است. نکته مهم این است که رقبا را صحیح شناسایی کنیم. بعضی از 

آنها  رقبا شاید در محل فعالیت خود تمرکز نداشته باشند و یا بخشی از کار

خارج از دفتر امالک یا بصورت اینترنتی باشد. به هر حال باید رد پای هر 

نوع رقیبی را در بازار هدف خود بررسی کنیم. پس از شناخت رقبای فعال، 

شان کنیم. در موارد زیر ما نیازمند لای نیاز داریم که تحلیبه اطالعات اولیه

-را مورد هدف قرار دادهکسب اطالعات هستیم: رقبای ما کدام بخش بازار 

روند )خدمات بهتر، کیفیت باالتر و ...(؟ اند؟ چرا مشتریان به سراغ آنها می

 کنند؟رقبای ما چگونه نظر مشتریان بالقوه بازار را به خود جلب می

با رقیبان خود ارتباط برقرار کنیم و از آنها الگوبرداری کنیم. رقبای      

تحلیل رقبا یکی از ابزارهای مفید برای  کلیدی خود را بشناسیم. ماتریس

تحلیل رقباست. به کمک چنین ابزاری تمامی رقبا در یک نگاه کلی با 

شوند. همچنین تفاوت و شباهتهای کار ما با آنها نیز یکدیگر مقایسه می

 شود.مشخص می

را متقاعد  مشتریان. مهدف این است که خود را از رقبا متمایز کنیتوجه: 

 !خرید کنند ماجای رقبا از  که به مکنی
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 3رقیب 2رقیب 1رقیب شرکت من 

 پایین باال متوسط متوسط کیفیت خدمات

 باال متوسط پایین باال کمیسیون

میزان وفاداری 

 مشتری
 متوسط پایین باال باال

 بله بله خیر خیر وب سایت دارند

حضور در شبکه 

 های اجتماعی
 خیر بله بله بله

 های تبلیغاتیشیوه
 فضای مجازی

 ویزیتوری
 ویزیتوری

فضای 

 مجازی
 ویزیتوری

 22تا  10 20تا  8 21تا  9 22تا  9 ساعت کاری

 7 21 9 12 تعداد مشاوران
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 6نکته

 شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، تهدیدات و فرصتهای محیطی

در فرآیند بازاریابی ملک و ساختمان، شناسایی نقاط قوت و ضعف در      

تفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات بسیار ضروری است. مدل جهت اس

یک چارچوب ساده اما مفید برای تجزیه و تحلیل  SWOTتجزیه و تحلیل 

نقاط قوت و ضعف کسب و کار ما و فرصتها و تهدیدات محیطی است که 

کند بر نقاط قوت خود تمرکز با آن روبرو هستیم. این تحلیل به ما کمک می

ط ضعف خود را بهبود ببخشیم، از فرصتهایی که در دسترس ماست کنیم، نقا

استفاده کنیم و تهدیدات را به حداقل برسانیم. برای ایجاد یک لیست کامل 

از نقاط قوت و ضعف خود و فرصتها و تهدیدات بازار ملک و ساختمان 

توانیم از دست به کار شویم. برای لیست کردن نقاط قوت و ضعف خود می

 یر کمک بگیریم:موارد ز

 منابع مالی کافی و مناسب؟ -

 منابع انسانی؟ -

 مهارتهای ارتباطی با سازندگان؟ -

 مهارتهای رقابتی با همکاران؟ -

 موقعیت برند تجاری؟ -
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 خالقیت؟ -

عامل اقتصادی، اجتماعی،  5برای شناسایی فرصتها و تهدیدات باید      

هایی از فرصتها . در ادامه نمونهآوری و رقابتی را در نظر بگیریمسیاسی، فن

 و تهدیدات بازار ملک و ساختمان آورده شده است.

عوامل اقتصادی: سیاستهای حمایتی دولت از قدرت خرید مردم با اعطای 

تسهیالت بانکی )فرصت(، سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در خصوص 

 افزایش سود سپرده های بانکی )تهدید(

معیت مهاجرین به کالن شهرها )فرصت(، باال عوامل اجتماعی: افزایش ج

 رفتن سن ازدواج )تهدید(

 های خارجی )فرصت یا تهدید(عوامل سیاسی: تحریم

های اجتماعی آورهای جدید در عرصه شبکهآوری: ظهور فنعوامل فن

 )فرصت(

 عوامل رقابتی: افزایش روز افزون مشاوران امالک )تهدید(

که در ادامه ذکر شده است  SWOTه و تحلیل با استفاده از جدول تجزی     

 های مناسب را در زمانهای مختلف اتخاذ کنیم.توانیم استراتژیمی

 

خارجی عوامل         

 داخلیعوامل
 (Tفهرست تهدیدها )       (Oفهرست فرصتها )
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 فهرست

 (Sنقاط قوت )

 استفاده از فرصتها

 (SOبا تکیه بر نقاط قوت )

 )استراتژی تهاجمی(

 استفاده از نقاط قوت

 (STبرای جلوگیری از تهدیدات )

 )استراتژی تنوع(

 

 

 فهرست

 (Wنقاط ضعف )

 

 استفاده از مزیتهای نهفته

در فرصتها و جبران نقاط 

 (WOضعف )

 )استراتژی تغییر جهت(

 

 

به حداقل رساندن زیانهای ناشی از 

 (WTتهدیدات و نقاط ضعف )

 )استراتژی تدافعی(
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 7کتهن

 بندی بازار ملک و ساختمانتقسیم

های روندی برای تشخیص و مجزا کردن ویژگی، بازار بندیتقسیم     

و ی بهینه از منابع استفاده، پاسخ به نیازهای گوناگون مشتریان، خریداران

تمرکز بیشتری  قدر ماهاست، بدیهی است که هرچافزایش تمرکز شرکت

  .داشت مخواهیبازده بهتری نیز  مداشته باشی

شود تا مشاوران امالک برای بندی بازار ملک و ساختمان سبب میتقسیم     

عرضه ملکها و ساختمانهای خود فعالیتهای گوناگون و متمرکزی را انجام 

دهند و در هر قسمتی تخصص پدید آید و شناساندن ملکها و رضایت 

ر ابتدا از طریق بندی بازاتر و بهتر انجام شود. در تقسیممشتری سریع

آوری و بازارشناسی همه اطالعات مربوط به بازارهای کلی و جزئی جمع

ها و امکانات خریداران هر خرده بازار، بنابر ترجیحات، نیازها، واکنش

برای  بندیتقسیمنوع  3در ادامه  شوند.ساختمانهای بازار پسند شناسایی می

 ملک و ساختمان معرفی شده است.بازار 

 جمعیت شناختی  بندییمتقس -1

توان بر بندی جمعیت شناختی در بازار ملک و ساختمان را میتقسیم     

در خریداران انجام داد. در  اندازه خانوادهمهم درآمدی و اساس دو ویژگی

بازار مسکن محدودیتهای قیمتی متفاوتی برای آپارتمانهای ساخته شده 
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ر محدوده قیمت پایینی فعالیت، وجود دارد. برخی سازندگان و فروشندگان د 

کنند. آنها با استفاده از مصالح و ساختمانهایی برای مردم عادی تولید می

دهند و به تری قرار میارزانتر، کیفیت ساختمانهای خود را در سطح پایین

دهند. در مقابل کننده را کاهش میاین ترتیب قیمت تمام شده برای مصرف

هستند که ساختمانهای آنها از محدوده قیمتی برندها و سازندگان برتری 

ترین باالتری برخوردار است و بنابراین خریداران آنها گرانترین و با کیفیت

بندی بازار بر اساس کنند. در این مورد بخشساختمانها را خریداری می

های شود که یکی از ویژگیکنندگان انجام میوضعیت اقتصادی مصرف

توان از متغیرهای دیگر رود. به همین ترتیب میر میجمعیت شناختی به شما

 مانند اندازه خانوار برای تقسیم بندی بازار استفاده کرد.

 بندی جغرافیاییتقسیم -2

را بر اساس منطقه جغرافیایی تقسیم  مشتریان بندی،در این نوع تقسیم     

د، نیازهای د. مشتریان بر اساس منطقه جغرافیایی که در آن قرار دارننکنمی

بندی بازار به واحدهای کوچک منطقه و محله . در این تقسیممتفاوتی دارند

-شود. با توجه به اینکه سازندگان در مناطق مشخصی فعالیت میتقسیم می

سازند کنند و ساختمانهای خود را براساس نیاز مشتریان آن مناطق می

ی را برای ضروری است مشاوران امالک نیز محدوده جغرافیایی مشخص

 فعالیت انتخاب کنند.

 سیرفتارشنا بندیتقسیم -3
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، میزان ساختمانهابندی بر اساس نحوه استفاده مشتریان از تقسیماین      

بندی گیرد. تقسیمصورت می ها یا منافعی که به دنبالش هستندوفاداری آن

ساختمانها بر اساس نوع کاربری مسکونی )آپارتمانی، ویالیی(، تجاری، 

 باشند.بندی میاداری جزء این دسته
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 8نکته

 بازار هدف خود را انتخاب کنیم

را از طریق عوامل بازار ملک و ساختمان های مختلف حال که بخش     

 م، باید انتخاب کنیمشناسایی کردی ، رفتارشناسیشناختی، جغرافیاییجمعیت

های باید مشخصه تر است. بدین منظورکه کدام بخش برای ما جذاب

سودآوری را در نظر بگیریم؛  پیش از هر چیز .بگیریممختلفی را در نظر 

کدام گروه از مشتریانمان درآمد سالیانه بیشتری برای مجموعه ما ایجاد 

 کنند؟می

قدر بزرگ . آیا آنماندازه و ظرفیت رشد هر بخش توجه نمایی سپس به     

بینی ؟ آیا رشد پایدار برای آن پیشگذاری داشته باشدهست که ارزش هدف

گیرد ؟ خیلی ای قرار میها در چه رتبهشود؟ در مقایسه با دیگر بخشمی

که با تمرکز بر یک جاویژه بازار کوچک، باعث کاهش درآمد  مدقت کنی

 .منشوی

تواند به بهترین نحو ما چطور می مجموعهکه  مدرنهایت، به این بیندیشی     

رسانی کند؟ برای مثال، آیا هیچ مانع شتریان خدماتبه این بخش از م

 ان نیست؟محقوقی، فنی یا اجتماعی بر سر راه

روی دسته مشتریانی که  ماما به یاد داشته باشی مکوچک شروع کنی توجه:

 .متمرکز کنیم انتخاب کردی
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 9نکته 

 جایگاه مناسب خود را در بازار پیدا کنیم

یا خدمتی که به بازار ارائه  کاالاید که این موضوع فکر کرده تا به حال به     

گیرد؟ در حالی که دهید، در قیاس با رقبا در چه جایگاهی قرار میمی

به عنوان یکی از اجزای مهم  1یابیبسیاری از کارشناسان بازاریابی از جایگاه

از این مسئله کنند، اما بسیاری از مدیران ایرانی در ادبیات بازاریابی یاد می

، بر اساس صفات بر جسته آن از یا خدمت جایگاه یک کاال .غافل هستند

 شود.دیدگاه مصرف کنندگان تعریف می

خودش را متمایز  های خاص،ویژگی باباید  یک مشاور امالک یا سازنده     

کند. تمایز بیش از آن که عینی و برای مشتریان قابل درک، فهم و تشخیص 

یابی تالشی یا تصویر ذهنی است. جایگاه Image ست، یکباشد، ذهنی ا

از سایر رقبا تا از سوی مشتریان نسبت به  شرکتاست برای متمایز ساختن 

 .سـایر رقبا ترجیح داده شود

در یک بازار خاص، به این مسئله یک مشاور امالک یا سازنده موفقیت      

کند و خدماتی که ارائه میساختمانهایی که به خریدار معرفی بستگی دارد که 

چقدر خوب در بازار هدف جا بیفتد و یا به عبارت دیگر، چه مکان  دهدمی

کنندگان، به منظور اغلب مصرف .و جایگاهی را به خود اختصاص دهد

در ذهن خود  کنندکاال یا خدماتی را که دریافت میسهولت در فرآیند خرید، 

دهند. دغدغه جایگاهی را اختصاص میبندی کرده و به هر کدام از آنها طبقه

                                                
۱-Positioning 
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 کاال یا خدمتاصلی بازاریابان این است که مشتری را در تعیین جایگاه 

هایی ها و سیاستعرضه شده آزاد نگذاشته و با طراحی استراتژی

اند، کننده را به سمت جایگاهی که خود تعیین کردههوشمندانه، مصرف

 .هدایت کنند

یکی از شرکتهای مطرح جهانی در ساخت  ،1مثال شعار شرکت سنتکس     

رسالت ما ساختن بهترین هاست. بهترین خانه، بهترین »وساز این است که 

این  2و شعار شرکت پالت هولمز «ها، بهترین جامعه و بهترین شرکتهمسایه

و شعار شرکت کی بی  «ای سبزای سبز، جامعهتیم کاری سبز، خانه»است که 

 باشد.می «سازدیی که رویاهای شما را متبلور میهاساختن خانه» 3هومز

 

 

 

 

 

 

 

                                                
۱-Centex 

۲-Pulte homes 

۳-K. B. Homes 
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 10نکته 

 عوامل موثر در بهبود کیفیت سکونتی را بشناسیم

 زندگی زناشویی از رضایت از بعد زندگی، محل از امروزه رضایت     

 محیط است. کیفیت خویش کل زندگی از فرد رضایت در مهم عامل دومین

 محیط از باال مندیدر نهایت به رضایت و انسانی رفاه افزایش موجب زندگی

بایست گردد. یک کارشناس و مشاور خبره امالک میمنجر می مسکونی

شناخت کاملی از عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی و سکونتی داشته 

بندی عوامل موثر در بهبود کیفیت سکونتی در ذیل آورده شده باشد. تقسیم

 است. 

 کیفیت سکونتی الف: عوامل درونی بهبود

 فضایی -عوامل کالبدی -1

وجود پارکینگ  ،ای: مقاومت ساختمان در برابر زلزله، سیل و...عوامل سازه -

 ،تراکم ساختمان ،سن ساختمان ،انباری اختصاصی، تراس بزرگ، اختصاصی

تک  ،گیر بودن واحدنور  ،تعداد واحدهای مجموعه مسکونی ،عرصه زمین

 ت زمین و ...نوع مالکی  ،واحدی بودن

اندازه استاندارد اتاقها، پذیرایی و  ،عوامل معماری: دکوراسیون داخلی -

عدم مشرفیت  ،کریدور ورودی آسانسور ،هاعرض و جست پله ،آشپزخانه

شناسی در طراحی رعایت اصول روانشناسی و زیبایی ،واحدها به یکدیگر

 داخلی و ...
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سیستم سرمایش و  ،(BMS)عوامل تاسیساتی: سیستم روشنایی هوشمند -

مقررات  19بهینه سازی مصرف انرژی )رعایت مبحث  ،گرمایش هوشمند

امکان تعویض  ،بندی صوتی و حرارتی دیوارها و کفعایق ،ملی ساختمان(

 و تعمیر آسان تاسیسات برقی و مکانیکی و ...

سازنده متخصص در  ،برند سازنده ساختمان: اعتبار و برند شرکت سازنده -

ارائه  ،نظارت کامل مهندسین در طی فرایند ساخت ،ساخت و سازامر 

امکان تعویض یا تهاتر  ،ضمانت و خدمات پس از فروش توسط سازنده

 واحد مسکونی پس از مدت معین و ...

 امکانات ساختمان -2

ی جلسات در مجتمع رامکانات رفاهی: وجود فضایی برای تجمع و برگزا -

سازی پشت بام شامل فضا ،ازی کودکانوسایل ب ،البی زیبا ،مسکونی

وجود فضای سبز در  ،رفتن آسانسور تا پشت بام ،باربیکیو، فضای سبز و ...

 کابین بزرگ برای آسانسور و ... ،مشاعات

رعایت  ،دارپریزهای روکش ،تجهیزات ایمنی: سیستم ارتینگ استاندارد -

سیستم اعالن و  ،تهدوربینهای مدار بس ،ها در ساختمانکشیاستاندارد سیم

بیمه مسئولیت مدنی  ،بیمه ساختمان ،ای آسانسورتعمیرات دوره ،اطفاء حریق

 آسانسور و ...

 عوامل اقتصادی -3
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امکان استفاده از  ،گذاری اصولی ساختمانقیمت تمام شده مسکن: قیمت - 

قابلیت  ،طول مدت بازپرداخت اقساط ،نرخ تسهیالت ،تسهیالت برای خرید

 آپارتمان و ... فروش مجدد

عوارض  ،هزینه انرژی ،ایهزینه تعمیر و نگهداری: هزینه تعمیرات دوره -

 ساختمان و ...

 روابط همسایگان -4

پرداخت به  ،روابط ساکنین: مشارکت و همراهی ساکنین در امور ساختمان -

 برگزاری جلسات هماهنگی و ... ،انتخاب مدیر ساختمان کارآمد ،موقع شارژ

حفاظ برای درب  ،مجتمع مسکونی: آسانسور کددار در طبقاتامنیت  -

 کنترل ورود و خروج افراد غیر ساکن توسط نگهبانی و ... ،آپارتمان

بهداشت و سالمت محیطی: عدم سرو صدا و ایجاد مزاحمت برای  -

 عدم نگهداری حیوانات و ... ،رعایت بهداشت عمومی  ،دیگران

 نتیب: عوامل بیرونی بهبود کیفیت سکو

 ساختاری -عوامل عملکردی -1

 ،مراکز خدماتی: نزدیکی مجموعه مسکونی به مراکز تجاری و بازار محله -

 ،دفاتر پیشخوان در محله و وجود مراکز اداری ،نزدیکی به مراکز آموزشی

 وجود مراکز فرهنگی مثل مسجد و کتابخانه در محله و ...
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آوری قانونمند جمع ،ساختی: خدمات شهری مناسبخدمات شهری و زیر -

ساختهای شبکه زیر ،دسترسی آسان به خدمات حمل و نقل شهری ،زباله

 مخابرات و اینترنت و ...  

 هویت محیط شهری -2

 موقعیت مکانی: دوری مجموعه مسکونی از مشاغل مزاحم و ... -

کیفیت و عرض  ،هاعرض کوچه -منظر شهری: نمای ساختمانهای محله -

عدم وجود ساختمانهای مخروبه و  ،کم ساختمانی در محلهترا ،روهاپیاده

 زمینهای خالی در محله و ...

مدی و تحصیالتی آسطح در ،بافت فرهنگی: فرهنگ مردم ساکن در محله -

 قدمت محله و ... ،مردم منطقه

 ،روزامنیت و آرامش محله: امنیت زنان و کودکان در تمام ساعات شبانه -3

 ه در شبها برای امنیت بیشتر و ...روشنایی خیابانهای محل

فضای سبز و امکانات تفریحی محله: وجود مراکز تفریحی و پارک در  -4

 محله و نزدیکی به مجموعه مسکونی و ...
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 11نکته

 به باالترین سطح خدمات و رضایت فکر کنیم

رسیدن به اوج بازار ملک و ساختمان، هدف هر مشاور امالکی است که      

های مهم این است ال آن بتواند در این صنعت رشد کند. یکی از توصیهبه دنب

کنیم مخاطبان که ایجاد ارزش کنیم. هنگامی که برای ایجاد ارزش تمرکز می

کنند و این اعتماد بزرگترین دارایی یک مجموعه و مشتریان به ما اعتماد می

  .است

عی کنیم باالترین در ارائه خدمات به مشتری وسواس داشته باشیم. س     

سطح خدمات را به مشتری ارائه دهیم. ذهنمان همیشه برای کمک به مشتری 

آماده باشد. اگر همواره تمایل داشته باشیم با دانش، مهارت و تخصصمان به 

ای ما مراجعه خواهند کرد و مردم کمک کنیم مطمئنا آنها به خدمات حرفه

ر ادامه مهمترین نکاتی که طبیعتا شهرت بیشتری هم کسب خواهیم کرد. د

یک مشاور امالک برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان باید رعایت کند آمده 

 است.

 ،بازاریابی ترین نکته حرفه فروش و ترین و اساسیمهم اولین

 .، صداقت استامالک

 مرضایت مشتری را در باالترین اولویت کاری خود قرار دهی. 

http://blog.coridor.ir/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/
http://blog.coridor.ir/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a8%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9/
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  .هر شغل و فعالیت آفتی دارد. آفت فروش هم عجله و غرور است

تر، غرور برای کسب اولین وش هر چه سریععجله برای فر

 .هاموفقیت

 مهای دانای کل را برای مشتری بازی نکنیگاه نقش انسانهیچ ،

خواهد  مان، یا این آخرین فروشمشویچون با شکست مواجه می

 .بود

  عیب و نقص نشان های خود را بیامالک و ساختمان مکنینسعی

 .اند، زیرا واقعا این طور موارد نسبیمدهی

 چرا که فروش معمل کنی انههای فروش، هوشمنددر انتخاب روش ،

 .های متفاوتی داردههای متفاوت راساختمان

  میان برنده یا بازنده باشد.این فروش جنگ نیست که کسی در 

خریدار و که منافع هر دو طرف  مبه توافقی دست یابیسعی کنیم 

 .اعمال شده باشدفروشنده 

 این روی حسن مو هیچگاه بد قولی نکنی مهمیشه سر وقت باشی ،

 .شهرت ما تاثیر بسزایی دارد

 ها به به جای گفتن برتری هادر هنگام توضیح دادن در مورد ملک

 .ماندهاست که در ذهن می، زیرا تفاوتمها بپردازیبیان تفاوت
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  یمبه هرمراجعه کننده به چشم یک خریدار قطعی نگاه کن 

. این یمز وی در آشیو خود حفظ کنواطالعات کافی و وافی را ا

 .دهدمراجعه کننده را افزایش می اطمینانراهکار اعتماد و 

 .مشخصات فنی ساختمان را بخوبی به خریدار توضیح دهیم 

  به مشتریان در مورد شرایط بازار، تسهیالت خرید، شرایط وام

های مناسب برای خرید در مسکن مشورت دهیم. لیست گزینه

 خریداران را به آنها ارائه دهیم.محدوده قیمتی 

 های خود را برای توانند خانهبه فروشندگان توصیه کنیم چگونه می

های منطقه و رقابتی تر کنند. مقایسه بین قیمتخریداران جذاب

 گذاری اصولی به فروشندگان مشاوره دهیم.بازار را جهت قیمت

 به آنها  متناسب با نیاز مشتریان در روزهای تعطیل و آخر هفته

 خدمات ارائه کنیم.

 

 

 

 

 

 



 
امالک بازاریابی کلیدی نکات 41  

 

 

 12نکته

 ای رفتار کنیم؟چگونه حرفه

ای باشیم. اما مفهوم دانیم که برای موفقیت در کار باید حرفههمه ما می     

گرایی یعنی همان ایگرایی چیست؟ به اعتقاد برخی افراد، حرفهایحرفه

. برخی دیگر تاس پوشش رسمی در کار یا بهتر انجام دادن وظایف شغلی

گرایی یعنی داشتن مدارک پیشرفته، دریافت اینیز عقیده دارند که حرفه

در دفتر کار. با وجود این که مفهوم  هاها و به نمایش گذاشتن آننامهگواهی

-های بیشتری را نیز میشود، اما جنبهگرایی این موارد را شامل میایحرفه

گرایی در ایهایی از حرفهه جنبهدر ادامه ب .توان برای آن در نظر گرفت

 کنیم.حرفه مشاور امالک اشاره می

  :دانش تخصصی -1

ای با توجه به دانش تخصصی خود قبل از همه، بسیاری از افراد حرفه     

های خود را شوند. آنها تعهد شخصی زیادی دارند و مهارتشناخته می

هایی نامهدارک و گواهیدهند. در صورت لزوم نیز مهمیشه بهبود و ارتقا می

ای با جدیت، افراد حرفه. کنندرا که باعث افزایش دانش آنها شود، کسب می

کنند که به دانش تخصصی مورد نیاز رشته کوشی تالش میو دقت و سخت
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خود، تسلط یابند و این دانش را به روز نگه دارند تا بتوانند شغل خود را به  

 .بهترین شکل انجام دهند

 :تگیشایس -2

پذیری به تعهداتشان عمل کنند و با مسئولیتها کار را تمام میایحرفه     

کنند. اگر شرایطی به وجود بیاید که باعث شود آنها نسبت به تعهداتشان می

ها انجام داده و کنند که انتظارات را با توجه به اولویتعقب بمانند، سعی می

ا انتخاب کنند. آنها بهانه و توجیه با در نظر گرفتن شرایط، بهترین اقدام ر

 .آورند و به دنبال راه حل هستندنمی

  :صداقت و انسجام رفتار -3

ها ویژگیهایی چون صداقت و انسجام رفتار خود را در کار نشان ایحرفه     

کنند و به همین دلیل نیز اعتماد دیگران دهند. آنها به وعده خود عمل میمی

های خود احترام قائل هستند و نسبت به آنها ارزش برای .کنندرا جلب می

عالوه بر این . دهندترین کار را انجام میهمیشه مناسب. کنندمصالحه نمی

ای، افرادی متواضع هستند. اگر پروژه یا کاری خارج از های حرفهآدم ،موارد

 تخصص آنها باشد، از اعتراف به آن هراسی ندارند.

  :پذیریمسئولیت -4

ها و اقدامات خود ها مسئولیت اشتباهاتی که در نظرات، صحبتایحرفه     

پذیری با صداقت و پذیرند. این ویژگی مسئولیتدهند، را میانجام می

گرایی را ایانسجام رفتاری آنها رابطه قوی دارد و یکی از عناصر اصلی حرفه

 .دهدتشکیل می
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 :کنترلی خود -5

را مشاوری کنند. برای مثال، ای رفتار میز حرفهها تحت فشار نیایحرفه     

تصور کنید که با مشتری عصبانی روبرو شده است. به جای اینکه در پاسخ 

به این حرکت ناراحت و عصبانی شود، با حفظ آرامش و انجام اقدامی که 

ای افراد حرفه .دهدگرایی خود را نشان میایمناسب شرایط باشد، حرفه

 .دهندجه به شرایط، احترام خود را به دیگران نشان میبدون تو ،هوشمند

 :ایحرفهتصویر -6

کنند و با این ای لباس رسمی و مناسب شرایط انتخاب میحرفهافراد      

ای تصویر حرفهاقدام اعتماد و احترام خود به دیگران را نشان داده و یک 

 ظاهر مشاور بهترین بیلبورد تبلیغاتی برای اوست.  .سازنداز خود می عالی
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http://talentyab.com/blog/detail.php?title=making-a-grate-first-imperession
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 13نکته

 چگونه برندسازی کنیم؟

 وکاریکسب هر ابعاد ترینمهم از یکی سازیبرند همان یا 1برندینگ     

 اثر ما وکارکسب بر ونهچگ و دارد معنایی چه واقعا سازیبرند اما. است

 به برند. است مشتری نزد در ما اعتبار ما، برندِ ساده، زبان گذارد؟ بهمی

 باشند داشته ما خدمات و محصوالت از انتظاری چه که گویدمی ما مشتریان

 کنند،می عرضه ما  رقبای آنچه با دهیممی ارائه ما آنچه تفاوت اینکه و

خدمات و باشند و به خوبی معرف  . برندی که مردم عاشق آنچیست

توانیم داشته ای است که میالعادههای فوقباشد یکی از دارایی ما فعالیت

 باشیم. 

توجه به این نکته ضروری است که نام تجاری چیزی است که توسط      

توان توسط رقیب کپی کرد اما شود. یک محصول را میمشتری خریداری می

تواند به سرعت نحصر به فرد است. یک محصول مییک نام تجاری یا برند م

از بین برود اما نام تجاری موفق بی حد و حصر است. بازار پر از محصوالت 

شود یک کسب و کار مشابه و خدمات مشابه است، تنها چیزی که باعث می

 برجسته شود نام تجاری آن است.

                                                
۱- Branding 
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بلکه رابطه واحد  امروزه برند فقط ترکیبی از نام، نماد و طراحی نیست     

کنندگان درباره خدمات و کننده و دیدگاه مصرفتجاری و مصرف

محصوالت آن شرکت است. یک برند عالوه بر هویت، دارای ارزش معنوی 

گردد، اگر به است که در نهایت منجر به وفاداری برند و فروش بیشتر می

یک برند  درستی به آن توجه شود. در ادامه چند راه کاربردی برای ساخت

 کنیم.موفق را بیان می

این بخش در واقع  م.بازار هدف مشتریان خود را مشخص کنی -

همه چیز  متوانیما نمی. فونداسیون و اساس ساخت یک برند موفق است

برند  یمخواهوقتی میم. ! باید این مساله را قبول کنیمباشیکس برای همه 

چه مشتریانی و با چه  که مدر ذهن خود مرور کنی مسازی را شروع کنی

 ؟ ماینیازهایی را هدف گرفته

بیانیه ماموریت به روشنی و البته با  .میک ماموریت برای برند تعریف کنی -

کند که بیشترین عالقه و تمرکز کسب و کار ما روی روشی خالقانه اعالم می

 .چه چیزی است

 م.نیکنند را رصد کرقبایی که در حوزه کاری ما خدمات ارائه می -

دهند را شدن، قطعا و هرگز نباید آنچه که برندهای بزرگ انجام می برند برای

دهند و یا اما باید نسبت به آنچه که آنها آن را به خوبی انجام می متقلید کنی

 م.کنند آگاه باشیمواردی که در آن ضعیف عمل می

کند را های اصلی و سودی که برند برای مشتریان ایجاد میویژگی -

که م برای ساخت یک برند موفق باید خدمتی را ارائه کنی م.مشخص کنی

http://brand.donyaetablighat.ir/
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که از ما  باشدهمیشه برندی ممکن است  .کندهیچ کس به مشتریان ارائه نمی 

 اما محصوالت، خدمات داشته باشدبودجه و منابع بیشتری  باشد وتر بزرگ

 .و مزایای ما فقط در انحصار ما است

-ترین بخش برندترین والبته مهمابتداییم. یک لوگو فوق العاده بسازی -

لوگو یک هویت بصری از خدماتی ست. ا نمادسازی، طراحی یک لوگو و 

 متا چیزی خلق کنی مزمان، انرژی و هزینه صرف کنی دهیم.است که ارائه می

ای کمک این کار از یک گرافیست حرفه که منحصر به فرد باشد. برای

م تا بتواند از طریق ای بسپاریو یا این کار را به یک مجموعه حرفه مبگیری

  .طراحی آرم آرزوهای تجاری ما و انتظارات مشتری را بازتاب دهد
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 14نکته

 گذاری امالکشناخت عوامل موثر برسیاستهای قیمت

هم در  نانداشته است و همچ یرشد زیادملک و امالک در کشور ما      

ملک  گذاریشناخت عوامل موثر بر قیمتحال رشد است. در این بازار 

 درک درست از زمان افزایش قیمت بسیار مهم است.برای کارشناسان امالک 

ی تاثیر گذار بر قیمت ملک، ما را در ها، رکود در بازار و سایر شاخصملک

در ادامه عواملی را  .خواهد کرد شتریان کمکمشاوره هر چه ارزشمندتر به م

 .شوند، بررسی خواهیم کردقیمت امالک میرفتن موجب باال و پایین که 

 نرخ در تغییر. دارد امالک بازار بر ایالعادهفوق تأثیر بهره بهره: نرخ نرخ -1

  باشد. داشته مسکونی ملک خرید توانایی بر زیادی تأثیر تواندمی بهره

 که دارد اشاره اطالعاتی به شناسیشناختی: جمعیتجمعیت عوامل -2

 جنسیت، نژاد، سن، همچون اطالعاتی کنند،می توصیف را جمعیت ترکیب

 روی بر شناختیجمعیت عوامل. جمعیت رشد و مهاجرت الگوهای درآمد،

 اثر دارند، بیشتری خواهان امالکی نوع چه اینکه و ملک گذاریقیمت ینحوه

 گذارند.می

 که است دیگری عامل هم گذاریدولتی: قانون هاییارانه و هاسیاست -3

 دولت. باشد داشته هاقیمت و مسکن تقاضای بر توجهی قابل تأثیر تواندمی
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 ملک تقاضای تواندمی ...و هایارانه کسورات، مالیاتی، اعتبارات از استفاده با 

 بدهد. افزایش مشخصی مدت برای را

 کلی سالمت گذارد،می اثر ملک ارزش بر که دیگری ممه اقتصاد: عامل -4

 تولید همچون اقتصادی هایشاخص با عموما عامل این. است اقتصاد

 غیره و کاالها قیمت تولیدی، هایفعالیت استخدامی، هایداده ملی، ناخالص

 مستغالت و امالک است، کساد اقتصاد وقتی طورکلی،به. شودمی گیریاندازه

 برند.می سر به ضعیتیو چنین در هم

 قرار تجاری نواحی در که مستغالتی و امالک ها،ملک: ساختمان محل -5

 بیشتری ارزش هستند، مسکونی مناطق در که هاییساختمان به نسبت دارند،

 . دارند

 مدرن امکانات و زیرساختی هایقابلیت دارای که امالکی امکانات: قیمت -6

 ملک گذاریقیمت. ندارند که این امکانات را است امالکی از بیشتر هستند،

 که است امکاناتی و ملزومات بودن دسترس در میزان به وابسته وضوحبه

 .سازندمی پذیرامکان را راحتی سکونت

 بر که است عواملی ترینمهم از یکی زیرساختی یها: توسعهزیرساخت -7

 مراکز ها،فرودگاه ها،جاده وجود. گذاردمی تأثیر مستغالت و امالک قیمت

 قیمت رفتن باال به ملک، مجاورت در ...و اتوبوسرانی هایپایانه و خرید

 کند.می کمک
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 معکوسی یرابطه خاص، یمنطقه یک در ملک تقاضا: تقاضای و عرضه -8

 امالک بودن دردسترس میزانِ یا عرضه که طورهمین. دارد آن یعرضه با

 .کندمی یداپ افزایش ملک قیمت یابد،می کاهش

 نقشه، شده،استفاده مصالح هایویژگی به ملک گذاریساختار: قیمت -9

 مصالح یهزینه و کیفیت .دارد بستگی ساختمان آن سن و دوام طراحی،

 سایر و ساختمان نمای کارگر، دستمزد فعلی نرخ اندازه، شده،استفاده

 ریزی،یپ نوع ساختمان، ارتفاع بام، پوشش همچون فیزیکی هایویژگی

 .گذارندمی اثر ملک قیمت بر هم ستون یپایه و بودنضدآب

 فضای خریدار خواست به بنا ملک یسازنده سازی: اگرسفارشی -10

 شاید مثال، برای. یابدمی افزایش ملک قیمت کند، سازیسفارشی را مسکونی

 یآشپزخانه انداز،چشم دارای هایتِراس بخواهند گذارانسرمایه برخی

 و رنگ دوبلکس، هایآپارتمان در خاص طراحی دارای داخلی پلکان رن،مد

 .باشند داشته دیگری کاربری تغییرات یا ترباکیفیت کف پوشش
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 15نکته

 را فرا بگیریم 1مدیریت ارتباط با مشتری

ترین هایی برنده هستند که بتوانند بیشدر بازار رقابتی امروز شرکت     

برای به دست آوردن مشتری باید ارتباطی  .د کنندمشتری را جذب خو

اگر در این رابطه نیاز مشتری برآورده . درست و مناسب را با او برقرار کرد

مشتری وفادار شدن نزدیک شده به شود و تجربه خوبی کسب کند، یک قدم 

، کسانی که مشتاقانه ما را به دوستان، خانواده و همکاران معرفی میاست

چگونگی برقراری این ارتباط به نبال یک برند عالی هستند. کنند و به د

 CRMیا  «مدیریت ارتباط با مشتری»صورت درست و مناسب کلید موضوع 

  .است

های مخاطبین ایجاد کنیم. با استفاده از این روش به راحتی میپایگاه داده -

را در  توانیم با مخاطبین خود درهر زمانی مالقات کنیم. هرچه افراد بیشتری

                                                
۱- Customer Relationship Management (CRM) 
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لیست خود داشته باشیم پایگاه داده بزرگتر و شانس بیشتری برای ارجاعات 

 بعدی خواهیم داشت.

توانیم با استفاده از نرم افزارهای مدیریت تماس داشته باشیم. می -

های این نرم افزار مخصوص این کار را انجام دهیم. از جمله ویژگی

مند، به روز رسانی، اضافه هماهنگ سازی تماس خودکار با تلفن های هوش

 باشد.کردن و حذف مخاطبین و... می

کمک بگیریم. استفاده از  (CRM)افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری از نرم -

سازی بر اساس فعالیت خرید و فروش افزارهای موجود در بازار و پیادهنرم

 ته باشد.تواند کمک زیادی به ما در مدیریت ارتباط با مشتری داشامالک می
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 یابی استفاده کنیماز هر فرصتی برای تبلیغات و مشتری

ای، الزم است برای تبدیل شدن به یک عامل امالک و مستغالت حرفه     

ارتباطات موثری را با مشتریان برقرار کنیم. تماس دائمی، ارتباطات و 

در ارتباطات بیشتری ایجاد دارد. هرچقتبلیغات نام تجاری ما را زنده نگه می

های بیشتری انجام دهیم نتایج فروش بهتری خواهیم داشت. کنیم و پیگیری

دهیم سود ای که انجام میبرای تبلیغات باید هزینه کرد اما چندین برابر هزینه

داریم کسی آوریم. بدیهی است وقتی نام خود را مخفی نگه میبدست می

 کنیم.چه خدماتی را ارائه میداند که ما وجود داریم و نمی

برکسی  ،اهمیت کارتهای ویزیت در ارتباط با مشتریان :بلیغات کاغذیت     

در ذهن  قدرپوشیده نیست تا حدی که شاید حضور فیزیکی ما نتواند آن

تواند تاثیر عکس مشاور در کارتهای ویزیت میتاثیر گذار باشد. مشتری 
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با مشتریان و دریافت اعتماد هرچه  ذهنی بسیار مثبت و عمیقی در ارتباط

 کند. سریعتر در آنان ایجاد

باخلق تصاویر زیبا از ملک مشتریان خود، اهمیت و  :تبلیغات مجازی      

 مهایشان عکاسی کنی. از خانهمارزش آن را برای خود ودیگران یادآور شوی

آنهم عکسهای خوب که حس خوب داشتن آن ملک را برای خریداران 

را در  شرایط بهترتوانند فضاهای مجازی موجود می وند. وب سایتها ایجاد ک

برای هرچه بهتر ، ه و تاثیرگذاری تصاویر حتی به دیگر همکاران مشاورئارا

که  موآسانتر کردن نحوه خدمات برای مشتریان فراهم سازد. فراموش نکنی

 های تبلیغاتی خود درحتما بایستی بخشی از درآمد خود را صرف پکیج

که مستقیما با خریدارن یا فروشندگان و یا حتی  ییهدایا و مجالت، تراکتها

چه بسا یکی از همین رهگذران بزودی یکی از  است کنیم،رهگذران 

 .می ما شوندئمشتریان دا
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 17نکته

 کسب و کار خود را بستر اینترنت قرار دهیم 

دیگر نمی توان تنها با اکتفا تکنولوژی پیشرفت کرده و این روزها امروزه      

. گاهی اوقات الزم است هیمرا رونق د مانهای گذشته کسب و کاربه روش

های دیگر نیز برای رشد و معرفی کسب کمی پا را فراتر گذاشته و از روش

های اجتماعی و بستر تبلیغات و کارمان به دیگران استفاده کنیم. شبکه

ان به مردم مدر تبلیغ و معرفی کسب و کاراینترنتی یکی از بهترین دوستان ما 

  هستند.

ممکن است خیلی ها بگویند حرفه امالک را نمی توان بر بستر اینترنت      

قرار داد و همان سبک سنتی بهتر جواب می دهد. پاسخ این است که اگر 

گیری حرفه امالک بر بستر اینترنت درست صورت بگیرد قطعا فرآیند قرار

ت امالک را هم تا حد زیادی از طریق فضای مجازی صورت توان معامالمی

زیاد نیست. توجه داشته هم بودجه حضور در فضای وب  در حالیکه داد.
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تواند راه را برای چه شخصی می ،ایباشید حضور ما در اینترنت چه حرفه

آور به پیدا کردن مشتریان بالقوه برای ما فراهم کند. ممکن است کمی دلهره

تر است. ای از هر زمان دیگری سادهاما ساخت یک سایت حرفه نظر برسد

های بزرگ ممکن است صدها میلیون تومان برای توسعه و نگهداری شرکت

توانیم با هزینه بسیار مناسب این کار را وب سایت خود هزینه کنند اما ما می

ار دهیم های اجتماعی قرتوانیم قابلیتهای زیادی را در شبکهانجام دهیم. ما می

رعایت  باید اما در این زمینه چند نکته کلیدی را و خدمات زیادی ارائه کنیم.

 .ای مطلوب برسیمنتیجهتا به  مکنی

 ممحتوای مفید و متناسب با حیطه کاری خود ایجاد کنی -

داشتن محتوایی ویژه و مرتبط اولین گام در به موفقیت رسیدن خواهد     

روز  یهااند از اطالعات امالک، تکنولوژیتوبود. این محتوای مفید می

داری و کال هر چیزی که به نوعی با امالک در رابطه ساختمان سازی، خانه

، مای را نیز باید مد نظر قرار بدهیباشد انتخاب شوند. اما نکتهتنگاتنگ می

توان با سر نوشتن محتوای مناسب نیاز به افرادی با تجربه داد، از این رو نمی

که  مدقت داشته باشید. محتوایی مناسب ایجاد کر ،دن چند جملههم کر

شده و  در فضای مجازیها ساختن محتوای نامناسب منجر به کاهش بازدید

اجتماعی، مناسب کسب و کار های که رسانه خواهد کرداین باور را ایجاد 

 .های امالک نیستندآژانس

 مختلف نکنیهای مفضای رسانه اجتماعی خود را پر از آگهی -
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در فضای مجازی های خرید کار خود و قرار دادن آگهیمداوم از تبلیغ       

، گاهی الزم است محتوایی مفید برای اطالعات عمومی افراد مکنیخودداری 

. از این رو با اشتراک مهای اجتماعی خود منتشر کنیایجاد کرده و در شبکه

دی راجع به صنف امالک که دانش زیا منشان دهی متوانیمطالب مفید می

کنند تا افراد اسم ما را همیشه . این اطالعات عمومی مناسب کمک میمداری

در ذهن داشته و در مواقعی که قصد به خرید و یا فروش ملک خود را دارند 

 .به ما رجوع کنند

 مهای مجازی برقرار کنیهای مفید در شبکهارتباط-

، به طور مثال مراد را به خود جذب کنیهای متفاوت افبا استفاده از روش     

، برخی اوقات مهمیشه الزم نیست از محتوای شخصی خود استفاده کنی

محتوای همکاری با سابقه که در شبکه اجتماعی خویش قرار داده را بر روی 

که برای ما  مهای اجتماعی خود منتشر کرده، و از آنها نیز بخواهیشبکه

ن رو تعداد مخاطبان ما روز به روز افزایش پیدا اینکار را انجام دهند، از ای

های خرید و فروش ما نیز کند، از سویی دیگر بازدید از مطالب و آگهیمی

از  منویسیشود. نکته دیگر این است که داخل متونی که میچندین برابر می

-، اینکار به مخاطبان اجازه میملینکی قرار دهی ماندیگر مطالب داخل سایت

نِ واحد بتوانند دسترسی به دیگر مطالب مرتبط همان متن نیز داشته دهد در آ

 در سایت دیگری استفاده شود، ما از طریق این  باشند، از طرفی اگر متن ما

 مهای بیشتر و بازدید مطالب بیشتری دریافت خواهیها بازخوردنوع از لینک

 .کرد
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 18نکته

 یممحیط کار خود را به بهترین شکل آماده کن

شوند؟ محل ارائه خدمت یکی از مواردی خدمات در چه مکانی ارائه می     

است که مشتری بر اساس آن قضاوت خواهد کرد. بنابراین با توجه به آن 

بخش از ادراک مشتری از کیفیت خدمت ما بر اساس محل ارائه خدمات، 

 رعایت کنیم.  محیط کارالزم است نکاتی را در مورد 

گذاری اطراف ساختمان طراحی بیرونی ساختمان، عالئمزیکی: رایط فیش     

همچنین فضای داخلی  .باشدمیمهم و جای پارک در ساختمان یا اطراف آن 

طراحی داخل ساختمان چگونه  و اینکهحائز اهمیت است محیط کار نیز 

-عالئم داخل و چیدمان فضا و اتاق باشد وباشد، چقدر خوب تجهیز شده 

باشد در قضاوت مشتری از کیفیت خدمات ما تاثیر خوب ها چقدر بندی

  گذار است.
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شرایط محیطی: شامل دما، رنگها، بو و صدای موجود در محیط، موسیقی  - 

باشد. شرایط محیطی یک ترکیب کامل از این عوامل است می و سرو صدا

-که بصورت مستقیم و عمدی و یا ناخودآگاه و غیر مستقیم به ما کمک می

ای باید شرایط را با خدماتی بهتر ارائه دهیم. یک مشاور حرفهکند که 

شود هماهنگ کند. بعنوان مثال دفتر عقد قرارداد و خدماتی که ارائه می

 مذاکرات باید مکانی آرام و با شرایط خاص باشد.

چیدمان و کاربرد آن: چیدمان فضای داخلی دفتر از این جهت مهم است  -

اش برساند و نیاز وی را برطرف ی را به خواستهکه چقدر برای اینکه مشتر

 کند مناسب است.

ها و تصنعات(: هویت و چهره ها، سمبلابزار برند شرکت )عالئم، نشانه -

های کسب و کارمان ها و سمبلشخصیت و برند ما بوسیله عالئم، نشانه

 شد.با... میعالئم همان لوگو، آرم و شعارها وشود. منظور از این حمایت می
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 19نکته

 های فروش تخصصی تشکیل دهیمتیم

مشاوران آن مجموعه  ،یک مجموعه امالک و مستغالتمهمترین رکن      

باشند. برای تبدیل شدن به یک مجموعه خوب نیاز به مشاوران خوبی می

داریم. مشاوران خود را بخوبی آموزش دهیم. مشاوران باید در مورد اصول 

اطالعات کاملی داشته  سایر موارد مرتبط ها ونامهحقوقی، بیمهمذاکره، نکات 

باشند. جذب و حفظ بهترین کارکنان در منطقه بسیار مهم است. مشاوران 

کنند. استفاده از آخرین کمک می ما خوب به رشد کسب و کار بهتر

دهد. در این صورت ها، در کنار مشاوران خوب به ما برتری مینوآوری

برند و کار خود خواهند درخشید و از شغل خود بیشتر لذت میمشاوران در 

 آورند.سود بیشتری را برای خود و مجموعه، به ارمغان می
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 20نکته

 یابی کنیمچگونه فایل

نقطه قوت یک مشاور این حرفه است. ترین بخش یابی امالک مهمفایل     

سوال در ذهن شما  ای در ابتدا داشتن فایل مناسب است و شاید اینحرفه

امروزه شغل امالک تغییرات ؟ پیش بیاید که فایل خوب را از کجا پیدا کنیم

های خود را به های قبل مشتریان فایلدر زمان ،زیادی با گذشته دارد

-مشاورین امالک سپرده و اختیار فروش یا اجاره ملک را بر عهده امالک می

عوض شده است و مسائل  های کاریاما در زمان کنونی شیوه ،گذاشتند

اوال تعداد مشاورین امالک بسیار  .است تاثیرگذاشته امالک زیادی روی شغل

با وارد شدن شغل امالک در فضای مجازی، تمایل  و ثانیازیاد شده است 

-یک مشاور حرفه بنابراین. مشتریان جهت مراجعه حضوری کمتر شده است

را بکار ببندد تا فایلینگ  بایست روشهای مختلفیای برای یافتن فایل می

 .قوی داشته و خود را از دیگران متمایز کند
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توان هیچگاه نمی .های زیادی نسبت به هم دارندها عمدتا تفاوتفایل     

 نورگیر، نقشه، ها از نظر امکانات،ملک .ها را با هم مقایسه نمودملک

خریداران عمدتا  .هستند... متفاوت متریال و متراژ، موقعیت، مشاعات، منطقه،

بایست همواره فایلی را ما می .هستند صاخ باشرایط ملکی در جستجوی

که برای خریدار جذابیت داشته باشد و خریدار برای خرید  مانتخاب نمایی

 .آن وسوسه شود

-های سنتی دائما مشتریهای خود را دستهبسیاری از مشاورین به روش     

 .کنندها برای مشتریان فایل پیدا میبندی کرده و با توجه به بودجه آن

بایست یک فایل ما می شوند.میمرتکب  در همین نقطه بزرگترین اشتباه را

نه اینکه برای مشتری  ممناسب پیدا کرده و برای فایل خود مشتری پیدا کنی

ان پیدا ماین بدین معنی است که قدم اول برای کار .مبه دنبال فایل بگردی

باشید  ئنمطم دا فایل مناسب داشته باشیشموقتی  ،تکردن فایل مناسب اس

 .کرد دمشتری آن فایل را پیدا خواهی

 یابی:فایل هایروش

 داشته قوی فایلینگ ایحرفه مشاورین شودمی باعث که هاییروش     

 :از است عبارت باشند

 بعد بطوریکه اوست، تجربه مشاور یک فایل منبع ترینمهم کاری: تجربه -1

 خود مشتریان از استفاده با امالک، مشاور در ایحرفه کار سال ینچند از

 هافایل این که کنندمراجعه می او به مشتریانی و هافایل زحمت بدون

 .اوست به متعلق فقط و شخصی
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 ما با که هاییتماس از بسیاری !!! باشیم ها: باهوشتماس از استفاده -2 

 هستند موجر یا و فروشنده ودخ که است اشخاصی جانب از شودمی گرفته

 به ساده سوالی با توانیممی ما .دارند را خود ملک قیمت کردن معین قصد و

 ببریم. پی موضوع این

 قوی بسیار بایستمی سازندگان با ایحرفه مشاور یک سازندگان: تعامل -3

 آنها با نماییم سعی مداوم بطور و کنیم تهیه سازندگان از لیستی همواره .باشد

 ذهن در را خود پیامک یا تماس بصورت چه روشی هر از و باشیم تماس در

 بایستمی ما و هستند ما ثابت مشتریان همواره سازندگان .کنیم درج آنها

 یک برای فایل قوی بسیار منبع خود این .کنیم قوی آنها با را خود روابط

 است. مشاور

 هااطالعیه و هاآگهی از استفاده -4

 ختمانهامدیران سا -5

 یابهافایل -6

 های قدیمیفایل احیای -7
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 1نکته

 ضرورت انتخاب نماینده فروش خبره

گیری دعوت از عوامل فعال منطقه در زمینه مشاوره امالک و بکار     

مالک فعال را های آنها قبل از فروش بسیار مهم است. باید مشاوران اتوصیه

شناسایی کنیم و در فروش ملک خود از آنها مشاوره بگیریم. بهتر است در 

این خصوص به یک یا دو دفتر امالک بسنده کنیم چون در غیر اینصورت 

اگر به دفاتر زیادی ملک خود را معرفی کنیم فروش مشکلتر خواهد شد. 

به مشاور  مشاوری را انتخاب کنیم که در فضای مجازی هم فعال باشد.

اجازه دهیم عکسهای با کیفیتی از کل خانه تهیه کند و خانه را بطور کامل 

توانیم با انتخاب دهیم میمعرفی کند. زمانی که ملک خود را در بازار قرار می

و ارزیابی یک مشاور امالک خبره، برای پیدا کردن یک خریدار مناسب 

یک فروش برتر در بهترین  توانیم برای رسیدن بهامیدوارتر باشیم. ما می

بندی مناسب به هدف خود برسیم. هنگام بازدید قیمت ممکن و در یک زمان
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سعی کنیم مشاور حتما حضور داشته باشد، باید بگذاریم مشاور در مورد 

 ملک ما توضیح دهد و ما نباید مداخله کنیم. 

برای  تواند در کوتاه مدت فروش شود، باید خانه خود راخانه ما می     

بازدید در تمام ساعات معقول ارائه دهیم. ترجیحا زمان بازدید را در طول 

روز قرار دهیم. همیشه باید با درخواست بازدید موافقت کنیم و دسترسی 

آسان و ساده داشته باشیم. اگر خانه تخلیه است کلید خانه را در اختیار 

دهد. گاهی اوقات  مشاور قرار دهیم  و اجازه دهیم خودش بازدید را انجام

شود صاحب ملک بهتر است اطراف خریدار باشد این همیشه گفته می

درست نیست. یک خریدار در زمان بازدید بدون حضور مالک و با حضور 

مشاور احساس راحتی بیشتری دارد، تا اینکه فروشنده در اطراف او باشد. 

نظر کنند و این به بینند آزادانه اظهار خواهند در مورد چیزی که میآنها می

دهد. با ها را میمشاور فرصت رسیدگی به مسائل و پیشنهاد ارائه راه حل

مشاور خود صحبت کنید و هنگام بازدید با او هماهنگ باشید. معموال بهتر 

است در بازدید دوم مالک حضور داشته باشد زیرا در این مرحله است که 

ممکن است پرسشهایی ارائه  خریدار عالقه خاصی به دیدن فروشنده دارد و

 کند که توسط فروشنده پاسخ داده شود. 
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 2نکته

 گذاری کنیمملک خود را توسط یک کارشناس خبره قیمت

گذاری، نظر یک نماینده امالک را دریافت کنیم. زیرا بهتر است در قیمت     

تر دهند، چون عالوه بر اینکه اگر ملک باالآنها قیمت برتر را به ما می

خواهند ارزش ملک کنند آنها نمیفروخته شود کمیسیون بیشتری دریافت می

گذاری و فروش سایر ما پایین بیاید چون در غیر اینصورت روند قیمت

تواند ارزش یابد. یک مشاور خوب میهای آن منطقه نیز کاهش میخانه

قی را از ها تعیین کند و اطالعات دقیواقعی خانه ما را در کنار دیگر خانه

محدوده قیمتی مناسب به ما بدهد. ارزیابی صحیح ملک ما باعث ثبات قیمت 

گذاری صحیح در سرعت فروش خانه نیز گردد و قطعا قیمتدر منطقه می

باشد. بهتر است از دو یا چند دفتر مشاور امالک فعال در تاثیر گذار می

 گذاری کنند.منطقه دعوت نماییم تا ملک ما را قیمت
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 3نکته

 خانه خود را برای چشم خریدار آماده کنیم

از طرف خریداران  «وای چه عالی»خانه خود را برای دریافت جمله      

-احتمالی آماده کنیم. از آنجایی که خریداران برای انتخاب یک خانه، گزینه

گردند که در مقایسه با سایر ای میهای بسیاری دارند آنها به دنبال خانه

کنند بلکه به دنبال بهتر باشد. مردم نه تنها یک ملک خریداری میها خانه

توانیم به های زندگی خوب هستند و اگر ما جذابیت ایجاد کنیم میشیوه

 تشویق خریدار برای خرید ملکمان کمک کنیم.

بیرون خانه: نگاهی به ملک خود از چشم یک خریدار واقعی بیندازیم.      

یر گذار است. آیا ورودی خانه مناسب است؟ آیا برداشتهای اول بسیار تاث

 آیا البی ورودی و مشاعات تمیز است؟  ؟همه چیز در جای خود قرار دارد
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ها را تمیز کنیم، ورودی آپارتمان را مرتب و تمیز نگه داریم، در و پنجره      

کند. همه این چیزهای کوچک در چشم خریدار مطمئن باشیم زنگ کار می

رکینگ را فراموش نکنیم، آنرا تمیز کنیم. به باغچه خانه خود موثر است. پا

ای داشته باشیم. از نماینده ملک خود بخواهیم آنچه را که متوجه توجه ویژه

توانیم بر روی تصورات خریدار شود به ما گوشزد کند و هر آنچه را میمی

 تاثیر منفی داشته باشد تغییر دهیم.

شود خانه کوچکتر به وغی خانه باعث میداخل خانه: بی نظمی و شل     

نظر برسد. در هنگام فروش، اثاثیه و مبلمان خود را در بهترین حالت ممکن 

قرار دهیم تا بهترین نگاهها به آنها باشد. مرتب بودن قفسه و کمدها بسیار 

-ویژه تغییراتخواهیم مهم است. زمانی که در منزل اثاثیه داریم، احتماال نمی

کند که یک اتاق یا هیم، اما اگر نماینده فروش به ما توصیه میای انجام د

پذیرایی را کاغذ دیواری یا رنگ کنیم بهتر است گوش دهیم. بهتر است 

حیوانات خانگی خود را در اطراف نگه نداریم. ما عاشق حیوانات خانگی 

هستیم اما دیگران ممکن است خیلی مشتاق نباشند. بعنوان یک قاعده کلی 

ربه یا سگ داریم بهتر است خریداران آنها را نبینند چون بسیاری از اگر گ

-افراد به موهای گربه حساسیت دارند و بسیاری از حضور سگ عصبی می

شوند. بوی قهوه یا پخت نان بسیار جذاب است اما بوهایی مثل بوی ماهی 

ر بزنیم تا ها را کنارا هنگام بازدید از بین ببریم. بهتر است هنگام بازدید، پرده

 مند شود.خانه از نور کامل بهره
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 4نکته

 قبل از فروش، ملک خود را بازسازی کنیم

بطوریکه خریداران آنرا فراموش نکنند.  ،خانه خود را به یاد ماندنی کنیم     

های زیاد برای فروختن یک خانه در بازار رقابتی امروز و با وجود خانه

توانند در هایی که به خوبی میوال خانهخواهد. معمخریداران، هنر می

رسند. در بازار رقابتی ملک و خریدار ایجاد عالقه کنند، بهتر به فروش می

تواند با سازی خانه قبل از فروش بسیار مهم است. این کار میامالک آماده

امالک انجام شود. قبل از اینکه خانه را به خریداران ارائه  یک کارشناسنظر 

، تعمیرات، تاسیسات و موارد دیگر را بررسی کنیم. اولین کنیم، رنگ

توانیم شروع به بازسازی کنیم آشپزخانه است. این بخش مکانهایی که می

گرانترین مکان برای بازسازی است، اما بیشترین توجه خریداران را به خود 

انگیزی در نظر تواند تاثیر شگفتکند. به روز رسانی آشپزخانه میجلب می
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یداران داشته باشد. البته با توجه به اینکه بازسازی آشپزخانه معموال گران خر 

توان آنرا به حد و با تغییراتی می ،شودشود همواره توصیه نمیتمام می

 مطلوب رساند. 

تر کنیم. وارد شدن به خانه تاریک حس خوبی سعی کنیم خانه را روشن     

آیند، به نظر خریداران کوچکتر می دهد. اتاقهای تیره همیشهبه خریدار نمی

های توان باالتر روشن کنیم. رنگ روشن دیوارها و کارهای آنها را با المپ

تواند نگاه خانه را تغییر دهد. رنگ بنفش و زرد بسیار جذاب چوبی می

 آورند. هستند و خوش شانسی می

ها در صورت شکستگی باید تعویض شوند. های ورودی و اتاقدرب     

کنیم. در حیاط خانه و از آب اگر خانه ما حوض یا استخر دارد حتما آنرا پر 

از گل و گلدان استفاده کنیم، آنها خانه ما را به رونق  ،در نزدیکی ورودی

بایست گواهی آورند. در بسیاری از کشورها قبل از فروش خانه میمی

های صوتی و زدیبناستاندارد انرژی پایدار را دریافت کنند و تاییدیه عایق

حرارتی، بهینه بودن مصرف انرژی و گواهی عدم اتالف انرژی را دریافت 

کنند و سالمت سیستمهای گرمایشی و سرمایشی تایید گردند. قبل از فروش 

 خانه از سالم بودن سیستمهای تاسیساتی مطمئن شویم. 
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 5نکته

 اسناد و مدارک خود را جهت فروش ملک آماده کنیم

آوری تمام اسناد و مدارک مورد نیاز قبل از ورود به بازار ضروری جمع     

کار و سایر مدارک است. تمام اسناد و مدارک از جمله سند مالکیت، پایان

باید در دسترس باشند چرا که معامله بدون این اسناد قابل انجام نیست. 

ایی در نظر ری، ثبت و دارهمچنین باید زمانی را برای اخذ استعالمات شهردا

گاهی اوقات استعالم شهرداری بیش از زمان عادی بطول می بگیریم. 

انجامد، بهتر است در صورت تعجیل در امر فروش در این خصوص اقدام 

گردد. پس از قولنامه روند قانونی انتقال شروع خواهد شد، واقعا مهم است 

از آن شروع به که در روند انجام کار تاخیری به وجود نیاید، بنابراین قبل 

 آوری اسناد و مدارک کنید.جمع
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 6نکته

 های اضافی در نظر بگیریمجهت فروش خانه خود، مشوق

همواره خریداران دوست دارند چیزی را بصورت رایگان دریافت کنند.      

توانیم قبل از فروش خانه ساختمان خود را بیمه کنیم. هزینه بیمه در ما می

خریدار و افزایش قیمت خانه ناچیز است، اما تاثیر آن برابر تاثیر آن در 

توان میدر نظر گرفتن مشوق های اضافی شگفت انگیز است. در خصوص 

 خالق بود.
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 7نکته

 از فروش خانه، به فکر خرید باشیم قبل

آوریم دارایی خواهیم از پولی که از فروش خانه بدست میاگر می     

ر شروع به جستجو کنیم. اگر تاخیر کنیم ممکن دیگری بخریم، باید زودت

ای پیدا کنیم. نباید خودمان را تحت است خریدار خانه صبر نکند تا ما خانه

فشار قرار دهیم، زیرا ممکن است موقعیت فروش ما را به خطر اندازد. 

مان را با مشاور فروش در میان بگذاریم زیرا ممکن است بتواند در پیدا برنامه

 ه مناسب به ما کمک کند. کردن خان

 

 



 

 

 نکات مهم برای فروشندگان امالکفصل دوم :  74

  

 

 

 

 8نکته

 صبر فضیلت است، خانه خود را با صبر بفروشیم

است بخصوص در فروش ملک. فروش خانه کار بزرگی صبر فضیلت      

ی فروش خانه خود در نظر برااست زمان کافی را سختی است، بنابراین الزم 

و یا عدم رعایت گاهی اوقات ممکن است بدلیل شرایط رکود بازار  .بگیریم

نکات ضروری فروش، نتوانیم تا چند ماه مشتری مناسب برای ملک خود 

پیدا کنیم. بنابراین در این مواقع با مشورت از یک کارشناس خبره، باید 

 استراتژی فروش را تغییر دهیم. 
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 1نکته

 ند بهترین خانه را پیدا کنیمکچه کسی به ما کمک می

هرگز سعی نکنیم بدون کمک کارشناس خبره امالک، اقدام به خرید      

تواند زمان و پول ما را در یافتن خانه ملک کنیم. قطعا یک مشاور خوب می

ای بیابیم رویاییمان مدیریت کند. یک مشاور خبره، کمک خواهد کرد تا خانه

و در محدوده قیمتی ما قرار بگیرد. این  که نیازهای ما را برآورده کند

توانند به ما در روند کل خرید، از جمله بررسی متخصصان هستند که می

نکات فنی ساختمان، گرفتن وام، تکمیل پرونده و موارد ضروری دیگر کمک 

تواند ما را از مشکالتی ای امالک و مستغالت میکنند. یک متخصص حرفه

 د خرید با آن مواجه شویم محافظت کند. که ممکن است در طول فرآین
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قبل از هر کاری، بهتر است امالک فعال در منطقه خود را شناسایی کنیم.      

وقت بگذاریم و یک مشاور امالک خبره پیدا کنیم که با دقت به ما گوش 

کند و بتواند افکار ما را بازتاب دهد. در مورد وضعیت مالی خود اطالعات 

تواند به ما کمک خود بازگو کنیم. در اینصورت او بهتر می دقیق را به مشاور

کند. در خصوص خانه متناسب با شیوه زندگی خود، با نماینده خود صحبت 

کنیم. سعی کنیم تصویری که از خانه مورد نظر خود داریم را به مشاور انتقال 

کند ای که به ما معرفی میدهیم. از مشاور بخواهیم نکات منفی و مثبت خانه

 تواند کمک بزرگی به ما باشد.را بطور کامل بازگو کند، تجربه آنها می

شود که خرید خانه پذیر، نه تنها باعث میچشم انداز خالق و انعطاف     

شود بیشتر سرگرم کننده و هیجان انگیز برای ما آسانتر شود بلکه باعث می

ای داشته باشد و القوهای را پیدا کنیم که قابلیتهای بباشد. سعی کنیم خانه

 های جزئی آنرا به کیفیت بهتری تبدیل کنیم.بتوانیم با تغییراتی در آن و هزینه
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 2نکته

 خانه ایده آل ما چه خصوصیاتی دارد

خواهیم. یک خانه ویالیی یا هنگام خرید خانه باید بدانیم چه می     

ای دارای مزایا و معایب خود . هر خانهمانی، دو خوابه یا سه خوابه و...آپارت

رساند. ما است. بسته به اهداف، باید بدانیم کدام ملک ما را به اهدافمان می

 توانیم با یک انتخاب خوب ارزش پول خود را حفظ کنیم. می

در هنگام خرید خانه احتماال ما بزرگترین خرید زندگی خود را انجام      

های مختلف را مناسب، گزینهدهیم و شایسته است برای یک خرید می

های اولیه مثل متراژ، تعداد اتاق بررسی کنیم. لیست ما باید شامل خواسته

ها و جزئیاتی مانند حمام و آشپزخانه با خواب، تعداد واحدها، همسایه

 وسایل استاندارد باشد.
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 3نکته

 قبل از خرید ملک، از یک مهندس ساختمان مشورت بگیریم

رید خانه از یک مهندس ساختمان بخواهیم خانه جدید را قبل از خ     

دانیم ممکن است در بلند مدت برای ما بررسی کند. آنچه که اکنون نمی

هایی دارند که های جدید اغلب هزینههای زیادی ایجاد کند. خانههزینه

ممکن است از دید ما پنهان بمانند. قبل از خرید ملک از سالم بودن 

مکانیکی، گرمایشی و سرمایشی اطمینان حاصل کنیم. تاسیسات برقی، 

بنابراین تاییدیه یک مهندس قبل از خرید خانه به ما قدرت زیادی در خرید 

 کند.دهد و یک خرید خوب را تضمین میمی
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 4نکته

 قبل از خرید، در مورد فروش مجدد ملک خود فکر کنیم

ورد فروش مجدد آن فکر کنیم. ای بخریم باید در مخواهیم خانهوقتی می     

محل اقامت ما به همان اندازه مهم است که فروش آن در آینده برای ما مهم 

های پنهانی دارند که باید از آنها آگاهی های جدید اغلب هزینهباشد. خانهمی

خریم به نیت فروش بخریم، در ای که میداشته باشیم. بنابراین خانه

 کنیم.هایی که دارد اقدام میه هزینهاینصورت با دید باز نسبت ب
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 5نکته

 خواهیم هزینه کنیمبرای خرید یک ملک چقدر می

خواهیم بگیریم با نرخ قبل از خرید خانه مهم است بدانیم وامی که می     

چند درصد و بازپرداخت آن چگونه است و درآمد ماهانه ما متناسب با مبالغ 

یر. گاهی اوقات بانک حاضر است وام بیشتری باشد یا خبازپرداخت وام می

بابت خانه پرداخت کند اما آیا گرفتن وام توجیه پذیر است یا خیر، که باید 

ای برای حفظ و بهبود خانه های پیش بینی نشدهبررسی شود. همچنین هزینه

های جانبی هم شامل هزینه کمیسیون نیز باید در نظر گرفت. برخی هزینه

 باشد.ند، هزینه های استعالم دارایی، شهرداری و ثبت میمشاور، تنظیم س
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 6نکته

  کنیم خانه را قبل از خرید خوب بازرسی

 

عیب کامال بی مای را که قصد خرید آن را داریحتی اگر مشخصات خانه     

ما را از بازرسی آن منصرف کند. به هیچ وجه نباید ، قید شده باشدو نقص 

، مه همراه یک کارشناس خبره به بازرسی خانه بپردازیان بمخودالزم است 

هر  م. توجه داشته باشیمتا از هر گونه عیب نهانی و آشکار آن باخبر شوی

 نده را کاهش دهد. اگر خانه دارایتواند مبلغ پرداختی به فروشگونه عیبی می

 .مبدون هیچ گونه ضرری این معامله را فسخ کنی متوانیعیب جدی باشد، می

شود که ممکن است فروشنده تصمیم مواردی عیبی از خانه مشاهده می در

ان قرار دهد و یا سر مبگیرد، عیب را برطرف کند و بعد خانه را دراختیار

 .قیمت ما را راضی کند
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 1نکته

 نامه در قراردادهای خرید خانه چیست؟مبایعه

نامه است و فرقی با آن ندارد. در لنامه همان اصطالح حقوقی قومبایعه     

نامه یک چیز هستند و منظور از آن همان قراردادی لنامه و قوواقع مبایعه

یعنی خریدار و فروشنده  ،است که توسط بنگاه مشاور امالک بین طرفین

و انتقال سند، ی نقل نامه جزئیات قرارداد، شیوهشود. در مبایعهنوشته می

 .شودها و سایر جزئیات به صورت شفاف نوشته میی پرداخت هزینهشیوه

دلیلی بر اینکه ما صاحب یک ملک  ،نامهدر واقع داشتن صرف یک مبایعه

نامه که براساس مبایعه مثابت کنی مشود. مگر اینکه بتوانیمحسوب نمی مهستی

ود را در راستای انجام کامل ما به عنوان خریدار یا فروشنده تمام تعهدات خ

 .مایمعامله، انجام داده

ای که بنگاه ها به دلیل هزینهبرخی از طرفین یعنی خریداران و فروشنده     

کنند که به بنگاه نروند و کند، با هم توافق میاز طرفین معامله دریافت می
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آمیز رهبین خودشان قراردادی را بنویسند. باید گفت که این کار بسیار مخاط

 کند. است و احتمال بوجود آمدن هرگونه مشکل را در آینده بیشتر می

را از طرفین دریافت  کمیسیونیاز این بابت مشاور امالک اگرچه       

صرفاً نوشتن متن قرارداد بر روی یک کاغذ  مشاور امالککند، اما کار می

د بار حقوقی شونوشته می دفتر مشاور امالکنیست؛ بلکه قراردادی که در 

دارد و بعداً در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی از سوی مراجع قضایی 

قراردادی که توسط خود طرفین بر روی قابلیت استناد و پیگیری دارد. اما 

  .اعتبار چندانی نداردکاغذ نوشته شود 
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 2نکته

 نکاتی در خصوص مبایعه نامه

شود، عادی و در دفتر مشاور امالک تنظیم مینامه به صورت اگر مبایعه     

باید بررسی شود که آیا مشاور امالک دارای مجوزهای قانونی از اتحادیه 

مشاورین امالک هست یا خیر؟ همچنین مشاور امالک باید در هنگام معامله، 

اسناد مالکیت و هویت طرفین را بررسی و سپس اقدام به نگارش قرارداد 

وش ملک، باید مشخصات کامل ملک مورد معامله شامل در قرارداد فر .کند

عیان)بنا(، پارکینگ، انباری، اپالک ثبتی، آدرس ملک، مساحت عرصه)زمین(، 

های مشاعی ساختمان و سایر اوصاف آن به طور سهم آپارتمان از قسمت

 .دقیق ذکر شود

همچنین، قیمت ملک نیز باید به طور دقیق مشخص و شرایط پرداخت       

نیز از سوی طرفین تعیین شود. یکی از نکات مهم در خصوص خرید  آن

این است که در قرارداد مشخص شود که کل ملک در ازای یک مبلغ  ملک
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اگر  .گذاری شده استمربع جداگانه قیمتثابت خریداری شده یا هر متر 

اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد مشاور امالک به 

شود، حتما باید در قرارداد قید شود که این اسناد تحت چه ذاشته میامانت گ

طرفین باید  .شرایطی و در چه زمانی و به چه اشخاصی قابل تسلیم است

تاریخ مشخصی را برای حضور در دفترخانه اسناد رسمی و نقل و انتقال 

ملک به صورت سند رسمی مشخص کنند. تاریخ تعیین شده، مالک بررسی 

همچنین باید مشخص شود که قرارداد در  .طرفین در قرارداد استتعهدات 

چه مدتی و با چه شرایطی از سوی طرفین قابل فسخ است. همچنین باید 

مبلغ مشخصی برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مشخص 

مشاور  .بهتر است که دو شاهد نیز قرارداد را گواهی و امضا کنند .شود

باید صحت امضای طرفین را گواهی و در نهایت قرارداد را  امالک مجاز نیز

  .مهر و امضا کند

قرارداد فروش ملک ممکن است به صورت : مبایعه نامه عادی یا رسمی     

قراردادی است که طی سند  عادی یا رسمی تنظیم شود. قرارداد رسمی،

ا اسناد شود امرسمی و با حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می

عادی ممکن است در دفاتر مشاورین امالک یا به صورت شخصی بین 

ای که در نامهباید توجه داشت که قرارداد فروش یا مبایعه .طرفین تنظیم شود

شود، تنها یک سند عادی بوده و از نظر قانونی ارزش دفاتر امالک تنظیم می

شود، ه و امضا میبیشتری از سندی که در یک برگه معمولی بین طرفین نوشت

ندارد. البته از منظر قانونی اسناد عادی دارای ارزش و اعتبار است ولی از 

 .نظر ارزش اثباتی، هرگز جایگاه سند رسمی را نخواهند داشت
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 3نکته

 در هنگام خرید، از مالکیت فروشنده اطمینان حاصل کنیم

 حصول دارد، دوجو ایخانه یا ملک هر خرید در که اینکته نخستین     

 نبوده خانه خرید به مختص نکته این البته. است فروشنده مالکیت از اطمینان

 خصوص در است ممکن ولی. است جاری هافروش و خرید تمامی در و

  کند. پیدا بیشتری اهمیت شود،می صرف که زیادی یهزینه دلیلبه خانه،

 او مالکیت اسناد به دبای فروشنده مالکیت از کردن حاصل اطمینان برای     

 باید مزبور سند است، رسمی سند دارای معامله مورد ملک اگر. کرد توجه

 مالک، عنوان به فروشنده کامل و صحیح نام درج از و شده بررسی دقتبه

 نشده صادر فروشنده نام به رسمی سند هنوز هرگاه. شود حاصل اطمینان

 برساند، فروش به( قولنامه) نامهمبایعه استناد به را ملک خواهدمی او و است

 شود. بررسی نامهمبایعه در فروشنده عنوان به او نام درج است الزم
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مهمترین نکته در خرید هر ملکی، احراز مالکیت فروشنده است.      

رساند یا از فروشنده باید مطابق قانون، مالک ملکی باشد که به فروش می

رسمی باشد. در صورتی که ملک نامه سوی فروشنده ملک، دارای وکالت

متعلق به چند نفر باشد و اصطالحا مال مورد معامله بین چند نفر مشاع 

باشد، در این صورت یا باید همه مالکین در هنگام فروش حاضر بوده و 

رضایت خود را اعالم کنند و یا یک نفر از سوی بقیه مالکان، وکالت در 

نامه باید به صورت رسمی و در فروش داشته باشد که در این صورت وکالت

دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد و به صراحت به وکیل اجازه فروش 

ملک را داده باشد. همچنین عالوه بر تصریح به وکالت در فروش، وکیل باید 

 .وکالت در دریافت ثمن)قیمت( ملک را نیز داشته باشد
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 4نکته

 دار بودن ملکسند

ولین نکته باید مشخص شود که ملکی که قرار است خریداری شود، در ا     

آیا دارای سند رسمی می باشد یا فاقد سند رسمی است؟ در خصوص خرید 

و فروش بسیاری از امالکی که در شهرهای کوچک یا حاشیه شهرهای 

بزرگ یا شهرهای شمالی وجود دارد، نکته مهم این است که با وجود یک 

زمین بزرگ اما در تبدیل این زمین به قطعات کوچکتر،  سند مادر برای یک

ای یا وکالتی معامله شده و خبری از سند این قطعات به صورت قولنامه

باید توجه داشت که اگر ملکی به صورت وکالتی   .رسمی در میان نیست

شود، قبال به شخص دیگری فروخته نشده باشد؛ زیرا ممکن فروخته می

قرارداد رسمی ملک را به شخص دیگری فروخته  است فروشنده قبال طی
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باشد. یکی از شگردهای کالهبرداران فروش امالک به صورت وکالتی به 

 .چند نفر به صورت همزمان است

دولت فقط کسی را که ملک به اسم او »قانون ثبت،  22بر اساس ماده      

نیز در دفتر ثبت شده و یا کسی را که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال 

بنابراین هرگونه نقل و  .«به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت اسناد رسمی

انتقال ملک بدون سند، امتیازات قانونی سند رسمی را نداشته و از 

های قانونی نیز برخوردار نیست. همچنین، اگر ملکی سند رسمی حمایت

لکیت تنها از نداشته باشد، در صورت بروز اختالف، رفع مشکل و اثبات ما

 .مسیر مراجع قضایی با صرف وقت و هزینه زیاد میسر است
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 5نکته

 توسط فروشنده ملک فروش اختیار بودن دارا

 را ملکی فروش قصد دیگری از وکالت به شخصی است ممکن گاه     

 موکل مالکیت از اطمینان حصول بر عالوه فرض این در. باشد داشته

 نیز شده اعطا وکالت صحت ،(است داده وکالت شفرو برای که شخصی)

 اختیار وکیل، آیا که شود بررسی باید دیگر عبارت به. شود بررسی باید

 اختیاری موصوف، یوکالتنامه آنکه یا دارد را مالک طرف از ملک فروش

 در صراحتا که صورتی در. است کرده اعطا وکیل به را خانه فروش از بغیر

 وکیل باشد، نشده داده وکیل به معامله مورد ملک وشفر اختیار وکالتنامه

 وی با کردن معامله از باید خریدار و ندارد را ایمعامله چنین انجام حق

 .برود اصلی مالک سراغ به و کند اجتناب
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 ممکن چراکه. کرد حاصل اطمینان باید وکالتنامه بودن معتبر از همچنین     

. باشد کرده عزل ترپیش را وکیل موکل، یا شده منقضی وکالتنامه تاریخ است

 وکالتنامه بودن معتبر و بودن روزبه از توانمی استعالم، یک انجام با بنابراین

 صورت نامهمبایعه استناد به که معامالتی در این، بر عالوه .شد مطمئن

 فرض این در که) فروشنده که کند حاصل اطمینان باید خریدار پذیرند،می

 حق از( شده ذکر نامهمبایعه در خریدار عنوان به او نام که است شخصی

 به را ملکی شخص اوقات گاهی آنکه توضیح. باشد نشده منع خانه فروش

 به آن انتقال از و کرده استفاده آن از خود تنها که کندمی خریداری شرط این

 مورد در اخیر شخص که ایمعامله صورت، این در. کند خودداری دیگری

 عالوه خریدار، است الزم بنابراین .نیست صحیح دهدمی انجام ورمذک ملک

 نامهمبایعه طرفین نام درج به معموال که نامهمبایعه اول یصفحه بررسی بر

 نامهمبایعه مواد سایر فروشنده، مالکیت از اطمینان حصول و دارد اختصاص

 ملک انتقال حق مالکیت، بر عالوه فروشنده شود مطمئن تا کند بررسی نیز را

 . دارد نیز را
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 6نکته

 انباری و پارکینگ انتقال به تصریح

 به انباری و پارکینگ با همراه ملک که است این بر طرفین توافق هرگاه     

 در آنها دقیق مشخصات همراه به موضوع این است الزم برسد، فروش

 پارکینگ یک از بیش ملکی هرگاه چنینهم. شود ذکر سند یا نامهمبایعه

 اسناد در صراحتا باید موضوع این شود، منتقل است قرار آنها تمامی و داشته

 .ندارد انتقال این به الزامی فروشنده صورت این غیر در. شود قید

 که است بنگاهی صاحب یا سردفتر یبرعهده فوق موارد کنترل هرچند     

 ایپاره دلیلبه این، دوجو با کند،می نامهمبایعه یا سند تنظیم به مبادرت

 . کند کنترل و بررسی را موارد این نیز خریدار خودِ که است الزم مالحظات
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 7نکته

 بازدید از ملک

خریدار باید به طور دقیق از ملک مورد معامله بازدید و نسبت به شرایط      

های دسترسی، امالک معارض یا دارای دید و اوصاف ظاهری قرارگیری، راه

های ها وضعیت دسترسی راهدر خصوص آپارتمان .ک اطالع کسب کندمل

مشاعی ساختمان، شرایط استفاده از پارکینگ، حیاط یا پشت بام نیز باید به 

 .دقت بررسی شود تا بعد از خرید ملک مشکلی ایجاد نشود
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 8نکته

 آزاد بودن ملک

شخص یا نهادی  رسد نباید در رهن یا وثیقهملکی که به فروش می      

باشد و اصطالحا ملک باید آزاد باشد. اگر ملکی در وثیقه یا رهن باشد، در 

شود، بنابراین در هنگام خرید ملک حتما باید به سند مالکیت ملک قید می

آزاد بودن سند توجه کرد. اگر ملک در رهن بانک یا شخص دیگری باشد، 

قال مالکیت نیز تنها با در این صورت فروش ملک دارای اشکال بوده و انت

 .پذیر استگیرنده امکانرضایت رهن
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 9نکته

 الزم هایمفاصاحساب اخذ

 را خانه به مربوط مالی تعهدات باید فروشنده ملک، فروش از پیش     

. دهد تحویل خریدار به را مربوطه هایمفاصاحساب و کند پرداخت

 عوارض پرداخت صوصخ در شهرداری مفاصاحساب موارد، این یازجمله

 در چنینهم. است ضروری هم دارایی مفاصاحساب دریافت. است نوسازی

 تحویل را معوقه شارژ وجود عدم گواهی باید فروشنده ها،آپارتمان خصوص

 . دهد خریدار
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 10نکته

  سند در گاز و برق آب، انشعابات درج از اطمینان حصول

. رسدمی فروش به آن همراه به ملک هر گاز و برق آب، انشعابات اصوال     

 حاصل اطمینان سند یا نامهمبایعه در آنها درج از که است الزم حال این با

 صورتی در تنها تلفن خط و ندارد وجود اصل این تلفن خصوص در. شود

 به. باشد شده ذکر انتقال اسناد در که شودمی منتقل خریدار به ملک همراه

 . داد خرجبه بیشتری دقت باید تلفن خط خصوص در دلیل همین
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