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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي حسين شيردل"كتابي كه در دست داريد با همت 
  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 

برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم
ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 

  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 پیشگفتار
 

را به  ها رقابتافتاده و  ها زبانسر ملک و امالک و معامالت ملکی امروزه بر حوزۀ است که در  ای کلمهموفقیت 

 این سمت برای کسب سود و منفعت بسیار سوق داده است.

، اند رسیدهکه از روند موفقیت مشاوران و همچنین منشیان امالکی که به موفقیت باالیی  هایی بررسیتجربه و 

 که رمز و راز موفقیت در این حوزه تنها یک فرمول است و آن داشتن استراتژی و هدف است. دهد مینشان 

شخصی که باید بتوانیم این  عنوان بهن صنعت را دارند و ما در ای گذاری سرمایهقصد  با توجه به اینکه افراد بسیاری

اساس آگاهی افراد را زیر پوشش خدمات خودمان قرار دهیم، این هدف در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که ما بر

 مشخص پیش برویم. ای برنامهو داشتن 

منشیان و  های دغدغه نو بیشتری مهمترینروشن،  کامالًبا زبانی ساده و گویا و  ایم کردهدر این کتاب سعی 

 کنیم و آنها را چندین گام نسبت به رقبا جلوتر ببریم. برطرفمشاوران امالک را 

 کردن به آن تدوین شده است!این کتاب فقط برای خواندن نیست! بلکه این کتاب برای عمل

  را دارم و در یاند کمال تشکر و قدرداننموده یاریکتاب ما را  نیا نیکه در تدو یکسان یاز تمام انیدر پا»

کنم که حتماً وب یم شنهادیپ د،یامالک هست یدر مورد شغل منش یشتریب یهایبه کسب آگاه ازین کهیصورت

 لیمیبا ا ردلیش نیبا حس میارتباط مستق ی. و برادیرا مشاهده کن www.rahmand.comما به آدرس  تیسا

info@rahmand.com دیدر ارتباط باش». 

 

 ممنون از همراهی شما

 حسین شیردل

  



 11                                                                      فصل اول/ آشنایی با شغل منشی امالک           

 مقدمه
 

 !کند میاگر یک منشی امالک هستید این کتاب برای شما معجزه 

و مطابق با نیاز  روز به تنها نهکه  ایم دادهو نکاتی آموزش  ترفندهاکتاب  در ایناگر مشاور امالک هستید، ما به شما 

ملک و امالک به شما مشاوران و منشیان  خریدوفروشموفقیت در صنعت  های اصلشماست، بلکه مهمترین 

 عزیز است.

که ما در این کتاب سعی  بیشتر از معامالت است آنها دریافت پورسانتدغدغۀ منشیان امالکی که امروزه تنها 

 و شما نشان دهیم. مندان عالقهخودتان به همه  درآمدداریم، مسیر موفقیت را به شما برای افزایش 

، پرتنش و حساس است و حتی پراهمیتمشاوره امالک فعالیتی حوزۀ باید به یاد داشته باشیم که کار در 

اصل در این حوزه پرداختن و  ترینمهمدر مخاطب ما خواهد شد و  اعتمادی بیکوچکترین اقدام ما باعث ایجاد 

 دادن به جزئیات است.اهمیت

در بین منشیان و  متأسفانهعلت تدوین این کتاب برای منشیان و مشاوران امالک مشکالت بسیاری است که 

 دیده شده است. مشاورین امالک

در این کتاب به  کنیم مییعنی تصوری که قالب مردم در مورد شغل منشی امالک و مشاور امالک را دارند سعی 

 برای جلب اعتماد مشتری و افزایش فروش را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. حل راهترین لآآن پرداخته و ایده

مشاور امالک از بین نرفته است، یعنی  مخصوصاًهنوز برداشت گذشته نسبت به شغل منشی امالک و  متأسفانه

که متصدی مشاور امالک فردی است که از توانمندی باالیی برخوردار نبوده و یا توانایی فعالیت در  کنند میتصور 

 ملک و امالک شده است.حوزۀ مشغول به فعالیت در  باالجباررا نداشته و حاال  ای حوزههیچ 

مطالعه همین تئوری ) صورت بهکسب تجربه مستقیم( و هم عملی ) صورت بههم  حتماًمنشی و مشاور امالک باید 

 کتاب( آموزش ببیند تا بتواند شرایط موفقیت در مشاوره امالک را به بهترین نحو برای خود ترتیب دهد.

توانایی و  اًواقعکه  شوند میدر جامعه امروز افرادی به شغل منشی و مشاور امالک مشغول به فعالیت  چراکه

بنا « دروغ و چاپلوسی»پایه بر  متأسفانهسازی مذاکره اصولی و قدرتمند را ندارند و تنها ترفند آنها برای متقاعد

 شده است.

حوزه خود ملک و امالک بهترین مشاورۀ در بازار پرتالطم و رقابتی  توانیم میاینجاست که چگونه  سؤالحال 

 باشیم؟!

 .پاسخ شما را با مطالعه این کتاب به شما خواهیم داد

 

 

 

 




