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  اي از رابرت کیوساکی نامه
  

  ، سالمزمیعز دوست
 را خـود ی  واقعـ یـی   دارا نیاولـ  چگونـه « کتـاب  يهیـ ته بابـت  شما به ابتدا
  .میگویم کیتبر »!دیبخر

  ارزشمندي گذارهیسرما
ــا ــاب نی ــاهیتوصــ وحــوش حــول کت ــدار ی اساســي ه ــورد درپدرپول  م

-هیاسـرم  مثـل یی  هـا هیتوصـ . اسـت  دهیـ گرد نیتدو موفقي  گذار هیسرما
سـود   و انـه یماهي  نقـد  انیـ جري  دارا همزمان کهیی  زهایچي  روي  گذار
ي هـا يگـذار هیسـرما  کـه  خواهنـد یم من از مردم اکثر. هستند يا  هیسرما
 نیـ ا در مـن ی  اصـل  هـدف . کـنم ی  معرف آنها به را مشکل و دردسر بدون
 امـالك  در مطمـئن ي گذارهیسرماي  برا هاياستراتژ نیبهتری  معرف کتاب،

  .است تمستغال و
 را آنهـا  و میبـشناس  رای  واقعـ ي  هـا یـی دارا کتـاب  نیـ ا در اسـت  قرار ما
سـود   و انـه یماهي  نقـد  انیـ جر کـه  اسـت یـی   دارا یواقعـ یی  دارا م؛یبخر

 گــرید بــا کتــاب نیــا در اســت قــرار بعــالوه. اســت همزمــان اي ســرمایه
 کیـ  نیبـ  تفاوت دیبا شما. میشو آشناي  گذارهیسرما در مهمي  فاکتورها
ی واقعـ ي  گـذار هیسـرما . دیـ کن درك را پول ياحتکارکننده و گذارهیسرما
احتکـار   کیـ  کهیحال در است رفعالیغ درآمد وي  نقد انیجر کسب هدفش
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ي گـذار هیسـرما  نـده یآ در مـت یق شیافـزا  دیـ ام بـه  هیسـرما  و پول کننده
  .کند یم

  دیباش تان زندگی محل کینزد امالك دنبال به
ی امالکـ  دنبـال  بـه  ملـک  دیـ خر يبـرا  ستا بهتر د،یهستي مبتدي  فرد اگر
 را آنجـا ی  بخـوب  کـه یی  جـا  اسـت؛  تـان   زنـدگی  محل اطراف در که دیباش

 صــورت نیـ ا در .دیـ دار وآمــد رفـت  منطقـه  آن بــه شهیـ هم د،یشناسـ  یمـ 
ــ اســت رشــد روبــه ارزشــش منطقــه دانیــد مــی  آنجــا در ایــآ رکــود؟ ای

 سـه  ایـ  دو بـا  بعـالوه،  رد؟یـ گیمـ  صـورت  ادیـ ز اجـاره  و خریدوفروش
 نیچنـ  افتنیـ . دیشـو  آشـنا  دارند تیفعال منطقه آن در که امالك کارگزار
 در غیـ تبل نیشتریـ ب کـه  دیباشـ ي  افـراد  دنبـال  به ستیا ساده کاري  افراد
. دیـ کن وجـو   پـرس  منطقـه  مـورد  در آنهـا  از. دارند را خریدوفروش مورد
 هاجـار  بهی  امالک چه ؟یمتیق چه با و شده فروختهی  امالک چه که دیبپرس
 مـدت  چـه  نکـه یا و هـستند؟  نینـش اجاره منطقه نیا دری  کسان چه و رفته
  برسد؟ بفروشی ملک تا کشدیم طول
 نیچنـ  اگر چون دهم؟ انجام را کارها نیا دیبا چرا دیپرسیم دل در دیشا
 دیـ خواه سـرعت  بـه  شـود یمـ  فـروش  بـازار  واردی  ملکـ  کهی  زمان دیکن

 عمـل  سـرعت  دیـ توانیم طور نیهم! ریخ ای ستیخوب يمعامله که دانست
ــخر دری خــوب ــهی بخــوب اگــر قــت،یحق در. دیباشــ داشــته دی  راي امنطق
 آن از شـود  فـروش  بـازار  وارد نکـه یا از قبـل ی  حت است ممکن د،یبشناس
  .دیکن دایپ دست نیریسا با رقابت دری عالی تیموفق به و شده مطلع



7  پیشگفتار

ــ  در میکــ همــسرم و مــن مــستغالت و امــالك دري گــذارهیســرما نیاول
 بـه  ادهیـ پ میتوانـست یم که بود کینزد مانخانه به آنقدر که بودي  ا منطقه
 منطقـه  در کـه ی  تحـوالت  و رییتغ از شدن مطلعي  برا همسرم. میبرو آنجا
  .رفتیم آنجا به بار سهي اهفته حداقل دادیم رخ
  دیکن شروع کمي گذارهیسرما با
 کمي  گذارهیسرما با دیهستي  مبتدی  وقت کنم، تأکید نیا از شیب توانم  نمی

 شتریـ ب وقت خود يمعامله نینخست در دیکنی  سع. دیکن شروع را کارتان
 عمـل  بـرعکس  کـامالً  مـردم  اکثـر . دیـ کني  گـذار هیسرما راي  کمتر پول و
 تعجـب  و کننـد   مـی  صـرف  راي  ادیز پول و کم اریبس زمان آنها ،کنند  می
 زانیـ م نیرکمتـ  دیـ دار دوسـت  شـما ! خورنـد یم شکست چرا که کنندیم
 در هنـوز  و بـوده  کـار تازه رایز دیباش داشته خود معامالت در را سکیر

 هنـوز  دیـ دانیمـ  کـه ی  وقتـ  دیکنیم باال سکیر چرا. دیهستي  ریادگی حال
  دارد؟ وجود ادگرفتني یبراي ادیزي زهایچ
  
 پـول  کـه  اسـت ی  روش و راه در پولیب فرد و پولدار فرد نیب تفاوت«

  ».دارد انیجر آنهاي نقد
  

  دیباش داشته را کردن اشتباه انتظار
 بخـاطر  فقـط ! کنندیم اشتباه مردم يهمه است، کار نیا ازی  بخش اشتباه
 بلکـه : ستندیـ ن شـما ی  نینـش عقـب ي  روهـا ین اشـتباهات  کـه  دیباشـ  داشته
 اشـتباهات  کـه  تیـ واقع نیا. هستندي ریادگی ندیفرآ در جلو روبهیی  ها گام
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 ابتـدا  همـان  از مثبـت ي  نقـد  انیـ جر که دهدیم نشان دارد وجود همواره
 اشـتباه  کمتر که کند کمک شما به تواندیم رایز ستیضرور و مهمي  امر
  .دیکن
 کیـ  (کردندي  داریخر را خود ملک نیاول راًیاخ دوست دو مثال، عنوان به

 طـرف  از کـه  بـود  نگذشـته  دشـان یخر از مـاه  کیـ  هنوز). دوبلکس خانه
 ةجـاد  تا خانه ریمس دیبا نکهیا بری  مبن شد صادري  اهیاحضاري  شهردار

 را آســفالتي هــانـه یهز پرداخــتیی توانـا  آنهــا. دیـ کن آســفالت رای اصـل 
 آنهـا  رفـاه  و ملک ارزش رفتن باال باعث نهیهز نیا نکهیا رغم  علی. داشتند

  .نبودی شخص ينهیهز کی و شدیم

  دیبدان را دتانیخر قدرت
  .دیداري گذارهیسرماي برای نگینقد چقدر دیبدان ابتدا همان از
ي درصــد 30 ا یــ٪20 ،٪15 ســود بــه دنیرســي بــرا گــر،ید عبــارت بــه

 صـورت  بـه  را مـسائل  گونـه  نیـ ا د؟یـ کني  گـذار هیسرما چقدر دیحاضر
  .دیبشناسی خوب به را خود يمنطقه دیبا تاًینها اما دیریگیم ادي یتئور

 بـردن  باال ماشي  گذارهیسرما يهیاول هدف که دیباش داشته ادی به ،ثانیاً 
 حتماً را سؤاالت نیای احتمال دیخري برا نیبنابرا ؛شماستی شخصی مال
 :دیبپرس خود از

 مـدت  چـه  تـا  کنـد  هیـ تخل را ملک و شود تمام مستأجر قرارداد اگر �
 رم؟یبپذ را ملک ماندنی خالی ضررمال مشکل، بدون توانم یم

 از وانمتـ   مـی  باشـد،  داشـته ی  گزافـ  ينـه یهز ملـک  ازي  نگهـدار  اگر �
 م؟یایبرب اش عهده
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. انـدك ي  گـذار هیسرما با کار شروعي  برا استي  گرید لیدل هم نیا �
ي واحد 12 آپارتمان کی با دوبلکس خانه ک ی يجا به من دوستان اگر

ي شتریـ ب نـه یهز توانـست یمـ  رونیماش جاده آن بودند، کرده شروع
ی مـال  کلمـش  آنهـا ي  بـرا  توانستیم احتماالً و باشد داشته آنهاي  برا
 .کند جادیاي بزرگتر اریبس

 مـستغالت  و امـالك  در گذاري سرمایه از هدف د،یباش داشته ادی به �
 .دیکن شتریب را خود اموال نکهیا نه است شمای مال مشکالت حل

  دیباش دارمشکل امالك دنبال به
 بـودن  دارمشکل بخاطر که استی  ملک ملک، نیبهتر: است تیواقع کی نیا

 نیبـد  و افتـه ی را مـشکل  آن حـل  روش دیبا شما. ستین شبه دنبال ی  کس
  .دیببر باال را ملک آن ارزش فوراً توانید می بیترت
 بـه  میکـ  همـسرم،  و مـن  که استی  زمان من عالقه موردي  هامثال ازی  کی
 مکـان  نـرخ  بـا  م،یبرخـورد  زونایآر ،کسیفون دری  آپارتمان ساختمان کی

؛ رودینمـ  آن سـمت  به يگرید کس. استیی  باال اریبس رقم - ٪37ی  خال
 »م؟یکنـ  حـل  را مـشکل  نیا میتوانیم چطور«: میدیپرس خودمان از ما اما

 کـامالً  آپارتمـان  کیـ  تواننـد  مـی  مردم: بوده هتل قبالً ملک نیا شد معلوم
 کـس  چیهـ . کننـد  اجـاره  سـال  کیـ  تـا  هفتـه  کیـ  ازیی  جـا  هر در را مبله
 در واحـدها  ازي  اریبـس  نیبنـابرا  باشـد،  فونیکس در تابستان خواهد ینم

 کیـ  از را ملـک  و میکـرد  قیـ تحق بـه  شروع. هستندی  خال هاماه آن خالل
 لیتبـد  مـدت  بلنـد ي  ااجـاره ي  هـا آپارتمـان  بـه  مـدت  کوتاهي  ااجاره هتل
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 مـا . رفت باال ملک ارزش و - دیرس ٪3 به ٪37 ازی  خال مکان نرخ. میکرد
  !میشد برنده ياهیسرما سود در کسب هم وي نقد انیجر کسب در هم
ي جـستجو  مـستغالت  و امـالك  در گـذار هیسـرما  کیـ  عنوان به شما کار

  .است مشکل آن حل و دارمشکل امالك

 توجه ارقام و اعداد به که دیباش داشته ادی به شهیهم
  دیباش داشته

 بـا  نـه  ، دیـ کن فکر خود حساب نیماش با«: گفت یمپدرپولدار   که همانطور
 هـدفتان  و دیبشناسی  بخوب را نظرتان مورد منطقۀ یوقت نیبنابرا ».قلبتان
 ارقـام  و اعـداد  قیدقی  بررس با دیباش مطمئن د،یبدان راي  گذارهیسرما از

 خواهنـد  شـما  بـه  اعداد شهیهم باًیتقر. دیابییم را دیهست به دنبالش  آنچه
 و ادیـ ز اطالعـات  کتـاب  نیـ ا. ریـ خ ایـ  دیـ اافتهیی  خوب معامله ایآ که گفت

  .دهدیم ارائه اعداد لیتحل و هیتجز مورد دری باارزش

  یانیپا ۀیتوص
 بخـاطر  صـرفاً  نیبنـابرا  ست،یـ ن زیـ چ همـه  متیق که دیباش داشته ادی به
  .دینشو دور خود اصول از نییپا متیق
 دارد؟ مثبـت ي  نقد انیجر ایآ ؟کند یم برآورده را شماي  ارهایمع ملک ایآ
 نیبهتـر  بـه  پدرپولـدار  دارد؟ وجود متیق شیافزاي  برای  خوب شانس ایآ

 بـه  ملـک  بـودن  ارزان صـرف «: اسـت  کـرده  عنوان را موضوع نیا شکل
ي سـود  امـا  باشـد  ارزان اگـر  واقع، در. ستین معامله بودن خوبي   معنا

  ».دیادهیخر که باشدی ملک نیتر گران تواندیم باشد، نداشته
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 نایـ جر کـه ی  امالک دنبال به د؛یبسپار بخاطر راپدرپولدار  ی  اساس اصول
 است دهیرس آن زمان اکنون خوب،. دیباش دارندي  اهیسرما سود وي  نقد
ي ســو بــه خــود زیــآم تیــموفق ســفر تــا دیشــو آمــاده. میکنــ شــروع کـه 

  !میکن آغاز را مستغالت و امالك دري گذارهیسرما
  ها،نیبهتري آرزو و شما از تشکر با

                                                                               
  رابرت کیوساکی
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  »یادداشت«

 



   مقدمه

چگونه امالك و مستغالت تبدیل به 
  شوند؟ دارایی می

  
 تیـ مز از هم وی  اتیمال تیمز از هم مستغالت و امالك دري  گذارهیسرما

 بـه  رو هموارهیی  دارا ارزشی  عنی است، برخورداریی  دارا ارزش شیافزا
 اسـتفاده  –دارد که  است یاهرم عملکرد تشیمز نیبزرگتر اما؛  باشد رشد

ي انـه یهز برابـر  چندبعالوه   ،يگذارهیسرماي  برا) OPM (انگرید پول از
 بـه  OPM از اسـتفاده  بـا . دارد ارزش دیکنیم صرف دیخري  برا شما که

 باشـد  داشتهیی  باال درآمد تانیبرا که دیبخر رای  ملک دیتوانیم وام، شکل
  .دیباش کردهی اندکي گذارهیسرما اگری حت

  ست؟یچ مني شنهادیپي هانهیگز
 در. دیـ کنیی  درآمـدزا  مـستغالت  و امـالك  با دیتوانیم روش چند با شما
  .است شده انیبپدرپولدار ي هاهیتوص وي شنهادیپي هانهیگز ادامه

  
  ؟ياهیسرما سود ای یمالگردش .1

ی مـال گـردش . نـده یآ دري  سـودآور  لیپتانس با مدت، بلندی  مالگردش
 مـت یق بـا  نـده یآ در تـا  دیـ دار نگـه  را خود ملک دیدار قصد شمای  عنی
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 بـا  ملـک  فـروش  حاصـل  اي  هیسـرما  سـود  اما د؛یبفروش را آنیی  باال
-هیسـرما  ازی  بعـض . دیـ ادهیـ خر را آن که استی  متیق از باالتری  متیق

 کـرده ي  داریـ خر اي  هیسرما سود به دنیرسي  برا فقط را ملک گذاران
ی خـوب ي  هاروش دو هر يا  هیسود سرما  وی  مالگردش. فروشندیم و

 هر و هستند مستغالت و امالك دري  گذارهیسرما ازي  آورسودي  برا
 امـا ؛  برخوردارنـد ی  خوب گاهیجا از گذارهیسرمای  مالي  هانقشه در دو
ي آزاد از هـدف  باال درآمد کسب با خواهدیم کهي  گذارهیسرماي  برا
 شیپـ  را پدرپولدار راه قطعاًي  نقد انیجربا انتخاب    کند، درك رای  مال
  .ردیگیم
  د؟یکن معلق و دیبخر ا یدیدار نگه و دیبخر .2

ي بـرا  درسـت  و شـده  شیآزمـا  روش کیـ  نیـ ا. دیـ دار نگـه  و دیبخر
 داشـته ی  خـوب  دیخر اگر. است اندازه یب و نامحدودی  ثروت به دنیرس
 و دیـ خر د،یـ کن تیریمـد  و داشـته  نگه ریتدب با را ملک سپس و دیباش
ی خـوب  و ثابـت ي  بـاال  درآمـد  شـما ي  بـرا  ماهانه تواندیم داشتن نگه

 نـه  باشـد،  شیافزا به رو همواره ملک ارزش اگر بعالوه،. باشد داشته
 بـه  بلکـه  داشت خواهد همراه به را ماهانهي  نقد انیجر شماي  برا تنها
. دیبرسـ  هـم  اي  هیسرما سود به فروش صورت در دهدیم اجازه شما

 و دیخر! کنندیم پرداخت را شما وام اقساط مستأجران گذشته، آن از
 الزم اوقـات ی  گـاه  رایز باشدی  خوب يوهیش تواندیم زین کردن معلق

 بخـاطر  امـا ؛  دیـ کن خـرج  خودتان پول ازی  حت کردن سودي  برا ستین
 بدسـت  را سود آن دوبارهي  نقد انیجر جادیاي  برا دیبا د،یباش داشته
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 خودی  مال حسابدار باي  گذارهیسرما نیبهتر داشتني  برا لطفاً. دیآور
  .دیکن مشورت

  پول؟ دادن دره ای پول دادن دره بدون .3
 کیـ  نیـ ا. دیباشـ  داشـته  بخـاطر  راي  نقد انیجر مانندیی  جادو کلمات
 بوده تان  هیسرما بازگشت نیباالتر خواستار شما. استی  واقع موازنۀ

 بـه . دیـ ده قـرار  استفاده مورد را پولتان شکل نیبهتر به دیخواهیم و
 د،یداری  کم پولي  گذارهیسرماي  ابر و دیهستي  مبتد اگر مثال، عنوان

ـ  وي  رضـرور یغ خـرج  حـداقل (ي  گـذار هیسرما نیبهتر پس دادن دره 
 اسـت  ممکـن  دارد یدر پ  رای  مثبتي  نقد انیجر هنوز تانیبرا که) پول
ي بـرا ي  ادیـ ز پـول  دیشـا . باشـد  تـان یبرا روش نیبهتـر  زمان آن در

 اسـتفاده  يدیـ مف شکل به پولتان از دیخواهیم و دیداري  گذارهیسرما
 انیـ جر به دنیرسي  برا راي  شتریب پول دیبخواه است ممکن اما د،یکن

ــد ــه ينق ــوب يماهان ــرج خ ــکن خ ــه. دی ــا يهم ــانی ــه ه ــه ب  يبرنام
  .داردی بستگ شمای شخصي گذار هیسرما

  
  دیبدان را فیتعار نیا دیبا: فیتعار

çدارد ازیني ادیز راتیتعم به کهي اخانه: یکلنگ خانه.  
 ç FSBO : توســط شـده  فروختـه  ملـک  – مالـک  توسـط  فـروش ي بـرا 

  .مستغالت و امالكي احرفه خدمات بدون مالکش
çاجـاره ي واحـدها  يساالنه درصد ي دهنده  نشان عدد: یخال مکان نرخ 

ی بـاق  مـستأجر  بـدون  سـال  طـول  در واحد کی کهی  زمان درصد ای نرفته
  .ماندیم
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çت،یجمع تراکم ن،یزمي  کاربر و استفاده مقررات: يبندمنطقه نیقوان 
 نیقـوان  شود،یم میتنظی  محل دولت توسط  که ساختمان ةانداز وي  کاربر

 هـم  شـما  کنند؛یم رییتغ جوامع شرفتیپ و توسعه با همراه معموالًی  محل
  .دیباش آنها از تیمعاف ای رییتغ خواستار دیتوانیم
 



  1 فصل

  پیدا کردن امالك
  

  کنم؟ شروع کجا از
 چـه  دنبـال  قـاً یدق شـما  امـا ؛  دیهـست  امالكجستجوي   يآماده شما اکنون
 فـصل،  نیـ ا در د؟یکن دایپ را دیخواهیم کهی  ملک دیتوانیم کجا و د؟یهست
 ماننـد  درسـت  د،یـ ده پاسخ سؤاالت نیا به چطور گرفت دیخواه ادی شما
  .پولدار پدر

 ۀبرنامـ  بـا ی  ملک نوع چه که دیبفهم چطور گرفت دیخواه ادی شما نخست،
 هـر  در کـه پدرپولـدار   ي  راهکارهـا  نیمهمتـر  شما. دارد تطابق شمای  مال

ــ و آموخــت دیــخواه را دارنــد کــاربردی تیمــوقع  چطــور دیــریگیمــ ادی
 قیـ تطب تـان یشخـص ي  زیـ ربرنامه و اهدافي  مبنا بر را گریدي  ارهایمع
  .دیده

ي کـاربرد  اریبسی  اطالعات است مدنظرتان کهی  کانم افتني ی برا نیبنابرا
 مـورد   ملـک  کـردن  دایـ پي  بـرا  رایی  هاروش درز دولف. دیریگیم ادی را
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 رای  اساسـ  نکـات  نیـ ا ازی  برخـ  خـواهم یم شما از که برده بکار نظرتان
  .دیکن مطالعه

 داشـته  بخـاطر  را 1 – 3 – 10 -100ی  اصـل  اعـداد  قانون ر،یمس طول در
  .دیباش
  :دیباش داشتهی انتظارات نیچن دیبا د،یبخر دیخواهیم کهی ملک هري برا

þ 100 دینیبب را مورد  
þ10 انتخاب کنید را مورد  
þ 3 مورد را بپسندید  
þ دیبخر را یکی  
 کـه  دیـ داریبرمـ  دیـ خر بـه سـمت    بـزرگ ی  گـام  شما فصل، نیا انیپا در

 ستیـ ل نیاولـ  شـما  ؛شماسـت  مستغالت و امالكي  گذارهیسرما نینخست
  !کرد دیخواه شروع ملک 100 با را ودخ
  
 و امـالك ي  رو موفـق  يجامعـه  کیـ  رشـد  به رو بخش در کهي  فرد هر«

 کنـد، ي  گذارهیسرما) اندشده انتخابی  درست بهی  امالک (منتخب مستغالت
 اسـاس  مستغالت و امالك رایز کرده، اتخاذ را شدن مستقل مطمئن روش
  .»هستند ثروت

  رزولت تئودور-
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  دیکن نییتع را تانیارهایمع هستم؟ هچ دنبال به
 بخـاطر  دیـ بایـی   دارا و امـالك  مـورد  در کـه یی  زهایچ نیمهمتر از تا دو

 چـه  در ستیـ ن مهـم . اسـت  اي  هیسرما سود وي  نقد انیجر دیباش داشته
 شـما  ۀیـ اولي  ارهـا یمع از دوتا دیبا همواره مورد دو نیا د،یهستی  سطح
  .باشد
 و امـالك . دیـ برندار چـشم  هـستند  اردنـده یآ و رشـد  به رو کهی  مناطق از

 در شـما  امـا  دارنـد ي  رشـد  بـه  رو رونـد  زمـان  طـول  در کـالً  مستغالت
 ةدیـ ا کیـ . باشـد ی  ترقـ  به رو همه از شیب که دیهستي  امنطقهي  جستجو
 منـاطق  بلکـه  م،ینـدوز  چـشم ی  مـسکون  مناطق به فقط که ست ا نیا خوب
ي هـا فروشـگاه  نطقهم در ایآ. میباش داشته در نظر  زین را اطرافشي  تجار
ي دیـ جد ياداري  هـا سـاختمان  ایـ آ شوند؟یم افتتاحیی  باال سطح ای دیجد

 نـشان  تواننـد یمـ  نهـا یا هـستند؟ یی  جابجا حال دریی  هاشرکت ای ساخته
 و داردي  ادیز طالب ای و است شرفتیپ به رو نظر مورد يمنطقه که دهند
  .دیشو پررونق بازار کی کف وارد است ممکن

ي ارهایمعي  کار برگ سپس دیده پاسخ آنها به و دیبخوان را ریز سؤاالت
  .دیپرکن رای اصل

  است؟ مناسب مني برای امالک چه
  .دیکن شروع کم پول با %
 دوبلکـس  يخانـه  کی ،یخانوادگ يخانه ک ی ؛دیکن شروع کوچک امالك با
 اشـتباه  انتظار دیبا شما و هستند ندیفرآ ازی  بخش اشتباهات. پلکستری ای

 و شـده  تـر بـاهوش  اشـتباه،  هـر  بـا به عبارتی شـما     . دیباش داشته کردن
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 را خـود  اشـتباهات  نیبنـابرا ؛  شـود یمـ  آسـانتر  تان يبعدي  گذارهیسرما
 بـه  سپس دیریبگ درس خود اشتباهات از د،یده انجام کوچک امالكي  رو

 انیـ جر بای  امالک دیخواهیم چرا که نیا علت. دیبرو بزرگتر امالك سمت
 شـما ي  بـرا  توانـد یمـ ي  نقـد  انیـ جر: سـت  ا نیا دیباش شتهدا مثبتي  نقد

  .دیشویم مرتکب راه نیا در کهی اشتباهات برابر در باشد محافظی
  .جستجو کنید تان زندگی کینزد محل در %
 محـل  کیـ نزد کـه  دیباشـ ي  ااجـاره  امـالك ي  جستجو در ،آل  ایده طور به

  .هستند تان زندگی
 چـه  دیـ نیبب و داشتهی  دسترس لمح بهی  راحت به شودیم موجب کار نیا

 بـا  د،یـ نیبب را فروش و دیخري  هامتیق اند،شده فروش بازار واردی  امالک
  .داشته باشید دست در را بازار نبض و دیکن صحبت گانیهمسا
  .دیندازیب انیجر به راي نقد گردش ممکن زمان نیترعیسر در %

 روز همـان  از آل  ایـده  طـور  به است، مثبتي  نقد انیجرکسب   شما هدف
 امـا  د،یـ بردار قـدم  چنـد  دیـ باي  نقـد  انیجر آغاز از قبل اوقاتی  گاه. اول
  .دیده قرار خود اول تیاولو در را مثبتي نقد انیجر
 نگـه  را آن کند،یم جادیا معقول درآمد انیجر کی ملک کهی  زمان تا %
  .دیدار
 و کنـد  جـاد یا اي  هیسـرما  سـود  و رود بـاال  ملـک  ارزش کـه ی  زمـان  تا ای

 بـا  بزرگتـر  ملـک  کیـ  بـه  را سـود  و دیدار نگهش دیبفروش را آن دیانبتو
 اسـت،  گفتـه پدرپولـدار    کـه  همـانطور . دیـ کن لیتبـد  تـر  يقوي  نقد انیجر
ي نقـد  انیـ جر سـال  انیسـال  کـه  هـستند یی  آنها هايگذارهیسرما نیبهتر

  .مستمر دارند
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 نیا به دنیرس در من به تواند یمی امالک نوع چه نیبنابرا
  کند؟ ککم اهداف

 پلکستری حداکثری  مسکون امالكي  جستجو در شتریب د،یهستي  مبتد اگر
 منـابع  شیافـزا  آمـاده  و دیا کرده شروع راي  گذار هیسرما قبالً اگر .دیباش
 ساختمان سمت به که باشد دهیرس فرا آن زمان است ممکن د،یهست خود

 ودخـ  برنامـه  بـه  هرچه .دیبرو کوچک آپارتمان کی یحت دیشا ای بزرگتر
 بزرگتـر  امالك دیخر سمت بهي  شتریب سرعت با د،یشویم مطمئن شتریب

  .دیکنیم حرکت
  

  من مستغالت و امالكي ارهایمع
  .هستم امالك نوع .................................. دنبال به من

ــن ــ م ــا خــواهمیم ــه دالر .................. حــدود ب ــوان ب ــ عن  پرداخــت شیپ
  .کنمي گذار هیسرما
 را پرداخت شیپ. (است دالر ................... - دالر ............... منی  متیق حدود

 رنـج  نییپـا  سطح بخاطر را درصد 30 تا 20 سپس و کرده ضرب 10 در
 رنـج ي  بـاال  سـطح  بخـاطر  درصـد  30 تـا  20 و کرده کم آن از تان یمتیق
  ). دییفزایب آن به تان یمتیق
ي گـذار هیسـرما ي  بازساز و راتیتعمي  برا دالر ............ حدود خواهمیم

  .کنم
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  :دارم در نظر را ریز يبودجه تأمین انواع
............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

  

  است؟ چقدر میمال توان
ي بـرا . دیـ داري  موجـود  پرداخت شیپ عنوان به چقدر دیریبگ میتصم اول،
 کنـد یمـ  فـرض  که دیکن ضرب 10 در را عدد نیا مت،یق قیدق برآورد کی

 از شتریـ ب ای کمتر تینها در است ممکن. دیداری   نگینقد کاهش درصد 10
 بـرآورد ي  بـرا ی  خـوب  روش امـا  دیباش داشتهی  نگینقد کاهش درصد 10

 از تـر نییپـا  درصد 30 تا 20 و باالتر درصد 30 تا 20 حاال. است هدفتان
  .دیآور بدست را خود متیق رنج تا کرده محاسبه را عدد نیا

  
 د،یـ خریمـ  را خـود ی  واقعیی  دارا کهی  زمان« :گفت همیشه می پدرپولدار  

 و رشـد  بـه  رو کـه  دیباشـ ي  امنطقه در بالقوهي  نقد انیجري  جستجو در
  .»است دارندهیآ
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 کیــ هرگــز. دیــنکن محــدود مــتیق بخــاطر صــرفاً را خودتــان: نکتــه☺ 
 رد یـد ندار را دشیـ خری  مـال  تـوان  نکـه یا بخـاطر  را خوبي  گذارهیسرما
 خـالق  نقـدر آ پـول  کـردن  دایـ پ در باشدی  خوبی  لیخ يمعامله اگر. دینکن

 را شـما  پـول  نداشـتن . دیـ کنیمـ  رتیـ ح هـم  خودتـان  کـه  شـد  دیخواه
  .دیکن فکرة بیشتري چاري هاراه به دیبا رایز کندیم تر باهوش

  کنم؟ نهیهزی کلنگ يخانه ک یبازسازيي برا توانمیم چقدر
ی گـاه . دیـ نیبب را ظـاهر  از فراتـر  دیـ ریبگ ادی ارزان،ي  دیخر داشتني  برا

 بیـ عجی  فرصـت  بـه  دارنـد ي  ادیـ ز کار به ازین ظاهر در کهی  امالک اوقات
 وجـود،  نیـ ا بـا . باشـد  مناسـب  مـتش یق اگر البته   ؛شوندیم لیتبد تانیبرا
 ممکـن  د،یـ کنیم مستغالت و امالك دري  گذارهیسرما به شروع کهی  زمان
 نداشته را بزرگ و عمده راتیتعم انجامي  برای  کافی  نگینقد ای زمان است
 کوچک، راتیتعم به که ست ا یامالک دیهست بدنبالش شما که آنچه. دیباش

 خچـال ییـا    ،نمای  نقاش اط،یح کردن زیتم مثل: رنددا ازین ظاهري و ارزان
 )دالر 1000 از کمتــر( کوچــکي گــذارهیســرما کیــ اوقــاتی گــاه. دیــجد
. بیفزایـد  ملـک  ةاجـار  نرخ و بالقوه ارزش بهی  توجه قابل طور به تواند یم

 هـم  را ملک قدمت دیکنیم فکر راتیتعم مورد در کهی  زمان ن،یا بر عالوه
  . دارند ازیني شتریبو هزینۀ  کار به تریمیقد امالك اغلب،. دیریبگ در نظر
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   بپردازم؟ را ملک پول توانمیم چطور
 راي  گـذار هیسـرما  نیـ ا پـول  دیـ با چطـور  دیـ کن فکر که ستین زودی  لیخ

 پولـساز  شـما ي  بـرا  کـه ي  ابالقوه منابع دیدار ازین شما اکنون. کنم فراهم
  : دیبردار ادداشتی ریزی مال منابع از. دیبشناس را هستند
þ هاوام و اندازهاپس و یرهني هاشرکت ،یمحلي هابانک. 

þ یخصوص بودجه. 

þ یفرضي هاوام. 

þ مالک جۀبود. 

  ؟سر بزنم کجا به معامالت و امالك افتني یبرا
ي برای  نیگزیجا د،یکنیم شروع مستغالت و امالك از کهی  زمان خصوصاً

 کـه   است نیا راه نیبهتر. ردندا وجود امالك به کردن نگاه و رفتن رونیب
 بـازار  رونـد  و دیباش داشته دیشد واردش کهي  بازار از نانهیب واقعی  درک
 دایـ پي  برا روش نیا. دیببر سود آن از دیبتوان تا کردهی  بررس همواره را

 نگـاه  فروش غاتیتبل به که طور همان. ستیخوب روش هم کارگزار کردن
 تکـرار  اسمـشان  گـران ید از شتریـ ب که  امالکی کارگزاران نام از د،یکنیم

 مـدنظر  يمنطقـه  بـه  نسبتي  شتریب شناخت آنها ؛دیبردار ادداشتی شده
 شـروع  تـان   زنـدگی  محل به کینزد ای خود مجاور يمنطقه از. دارند شما
  .دیبرو آنجا به بارها و بارها دیتوانیم بیترت نیا به دیکن

 در نکـات  نیـ ا. دیاشب داشته بخاطر را ریز نکات قیتحق شروع با همزمان
  .کنندیم کمک شما شتریب چه هر دقت
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  دیکنی بررس را منطقه
 بـه  شهیـ هم. دیـ کنی  بررسـ  را آنجا و رفته منطقه به شخصاً که است مهم
  .دیباش داشته آمد و رفت اطرافش و نظرتان مورد ۀمنطق
 فـروش  هـاي   آگهـی  بـه ي  اژهیو توجه و کرده ادداشتی را رییتغ گونه هر

 کنـد؟ یمـ  فـت اُ ایـ  و رفته باال متشانیقی  سرعت چه بااینکه  . دیباش داشته
 در کـه ي  افراد با هستند؟ی  کسان چه منطقه هاي امالك   آژانس نیمعروفتر

 وجـو   پـرس  آنهـا  از محـل  مـورد  در و کرده صحبت کنندیمی  زندگ محل
  .دیشو زدهشگفت هاجواب دنیشن با است ممکن. دیکن

  دیکن جستجو نترنتیا در
 نترنـت یا در هـستند  مـستغالت  و امـالك  معـامالت  از پر که تیسا صدها
 مختلـف  مجـاور  منـاطق  در را هـا اجـاره  نـرخ  و هامتیق رنج. دارد وجود
یی شناسـا  رای  منـاطق  کـرد  خواهد کمک شما به سهیمقا نیا. دیکن سهیمقا
  .است دوارکنندهیام آنهاي روي گذارهیسرما که دیکن

  دیکن صحبت مستغالت و امالك نیمتخصص با
 مـستغالت  و امـالك  متخصص چند با د،یکردیی  شناسا را بازار کهی  وقت
 بـازار  مـورد  در و کرده کار منطقه آن در کهي  افراد دیبگذار مالقات قرار
 بـازار ي  موجـود  داننـد یمـ  تنهـا  نه آنها. دیکن بحث آنها با فروش و دیخر
ی فعلـ  طیشـرا  و متیق مورد دری  خوب ةدیا شما به توانندیم بلکه ست،یچ

  .بدهند بازار
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  دیکن صحبتی محلی بازرگان اتاق با
 ۀنـ یزم دری اطالعـات  کـه  دهنـد یمـ  انجـام  رای مطالعاتی بازرگاني  هااتاق
ی دولتـ  بخـش  در هم کند،یم فراهمی  آت يشدهي  زیربرنامهي  هاشرفتیپ
 رییتغ و بالقوه رشد به میداری  نگاه کهی  زمان. یخصوص بخش در هم و
  .باشند ارزشمند توانندیم اطالعات نیا مجاور مناطق در

  دیبشناس رای دولت دیمفي هایندگینما و مقامات
 در دیـ با امـا  باشـد  کننـده ی  عصبان تواندیمی  دولتي  ادار امور قرمز خط
 نیقـوان  و تـان  منتخـب  يمنطقـه  در اجـاره  بـازار  به مربوط نیقوان مورد
 کـدام  کـه  نیـ ا دنکـر  دایـ پي  بـرا . دیـ بدان رایی  زهـا یچ مستغالت و امالك
 امـالك  بـه  مربوط نیقوان وضع دارعهدهی استان وی  محلی  دولتی  ندگینما
 ای و شک اگر. دیبگذار هستند وقت  شما يمنطقه در مسکن و مستغالت و

  .دیکن مشورتی حقوق مشاور کی با شهیهم دیدار یسؤال

 و امالك دري گذارهیسرماي هاانجمن و هاهیاتحاد در
  دیکن جستجو مستغالت

  دیکن قیتحقي بندمنطقه نیقوان مورد در
 آنهـا . دیباشـ  داشـته  تماسی  محلي  بندمنطقه وي  زیربرنامه ونیسیکم با
ی آتـ  وي جـار ي  هـا برنامـه  ينـه یزم در اطالعـات  نیروزتـر   بـه  توانندیم

 .دهند ارائه شما به را دیهست آن دري گذارهیسرما خواهان کهي امنطقه



  2 فصل

چطور یک معاملۀ خوب را از بد 
  تشخیص دهم؟

  
 دیـ کنیمـ  مـشاهده  کـه  آنچـه  اسـاس  بر؛  دیکنیم نگاه ملک به که همچنان
 نـه  معـامالت  از خـوب  معـامالت  انتخـاب ي  برا اما؛  ردیگیم شکل نظرتان
 و اعـداد  بـه  دیـ بارو  از این . دیباش داشتهي  تر قیعم نگاه دیبا خوب چندان
  .دیکنبیشتري  توجه ارقام
 شـده  ینـ یب  شیپـ ی  مـال  گزارش کی چطور گرفت دیخواه ادی فصل، نیا در

ی ابیـ ارزي بـرا  مناسـب  و خوبي  ابزار هافرم نیا. دیکن مرور راي  احرفه
 چنـد  بـه  شـما . هـستند  دارند کهي  اهیسرما بازگشت نرخ برحسب امالك
 دیـ ریگیمـ  ادی فهرستی  فوقان قسمت کردن کامل با و دیکنیم نگاه نمونه
 ،1فلج تحلیلی  ازي  ریجلوگي  براشما  . دیده صیتشخ را بهتر امالك چطور

                                                           

1 - Analysis paralysis که فرد آنقدردر مرحله تجزیه شود یم این اصطالح به زمانی اطالق 
 .ماند یم که از ادامه راه کند یمگیر   اطالعاتيآور جمعو تحلیل و 
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 ممکـن  فصل، نیا انیپا تا. دیریگیم ادی را معامله انجامي   برا زدن انبریم
  !دیابیب را موفق يمعامله نیاول بستني برا درست راه است

  

  ست؟یچ شده بینی پیشی مال گزارش

 یواقعـ یـی   دارا کي یـ  برای  مال گزارشی  نوع شده  بینی  پیشی  مال گزارش
 راي  جاري  درآمدها و مخارج کهي  نقد انیجر گزارش برخالف اما؛  ستا

ي درآمـدها  و مخارج ازی  طرح شده ینیب  شیپی  مال گزارش دهد،یم نشان
ی اتیـ عمل ارقـام  شـده   بینـی   پـیش ی  مال گزارشات اکثر. است شده ینیب  شیپ

  .دهندینم نشان رای واقع
 د،یبپرسـ  آژانـس  از د؟یـ کن هیـ ته کجـا  از را دهش  بینی  پیشی  مال گزارشات

ــس ــهی ک ــغلش ک ــع ش ــاتي آورجم ــهیزم در اطالع ــزارش ين ــال گ ی م
 شـما . اسـت  بـالقوه  دارانیـ خر بـه  امالك فروش منظور به شده  بینی  پیش
ی مـال  گـزارش  مورد در مستغالت و امالك کارگزار کی ازی  حت دیتوانیم

 در هـا فرم نیا. دیکن وجو  سپر است مدنظرتان کهی  امالک يشده  بینی  پیش
 همـواره  دیـ بدان رای  اصل عناصر اگر اما دارند وجودي  ااندازه و شکل هر
  .دیآور بدست را ازتانین مورد و الزم اطالعات بود دیخواه قادر

 فـروش ي  ابزارهـا  شـده   بینی  پیشی  مال گزارشات که دیباش داشته بخاطر
 ارائـه  ملـک  از نانـه یب خـوش  و دوارکننـده یامي  ریتـصو  معمـوالً  و هستند

 وی  خال مکان نرخ کاهش و اجاره شیافزا هافرم نیا است ممکن. دهند یم
 نیـ ا يهـا   مؤلفـه  مـورد  در بعـد  يصـفحه  سـه  در. دهند نشان را مخارج
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ی مـال  گـزارش  نمونه به کرد، میخواه صحبت شده  بینی  پیشی  مال گزارش
  .دیکن زیآنال را آن وکرده  نگاه شده بینی پیش

  
 ایـ آ که دییبگو دیتوان ینم ساختمان به توجه با فقط شما: گفتر  پدرپولدا

 اعـداد،  .دیـ کنی بررسـ  را ارقـام  دیبا .بد ای است خوبي گذار هیسرما کی
  .ند هستمطلبي ایگو

  

  ست؟یچ شامل شده بینی پیشی مال گزارش کی

ی اطالعـات  کـرد  خواهنـد  کمک شما به شوندیم انیب ادامه در کهی  فیتعار
. دیـ کن درك بهتر را دارد وجود شده  بینی  پیشی  مال گزارش نوع هر در که

ی خـانوادگ ي  ااجـاره  ۀخان کي ی برا معموالً مستغالت و امالك کارگزاران
 ریـ ز مثـال  در کـه  همانطور اما؛  کنندینم هیته شده  بینی  پیشی  مال گزارش

ی مـال  گـزارش  ازی  مـشابه  فرمـت ی  سـادگ  بـه  دیـ توانیمـ  شـما  د،ینیبیم
  . )یخانوادگ يخانه کی یحت (دیببر بکاری ملک هري برا را شده بینی پیش

  

   ارقام و اعداد

 گفت خواهند شما به شده  بینی  پیشی  مال گزارش در موجود ارقام و اعداد
 ملـک  دیدار میتصم اگر. ریخ ای دارد را شتریبی  بررس ارزش ملک کی ایآ

 رقـام ا و اعـداد  از سـپس  و داده قـرار ی  بررسـ  مورد شتریب را نظر مورد
ی مـال  زیآنـال  جهـت  شـروع  ينقطـه  عنوان به شده  بینی  پیشی  مال گزارش
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پدرپولـدار   مـستغالت  و امالك ابیارز با شما بیترت نیا به د،یکن استفاده
  .کرد دیخواه آغاز را کارتان

  

 شده بینی پیشی مال گزارش در موجود اصطالحاتي معنا
  ست؟یچ

 واضـح  شـده   بینـی   شپـی ی  مال گزارش در موجود اصطالحات ازي  اریبس
 بـه  ازیـ ن اصـطالحات  ازی  کمـ  تعـداد . ندارنـد  حیتوضـ  بـه ي  ازیـ ن و بوده
  :است آمده ادامه در که دارندي شتریب حیتوض
ý انتظـار  مـورد  دیـ خر مـت یق ایـ  فروشـنده  نظـر  مـورد  متیق: متیق 

  !شماست
ý بـر  میتقـس  سـاالنه ي   نقـد  انیـ جر: نگیینقد بازگشت در نقد پول 

 گـزارش  کیـ  در. نـد یگو را فروشـنده  توسط شده نییتع پرداخت  پیش
  .راهنماست و شاخص کی تمیآ نیا شده بینی پیشی مال
ý هیسرماي  آورجمع نرخ) CAP :(بر میتقس ،خالصی  اتیعمل درآمد 
ي آورجمـع  نـرخ . شـود یمـ  انیـ ب درصـد  صـورت  بـه  که دیخر متیق

 ةدهنـد  نـشان  و شـاخص  شود،ینم شامل رای  بده زانیم که هیسرما
  .استیی دارا و ملک ارزش
ý شـامل  واحـد  نوع. ندیگو را ملک کي ی واحدها تعداد: واحد بیترک 
 اعـداد  به توجه با. است حمام 1 اتاق 2 حمام، 1 خواب  اتاق 1 کار، اتاق
 و مربـع  فـوت  برحـسب  واحـد  هـر  واحـدها،  تعـداد  به مربوط ارقام و
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