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مقدمه
 ایده سرمایه گذاری در مسکن، کسب سود حاصل از آن است. این سود ممکن است حاصل از رشد سرمایه در طول

زمان، کسب درآمد از طریق اجاره دادن ملک و یا ترکیبی از هر دو باشد

با این حال، همه افراد در زمینه سرمایه گذاری در ملک موفق نیستند و سوال این است که چرا؟

     سرمایه گذاری در امالک ممکن است ساده به نظر بیاید. فرضا شما ملکی می خرید و برای چند سال آن را نگه
 می دارید و سپس برای کسب سود آن را می فروشید. یا شاید ملکی را بخرید و آن را اجاره بدهید تا از طریق آن
 بازپرداخت وام خود را انجام دهید. عده ای خانه ای قدیمی را می خرند و آن را تخریب کرده و خانه ی مدرنی به

 جای آن می سازند تا از فروش آن سودی به دست آورند

 واقعیت این است که برای بسیاری از افراد، سناریوهای باال به حقیقت نمی پیوندند. پس از چندین سال فعالیت در
 این بازار به عنوان نماینده فروشنده و هم اکنون به عنوان مشاور خرید و کارشناس سرمایه گذاری امالک، از

اشتباهاتی که پی در پی توسط سرمایه گذاران تکرار می شود آگاهی پیدا کرده ام

 سرمایه گذاری در ملک حول مبالغ هنگفتی از پول می گردد. ارتکاب هر گونه اشتباهی می تواند پر هزینه بوده و
بیرون آمدن از منجالب حاصل حتی در صورت جبران پذیری خسارت مالی، بسیار وقت گیر است

 این راهنما با مالحظات فراوانی تنظیم شده است تا شما درک بهتری از خریدهای سرمایه گذاری در امالک کسب
.کنید، با اشتباهات پر تکرار آشنا شوید و یاد بگیرید که چگونه می توانید از آنها جلوگیری کنید

.

.

.

.

آرش جعفری
کارشناس رسمی سرمایه گذاری امالک

دارای پروانه فعالیت به عنوان نماینده خریدار
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حتما قبال این را شنیده اید، اما مطمئن باشید که اگر در برنامه ریزی شکست بخورید، برای شکست برنامه ریزی کرده اید

نداشتن برنامه برای ملک یکی از اشتباهات رایج سرمایه گذاران است. خیلی مراقب باشید که شما هم این اشتباه را تکرار نکنید

برنامه ریزی منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد. بدون داشتن برنامه شما نمی توانید به هدف نهایی خود برسید

 افراد معدودی بدون داشتن برنامه و از روی شانس موفق می شوند و حتی اگر این اتفاق بیفتد معموالً از تمام پتانسیل های موجود
 استفاده نبرده اند. صرف زمان برای برنامه ریزی بدان معنی است که احتمال آن می رود که شما در فرایندی سریعتر و پر بازده تر به

هدف نهایی خود برسید

 بیایید فرض کنید که شما در یک منطقه نا آشنا در حال رانندگی هستید و نمی دانید که به کجا می روید. قطعا استفاده از           یا
نقشه بهتر شما را به مقصدتان می رساند

 در این حال شما می توانید با توقف و درخواست کمک از افراد محلی نیز به مقصد خود برسید اما بایستی حداقل کلیاتی در خصوص
مقصد خود بدانید، در غیر این صورت ممکن است که دیگرانی که از آنها تقاضای کمک کرده اید به شما راهنمایی غلط بدهند

 نداشتن استراتژی و برنامه
برای سرمایه گذاری در ملک

#1
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#1

شما بایستی موارد زیر را پیش از شروع به جستجو برای سرمایه گذاری در نظر بگیرید

استراتژی شما در سرمایه گذاری چیست؟ .1

میزان ریسکی که حاضر به پذیرش آن هستید چه میزان است؟ .2
چه مدت حاضرید ملک خود را نگه دارید؟ .3

وضعیت مالی و بودجه ای شما به چه صورت است؟ .4
توانایی اخذ وام شما تا چه سقفی است؟ .5

گردش مالی شما به چه صورت است؟ .6
چه نوع مزایای مالیاتی برای ملکی که قصد خرید آن را دارید موجود است؟ .7

تا چه مدت می توانید ملک خود را بدون سکنه رها کنید؟ .8
هزینه های مرتبط با مالکیت یک ملک به صورت سرمایه گذاری چیست؟ .9

چه منطقه ای متناسب با هدف شما از سرمایه گذاری است؟ .10
.چه نوع ملکی را می خواهید بخرید؟ این مورد رابطه مستقیم با اهداف و وضعیت مالی شما دارد .11

استراتژی خروج شما چیست؟ .12

خرید و نگهداری ملک ساخته شده؟ •
کاهش سرمایه در گردش و کسب سود سرمایه در گذر زمان و تورم ؟ •

افزایش دریافتی ها و چرخش مالی مثبت؟ •
نوسازی و نگهداری ملک بازسازی شده؟ •

بازسازی و فروش جهت کسب درآمد؟ •
تفکیک ملک؟ •

بیمه ها •
تعمیرات و نگهداری •

 هزینه های شهرداری •
هزینه های مدیریت ملک •

 هزینه های مدیریت ساختمان )برای آپارتمانها •

راهکارها
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من می دانم که هر گونه سرمایه گذاری ریسک های خاص خود را دارد و سرمایه گذاری ملک نیز از این موضوع مستثنا نیست

 من نمی خواهم به شما توصیه ای علیه ریسک محاسبه شده کنم، بلکه خیلی ساده می خواهم به شما بگویم که بعضی استراتژی ها پر
ریسک تر از دیگری هستند و همیشه بهترین کار این است که ریسک های مرتبط با استراتژی که اتخاذ می کنید را بشناسید

تا چه میزان حاضرید بدون ترس و استرس، ریسک کنید؟ )پاسخ این سوال برای افراد مختلف متفاوت است 
آیا به دنبال این هستید که سرمایه غیرنقدی کسب کنید یا آن که برای خود گردش مالی ایجاد کنید؟

آیا از موقعیت مالی خوبی برخوردارید؟
چه مقدار می توانید در بازپرداخت وام ملک خود صرف کنید که همزمان بتوانید از عهده هزینه های جاری ملک خود نیز برآیید؟

چه تعداد ملک در سرمایه خود موجود دارید؟
آیا سرمایه گذاری شما در راستای افزایش نقدینگی است یا افزایش دارایی های سرمایه ای؟

 در صورتی که مستاجر مناسب خود را پیدا نکنید، وام را از جیب خود پرداخت کنید؟

 عدم درک کافی
از ریسک محاسباتی

#2

 بازار امالک غیر قابل پیش بینی است. همیشه عواملی در این
که باشند  می  خارج  شما  کنترل  از  که  است  موجود        بین 
 من جمله آن می توان به نرخ متروکه ماندن امالک، تعمیر و
 نگهداری پیش بینی نشده برای ملک، تغییر نرخ سود، سقوط
 بازار، عدم عملکرد مناسب در منطقه شما و تغییر غیر منتظره
 شرایط فردی و مالی اشاره کرد. با درک و آگاهی از ریسکی
 که می پذیرید، برای این نوسانات بیشتر آماده خواهید بود و

این منجر به کاهش ضررهای احتمالی خواهد شد

راهکار
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 خرید ملک را شبیه یک مسابقه فوتبال فرض کنید. مسابقه ای که نه تنها آینده شما بلکه آینده خانوادتان به آن بستگی دارد. سرمایه
 گذاری در امالک شاید تنها و شاید یکی از گرانترین خرید هایی است که در طول عمر خود انجام می دهید و در اکثر موارد یک تعهد

30 ساله به بانک را نیز در دل خود دارد

 برای بردن این مسابقه، شما به یک تیم از متخصصین نیاز دارید که هر کدام حرفه و مهارت خاص خود را در اختیار شما قرار دهند.
شما به تیم خود اتکا می کنید تا با کمک آنها نتیجه ای که شما به دنبال آن هستید را کسب کنید

 خیلی از افراد خرید ملک را شبیه یک ورزش فردی تصور می کنند که در آن به تنهایی عمل کرده و می خواهند کلیه کارهای سخت را
خودشان انجام دهند

   عدم ارتباط گیری
 با متخصصین مربوطه

#3

 بیایید از این زاویه به مسئله نگاه کنید: حتی با فرض ورزش فردی، همیشه یک مربی وجود دارد که بررسی می کند که شما آمادگی
 جسمانی الزم را داشته باشید و یک دکتر هم با معاینه شما از سالمت شما مطمئن می شود. هیچ فرقی بین این و سرمایه گذاری ملک

 وجود ندارد. شما به یک گروه از افراد با تجربه و دارای پروانه حرفه ای نیازمند هستید که به شما در پیروزی در این بازی کمک کنند
که از جمله می توان به مشاور امالک، نماینده خریدار، کارگزار وام، وکیل و بازرس ساختمان اشاره کرد

      درست است که خدمات رایگانی وجود ندارد، اما ما داریم در خصوص بزرگترین نوع خرید در دنیا )سرمایه گذاری ملک) صحبت
می کنیم و این نیازمند سطح باالیی از تخصص و تجربه است

 به خاطر داشته باشید که پیروزی، نیازمند دریافت کمک از افراد متخصص است و صادقانه بگوییم، بسیار غیرمحتمل است که شما
نتیجه مشابهی بدون در اختیار داشتن تیمی از افراد حرفه ای را کسب کنید

راهکار
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 انجام این ارزیابی ها و تحقیقات اولیه به طور صحیح زمان بر است اما تمامی آنها بر قیمت ملک تاثیرگذار است و مهم است که پیش از
پوشی از این مرحله یا جسته و گریخته انجام دادن آن سرمایه گذاری شما را  خرید سرمایه گذاری خود از آنها کامال آگاه باشید. چشم 

به کابوس تبدیل خواهد کرد

راهکار

 هنگام خرید یک ملک جهت سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیمات تجاری، عوامل زیادی را باید در نظر بگیرید که از آن جمله می توان به
موارد زیر اشاره کرد

این ها تنها بخشی از عواملی هستند که باید در نظر بگیرید. عوامل بسیار دیگری نیز هستند که نباید آن ها را فراموش کرد

 پیدا کردن امالک مشابهی که اخیرا به فروش رفته اند و تعیین ارزش ملک؛  فقط به خاطر داشته باشید که در بازار پر تالطم امالک،
گاهی حتی قیمت های ماه گذشته با قیمت های امروز قابل قیاس نیستند

سعی کنید نسبت به موارد زیر در خصوص ملک خود اطالعات کافی را کسب کنید

کاربری آن ملک چیست؟
آیا به حمل و نقل عمومی نزدیک است؟

چه مدارسی در ناحیه آن ملک قرار دارند؟
نرخ متروکه ماندن امالک در منطقه

آیا بیمارستانی در نزدیکی آن قرار دارد؟
نزدیک ترین مرکز خرید به ملک کجاست؟

آیا محدودیت هایی در خصوص ویژگی های بنیادی این ملک وجود دارد؟
آیا خط قطار یا حریم فرودگاهی در محدوده آن قرار دارد؟

#4
    عدم ارزیابی

و تحقیقات اولیه الزم
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 متخصصین فعال در صنعت امالک می بایست از یکسری قوانین و موازین بسیار سخت گیرانه تبعیت کنند. این قوانین شامل نحوه
فروش، خرید، مدیریت مجموعه و موارد بیشتری نیز می باشد. از جمله این موازین می توان به موارد زیر اشاره کرد

عدم به اشتراک گذاری کلیه اطالعات مربوطه به قیمت ملک

عدم تبلیغ قیمت فروش بر اساس سنجش منطقی بازار یا قیمتی که فروشنده حاضر است با آن به توافق برسد

ادعاهای غلط در خصوص قیمت ملک

تبلیغ ملک با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی فروش به منظور جلب توجه عموم به ملک )تبلیغ زیر قیمت

ادعاهای دروغین در خصوص مکان، ویژگی ها یا کاربرد زمین 

ادعای دروغ مبنی بر آنکه پیشنهاد قیمتی باالتر از آنچه که مالک حاضر به فروش آن شده، وجود داشته است

 ادعای آنکه فروشنده پیش از این پیشنهادات باالتری از آنچه که خریدار حاضر به پرداخت آن است را رد کرده، در حالی که چنین
پیشنهاداتی وجود نداشته یا وی هیچ وقت آنها را رد نکرده است

   عدم آگاهی از قوانین
و موازین این صنعت

#5

چقدر در رابطه با این قوانین آگاهی دارید؟

چقدر با آیین نامه های موضوعه این صنعت آشنا هستید؟

 با پرسیدن سواالت صحیح، نمایندگان فروش متوجه می شوند که شما با قوانین آشنایی دارید و هنگام پاسخگویی به سواالت شما
 آن را مد نظر قرار می دهند و احتمال آنکه اطالعات جامع تری در اختیار شما قرار دهند باالتر از وقتی است که متوجه شوند شما از

قوانین اطالع ندارید

 اطالعات منبع قدرت است. هنگامی که  با یک نماینده امالک که سابقه باالیی به عنوان یک مذاکره کننده حرفه ای دارد روبرو هستید،
آگاهی از بعضی از این قوانین به شما اهرم برتری در مذاکره را خواهد داد و نتیجه بهتری برای خود به عنوان خریدار رقم خواهید زد

راهکار
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 متاسفانه، ارائه مشاوره در خصوص امالک در استرالیا فاقد کنترل رسمی است. این بدان معنی است که هر کسی می  تواند قانوناً و بدون
 داشتن مجوز و صالحیت های مربوطه و سابقه کار در زمینه مسکن و امالک، ادعا کند که می تواند در زمینه امالک به شما مشاوره

دهد

 در واقع، به خاطر مبالغ هنگفتی که در صنعت امالک در گردش است، این بازار توسط عده ای به اصطالح مشاور، متخصص برنامه ریز
 خودخوانده امالک و حتی بعضی از کارگزاران وام و حسابرسان مورد هدف قرار گرفته است که مدام در حال فعالیت بوده و در قالب

وبینار و سمینار ادعا می کنند که به طور رایگان می توانند به شما کمک کنند تا ملک بخرید

سوالی که شما باید از خود بپرسید این است که پس منبع درآمد این افراد چیست؟! چیزی به عنوان خدمات رایگان وجود ندارد

 این به اصطالح مشاورین و متخصصین خودخوانده امالک بر اساس محصولی که از آنها خواسته شده به فروش برسانند شما را راهنمایی
می کنند و یا از فرد دیگری پول می گیرند و یا خود نفعی از آن معامله خواهند برد

اتکا به توصیه های رایگان

#6

.

.

.

.
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#6

 نکته ای که می توانید بدان توجه کنید آن است که این افراد
جزئیات چگونگی کسب درآمد خود را با شما به اشتراک نمی-

گذارند

 این را همواره در نظر داشته باشید: چگونه ممکن است فردی
 که توسط دیگری درآمد دارد در راستای منافع شما گام بردارد؟

 چگونه ممکن است فردی بدون آن که در رابطه با محصول
 یا خدماتی صالحیت الزم را داشته باشد، در راستای منافع

حداکثری شما اقدام کند؟

 اینجاست که داشتن یک مشاور ذی صالح و مستقل و نماینده
 خرید که برای شما کار کند حائز اهمیت می شود. این افراد

 رایگان کار نمی کنند و برای خدمات خود و راهنمایی هایی که
 به شما ارائه می کنند از شما هزینه دریافت می کنند. اینجاست

 که شما می فهمید که آنها در راستای منافع حداکثری شما
 فعالیت می کنند. این افراد حرفه ای می توانند با خرید ملکی

 که پاسخگوی نیازهای شما و متناسب با برنامه شخصی شما، و
 نه دیگران، تعریف شده باشد، زمان و هزینه ی قابل توجهی را به

نفع شما ذخیره کنند

راهکار

به عنوان مثال

 یک سازنده از آنها خواسته است که پروژه آنها را پیش فروش کند. در این حالت وبینارها و سمینارهایی با تمرکز بر مزایای انجام این
 خرید برگزار خواهد شد و بدون آگاهی از برنامه ملکی و هدف نهایی شما از خرید، از صرفه جویی در هزینه تمبر مالیاتی و مزایای

بازگشت مالیات سخن خواهند گفت

 یک فروشنده از آنها خواسته است که ملکش را به فروش برسانند، و پس از عقد و امضای قرارداد، مشاور از جانب فرشنده مبلغی را
دریافت می کند

 آنها ممکن است شما را تشویق کنند تا در یک ملک یا پروژه ای که خود در آن سرمایه گذاری کرده اند و از آن سودی دارند، سرمایه
گذاری کنید

.

.

.

.

.

:
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 گاهی افراد به جای آنکه با مسائل منطقی برخورد کنند، اجازه می دهند
 که احساساتشان برای آنها تصمیم بگیرد. خرید ملک باید یک تصمیم

 منطقی باشد، به این معنی که ملکی که در آن سرمایه گذاری می کنید
 نباید حتما نزدیک به محل سکونت اصلی شما باشد تا بتوانید هر روز

 موقع رانندگی از جلوی آن عبور کنید و یا مثال نباید ملکی که انتخاب
 می کنید نقشه پالن، اندازه آشپزخانه و یا تعداد حمام و دستشویی های

آن مطابق دلخواه شما باشد

 هرگونه تصمیم مبنی بر سرمایه گذاری امالک باید بر اساس برنامه
 و استراتژی تملک شما باشد. تصمیمات مبتنی بر سرمایه گذاری

 احساساتی و خرید های تکانه ای می توانند پرهزینه و گاهی غیر قابل
جبران باشند

 همیشه به یاد داشته باشید که به هدف نهایی خود نگاه کنید. ببینید
 که امروز کجا هستید و باید چه کارهایی انجام دهید تا به آنجا که می

خواهید برسید

خرید
احساساتی

#7

 یکی از بهترین راهکارهای ممکن برای اطمینان از جلوگیری از تصمیمات احساساتی، بهره مندی از یک فرد متخصص است که از
جانب شما اقدام کند. هنگام تصمیم گیری های تجاری، همه چیز حول کسب و تجمیع ثروت است

راهکار

.

.

.

.
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 برخی از افراد به جای آنکه اقدام عملی انجام دهند به دنبال ایده آل ترین زمان ممکن برای ورود به بازار امالک می گردند. این افراد
 کلیه اطالعاتی که می توانند گردآوری کنند را بررسی می کنند که منجر به سردرگمی در اتخاذ هرگونه تصمیمی می شود و نهایتاً در

ورود به بازار نیز شکست می خورند

 اگر شما سرمایه گذاری و حفظ ملک را در بازه زمانی طوالنی مدت انجام دهید، به طور کلی، تقریباً در همه شرایط شما مقداری ثروت
جدید در ملک خود تولید می کنید

 خیلی مهم است که با آنالیز بیش از اندازه بازار احساسات خود را منقلب نکنید تا به واسطه ترس نتوانید هیچ تصمیم عملی برای خرید
ملک بگیرید

 تالش برای محاسبه زمان ایده آل
برای ورود به بازارسرمایه گذاری امالک

#8

 هیچ کس گوی پیشگویی زمان و بازار را در اختیار ندارد، و حتی بعضا متخصصین هم گاهی در این خصوص اشتباه می کنند. بهترین
زمان برای خرید زمانی است که شما آماده اید بر اساس شرایط شخص خودتان برای خرید اقدام کنید

راهکار

.

.

.

.
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در اینجا قصد نداریم که بگوییم که نمایندگان فروش قابل اعتماد نیستند. این به هیچ وجه نیت ما از بیان این موضوع نیست

 آن چه ما می گوییم آن است که نماینده فروش تنها یک هدف را در این فرایند دنبال می کند و آن اخذ بهترین نتیجه برای فروشنده
 است. آنها قانوناً موظف هستند که در راستای بهترین منافع موکل خود فعالیت کنند، چرا که آنها از جانب فروشنده کسب درآمد می

کنند. به عبارت دیگر، کار آنها فروش ملک با باالترین قیمت ممکن است

 هنگامی که به عنوان خریدار برای گرفتن مشاوره و یا کمک به نماینده فروش مراجعه می کنید، در حقیقت دارید از نماینده طرف دیگر
معامله درخواست راهنمایی می کنید

 اعتماد کردن خریدار
به نماینده فروش

#9

 همانطور که پیش از این گفته شد، نمایندگان فروش کار اشتباهی
 مرتکب نمی شوند. در واقع آنها دارند همان کاری را انجام می دهند
 که باید و آن سختکوشی برای مشتری خودشان است. آنها با استفاده
 از دانش، تجربه و منابع خود تالش می کنند در فرایند فروش خانه،
از وظیفه این بخشی  پیدا کنند.  قیمت ممکن دست  باالترین   به 
 شماست که فردی ذی صالح و دارای پروانه فعالیت را به نمایندگی
با تراز  هم  نماینده شما  که  است  مهم  بسیار  کنید.  انتخاب   خود 
 نماینده فروش، دارای تجربه و مهارت کافی بوده و به منابع مشابه

وی دسترسی داشته باشد

 اگر به دنبال کسی می گردید که تنها در راستای بهترین منافع شما
کار کند، با ما یا نماینده خرید مورد اعتماد خود ارتباط برقرار کنید

راهکار

.

.

.

.
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واقعیت امر این است که بازسازی ملک و کسب سود هنگفت به صورت سریع به آسانی آن چه که در تلویزیون می بینید نیست

 اگر این کاری است که به آن عالقمندید، ما توصیه می کنیم که با اهل فن آن که درکی از هزینه ها و فرایندهای مرتبط با آن دارند
صحبت کنید و مطمئن شوید که این پروژه با کلیت برنامه تملک شما همخوانی دارد

راهکار

به عبارت دیگر: خرید، بازسازی و فروش برای کسب سود 

 افراد اغلب، زمان و هزینه انجام یک پروژه را کمتر از مقدار واقعی و مهارت و دانش خود را بیشتر از مقدار واقعی برآورد می کنند.
واقعیت این است که مهارت، هزینه، زمان، تجربه و صبر زیادی برای بازسازی یک ملک مورد نیاز است

بازسازی ملک می تواند سودآور باشد، اما این راهکار مناسب برای همه نیست و قطعاً کار آسانی نمی باشد

 افرادی که تجربه محدودی دارند اغلب کلیه هزینه های مرتبط با این فرایند، مانند مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه و کمیسیونهای
حاصل از فروش را در نظر نمی گیرند

خرید به منظور بازسازی و فروش
و کسب سود )بدون تجربه قبلی 

#10

.
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این که یک فرد حرفه ای، سرمایه هایتان را مورد بررسی قرار دهد بسیار حیاتی است

 با این کار مطمئن می شوید که در مسیر صحیح منطبق با برنامه تملک خود هستید. اگر یک ملک عملکردی که از آن انتظار می رفت
 را نداشته باشد، یا نوع ملکی که خریده اید با استراتژی شما همخوانی نداشته باشد، ممکن است نتوانید اهداف خود از سرمایه گذاری

در ملک را محقق سازید

 همه ما فردی را می شناسیم که صرفا برای داشتن یک ملک سرمایه گذاری، نسبت به تملک جایی اقدام کرده است و نتیجه، طبق
 ایده آل مد نظر آنها نبوده است. خیلی مهم است که برای سفر خود در مسیر سرمایه گذاری برنامه داشته باشید. هیچ روش جامعی که

 مناسب همگان باشد وجود ندارد. بنابراین دنباله روی از برنامه ای که اقوام نزدیک شما پیروی کردند ممکن است استراتژی صحیح برای
شما نباشد

      عدم بررسی
سرمایه هایتان

#11

 از یک فرد متخصص بخواهید که برنامه ای متناسب با شما،
 وضعیت مالی شما، استراتژی شما در ریسک پذیری و اهداف

 شما تدوین کند. این طرح را به طور منظم بازبینی کنید.
 تصور کنید که این کار شبیه ویزیت عمومی وضعیت سالمت

 شماست. شما باید مدام مطمئن شوید که طرح شما برای زمان
بازنشستگی شما سودآوری دارد

راهکار

!

.

.
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 یکی از دالئل مهمی که ما این کار را انجام می دهیم آن است که آگاه هستیم زمان شما ارزشمند است و
بخاطر آن که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید از شما سپاسگزاریم

 در سابقه کاری چندین ساله خود به عنوان یک نماینده فروش در بازار پر رقابت ملبورن، اشتباهات
ذکر شده در این راهنما را مکررا از نزدیک مشاهده کرده ام

 در حال حاضر، اینجانب تنها برای خریداران کار می کنم و مشتاقم تا به افرادی که در شرف
 خانه دار شدن هستند کمک کنم و دانش افراد در خصوص بازار امالک را باال ببرم. من برای
 تهیه این راهنمای رایگان زمان قابل توجهی را صرف کردم تا شما را از برخی اشتباهات رایج

خریداران آگاه کنم، به امید آن که شما هم همان اشتباهات را تکرار نکنید

 مجددا بابت وقتی که برای مطالعه این راهنما صرف نموده اید از شما متشکرم و برای شما
در ادامه مسیر خرید ملک آرزوی موفقیت دارم

 

سپاسگزاری

.

.

.

!

ارادتمند شما
آرش جعفری
بنیان گذار

 دفتر مشاوره خریداران اِلیت اِی ِجی )تنها مشاور مسکن فارسی زبان حامی خریدار در استرالیا)، دارای پروانه فعالیت امالک، متخصص در
ارائه کمک های الزم در راستای منافع خریداران و سرمایه گذاران ملک و به ثمر رساندن اهداف و برنامه های مالی آنان می باشد

درباره ما
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Exchange Tower
Level 1, 530 Little Collins St Melbourne, Vic 3000

www.eliteaj.com.au

1300 80 1300

https://www.facebook.com/Elite.AJ.propertyinfo@eliteaj.com.au

linkedin.com/in/eliteaj

 اطالعات ارائه شده در این راهنما صرفاً آموزشی و کلی بوده و نباید به عنوان راهنما یا توصیه های ویژه ی یک سرمایه گذاری خاص مورد استفاده قرار گیرند. شما، به عنوان خواننده این مطلب، باید
 از یک ارائه دهنده رسمی خدمات مالی مشاوره های مختص به خودتان را دریافت کنید تا مناسب بودن یا نامناسب بودن این راهکارها را بر اساس شرایط فردی خود پیش از اخذ تصمیم های مالی
 بسنجید. قوانین مربوط به سرمایه گذاری، مالیات، مزایا و گردش مالی، و تفسیر و اجرای آنها توسط نهادهای دولتی به صورت مستمر در حال تغییر هستند و در حالی که دقت باالیی در تهیه این
 راهنما صرف شده است، دفتر مشاوره خریداران الیت ای جی، کارمندان و نمایندگان آن ضمانتی در خصوص دقت و فراگیری این اطالعات ارائه نمی کند و طبق موازین قانونی هیچ گونه مسئولیت
 مستقیم و یا غیر مستقیم در خصوص تصمیماتی که شما شخصاً بر اساس این اطالعات می گیرید بر عهده نمی گیرد. بدون ایجاد هر گونه محدودیتی در خصوص مطالب کلی ارائه شده تا کنون، آرش

.جعفری و دفتر الیت ای جی، دخل و تصرفی در نتایج حاصل از استفاده شخصی شما از این اطالعات بدون نمایندگی یا ارائه ضمانت ضمنی یا علنی عهده دار نمی باشد

تماس با ما

https://t.me/BuyersAgent

عضویت های  رسمی ما
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