
شود و گاهی تطبیق فضای خانه با سلیقه و نیاز افراد انجام می کند؛ گاهی در جهتهای متفاوتی را دنبال میبازسازی ساختمان هدف

شود. در نتیجه، برخی از افراد برای افزایش قیمت فروش ی ساختمان برای فروش مجدد انجام میدر جهت ارتقای ارزش افزوده

 کنند؛ اما، آیا بازسازی در جهت افزایش ارزش آن روشی صحیح است؟ساختمان آن را بازسازی می

ها دهد و در هزینهکند؛ اما، بازسازی استراتژیک ارزش ساختمان را افزایش میهای بسیار زیادی را به شما تحمیل میازسازی هزینهب

 خدمات بازسازی یی آچاره ارائه دهندهکند. بازسازی استراتژیک به معنای بازسازی مبتنی بر برنامه است. مجموعهجویی میصرفه

ترین قیمت به دست متخصصان مجرب است. اگر تمایل به کسب اطالعات در مورد اهداف بازسازی ساختمان و ساختمان با منصفانه

 .چگونگی ارتقای ارزش ساختمان دارید، با ما در این مطلب همراه باشید

 

 اهداف بازسازی ساختمان چیست؟

شود. معموالً، شود و گاهی برای فروش مجدد انجام میاهداف بازسازی ساختمان متفاوت است. گاهی برای سکونت مجدد انجام می

ختمان دو هدف دارد که یکی کوتاه مدت و دیگری بلند مدت است. هدف کوتاه مدت مالک ساختمان بازسازی در جهت مالک سا

امکان سکونت مجدد در ساختمان است. هدف بلند مدت مالک ارتقای ارزش ساختمان در صورت فروش است. گاهی مالک هدف 

د را ندارد. هنگامی که مالک قصد فروش ملک را نداشته باشد، دستش بلند مدت را هم ندارد؛ یعنی، به هیچ وجه قصد فروش ملک خو

 .برای بازسازی ساختمان منطبق با سلیقه و نیاز خود بسیار باز است

ی کند و با هزینهگذار شخصی است که ساختمان را با قیمت مناسب خریداری میتر است. سرمایهگذار کمی متفاوتهدف سرمایه

گذار در پی سود حاصل از خرید و فروش امالک است. در نتیجه، هدف فروشد. سرمایها، با قیمت باالتری میکند؛ امکم بازسازی می



 بلکه، دهد؛نمی اشخاص هایخواسته و نیازها به اهمیتی گذارسرمایه. است کم یهزینه با ساختمان ارزش ارتقای صرفاً  گذارسرمایه

 .کندارزش ساختمان را اجرا می یدهنده ارتقا یهزینهکم عمومی نیازهای

 

گذار ترفندهای مختص به گذار متفاوت است. هر یک از انواع بازسازی برای مالک و سرمایهبازسازی ساختمان برای مالک و سرمایه

شود، گذار چیده میای که برای بازسازی ملک سرمایهشود با برنامهای که برای بازسازی ملک مالک چیده میهخود را دارد. برنام

ی ی آچاره ارائه دهندهریزی بازسازی خانه با توجه به اهداف باید به دست متخصصی مجرب انجام شود. مجموعهمتفاوت است. برنامه

گذار دست متخصصان مجرب است که شما را در بازسازی، با توجه به مالک یا سرمایهترین قیمت به خدمات بازسازی با منصفانه

پردازیم. اگر های آنها میگذار برای بازسازی متناسب با هدفکند. در ادامه، به بررسی ترفندهای مالک و سرمایهبودن، راهنمایی می

 .ی آچاره ثبت کنیدب همراه باشید و سفارش خود را در مجموعهی این مطلتمایل به بازسازی ساختمان خود دارید، با ما در ادامه

 گذار در بازسازی ساختمان چیست؟تفاوت مالک و سرمایه

گردد. هدف اصلی مالک ساختمان سکونت مجدد در میگذار در بازسازی ساختمان به هدف آنها از بازسازی برتفاوت مالک و سرمایه

گذاران کند. معموالً، سرمایهگذار صرفاً هدف فروش ساختمان پس از بازسازی را دنبال میساختمان پس از بازسازی است؛ اما، سرمایه

 .های فرسوده هستند که با بازسازی استراتژیک قیمت آن را افزایش دهند و مجدد بفروشندبه دنبال خرید ساختمان

کنند که بیشترین ارزش را با کمترین میزان هایی را انتخاب میکنند. آنها پروژههای خود را با دقت انتخاب میگذاران پروژهسرمایه

های مجاور در منطقه ریزی بازسازی این است که ساختمانگذاران برای برنامههای سرمایهینه برایشان به ارمغان آورد. یکی از روشهز

سطح سنجند و آنها را همهای اطراف میگذاران سطح کیفیت ساختمان خود را با ساختماندهند. سرمایهرا مورد بررسی قرار می



گذاران است؛ چون، ارزش های مجاور در منطقه برابر با دور ریختن منابع مالی برای سرمایهر از سطح ساختمانکنند. بازسازی باالتمی

 .تری نداردافزوده

 

شان است؛ بنابراین، از صرف دارند. هدف اصلی آنها ارتقای کیفیت فضای زندگی گذارانتری نسبت به سرمایهمالکان عملکرد متفاوت

ترسند. الزم به ذکر است که های مجاور در منطقه نمیی بیشتر برای باال بردن کیفیت محل زندگی خود نسبت به ساختمانبودجه

با یک تیر دو نشان بزنند. در حقیقت، مالکان باید هدف غایی مالکان نیز در هنگام فروش ارزش ملک است؛ بنابراین، بهتر است که 

روی نکنند. حاال چطور تشخیص دهیم که چه کاری ارزش به هنگام بازسازی ساختمان خود به فکر فروش ملک نیز باشند و زیاده

اشیم که شامل موارد ارزش است؟ برای بازسازی ساختمان متناسب با شرایط باید چهار نکته را به خاطر داشته بدارد و چه کاری بی

ریزی استراتژیک برای بازسازی ساختمان است؛ بنابراین، اگر تمایل به بازسازی بر اساس زیر است. این چهار نکته برابر با برنامه

 .ای استراتژیک دارید، با ما همراه باشیدبرنامه

 تأمین شرایط عمومی 

 هزینههای کمتأمین جذابیت 

 زشی ارتأمین موارد ارتقا دهنده 

 های شخصیتأمین خواسته 



 

 تأمین شرایط عمومی

آن را دارند؛ یعنی، شرایط عمومی « انتظار»شرایط عمومی مواردی هستند که خریداران هنگام خرید خانه متناسب با کشش منطقه 

های مختلف یک منطقه ی دیگر متفاوت است. در نتیجه، باید شرایط عمومی را از طریق سنجش ساختمانهر منطقه با منطقهبرای 

 برخی در اما، است؛…ی مستحکم، سقف سالم، کف تمیز، دیوار محکم و متوجه شویم. در برخی از مناطق شرایط عمومی شامل سازه

 .است …معینی اتاق خواب، حمام، پارکینگ و  تعداد شامل عمومی شرایط لوکس مناطق از

ی شرایط عمومی را با باالترین کیفیت مهیا کنید؛ اما، حداقل استانداردها را رعایت کنید. شما الزم به ذکر است که حتما نباید همه

چیزی بیشتر از وضعیت توانید روی تعمیر و نگهداری منظم تمرکز کنید که همه چیز را در وضعیت قابل قبول نگه دارید. اگر می

اید و دلیل انجام دهید؛ چون، بودجه و زمان خود را تلف کردهخواهید، نباید افراطی عمل کنید و نباید ارتقای بیقابل قبول را می

د ی خوهای منطقهممکن است خریداران را نیز بترسانید. در نهایت، بهتر است که پیش از اقدام به بازسازی شرایط عمومی ساختمان

 .را بسنجید و همگام با آن عمل کنید



 

 هزینههای کمتأمین جذابیت

کند. این هد و جذابیت ایجاد میدی ساختمان را تغییر میی زیادی ندارد؛ اما، جلوهبرخی اقدامات در بازسازی ساختمان هزینه

هزینه های کمگذاران است. جذابیتکند؛ بنابراین، این اقدامات بیشتر مورد توجه سرمایهاقدامات به فروش خانه کمک مهمی می

ت. اس …کاری تراس و سازی حیاط، گلدانآالت، محوطهها، تعویض یراقشامل تعویض رنگ یا کاغذ دیواری دیوارها، تعمیر کفپوش

 .بخشندهزینه هستند؛ اما، کیفیت فضای خانه را بهبود میاقدامات ذکر شده بسیار کم

روی نکنید؛ اما، برای ایجاد بخشد. بهتر است که در این کار زیادههزینه است که به خانه روح میهای کمنورپردازی یکی از جذابیت

ی آچاره ثبت کنید. دازی به کمک نیاز دارید، سفارش خود را در مجموعهحس خوب از این ترفند استفاده کنید. اگر برای اجرای نورپر

 .با کمترین قیمت به دست متخصصان مجرب است خدمات نورپردازی یی آچاره ارائه دهندهمجموعه



 

 ی ارزشتأمین موارد ارتقا دهنده

های مجاور شود و قیمت فروش آن را نسبت به ساختمانساختمان موجب ارتقای ارزش ملک میبرخی از اقدامات در حین بازسازی 

نگری داشته توانند آنها را اجرا کنند و آیندهگذارن است؛ اما، مالکان نیز میدهد. این اقدامات بیشتر مورد توجه سرمایهافزایش می

های بزرگ ی پنجره، تعبیههای آشپزخانهتعمیر یا تعویض کابینت اختمان،ی سباشند. این اقدامات شامل تعمیر یا تعویض نمای کهنه

 رویزیاده دهنده ارتقا موارد تأمین در که است ذکر به الزم. بردمی باال را ملک ارزش اما، است؛ برهزینه اقدامات این. است …و 

 .ارزشی در بازسازی ساختمان ناچیز است، مرز میان ارزش و بیچون نکنید؛



 

 های شخصیتأمین خواسته

کنند. ندند و بابت آن هزینه نمیپسپسندید؛ اما، همه نمیهای شخصی در بازسازی ساختمان شامل مواردی است که شما میخواسته

گذار در بازسازی شود. اعمال نظر شخصی سرمایههای شخصی حین بازسازی ساختمان به دست مالکان انجام میتأمین خواسته

شود. در نتیجه، تأمین این مورد مخصوص مالکانی است که هدف موجب هدر رفتن بودجه است؛ بنابراین، کار اشتباهی محسوب می

ها شخصی شامل مواردی همچون استخر شنا، سونا و جکوزی، کیفیت زندگی شخصی خود در ساختمان را دارند. خواسته ارتقای

 بالعکس، شود؛نمی قیمت افزایش موجب و کندنمی اضافه ارزشی خانه به استخر اما باشد عجیب برایتان شاید. است …حوض و 

ی اشخاص در کند که مناسب همهای جانبی زیادی را به ساختمان تحمیل میههزینه استخر. آیدمی حساب به منفی موضوع گاهی

گیرد. قطعاً، تجهیز خانه ی ساختمان در پی دارد که مورد پسند همه قرار نمیی مناطق نیست. در ضمن، خطراتی را برای سازههمه

های شخصی تا زمانی یز ساختمان با خواستهشود. تجهکار اشتباهی نیست اما برگشت پول ندارد؛ بنابراین، گاهی موجب ضرر می

های منطقه دو پارکینگ است، باید های اشتباه صورت نگیرد؛ مثال، اگر شرایط عمومی ساختمانشود که جایگزینیموجب ضرر نمی

را نقض ی اتاق بازی حذف کنید، شرایط عمومی منطقه ساختمان شما دارای دو پارکینگ باشد. اگر یک پارکینگ را برای تعبیه

 :شود شامل موارد زیر استهای شخصی که موجب ضرر شما میکند. برخی جایگزینیتان افت میاید؛ بنابراین، ارزش خانهکرده

 تبدیل اتاق خواب به استودیو یا فضای کار 

 برداشتن دیوارها برای بزرگ کردن فضا 

 ی استخر و جکوزیحذف زیرزمین یا پارکینگ برای تعبیه 

 و … 



 

گذار به صورت مجزا در این مطلب به بررسی چگونگی ارتقای ارزش ساختمان خود با بازسازی ساختمان به دست مالک و سرمایه

راه شما باشد. تدوین برنامه مطابق با اهداف شما ی ای صحیح است که نقشهترین نکته در روند بازسازی وجود برنامهپرداختیم. مهم

ی خدمات بازسازی و دکوراسیون به دست متخصصان مجرب ی آچاره ارائه دهندهباید انجام شود که کاری تخصصی است. مجموعه

ی آچاره دارید، هکنند. اگر تمایل به دریافت خدمات بازسازی از مجموعریزی بازسازی راهنمایی میاست که شما را در امر برنامه

 .سفارش خود را ثبت کنید. امیدواریم از دریافت خدمات خود رضایت داشته باشید و لذت ببرید


