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بازار مسکن در سال ۱۳۹۹ روزها و ماه های پرتالطمی را 
سپری کرد. سالی که با بحران کرونا همراه بود، صنعت 
گذاشت.  فشار  تحت  صنایع  دیگر  مانند  هم  را  مسکن 
و  خرید  برای  مشتریان  تعداد  کاهش  و  رکود  طرفی  از 
اجاره امالک، مانع از تورم همیشگی این بازار نشد. تهران 
به عنوان بزرگترین شهر ایران که همیشه بیشترین تعداد 
معامله های مسکن را به خود اختصاص می دهد، در سال 
۹۹ شاهد افزایش قیمت قابل توجه بود.  افزایشی که در 

منطقه یک به حدود ۱۳۵ درصد رسید.
بازگشت قیمت امالک و خودرو به دیوار، عالوه بر آسان تر 
کردن جست وجو برای شهروندان، آمارگیری از وضعیت 
آنها  مقایسه  و  آمارها  بررسی  کرد.  تسهیل  هم  را  بازار 
دو  شاهد  تهران  شهر  در  که  می دهد  نشان   ۹۸ سال  با 
بوده ایم.  خانه  مربع  متر  هر  قیمت  میانگین  برابر شدن 
آمارهای دیوار از آگهی های منتشرشده در دسته خرید و 
فروش مسکونی این حقیقت را یادآور می شود که برخی 
به  نسبت  حتی  را  بیشتری  قیمت  افزایش  مناطق،  از 

میانگین شهر تهران تجربه کرده اند.

آمارهای دیوار از بازار مسکن زمستان ۹۹

همانطور که در نمودار زیر می بینید، قیمت هر متر مربع 
خانه در کل شهر تهران در زمستان ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل، افزایش ۱۱۲ درصدی داشته است. از 
میان مناطق ۲۲گانه هم منطقه ۱ با افزایش ۱۳۴ درصدی 
در  می گیرد.  قرار  اول  رتبه  در  گذشته،  سال  به  نسبت 
رتبه های بعدی، مناطق ۲، ۳، ۴ و ۶ قرار دارند. نکته مهم 
اینکه از ۲۲ منطقه تهران، ۱۰ منطقه رشد قیمت بیش از 
۱۰۰ درصد را از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹ تجربه کرده اند.

 ،۱۶  ،۱۱  ،۲۱ مناطق  قیمت،  تغییر  نمودار  پایینی  نیمه  در 
را می بینیم که نسبت به مناطق دیگر، کمترین  ۱۵ و ۱۲ 
افزایش قیمت را تجربه کرده اند. البته در این مناطق هم 
افزایش بیش از ۸۰ درصدی رخ داده است که تورم بسیار 

باالی بازار مسکن را در تهران نشان می دهد.
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تغییر قیمت هر متر خانه در مناطق تهران از زمستان ۹۸ تا زمستان ۹۹

مناطق ۲۱، ۱۱، ۱۶، ۱5 و ۱۲ 
نسبت به مناطق دیگر، کمترین 
افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
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آمار عرضه و تقاضای مسکن در ۲۲ منطقه تهران
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و  عرضه  برای  مهم  مراجع  از  یکی  به عنوان  امروز  دیوار 
از  عمده ای  بازار مسکن شناخته می شود. سهم  تقاضای 
مشتریان، برای پیدا کردن ملک موردنظر خود، به دیوار 
مراجعه می کنند. عرضه کننده ها یعنی مالکان، فروشنده ها 
و مشاوران امالک هم دیوار را به عنوان پلتفرمی کارآمد 
مطالعه  نتیجه  در  می کنند.  انتخاب  خود  امالک  برای 
دیدگاه خوبی  دیوار،  در  آگهی  بازدید  و  انتشار  آمارهای 
قرار  ما  اختیار  در  مسکن  تقاضای  و  عرضه  به  نسبت 
می دهد. به طور خالصه می توان آمار انتشار آگهی در یک 
منطقه یا شهر را برابر با آمار عرضه و بازدید در هر منطقه 

را برابر با تقاضا دانست.
آمار عرضه و تقاضای مسکن در ۲۲ منطقه تهران، دیدگاه 
امالک  مشاوران  به  منطقه  هر  بازار  به  نسبت  خوبی 
می دهد. به عنوان مثال، آمار کلی نشان می دهد که کدام 
کدام  در  و  دارد  بیشتری  مستاجر  و  خریدار  منطقه ها 
منطقه ها، به دلیل تقاضای پایین، عرضه مسکن با واکنش 
خوبی مواجه نخواهد شد. همچنین تفاوت فاحش بین 
عرضه و تقاضا در یک منطقه نشان می دهد که شاید بازار 

در آن منطقه برای سرمایه گذاری مناسب نباشد.
همانطور که در نمودار زیر می بینید، برخی از مناطق تهران 
و  انتشار  آمار  از  زیادی  ۹۹ سهم  زمستان سال  در فصل 
به خود اختصاص  را  بازدید آگهی های فروش مسکونی 
 ۳ و   ۴  ،۲  ،۱  ،۵ مناطق  دیوار،  آمارهای  طبق  داده اند. 
بیشترین آمار انتشار آگهی را در فصل زمستان به خود 
انتشار،  با بیشترین تعداد  اختصاص داده اند. منطقه ۵ 
۲۱/۶ درصد از آگهی های مسکن در شهر تهران را به خود 
قرار  یک  منطقه  بعدی،  رتبه  در  است.  داده  اختصاص 
دارد که باوجود افزایش قابل توجه قیمت نسبت به سال 

گذشته، هنوز آمار انتشار آگهی قابل توجهی دارد.

در  را  مسکن  آگهی  انتشار  آمار  کمترین  که  مناطقی  از 
 ۱۶ و   ۱۲  ،۱۹ مناطق  به  می توان  داشته اند،   ۹۹ زمستان 
مناطق،  این  در  منتشرشده  آگهی های  تعداد  کرد.  اشاره 
کمتر از یک درصد آگهی های شهر تهران بوده است. شاید 
همین عرضه پایین، دلیل عدم افزایش قیمت آنچنانی در 

مناطق ۱۶ و ۱۲ باشد.
نشان  تهران  مناطق  در  آگهی ها  بازدید  آمار  بررسی 
می دهد که مناطق با عرضه بیشتر، تقاضای بیشتری هم 
داشته اند. درنتیجه مناطق ۵، ۱، ۲ و ۴ از لحاظ بازدید هم 
در رتبه های نخست قرار دارند. تنها تفاوت در آمار بازدید، 
رتبه پنجم است که به منطقه ۱۰ می رسد. در این بخش 
نمودار هم باز شاهد نشانه هایی هستیم که عدم افزایش 
قیمت در برخی از مناطق را توجیه می کند. همانطور که 
۱۹، ۱۶، ۱۴ و ۱۷ کمترین  نمودار می بینید، مناطق ۱۲،  در 
درصد بازدید آگهی را نسبت به کل شهر تهران به خود 

اختصاص داده اند.

یکی از نکات جالب آمار عرضه و تقاضا در مناطق تهران، 
بیشتر بودن تقاضا )بازدید آگهی( نسبت به عرضه )انتشار 
آگهی های  مثال،  به عنوان  است.  مناطق  اکثر  در  آگهی( 
از آگهی های منتشرشده  منطقه ۴، حدود هشت درصد 
آنها، ۹ درصد  از  بازدید  در کل تهران بوده اند، درحالیکه 
کل شهر تهران بوده است. این روند در همه منطق تهران 
به جز مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۶ دیده می شود. یکی از دالیل 
بیشتری بودن درصد بازدید آگهی نسبت به انتشار آگهی 
زیاد  بسیار  فاصله  در  می توان  را  تهران  مناطق  اکثر  در 
عرضه و تقاضا در مناطق ۵ و ۱ دید. این مناطق با وجود 
مسکن،  باالی  قیمت  به خاطر  زیاد،  آگهی های  تعداد 

بازدید آنچنان زیادی را تجربه نکرده اند.

گهی نسبت به کل تهران گهی نسبت به کل تهرانانتشار آ بازدید آ

سهم مناطق تهران از انتشار و بازدید آگهی های فروش و اجاره مسکن در زمستان ۹۹
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همانطور که در آمار قبل دیدیم، پنج منطقه از ۲۲ منطقه 
تهران، در زمستان ۱۳۹۹ رکورددار بازدید و انتشار آگهی 
در دیوار بوده اند. بررسی عمیق تر این پنج منطقه نشان 
می دهد که عرضه کننده ها و متقاضیان در مناطق، هرکدام 
برخی  در  داشته اند.  را  خودشان  خاص  نیاز  و  تمایل 
مناطق، خانه هایی با قیمت نزدیک به ۱۰۰ میلیون به ازای 
هر متر مربع )و بیشتر( عرضه و تقاضای باالیی داشته 
و در مناطق دیگر، خانه هایی با قیمت هر متر، ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون تومان، آمار فروشنده و خریدار بیشتری را به خود 

اختصاص داده است.
در کل شهر تهران،  زیر می بینید،  همانطور که در نمودار 
هر  به ازای  تومان  میلیون   ۴۰ تا   ۱۰ قیمت  با  خانه هایی 
متر مربع، سهم بیشتری از انتشار آگهی در دسته فروش 
مسکونی را به خود اختصاص داده اند. در مجموع بیش 
از ۶۰ درصد از آگهی های منتشرشده در شهر تهران، قیمتی 
در این محدوده داشته اند. از طرفی آمار انتشار در برترین 
مناطق یعنی مناطق ۵، ۱، ۲، ۴ و ۱۰، تفاوت قابل توجهی 

با آمار میانگین شهر تهران دارد.
بسیار  تهران شاهد عرضه   ۱۰ در منطقه   ،۹۹ زمستان  در 
در  بوده ایم.  میلیون   ۲۰ تا   ۱۰ قیمت  با  باالی خانه هایی 

بازار داغ خانه های ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تهران

مجموع هم ۹۷ درصد از آگهی های فروش در این منطقه، 
همانطور  تا ۳۰ میلیون تومان داشته اند.   ۱۰ قیمت بین 
که پیش بینی میشد، در منطقه ۱۰ خبری از خانه هایی با 
قیمت ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نبوده است. در 
مقابل، در منطقه ۱ که آمار انتشار خوبی هم داشت، ۲۱ 
درصد از آگهی ها قیمت هر متر مربع خانه از ۱۰۰ میلیون 

تومان بیشتر بوده است.

بازدید آگهی،  انتشار و  از لحاظ  برتر تهران  دیگر مناطق 
در  داشتند.  متنوع  قیمتی  بازه های  در  خوبی  توزیع 
زمستان ۹۹، اکثر خانه های فروشی در منطقه ۵، قیمتی 
بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون داشتند، درحالیکه در مناطق ۲و ۴، 
به ترتیب بیشترین عرضه به خانه هایی با قیمت ۵۰ تا ۶۰ 
میلیون و ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان )به ازای هر متر مربع( 

اختصاص داشت.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

5 1 2 4 10 کل تهران

از ۰ تا ۱۰ میلیون تومان

از ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان

باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان

از ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان

از ۶۰ تا 7۰ میلیون تومان

از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان

از ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

از 7۰ تا ۸۰ میلیون تومان از ۴۰ تا 5۰ میلیون تومان

از 5۰ تا ۶۰ میلیون تومان

از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان

سهم انتشار آگهی فروش مسکونی در مناطق برتر تهران و کل شهر تهران
به تفکیک قیمت هر متر مربع

گهی ها  در منطقه ۱، در ۲۱ درصد از آ
قیمت هر متر مربع خانه از ۱۰۰ میلیون 
تومان بیشتر بوده است.
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با بررسی آمار بازدید آگهی های فروش مسکونی در مناطق 
برتر تهران، می توان دیدگاه خوبی از وضعیت تقاضا در 
نشان  بازدید  آمار  به هرحال  آورد.  به دست  مناطق  این 
در  خانه هایی  چه  به دنبال  بیشتر  خریداران  که  می دهد 
چه بازه های قیمتی هستند؟ آمار کلی شهر تهران نشان 
می دهد که خریداران بیشتر به  دنبال خانه هایی با قیمت 
مربع( هستند.  متر  هر  )به ازای  تومان  میلیون   ۲۰ تا   ۱۰
دیوار  کاربران  بازدید  از  خانه ها  این  درصدی   ۳۰ سهم 
به طور  تهرانی  شهروندان  که  می دهد  نشان  تاحدودی 
پذیرفته اند.  را  تومان  میلیون   ۲۰ تا   ۱۰ قیمتی  بازه  کلی 
البته فراموش نکنیم که در برخی از مناطق، قطعا بازدید 

خانه های ارزان تر یا بسیار گران تر، بیشتر بوده است.
به  )عرضه(  آگهی  انتشار  آمار  بیشترین  که   ۱۰ منطقه  در 
اختصاص  تومان  میلیون   ۲۰ تا   ۱۰ قیمت  با  خانه های 
به  محدوده  همین  در  هم  )تقاضا(  بازدید  آمار  داشت، 
اوج رسید. در زمستان ۹۹، حدود ۶۳ درصد از بازدیدهای 
آگهی در منطقه ۱۰، مربوط به خانه های با قیمت ۱۰ تا ۲۰ 
میلیون تومان بود. رتبه های بعدی هم در منطقه ۱۰ به 

خانه های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی اختصاص داشت.
به طور کلی وضعیت عرضه و تقاضا در مناطق برتر تهران 
ساده تر،  بیان  به  است.  کرده  پیروی  مشابهی  روند  از 

خریداران به دنبال چه قیمت هایی هستند؟
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سهم بازدید آگهی فروش مسکونی در مناطق برتر تهران و کل شهر تهران 
به تفکیک قیمت هر متر مربع

خانه هایی با عرضه بیشتر در هر منطقه، بازدید بیشتری 
هم داشته اند. تنها مورد استثناء را می توان در منطقه ۲ 
درصدی   ۲۲ باوجود سهم  منطقه،  این  در  کرد.  مشاهده 
خانه های ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی از انتشار آگهی، سهم 
خریداران  درمقابل،  شد.  گزارش  درصد   ۱۷ آنها  بازدید 
تا   ۳۰ قیمت  با  خانه هایی  دنبال  به  بیشتر   ۲ منطقه  در 
نشان  تاحدودی  آمار  این  بوده اند.  تومان  میلیون   ۴۰
می دهد که خریداران منطقه ۲، هنوز بازه های قیمتی ۶۰ 
تا ۷۰ میلیون تومان را به  عنوان قیمتی مرسوم در منطقه 

نپذیرفته اند.
نکته جالب دیگر در نمودار زیر، سهم بازدید آگهی های با 
قیمت باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان در منطقه ۱ است. همانطور 
که می بینید، حدود ۲۰ درصد از آگهی های مشاهده شده 
در منطقه یک، قیمتی باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان داشته اند. 
این آمار نشان می دهد که خانه های لوکس با قیمت بسیار 
باال هم در دیوار، مخاطب خود را دارند و می توان از این 
کانال، جذب مشتری مناسبی داشت. نکته مهم دیگر، سهم 
باالی بازدید خانه هایی با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان 
منطقه ۴  در  تومان  میلیون   ۳۰ تا   ۲۰ از  و   ۵ منطقه  در 
است که وضعیت تقاضا و قدرت خرید مشتریان را در این 

مناطق نشان می دهد.
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شهر  در  مسکن  بازار  وضعیت  از  دیگر  جالب توجه  آمار 
وضعیت   ،۹۹ اسفند  پایان  تا  دی  زمانی  بازه  در  تهران 
را به تفکیک متراژ خانه نشان می دهد.  عرضه و تقاضا 
این گزارش، یکی از مرسوم ترین گزارش های بازار مسکن 
است که انبوه سازان هم از آن برای پیدا کردن متراژ بهینه 

ساخت خانه در هر منطقه، استفاده می کنند. 
گزارش دیوار از برترین مناطق تهران در فصل زمستان و 
آمار کلی شهر نشان می دهد که خانه های ۵۰ تا ۱۰۰ متری، 
سهم عرضه بسیار باالیی داشته اند. در نمودار زیر مشاهده 
این متراژ،  با  تهران، خانه هایی  در کل شهر  که  می کنید 
۴۶ درصد یعنی نزدیک به نیمی از آمار انتشار آگهی را به 
خود اختصاص داده اند. در رتبه بعدی هم خانه هایی با 
متراژ ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر قرار دارند که ۲۸ درصد از آگهی های 

فروش فصل زمستان مربوط به آنها بوده است.
در برترین مناطق تهران )از لحاظ انتشار و بازدید آگهی در 
فصل زمستان ۹۹(، خانه های ۵۰ تا ۱۰۰ متری آمار عرضه 
قابل توجهی داشته اند. صرفنظر از میانگین قیمت در این 
مناطق، در اکثر آنها خانه هایی با این متراژ، بیشترین آمار 
انتشار آگهی را داشته اند. همانطور که در نمودار می بینید، 

خانه های کوچک تر از ۱۰۰ متر در صدر آمار عرضه مسکن در زمستان ۹۹

با متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متر،  در مناطق ۱۰، ۴ و ۵، خانه هایی 
را به  از آمار انتشار آگهی  به ترتیب ۶۷، ۴۸ و ۶۶ درصد 

خود اختصاص داده اند.

قابل  کامال  محلی  بافت  به خاطر   ،۲ و   ۱ مناطق  در 
متر   ۱۰۰ از  بیشتر  متراژ  با  خانه هایی  که  بود  پیش بینی 
)و حتی ۳۰۰ متر( بیشترین آمار انتشار آگهی را داشته 
باشند. در منطقه ۱، حدود ۱۱ درصد از آگهی های فروش 
مسکونی متراژی بیش از ۳۰۰ متر داشته اند و بیشترین 
آمار انتشار )عرضه( هم به خانه هایی با متراژ ۱۰۰ تا ۱۵۰ 

متر تعلق داشت.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

5 1 2 4 10 کل تهران

از ۲۰۰  تا  ۲5۰ متراز ۰  تا  5۰ متر باالتر از  ۳۰۰ متراز ۱۰۰  تا  ۱5۰ متر
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سهم انتشار آگهی فروش و اجاره مسکونی در مناطق برتر تهران و کل شهر تهران 
به تفکیک متراژ

در منطقه ۱، حدود ۱۱ درصد از 
گهی های فروش مسکونی متراژی  آ
بیش از ۳۰۰ متر داشته اند و بیشترین 
آمار انتشار )عرضه( هم به خانه هایی با 
متراژ ۱۰۰ تا ۱5۰ متر تعلق داشت.
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آمار بازدید آگهی های فروش مسکن به تفکیک متراژ، نشان 
از تمایل مشخص خریداران تهرانی به دسته ای خاص از 
خانه ها دارد. بیش از نیمی از آمار بازدید )تقاضا( در فصل 
زمستان ۹۹ در شهر تهران، مربوط به خانه هایی با متراژ ۵۰ 
تا ۱۰۰ متر بوده است. در رتبه بعدی هم خانه های با متراژ 
۱۰۰ تا ۱۵۰ متر قرار دارند که ۲۳ درصد از سهم بازدید را به 

خود اختصاص داده اند. 
باتوجه به آمار انتشار آگهی )عرضه( در شهر تهران، آماری 
افزایش  طرفی  از  بود.  پیش بینی  قابل  بازدید  در  مشابه 
حدود ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته در شهر 
تهران، قدرت خرید مردم را به طور قابل توجهی کاهش داد و 
جست وجو برای خانه های کوچکتر و قیمت پایین تر، دور از 
انتظار نبود. نکته قابل توجه اینکه در آمارهای بازدید کل شهر 
تهران در دیوار، حدود ۵ درصد از کاربران به دنبال خانه های 
با متراژ بیش از ۲۰۰ متر بوده اند. به بیان دیگر باوجود اینکه 
این خانه ها بیشتر با بازدیدها و معرفی های حضوری به 
که  می دهد  نشان  زمستان  فصل  آمار  می رسند،  فروش 
انتشار آگهی آنها در دیوار، با بازدید خریداران روبه رو خواهد 
شد. همانطور که در نمودار می بینید، در منطقه یک که آمار 
انتشار این نوع از خانه ها هم بیشتر است، آمار بازدید خوبی 
به چشم می خورد. گزارش فصل زمستان نشان می دهد که 
۳۱ درصد از بازدیدهای منطقه یک، مربوط به خانه هایی با 

متراژ بیش از ۲۰۰ متر بوده است.

یکی از نکات جالب توجه آمار تقاضا به تفکیک متراژ این 
است که سهم مناسبی از خریداران، به دنبال خانه های با 
متراژ کمتر از ۵۰ متر هستند. خانه هایی که شاید زمانی از نظر 
بزرگترها اصال قابل سکونت نبودند، اکنون با معماری های 
مدرن و البته اجبار خریداران به خاطر قدرت خرید پایین تر، 
طرفداران خوبی پیدا کرده اند. آمار تجمیعی نشان می دهد 
خانه ها  این  به  تهران  شهر  بازدیدهای  از  درصد   ۹ که 
اختصاص داشته است. در تفکیک منطقه ای هم منطقه ۱۰ 
با  را برای خانه های  با آمار ۳۲ درصدی، بیشترین تقاضا 
متراژ کمتر از ۵۰ متر داشت. حتی در مناطق ۱ و ۲ هم که 
ساخت خانه هایی با چنین محدوده متراژی مرسوم نیست، 

تعداد کمی از مشتریان به دنبال آنها بوده اند. 

روند کنونی نشان می دهد که به دالیل گوناگون، خانه هایی 
از ۱۵۰ متر )به طور میانگین( در شهر تهران  با متراژ کمتر 
اگر سازنده ها  بیان دیگر حتی  به  دارند.  زیادی  طرفداران 
مناطقی با قیمت پایین تر را برای ساخت خانه های بزرگ 
انتخاب کنند، خریداران ترجیح می دهند که با همان سرمایه، 
خانه ای کوچکتر را در منطقه ای گرانقیمت تر خریداری کنند. 

خریداران هم خانه های نقلی را دوست دارند

از ۲۰۰  تا  ۲5۰ متراز ۰  تا  5۰ متر باالتر از  ۳۰۰ متراز ۱۰۰  تا  ۱5۰ متر

از ۲5۰  تا  ۳۰۰ متراز 5۰  تا  ۱۰۰ متر از ۱5۰  تا  ۲۰۰ متر

سهم بازدید آگهی فروش و اجاره مسکونی در مناطق برتر تهران و کل شهر تهران 
به تفکیک متراژ

خانه های کوچک تر از ۱5۰ متر )میانگین( 
در شهر تهران طرفداران زیادی دارند.
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آمار بازدید و انتشار آگهی های فروش مسکن در دیوار به 
تفکیک محله ها، دیدگاه خوبی از وضعیت هرکدام از آنها 
محله ها  از  برخی  می دهد.  ما  به  تقاضا  و  عرضه  ازلحاظ 
آمار انتشار و بازدید چندبرابری نسبت به محله های دیگر 
داشته اند. آمار کلی هم نشان می دهد که تقاضا در برخی 
مشاوران  به  آمار  همین  است.  عرضه  از  بیشتر  محله ها، 
نشان می دهد که در کدام محله ها، هنوز شانس خوبی برای 
عرضه فایل های فروش مسکن به صورت آنالین وجود دارد.
همانطور که در نمودار زیر می بینید، بیشترین سهم بازدید 
و انتشار آگهی در شهر تهران به محله سعادت آباد مربوط 
بوده است. ۶ درصد از آگهی های منتشرشده در شهر تهران 
در دسته فروش مسکونی از دی تا پایان اسفند ۹۹ در این 
محله بود. بازدیدکننده ها هم بیشتر در محله سعادت آباد 
بازدیدهای  کل  از  درصد   ۴( بوده اند  خانه  خرید  به دنبال 
تهران(. در رتبه های بعد، محله های پونک و کوی فردوس 
قرار دارند. در همه محله های برتر، آمار عرضه بیش از تقاضا 

بوده است.

نکته مهم آمار بازدید و انتشار آگهی در محله های تهران 
این است که هنوز آمار انتشار آگهی در برخی از آنها، کمتر 
از آمار بازدید است. به عنوان مثال در محله های تهرانپارس 
غربی و شرقی، فاصله قابل توجهی بین آمار تقاضا )بازدید( و 
عرضه )انتشار( آگهی فروش مسکن دیده می شود. باتوجه 
به این آمار می توان ادعا کرد که انتشار بیشتر آگهی در این 

محله ها، شانس تماس و فروش باالیی خواهد داشت. 

وضعیت  هم  الهیه  و  نیاوران  مانند  محله ها  برخی  در 
با  بازدیدهایی  به خاطر  البته  که  می شود  دیده  مشابهی 
هدف غیر از خرید )تنها جذابیت آگهی های این دو محله( 

نمی توان پیش بینی مشابهی ارائه کرد.

سعادت آباد، پرطرفدارترین محلٔه تهران در دیوار

گهی گهیانتشار آ بازدید آ

سهم بازدید و انتشار آگهی در محله های برتر تهران نسبت به کل شهر

قی، تعداد  در تهرانپارس غربی و شر
گهی های  مشتریان بسیار بیشتر از آ
منتشر شده است.
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عرضه  کانال  پربازدیدترین  به عنوان  امروزه  دیوار  پلتفرم 
از  بیش  می شود.  شناخته  ایران  در  مسکن  تقاضای  و 
۹۰ درصد بازار آگهی های آنالین مسکن، در اختیار دیوار 
قرار دارد. اکثر خریداران و مستاجران برای جست وجوی 
امالک موردنظر خود، از اپلیکیشن یا سایت دیوار استفاده 
می کنند. این استقبال باعث شده است تا مشاوران امالک 
معرفی  در  کارآمد  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  را  دیوار  هم 
فایل های فروش و اجاره و پیدا کردن مشتریان مناسب 
انتخاب کنند. همین فرایندها باعث شد تا دیوار خود را 
همکار مشاوران امالک بداند و حرکت کردن در کنار آنها 
را مسیری مثبت به سمت تنظیم و شکل دهی صحیح به 

بازار امالک قلمداد کند. 
مشاوران  مهم  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  امروز  که  دیوار 
امالک شناخته می شود، وظیفه و تعهد خود می داند که 
به پیشرفت بازار امالک و حرفه ای تر شدن فعاالن کمک 
سال  آذر  از  دیوار«  امالک  »آکادمی  دلیل،  به همین  کند. 
گذشته فعالیت خود را شروع کرد تا مرجعی برای آموزش 
علمی مشاوره امالک در اختیار فعاالن و عالقه مندان این 
حوزه قرار داشته باشد. هدف اصلی آکادمی امالک دیوار، 
کاربردی  ارائه آموزش های علمی و اصولی در دسته های 

مرجع آموزش علمی مشاوره امالک
کادمی امالک دیوار آشنا شوید با آ

برای مشاوران امالک، مدیران آژانس و عالقه مندان به علم 
مشاوره امالک است.

آکادمی امالک دیوار تالش می کند تا سرفصل های آموزشی 
را از کانال های متعدد به دست مخاطبان برساند. وب سایت 
و شبکه های اجتماعی آکادمی به طور منظم با آموزش های 
علمی و کاربردی به روز می شوند تا جریانی ثابت از اطالعات 

آموزشی در اختیار عالقه مندان قرار بگیرد.

این آموزش ها در دسته بندی های زیر منتشر می شوند:

  مدیریت آژانس امالک
  بازاریابی و فروش
  ارتباط با مشتری
  مهارت های فردی

کادمی امالک دیوار تالش می کند تا با  آ
همکاری مشاوران باتجربه، ترکیبی از 
مفاهیم علمی و کاربردی را آموزش دهد. 
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ژانس امالک  مدیریت آ

افرادی  برای  دسته بندی  این  در  آموزشی  سرفصل های 
و  راه اندازی  به  یا تصمیم  آژانس هستند  اکنون مدیر  که 
مدیریت آژانس دارند، کاربرد خواهد داشت. مطالب شاخه 
مدیریت در سرفصل های متنوع با تمرکز روی موضوعاتی 
و  مالی  مشاوران،  مدیریت  آژانس،  دفتر  مدیریت  مانند 

اداری و روانشناسی مدیریت منتشر می شوند.

بازاریابی و فروش

امروزه اهمیت بازاریابی خصوصا در فضای دیجیتال بر هیچ 
فعال حرفه ای صنعت امالک پوشیده نیست. آکادمی امالک 
دیوار هم در این دسته از سرفصل های آموزشی خود، تمامی 
نکات الزم و کاربردی را برای راه اندازی کانال های بازاریابی 
همچنین  می دهد.  قرار  عالقه مندان  اختیار  در  دیجیتال 
بخشی از آموزش ها هم به کانال های سنتی بازاریابی اشاره 

می کند که قطعا هنوز در بازار امالک، کاربرد دارند.

ارتباط با مشتری

از  یکی  مشتری   با  ارتباط  که  می داند  امالکی  مشاور  هر 
مهم ترین فرایندها در جذب و حفظ مشتری ها محسوب 
در  حرفه ای شدن  و  حوزه  این  در  مهارت  کسب  می شود. 
اعتبار،  بر کسب  تا عالوه  آن، به هر فعالی کمک می کند 
درآمد خود را نیز سریع تر و بهتر افزایش دهد. سرفصل های 
آموزشی این دسته، روی موضوع های متنوعی تمرکز می کند 
که از فرایند جذب مشتری، تا نشان دادن ملک و مذاکره های 

انتخاب و معامله را پوشش می دهد.

مهارت های فردی

بیش  فردی،  مهارت های  دسته  در  آموزشی  سرفصل های 
از همه روی مهارت هایی تمرکز می کنند که عالقه مندان به 
این حوزه باید در خود تقویت کنند. البته فعاالن فعلی بازار 
امالک هم می توانند با مطالعه این آموزش ها، مهارت های 

خود را در شغل مشاوره امالک بهبود دهند.

فعالیت آکادمی امالک دیوار به گونه ای طراحی شده است تا 
در همکاری با مشاوران و مدیران باتجربه بازار، هرچه بیشتر 

ترکیبی از مفاهیم علمی و کاربردی را آموزش دهد.

در بخش بازاریابی و فروش 
تمامی نکات الزم و کاربردی برای 
را ه اندازی کانال های بازاریابی 
دیجیتال در اختیار عالقه مندان 
قرار می گیرد.

برای ورود به آکادمی دیوار، تصویر زیر را با دوربین گوشی 
هوشمند خود اسکن کرده یا آدرس زیر را در مرورگر گوشی 

هوشمند یا کامپیوتر شخصی خود وارد کنید. 

تحلیل هایی از بازار مسکن، گزارش و پیش بینی از وضعیت 
از  امالک،  مشاوره  شغل  تجربی  و  کاربردی  نکات  و  آتی 
موضوعاتی هستند که به مرور در کنار سرفصل های آموزشی 
به آکادمی امالک اضافه می شوند. دراین میان قطعا همکاری 
مخاطبان این آکادمی و ارائه نظر و پیشنهاد، می تواند در 
مشاوره  فضای  و  بازار  بیشتر  هرچه  رشد  به  مسیر  ادامه 

امالک در کشور، کمک کند.

https://academy.divar.ir/real-estate

برای عضویت در صفحه اینستاگرام 
عبارت  است  کافی  نیز  آکادمی 
divar.realestate را در اینستاگرام 

جست وجو کنید.
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نردبان گروهی

امکان نردبان کردن گروهی، آگهی ها از قابلیت های کاربردی 
است که در پنل امالک دیوار در اختیار مشاوران و آژانس ها 
قرار می گیرد. این قابلیت به شما امکان می دهد که امکان 
نردبان را روی چند آگهی اعمال کنید که منجر به صرفه جویی 

زیادی در زمان می شود.

پنل امالک دیوار، یکی از ابزارهای جدید دیوار برای مشاوران 
پنل  این  رونمایی شد.  بود که در پاییز ۱۳۹۹  آژانس ها  و 
امالک  آژانس  مدیران  اختیار  در  را  متعددی  قابلیت های 
پنل  از  استفاده  با  آنها  می دهد.  قرار  امالک  مشاوران  و 
امالک، در کنار مدیریت آسان تر آگهی های خود در دیوار، از 
بسته های تخفیفی و ابزارهای آماری هم استفاده می کنند. 
آژانس ها  برای  دیوار  امالک  پنل  کاربردی  قابلیت های  از 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  صفحه اختصاصی آژانس در دیوار
  مدیریت مشاوران

  پکیج های تخفیفی آگهی و نردبان
  نردبان گروهی
  گزارش مصرف

  ارتقای آسان آگهی
  پشتیبانی اختصاصی

دیوار پنلی مشابه را برای مشاوران امالک هم در نظر گرفته 
دارد.  کاربردی  امکانات  مستقل،  مشاوران  برای  که  است 
به طور خالصه، پنل مشاوران تمامی امکانات پنل آژانس را 

به جز دو مورد اول، در خود جای داده است.

گهی و نردبان دیوار خرید بسته های آ

یکی از مهم ترین مزایای پنل امالک دیوار برای آژانس ها و 
مشاوران، امکان خرید بسته های آگهی و نردبان با قیمت 
و  آژانس ها  که  آنجایی  از  است.  ویژه  تخفیف  و  مناسب 
مشاوران، مصرف آگهی و نردبان باالیی در دیوار دارند، این 
خرید  می شود.  ارائه  آنها  به  بسته ای  به صورت  قابلیت ها 
آگهی و نردبان به صورت بسته ای و از پنل امالک دیوار، کمک 

زیادی به صرفه جویی هزینه آگهی های آنالین شما می کند.

مدیریت مشاوران و اضافه کردن مشاور

یکی از قابلیت های بسیار کاربردی پنل امالک دیوار برای 
آژانس های امالک، قابلیت مدیریت مشاوران فعال در دیوار 
است. این قابلیت به مالک آژانس اجازه می دهد تا سهمیه 
مشاوران خود را در دیوار مدیریت کرده و همچنین روی 

آگهی های هرکدام از آنها نظارت کند.

گزارش مصرف

مدیر و مالک آژانس امالک می توانند در پنل دیوار، گزارش 
مصرف بسته های آگهی و نردبان را مشاهده کنند. برای 
آژانس امالک، گزینه گزارش  این بخش، در تب  به  ورود 

مصرف را انتخاب کنید.

پنل  فعال سازی  و  ثبت نام  برای 
با  را  روبه رو  تصویر  دیوار،  امالک 
دوربین گوشی هوشمند خود اسکن 
کرده یا لینک زیر را در مرورگر گوشی 

یا کامپیوتر شخصی وارد کنید: 
https://real-estate.divar.ir/intro

گهی و  بسته های تخفیف دار آ
نردبان از مهم ترین مزایای پنل امالک 
ژانس ها است. برای مشاوران و آ

گهی ارتقای آ

در پنل دیوار می توانید آگهی های منتشرشده برای آژانس 
خود را به راحتی مدیریت کنید. در بخشی از این مدیریت، 
در  داد.  ارتقاء  دیوار  متعدد  امکانات  با  را  آگهی  می توان 
بخش مدیریت آگهی ها در پنل امالک دیوار، با انتخاب هر 
آگهی، وارد صفحه مدیریت آن می شوید. در این صفحه، 

گزینه »ارتقای آگهی و افزایش بازدید« را انتخاب کنید.

جمع بندی پنل امالک دیوار

همانطور که خواندید، پنل امالک دیوار امکانات متعددی 
قرار می دهد.  امالک  آژانس های  و  مشاوران  اختیار  در  را 
با استفاده از پنل، انتشار و مدیریت آگهی ها و همچنین 

مدیریت مصرف مشاوران، آسان تر خواهد بود. 
آژانس ها  برای  دیوار  امالک  پنل  مهم  بسیار  مزایای  از 
اشاره  نردبان  و  آگهی  بسته های  در  تخفیف  به  می توان 
کرد. آژانس های امالک و مشاوران، قطعا بیش از کاربران 
عادی از امکانات آگهی و نردبان دیوار استفاده می کنند. به 
همین دلیل پنل امالک این امکان را برای آنها فراهم می کند 
تا بسته ها را با تخفیف بیشتری خریداری کنند. درنتیجه 
بهره وری  افزایش  برای  ابزاری  به عنوان  نه تنها  امالک  پنل 
صرفه جویی  بلکه  می شود،  شناخته  امالک  آژانس های 

هزینه ای را هم برای آنها به همراه دارد.

ژانس های امالک دیوار پنل اختصاصی مشاوران و آ
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معرفی سرویس زونکن

رابط مشتریان و مشاوران امالک در دیوار

اجاره همیشه  و  فروش  برای  فایل ها  بهترین  کردن  پیدا 
یکی از چالش های اصلی مشاوران امالک بوده است. این 
کار که بیشتر با نام »فایل یابی« شناخته شده، امروزه یکی 
از مهارت های مهم شغل مشاوره امالک محسوب می شود. 
مشاوران راه  های زیادی برای پیدا کردن فایل ها خصوصا 
همیشه  اما  دارند،  دیوار  مانند  آنالین  سرویس های  از 
به دنبال راهی برای ارتباط سالم تر و راحت تر با فروشنده ها 

و مالکان هستند.

فایل یابی حرفه ای
جست وجو برای فایل های مناسب فروش و اجاره از میان 
آگهی های منتشرشده در دیوار، باوجود مزایایی که برای 
مشاوران امالک دارد، برخی اوقات موجب ایجاد مزاحمت 
نیاز  به  پاسخ  برای  می شود.  شخصی  آگهی دهنده  برای 
مشاوران و رفع چالش ها، نیاز به یک ابزار واسط بود که 

دیوار از سال گذشته، آن را با نام »زونکن« عرضه کرد.
آگهی دهنده های  دادن  ارتباط  برای  خدماتی  نام  زونکن 
خالصه  به طور  است.  امالک  مشاوران  با  دیوار  شخصی 
زونکن را می توان پل ارتباطی بین مشاوران و مشتری ها 
امکان  مشتری ها  به  سرویس  این  دانست.  دیوار  در 
امالک  مشاوران  استفاده  برای  را  خود  آگهی  تا  می دهد 

هم ارائه کنند. 

و  مشاوران  پنل  در  هم اکنون  زونکن  رایگان  سرویس 
آژانس های امالک دیوار قابل استفاده است. مشاورانی که 
عضو پنل دیوار هستند، در بخش »دیوار من« و تب »پنل 
امالک«، گزینه زونکن را مشاهده می کنند. با انتخاب این 
را می بینید که اشخاص در دیوار  گزینه همه آگهی هایی 
ثبت کرده اند و برای فروش و اجاره سریع تر و بهتر، تمایل 

به همکاری با مشاوران امالک دارند. 
درواقع آگهی دهنده شخصی در زمان انتشار آگهی خود، با 
انتخاب یک گزینه، این اجازه را به مشاوران امالک می دهد 
که آگهی او را به نام آژانس خود ثبت کنند. درنتیجه، آگهی 
در زونکن دیده می شود. پس از اینکه از میان آگهی های 
زونکن، فایل مناسب خود را پیدا کردید، با آگهی دهنده 
تماس بگیرید تا تأیید نهایی او را برای استفاده از فایل 
مجددا  می توانید  تأیید،  از  پس  کنید.  دریافت  امالک 
ازطریق زونکن فایل را باز کرده و با انتخاب گزینه »ثبت 
آگهی«، آگهی مربوطه را به نام آژانس خود در دیوار ثبت 

کنید. 
از  درصد   ۸۰ حدود  که  می دهد  نشان  دیوار  آمارهای 
آگهی دهنده های شخصی، تمایل به همکاری با مشاوران 
امالک دارند. در طرف مقابل، اکنون مشاوران می توانند با 
خیال راحت مشتریانی را پیدا کنند که مشکلی با همکاری 

آژانس و مشاور به عنوان واسط ندارند.

فایل یابی حرفه ای
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اعتمادبه نفس و موفقیت شغلی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر 
دارند. با فکر اینکه از پس کارها بر نمی آیید، احتماال در 
عمل هم به نتیجه درخشانی نمی رسید. افرادی که اعتماد 
مقابل  در  که  می کنند  احساس  همیشه  دارند،  نفس  به 
کارها توانایی دارند. آنها می توانند در نهایت مسائل را حل 
از کلیدی ترین  به نفس مشاور امالک یکی  اعتماد  کنند. 

راه های موفقیت او به شمار می رود.
مشاور امالک و مستغالت با مشتریانی سر و کار دارد که اعتبار 
او را از رفتارش استنباط می کنند. اگر او محل تردید و شک 
فراوان باشد، به طور قطع نمی تواند نظر مشتریان را جلب 
کند. اعتماد به نفس به طور دقیق چه تأثیری در کار مشاور 

امالک دارد و چه راه هایی برای افزایش آن وجود دارد؟

ضرورت اعتماد به نفس مشاور امالک

اعتماد به نفس، زیربنای موفقیت و اعتبار در شغل مشاور امالک

باید  امالک  مشاور  چرا  که  است  این  ما  اصلی  پرسش 
اعتماد به نفس داشته باشد؟ چرا این مسأله تا این حد 
اهمیت دارد؟ به طور کلی زمانی که اعتماد به نفس دارید، 
باال  را  خود  صدای  که  زمانی  ندارید.  هراسی  اشتباه  از 
می برید، یعنی از عقب نشینی هراس دارید. با این حساب، 
شما اعتمادبه نفس شکننده ای دارید. در مقابل اگر مسائل 
را جوری با تسلط بیشتری حل می کنید که گویی جواب 
آنها را می دانید، پس توانمندید. شما این حس توانمندی 

را به دیگران هم منتقل می کنید.

افراد با اعتماد به نفس، منتظر فرصتی نمی مانند که برای 
موجب  امالک  مشاور  اعتمادبه نفس  شود.  فراهم  آنها 

افزایش فرصت ها و تحسین مشتریان خواهد شد. 

و  امالک  کسب وکار  برای  ارزشمند  ابزاری  تبلیغات، 
عالوه  تبلیغاتی  آگهی های  می آید.  به حساب  مستغالت 
بر توسعه و گسترش کسب و کار، آگاهی مخاطبان را نیز 
افزایش می دهند. آمارها نشان می دهد اکثر مردم امروزه 
امالک مدنظر خود را از سرویس های آنالین پیدا می کنند. 
پس بنگاه های امالک هم باید در این فضا فعال باشند. 
سایت دیوار برای مشاوران امالک قابلیت های بسیاری را 
فراهم کرده تا در ثبت آگهی تبلیغاتی کمترین مشکل و 

بیشترین بازده را داشته باشند.
در یک آگهی خوب، شرایط الزم برای خرید، رهن و اجاره 
بهتر  می شود.  بیان  محترمانه  و  شفاف  صورت  به  ملک 
است متن، کوتاه و دقیق باشد. مستقیم سراغ اصل مطلب 
بروید. از طرفی برای داشتن متن جذاب، بهتر است ابتدا 
البته در نظر داشته  به امکانات و مزایای ملک بپردازید. 

گهی تبلیغاتی پربازده در سایت دیوار چه ویژگی هایی دارد؟ آ

گهی های خود در دیوار داشته باشیم؟ چگونه بهترین بازده را از آ

اغراق آمیزی در آگهی صحبت  نباید به صورت  باشید که 
واقعیت  در  که  آنچه  با  آگهی  مغایرت  از  پس  زیرا  کرد. 

وجود دارد، اعتبار بنگاه امالک آسیب می بیند.
در مجموع در متن آگهی اطالعات جامعی از ملک نوشته و 
شماره تماسی به منظور پاسخگویی به مشتریان در آگهی 
گذاشته شود. این هم نوعی ترفند ثبت اگهی امالک در 

دیوار است.

در  مطلب  ادامه  مطالعه  برای 
را  روبه رو  تصویر  امالک،  آکادمی 
خود  هوشمند  گوشی  دوربین  با 

اسکن کنید:
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ژانس های امالک بزرگ با چه ساختاری فعالیت می کنند؟ آ

مسئولیت ها و اختیارها را تعریف کنید 

آژانس های امالک از گذشته تا کنون در سراسر جهان شامل 
مشخص  را  کارکنان  وظایف  که  هستند  مراتبی  سلسله 
می کنند. چارچوب سازمانی آژانس امالک ساختاری را به 
منظور افزایش بهره وری سازمانی، فراهم می کند. بسیاری 
از آژانس های امالک و مستغالت با فرایندها و رویه هایی 

کار می کنند که ترکیبی از سنت و روش های جدید است.

ژانس امالک و مستغالت انواع چارچوب سنتی آ

در هر صنعتی رویکردی استاندارد و قابل قبول برای ادارٔه 
روشی  و مشکالت هر  دارد. ضعف ها  تجارت وجود  یک 
به همین علت  کنند.  تغییر  رویکردها  که  باعث می شود 
است که چارچوب سازمانی آژانس امالک به شکل پویایی 
تغییر کرده است. بسیاری از آژانس های امالک و مستغالت 
هنوز در شرایط سنتی، مدیریت و راهبری می شوند. مدیر 
در رأس مجموعه و یک تیم فروش که هرکدام مشتری های 
مجموعٔه  این  اصلی  اجزای  می کنند،  پشتیبانی  را  خود 

سنتی را شکل می دهند.
در این سبک از چارچوب سازمانی آژانس امالک، بازاریابی 

سنتی بخش اصلی کار را تشکیل می دهد. 

از طرفی بازاریابی دیجیتال امالک نیز در این روش استفاده 
می شود. تصور اینکه این مدل مدیریت امالک و مستغالت 
از رده خارج شده، کامال نادرست است. آژانس هایی که از 
این مدل ها استفاده می کنند، هنوز هم ایران و کشورهای 
سود  دالر  میلیون  صدها  و  ده ها  کسب  به  موفق  دیگر 

می شوند. 

امالک،  مشاوران  درآمد  دربارٔه  گپ وگفتی  هر  همیشه 
جذاب است؛ زیرا در ذهن همه ما جا افتاده که مشاوران 
امالک دریافتی خوبی دارند. شاید کنجکاو باشید که بدانید 
درآمد مشاور امالک در آمریکا چقدر است. البته این روزها 
با توجه به تفاوت نرخ دالر و ریال، شاید مقایسه درآمدها 

زیاد به کار نیاید، اما جذابیت خود را حفظ می کند.

میانگین درآمد مشاوران امالک در آمریکا

میانگین درآمد مشاوران امالک در جهان به عوامل مهمی 
اضافی،  مهارت های  گواهینامه ها،  تحصیالت،  جمله  از 
سال هایی که در حرفه خود صرف کرده اند و عواملی از این 
دست بستگی دارد. برای مثال میانگین حقوق و دستمزد 
در  متحده  ایاالت  در  و مستغالت  امالک  فروش  نماینده 
اکتبر ۲۰۲۰، حدود ۴۲ هزار دالر بوده و این دامنه معموال 

بین ۴۱ هزار دالر تا ۵۴ هزار دالر در نوسان است. 

میانگین درآمد مشاوران امالک در جهان چقدر است؟
آیا مشاوره امالک در همه جای جهان شغل پردرآمدی است؟

بیشترین درآمد مشاوران امالک در آمریکا
 

هشت ایالت در آمریکا باالترین درآمد مشاور امالک را به 
خود اختصاص داده اند. این ایالت ها بیش از حقوق معمول 
این شغل در مقیاس ملی درآمد دارند و واشنگتن در رأس 
فهرست است. مریلند و نبراسکا هم در رده های دوم و سوم 
هستند. یکی از نکات مهم درباره رده اول بودن واشنگتن، 
بازار کاری بسیار فعال آنجا در آژانس امالک است. با این 
بازار پررونق، شرکت های متعددی در این ایالت نقش کلیدی 

ایفا می کنند. 

در  مطلب  ادامه  مطالعه  برای 
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کادمی امالک دیوار academy.divar.ir/real-estateآ

ثبت نام رایگان پنل امالک دیوار

کادمی امالک اینستاگرام آ

تماس با پشتیبانی دیوار
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