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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻴﺮدل" و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ از اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي
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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آموزش حرفهای منشی و مشاور امالک /مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

پیشگفتار
موفقیت کلمهای است که در حوزۀ ملک و امالک و معامالت ملکی امروزه بر سر زبانها افتاده و رقابتها را به
این سمت برای کسب سود و منفعت بسیار سوق داده است.
تجربه و بررسیهایی که از روند موفقیت مشاوران و همچنین منشیان امالکی که به موفقیت باالیی رسیدهاند،
نشان میدهد که رمز و راز موفقیت در این حوزه تنها یک فرمول است و آن داشتن استراتژی و هدف است.
با توجه به اینکه افراد بسیاری قصد سرمایهگذاری در این صنعت را دارند و ما بهعنوان شخصی که باید بتوانیم این
افراد را زیر پوشش خدمات خودمان قرار دهیم ،این هدف در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که ما براساس آگاهی
و داشتن برنامهای مشخص پیش برویم.
در این کتاب سعی کردهایم با زبانی ساده و گویا و کامالً روشن ،مهمترین و بیشترین دغدغههای منشیان و
مشاوران امالک را برطرف کنیم و آنها را چندین گام نسبت به رقبا جلوتر ببریم.
این کتاب فقط برای خواندن نیست! بلکه این کتاب برای عملکردن به آن تدوین شده است!
«در پایان از تمامی کسانی که در تدوین این کتاب ما را یاری نمودهاند کمال تشکر و قدردانی را دارم و در
صورتیکه نیاز به کسب آگاهیهای بیشتری در مورد شغل منشی امالک هستید ،پیشنهاد میکنم که حتماً وب
سایت ما به آدرس  www.rahmand.comرا مشاهده کنید .و برای ارتباط مستقیم با حسین شیردل با ایمیل
 info@rahmand.comدر ارتباط باشید».
ممنون از همراهی شما
حسین شیردل
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فصل اول /آشنایی با شغل منشی امالک

مقدمه
اگر یک منشی امالک هستید این کتاب برای شما معجزه میکند!
اگر مشاور امالک هستید ،ما به شما در این کتاب ترفندها و نکاتی آموزش دادهایم که نهتنها بهروز و مطابق با نیاز
شماست ،بلکه مهمترین اصلهای موفقیت در صنعت خریدوفروش ملک و امالک به شما مشاوران و منشیان
عزیز است.
منشیان امالکی که امروزه تنها دغدغۀ آنها دریافت پورسانت بیشتر از معامالت است که ما در این کتاب سعی
داریم ،مسیر موفقیت را به شما برای افزایش درآمد خودتان به همه عالقهمندان و شما نشان دهیم.
باید به یاد داشته باشیم که کار در حوزۀ مشاوره امالک فعالیتی پراهمیت ،پرتنش و حساس است و حتی
کوچکترین اقدام ما باعث ایجاد بیاعتمادی در مخاطب ما خواهد شد و مهمترین اصل در این حوزه پرداختن و
اهمیتدادن به جزئیات است.
علت تدوین این کتاب برای منشیان و مشاوران امالک مشکالت بسیاری است که متأسفانه در بین منشیان و
مشاورین امالک دیده شده است.
یعنی تصوری که قالب مردم در مورد شغل منشی امالک و مشاور امالک را دارند سعی میکنیم در این کتاب به
آن پرداخته و ایدهآلترین راهحل برای جلب اعتماد مشتری و افزایش فروش را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم.
متأسفانه هنوز برداشت گذشته نسبت به شغل منشی امالک و مخصوصاً مشاور امالک از بین نرفته است ،یعنی
تصور میکنند که متصدی مشاور امالک فردی است که از توانمندی باالیی برخوردار نبوده و یا توانایی فعالیت در
هیچ حوزهای را نداشته و حاال باالجبار مشغول به فعالیت در حوزۀ ملک و امالک شده است.
منشی و مشاور امالک باید حتماً هم بهصورت عملی (کسب تجربه مستقیم) و هم بهصورت تئوری (مطالعه همین
کتاب) آموزش ببیند تا بتواند شرایط موفقیت در مشاوره امالک را به بهترین نحو برای خود ترتیب دهد.
چراکه در جامعه امروز افرادی به شغل منشی و مشاور امالک مشغول به فعالیت میشوند که واقعاً توانایی و
مذاکره اصولی و قدرتمند را ندارند و تنها ترفند آنها برای متقاعدسازی متأسفانه بر پایه «دروغ و چاپلوسی» بنا
شده است.
حال سؤال اینجاست که چگونه میتوانیم در بازار پرتالطم و رقابتی مشاورۀ ملک و امالک بهترین حوزه خود
باشیم؟!
پاسخ شما را با مطالعه این کتاب به شما خواهیم داد.

