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  مقدمه
  

گذاري در امالك و مستغالت عالقۀ زیـادي        گذاران به سرمایه    چرا سرمایه 
مـان جـستجو    ها را باید در نزدیکی محـل زنـدگی       دارند؟ چرا بهترین ملک   

کنیم؟ چگونه از پول دیگران در امـالك و مـستغالت اسـتفاده کنـیم؟ آیـا                 
ود براي ورود به دنیاي امالك و مستغالت اصول معینی وجود دارد؟ سـ            

گذاري امالك چیست؟ در سال جدیـد، دنیـاي امـالك         نهایت در سرمایه    بی
ــردم در عرصــۀ     ــضی از م ــرا بع ــیش رو دارد؟ چ ــه سرنوشــتی در پ چ

  ...گذاري امالك موفق نیستند؟ و  سرمایه
سـاز نیـز هـستند     پاسخ تمامی این سئواالت که بسیار طالیی و سرنوشت      

  .  در این کتاب آمده استگذار خبرة امالك و مستغالت توسط دو سرمایه
جالب اینجاست که این ترفندها همگی تجربیات عینی آنهـا در ایـن کـالس        

کـیم و رابـرت کیوسـاکی دوسـت دارنـد بـا ارائـۀ               . گذاري اسـت    سرمایه
طر بیشتري امالك و مستغالت     ها و نکات کلیدي شما با فراغ خا         راهنمایی

  .هاي خود رقم بزنید گذاري وارد شده و آیندة روشنی را براي سرمایه
پـس حـاال نوبـت      . ما خواستار بهترین شرایط مـالی بـراي شـما هـستیم           

شماست که آستین همت را باال زده و سـواد مـالی خـود را بـه صـورت                   
  . مالی برسیدکامالً هوشمند باال ببرید تا به آزادي کامل و همیشگی 

امیدواریم از این کتاب هم مانند دیگر آثار این نویسندگان اسـتفادة کـافی             
  .و وافی را ببرید
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هاي آن به دیدة اغماض بنگریـد و نظـرات         مزید امتنان است که به کاستی     
هاي سازندة خود را براي ما ارسال کنید تا در ادامۀ راه از آنهـا            و دیدگاه 

  .بهره ببریم
  . سربلند باشیدهمیشه پویا و

 انتشارات طاهریان                                                                    

  



  1 فصل

آمیز در زمینۀ   نکتۀ موفقیت6
  گذاري در امالك و مستغالت سرمایه

  
  یوساکی کمی شده توسط کنوشته

 خود گذاري سرمایه یی دارانی اولدی خردر يریادگی یمنحن
  دیرا کاهش ده
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 اری بس لی دل نیبه هم . دیریم ی، م  دی شده است که اگر رشد نکن      گفتههمیشه  
. دی شـو لی تبـد العمر مادامآموز   دانشکی به ی زندگيمهم است که در باز    

 صـحبت   ی آمـوزش سـنت    کی ي، من در مورد صرف وقت و پول برا        البته
 من در مورد خواندن کتـاب و مقالـه          -) دی واقعاً بخواه  نکهیمگر ا  (کنم  نمی

 از افـراد موفـق در صـنعت خـود کـه      يریادگیـ  معتبـر و   ي منابع خبـر   زا
 خـودت  ي کـه بـرا  یزنـدگ  بـراي سـاختن   کـنم  می صحبت   کنند  می یزندگ
  . خواهی می

 – دیـ خوان مـی  ن ی و هرگز مجلـه پزشـک      دیهست که اگر پزشک     دیتصور کن 
 ی درمـان  يها نهیگزجدیدترین  ،  یی دارو يها  پروتکل نیاز آخر پس چگونه   

مطمئنـاً بیمـاران شـما در        و   کنیـد   مـی پیـدا    ی آگـاه  ی جراحـ  يها  روش ای
صـادق  نیـز   ر صـنعت     امر در مورد هـ     نیهم. گیرند  معرض خطر قرار می   

  . در امالك و مستغالتگذاري سرمایه ژهی به و-است 
نعت در صـ  و اطالعات    راتیی که در مورد تغ    رمیگ ی م می تصم منبنابراین  

خـودم  کـاري   نـه یخواهم در زم ی م رای، ز امالك و مستغالت به روز باشم     
 من مهـم    يبرا.  پولم در دسترس است    ی، مخصوصاً وقت  متخصص باشم 

 رییـ  با گذشت زمان تغ    گذاري  سرمایه و روش    نی قوان رای، ز است که بدانم  
 از همـان    قـاً یدقهـم    بـودم و هنـوز       متحجـر اگر من در فکر خـود       . کند یم

 تیـ  مـن موفق ي سـال قبـل بـرا      هـا   دهکردم که    ی استفاده م  ییها ياستراتژ
، مـن از    در عـوض  . شـدم  یمـ خانمان   یدوباره ب حاال  ، احتماالً   ه کرد جادیا

 را در   دیـ  جد يهـا   آموخته نی و سپس ا   رمیگ ی م شاورهممشاوران معتمد   
 بـه طـور مـداوم    نمـ . کـنم  ی خود اعمـال مـ  يگذار هی سرما ی کل ياستراتژ

 یدهم تا مطمـئن شـوم کـه در حالـت رشـد بـاق               ی را تکامل م   میها کیتاکت
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 راه چنـد ترفنـد را انتخـاب         نیـ  اسـت کـه در ا      ی بدان معن  نی و ا  -مانم   یم
 برتـر خـود را بـا شـما بـه اشـتراك              نکتـۀ خواستم شـش     یمن م . ام کرده

، امـا   دیـ کن ن دایـ  پ گـر ی د ي است که ممکن است در جاهـا       نکاتی نیا. بگذارم
  : من داشته استی کلتی در موفقیسهم بزرگ

  دی خود را بخرملکابتدا  .1
 در امـالك    يگذار هی سرما نهی اگر در زم   د؟یکن یهنوز آپارتمان اجاره م   آیا  

کـنم ملـک خـود را        ی م شنهادی پ شهی من هم  ،دیو مستغالت تازه وارد هست    
 يهـا  ی صـندل  نیـ ، ا چرا؟ اول از همه   . دی کن يداری در ابتدا خر   ی زندگ يبرا
 امـالك  در يگذار هی در مورد سرمادی که با  ییزهای اول را به همه چ     فیرد

، هرگـز از    دی که اول آن را تجربه نکن      یتا زمان . دهد ی، م دیو مستغالت بدان  
 ی مـال  نی، تـأم  نیهمچنـ . تیافـ  دیـ نخواهاهی  آگـ  فیـ  ظر يهـا   تفـاوت همه  
 داشـت و نـرخ   دیـ  خواهازیـ  ن ي پرداخت کمتر  شیشما به پ  ( است   تر  آسان

 دیـ ه خوا افـت ی را در  اتی کسر مال  نیو بهتر )  کرد دی خواه دای پ يبهره بهتر 
 خـود را  ی، خانـه اصـل   لیـ  در صـورت تما    دیـ توان یمـ چند سال بعد،    . کرد

پول نقدي   انیجربا  عنوان اجاره    خود را به     ی و ملک اصل   بازسازي کرده 
  . استی مالي آزادری شروع در مسي برایچه راه خوب. دینگه دار

  دی اعداد تمرکز کني احساسات رويبه جا .2
 در امـالك    گذاري  سرمایه تازه وارد    ی، به خصوص وقت    راحت است  یلیخ

ــست  ــستغالت ه ــازه مــ دیو م ــده ی، اج ــرص تــصم  دی ــرس و ح  ماتی ت
، ي تجـار  تیـ ماننـد هـر موقع    ؛   قرار دهد  ریتأثت  ح شما را ت   گذاري  سرمایه
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 ي راه بـرا   نیبهتـر . دی کن یبهتر است احساسات خود را درب منزل بررس       
 نـه یدر مـورد هز   . دی است که خود را در اعداد و ارقام دفن کن          نی کار ا  نیا

به . دی کنقی تحقCAP1 فراتر از نرخ بهره و نرخ       گذاري  سرمایههر فرصت   
 و  دیـ  کن توجـه  ي نگهدار يها  نهیهز،   بودن خانه  یل خا نهی مانند هز  يموارد
 کـه   دیـ فرامـوش نکن  . دیـ  کن یابیـ  خود را ارز   مستأجران مشکالت نیهمچن

 ي امـضا  با  ،  !)دیبا خود صادق باش    (دیری خود را در نظر بگ     سکیتحمل ر 
  .رود شما باال می اعتماد به نفس سند ملک خود،

 بی فر آنها شما رادی، اجازه ندهصحبت از اعداد است .3
  دهند

 تـا   میا  شده ي مغز ي از دوران دبستان شستشو    ها  خانم ما   کنم  میمن فکر   
 از  دیـ اما اگر قـصد دار    ؛  میستی خوب ن  محاسبه اعداد  که از نظر     میباور کن 

 دیـ ، پس با  دی خود برس  ی مال ي و به آرزوها   دی متناسب باش  ينظر اقتصاد 
 دیـ توان یم اگر - دی را متوقف کن  ترس از آنها  . دی راحت باش  اریبا اعداد بس  

تلفــن همــراه شــما  (دیــ کنمی و تقــسدیــ، ضــرب کندیــ، کــم کندیــجمــع کن
 دوسـت   نی بهتـر  تواننـد  یم، پس اعداد    ) دارد، درست است؟   حساب  نیماش
خـود را در  منفـی  فکر طرز  نکهیبه محض ا  .  سفر باشند  نی شما در ا   دیجد

 قـدرت    بـه  عاًی، سـر  دی ببر نی و پول از ب    ی، امور مال  اتیاضیمورد اعداد، ر  
  . برددیاه خویآنها پ

                                                 
  .دي یک شرکت یا یک دارایی است، ارزش نقMarket Capitalization  ارزش بازار یا1
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 و  هیـ  تجز در عـدد را     کیـ من هرگـز    .  ندارد ی خود معن  ي عدد به خود   کی
در عوض، من بـه   . نمیب ینم عدد   کی به عنوان    گذاري  سرمایه امالك   لیتحل

. نیـستند  کـردن شـما      جی گـ  ياعداد برا . کنم  میاعداد به عنوان سرنخ نگاه      
 "راز رمــز و " حــل ي بــراییهــا ســرنخآنهــا وجــود دارنــد تــا بــه شــما 

 شـما در کـشف   یی راهنمـا  ي بـرا  ی اعداد سرنخ  نیا.  بدهند يگذار هیسرما
کند؟ چگونـه    ی واقعاً چگونه عمل م    ست؟ی چ يگذار هیسرما.  هستند قتیحق
   اجرا شود؟ندهیتوان انتظار داشت که در آ یم

 تعـداد  نیـ امـا اگـر ا  ؛  نـدارد ی خود معنـ ي به خود10، عدد  به عنوان مثال  
 ي واحـد 20 ساختمان آپارتمـان  کی در   ی خال ي تعداد واحدها  هدهند  نشان

نـرخ  ( است   یتوجه  قابل ی معن نی، اکنون ا  دی آن را دار   دیاست که قصد خر   
صورت سـود، ترازنامـه      (ی مال یبا خواندن سه صورت اصل    ). ٪50 یخال
 اعـداد   نیـ و در اسـتفاده از ا      دیراحـت باشـ   )  نقـد  میزان انی صورت جر  و

  .دی داستان و حل رمز و راز قرار دارکی بازگو کردن يبرا
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  دی کار کناعتماد قابلفقط با منابع  .4
، دیـ کن ی پرستار کودك قابل اعتماد رهـا مـ        کی فقط کودك خود را با       شما

 خانـه   دیـ ده ی معتمد اجازه م   مستخدم کیدرست است؟ و احتماالً فقط به       
 نیـ  با ا  . مطمئن لباس شما را رنگ کند      خشکشویی کی ای کند   زیشما را تم  

، رنـد یگ ی مـ  ی مـشاوره مـال    بـه ی چه تعداد از افـراد کـامالً غر        نکهیحال از ا  
 را جلـب    افـراد اند و اعتمـاد       نشده ی که بررس  ي افراد !  کرد دیتعجب خواه 

 نی، امـا چـرا چنـ   دیری مشاوره بگیی در هر جادیتوان ی شما م  بله. اند نکرده
  !؟کنید می
 دیـ  و بـه آنهـا اعتمـاد دار        دیاسـ شن ی که م  ي، خود را با افراد    کنم  می دیتأک

 در امـالك  گذاري سرمایه که در کل مراحل یاگر به افراد مهم . دیاحاطه کن 
،  ماننـد بانکـدار    - دی اعتمـاد کامـل داشـته باشـ        کنیـد   مـی کار  و مستغالت   

 ستیـ  الزم ن  پـس  - خود   پیمانکار ی، کارگزار، حت   مشترك گذاران  سرمایه
 نیـ بـا ا  . دیـ خواب یتر مـ   ها آرام  شب و    دیهر بار چرخ را دوباره اختراع کن      

  .دیطال رفتار کن هاي فرصتروابط مانند 
 فی تکـال  دیـ  شـما با   د؟یـ  کن دایـ  پ ي چگونه منبع معتبر    این است  سؤالولی  

 دیخواه ی که م  ي آنها در انجام کار    ای که آ  دیابتدا بفهم . دیخود را انجام ده   
 يهـا  نـه یدر زم  که آنهـا     لی دل نیفقط به ا  . ری خ ای موفق هستند    دیانجام ده 

 در تیـ  موفقي، به معنااند  کسب کرده  تی تجارت خود موفق   ای ی زندگ گرید
  . ستی در امالك و مستغالت نيگذار هیسرما
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 ایکنند   یکنند عمل م   ی م غیآنچه را که تبل   به   آنها   ای که آ  دی، مشخص کن  بعد
، امـا خودشـان     دهنـد  ی مـشاوره مـ    گرانی از مشاوران به د    ياریبس. ریخ

 ي چرا؟ به دنبال افراد    دیاز خود بپرس  . دهند یالً متفاوت انجام م    کام يکار
 ایـ  آ دیـ نی، بب بعـد . کننـد  ی م يروی خود پ  يها هی از توص  ع که در واق   دیبگرد

هـا از    کـه داده دیـ کن سؤال. ستی که منبع اطالعات آنها چ  دی بفهم دیتوان یم
 که دیدان ی م نی، بنابرا دی سرانجام، نحوه پرداخت آنها را بفهم      .ندیآ یکجا م 

  .خیر ای دی به آنها اعتماد کندیتوان یم ایآ

 کوچک شروع گذاري سرمایه یی داراکی خود را با کار .5
  دیکن

 خانـه دوخوابـه     نیا.  ملک کوچک بود   کی من   گذاري  سرمایه یی دارا نیاول
.  بـود  ی ترسـناک  دهی ملک ا  کی دیدر آن زمان خر   . در پورتلند، اورگان بود   

 را  يادیـ  ز يزهای چ گذاري  سرمایه انجام آن    يبرا که من    دیرس یمبه نظر   
  . فقط چند هزار دالر بودنیدر واقع ا. رها کردم
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ــا ــ کنانی ــم از هی ــر مه ــا هیتوصــ نیت ــراه ــام  ي ب  شــروع کوچــک در هنگ

 کوچـک   زیـ  چ چی، هـ  دیکن ی را شروع م   کار  تازه یوقت:  است يگذار هیسرما
  .هست کوچک واقعاً که ی وقتی، حتستین

 يگـذار  هی سـرما  نی که بـا اولـ     میگو ی من اغلب به مردم م     ،بی ترت نی هم به
 به نی روشن کنم که ا دی، بگذار  حال نیبا ا . خود شروع به کار کوچک کنند     

 صحبت از   یوقت: کامالً برعکس . دی کوچک فکر کن   دی که با  ستی ن ی معن نیا
  بـزرگ  دیـ ، با دی به آن برس   دی و آنچه قصد دار    دی برو دیخواه ی که م  ییجا
  .دی کنفکر
 می، آن را بـه مراحـل کـوچکتر تقـس           به هدف بـزرگ خـود      دنی از رس  پس
، ابتـدا   دیحرکت را به جلو ادامه ده     . دی مرحله شروع کن   نیبا کوچکتر . دیکن

 در مراحـل    شرفتیـ  انـدك و سـپس پ      يگـذار  هی، سـرما   کوچک يها با قدم 
 کنـد  ی رشـد مـ    تیهرچه تجربه و اعتماد به نفس شما با هر موفق         . بزرگتر
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 و  تـر   کیـ نزد هـدف بـزرگ      نیـ بـه ا  ) ریناپـذ   اجتنـاب  يها شکست با   یحت(
  .دیشو ی متر کینزد

 نیـ  کـه ا   دانـستم  یمـ ،   خانه در پورتلنـد را داشـتم       دی که قصد خر   یهنگام
،  داشـتم  ی بزرگ يمن آرزوها .  بزرگتر است  اری سفر بس  کی قدم در    نیاول

، من هزاران آپارتمـان در      امروز.  فوت مربع شروع کردند    800 اما آنها با  
 کیـ  کوچـک و     يگـذار  هی سـرما  کیـ  کار با    نی اما ا  -اسر کشور دارم    سر
  . بزرگ آغاز شديایرو

  دی و کامل کننی خود را تمرصبر .6
 ونیـ زی در تلو  "فـروش   تلنگـر و    " يهـا   شینمـا  ي مـا عاشـق تماشـا      همه
 ری را بـه تـصو     ی واقعـ  يایـ  دن ونیزی در تلو  ی کم اری، اما موارد بس   میهست

و  (1400 سـال    ي شـما بـرا    گـذاري   ایهسـرم  ي اسـتراتژ  نیبهتـر . کشد یم
 ناخنـک  را   ی که ملکـ   ستی ن نیا) ام  بوده که در آن مشترك      يادی ز يسالها

 ضـرر  نکـه یبـا فـرض ا     (دیـ  مـصرف را بدسـت آور      کبـار ی و سـود     دیبزن
 ي نقـد  انیـ  است هر ماه جر    يا  اجاره ملک   کی آن به    لی، بلکه تبد  )دیکن ینم

  .دهد یم لی شما تحوی به حساب بانکماًیمداوم را مستق

  د؟ی امالك و مستغالت عالقه داربهآیا 
، شـود  ی در امالك و مستغالت م     گذاري  سرمایه صحبت از    ی، وقت نیبنابرا

 ي و نگهـدار   دیـ  خر ي بـه معنـا    نی و ا  دی خود تمرکز کن   ی طوالن ي باز يرو
 مـورد وجـود     نی همـ  زیـ  ن گذاري  سرمایهدر انتخاب فرصت مناسب     . است
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 آنقـدر .  اسـت  نی، احتماالً چن  نظر برسد  درست به    یلی خ يزی اگر چ  -دارد  
  .آب کنید خود را گذاري سرمایه یی دارانی که اولدیعجله نکن

  
 کیـ  نیـ ا.  هـستند  ای، پو گری د عی از صنا  ياری و مستغالت، مانند بس    امالك

 يهـا  یدگیـ چیپ از   ي کـه درك بهتـر     یهنگـام .  است جاندار زنده و    موجود
 صـورت   نیـ ، در ا  دیـ ر در امـالك و مـستغالت بدسـت آو         گـذاري   سرمایه

مـن قاطعانـه اعتقـاد      . تر خواهد شـد     ساده اری بس دی جد راتیی از تغ  یآگاه
 هـستند   يگذاران امالك و مستغالت که قادر به سـازگار         هیدارم که سرما  

 .دهد ی باالتر از رقابت قرار ماری شما را بسنیو همچن رشد خواهند کرد



  2 فصل

   دلیل براي نزدیک بودن ملک 5
  

  یوساکی کمی شده توسط کنوشته

 خانه نزدیکی ساختن ثروت خود در ي راه برانیبهتر
  خودتان است

  
مـن   مـورد عالقـه      يگذار هی از انواع سرما   یکی که   ستی ن بر کسی پوشیده  

 خانـه   کیـ  مـن    يگـذار  هی سـرما  نی، اولـ  در واقع . امالك و مستغالت است   
در آن زمـان آنقـدر      ملک فـوق    . ، اورگان بود   در پورتلند  کوچک دو خوابه  

 کار را چنـد  نی و ا؛مدوبآنجا تا توانستم   ی بود که م   کیبه خانه خودم نزد   
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 نظـر   ریـ  محبـوب خـود را ز      گـذاري   سرمایه تا   دادم  می امبار در هفته انج   
 دالر  25من ماهانه   .  کنم ی در محله را بررس    رییداشته باشم و هرگونه تغ    

 بـود   ي دالر 25 ترین  شیرین نی، اما ا  کردم میکسب  از اجاره    يدرآمد نقد 
 کردن آن خانه کوچک عـشق بـه شـکار           دایپ. مبودکه من تاکنون ساخته     

  . کردجادیرا در من ا ها فرصت
هـا دالر درآمـد      ونیلیامروز، من هزاران واحد آپارتمان دارم که ساالنه م        

 ي مــن بــرا کــهی، اصــول اساســمیامــا صــادقانه بگــو؛ کننــد یکــسب مــ
 کـه   يا هی با اصول اول   ی تفاوت کردم در آن واحدها استفاده      يگذار هیسرما

 سـالها پـیش    آن خانـه کوچـک در پورتلنـد          دیـ  کـردن و خر    دای پ يمن برا 
  .، ندارد کردمتفادهاس

 در امالك و مستغالت که من را بـه وجـد            گذاري  سرمایه در مورد    يا نکته
ــ ــوم آورد یم ــذار ســرمایهارزش " مفه ــ. ت اســ" يگ ــک یارزش واقع  مل
 است که هـر     غیرفعالیدرآمد   (ي نقد انی ارزش هم شامل جر    نی ا ست؟یچ

 کـه   یزمـان  (اي  هیو هم سود سـرما    ) دیآور ی به دست م   مستأجرانماه از   
 يزیـ  که همـان چ - موفقگذار  هی سرماکی). دیفروش ی مبیشتر سود  يبرا

روز و  امـ   در  آن ی هم بر اساس ارزش کلـ      - میاست که من و رابرت هست     
  .کند ی ميداری را خری ملکندهیهم در آ
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 کی، از    خود هستم  ي بعد يگذار هی فرصت سرما  ي که در جستجو   یهنگام

  :کنم یاستفاده مبراي انتخاب امالك  ساده اری بسيا فرمول دو مرحله
þ بازار قیمت  ری در زيداریامالك قابل خر  
þ و   نقـدي  انیجراز لحاظ    به مرور  که فرصت بهبود دارند و       یامالک 

  .کنند ی رشد ماي سود سرمایه
  
 در امالك و مـستغالت  گذاري سرمایه که تازه وارد  ی هر کس  ي، برا اکنون
فقـط بـه دنبـال      :  فرمول وجـود دارد    نی مهم در ا   اری بس ی پاورق کیشود،  

 ی محل يای به مزا  دییایچرا؟ ب . دی خود بگرد  ی به محل زندگ   کی ملک نزد  کی
  :میو مستغالت بپرداز در امالك گذاري سرمایه بودن

   دست اول منطقهداشتن اطالعات .1
 در امــالك و گــذار هیســرما کیــ کــه ی اقــداماتنیتــر هوشــمندانه از یکــی

 نـبض   ي اسـت کـه انگـشت خـود را رو          نی انجام دهد ا   تواند یممستغالت  
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 امر به شـما درك      نیا. کند نگه دارد   ی م يگذار هی که در آن سرما    يا منطقه
 ر، اگـ  بهـا   اجـاره  آمـدن    نیی پا ای باال رفتن    لی از قب  ي در مورد موارد   یمهم

، شـوند  یمـ  خـارج از منطقـه منتقـل         ایـ  بـه داخـل      هـا   فروشگاه ایمشاغل  
 ایـ  شی در منطقه در حال افزا     ی و اگر روند کل    چقدر است  ملک   يها ارزش

  . کند یم، به شما کمک کاهش است

  
 و  یشخـص  ی هدف، بازرس  نی به ا  یابی دست يها برا   روش نی از بهتر  یکی

 که مد   ییها در محله . قصد خرید دارید   است که در آن      يا  از منطقه  میدانی
 رییـ بـه هرگونـه تغ  . دیـ  کنی راننـدگ ایـ  يرو ادهیپ،  مرتباً آهستهدینظر دار 

هـا   اینکه قیمت . دی داشته باش  يا ژهی توجه و  »حراج«توجه کرده و به عالئم      
  کجـا هـا  ملـک اوران  مـش  نیتر محبوب ند؟یآ ی م نیی باال و پا   یبا چه سرعت  

 و از آنهـا  دیکنند صحبت کن ی می منطقه زندگنی که در ا يهستند؟ با افراد  
 متعجـب   دریـافتی يهـا  پاسـخ ممکـن اسـت از    . دیـ کن سـؤال  مورد   نیدر ا 
  .دیشو

 ی وقتـ نی، بنابرابدانید دیخواه ی است که شما م  ی از عوامل  ی تنها برخ  نهایا
. دی متخـصص باشـ    نـه یزمدر آن   باید  ،  شود ی فروش عرضه م   ي برا یملک
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 يا  ملـک و منطقـه     کیـ  نیـ  ا ایـ  که آ  دی فهم دیبه سرعت خواه  در این حالت    
 عی بـود سـر    دی و قادر خواه   ری خ ای را دارد    شتری ب يریگیاست که ارزش پ   

 در  ییجـو   در درازمدت باعـث صـرفه      نیا. دی و به رقابت بپرداز    دی کن ملع
  .شود ی ميادی زاری بسنهیوقت و هز

ع اطالعـات بـه دالالن    نـو نی ايتوانند برا یکنند که م ی فکر می، برخ اکنون
 و به   دیشناس ی را م  ي اگر کارگزار  - دیتوان یم شما   يو تا حد   اعتماد کنند 

 منطقـه و ملـک   کی و دی بروبا او که دی امکان را دارنیو ا  دیآن اعتماد دار  
 ملک بـه  کی فروش   رگزار کا کی، کار   دی داشته باش  ادیبه  . دی کن یرا بررس 

 بـا نگـاه   نـد یگو ی هر آنچه را که بـه شـما مـ     دی شما با  نی است، بنابرا  شما
ــ کنی بررســيانتقــاد ــا. دی ــ ننی ــه داردازی ــا زمــان؛  بــه تجرب  کــه یامــا ت
 در جامعـه امـالك و       يادیـ  و روابـط ز    دی انجام نده  يادی ز يگذار هیسرما

قبل .  وجود دارد شما خانه   اطراف در   يادی، امالك ز  دی نکن جادیمستغالت ا 
محله خود کند و ، در   دی باش ي بعد "داغ  بازار  " در   موفقیت به فکر    نکهیاز ا 

  .کاو کنید

   سادهيجستجو .2
 وجـود  گـر ی دي در شـهرها ي معـامالت بهتـر  شهیـ  که همدیکن ی فکر م اگر

 صـدها امـالك بـالقوه در سراسـر          بی، تمام وقت خود را صرف تعق      دارد
 شـما   رایـ ، ز اشـد ب فرسـا   طاقـت  تواند یم نیا.  کرد دی جهان خواه  ایکشور  

، معـامالت واقـع      در ضمن  ؛ و ) کلمه ی واقع يبه معنا  (دی هست سفر در   مدام
  . داددی دورتر از دست خواهلی دماغ خود را، فقط چند ماریدر ز
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اما با تمرکز بر    ! قطعاً انجام شده است؟     گری د ي در جا  ی معامالت خوب  ایآ

 بـا  یص محلـ  شدن به متخصلی و تبدتان   به خانه  کی نزد ی اصل محلۀچند  
 کــه در ی، از تعـداد معـامالت خـوب   نـه ی بـدون هز  حتـی  ونـه ی هزنیکمتـر 

 کیـ  ي بـا تمرکـز بـر رو       ؛ و  شـد  دیـ زده خواه   شما هستند شگفت   نزدیکی
 دیـ  مطلـع خواه   هـا   فرصـت  بود که از     دی خواه ي نفر نی، اول منطقه کوچکتر 

  .شد

   حل مسئله  قدرت.3
 ي کـه دارا   دی کن يداریخر را   ی ملک عمداًممکنه   شما   رای مهم است ز   زی ن نیا
، در واقـع . ستیـ  ني بـد زیـ  چلزوماً نی و ا- مشکل شناخته شده است     کی

 تخصـصی  اری بس گذاري  سرمایه باشد که    لی دل نی به هم  قاًیممکن است دق  
 یلک، م دی به دنبال آن برو    دی که با  ییزهای چ نی از بهتر  یکی. شود یمانجام  

اگـر  . ه اسـت   از آن دور شـد     ی مـشکل  لیـ  بـه دل   يگـر یاست که شـخص د    
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 آن  سـود  بالفاصـله    دیـ توان یمـ ،  دیـ ابی مـشکل را ب    نی نحوه حل ا   دیتوان یم
  .دی دهشی را افزاگذاري سرمایه

  
 کیـ  اسـت کـه رابـرت و مـن بـا             ی مورد عالقه مـن وقتـ      يها  مثال از   یکی

 ٪37  داشـتن  ، بـا  می روبـرو شـد    زونـا ی در ققنوس آر   یساختمان آپارتمان 
دوسـت   آن را    يگـر ی کس د  چی باال ه  اری رقم بس  کی - واحدها بودن   خالی

 نیـ  ا میتـوان  یچگونـه مـ   ": میدی را از خـود پرسـ      سـؤال  نیاما ما ا  ؛  نداشت
  "م؟یمشکل را حل کن

تواننـد   یافراد م:  استکار ملک به عنوان هتل در حال نی شد که ا مشخص
.  سـال اجـاره کننـد      کی هفته تا    کی هر مکان از     ي آپارتمان مبله را برا    کی
 نـدارد در تابـستان در        کـس دوسـت    چیهـ : ن کوچـک   مشکل نه چنـدا    کی

 يبـرا .  بودنـد  ی خـال  هـا   مـاه  واحدها در آن     شتری ب نی، بنابرا ققنوس باشد 
 و ملـک را از اجـاره        میـ  خـود را انجـام داد      قیـ ، ما تحق  سخن کردن   هکوتا

نـرخ  . می کـرد لیکوتاه مدت هتل به آپارتمان اجاره بلنـد مـدت مـنظم تبـد             
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کـسب  ما هم در    . افتی شیارزش ملک افزا   و   - د رسی ٪3 به   ٪37 از   یخال
  !می برنده بوداي هی و هم در سود سرماي نقدانیجر

  ي و نگهدارری تعمراي بتر آسان یدسترس .4
، شـما   !)دیـ و بـه مـن اعتمـاد کن       ( آمـد    به وجـود   در ملک شما     یاگر مشکل 

، بـه ملـک     دیـ  اجـاره کن   نی، ماشـ  دیری بگ مای هواپ دی مجبور شو  دیخواه ینم
، منتظـر  دیـ  اجاره کندر هتل اتاق کی، دی کندای برق پای کش لهلو کی،  دیبرو
 مـا ی هواپ کیـ با   و   دی به فرودگاه برگرد   نی، با ماش   رفع مشکل  ي برا دیبمان

 يادیـ  زنهیهزوقت و  است و سر امام عیار درد کی نیا. بازگردیدبه خانه   
  .کند به شما تحمیل میرا 

  
زیادتر  و امالك    شوند یمتر   دهیچی شما پ  يهاگذاری  هی    همانطور که سرما  

 از  ی تـا برخـ    دی امالك استخدام کن   ری مد کی دیتوان ی، م شوند یبزرگتر م و  
 آن ی اصـل نکتـه  امـا سـفرها هنـوز    - شما انجـام دهـد   ي کارها را برا  نیا

 افتنیـ ،  دیدی نرس گذاري  سرمایه از   ی که به سطح خاص    ی تا زمان  ؛ و هستند
  . دشوار استاریآن بس
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   بهترات ارتباط .5
 کیـ  و چـه در حـال حاضـر          دی باش يا  اجاره ملک   کی دیچه در مرحله خر   

،  با آنها در تماس باشند     دی هستند که با   يادی، افراد ز  دی دار اریملک در اخت  
و  دیباشـ از ملـک     دورتـر    لیتر است که فقط چند ما       راحت اری بس بنابراین

 روابـط را    جـاد یشـما فرصـت ا    در ایـن حالـت      . دی هست میدر ارتباط مستق  
 چیه. دی داشته باش  ي گپ حضور  کی تی در کنار مالک   دیتوان ی م رای ز دیدار

 بـه   رایـ ، ز دزیرآبـی بـرو    ایـ  شما طفـره رود      يها  تماستواند از    یکس نم 
  .افتد ی می که واقعاً چه اتفاقدی متوجه شودیتوان یم یراحت
 ی، عاقالنه است کـه خـود را بـا کمـ           دی معامله شو  نی وارد اول  نکهی از ا  قبل

 ملـک   نیچگونـه اولـ   "،  گانی را ي راهنما نیبا ا . دی مسلح کن  شتریاطالعات ب 
 از یکـ یسـپس، در  . دیـ  شـروع کن   " میکن يداری خود را خر   گذاري  سرمایه
 دیـ توانب تـر   راحـت  هاي آموزش بازي گردش مالی شرکت کنید تـا          کارگاه

  .دی کنیی را شناسایمعامله خوب
 و  10007087 را بـه شـماره تلفـن         197عـدد   براي این منظور کافی است      

  .منتظر همکاري ما جهت هماهنگی باشید
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  3 فصل

رازهاي یک خبره در امالك و 
  مستغالت

  
  یوساکی کمی شده توسط کنوشته

 و امالك متخصص در کی به شدن لی تبدي روش برا9
  مستغالت
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 نـسبتاً کوچـک، همـه    ی حتـ می هـستم کـه قبـل از تـصم        يافرادنوع   از   من
 ییها در فروشـگاه مـواد غـذا      برچسب سهی از مقا  -خواهم   یاطالعات را م  

انتخـاب   ارگانیـک    ری مواد غ  نی را با کمتر   یتوانم سس اسپاگت   ی م نیبنابرا
 رمیـ گ ب می تـصم  تـوانم   می نی، بنابرا لمی ف کیکنم تا خواندن نظرات درباره      

  .د یا خیر داردنید ارزش ایکه آ
 را کــه هنگــام يادیــ مراقبــت زمتــوان ی مــمــن،  موضــوعنیــ دانــستن ابــا

ت انجـام دهـم      مانند امالك و مـستغال     ی بزرگ زی در مورد چ   يریگ  میتصم
 یـی  دارا نیـ تـوانم در مـورد ا      یمن با دقت تمام آنچه را که م       . دیتصور کن 

ان ی جرجادی انمیکنم تا بب ی م کوچککنم و اعداد را      ی م دای پ داشته باشم را  
  . استریپذ امکان از آن چقدر ينقد
 ؛ ودارم يگـذار  هیسـرما  یی ندارم من فقـط توانـا  ی من قدرت خاص   دن؟ید

قبـل  . ند من رقم بزن   ي موضوع را برا   نیکنم که ا   یتماد نم  اع گرانیمن به د  
، وقـت   کـنم يگـذار  هیسـرما  هر وقت در هـر امـالك و مـستغالت          نکهیاز ا 
 نیـ  و ا  - کـنم   مـی  يگـذار   هیسـرما  خـودم     مالی التی و در تحص   گذارم  می
  . امالك و مستغالت استگذار هیسرما کی شدن به لیبد نحوه تقاًیدق

 در گذار هیسرمایک  به ماش شدن لی تبدي برالی دل3
  امالك و مستغالت

 امـالك  گـذار   هیسـرما  کیـ  شدن بـه     لی تبد ي برا راز 9 من به    نکهی از ا  قبل
 در  يگـذار  هی چـرا سـرما    دیـ  باشـد کـه درك کن      بهتر، ممکن است    بپردازم

 نیـ از ا.  مهـم اسـت  اری شما بسی مالندهی کنترل آيامالك و مستغالت برا 
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 يریادگیـ ، چرا وقت خـود را صـرف         دینیب ی در آن نم   ی، اگر ارزش  گذشته
  د؟یکن یآن م
 گـذار   هیسـرما  دیـ  با افراد فارغ از جنسیت    وجود دارد که     لی سه دل  ری ز در

  :در امالك و مستغالت شوند

   در درآمدتیبدون محدود .1
 حقـوق و    نی بـ  ي و هنـوز نـابرابر     ی سـازمان  يا  شهیـ ش يها  سقف لیبه دل 

.  محـدود شـوند    تواننـد  یمـ مـد    زنان، زنان اغلب از نظـر درآ       نیدستمزد ب 
 انیـ  و تجربه مشابه همتا    التی زنان با همان تحص    دهد یممطالعات نشان   
 سـنت درآمـد     79 حـدود  خـود،    مرد هر دالر همساالن     يمرد خود، به ازا   

 نامحـدود   دی کسب کن  دیتوان ی که م  ی، پول يگذار  هیسرمادر  . کنند یمکسب  
 دیـ کن یم کسب   گذار  هیاسرم که به عنوان     ی پول زانی م در مورد شما  . است

 لی نحوه تبد  يریادگی لی دل نی و به هم   -را دارید کامالً مسئول و کنترل آن      
 هرچـه   رایـ ، ز اسـت  مهـم    اری بـس  کـرده   لیتحص گذار  هیسرما کیشدن به   

  . کرددی کسب خواهيشتری، درآمد بدی بدانشتریب
 کیـ  نیـ ، ا الك و مستغالت کردم    در ام  يگذار  هیسرما شروع به کار     یوقت
 دیـ  بـه مـن بگو  یخواستم کـس   یاز آنجا که نم   .  من بود  ي برا ی اصل زهیانگ

 مـورد   اری در درآمـد مـن بـس       یتی، محـدود  اورمی پول در ب   توانم  میچقدر  
  .توجه من قرار گرفت
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  نفس عزت شی افزا.2

 د؟یـ  کن جـاد یادر خـود     که چگونه اعتماد به نفـس        دیا  تاکنون فکر کرده   ایآ
. اسـت ي  گـذارا  هی سـرما  يای مزا نیگتر از بزر  یکی نیکنم ا  یشخصاً فکر م  

 يرعـاد ی خـود غ   ی زنـدگ  يهـا   نـه یهز نی تـأم  ییارتباط عزت نفس با توانا    
 منجر بـه    تواند یم خود   ی مال ي به خاطر آزاد   ی به هرکس  یوابستگ. ستین

). نهی ترس و ک    روي نه از ( شود    و انسانی  یکاهش احساس ارزش شخص   
 شی پـول پـ    به  ر   اگ رتنصوی ا ری که در غ   دی انجام ده  ییممکن است کارها  

 ی ازدواج بد، حفظ شغل    کی مانند ماندن در     - دیداد ی، آنها را انجام نم    نبود
 کـه   دیـ  بـسنده کن   اي  بسته دنج و    ی به زندگ  نکهی ا ای دیکه از آن متنفر هست    

  .ستی نآور يشاد شما يبرا
 ی، وقتـ ابـد ی ی مـ شی افـزا کبـاره ی به افراد چگونهام که عزت نفس  دهیمن د 

 ی وقتـ  ؛ و  خودشان را بـسازند    یتوانند از نظر مال    یند چگونه م  دان یآنها م 
. ابـد ی ی او بهبـود مـ     رامـون ی، پس روابـط پ    رود یم باال   فرد کیعزت نفس   
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