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 اگر قرار است فکر کنید، 

 ه بزرگ فکر کنید.چه بهتر ک

 دانولد جی. ترامپ

 

 سخن مترجم

دانولد جی ترامپ خیلی وقت است که مشهور است. او عالوه بر      

ها و از شرکتهای موفق، مظهر موفقیت آمریکاییمدیریت تعداد وسیعی 

گذاری در سرمایهالهام بخش میلیونها نفر در سرتاسر دنیاست. ترامپ 

شناسد. در کتاب می نبه و زاویهرا از هر ج امالک و مستغالت

او بسیاری « گذاری ترامپ در امالک و مستغالتهای سرمایهاستراتژی»

اش به او کمک کرده است، با ما شریک از اصول علمی را که در حرفه

ای این کتاب پر از دیدگاهها، داستانها، نظریات و نصایح آقشود. می

امالک و مستغالت  گذاریسرمایه در ترامپ در مورد چگونه موفق شدن

  که توسط جرج اچ. راس مشاور آقای ترامپ بیان شده است. است

دهد تا نگاه کوتاهی به همچنین این کتاب به شما فرصتی می     

امیدوارم این کتاب کمک کند تا ساختار  تشکیالت ترامپ بیندازید.

گسترش دهید و گذاری امالک و مستغالت سرمایهدر فکری خود را 

 تر عمل کنید.جسورانه و رگتربز

 سعید ولی زاده خرق                                                         
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 :را تقدیم می کنم به اثرترجمه این 

  .زندگیم تمام شادیها و موفقیتها در پایه ،همسر عزیزم

 

 

 

 

 

 



 پیشگفتار

بعنوان وکیل، مشاور کسب و کار  ایم رااز زندگی حرفهسال  50من      

ترین بازار امالک و مستغالت جهان در شهر گر در سختو معامله

، سام 1. من با افراد بزرگی مانند هری هلمزلیامسپری کردهنیویورک 

نه امالک و مستغالت در زمی 4و دونالد ترامپ 3زکندروف، بیل 2الفراک

عنوان مرد ام که سالهای زیادی را بام. بسیار خوش شانس بودهکار کرده

سال گذشته  25ام. بیشتر کارهای من در دست راست ترامپ گذرانده

برای ترامپ در حوزه امالک و مستغالت بوده است. من یک مذاکره 

      ترین و بزرگترین کننده، مشاور و وکیل در بسیاری از موفق

گذاریهای امالک و مستغالت از جمله خرید و نوسازی ساختمان سرمایه

GM وال استریت  40، برج ترامپ، هتل گرند هایت و ساختمان شماره

 ام. بوده

های گذاریهای دانولد ترامپ را در سرمایهاین کتاب استراتژی     

 گذاراندهد و اینکه چگونه سرمایهامالک و مستغالت توضیح می

ای ی خود با هر اندازههااز این راهبردها در پروژهتوانند کوچک می

هایی مانند دهم چگونه ترامپ از استراتژیاستفاده کنند. من توضیح می

یات برای به انداز و توجه به جزئسازی،  ایجاد انحصار، ارائه چشملوکس

 کند. تعدادی ازهای خود استفاده میحداکثر رساندن ارزش دارایی

کند که من بطور مستقیم گذاریهای خاصی تمرکز میها بر سرمایهفصل

ها با استفاده از این مثال ،و مشاور شرکت داشتم کنندهبعنوان مذاکره

                                                
Harry Helmsley 1  

Sam LeFrak 2  

Bill Zeckendorf 3  
Donald Trump 4  



 

 

هایی دهم چگونه همان استراتژیآورم و توضیح مینکات را بیرون می

 ،کندکه ترامپ برای باال بردن ارزش افزوده معامالت خود استفاده می

   . اگرچه مقیاس مفید باشدگذاران کوچک تواند برای سرمایهیم

دهد بزرگ است و بازار هدفش مشتریان هایی که ترامپ انجام میپروژه

  های ترامپ در اما اصول استراتژی ،لوکس و ثروتمندان هستند

 زیر مفید است: افرادگذاری امالک و مستغالت برای سرمایه

خرید ملک یا توسعه امالک و مستغالت خود  مند به هرکسی که عالقه -

  باشد.

امالک و مستغالت را  گونه مذاکراتهر کسی که مطمئن نیست چ -

 انجام دهد.

کند و هر کسی که در مقیاس کوچک امالک و مستغالت فعالیت می-

 دوست دارد آن را گسترش دهد.

مند است بداند دانولد ترامپ چگونه کارهای هر کسی که عالقه-

 دهد.انگیزی انجام میفتشگ

بهتر،  در انجام مذاکرات امیدوارم این کتاب بتواند به شمادر نهایت      

گذاریهای بهتر و درامد معامالت بهتر، تامین مالی بهتر، انجام سرمایه

 .امالک و مستغالت کمک کندبل مالحظه بیشتر در اق

 

George H. Ross 
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   های گذاریسرمایه ای ازبا ایجاد مجموعه 1ترامپ جی دانولد     

 کسب و کار یک میلیاردر در ،ر شهر نیویورکالعاده خالق و موفق دفوق

گذاران امالک ترین سرمایهیکی از درخشاناو امالک و مستغالت است. 

بعنوان مثال، در اوایل  شود.است که به رسمیت شناخته میو مستغالت 

های بازار جدیدی را برای خانه ترامپبا ساختن برج او ، 1980دهه 

هر کدام از  توانستاد کرد و کیفیت در نیویورک ایج لوکس با

 . بفروشدمیلیونها دالر  آن راآپارتمانهای 

 یگذاران بزرگتوانند از سرمایهمیچطور گذاران کوچک سرمایه     

های گذاریسال مشاوره سرمایه 25پس از  مانند ترامپ یاد بگیرند؟

توانند از گذاران کوچک میمتقاعد شدم که سرمایه ،بزرگ ترامپ

برد های بزرگ بکار میگذاریول مشابهی که او در سرمایهصاز ابسیاری 

گذاری سرمایهواحدی یک خانه تک خریداستفاده کنند. این که شما در 

 وجه به هیچ ،یا یک ساختمان اداری چند میلیون دالری کنیدمی

گذاری در موفقیت مالی پروژه شما ندارد. مقیاس پروژه سرمایه تفاوتی

 های ن چیزی که اهمیت دارد استراتژیآبلکه  ،شما مهم نیست

                                                
rumpT J. onaldD 1  
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شما برای توسعه و فروش ملک به خریداران و یا اجاره گذاری سرمایه

  برای  ترامپ ول اساسی کهصاست. بسیاری از همان اکنندگان 

به خوبی  برد،بکار میمیلیون دالری  300پروژه  در یک گذاری سرمایه

مند به رد. هر کسی که عالقهکاربرد دانیز های کوچک برای پروژه

تواند از این مزیت می ،امالک و مستغالت باشددر گذاری سرمایه

های ترامپ از موفقیت زیادی برخوردار باشد که با مطالعه  استراتژی

 .شودبرخوردار 

و  های شخصی را در خودتان باال نبریداگر شما ویژگی ،وان مثالبعن     

   توانید نمیرا به دیگران القا کنید نتوانید اعتماد به نفس خود 

های کلیدی  های بزرگ و سودآوری را انجام دهید. ویژگیگذاریسرمایه

ایجاد ارتباط، هنر متقاعد  اق، مهارتیت شما شامل شور و اشتیصشخ

ها را به . ترامپ این ویژگیاست کردن و آماده سازی قبل از مذاکره

مالک و مستغالت بزرگ دارد. گذاری اسرمایه اصل در عنوان اولین

در نیویورک به هتل باشکوه  1هایت تبدیل هتل ویران شده کومودور

کند. نکته قابل توجه این جاست که این موضوع را ثابت می 2گرند هایت

اما  ،گذاری کردسرمایهمقدار کمی از پول خود را  پروژهترامپ در این 

 دالر فروخت.میلیون  85بعدا نیمی از سود خود را به مبلغ 

ی به شما صیتویژگی شخ 5دهد چگونه این ل توضیح میصاین ف     

     در برای مذاکره بهتر و افزایش چشمگیر سود کند کمک می

  .از آنها استفاده کنید ،های امالک و مستغالتگذاریسرمایه

                                                
  otelH yattH Commodore 1   

otelHGrand Hyatt  2  
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 پروژه هتل کومودور هایت

 

 گذاریمطالعه موردی یک سرمایه

 

 

      

یک هیوالی پیچیده از پروژه هتل کومودور،  در گذاریسرمایه      

در سال  گذاری. این سرمایهرا درون خود داشت کنندهت نگرانمشکال

در رکود سنگینی به سر در حالی اتفاق افتاد که شهر نیویورک  1974

یک زمان عالی برای خرید یک  االنکه  کرد احساسو ترامپ  بردمی

مانند بسیاری  اوایستگاه مرکزی است.  نزدیک ،ساختمان فرسوده بزرگ

ند کبه مشکالت نگاه میامالک و مستغالت وقتی گذاران از سرمایه

این ساختمان این بود که ند. طرح ترامپ بیتها را میصموقعیتها و فر

اتاق  1400به بزرگترین هتل نیویورک با را ( هتل کومودور) قدیمی

 . اتفاق افتادسال پیش  25که  ،تبدیل کندلوکس 

زرگ خودش را در ساله بود ایده ب 27هنگامی که دانولد ترامپ      

ای است العادهایده فوق اولین جلسه برای من توضیح داد. من به او گفتم

بایست می ،اما با توجه به محیط اقتصادی و بازیگران بزرگ این عرصه

طبق شرایط موجود تعقیب این  شود ومفاهیم کامال جدیدی تعریف 

مشکالت با  ترامپ .غیر ممکن است و هرگز اتفاق نخواهد افتاد رویا

 عمده زیر روبرو بود:



 زده کنتخودت را شگف فصل اول:
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یت زمین آهن ورشکسته بود که مالکهیک شرکت را ،1پن سنترال -1

 را در اختیار داشت.هتل کومودور 

 .که با ورشکستگی روبرو بود ،شهر نیویورک -2

 گذاران نداشت.که هیچ پولی برای کمک به سرمایه ،ایالت نیویورک -3

امالک و مستغالت در  ی که بهیهاکه بسیاری از وام دهندگان،وام -4

 .به تعویق افتاده بودداده بودند نیویورک 

که امکانات جدیدی در نیویورک های بزرگ ای از هتلزنجیره -5

 چرا که میزان گردشگری در شهر نیویورک پایین بود. ،نداشتند

 .ساکن بودندساختمان در که  فعلیمستاجران  -6

چندین معامله دیگر پیوند خورده  موفقیت این معامله با موفقیت     

شد ها نمیگیری هر کدام از این پروژههبود. اگر ترامپ موفق به نتیج

رسید و چیزی شبیه به به نظر پیچیده می رفت.کل پروژه از بین می

ترامپ توانست با استفاده از شور و ن هرگز انجام نشده بود. در نهایت ای

و  باطات، توانایی ارائه چشم اندازاشتیاق خود، مهارتهای برقراری ارت

همه این گروهها را متقاعد کند که با او  مدیریت منحصر به فرد خود،

هتل گرند هایت را بازگشایی  1980کار کنند و توانست در سپتامبر 

کند و این یک موفقیت عالی بود. همچنین بازسازی هتل کومودور 

کرد که به نوبه  کمک به احیای کل منطقه ایستگاه مرکزی نیویورک

                                                
Penn Central 1  
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چند سال خود نقش مهمی در ترمیم چهره ورشکسته نیویورک داشت. 

که برای پروژه کرده بود با وجود هزینه ناچیزی ترامپ توانست بعد، 

 میلیون دالر بفروشد. 85نیمی از سود خود را به قیمت 

 

از شور و اشتیاق خود برای الهام بخشیدن به دیگران  -1-1

 استفاده کنید.

 گذاری امالک و مستغالتدر سرمایه مهم عنصر یک اشتیاق و شور     

 حمایت خریداران، زیادی به شما بستگی این دلیل که موفقیت به ،است

 شما غیره دارد. اگر سازندگان و مستاجرین، دهندگان،وام فروشندگان،

 نباشید، مشتاق مستغالت و امالک گذاریهای سرمایهمورد ایده در

 یاد آورید. بهی در کسب حمایت دیگران به دست نمیموفقیت زیاد

 اگر .دارند تردید گوییددر ابتدا می شما به آنچه مردم که باشید داشته

 تردید و شک با مواجهه در را خود تعهد و اشتیاق سطح بتوانید شما

کسب حمایت دیگران و  را برای گام کنید، شما اولین اولیه حفظ

داند که شور و شوق مسری ه اید. ترامپ میموفقیت برداشت به دستیابی

 است. 

 ،چقدر زیاد یا کم باشدشما پروژه  مهم نیست اندازه و پیچیدگی     

مهم این است که تمامی عوامل با شما همدل و همراه باشند. چشم 

انداز پروژه را با تمام عوامل از جمله خریداران، فروشندگان و... به 

نچه شما از آنها الهام گرفتید و موانع و اشتراک بگذارید. در مورد آ

 داید صحبت کنید. مردم دوست دارنمشکالت خود که بر آنها غلبه کرده
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برای به  اای ربنابراین شما باید راههای خالقانه ،هیجان زده شوند

نها پیدا کنید. اگر شما مشتاق نباشید مردم هم رغبت آوردن آهیجان 

ا ملک شما را بخرند و در پروژه شما کنند به شما پول بدهند و ینمی

های گذاری کنند. اما اگر شما بتوانید توصیف خوبی از ایدهسرمایه

گذاری خود بیان کنید و مشتاقانه در مورد فرصتهایی که شما در سرمایه

برای را دهید صحبت کنید شما راه درستی اختیار دیگران قرار می

دهندگان، و دیگر تصمیم ن، وامبرقراری ارتباط با خریداران، فروشندگا

 اید.گیرندگان انتخاب کرده

 

توانند از شور و اشتیاق خود استفاده گذاران کوچک چگونه میسرمایه •

 کنند.

بیش از دو سال هتل کومودور که تبدیل به یک پروژه بزرگ شد      

پیش نویس پیچیده و مذاکره شدید برای پایان دادن  23طول کشید و 

آن انجام شد. اما مهم نیست اندازه و پیچیدگی پروژه  به مشکالت

بلکه در مراحل مختلف معامله شما  ،امالک و مستغالت شما چقدر است

خواهید می موفقیت در آنچهبرای کمک به خود و دارید دیگران را  نیاز

  انجام دهید متقاعد کنید. این کار شور و اشتیاق و مقاومت شما را 

 طلبد. می

    فروشندگان، وام دهندگان، پیمانکاران و افراد دیگری که با      

کنید در خرید یا بازسازی با آنها سروکار داشته باشید بینی میپیش

حبت کنید و آنها را متقاعد سازید تا با شما همکاری کنند. صمشتاقانه 
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خواهید انجام دهید و آنچه که عالی در مورد آنچه می چشم اندازیک 

گیرید بیان کنید و اینکه برای رسیدن به یک هدف الهام میشما از آن 

 بر مشکالت کنونی غلبه خواهید کرد. ترامپ چگونه ر به فرد صمنح

ای شما فقط باید راه خالقانه ،هیجان زده شوند دوست داند که مردممی

 برای تحریک آنها پیدا کنید.

ط با تمام افرادی که در فرایند معامله هستند ارتبا -1-2

 .انه برقرار کنیدتدوس

تجاری  معامله هر یا و مستغالت و امالک گذاریسرمایه هر موفقیت     

و توانایی شما  وع مالی، به روابط شخصی شماخارج از موض صرفا دیگر،

گردد. میگذاری بردر ایجاد روابط قوی با تمام عوامل دخیل در سرمایه

با  ایم. ترامپ این کار رچه آنانکه مستقیما دخیل هستند یا غیر مستق

رف زمان الزم برای بدست آوردن اطالعات در مورد طرفین معامله ص

  آنها چه کاری انجام  /؟آنها چه کسانی هستنددهد. اینکه انجام می

تعداد اعضای خانواده و دوستان آنها  /؟/ شغل آنها چیست؟دهندمی

 ..و . ؟های آنها چیستورت لزوم سرگرمیصو در  ؟چقدر است

متقابل ایجاد کنید باعث  رابطهاگر شما بتوانید یک حس اعتماد و      

ای بهتر داشته باشید. همواره دلیلی تر و نتیجهای آسانشود مذاکرهمی

برای اینکه مردم به شما اعتماد کنند داشته باشید. اساس و پایه 

گذاری امالک و مستغالت را بر پایه موفقیت بلند مدت در سرمایه

 معامله شروع یک در باید شما برای اینکه تماد بگذارید. بهترین دلیلاع

 طور به مردم که است کنید این روابط خوبی ایجاد مستغالت و امالک
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 اعتماد ی ازسطح شما که زمانی تا. در مورد دیگران تردید دارند طبیعی

کم  حدودی تا گوییدمی آنچهاینکه،  احتمال ،باشید نکرده ایجاد را

 زیاد است. ت به نظر برسداهمی

در اینجا یک نمونه عالی از مهارت ارتباطی ترامپ را در جریان عقد      

مدیر  ،1کنم. ترامپ هرگز ویکتور پالمیریقرارداد هتل کومودور بیان می

اما  ،را که هتل کومودور متعلق به آنها بود ندیده بوداجرایی پن سنترال 

کند. بازی میدر این معامله  دانست که پالمری نقش کلیدی رامی

 ت:فبه نزد او رفت و گ ،بنابراین با اعتماد به نفس کامل از پروژه خود

ارزش  توانیمتا به شما بگویم چگونه می یددقیقه به من وقت بده 15"

در آن جلسه ترامپ توجه  "های پن سنترال را افزایش دهیم.دارایی

ی خوب ایجاد شد. در پالمری را به خود جلب کرد و یک رابطه کار

کمکهای پالمری به ترامپ در رسیدن به هدفش بسیار  ،ادامه کار

  چشمگیر بود.

کنند ور میصگذاران کوچک در امالک و مستغالت معموال تسرمایه     

نیازی به استفاده از استراتژی روابط دوستانه در مذاکرات و معامالت 

انجام  برایخواهید ه میکوچک ندارند. اما این درست نیست. هنگامی ک

چیزهای زیادی را در مورد توانید کسی بروید تا می به مالقاتای معامله

آنها چه  ببینیددست آورید. از دیگران در مورد آنها سوال کنید. آنها ب

 ،ای برویدخواهید به دیدار یک مالک ملک اجارهدانند. اگر شما میمی

واالتی بپرسید از این قبیل که حبت کنید. سصقبل از آن با مستاجر آن 
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 ...وسواالتی در مورد صاحبخانه بپرسید  ملک خوبی است؟ ،ملک آیا آن

اکنون شما اطالعاتی دارید که ممکن است به شما کمک کند ارتباط 

وقتی که وارد مذاکره می شوید، بهتری با مالک برقرار کنید. و احتماال 

 مفید خواهد بود.

 

های امالک و انداز، یکی از استراتژیتوانایی ارائه چشم -1-3

 مستغالت

امالک و  های خود درگذاریهنگامی که شما در مورد سرمایه     

بلکه به نفع تمام  ،مطمئن باشید نه تنها به نفع خودتان است مستغالت،

و شما شروع به ساخت روابط  با شما شریک هستند،کسانی است که 

کردن راههایی برای انتقال  جدیدی خواهید کرد. گام بعدی پیدا

معامالت های خود به همکاران و اطرافیان است. هر کسی که در دیدگاه

 ،باشد صای خاا اگر پروژهصوصمخ ،درگیر استامالک و مستغالت 

گذاری ات سرمایهئیرد جزبدون شک باید وقت و تالش زیادی را در مو

سرمایه ام افراد چگونه کار خواهد کرد، چگونه برای تماینکه د: صرف کن

 چگونه موفق خواهد شد.  و خواهد بود ده گذار سود

خواهید هر کاری که می در .چالش در حال حاضر این خواهد بود    

چگونه  ،انجام دهید متمرکز شوید و با شور و اشتیاق به دیگران بگویید

پیدا خواهید کرد. این کار مشکل است اما این چالش  دستبه آن 

جالبی  هایبه اشتراک گذاشتن رویای خود شما باید راهشماست. برای 

  .برای آن پیدا کنید
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 گذاران کوچک چگونه می توانند چشم انداز ایجاد کنند.سرمایه •

های انداز در پروژهبسیاری از روشهای ارزان برای ایجاد چشم     

بعنوان مثال بجای نشان دادن یک زمین خالی به کوچک وجود دارد. 

ای که در آینده ساخته خواهد شد بعدی از پروژهطرح سه ،رانخریدا

 صصورت لزوم یک متخص. در و به خریداران نشان دهید تهیه کنید

گذاری نهایی را در مقیاس واقعی استخدام کنید که بتواند ارزش سرمایه

ویر بکشد. همچنین چگونگی لباس پوشیدن شما، صبرای خریداران به ت

در در میزان نفوذ شما  ،گوییدی که برای گفتن میظاهر شما، و چیزهای

 موثرند. مخاطب 

تواند احترام زیادی را برای شما به همراه بیاورد. ظاهر خوب می     

    لباس شما باید طوری انتخاب شود که مردم اطمینان کنند شما 

 هرگویید انجام دهید. در مورد کسانی که در توانید کاری که میمی

خواهید با یک اری به آنها نیاز دارید فکر کنید. اگر شما میگذسرمایه

ورتی صبانک قرار مالقات بگذارید کت وشلوار بسیار شیکی بپوشید و در 

 ،که با یک پیمانکار قرار دارید سعی کنید بیش از حد اغراق نکنید

 شود.میی در افراد قدرتمند تاثیراتورات اولیه باعث ایجاد صت
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 دیگران آماده باشید.بهتر از  -1-4

اکثر مردم متوجه نیستند که آماده سازی قبل از مذاکرات چقدر      

باید به نحوی آماده باشید که بتوانید تمام سواالت را به  .اهمیت دارد

ش بینی سواالت و مشکالتی است این کلید پینحو پاسخ دهید.  بهترین

  رف صی را ید. دانولد ترامپ زمان زیادآکه ممکن است به وجود 

کند. اگر در حال آماده شدن برای یک سازی برای جلسات مهم میآماده

  جلسه هستید، باید درباره چگونگی آن فکر کنید. بر روی آنچه که 

را خواهید دیگران شاید شما می .خواهید انجام دهید تمرکز کنیدمی

د متقاعد را در مورد قابلیتهای خو یا آنهاد و نیکگذاری مجاب به سرمایه

چه را نآماده کنید عبارتند از: آبرای جلسه هر آنچه که شما باید  کنید.

به این  .خواهید انجام دهیدآنچه را که می و خواهید بگوییدکه می

اگر شما آماده  .توانید بیشترین تاثیر را داشته باشیدترتیب شما می

 . موفق نخواهید شدنباشید 

اکره انجام داده ذمنحوه ای را بر روی عهپژوهشگری به نام زیف مطال     

کند اکثر مردم داد که ثابت می ارائه 1زیفل صرا بنام ا یاست. او مفهوم

این دهند. وقتی حداقل تالش خود را برای انجام یک معامله انجام می

امالک و  معامالت له متوجه شدم که درصبالفا نظریه را مطالعه کردم

رف صدم مایل نیستند زمان زیادی را است. اکثر مر صادقمستغالت 

آماده سازی قبل از مذاکرات بزرگ کنند و این به نفع شماست که وقت 

 رف کاری بکنید که دیگران مایل به انجام آن نیستند. صزیادی را 
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قبل از مذاکره  خواهند تالش زیادی رادانستن اینکه دیگران نمی     

توانند تی است که میصمپ فرانجام دهند برای افراد موفقی مانند ترا

این شکاف را پرکنند. ترامپ همیشه آمادگی بیشتری نسبت به دیگران 

 می دهد.  مختلف چرا که به او کنترل بیشتری در شرایط ،دارد

داشته گذار برای جذب سرمایهای جلسهاگر ترامپ  ،بعنوان مثال     

رای خواندن زمان زیادی را بطرف مقابل او انتظار ندارد که  باشد،

و در انتها  ددهانجام می اواو تمام محاسبات را برای  رف کند.صیات ئجز

در  %20آورید پولی که شما به دست می" :نویسدبا خط درشت می

دست یابند. آنها  "در سال %20 "عبارت د دارند بهصاکثر مردم ق ".سال

مند یک معامله عالقه شوند. موقعی که ترامپ بهیات غرق نمیئدر جز

بعنوان  .تر کنددهد که بتواند معامله را آسانانجام می است او هرکاری

 شما مجبور نیستیدو م، هدانجام می امن این کار ر" گوید:می مثال

 ".فرستم. من پیگیر تماس تلفنی خواهم بود. من این را میانجام دهید

  نایات را کنترل کنید و از این واقعیت که دیگرئتوانید جزا میمش

  .رف کنند استفاده کنیدصخواهند زمان زیادی را نمی
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 هصخال

ی شروع صل درباره مهارتهای شخصمن عمدا این کتاب را با یک ف     

موفقیت  ی درصکه مهارتهای شخرا چرا که اکثر مردم نقشی  ،کردم

کنند. این د درک نمینکنگذاری امالک و مستغالت بازی میسرمایه

همه این  نیست.... تامین مالی، خرید یک ملک خوب و رفا مربوط بهص

گذاران اند. سرمایهی ساخته شدهصهای شخر بر پایه داشتن ویژگیصعنا

دانند که هستند. آنها می نیزمانند ترامپ کارآفرینان بزرگی واقعی 

های جسورانه خود هیجان زده توانند مردم را در مورد ایدهچگونه می

که ممکن  ،شوندمشکالت و نامالیمات نا امید نمی ها،کنند و از شکست

 های دیگر را متوقف کند.است خیلی
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گذاری امالک و مهم در سرمایه عبارتحتما شما هم در مورد سه      

 ".مکانیموقعیتمکانی، مکانی، موقعیتموقعیت" :ایدمستغالت شنیده

کننده است. موقعیت مکانی ترامپ معتقد است که این عبارت گمراه

کننده همه چیز نیست. اما داشتن یک موقعیت عالی تضمین ،تمهم اس

گذاری عالی تواند نقطه شروع خوبی برای یک سرمایهمی موقعیت مکانی

دارایی خود را  ممکن استتجربه گذار کمبا این حال یک سرمایه ،باشد

گذاری کند و ثروت خود را از دست بدهد. در یک مکان عالی سرمایه

است. بعبارت دیگر  "بهبود هر مکانی"ترامپ  مهمای هیکی از فلسفه

 راهی است برای تغییر مکان.  ،خالقیت و بینش خالقانه

کند و آن باید گذاری نمیعادی سرمایه هایپروژهترامپ هرگز در      

  باید ساختمان باشد. اگر او ساختمانی را بسازد آن  خاصبسیار 

گذاران کوچک ه باشد. سرمایهرین وبهترین در منطقتترین، بزرگلوکس

گذاری های خود ول در ساخت و ساز و سرمایهاصتوانند از این می

 استفاده کنند.
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 برج جهانی ترامپ در نزدیکی سازمان ملل

 

 گذاریمطالعه موردی یک سرمایه

 
 

 1997هنگامی که اولین بار ترامپ این ملک را پیدا کرد در سال      

هی به تشامل یک ساختمان دو طبقه که در حاشیه خیابان من ،بود

 سازمانتمان متعلق به یک . این ساخسازمان ملل متحد قرار داشت

   م به فروش ساختمان گرفته بودند. ترامپ یمهندسی بود که تصم

دانست که این ملک بسیار گران است اما آن یک بلوک کامل از می

و رودخانه شرقی نیویورک  بود که به مقر سازمان ملل 48بان خیا

 ملک برای ساختمان این قیمت باالی عقیده داشتشد. او منتهی می

مساحت  پذیر است.ای که او تصمیم ساختش را داشت توجیهالعادهفوق

طبق ضوابط  در حالت عادی متر مربع بود که 3700ملک حدود 

طبقه به  20سازی تا مرتبهشهرسازی نیویورک در آن منطقه مجوز بلند

 شد. آن داده می

اخت میم به سصهای اولیه ترامپ فکر بزرگی کرد و تپس از ارزیابی     

سازی آن منطقه مرتبهیک برج بزرگ لوکس با استفاده از مزایای بلند

داد که ترامپ بتواند این گذاری این احتمال را نمیکرد. هیچ سرمایه

العاده تبدیل کند. ترامپ ابتدا باید ملک ملک را به آن ساختمان فوق

کرد و سپس او مجبور بود مهندسی را خریداری می سازمانمتعلق به 

به او  حقوق هوایی ملک خود رااحبان امالک مجاور را راضی کند که ص

حقوق هوایی بایست ترامپ می ،بفروشند. طبق ضوابط شهرسازی
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          کند تا بتواند از حداکثر ضابطه  خریداریملکهای مجاور را 

بیشتری  حقوق هواییتوانست سازی استفاده کند. هرچه او میمرتبهبلند

ی ترر به فردصتوانست ساختمان منحمی ،ک خریداری کندرا در آن بلو

کار بلندترین ساختمان لوکس نیویورک. کلید رسیدن به این  ،بسازد

حقوق هوایی امالک مجاور را خریداری  ،داصسرومهم این بود که بی

کند. بنابراین ما مذاکرات زیادی را انجام دادیم و مجبور بودیم تمام 

 ه باشد. ورت مخفیانصمذاکرات ب

ما یک قیمت پایه را در هر متر مربع برای حقوق هوایی به تمام      

و توانستیم پس از مذاکرات زیادی  احبان امالک مجاور ارائه دادیمص

   طبقه  90حقوق هوایی الزم را خریداری کنیم و در نهایت مجوز 

یافت کنیم که بلندترین ساختمان مسکونی شهر سازی را درمرتبهبلند

له ساخت و ساز شروع شد اما زمانی که به صنیویورک بود. تقریبا بالفا

کنان شهر اای از سعده ،عنوان بلندترین ساختمان نیویورک آشکار شد

میم گرفتند با آن مخالفت کنند. آنها سعی کردند از فشار صنیویورک ت

ای مبنی بر توقف ساخت و ساز را به سیاسی استفاده کنند و پرونده

ای طبقه 90توانید یک غول و بیان کردند که شما نمی انداختندجریان 

را جلوی ما بسازید. اما تمام کار ما قانونی بود و ساختمان همچنان باال 

ادر کرد و بیان کرد صرفت. در نهایت دادگاه رای خود را به نفع ما می

سازی در آن مرتبهوابط بلندضقانونی بوده و  ،تمام مجوزات ساخت

شده است. آنها درخواست تجدید نظر کردند و باز هم درخواست  رعایت

 آنها رد شد. 
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 5ترین برجهای یکی از لوکس ،در حال حاضر برج جهانی ترامپ     

یک آپارتمان مسکونی چهار خوابه در این برج به ستاره جهان است. 

این ساختمان موفقیت رود. میلیون دالر به فروش می 13.5قیمت 

و وامهایی که بابت ساخت آن گرفته شده  اخت و ساز بودبزرگی در س

ل از فروش واحدهای آن پرداخت صاز درآمد حاقبل از سررسید  ،بود

شد. هنگامی که برج ترامپ به پایان رسید برخی از افرادی که با ساخت 

دلیل برتری در ساخت و ساز و چشم انداز عالی ، بو ساز آن جنگیدند

 خریداری کردند.از واحدهای آن ای به طرز وحشیانه ،آن

 

مایل به پرداخت  ،یک ملک با موقعیت عالیخرید برای   -2-1

 .اضافه باشید

 داستانی از یک پرداخت اضافه هوشمندانه •

در سال  ،شاید بهترین مثال برای پرداخت اضافه برای یک ملک     

و و الکس دی لورنز 1اتفاق افتاد زمانی که من برای سول گلدمن 1962

کردم. از آنجا که کار می (اممیلیاردرهایی در اوایل دوران کاری) 2جونیور

 ،شدندآنها بعنوان مهمترین خریداران امالک و مستغالت محسوب می

امالک فروشی را به  از بخشی از کار هر روز من این بود که دهها لیست

                                                
Sol Goldman 1  

Alex DiLorenzo Jr 2  
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ب بود ورد امالکی که برای او جذادادم و نظر او را در منشان می گلدمن

 کردم. دریافت می

یک روز یک کارگزار قدیمی به دفتر من آمد و تکه کاغذ کوچکی را      

در محله بروکلین  آپارتمانی خانهیک فهرستی از  در آن  به من داد که

ای که آنرا ساخته که توسط خانواده وجود داشتبرای فروش  1هایتز

دالر به  860.000با قیمت  ،سال در آن زندگی می کردند 40بودند و 

زمان پول زیادی بود و من  آنفروش گذاشته شده بود. این مبلغ در 

دانستم که اما می ارزد یانه،ملک به آن مبلغ میدانستم این دقیقا نمی

محله بروکلین یک محله بسیار عالی است. بنابراین آن را در لیست 

من " گفت:گلدمن آوردم. او پس از آنکه نگاه سریعی به لیست انداخت 

و اینکه چقدر خوب  ی آنآپارتمانها، همه چیز را در مورد این ملک

   ساخته شده است می دانم و سالها مخفیانه برای خرید آن تالش 

به او به نزد کارگزار برو و  ":او به من گفت" کردم اما موفق نشدم.می

من به  "کند.میلیون دالر پرداخت می 1مشتری من برای این ملک  بگو

میلیون دالر تعیین  860.000آنها برای این ملک قیمت " گلدمن گفتم:

دالر آن را خریداری  825.000با قیمت  نهایتا توانیدشما می ،اندکرده

رار داشت صاما گلدمن ا "دهید؟میلیون دالر می 1چرا پیشنهاد  ،کنید

 که به پیش کارگزار بروم و سریعا این کار را انجام دهم. او به من گفت

 تو یک وکیل هستی خالق باش. 

                                                
Brooklyn Heights 1  
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مشتری من این " :به نزد کارگزار رفتم و به او گفتمبنابراین من      

دالر از آن را  100.000خرد که میلیون دالر می 1ملک را به قیمت 

داد. فقط  مبه شما خواهبعنوان کمیسیون له بعد از عقد قرارداد صبالفا

عا حرکت یپشیمان شود سرکنم قبل از اینکه مشتری من پیشنهاد می

من آن  ،کارگزار روز بعد با قرارداد برگشت "کنید و با قرارداد برگردید.

له صرا امضا کردم و پول را به او دادم. شگفت انگیز بود که گلدمن بالفا

میلیون دالر از یک بانک با این ملک به دست  1.4یک وام به مبلغ 

 آورد. 

که  شدمن مالک ساختمانی گلدکه چرا این یک معامله خوب بود.      

خرید این ملک بدون . سود کرددالر هم  400.000آرزویش را داشت و 

اما گلدمن با اضافه پرداخت مطمئن شد که  ،چانه زدن غیرقابل باور بود

گذاران کوچک در این مثال برای سرمایه آورد.ملک را به دست میاین 

گوید که برای به به شما می ،یک درس عالی وجود دارد. اگر غریزه شما

 ،دست آوردن یک قطعه از امالک و مستغالت مبلغ بیشتری بپردازید

 این کار را انجام دهید و برچسب قیمت را فراموش کنید. 

 

ای برای باال بردن ملکی را بخرید که چشم انداز خالقانه -2-2

 ارزش افزوده آن داشته باشید.

ی برتر وجود دارد و مردم همواره هاهمواره تقاضا برای موقعیت     

. بپردازند حاضرند مبالغ بیشتری را برای بدست آوردن موقعیتهای برتر
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نبال قیمتهای متوسط مواظب باشید در این تله نیفتید که همواره د

همواره  تضمین شده باشددر ملکی اگر پرداخت اضافی منطقه باشید. 

 ،یمت متوسط بازار ملک. بعبارت دیگر قمایل به پرداخت اضافی باشید

محاسبه می منطقه قیمتی است که بر اساس اطالعات کلی و محدود 

داشته  ویژهکه ممکن است یک موقعیت  صنه ارزش یک ملک خا ،شود

باشد. ممکن است شما برای یک ملک با موقعیت عالی مجبور به 

د بیشتر نسبت به متوسط منطقه صدر 100د یا حتی صدر 50پرداخت 

ا اگر بتوانید ارزش افزوده باالیی برای ملک ایجاد کنید شما ام ،باشید

 برنده خواهید بود.

 ،برج جهانی ترامپ یک نمونه کامل از ایجاد ارزش افزوده خالقانه     

بود. هنگامی که ترامپ این ملک را پیدا کرد شامل یک  ملکبرای یک 

مقدار ساختمان اداری دوطبقه فرسوده بود که کاربری مهندسی داشت. 

اما ترامپ آن را  ،بود زیادپولی که برای آن ملک خواسته بودند بسیار 

تواند این برج بلند مرتبه می یکدانست با ساخت چون او می ،پرداخت

در معرض دید  بعنوان یک ساختمان منحصر به فردساختمان را 

چشم ای بسازد. ترامپ اگر نتواند خریداران قرار دهد و چیز فوق العاده

خرد، حتی اگر متصور شود آنرا نمیملک یک برای ای العادهداز فوقان

  ارزان باشد.

دانستند که این امکان وجود اگر مالکان این ساختمان قدیمی می     

قطعا ملک  ،طبقه در ملک خود ایجاد کنند 90دارد که یک ساختمان 

به  فروختند. بیشتر خریدارانی کهخود را به قیمت بسیار باالتری می

حداکثر یک ساختمان برای آن توانستند فقط می ،کردندملک نگاه می
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آمیز کرد این ور شوند. اما آنچه که این معامله را موفقیتصطبقه مت 20

را باال ببرد و این  ملکبود که ترامپ توانست حقوق هوایی این 

 طبقه با شکوه تبدیل کند.  90ساختمان فرسوده را به یک برج 

     اگر  ،گذار کوچک باشیدممکن است شما یک سرمایهاگرچه      

شما  ،وریدآبه دست در امالک و مستغالت خواهید موفقیت زیادی می

 خریدملکی که میبرای ایجاد ارزش افزوده  انداز روشنیباید چشم

ای را توجهمبلغ قابلکه توجه داشته باشید، قبل از این .داشته باشید

، در مورد چشم انداز خود برای بهترین دبپردازیملکی برای خرید 

ممکن است شما در  ،بعنوان مثال استفاده از ملک، خالقانه فکر کنید.

یک ساختمان قدیمی را خریداری کنید و آنرا  ،یک محله بزرگ

های بازسازی کنید و یا تعداد واحدهایی به آن اضافه کنید. گزینه

باالبردن کیفیت  ،دیگر ایجاد یک ساختمان عبارتند از:خالقانه دیگر 

ملک یا تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری یا برعکس. همه اینها 

     د صاست. بنابراین شما هر وقت ق ملک ارزش باال بردنبرای 

گذاری در خرید یک ملک را دارید باید راهی را برای بهبود سرمایه

 پیدا کنید. آن وضعیت

 

 لک جستجو می کندترامپ در یک م چیزی که چهار -2-3

 چشم انداز عالی •
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مهمترین عاملی که باعث شد ترامپ محل برج تجاری ترامپ را      

انداز خیره کننده آن بر روی گذاری کند چشمبخرد و در آن سرمایه

خرید. ترامپ آن ملک را نمی ،اندازرودخانه شرقی بود. بدون آن چشم

های ترامپ است. ام پروژهانداز عامل بسیار مهمی در تمدر حقیقت چشم

چشم  ،ممکن است هنگام خرید ملک ،گذار کوچکبرای یک سرمایه

اما اهمیت زیادی در ارزش  ،انداز اهمیت کم یا متوسطی داشته باشد

ملک برای فروش دارد. مطمئنا همه مردم زندگی در یک خیابان آرام را 

بر روی یک های واحد مسکونیشان بیشتر دوست دارند و از اینکه پنجره

 برند.منظره زیبا گشوده شود لذت می

 اعتبار مکانی •

هایی است که موقعیت مکانی خوبی ترامپ همچنین به دنبال ملک     

در منطقه داشته باشند. بعنوان مثال در مورد برج تجاری ترامپ، او 

سازمان ملل داشته باشد.  منتهی به معتقد بود باید ملکی در خیابان

لوکس  هایست که بسیاری از دولتها مشتاق خرید آپارتماندانترامپ می

   برای دیپلماتهای ارشد خود نزدیک سازمان ملل هستند. یک 

د صگذار کوچک باید به این موضوع توجه داشته باشد که قسرمایه

هایی با جذب چه کسانی را در ملک خود دارد. اگر هدف جذب خانواده

 های لوکسلک بخرد که شامل خانهباید در جایی م ،درآمد باال باشد

هایی با درآمد متوسط یا کم باشد باید باشد و اگر هدف جذب خانواده

 ای متناسب را انتخاب کند.منطقه
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 پتانسیل رشد •

کند باید قابلیت رشد داشته گذاری میهر ملکی که ترامپ سرمایه     

ری باید گذاباشد. مهمترین سواالتی که قبل از خرید ملک و سرمایه

گذاری با گذشت زمان پاسخ داده شود این است که : آیا این سرمایه

افزایش خواهد با تورم  واحدهااجاره  نرخ ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا

-تر خواهد شد؟ هر سرمایهبهتر یا وخیم در آینده ؟ آیا شرایط بازاریافت

پرسد و در امالک و مستغالت باید این سواالت را از خود ب خبرهگذار 

اگر انتظار موفقیت دارد باید به سواالت مشابه پاسخ دهد. یکی از 

 ،قابل توجهی پیدا خواهند کرد افزوده بهترین مکانهایی که ارزش

 هستند. پررونقای نزدیک به مکانهای مناطق حاشیه

 دسترسی و امکانات محلی •

 ،کندها به آن توجه میعامل دیگری که ترامپ در جستجوی ملک     

ها و امکانات محلی است. نزدیکی به مراکز خرید، حمل و نقل، دسترسی

برای  از جمله این امکانات هستند.مدارس، مکانهای عبادت، بیمارستان 

مکانهای تجاری و اداری در دسترس بودن نیروی کار در مطلوبیت واحد 

ی که قید خرید دارید می گذار است. اگر در ملکاداری یا تجاری تاثیر

آیا این " :موقع خرید از خود بپرسید واهید زندگی کنید یا کار کنید،خ

ملک آن  ،اگر جوابتان بله باشد "کند؟را برآورده می منملک نیازهای 

 هایتواند خرید خوبی باشد. احتماال خریداران آینده شما هم پاسخمی

 .خواهند داشت مشابهی
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 .شودمی بزرگ سودهای به منجر خالقانه مسائل حل -2-4

کننده من شهرتم را به عنوان یک حل ،قبل از مالقات من با ترامپ     

مشکالت به دست آوردم و این یکی از دالیل استخدام من توسط ترامپ 

کلید موفقیت من در حرفه امالک و مستغالت بوده است. من تمام و 

برای  صوصخکنم بگذاران کوچک را به حل مشکالت تشویق میسرمایه

تهای جدید. در واقع من و ترامپ تمایل داریم صردن فربدست آو

رسند. این چیزهایی را ببینیم که توسط دیگران غیر ممکن به نظر می

ایم و تا امروز ای شدهدیدگاه مشترک ماست و با هم ترکیب فوق العاده

 هم ادامه دارد. 

همانطور که ذکر شد یکی از چیزهایی که من در طول این مدت      

بسیاری از  ".هر مشکلی دارای قیمتی است" رفتم این است کهیاد گ

شوند میمواجه  یبا مشکالت ،گذاران کوچک امالک و مستغالتسرمایه

های خالقی مانند اما برای ذهن که غیر قابل حل به نظر می رسند،

ترامپ یک مشکل به عنوان یک کلید برای بدست آوردن قیمت ارزانتر 

گذاران هنگام خرید ملک به انجام از سرمایهیک ساختمان است. خیلی 

ممکن است . رغبت ندارند که به ظاهر دارای مشکالتی هستند معامالتی

اما بسیاری از اینگونه  ،این معامالت در ابتدا با مشکالتی روبرو باشند

های قانونی و دارای راه حلشوند مشکالت با یک ذهن خالق حل می

ایجاد ارزش افزوده بسیار باالیی در هستند و پس از حل مشکل باعث 

 گردند.ملک می
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 .بنویسید اولیه کار و کسب طرح یک خرید، از قبل -2-5

مکارانی دارد که طرح د خرید ملکی را دارد هصهنگامی که ترامپ ق     

 کنند:را که شامل موارد زیر است آماده می 1تجاری پروژه

 ملک های مختلفبینی شده آیتمهای پیشهزینه -1

 های موجود ملکهزینه -2

 ورد درآمد ملکبرآ -3

هایی باید انجام شود دهد چه هزینهجدول زمانی پروژه که نشان می -4

 تا پروژه به سود دهی برسد.

ایجاد یک طرح تجاری اولیه برای موفقیت شما بسیار مهم است.      

ذاری گر سرمایهصکند که در مورد مهمترین عناچون شما رو مجبور می

های کند در مورد برنامهخود فکر کنید. همچنین شما را مجبور می

آینده و زمانبندی الزم برای فروش بیشتر تفکر کنید. آیا شما به دنبال 

یا به دنبال موقعیتی  ،ری هستیدصل پولتان همراه سود مختصبازگشت ا

 د دارید ملکی را بخرید و کاری را روی آن انجام دهید کهصهستید که ق

انداز خالقانه شما به طرز چشمگیری سود شما را افزایش بر اساس چشم

)بدیهی است یا قسمتی از سود خود را بفروشید؟ دهد و سپس تمام 

 دهد(. ترامپ رویکرد دوم را ترجیج می

                                                
lanPusiness Brojected P 1  
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کلید خرید یا عدم خرید یک ملک برای سرمایه گذاری پاسخ به      

شما را به  ،گذاریک سرمایهآیا خرید ملک به عنوان ی" سوال زیر است:

آیا من به دنبال ": از خودتان بپرسید "رساند؟هدف مورد نظرتان می

بدست بیاورم یا  در کوتاه مدتآنرا خواهم افزایش سرمایه هستم؟ می

 "؟ آیا من به دنبال خریدن و نگه داشتن آن ملک هستم؟بلند مدت

بسیار  .اردبه ماهیت هدف شما بستگی زیادی د خرید شما بنابراین

دنبال اهداف خریدهای مختلف ملک به مطلوب و منطقی است که در 

 متفاوتی باشید. 

بعنوان مثال ممکن است شما قطعه زمینی را در حومه شهر بخرید      

ریزی کنید پس از ساخت آن و بعد از سه سال آنرا بفروشید و و برنامه

را  ملکیر شما پول خود را دو برابر کنید. و یا در قسمت دیگر شه

بخرید که بتوانید آنرا به یک مستاجر معتبر اجاره دهید. و یا در محله 

 گذاری کنید.ورت مشارکت در ساخت سرمایهصدیگر شما ملکی را به 

جاری خود باید به در اینجا چند سوال مطرح شده که برای تهیه طرح ت

 آنها پاسخ دهید:

واهید بخرید افزایش خچیزی را که میقصد دارید ارزش چگونه  -1

 دهید؟

کنید؟ مالی برای بازسازی یا ساخت را تامین میهای چگونه هزینه -2

 .یک تجزیه و تحلیل برای پیدا کردن آن داشته باشید

ریزی گذاری شما کوتاه مدت خواهد بود یا بلند مدت؟ برنامهسرمایه -3

 شما برای نگه داشتن ملک خواهد بود یا برای فروش آن؟
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 خواهید ملک خود را مدیریت کنید؟ونه میچگ -4

خواهید با خواهید تامین کنید؟ آیا میمنابع مالی خود را چگونه می -5

 د وام گرفتن از بانک را دارید؟صگذار دیگری مشارکت کنید یا قسرمایه

خواهید با آنها قرارداد گذار نیاز دارید چگونه میاگر به سرمایه -6

 اهید از آنها دریافت کنید؟خودی میصببندید؟ چه در

 استراتژی و زمانبندی برای فروش ملکتان چگونه است؟ -7

  کند که طراحی دقیق طرح تجاری نه تنها به شما کمک می     

های واقعی و سود خود داشته ریزی صحیحی در مورد هزینهبرنامه

دهندگان بزرگ برای گرفتن وام به شما باشید بلکه در قانع کردن وام

 مک شایانی خواهد کرد.ک

 

 

 

 

 

 

 



 در امالک و مستغالت گذاری ترامپهای سرمایهاستراتژی

43 

 

 

 فصل سوم:

 اصول مذاکره

 کند؟می استفاده آنها از ترامپ چطور

 

 نکات کلیدی

 د دیگران از طرف شما مذاکره کنند.اجازه ندهی -3-1        

 .انحصار ایجاد کنید -3-2        

 .توسط جو مشروعیت گمراه نشوید -3-3        

 سازی دارید.ای نیاز به پیش آمادهقبل از هر مذاکره -3-4        

 از معامله سریع اجتناب کنید. -3-5        
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کلیدی برای موفقیت هر معامله امالکی  ،توانایی مذاکره هوشمند     

است چه بزرگ باشد و چه کوچک. هنر مذاکره بسیار پیچیده تر از آن 

سازی، آمادهبر تسلط  مذاکره در واقعاست که فقط تعقیب قیمت باشد. 

، و قوت نقاط ضعفاز برداری بهره، یادگیری نحوه دانش طبیعی

گر شما های دیگر است. ایادگیری مهارتهای ویژه و بسیاری از ویژگی

هنگام خرید ساختمان  ول مذاکره دانولد ترامپ را کهصبتوانید برخی از ا

توانید مزیت می ،دیاد بگیری استفاده کرده استوال استریت  40شماره

ل صقدرتمندی را برای خود در معامالت بعدی به ارمغان بیاورید. این ف

ل را همراه مثالهایی صو هر ا دهدمذاکرات را توضیح میمهم در ل صا 5

   و نشان  کندبیان میاز چگونگی استفاده آنها توسط دانولد ترامپ 

عمل  ین ترتیبتوانند به هممیگذاران کوچک سرمایهچگونه دهد می

 .کنند
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 وال استریت 40ساختمان شماره 

 گذاریدی یک سرمایهمطالعه مور

 

  

 

یک ساختمان  1وال استریت 40ساختمان شماره  1994در سال      

-ای به سرمایهعالقهکس بزرگ قدیمی در مرکز منهتن بود که هیچ

 ساختمان با بیش از یکصد هزار متر مربع. آن گذاری در آن را نداشت

رها  زیادیی . اما سالهاقرار داشت زیر بنا در یک موقعیت بسیار عالی

 نشده بود. بدتر از همه اینکه ساختمان خالی و رو به نابودی بود. ای

ساخته شده بود و زمانی بزرگترین ساختمان  1920ساختمان در سال 

 مشهور شهر نیویورک بود.  نماددر جهان و 

از من  ،این ملک شدگذاری در سرمایهمند به وقتی ترامپ عالقه     

زمین آن ملک  .به عهده داشته باشمرا خواست مدیریت خرید آن 

عنوان دفتر ساختمان آنرا بمتعلق به یک خانواده ثروتمند آلمانی بود که 

متاسفانه  .ندداده بوداجاره به یک بانک بصورت بلند مدت مرکزی 

. خود داشتگذشته برداران ساختمان مشکالت بسیاری را در زمان بهره

بدنام فیلیپین مالک آن بود و  رییس جمهور 2فردیناند مارکوس یزمان

در طول این مدت اجاره زمین به تعویق افتاد و در نهایت اقامه دعوی 

                                                
WALL STREET BUILDING 40TRUMP’S   1  

Ferdinand Marcos 2  
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که تجربه باالیی در امالک و  1شد و به یکی از اعضای خانواده رسنیک

به  آنرا ،بخاطر مشکالت ملکآنها نیز  مستغالت داشتند فروخته شد.

 جود هزینه های زیادی کهبا وهم  او آنه کردندواگذار  2گروه کینسون

  نشدند.به حل مشکالت آن باز هم موفق  ،در آن ملک کردند

وال  40ساختمان شماره مشکالت بتواند  کسی رسیدبه نظر نمی     

مشکل  تبدیل کند.برنده به یک از یک بازنده حل کند و آنرا استریت را 

ای گیرانهو مقررات سختبود نامه زمین قدیمی لی این بود که اجارهصا

برداران قبلی سعی کرده بودند اگر چه بهره. داشتبرداران برای بهره

کسی بود  3الح کنند اما موفق نشده بودند. پرسی پینصنامه را ااجاره

کس قادر کرد و هیچنمایندگی میدر آمریکا که اموال مالک آلمانی را 

قبولی را بلموانع غیر قا هموارهاو برای مذاکره نبود و  کردنراضیبه 

 .دادبرداران قرار میپای بهرهپیش

گروه کینسون اکثر مستاجران را از ساختمان بیرون کرده بود و      

هفت طبقه تقریبا ساختمان خالی شده بود بجز یک شرکت حقوقی که 

. کینسون عمال در اختیار داشتاز ساختمان را با یک اجاره بلند مدت 

وضعیت ساختمان ترک کرده بود و  ساختمان را بدون ارائه خدمات

شد. عدم پرداخت حق و هرروز هم بدتر می داشتوحشتناکی 

                                                
Resnick 1  

Kinson Group 2  

Percy Pyne 3  
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پیمانکاران منجر به ثبت چندین شکایت به مبلغ یک میلیون دالر در 

گروه کینسون قادر به از آنجا که و . ه بودساختمان شدمصادره برابر 

ل یک میلیون موافقت کرد ساختمان را در مقابپرداخت این مبلغ نبود، 

زیر بنا بود و  مربع متر هزار صددالر به ترامپ بدهد )ساختمان شامل یک

دالر برای  10امپ می تواند ساختمان را با قیمت به این معنی بود که تر

را  رکا ن. ترامپ هم ایکم(بسیاریک قیمت مضحک  -مربع بخرد مترهر 

 انجام داد.

پرسی پین که نماینده  تواند باترامپ متوجه شد که هرگز نمی     

میم گرفت به آلمان رفته و صبنابراین ت ،مالک زمین است مذاکره کند

ل اساسی پیروی صاحب اموال مالقات کند. او از این اصبطور مستقیم با 

 ،کنندپیدا میبان برای دور زدن دروازهکنان خوب راهی را یکرد که باز

ترامپ به مالک  .ردکحبت صمیم گیرنده صبطور مستقیم با ت بنابراین

اگر شما با من کار کنید و زمین را عادالنه به من اجاره " زمین گفت:

وال استریت را بسیار زیبا خواهم ساخت  40بدهید من ساختمان شماره

ای اما او افزود من حداقل یک سال هیچ هزینه ،که به آن افتخار کنید

. من خواهم بود توانم به شما بپردازم چون در حال تعمیر ساختماننمی

    اما من تضمین  دقبلی ناراضی هستی بهره برداراناز  شمادانم می

به  نامه راترامپ برنده شد و توانست اجاره ".مثل آنها نباشم دهممی
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 استفادهبرای  برداری از ملک رااجازه بهرهبازنویسی کند و  بهترین شکل

 .دریافت کندمسکونی  واداری 

امله که ترامپ آن را دوست داشت بخش از این مع یبخش     

ساختمانی آن بود. او این چالش را دوست داشت. چیزی که باعث 

العاده انداز فوقچشمو موقعیت ملک  ه بودشد برای ترامپ جذابیت آن

این بازار رونق مپ فکر کرد آن از بندرگاه نیویورک بود. همچنین ترا

توان یک دفتر می ی جهانو کجا دانتواند برگردمیرا ای بزرگ اجاره

ترامپ یک مشاور  .الر برای هر مترمربع خریداری کردد 10با اداری را 

نقش مهمی را در خرید ساختمان وال  داشت داشت که 1چبه نام اب وا

معتقد بود این ساختمان بعنوان یک ساختمان  وا ه بود.استریت ایفا کرد

ن تبدیل به آپارتمانهای تنها راه موفقیت آ و تواند موفق شوداداری نمی

جزیه و را ت بازار ضعیتوجورج " مسکونی است. ترامپ به من گفت:

 ".چه کاری بهتر است انجام دهیم تحلیل کن و بگو

مشورت کردم و از آنها شهر  برجستهتعدادی از کارگزاران من با      

 در نهایت نظر آنها این بودند و نتحلیل کخواستم که شرایط ملک را 

با " :به دنبال فضای اداری در مرکز شهر نیستند. آنها گفتند کتهاشرکه 

به دلیل اینکه بهبود یابد  همحتی اگر بازار توجه به رکود بازار اجاره، 

    طبقات باال دارای فضای کوچکتری هستند مناسب دفاتر اداری 

                                                
Abe Wallach 1  
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تقریبا همه  "شود.و ستونهای بزرگ مانع کارامدی فضا می باشندنمی

 دانستند. و آنجا را مناسب فضای اداری نمیکی بود نظرات ی

نتیجه مطالعات کارشناسان را بعد به دیدار ترامپ رفتم.  یک هفته     

که بهترین استفاده  ه استبه این نتیجه رسید" :به او گفتم اما او گفت

کارشناسان رویکرد  و از ساختمان تبدیل آن به واحدهای اداری است

این ساختمان را اند. اند و به نتیجه اشتباه رسیدهتهاشتباهی را پیش گرف

بخش  که روی هم قرار دارند. توانیم به سه بخش اداری تقسیم کنیممی

ی هااز فضاکه در باالی برج قرار دارد و متر مربع  40.000اول شامل

کوچکتری نسبت به سایر قسمتهای ساختمان برخوردار است. اما نکته 

عالوه کل طبقه را اجاره می کند و  ،با پرستیژ شرکتیک این است که  

. بنابراین ای از بندرگاه نیویورک داردچشم انداز فوق العادهبر این 

دالر  20دالر برای هر متر مربع را دارد )که  170به اندازه قابلیت اجاره 

دو بخش پایین  .برای هر متر مربع باالتر از میانگین منطقه بود(

متر مربع فضای بزرگتر  30.000ام شامل هر کدهم که ساختمان 

  ".دارند باالتریقابلیت اجاره  هستند

متر مربع باالی  40.000اگر ما بتوانیم بخش به نظر می رسید    

دالر در هر متر  170ساختمان را که واحدهای کوچکتری دارند با مبلغ 

متر مربع پایین را که واحدهای بزرگتری  60.000مربع اجاره دهیم 

های مالی بینیمن پیشبنابراین  .دهیمرند به راحتی با آن مبلغ اجاره دا
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طرح بازسازی و را برآورد کردم و  بازسازیرا انجام دادم و هزینه کل 

میلیون دالری از اتحادیه کار  35ترامپ یک وام  .نوسازی را ارائه دادم

وریکه برای بازسازی دریافت کرد. آنها ایده بازسازی را دوست داشتند بط

 ریح کردند.صبه بازگشت اعضای اتحادیه خود به آن ساختمان ت

مسئول اجاره کرد و من هم  بازسازیترامپ با موفقیت ساختمان را     

دالر  230با  بودم. طبقات باال را به یک شرکت بزرگ مالیساختمان 

دالر برای هر  170به مراتب باالتر از  اجاره دادم که برای هر متر مربع

اعتبار و شکوه م. این ساختمان یبینی کرده بودکه پیشبود مربع متر 

. بازار آن دوباره رونق گرفت و به شدت خود را مجددا به دست آورد

 240با هجوم مستاجران من کل فضاها را با قیمت میانگینمحبوب شد. 

من هنوز هم در بخش مدیریت اجاره  دالر در هر متر مربع اجاره دادم.

میلیون دالر خریده بود  1تم. امروز ساختمانی که او آنجا فعال هس

میلیون دالر ارزش دارد. او نام ساختمان را ترامپ گذاشت و  400حدود 

 این یک موفقیت خارق العاده بود.

 

 اجازه ندهید دیگران از طرف شما مذاکره کنند. -3-1

ندرت اجازه چهره است. او بسبک مذاکره ترامپ مذاکره چهره به      

دهد دیگران برای او مذاکره کنند. به عنوان یک قاعده کلی اجازه یم
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خواهید اعتبارتان را ندهید دیگران از طرف شما مذاکره کنند. اگر می

گیری خودتان به دیدار افراد مهم با باالترین سطح تصمیمحفظ کنید 

ساختمان وال استریت بود.  این رمز موفقیت ترامپ در مذاکره .بروید

 یگر بدتواند معاملهگفت که مالک زمین نمیمیترامپ به او غریزه 

مستاجر او  شد. آشکار است کهصور میتدر مورد او باشد آنگونه که 

خواهد. ساختمان در حال خراب شدن بود، خوبی در ملک خود می

ها پرداخت نشده بود و پرسی پین به عنوان نماینده مالک این اجاره

که مالک غیر قابل دسترس است و تمام  ور را ایجاد کرده بودصت

 مذاکرات باید با او انجام شود.

 تصمیم گرفتخواست این معامله را انجام دهد بنابراین ترامپ می     

به مالقات مالک برود. او بر این باور بود که این مالک خارجی اطالع 

تواند این وضعیت را تحمل درستی از وضعیت ملک خود ندارد و نمی

بنابراین او به آلمان رفت و مستقیما با مالک زمین مالقات کرد. در  کند.

 و موفق شدایجاد کند  یک رابطه کاری سرشار از اعتماد توانستآنجا او 

 .جدیدی که مورد رضایت طرفین بود امضا کندنامه اجاره 

گذاری بلند بحث کردیم موفقیت در سرمایه 1ل صهمانطور که در ف     

ی خوب با عوامل صبر اساس روابط شخ هموارهستغالت مدت امالک و م

ل کلیدی که صا 5معامله است. در ادامه به بیان در کلیدی درگیر 



 در امالک و مستغالت گذاری ترامپهای سرمایهاستراتژی

53 

 

دهد و چگونگی استفاده از آنها برای ترامپ در معامالت خود انجام می

 گذاران کوچک را توضیح می دهیم.سرمایه

 

 ایجاد کنید. 1ارصانح -3-2

ول طبیعی بشر این است که چیزی را داشته صترین ایکی از اساسی     

دارایی فالن نداشته باشند. اگر شما به کسی بگویید که  باشد که دیگران

 داراییرا برای فروش ندارید شانس بیشتری وجود دارد که مشتری آن 

 ،کل محدودیتکنند. در می مرا بیشتر بخواهد. حتی قیمت را آنها اعال

 کند. اد میبه مالکیت ایج یتمایل بیشتر

بعنوان مثال موفقیت هر فروش حراجی بستگی زیادی به تعداد      

کنند. از آنجا که هر مزایده را گرم می فضایدارد که  مشتاقیداوطلبان 

ار باعث افزایش قیمت صانحر به فرد است، صساختمان به نوعی منح

شما اگر  ،توانید قیمت بسیار باالتری داشته باشیدشود اما شما میمی

توانید بوسیله ار بیشتری ایجاد کنید. شما میصانحبرای ملکتان بتوانید 

مانند:  انحصار ایجاد کنید های هر ملکگفتارتان در مورد ویژگی

محله یا هر مورد دیگری که بتواند خریداران را  ،متراژ ،موقعیت ملک

 تحت تاثیر قرار دهد.

                                                
exclusivity 1  
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 ت هیجان زده کنی.امروزه هنر این است که مردم را با اهداف خود 

وال استریت ترامپ چگونه  40بیایید ببینیم در ساختمان شماره      

اول، او از یک تنوع در اندازه متراژ زیر بنا به عنوان  ار ایجاد کرد؟صانح

ر به فرد استفاده کرد. ساختمان را به سه قسمت مجزا صیک نقطه منح

ر مربع دارای مت 40.000تقسیم کرد که قسمت باالیی آن با متراژ 

چشم اندازی بسیار زیبا به بندر نیویورک داشت. ساختمان وال استریت 

 تنها ساختمانی در آن منطقه بود که همچین قابلیتی داشت.

الح صمهترین رار بر بازسازی ساختمان با بصدوم، ترامپ با ا     

ار ایجاد صساختمانی که از کارایی و کیفیت باالیی برخوردار بودند انح

مجسمه البی ورودی را دوباره طراحی و تزیین کرد، کف و سقف او  د.کر

آنرا با بهترین سنگ مرمر که معدن آن در ایتالیا بود تزیین نمود. 

کشی را به باالترین سیستمهای گرمایش و سرمایش و سیستمهای لوله

با آسانسورهایی با را های قدیمی استانداردها ارتقا داد. آسانسور

و ساختمان کامال هنرمندانه بازسازی  کردید جایگزین کابینهای جد

 شد.

سوم، ترامپ سیستم برق را مجددا تنظیم کرد. مزیت دو شبکه برق      

ای دارند به عنوان یکی از موارد قدرت که هر کدام ایستگاه جداگانه

 ،برق شبکهکه با مختل شدن یک چرا  ،ر به فرد بودصفروش منح
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داد و این برای شرکتهای مالی وال استریت یک دیگری به کار ادامه می

 مزیت کلیدی بود.

چهارم، ترامپ برخی مشوقهای مالیاتی را برای شرکتهایی که در      

کرند دریافت کرد که مستقیما به نفع مستاجرینی بود مرکز شهر کار می

 درر به فرد صکرند. این منافع منحکه در آن ساختمان کار می

اری باعث باالرفتن صه نشده بود و این موارد انحئاراساختمانهای دیگر 

 نرخ اجاره به ازای هر متر مربع در این ساختمان گردید. 

 

 .گمراه نشوید 1مشروعیتتوسط جو  -3-3

مشروعیت تمام کسانی را که از خطرات آن آگاه نیستند گمراه جو      

ه باشند کند. مردم تمایل به باور کردن چیزهایی دارند که چاپ شدمی

ها یا منابع معتبر بیان شوند. ایجاد جو مشروعیت تاثیر یا توسط رسانه

کند. در اینجا گذارد و آنها را طلسم میگیری افراد میزیادی بر تصمیم

 کنیم:چند نمونه از چگونگی آن را بیان می

استاندارد قرارداد  فرم" سند مورد بررسی دارای نماد است: -     

ها و یا مشابه اینها. این فرم "استاندارد قرارداد اجارهفرم "یا  "فروش

                                                
egitimacyf LOAura  heT 1  
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    خواهند یک جو مشروعیت را به طرف مذاکره القاء کنند. آنها می

خواهند تالش کنند تا خواننده را متقاعد سازند که سند غیر قابل می

تغییر است. اما واقعیت این است که چنین چیزی بعنوان استاندارد 

اند. فقط شما باید ندها بطور معقولی قابل تغییروجود ندارد. همه س

باشد پیدا کنید و با او مستقیما کسی را که دارای قدرت تغییر سند می

توانید با او شما می ،مالقات کنید. اگر او واقعا بخواهد با شما معامله کند

 برای خرید یا اجاره مذاکره کنید.

ارگزاری بزرگ برای لیستی از امالک و مستغالت یک شرکت ک -     

 فروش ارائه شده بود و قیمت آپارتمانی را برای فروش اعالم کرده بود

در توضیحات پشت سند آمده بود که  ".1میلیون دالر شرکتی 3.6"

نزدیک به قیمت شرکتی باشد. یکی از  دقیمت پیشنهادی خریدار بای

 ".دهم چه قیمتی را برای این آپارتمان پیشنهاد" :دوستان از من پرسید

او پاسخ  "پیشنهادی که شما در ذهن دارید چقدر است؟" به او گفتم:

 3.4میلیون دالر من قیمت  3.6زمانی که فروشنده اعالم کرده " داد:

 1.8پیشنهاد " من به او گفتم: "دهم.میلیون دالر را پیشنهاد می

فروشنده این پیشنهاد " پاسخ داد: "میلیون دالر را برای خرید بده.

آن " گفتم: "دهم.کند و من معامله رو از دست میه را قبول نمیمسخر

او توصیه من را پذیرفت و در  "افتد.را امتحان کن ببین چه اتفاقی می

                                                
firm 1  



 در امالک و مستغالت گذاری ترامپهای سرمایهاستراتژی

57 

 

میلیون دالر خرید. قیمت جو مشروعیت  2.1نهایت آپارتمان را با مبلغ 

 میلیون دالر بود. 1.3این معامله 

سازند وشندگان برای شما میبنابراین با فضای مشروعیتی که فر     

   گمراه نشوید. ممکن است آنها آمار و اطالعاتی را که به شما ارائه 

دهند از منابع مشکوک گرفته باشند تا فضای قانونی را به شما جلوه می

آید تردید ها و درآمدهایی که در گزارشات میدهند. در مورد هزینه

ودتان بررسی کامل را انجام کنید و زمانی که تمایل به خرید داشتید خ

 دهید.

 

 چگونه می توانید از جو مشروعیت به نفع خودتان استفاده کنید. •

دانید جو مشروعیت چه اثری بر روی دیگران اکنون که شما می     

توانید به آسانی از آن به نفع خودتان استفاده کنید. با استفاده دارد می

و منابع قابل اعتماد گزارش تهیه مقاالت معتبر نواز و از ادبیات چشم

ها برای ایجاد اعتماد غافل نشوید. از قدرت تخیل کنید. از قدرت رسانه

 خود استفاده کنید اما همه چیز باید قابل اعتماد و موثر باشد.
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 سازی دارید.آمادهای نیاز به پیشقبل از هر مذاکره -3-4

)اصل  1اصل زیفتوضیح دادم که چگونه ترامپ از  1 در فصل     

 ،کند که مردمکند. این اصل بیان میکمترین تالش( استفاده می

اکثر . کنندگیری یک معامله صرف میحداقل تالش خود را برای نتیجه

دانند چگونه برای پیشبرد یک مذاکره عمل کنند یا حتی مردم یا نمی

کنند. رف نمیصاگر دانش آنرا داشته باشند زمان الزم را برای این کار 

  توانید باین همیشه یک اشتباه بزرگ و اغلب پر هزینه است. اگر 

بینی کنید چه سواالتی ممکن است در طی یک مذاکره مطرح پیش

توانید پاسخهای قابل قبول و مطلوب را برای آنها سپس شما می ،شود

 داشته باشید. 

گویید گویید و اینکه چگونه میآنچه که شما می ،در آغاز مذاکره     

توانایی پاسخ سریع  ،تواند بیشترین اثر را داشته باشد. بعنوان مثالمی

تواند احساس رضایت زیادی را در پرسشگر به یک سوال حساس می

ریزی خوبی داشته باشید باید برنامه. برای اینکه بتوانید پیشکند ایجاد

لب موقعیت خودتان را از طریق مطالعه روزنامه و مجله قوی کنید. اغ

کنند خرید یا فروش ملک گذاران امالک و مستغالت فکر میسرمایه

شود. در حالیکه ریزی تمام میتنها یک مذاکره است که با یکبار برنامه

                                                
s Principle of Least Effort                     ’Ziff  1 
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دها مذاکره در مراحل مختلف صاینطور نیست. یک معامله شاید نتیجه 

. هر حرف در حقیقت یک ه استباشد. هر تماس تلفنی یک مذاکر

 ،پایان در همه آنها باید جداگانه رفتار شود بطوریکهمذاکره است و 

کنید . هر زمان که شما ارتباطی برقرار میدلخواه را بدست آوریدنتیجه 

 زمینه دارید.نیاز به پیش

 

 از معامله سریع اجتناب کنید. -3-5

ای را سریع انجام دهید ممکن است چیزهای مهمی اگر شما مذاکره     

بعد از آشکار شدن آن هم معامله بسته شده است و و  ،را فراموش کنید

اغلب احساس بدی  ،الح آن دشوار است. مذاکرات بیش از حد سریعصا

ول مذاکره صکنند. مذاکرات سریع باعث نقض بسیاری از امی ءرا القا

 ندرت رویکرد درستی دارند. با این حال از نظر یک می شود و ب

اند یک سالح مرگبار برای به نتیجه توعجله می ،تجربهکننده بامذاکره

زمانی که سرعت یک  ،نرسیدن یک مذاکره باشد. بسیار احتیاط کنید

مذاکره را زیاد می کنید. بهتر است که مذاکره آهسته باشد. رضایت هر 

طرفین هر  دو طرف برای به نتیجه رسیدن مذاکره ضروری است.

طرف مقابل به مذاکره باید احساس کنند که امتیازات سختی را از 

 اند. اند و کار خود را به خوبی انجام دادهدست آورده
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هی در روزنامه برای گآورم: من یک آمثال خوبی را برایتان می     

ات ماشین بسیار عالی، مسافت ص. مشخدهممیام فروش ماشین پورشه

دالر  30.000و قیمت  استپیموده شده کم و سال ساخت آن هم باال 

. شما به استفانه صه منل. این یک قیمت عالی و معامکنممیاعالم را 

   دالر پرداخت  25.000 ،گویید بابت ماشینزنید و میمن زنگ می

گویم بیایید معامله کنیم. به این له به شما میصکنم و من بالفامی

دالر  25.000دالری را با قیمت  30.000ترتیب شما یک خودروی 

از آنجایی که من ! نه خوشحال هستید؟ اید. اما آیاخریداری کرده

توانستید به کنید میپیشنهاد شما را سریع قبول کردم شما احساس می

. این یک معامله بد است چون دالر هم این اتوموبیل را بخرید 20.000

خریدار خوشحال نیست و ممکن است سعی کند راهی برای عقب 

 ت امالک نیز صادق است.نشینی از معامله پیدا کند. این مثال در معامال

کنیم. من آگهی فروش ماشین حال سناریوی معکوس را دنبال می     

. اما این بار شما زنگ دهممیدالر قرار  30.000را در روزنامه با قیمت 

 دهید. و من می گویم:دالر برای خرید می 20.000زنید و پیشنهاد می

 دهید:ورا پاسخ میو شما ف "دالر است 27.000قیمت من  آخرین ،نه"

حال سوال اینجاست که  "دالر می دهم. 27.000من به شما  ،باشه"

 20.000! از آنجا که شما خیلی سریع از نه ؟آیا من خوشحال هستم

کنم که اگر قیمت دالر باال رفتید من احساس می 27.000دالر به 
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و  فروشممیکرد. من ماشین را باالتری گفته بودم خریدار قبول می

 خواستیدو شما چیزی را که می کنممیدریافت  خواهممیولی را که پ

چون ما زمان کافی را  یم،یک از ما خوشحال نیست اما هیچ ،خریدید

 رف نکردیم. صمذاکره برای 

در یک مذاکره موفق من باید شما را متقاعد کنم که گرانتر بخرید      

بطوریکه من احساس  ،مو شما باید من را متقاعد کنید که ارزانتر بفروش

و شما احساس کنید کمتر از این  بفروشم متوانکنم بیشتر از این نمی

برد ها زمان میها و بحثها، استداللخرید. همه این مشاجرهب یدتواننمی

 شود.و مذاکره طوالنی می

 

 .چگونه ترامپ از معامله سریع اجتناب می کند •

 40مالک زمین ساختمان شماره  هنگامی که ترامپ برای مالقات با     

دانست که برای انعکاس آنچه که او در وال استریت به آلمان رفت او می

بطوریکه  دهد،بطور کامل تغییر را باید قرارداد اجاره زمین  داردذهن 

عمده را در ساختمان انجام دهد و قابلیت تبدیل فضاها  تغییراتبتواند 

این به این معنی بود که او باید به به اداری و مسکونی را داشته باشد. 

. دادمیو تمام مقررات موجود در قرارداد را تغییر  کردمیدقت مذاکره 
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مناسبی را  فضایباید مذاکره و موفقیت در آن، شرط بعنوان پیش او اما

  کرد.فراهم می

    ترامپ باید تاریخچه طوالنی از  هدف،لذا برای رسیدن به این      

کرد. ساختمان را مطالعه میقبلی ا و سوء مدیریتهای هشکستگیور

سازی و ایجاد روابط زیادی او نیاز به آماده ،برای یک معامله قابل قبول

بواسطه ارتباطاتش با بانکهای  بررسی کرد وداشت. ابتدا او همه چیز را 

 1فهمید مالک زمین  یک مولتی میلیاردر از خانواده هینبرگ آلمانی،

زد ترامپ حدس می گذار است.لمان بسیار محترم و تاثیراست که در آ

برای  دوست ندارد ،مایل دورتر دارد 3000آنقدر دارایی در  که کسی

 دردسر و تنش داشته باشد. از آن، برداری دادن و بهرهنوسازی، اجاره

گذار را تهیه کرد. او تصاویری ای از عوامل تاثیربنابراین او مجموعه     

ان نوسازی شده را که دارای اعتبار و شکوه اولیه خود بود به از ساختم

های خود را برای احیای مجدد نمایش گذاشت. او آماده بود تا برنامه

وال استریت برای اینکه به اعتبار و کیفیت اولیه برگردد  40ساختمان 

تفاوت بین البی موجود و البی بعد  ،مطرح کند. او با تصاویر کامال رنگی

نها دالر در وزسازی را نشان داد. اوتوضیح داد که حاضر است میلیاز با

برای ها سازیگذاری کند. اما تمام این آمادهزمین اجاره ای او سرمایه

والتر بفهمد بود. هدف نهایی نشست این بود که  شروع مذاکره اصلی

                                                
Hinneberg 1  
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و سناریویی ایجاد کند که به نفع دو طرف  ،خواهدهینبرگ واقعا چه می

  باشد.

 بودهینبرگ از اینکه ترامپ برای مالقات او به آلمان پرواز کرده      

تحت تاثیر قرار گرفت و ترامپ را قادر ساخت تا جو اعتماد متقابل را 

های زیادی که هینبرگ در اعتمادیدانست بیترامپ می ایجاد کند.

طول زمان از بهره بردارن قبلی تحمل کرده است فقط با گذشت زمان، 

از بین خواهد رفت. بنابراین ترامپ بجای اد ارتباط و مذاکره دائمی ایج

تقریبا یکسال طول کشید تا شرایط  قرارداد،تالش برای امضای سریع 

پیچیده را از بین ببرد و در نهایت موفق شد قرارداد اجاره جدیدی را که 

 منافع هر دو طرف در آن بود به امضا برساند.

 

 .ریع اجتناب کردچرا باید از معامله س •

گذاری کنید، بخرید خواهید در امالک و مستغالت سرمایهاگر می      

رف زمان صیا بفروشید باید به یاد داشته باشید امروزه مردم تمایل به 

. های آنها باشندبه شنیدن حرفمند که عالقه را دارند با کسانیبیشتر 

ارسال  طرف مقابلپیام متفاوتی را به  ،تالش برای یک معامله سریع

    و  کنیدنسوال فقط در مورد قیمت  ،کند. هنگام خرید ملکمی

موارد تاریخ مالکیت ملک، اهداف مالک از فروش و شنیدن به  مندعالقه
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زمان  را از فروشنده بپرسیدسواالت بیشتری  هر چقدر شما. باشیددیگر 

آورید. ست میتری را به دد و اطالعات مفیدیکنتر میمذاکره را طوالنی

شود خریدار همچنین باعث می ،آوری اطالعاتو جمع ی بیشترپرسشها

رف صتر و . مذاکره سختاحساس رضایت بیشتری کنندفروشنده  و

شود مانند رضایت از یک رضایت بیشتر دو طرف میزمان بیشتر باعث 

 . مبارزه سخت
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رگترین قراردادها را برای غولهای صنعت سال بز 50من به مدت      

ت ابودم اطالع ام. زمانی که من یک وکیل جواندهساختمان انجام دا

های در نتیجه تصمیم گرفتم کاستی ،کمی در مورد مذاکره داشتم

جبران کنم تجربه کنندگان و وکالی بامذاکره با کسب تجربه ازخودم را 

. گرفتمره و ترفندهای تجارت و تصمیم به مطالعه شدید در مورد مذاک

کار کردن  ،سال کسب تجربه در مذاکرات امالک و مستغالت 20پس از 

خیلی  وشروع کردم  بودکه یک نابغه در مذاکرات با دانولد ترامپ را 

 بیشتر از او یاد گرفتم. 

از هزاران مذاکره ای از تکنیکهایی است که من این فصل مجموعه     

بسیار  تجربیاتهمراه به یاد گرفتم مستغالت در معامالت امالک و 

بسیار در زمینه مذاکرات ترامپ در هنر مذاکرات. ما هر دو از موفق 

بسیاری از آنچه ، دنبال کنیدصل را مفاهیم این فایم و اگر شما آموخته

 خواهید آموخت.بیاموزم، را که من در جوانی آرزو می کردم 
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 اصول مذاکره  -4-1

ایم، اما اطالعات یک از ما در تمام زندگی مذاکره کرده اگر چه هر     

دهیم. کمی را در مورد آن داریم و مذاکره را بصورت طبیعی انجام می

این یک اشتباه بزرگ است! مذاکره بخش مهمی از زندگی ماست و من 

تکنیکهای  یادگیریکنم که چگونه مردم زمان کمی را برای تعجب می

کنند. یکی از اهداف اصلی من در نوشتن خوب در مذاکرات صرف می

این کتاب این بود که به شما کمک کند تا درک خود را از مذاکره باال 

 .به دست آوریدببرید و مهارتهای الزم برای دستیابی به موفقیت را 

 

 مذاکره چیست؟ •

در سمینارهای مذاکره در دانشگاه نیویورک هرسال از دانشجویانم      

پرسم که مذاکره چیست؟ دو تا از بهترین پاسخهایی که یاین سوال را م

 شنیده ام اینهاست:

یک جنبه از زندگی است که در آن قوانین حاکم وجود  مذاکره -1

عمل  در حالیکه یکمجاز است  در آنندارد. دروغ گفتن 

 .شده نیستپذیرفته 
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ای که نقشه ،یک سفر به مقصد خیالی بدون جاده است مذاکره -2

 .کنندهدی است و گمراهوها عمو جهت هاهمه نشانه

 اکنون اجازه بدهید به شما بگویم مذاکره چیست؟

 یک علم نیست )همه مفاهیم کلیدی انتزاعی هستند(. مذاکره -

 یک مشکل نیست که پاسخ درست یا غلطی داشته باشد. مذاکره -

 یک رویداد با تداوم نیست. مذاکره -

 

 هاهداف در آغاز هر گونه مذاکر -4-2

 ،هدف نهایی یک مذاکره بخصوص در مذاکرات امالک و مستغالت     

شود. اما اشکال مختلف سود سودی است که از آن مذاکره برده می

پولی است مثل قیمت بهتر یا نرخ  ، سودوجود دارد. اولین شکل سود

وجود داشته  مذاکراتدر تری با ارزشاما ممکن است نتایج  ،ترجذاب

یک ملک. همچنین احساس رضایت معامله انش در مثل کسب د ،باشد

داگاه طرفین معامله است. نوع دیگری از سود ودر یک معامله هدف ناخ

احساس خوبی به خودتان و حریفتان خواهید این است که شما می

 د. یدست آور
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 گذاران امالک و مستغالتسرمایه ،با این حال در آغاز هر مذاکره     

تمرکز بر روی اهداف فوری زیر ذاکره( باید )یا هر کس دیگری در م

 د:نکن

 .موقعیت طرف مقابل را درک کنید -

توانید خواهد، میابل مذاکره چه میکه طرف مق اگر یاد بگیرید     

وجود  یورده کند. همیشه دلیلآکه نیاز آنها را بر کاری را انجام دهید

معامله  علتما خواهد معامله انجام دهد. اگر شدارد که طرف مقابل می

 انی آنها را برطرف کنید.ید، می توانید بطور واقعی نگرآنها را پیدا کن

 های مربوط به معامله درک محدودیت -

کننده مانند محدودیت هر معامله دارای برخی از عوامل کنترل     

از اگر شما  باشد،می .ات رقابتی، پیامدهای مالیاتی و..زمانی، پیشنهاد

 آنها به نفع خود استفاده کنید. از توانید، میاشته باشیدآنها اطالع د

 خودتان را ارزیابی کنید.  -

شخصیت، مهارت و دانش افرادی که در تیم شما هستند بسیار      

 .اهمیت دارد

 طرف مقابل را ارزیابی کنید.  -
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های دانش و خواسته شخصیت، اطالعات درستی ازضروری است      

. آیا افرادی پیچیده هستند یا بدست آورید عاملهتان در مطرف مقابل

اجساس توانید با آنها راحت صحبت کنید یا نه. اگر و آیا می ،ساده

ستند هرچه زودتر باید از آنها دور شوید. نیکه آنها قابل اعتماد  کردید

نکته بسیار مهم در هر مذاکره این است که به هیچ وجه نباید وارد 

هیچ راهی وجود ندارد که شما  شوید چون مذاکره با کالهبرداران

بتوانید در برابر کالهبرداران از خودتان محافظت کنید. هیچ سند قانونی 

هیچ چیز. اگر با یک کالهبردار معامله  ،تواند از شما محافظت کندنمی

 شوید.کنید وارد دردسر بزرگی می

 

 کنید؟ معاملهخواهید با این افراد آیا شما واقعا می •

بعد از اینکه همه اطالعات موجود را در مورد طرف مقابل معامله      

          کردید زمان آنست که به غرایز خود اعتماد کنید. بررسی 

     ایجاد در اثر تجارب گذشته او غریزی هر کسی  هایالعملعکس

کنند شما میشود. هنگامی که غرایز شما در موقعیتی درست عمل می

گیرید که در آینده چطور به غرایز خود اطمینان کنید. دریج یاد میبت

گیرید به سرعت آنرا کند شما یاد میموقعی که یک غریزه اشتباه می
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ای از غرایز است ایجاد مجموعه ،یسازنتیجه این فرایند مرتب رها کنید.

 . که تجربه به شما می گوید می توانید به آنها اعتماد کنید

ویژه هنگامی که شما با ب ر نزدیک به حقیقت هستندغرایز شما بسیا     

به طور غریزی  اگر ای که ایجاد کرده اید راحت هستید.سبک مذاکره

درست نیست خواهید انجام دهید که می ایکنید که معاملهاحساس می

ممکن است  و طرف مقابل کالهبردار است به سر میز مذاکره نروید.

دهد درست اما پاسخی که غریزه شما میهرگز قادر به اثبات آن نباشید 

چون شما آنها را در مدت  ،گویدمیاست. معموال غریزه شما درست 

گوید معامله درست اید و اگر غریزه شما میداده پرورشزمان طوالنی 

 به احتمال زیاد همینطور است.  ،است

ور صت ارزش غریزه را تایید کند.تواند که می آورمدر اینجا مثالی می     

کنید شما در حال پیاده روی در پیاده رو خیابان هستید و دورتر 

رسند دنبال آزار و بینید که به نظر میگروهی از مردان جوانی را می

توانند برای شما خطری کنید که میهستند و احساس می مردماذیت 

بنابراین بطور غریزی شما از آن طرف خیابان شروع به  ،کنندایجاد 

کنید و این بخاطر تجاربی است که شما در گذشته داشته حرکت می

گویم نباید به گوید چه کاری انجام دهید. من نمیاید که به شما می

مردم اعتماد کنید اما تحقیق ضروری است. در واقع من تمام معامالت 

  فرضکنم. من همیشه امالک و مستغالت را با یک فرض شروع می



 در امالک و مستغالت گذاری ترامپهای سرمایهاستراتژی

73 

 

اما تحقیقات و  ،هستم ی قابل اعتمادفرادکنم در حال معامله با امی

زمانی که دهم. و هایم انجام میرا برای اثبات فرضیه خودمهای بررسی

با این حال ممکن  بسیار خوشنود خواهم شد.درست باشد  هایمفرضیه

است در وضعیتی قرار بگیرم که ابتدا احساس کنم طرف مقابل قابل 

در نظر من را تغییر دهد. شما  اما در مدت معامله چیزی ،اعتماد است

بهتر  توانید به او اعتماد داشته باشید چه کاریکه نمی کسیبا معامله 

 انجام می دهید؟ بیرون بروید.  است

 

 منابع قدرت مذاکره -4-3

قدرت مذاکره توانایی برای نفوذ در دیگران است. برخی از اشکال      

 قدرت مذاکره عبارتند از:

کند که مذاکره به فرد کمک می ؛ سوابق خوببداشتن سوابق خو -

بهتری داشته باشد و حس اعتماد بیشتری را به طرف مقابل القا کند به 

هر چقدر  زمانی که در مذاکره اختالف نظر وجود داشته باشد. صوصخ

 تر خواهد بود.سوابق فرد بهتر باشد در زمان استدالل موفق

عقد یک قرارداد خوب کمک  های آماده بهفرم ؛های تایپ شدهفرم -

نامه خرید توافق" بعنوان مثال اگر یک قرارداد تحت عنوان ،کندمی

    .کنند این قرارداد غیر قابل تغییر استور میصباشد مردم ت "استاندارد
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ما معموال به بسیاری از "ماست:  سازماناین بیانیه  سازمان؛ت سسیا -

 ."دهیماختالفات پایان می

ر است که وقتی شما اطالعات و دانش زیادی در مورد آشکا؛ دانش -

 تحت تاثیر قرار دهد،تواند طرف مقابل را یک معامله داشته باشید می

بنابراین آنها تقاضای امتیازات کمتری را از شما خواهند داشت. اغلب 

 کنند که باید خیلی باهوش باشند که بتوانند امتیازاتمردم فکر می

 لی که اینطور نیست.بیشتری بگیرند در حا

نگام شروع مذاکره به هتمایل به ریسک کردن در  ؛تمایل به ریسک -

 دهد.میمات شما رنگ میصت

هر معامله امالک و مستغالت  زمان قدرت نهایی مذاکره است. ؛زمان -

یک دوره زمانی دارد که طرفین باید آنرا انجام دهند کسی که زمان را 

 ل خواهد کرد.کنترل می کند معامله را کنتر

 

 کننده ماهر. پنج ویژگی مذاکره -4-4

 انجام نظرسنجی یک مذاکرات، زمینه در برجسته محققان از یکی     

ترتیب  به شد، خواسته بزرگ هایشرکت مدیران آن از در داد که

یک مذاکره کننده ماهر را بیان کنند. این موارد  هایویژگی اهمیت،

 عبارتند از:آنها خود من را هم شگفت زده کرد. 
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یت خوب از دانش مهمتر صآنها معتقد بودند که یک شخ ؛یتصشخ -1

 )این من را شوکه کرد(. است

 کردم باید اول باشد.موضوعی که من فکر می ؛دانش -2

در مورد اهمیت جایگاه مدیریت  ؛توانایی سازماندهی اطالعات -3

حبت صان و ... بازیابی مدیریت زماجرایی و عادتهای کاری خوب مانند 

 کند.می

کنید این مورد باید جایگاه آیا فکر نمی ؛دانش ذاتی و طبیعی -4

 باالتری داشته باشد؟

مدیران اجرایی  ؛برداری از نقاط ضعفتوانایی پیدا کردن و بهره -5

مندند با استفاده از افرادی که دارای قدرت و چابکی ذهنی هستند عالقه

از اطالعات به دست آمده به نفع خود طرف مقابل را بررسی کنند و 

 استفاده کنند.

 

 .خشیدبشخصیت خود را بهبود ب  •

در معامله باشید. دوستانه برخورد کنید بطوریکه  یخوب صیتشخ     

به دنبال  .حبت و برخورد با شما احساس راحتی کنندصدیگران در 

زمینه مشترک باشید. یک موضوع مشترک برای بحث پیدا کنید. به 
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مند به ورزش هستند در طراف دفتر یا میزکار نگاه کنید. اگر عالقها

حبت کنید. در مورد شغل و یا موقعیت طرف مقابل صمورد ورزش 

یک حس  دلپذیری ایجاد کنید. کنید. سعی کنید احساس گرم و سوال

خوب شوخ طبعی را نمایش دهید که بسیار عالی است اما از چیزی که 

اشد اجتناب کنید. اجازه دهید بدانند شما یک آمیز بممکن است توهین

د معامله کردن دارید. طرف مقابل را متقاعد صگر هستید و قمعامله

زنید و تمایل به رسیدن به یک نتیجه ادقانه حرف میصکنید که 

 دوستانه را دارید.

  ندرت دقیقا همان کاری را که باشید. در مذاکره ب پذیرانعطاف     

دهید. نزدیک شدن یا دستیابی به یک جایگزین م میخواهید انجامی

قابل قبول معادل است با پیروزی کامل. اعتماد ایجاد کنید. اگر قول 

گویید این اطالعات را اید تماس بگیرید حتما انجام دهید. اگر میداده

کنم حتما آنها را دریافت کنید. بخاطر داشته باشید تخفیف دریافت می

اعتمادی است. تخفیف زیاد کمکی به انجام معامله یزیاد عاملی برای ب

  ،امتیازات در روند مذاکرهخدمات و ه ئورت اراصدر کند. خوب نمی

   توانید مبلغ باالتری دریافت کنید و همه حاضر به پرداخت آن می

 باشند.می
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 دانش خود را عرضه کنید. •

ست که طرف ل بیان شد این اصنکته مهمی که قبال هم در این ف     

حتی اگر واقعا  ،ای داریدمقابل را متقاعد کنید که دانش گسترده

احتمال برنده بودن شما بسیار زیاد می شود وقتی طرف  .اینگونه نباشد

اینگونه فکر  . بنابراینباالتر فرض کندهستید که از آنچه شما را  ،مقابل

  "او برای این کار بسیار باهوش است."خواهند کرد که 

توانید به طرف مقابل نشان دهید دو نوع انواع دانشی که شما می     

 است:

دانش واقعی: این دانشی است که توسط خود فرد از طریق تجارب  -1

 ،قبل و طی مذاکرهتوانید . شما میآیدمیی و آموزش بدست صشخ

دانش خود را افزایش دهید. هرگز از  ،انصصحبت با متخصبا راحتی ب

در آن زمینه نترسید و نگران نباشید.  صصراد متخسوال کردن از اف

ترین کار این است که سواالت خود را نپرسید. بحث با احمقانه

 ،برای کسب اطالعات کارشناسان و افرادی که در کنار شما هستند

 ضروری است. شما باید رویکرد خود را برای مذاکرات آینده شکل دهید.

ده و سطحی که یک مذاکره دانش آشکار: این دانشی است گستر -2

کند. این دانشی است که ی عرضه میصکننده هنگام بحث در مورد خا

تواند به دست آورد. بعنوان مثال اگر کننده از مذاکرات مشابه میمذاکره
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توانید ای با یکی از نمایندگان بانک برای اخذ وام دارید میشما مذاکره

ها را ها و ذهنیتمان رویهه ،بانکهای دیگرنمایندگان در مقایسه با 

 پیاده کنید.

 

 اطالعات خود را سازماندهی کنید. •

 ،خواهید این ویژگی بسیار مطلوب را در خود ایجاد کنیداگر می     

برای ثبت و را ضروری است شما یک عادت کاری و روش مناسب 

کنم برای انجام این کار از یک . پیشنهاد میبازیابی اطالعات ایجاد کنید

نوت بوک ساده استفاده کنید. اگر به میز کار دونالد ترامپ نگاه کنید 

های ای را مشاهده خواهید کرد که در آن تمام تماسنوت بوک ساده

دهد ثبت شده است. اگر این کار یک تلفنی و کارهایی که انجام می

ها ، عادت کاری مهم برای اوست چرا برای شما نباشد؟ نوشتن یادداشت

های رنگی که بسها یا برچها، سایر اطالعات پشت پاکتفنشماره تل

 احتمال گم شدن دارند، همه اینها جزو عادتهای کاری اوست.

لیستهای باز است که ایجاد چک ،یکی دیگر از روشهای بسیار عالی     

شود شما دائما لیستها باعث میتوانید آنها را بازیابی کنید. چکدائما می

 های و متناسب با هر مذاکره راه حل ا بررسی کنیدوضعیت مذاکرات ر

کنم در طی مذاکرات کارت یه میصمن به شما تو بهتری را ارائه دهید.
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امتیازی تهیه کنید که در آن نام تمام کسانی را که در معامله نقش 

نقش آنها را در معامله  ،آنها را شناسایی کنید ،دارند را وارد کنید

شناسایی کنید  ،و معایب آنها را برای کمک به خود ارزیابی کنید و مزایا

توانند به موقعیت شما در مذاکره کمک کنند یا و اینکه چگونه می

ای تواند پایهاما می ،آسیب برسانند. این نکات به معنای همه چیز نیست

 باشد. منحصر به فرد آنها برای سازماندهی اطالعات و بازیابیقوی 

 

 یک مذاکره موفق.بایدها و نبایدهای  •

کنم قدرتمند هایی که من توصیف میاصول مذاکره و تکنیک     

هستند اما ممکن است همه آنها برای شما مفید نباشند. هرکس در 

ر به فردی دارد. مهم این است که سبک مذاکره صیت منحصمذاکره شخ

دیگری در مذاکرات تقلید  صخودتان را بپذیرید. اگر بخواهید از شخ

کنید و یا کند دارید مخفی کاری میطرف مقابل احساس میکنید 

سریع در  شسعی در پنهان کردن حقیقت دارید و این باعث چرخ

 .کنیدی را منتقل میاعتمادحس بی چون  ،شودمعامله می

حبت نکنید. صدرباره نقاط ضعف خود در هر زمان و مقابل هر کسی  -

یاری از معامالت به این ببینید چه کسی در کنار شما نشسته است. بس

 توانند دهان خود را بسته نگه دارند.مانند که افراد نمیدلیل ناکام می
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شود در اغلب معامالت امالک و مستغالت این جمله به شما گفته می -

مشتری دیگری  ،استه باشید این معامله را انجام دهیدواگر شما نخ "که

 ی از جمالت این است کهیا نوع دیگر ؛"برای این معامله وجود دارد

. این اظهارات را هرگز "من قیمت بهتر از شما برای این معامله دارم"

آنها هرگز با شما معامله  ،نپذیرید اگر این ادعا حقیقت داشته باشد

 نخواهند کرد و به دنبال معامله بهتر خواهند رفت.

د دست نگه دارید. بخاطر داشته باشی ؛هر پیشنهادی را قبول نکنید -

خواهان رضایت هر چه بیشتر در مذاکره که طرف مقابل در مذاکره 

مشکل  دیگراناست. کار خودتان را به قیمت آسان شدن کار برای 

 نکنید.

مذاکرات را سریع انجام ندهید. در مذاکرات سریع معموال یک نفر  -

 ،تر از طرف مقابل باشیدتر و آمادهمغبون می شود. مگر اینکه شما ماهر

  ورت معموال کسی که ماهرتر است برنده است.صر اینکه د

هایی هایی که دارید بروز ندهید. همیشه دربهمیشه تمام توانمندی -

را برای معامالت آینده باز نگه دارید. این یک ضرورت حیاتی در روابط 

 بلند مدت است.
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 مذاکرات تلفنی -4-5

رات تلفنی دارای مزایا از هر مذاکره هستند. اما مذاک یها بخشتلفن     

جویی در زمان است. مذاکرات رفهصلی آن ص. مزیت اباشندمیو معایبی 

تلفنی معموال در هر زمانی برای همه در دسترس است. مذاکرات تلفنی 

توان مذاکرات تلفنی را های همراه میراحت هستند و با ظهور تلفن

برای غیر حضوری های تقریبا از هر جایی انجام داد. همچنین کنفرانس

بسیار ارزشمند  ،توانند آنها را دنبال کنندمندانی که از هرجایی میعالقه

است. با وجود تمام این مزایا برخی اشکاالت در مذاکرات تلفنی وجود 

 .دارد

 .دیهای مذاکرات تلفنی را بشناستله •

فراموش را بعضی چیزها یکی از طرفین معموال در مذاکرات تلفنی  -

  .به مذاکره تلفنی دارد . چون یکی از آنها تمایل کمتریکندمی

ورت طرف مقابل را صدر مذاکرات تلفنی شانس خواندن زبان بدن و  -

 دهید.از دست می

مگر اینکه مذاکره  ،یکی از طرفین مذاکره تلفنی همیشه آماده نیست -

ی از آنچه قرار است صریزی شده باشد و دو طرف درک خای برنامهنتلف

 داشته باشند. ،رد بحث قرار بگیردمو
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توانید مستنداتی را که طرف مقابل در طول یک تماس تلفنی نمی -

. ممکن است گفته شود قیمت ملک شما کند بررسی کنیده میئارا

 ورت مجاب کردن طرف مقابل مشکل است.صبسیار باالست. در این 

 دن است.یادگیری چگونه گوش دا ،کلید تسلط بر مذاکرات تلفنی     

گیرنده را جویا شود هدف تماسهنگامی که با شما تماس گرفته می

شوید، آرام باشید و فقط با دقت گوش کنید. پس از گوش دادن و 

گیرنده بگویید که با او تماس خواهید به تماس ،دریافت تمام اطالعات

 دهد.گرفت. این به شما زمان الزم برای یک پاسخ درست را می

گیرید آنرا از یک مکان آرام و در یک که شما تماس میهنگامی      

زمان مناسب انجام دهید و احتمال وقوع وقفه را به حداقل برسانید. 

تمام اطالعات مربوط را در دسترس داشته  ،قبل از شروع مذاکره تلفنی

لیستها ، ماشین حساب، قلم و باشید و از تمام ابزارهای مفید مانند چک

شت در طول مذاکره تلفنی استفاده کنید. در طول کاغذ برای یاددا

پس از اتمام مذاکره آنها را تبدیل به برداری کنید و مذاکره یادداشت

فایل کنید. این یک سیاست خوب برای پیگیری مکالمات تلفنی و 

 کنید.ایمیل یا فکس دریافت می ،که از طریق نامهاست هایی توافقنامه
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افزایش جذب معامله امالک و مستغالت هر ر صیکی از مهمترین عنا     

دهندگان است. ران، فامیل، دوستان و وامگذاسرمایه از طریق سرمایه

گذاری دیگران برای خرید و ساخت امالک و استفاده از سرمایه

 ،دهدمستغالت به شما قدرت بیشتری در جهت رسیدن به اهدافتان می

توانید خرید بیشتری انجام دهید و از معافیتهای بطوریکه شما می

امپ در یک پروژه امالک هنگامی که تر مند شوید.مالیاتی بیشتری بهره

کند از پول خودش کند معموال سعی میگذاری میو مستغالت سرمایه

 گذاری کند. کمتر سرمایه

یک ساختمان را به منظور اجاره دادن فضاهای بعنوان مثال او اغلب      

. معموال در کنداحداث میو یا فروش واحدهای مسکونی آن  ،موجود

گذاران دخیل د سرمایهصدر 85دهد می هایی که ترامپ انجامپروژه

نرخ  گذارانسرمایهو  اوپس از پایان پروژه د ترامپ. صدر 15هستند و 

ل پول صابتدا اکنند. دریافت مینقدی خود را از برگشت سرمایه ثابتی 

سود پروژه بین شرکا تقسیم سپس شود و گذاران پرداخت میسرمایه
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ه پروژه های ترامپ بزرگ است و بخاطر داشته باشید که اندازشود. می

کنیم عدد بزرگی است. اگر هزینه یک د میصدر 15حبت از صوقتی 

    میلیون دالر  45د آن صدر 15میلیون دالر باشد  300ساختمان 

  .شودمی

 آنگروه یا شرکت بزرگی را بعنوان شریک دارد. یک ترامپ اغلب      

یا جنرال  1وتورزممکن است یک شرکت بزرگ مانند جنرال مشریک 

تواند وامهای بسیار . با شرکایی مثل اینها ترامپ میباشد 2الکتریک

و اغلب بدون نیاز به پرداخت مالیات بگیرد.  بازاربزرگ خوبی زیر نرخ 

تواند همچین وامهایی بدون داشتن همچین شرکایی ترامپ هرگز نمی

خ پایینی را گیرد نربگیرد. وقتی که جنرال موتورز از یک بانک قرض می

د و ترامپ کار کردن با این شرکا را دوست نگیرمیدر نظر برای وام 

  دارد.

سازد تا در بسیاری از گذاران معتبر او را قادر میکار کردن با سرمایه     

. سازمان ترامپ گذاری کندسرمایهبا موفقیت پیکر های غولپروژه

و تمام مراحل انجام  ها ازقبیل خرید، ساخت و فروشمدیریت کل پروژه

 کنند.گذاران فقط منابع مالی را تعیین میکار را به عهده دارد و سرمایه

                                                
M)General Motors (G 1 

)General Electric (GE 2  
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 GMساختمان 

 

 گذاریمطالعه موردی یک سرمایه

 

گذاری سرمایه گذاران کوچک می توانند و باید از یک روش سرمایه

  مشابه در تامین مالی پروژه های امالک و مستغالت خود استفاده کنند.

 و راههایگذاران سرمایه آوری پول از بانکها وول جمعصل اصاین ف     

دهندگان، دانستن چقدر قرض گرفتن و ایجاد روابط با بانکها و وام

رف نظر از صدهد. تمام این موارد روشهای جذب سرمایه را توضیح می

گذاری امالک و مستغالت به شما در موفقیت سرمایه ،مقیاس پروژه

مالک و ول ترامپ برای تامین مالی اصکند. با پیروی از اکمک می

توانید از بسیاری از اشتباهات سنگین خود جلوگیری شما می ،مستغالت

 کنید.

 

 

. این ساختمان بوددر نیویورک ساختمان بزرگی  GMساختمان      

به عنوان دفتر مرکزی آن ساخته  سال پیش توسط جنرال موتورز 50

متر مربع زیر بنا داشت و بین دو  200.000شده بود. این ساختمان 

ای در جنوب شرقی نیویورک در گوشه 1یابان پنجم و خیابان مدیسونخ

منهتن قرار داشت. این ساختمان یکی از چند  از پارک مرکزی

                                                
Madison Avenue 1  
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 تشکیل شده بود وبلوک مربعی کامل از یک که  بودساختمان در جهان 

عنوان شد. به همین دلیل این ساختمان بمیلی محدود صبه دو خیابان ا

 .شدمحسوب میری شهر نیویورک ساختمان ادابرترین 

توسط یکی از دفاتر امالک و  1998هنگامی که این ملک در سال      

ترامپ احساس کرد که باید آن را  ،مستغالت برای فروش ارائه شد

داشته باشد. با این حال یکی از اشکاالت عمده این ساختمان اجاره 

با اجاره  گیک شرکت حقوقی بزر متر مربع آن به 40.000مدت بلند

 برای رشدامکان د از فضای ساختمان صدر 20بسیار کم بود. در واقع 

و در  بود این ساختمان بسیار معتبر ،از طرف دیگر اما .را نداشتآینده 

یک محله عالی قرار داشت که غولهای دنیای کسب و کار در این 

که خواستار هم دهندگان و این برای وامساختمان جمع شده بودند 

  گذاری بودند بسیار جذاب بود.یت در سرمایهامن

میلیون دالر پول نقد بود.  GM ،800.000قیمت فروش ساختمان      

چالشی که ترامپ با آن مواجه بود بدست آوردن یک وام بزرگ با بهره 

های بزرگ بود که پیدا کردن یک شریک با جیب آن کم بود. راه حل

ادفی ترامپ با استیو صبطور کامال ت بتواند سرمایه عظیمی را وارد کند.

که یک شرکت  2بیمه کانسکو هایشرکتگروه مدیر عامل  1هیلبرگ

                                                
Steve Hilberg 1  

Conseco insurance group 2  
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. آنها دوست شدند و ترامپ طرحی را به او دولتی پولدار بود مالقات کرد

  پیشنهاد داد که در آن طرح ترامپ و شرکت کانسکو با هم شریک 

با تبدیل آن به یک کردند و را خریداری میGM شدند و ساختمان می

میلیون دالری کسب  300.000سود  سه سالدر طول مجتمع تجاری 

آنجایی که شرکتهای بزرگ نیاز به فضاهای بزرگی دارند  . ازکردندمی

دهند فضایی که در آن ترجیح می این شرکتهاترامپ اعتقاد داشت که 

دوباره  و اینکه هر سال با افزایش اجاره روبرو شوند تاهستند را بخرند 

ا اینکه از طرف صوص. هیلبرگ این ایده را پسندید مخآنرا اجاره کنند

ترامپ که یک ستاره در امالک و مستغالت نیویورک بود پیشنهاد شده 

 بود.

گذاری مشترک تشکیل دادند و شرکت کانسکو آنها یک سرمایه     

م ورت واصای از پولی را که ترامپ نیاز دارد بموافقت کرد بخش عمده 

انجام داد که  1ترامپ یک معامله با لمن برادرز .در اختیار او قرار دهد

میلیون دالر وام با نرخ بهره کم به ترامپ بدهند.  700آنها متعهد شدند 

ساختمان  د قیمت خریدصدر 90تقریبا  (میلیون دالر 700) این مقدار

 ارزش بسیار باالیی داشت. کهبود 

ساختمان با هدف تبدیل آن به یک همانطور که اشاره کردیم      

ترامپ  .خریداری شدمجتمع تجاری و فروش آن به مستاجران موجود 

                                                
Lehman Brothers 1  
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میم گرفت که این ساختمان را به یک مجتمع لوکس اداری تبدیل صت

طرح بازسازی گران قیمت ساختمان را شروع کرد. او تمام  بنابراین کند.

یل به یک فضای فضای باز تجاری را که در یک گودی قرار داشت تبد

نظیر نمود. این سازی بیالعاده همراه با درختان زیبا و محوطهفوق

خیابان پنجم ورودی ساختمان از ای بر تغییرات تاثیر فوق العاده

کشی های ساختمان از قبیل سیستم برق، لوله. او تمام سیستمگذاشت

داد.  های در دسترس ارتقاءرا با آخرین فناوری حریقو سیستم ایمنی 

را تغییر داد. همه  هاهای آسانسور و اجزای مکانیکی آنتمام کابین

بلکه در طی یک دوره  ،چیزهایی که ذکر کردم یک شبه اتفاق نیفتاد

 ساختمان  ،2003در سال  پس از پایان بازسازی ساله انجام شد. چهار

GM  500و سودی بالغ بر میلیارد دالر ارزیابی شد  1.4به مبلغ 

ترامپ و شرکت یب صسال بطور مشترک ن 4ر فقط در طی میلیون دال

 گردید.کانسکو 

 

 با شما کار کنند. تمایل دارندوام دهندگان  -5-1

بسیار بعید است خوانندگانی که االن در حال مطالعه این کتاب      

میلیون دالری برای خرید ساختمانی مشابه  700هستند به یک وام 

GM نیاز به  ،گذار امالک و مستغالتسرمایه نیاز داشته باشند، اما هر
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دهنده را که تمایل دارد به نوعی تامین مالی دارد. چگونه شما یک وام

اگر شما سوابق اعتباری خوبی  کنید؟شما پول قرض بدهد پیدا می

 داشته باشید بانکها مایلند به شما وام بدهند. با این حال بیشتر 

ط زمانی پول قرض بگیرند که به کنند فقگذاران جدید سعی میسرمایه

 آن نیاز دارند. 

این یک اشتباه است. زمانی که شما نیاز به پولی ندارید بانکها      

بیشتر مایلند که به شما وام بدهند. هنگامی که وضعیت مالی شما 

برای تری گیرنده جذابباشد ریسک آنها کمتر است و شما وام ترقوی

آنها از شما  اقعا به یک وام نیاز داریدهستید. هنگامی که شما وآنها 

سوال خواهند کرد که چرا به وام نیاز دارید و به همین دلیل شما را 

در  و ارزیابی خواهند کرد. اجازه ندهید بانکها این کار را انجام دهند

میم گیری های تجاری شما دخالت کنند. کار آنها دادن وام است نه صت

طبیعی محافظه کار هستند در  ا بطورمعامله امالک و مستغالت. آنه

   گذاران امالک و مستغالت در انتخابهایشان ریسک که سرمایهحالی

  کنند.می

به خاطر داشته باشید که بانکها دوست ندارند یک مشتری خوب را      

از دست بدهند. اگر شما سوابق خوبی در یک بانک داشته باشید و 

توانید درخواست وامهای ده باشید میوامهای قبلی را به موقع تسویه کر

توانید به شما خودداری کنند می د و اگر آنها از دادن وامبدهی تریبزرگ
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ام و سوابق اعتباری من این بانک کار کرده بامن سالها " به آنها بگویید:

      است و دوست دارم با این بانک کار کنم و اگر  صعیب و نقبی

فزایش دهید من باید بانک دیگری را پیدا کنم توانید اعتبار من را انمی

تالش  قطعا بانکها "ند.به عنوان یک مشتری خوب قدردانی ککه از من 

 خوب را حفظ کنند.با سوابق گیرندگان کنند تا واممی

 

 .با وام دهندگان ارتباط برقرار کنید -5-2

گذاری امالک و مستغالت را اگر شما آرزوی موفقیت در سرمایه     

دهنده تجاری توسعه دارید باید روابط کاری خود را با یک یا چندین وام

گذاران مهم ایجاد روابط با سرمایهدهید. این مورد به همان اندازه که 

. به یاد داشته باشید اگر اولین پروژه کاری خود را به ، اهمیت دارداست

دی به بعهای گذاران در پروژهبینید که سرمایهخوبی انجام دهید می

آسانی با شما همراه خواهند شد. از اینکه به دستاوردها و موفقیتهای 

خود افتخار کنید نترسید. از عکسها، فیلمها و هرگونه تبلیغات مطلوب 

 .برای کسب افتخار بیشتر استفاده کنید

 

 

 

 



 در امالک و مستغالت گذاری ترامپهای سرمایهاستراتژی

93 

 

 .به زحمت نیندازیدوام قرارداد یات ئخودتان را برای جز -5-3

دهنده تجاری دارای که بانکها یا هر نوع وامبه خاطر داشته باشید      

های وام دهی و قوانین کسب و کار خود هستند و مدارک الزم را فلسفه

دهند. انتظار نداشته باشید در جزئیات موافقت دراختیار شما قرار می

ها و غیر از نرخ سود وام، شرایط پرداخت، تضمین. بباشیدبرنده  ،نامه وام

دهنده را بپذیرید. شما باید زبان اسناد و مدارک وام ،تاریخ سررسید وام

تمایل به توانید به این واقعیت تکیه کنید که بانکها به شدت شما می

 .دهندکمتر اهمیت میموقع وام دارند و به جزئیات پرداخت ب

 

 .گذاران را جذب کنیمچگونه سرمایه -5-4

ا او همیشه به دارد ام رسترامپ همواره پول نقد زیادی در دست     

تواند بطور همزمان در چندین گذار است، بنابراین او میدنبال سرمایه

گذار بطور موثری ریسک ترامپ آوردن سرمایه گذاری کند.پروژه سرمایه

گیرنده دهد. هر چه وامرا در هر پروژه برای تامین مالی کاهش می

    هن در ذرا احساس امنیت بیشتری  ،باشدداشته  یبیشترسرمایه 

دالیل مشابه به گذاران کوچک باید به یهکند. سرمادهنده ایجاد میوام

 گذار توجه داشته باشند. جذب سرمایه
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فاقد  اما ،مشکل تامین مالی نداشته باشدگذار اگر یک سرمایه     

 صصبا یک متخ تواندمیباشد او  صخا زمینهالزم در یک  صصتخ

 ای از شریکی استفاده کنیدد در پروژهتوانیمی. بعنوان مثال شریک شود

تعمیر و نگهداری، ساخت وساز، مدیریت و زمینه در  صصداری تخ که

     ،گذاری موفق به آن نیاز داردیا هر مهارت دیگری که یک سرمایه

های هر شریک برای توانید از ویژگیبه این ترتیب شما می باشد.می

صورت عدم حضور ه در هدف مشترک استفاده کنید کیک رسیدن به 

دستیابی نبود. الزم نیست که شرکا به نسبت مساوی شریک  آنها قابل

به رسمیت شناختن ارزش خدماتی است که  ،هاشوند. برخی از توافق

 توانید کسانی را که شود. شما میتوسط هر یک از شرکا ارائه می

خ بازده با نر ،گذاری در امالک و مستغالت هستندمند به سرمایهعالقه

های ساختمانی باالتری از آنچه معمول است و پتانسیل رشدی که پروژه

 دارند شگفت زده کنید.

 

 گذارجذب سرمایهنکاتی در مورد  -5-5

برای خواهید از دوستان یا فامیلتان بسیار سخت است زمانی که می     

چون آنها در مورد موفقیت شما اطمینان  ،پول بگیریداولین معامله 

گذاری امالک ارند. اما هنگامی که شما اولین موفقیت خود در سرمایهند
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کنند. گذاری پیدا میتمایل به سرمایه او مستغالت را نشان دهید آنه

گذاران افزایش چگونه شانس خود را برای به دست آوردن دیگر سرمایه

اگر شما در موقعیتی قرار دارید که می خواهید ملکی بخرید و  دهید؟

گذاری بروید و به او و به نزد سرمایه ،دالر سپرده دارید 50.000به نیاز 

دالر  50.000خواهم شما شریک من باشید و باید من می "بگویید:

 . احتمال موفقیت این سناریو کم است. "بپردازیم

 50.000من قبال " د موفقیت باالتر این است:صسناریوی بهتر با در     

کنم دارای پتانسیل رداخت کردم که فکر میدالر برای خرید این ملک پ

دهم که به عنوان ت را پیشنهاد میصباالیی است. من به شما این فر

این سناریو  "شریک در کنار من باشید و مزایای آنرا با هم تقسیم کنیم.

اید و گذاری کردهچون شما قبال پول خود را سرمایه ،بسیار بهتر است

اطمینان دارید. این حالت  به این معاملهاید که  نشان دادهشما قبال

و نیازی به  شتیداست چون شما به این قرارداد اعتقاد دا بسیار پر قدرت

این یک وضعیت فروش متفاوت . اشتیدآنها برای عقد این قرارداد ند

انجام امل است. گذار کاست در مقایسه با کسی که به دنبال یک سرمایه

د مبلغ معامله را صدر 100ذار بخواهید گدادن قراردادی که از سرمایه

 گذاران دوست دارند در پرداخت کند بسیار سخت است. سرمایه

 صوصاحساس امنیت کنند بخ گذاری کنند که در آنای سرمایهمعامله

 ای که قبال پولی برای آن پرداخت شده است.معامله
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گذاری امالک و سرمایهدر راهنمایی برای مشارکت  -5-6

 مستغالت

گذاری امالک و مستغالت را ایجاد چگونه یک مشارکت سرمایه     

ای را پیدا کنید که کارهای مشابهی را دهندهیک وکیل یا توسعه کنید؟

کار . توضیح دهید که شما تازهانجام داده باشد و از فکر او استفاده کنید

 گذاری امالک و مستغالتدانید که آنها در زمینه سرمایههستید و می

خواهید آموزش ببینید. در ادامه بعضی از موفق هستند و شما می

های اساسی برای ایجاد یک مشارکت را برای شما بیان دستورالعمل

 کنم:می

های پروژه ضروری است بر تمام جنبه اگر شما مدیر پروژه هستید -

شامل تامین مالی، اولویتها و فروش پروژه کنترل داشته باشید. دادن 

گذاران برای اینکه رضایت آنها را جلب به سرمایه یجزئخیلی  اطالعات

کنید ممکن است باعث ترس در آنها شود چون آنها توانایی و تمایل به 

یات کار را به آنها نگویید مگر اینکه آنها ئتفسیر اطالعات را ندارند. جز

گذاران بسیار آگاهی داشته خودشان درخواست کنند و یا اینکه سرمایه

گذاری خود را در داشتن اطالعات ریز پروژه د که امنیت سرمایهباشی
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بدانند. به آنها حس مثبتی از شرایط بدهید و حس منفی را کاهش 

 دهید.

ای داشته باشید. این همیشه یک روش مناسب را برای ارتباطات دوره -

ه. اگر صی باشد مثال دو ماهارتباط باید هماهنگ و در زمانهای مشخ

حتما به وعده خود عمل  ،اید هر سه ماهه گزارش بدهیدادهشما وعده د

سرمایه گذاران را در باشید آنها از شما سوال کنند. تمام نظر تکنید. من

 ا اگر خبر خوبی دارید. صوصمخ ،دعوت کنید جلسات

گذاران را به حداکثر گذاران انگیزه بدهید. اشتیاق سرمایهبه سرمایه -

گذاران را برای دادن پول باال ببرید. سرمایه . اشتیاق هر یک ازبرسانید

خواهند. در درجه اول آیا حداقل نرخ برگشت سرمایه ببینید آنها چه می

 به همراه سود آن تضمین شده است؟

این  ایدشدهبرای پروژه اگرشما قبال موفق به دریافت وام بانکی  -

تحت  ران گذاراسرمایهموضوع که یک بانک نظر مطلوب به پروژه دارد، 

 کند.تر میسادهرا و پرداخت پول را برای آنان  دهدمیتاثیر قرار 

مطمئن باشید که راههای منطقی و قابل قبولی برای خروج احتمالی  -

ورتی که شریکی بخواهد از صبرخی شرکا وجود داشته باشد. در 

گذاری خارج شود باید راهکار مناسبی در نظر بگیرید. مثال سرمایه
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یا خرید سهم  ،ورت خروجصگذار دیگر در یک سرمایهی جایگزین

 . د خروج دارد توسط سایر شرکا و...صگذاری که قسرمایه

   موفقیترا که برای  ییک طرح کسب و کار بنویسید و منابع -

برای گذاری الزم است توضیح دهید. اگر شما مهارت الزم را سرمایه

بدهید و ببینید  صصمتخ آن را به یک ،نداریدنوشتن طرح کسب و کار 

توانید هزینه آن چقدر است؟ بعنوان بخشی از طرح کسب و کار می

د صتوانید درمثال می ؛گذاری را در نظر بگیریدحالتهای مختلف سرمایه

ثابتی از نرخ سود یا تضمین حداقل نرخ بازگشت سود یا ترکیبی از این 

 دو را پیشنهاد دهید.

 

 گذاریمایهسر راردادقتنظیم  نحوه -5-7

مشارکت را به بهترین شکل تنظیم توانیم یک قراراد چگونه می     

چه کسی، چه زمانی و چه گذاری در مشارکت سرمایه؟ اینکه کنیم

. مهم است مبالغی را باید پرداخت کند و چه کارهایی را باید انجام دهد

کسانی را پیدا کنید که بتوانند به شما همفکری بدهند. وکال و 

گزارانی که در منطقه شما با موفقیت موقعیتهای مشابهی را انجام کار

 ای را دارد.آل این اطالعات هستند و ارزش هر هزینهاند منبع ایدهداده
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نوع در این  مواردیچه " گویید:می یک وکیلبعنوان مثال شما به      

را بهتر کنید چه نوع قراردادی معمول است؟ فکر می گذاریسرمایه

توانند شما را در ساختار معامله این افراد می "تنظیم کنیم؟است 

را انجام توانند بگویند چگونه معامالت مشابهی هدایت کنند. آنها می

این همان چیزی است که من قبال " اند. آنها ممکن است بگویند:داده

این یک روند کامال معمول است که یک وکیل یا کارگزار  ".امانجام داده

 کند. گذاران تنظیم میگذاری را با حضور سرمایهسرمایهقراراد 

گذار بعنوان بخشی از مراحل قانونی، من اغلب پس از اینکه سرمایه     

خدمات حقوقی مربوط به تنظیم قرارداد و سایر  ،کنممناسب را پیدا می

 کنم.امور را به یک شرکت حقوقی واگذار می

 

 هصخال

پاچه گذاران کوچک را دستست سرمایهل ممکن اصمحتوای این ف     

 های خوبی را انجام دهند.که شاید نتوانند در ابتدای کار معامله کند

کنید به یاد داشته باشید که اگر شما معامله بدی میتسلیم نشوید. 

اند. درست است، با این های بدی داشتهمعامله ،همه از جمله ترامپ

گیرید بیشتر از ای خود یاد میحال، شما چیزهای زیادی را از شکسته

بخاط داشته باشید، آنچه که از موفقیتهای خود یاد بگیرید. همچنین 
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گذاری امالک و مستغالت بطور برابر با نرخ ارزش سرمایه ،بطور سنتی

کند. امالک و مستغالت یک تورم یا بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا می

بنابراین از فرد است.  ر بهصکاالی محدود است و هر قطعه هم منح

 گذاری در امالک و مستغالت نترسید.سرمایه
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 نکات کلیدی بازاریابی امالک

 نوشته: سعید ولی زاده خرق

شامل نکات بسیار مهمی برای خریداران، فروشندگان 

 گذاران امالک و مستغالتو سرمایه
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