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  سخن مترجم
  

ن مـدرس   یتـر  برجسته و موفـق    ياسندهی نو یوساکید رابرت ک  یبدون ترد 
 رابـرت   ي آقا يهاخواندن کتاب .رودیشمار م  به يدر حوضه اقتصاد فرد   

ج در جامعـه دربـاره      یـ نادرسـت را  هـاي      بر بـاور   یقیر عم ی تاث یوساکیک
، انـداز  ، پـس  يگـذار  هی، سرما ی، انواع بده  ی،بدهیی چون پول،دارا  یمیمفاه
 کــه در عــصر ی مــاليهـا یسنده بــاهوش، نارســائیــن نویـ ا. دارد.. وام و

ــردم از آن ــ حاضــر م ــج م ــا رن ــد را بخــوبیه ــرده و یی شناســایبرن  ک
 بــه یابین موانـع و دسـت  یـ  در جهــت رفـع ا يریـ نظی بـ ی مـال يکارهـا  راه

ن کتـاب و بکـار      یـ نکـه مطالعـه ا    ید ا یام.  را ارائه نموده است    یاستقالل مال 
ــتورالع  ــستن دس ــاي  ملب ــرا ه ــه ب ــده در آن، همچنانک ــب ی ايذکرش نجان

زان یـ  شـما عز   ي داشته است بـرا    ی را در پ   ی روزافزون یمالهاي    شرفتیپ
الزم بذکر است اعداد به جهت سهولت برداشت شـما  . د واقع گرددیز مف ین

ضـمنا  . آنهـا برگردانـده شـده اسـت    یالیـ خوبان از موضوع، به معـادل ر     
کـرد،آن را حـذف     ی شـما صـدق نمـ       درمـورد  یتمـ یهـا آ  چنانچه در فـرم   

ن یـ ان بابت فرآهم آوردن محـصوالت ا      یدر آخر از انتشارات طاهر    .دیینما
  .مینمای میت قدردانی موفقیسنده و مربینو
  .کنمیم میسازان تقد ثروتين کتاب را به پدر و مادرم و همهی ا

د امتنـان   یـ شنهادات،انتقادات و نقطـه نظـرات شـما خوبـان مز          یافت پ ی در
  Toofanipouyan@gmail.com :اهد بودخو

  قیو من اهللا توف
  یان طوفانیپو

mailto:Toofanipouyan@gmail.com
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  مقدمه

  زیدوستان عز
ن برنامـه   یم که در حال استفاده از کتـاب تمـر         یگویآمد م ک و خوش  یتبر

  !دی در حوضه امالك و مستغالت پدر پولدار هستيگذارهیسرما
د کـه   یـ دانید و م  یـ ادهیاز کارشناسان مختلف و مشاوران پدر پولـدار شـن         

ن کتاب  یحال،در ا . دیرون رفته و به دنبال ملک باش      ید در عمل ب   یچگونه با 
 يه گـذار یند سرمای شد که در فرآ دی آشنا خواه  يدی مف ين با ابزارها  یتمر

ن معاملـه و سـپس      یدر امالك و مستغالت از نقطه شروع، تا اتمام نخـست          
  .تان خواهد بودی راهنما،ت آن ملکیریمد

 :ازتان خواهد بـود از جملـه      ی است که مورد ن    ییهان شامل فرم  یکتاب تمر 
 يزی طرح ر  ي که برا  یحاتیف و توض  ین،تعاری تمر يهاها، برگه ستیچک ل 

  .دوره به شما کمک خواهد کرد
گذار موفـق در    هیک سرما یل شدن به    ی مرحله تبد  6 به   ی اجمال یابتدا نگاه 

اطر بخـ . میانـداز یامالك و مستغالت که پدر پولدارم بـه مـن آموخـت مـ             
  . کندیند و نه خود ملک است که شما را ثروتمند مین فرآید ایداشته باش

د احـساس تعهـد     یـ  شـما با   .دیگذار شو هیک سرما ید که   یریم بگ یتصم.1
  .دید و اهداف خود را بشناسیکن
ـ  آن بتوان  يد که بر رو   یابی را ب  يامنطقه. 2  اگـر در    .دید متمرکـز شـو    ی

ا یـ د و   یـ  دار یید که بـا آن آشـنا      ی برو ياد، بسراغ منطقه  یشروع کار هست  
  . شماستیکینکه در نزدیا
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 یابیـ  با آموختن فن ارز    .ط شما جور باشد   ید که با شرا   یابی را ب  یملک .3
گر یکـد ید بود تـا معاملـه خـوب و بـد را از         ی، قادر خواه  )امالك( ها یدارائ
  .دیص دهیتشخ

قـام،  ل ار یـ ه و تحل  یپس از تجز  . دی کن یزندرمورد ملک مذاکره و چانه    . 4
تا حصول توافـق را     ی و نها  یزنشنهاد دادن، مذاکره و چانه    ی پ یشما آمادگ 

  .دیدار
ـ کپارچـه انجـام ده  یمعامله را بصورت    . 5  اسـت از جمـع   ي ضـرور .دی

ات یـ تا انتقال سند و ساکن شدن جزئ      ی و نها  ین مال ی اطالعات تا تام   يآور
  .دی را دنبال کنیفن
 ین راهـ  ین بهتـر  یـ ا. دیته باشـ   نداشـ  ید منف ید.دیت کن یریملکتان را مد   .6

 خـود را انجـام داده و   يهـا يگذارهیشتر سرماید بیتوانیاست که با آن م 
  .دیجاد کنیا) يان نقدیجر(از آن پول در گردش

ک از مراحـل    یـ د، درمـورد هـر      یـ روین به جلو م   یهمچنانکه در کتاب تمر   
 امـا   .د آموخـت  یـ شتر خواه ید، ب ینکه چطور آنها را دنبال کن     یگفته شده و ا   

 کـه از  ییزهـا ین چیمهمتـر  د قرار دهمی را مورد تاک يلم موارد ینخست ما 
  .  در امالك و مستغالت آموختميگذارهیپدر پولدارم در رابطه با سرما

 

  دیجاد ارزش انجام دهی اي را برايگذارهیسرما
د کـه  ی باشـ یبدنبال ملک:  پدر پولدار است  ین مشکل درباره فرمول اصل    یا

مـت داشـته    ینده رشـد ق   یگردش به ارمغان آورده و در آ      تان پول در    یبرآ
 کـه  یهـا چگونـه هـستند؟ معـامالت    قهی وث"پرسند  یمردم همواره م  . باشد
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 قابـل انجـام هـستند       یه انـدک  ینکـه بـا سـرما     یا ا یاز به آورده نداشته و      ین
  چطورند؟

 يگـذار هی بمنظور سـرما   ي معتبر يهانها قطعا روش  ید گفت ا  یدر پاسخ با  
 يری تـصو يهـا لیـ ن و فایمـا در کتـاب تمـر   .  مستغالت است در امالك و  

ه یســرما"موضــوع . م کــردیبطــور مختــصر درموردشــان گفتگــو خــواه
ن ارزش شـامل    ی ملک چقدر است؟ ا    یارزش واقع .  است " ارزشمند يگذار

 است که مـورد     يگریه و عوامل د   یش سرما یت افزا یپول در گردش و قابل    
گذار ارزشمند و   هیک سرما یان  یت م عجالتا تفاو . م داد ی قرار خواه  یبررس

ک ملک را بر    یگذار ارزشمند   هیک سرما ی. دیک دالل را بخاطر داشته باش     ی
 و هـم ارزش  ی هم ارزش فعلیعنیکند ی ميداری آن خریاساس ارزش کل  

د انجـام   یـ ک ام یـ دش را بـا     یـ ک دالل خر  یـ . ش مهـم هـستند    ی ملک برا  یآت
  .ابدیش بیمت ملک افزاینکه قیا: دهد یم

  دی منزلتان باشیکی در نزديانبال منطقهبد
  خـصوصاً  ،دیـ  منزلتان تمرکـز کن    یکی در نزد  ی محل يمهم است که بر رو    

بطور مرتـب    .دیشناسی م ی که آن را بخوب    یی جا یعنی دیکار هست اگر تازه 
 ید در آن حـوال یـ  که دارياهیله نقلیا سوار برهر وسیاده،با دوچرخه و    یپ

 يا تابلوها یا درحال پسرفت؟ آ   یرشد است و    ا درحال   یآ. دیرفت و آمد کن   
د؟ یـ کنی را در آنجا مشاهده مـ يادی ز" اجاره ي برا"ا  ی و   " فروش يبرا"

. دیـ ابیکنند را ب  یت م ی که در آنجا فعال    ی بنگاه معامالت ملک   3ا  ی 2ن  یهمچن
ه بـه   یـ  است؟ امـالك آن ناح     رفته به فروش    یمتی وبا چه ق   یرا چه ملک  یاخ

 آنهـا را اجـاره      ینکـه چـه شخـص     یشـوند و ا   یه م  اجاره داد  يچه منظور 
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ک ملـک  یـ کـشد تـا     ی طـول مـ    یکند؟ معموال بطور متوسـط چـه زمـان         یم
  بفروش برسد؟ 

ک ملـک وارد بـازار      یـ  کـه    یست؟ زمـان  یـ ن کار چ  یهدف شخص شما از ا    
د شـد  یـ بـسرعت مطلـع خواه    باشد چه نباشـد،    یشود چه معامله خوب    یم

 یک منطقـه را بخـوب     یدر واقع اگر    . دید بود بسرعت اقدام کن    یوقادر خواه 
د و بـه  ید راجـبش بـشنو    یـ ایش از آنکه به بازار ب     ید، ممکن است پ   یبشناس

م در حوضـه امـالك      ی ک يگذارهین سرما ینخست. دیدرون رقابت وارد شو   
او . میم به آنجا برو   یتوانستیز م یاده ن ی که پ  يدر محله خودمان بود، طور    

 که  يرییرفت تا از هر تغ    یا سواره به آنجا م    یاده  ی بار در هفته، پ    3حداقل  
  . داد مطلع گرددی ميدر آنجا رو

  دیاز کوچک شروع کن
. دیـ کوچک بردار  يهاد قدم یکار هست  که تازه  یست هنگام ید ن یالزم به تاک  

اکثـر افـراد    . دیـ  را صـرف کن    یه کم یاد و سرما  یدر معامله اولتان زمان ز    
 را  یاد و زمـان کمـ     یـ آنهـا پـول ز     دکننیقا برعکس گفته باال را عمل م      یدق

شـما  ! شـوند یک بازنده هستند متعجب مـ     ینکه چرا   یکنند و از ا   یصرف م 
چـرا  . دی هـست  يری یـادگ  یرا در منحنـ   ید ز ی هست یسک کوچک یخواستار ر 

 ي بـرا يادیـ د مطالـب ز یدانیکه مید درحالیشوی را متقبل ميادیسک ز یر
  د؟یآموختن دار
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  دیمنتظر اشتباه کردن باش
فقـط  . نطـور اسـت  ی هـم هم یهرکـس  دی هست،حکوم به اشتباه کردن   شما م 

 : باشـند ینینـش  عقـب ید بـه معنـ  یـ د کـه اشـتباهات نبا  یاد داشـته باشـ  یـ ب
قت ین حق یا.  رو به جلو هستند    يها گام يریادگیند  یکه آنها در فرآ   یبدرست

ان یـ ت داشـتن جر   یـ  بـر اهم   یلیر است دل  یکه وقوع اشتباهات اجتناب ناپذ    
-ک ضربه یرا بمانند   یشود، ز ی کار محسوب م   يمان ابتدا  مثبت از ه   ينقد

  .دهدیل میر اثرات آن اشتباه را تقلیگ
 خـود را    يگـذار هی سـرما  یـی ن دارا یرا دو دوسـت نخـست     یـ  مثـال اخ   يبرا
درمـاه اول پـس از آن، موضـوع       . ک خانه چهـار طبقـه     ی ، کردند يداریخر

 خـود،   ينقـد ان  یآنها توانستند از جر   . شودیآسفالت کردن شهر مطرح م    
شان یـ ن بدان معناست که دارائ    یا. ندیر مترقبه را پرداخت نما    ینه غ ین هز یا

  . خودشان صرف شدي آموزش  ونه برايبرا

  دی را داريزید که استطاعت چه چیبدان
د چقـدر  ی که بدنبالش هست ی پول در گردش   يد که برا  یز، بدان یقبل از هر چ   

از اسـت تـا     یـ  ن يگـذار هیرماگر، چه مقدار س   یبه عبارت د  . دینه کن ید هز یبا
ن موضوع را   ی به همراه داشته باشد؟ ا     يدیتان عا یبرا% 30ا  یو  % 20،15%

 یستیـ ن باید آموخت، اما شـما همچنـ  ی، خواه)ن کتابیهم(نیدر کتاب تمر 
  .دیتان را بدانیات محل زندگیخصوص

 يه شـما ارتقـا    یـ  اول يگـذار هید کـه هـدف سـرما      یا بخاطر داشته باش   یثان
 ين سواالت را دربـاره  ین ا یبنابرا. تان است ی شخص یلصورت حساب ما  

  :دیاز خودتان بپرس د بالقوهییک خر
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 مانـده اسـت،     یه کرده و خانه خال    ی خانه را تخل   مستأجرچنانچه   �
 م قابل تحمل است؟ین امر تا چه مدت برایا
ا قـادر   ی آ ، دهد يم رو ین برا یر ساختمان سنگ  ینه تعم یک هز یاگر   �

 بود؟به پرداخت آن خواهم 
اگر دوستانم در  . دید از کوچک شروع کن    ی است که چرا با    يگریل د ین دل یا

 شـروع کـرده بودنـد       ي واحـد  12ک آپارتمـان    ی با   ،مثال خانه چهار طبقه   
شـد و ممکـن بـود بحـران     یشتر تمـام مـ  ی بیلیشان خ ینه آسفالت برا  یهز
  .شان بوجود آوردی را براي بزرگتریمال
 در امالك ومستغالت برطرف     يگذارهیاد هدف از سرم   یاد داشته باش  یبه  

  .ک مشکل بزرگتریجاد ی شماست ونه ایکردن مشکالت مال

  دیبدنبال امالك مشکل دار باش
د ید بـدنبالش باشـ    یـ  که با  ییزهاین چ ی از بهتر  یکی :قت دارد ین واقعا حق  یا

ک مشکل در حـال خـالص شـدن    یل  ی بدل يگری است که فرد د    ییهایدارائ
د آن مـشکل را     یـ توانید که چگونه م   ی آن باش  یر پ د.  باشد یاز دستشان م  
  . دید و فورا ارزش آن را باال ببرییبرطرف نما

م و مـن  ی اسـت کـه همـسرم کـ    ی مورد عالقـه مـن زمـان    يها از مثال  ییک
 بـودن  یزونا با نرخ خـال یکس واقع در آر   یک آپارتمان در فون   یکارمان به   

کش هـم   یزدچکس نـ  یهـ . آمـد یحـساب مـ   ه   بـ  یکه عـدد بزرگـ     افتاد% 37
ن یـ تـوان ا ی چگونه مـ :میدین سواالت را پرس  یاما ما از خودمان ا    . شد ینم

 آن کـه هتـل بـود نهفتـه     يت کاربریپاسخ در ماهمشکل را برطرف کرد؟   
ک هفتـه تـا     یـ ک آپارتمان مبلـه را از       یتوانستند  ی مردم در هر کجا م     :بود
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نبـود   حاضـر    يچ فرد یه ،ک مشکل نه چندان کوچک    ی. کسال اجاره کنند  ی
ن یـ شتر واحـدها در ا    یـ ن ب یـ کس باشـد، بنـابر ا     یدر فصل تابستان در فون    

م یـ قات خودمان را انجـام داد   ینکه ما تحق  یخالصه ا . ماندندی م یها خال  ماه
ک آپارتمـان  یـ  کوتاه مدت به   ياک هتل اجاره  یت  ساختمان را از      یووضع
اهش کـ % 3بـه   % 37 بـودن از     ینـرخ خـال   . میر داد یی بلند مدت تغ   يااجاره

ما هم از بابت پول در گـردش و هـم از            . افتیش  یافت و ارزش ملک افزا    ی
  .میه برنده بودیش سرمایبابت افزا

گـذار در حوضـه امـالك و مـستغالت          هیک سـرما  یـ شغل شما به عنـوان      
  . یافتن امالك مشکل دار و برطرف کردن مشکل آنهاستيجستجوبرا

  دیشه به اعداد نگاه کنیهم
ن حسابت فکر کـن نـه بـا         یبا ماش «: گفتیر پولدار م  همانگونه که اغلب پد   

 از منطقـه مـورد نظرتـان جهـت          ی کـه درك درسـت     ین زمان یبنابرا. »قلبت
د ید، مظمئن شـو   ید که بدنبال چه هست    ید، و دانست  یدا کرد ی پ يگذارهیسرما

ز را تحـت کنتـرل   یـ که با رصد کردن آمار و ارقام مربوط بـه آن همـه چ          
 را یا معاملـه خـوب  یـ شه به شما خواهند گفت کـه آ یبا همیاعداد تقر . دیدار
 را در مـورد  يادیـ  اطالعـات ارزشـمند ز  ،نیکتـاب تمـر   . ریـ ا خ یـ د  یاافتهی

 امـالك و مـستغالت پـدر        یابیـ به بخـش پـنجم و ارز      .  اعداد دارد  یبررس
ــاه کن ــپولـــدار نگـ ــایـــد و یـ ــدار بـــه آدرس یا بـــه وب سـ ت پـــدر پولـ

www.richdad.com/realestate دی سر بزن.  

http://www.richdad.com/realestate
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  حت آخرینص
 يزیـ ن بخـاطر چ   یست، بنـابرا  یز ن یمت همه چ  ید که ق  یبه خاطر داشته باش   

ا یآ. دیرسد، از اصول خودتان عدول نکن     ین جذاب بنظر م   ییمت پا یک ق یکه  
تان پول در گردش    یا برا ی دارد؟ آ  یانوط شما همخ  یملک مورد نظر با شرا    

ه بـشمار  ی رشـد سـرما  ي بـرا یا فرصت مناسبیجاد خواهد کرد؟آ ی ا مثبت
مت الزامـا بـه   ین بودن ق  ییپا«: ان کرد ی آن را ب   یرود؟ پدرپولدار به خوب   یم

 یقت، اگر ملک ارزان باشد ول     ی در حق  ».ستی مناسب بودن معامله ن    يمعنا
  .دیاید شما به حساب بین خریتواند گرانتر یمرغوب نباشد، م

 يان نقد ی با جر  یبدنبال ملک « :دی پولدار را بخاطر بسپار     پدر یفرمول اصل 
  ».دیمت باشیو رشد ق

. دیده اسـت کـه دسـت بکـار شـو     یار خب، اکنـون زمـان آن فـرا رسـ         یبس
 در  يگـذار هی سـرما  يزتـان بـرا   یآم تیـ  شروع سفر موفق   يخودتان را برا  

  .دیامالك و مستغالت آماده کن
 يریر در مـس   یـ تمند و افراد فق   ان افراد ثرو  یتفاوت م  «:گفتیپدر پولدار م  

  ».آورندیاست که پول خود را در آن به گردش در م
  تان آرزومندمیاها را برنیمتشکرم و بهتر

  »یوساکیرابرت ک«
  
  

 



1 فصل  

  دست به کار شدن
  

ق امالك و مستغالت ید بدانم تا از طری را بايزیچه چ
  ثروتمند شوم؟

له امـالك و مـستغالت   یر ثروتمند شـدن بوسـ     ی شروع مس  يشما در نقطه  
ش از  ی پـ  يگـر ین قدمتان کدام اسـت؟ هماننـد هـر سـفر د           یاول. دیقرار دار 

  :دیشیاندی موضوع ب3 در مورد یستیمت بایعز
د و یـ کنیا مـ یـ  سـفر مه يد،چگونـه خـود را بـرا    ید برو یـ واهخیبه کجا مـ   

  . خواهند بودیهمراهان شما چه کسان

  مقصد شما کجاست؟ 
ن یـ ست؟ ایـ د شـما چ یجاد ثروت است، مفهوم ثروت از د یاگر هدف شما ا   

نکه چطور  یشود، ا یح نظر پدر پولدار درباره ثروت آغاز م       یبخش با توض  
نکـه چـرا    ید، و ا  یلـف درآمـد بـساز     ق اشـکال مخت   یـ د آن را از طر    یتوانیم

  . به هدفتان استیابی دستي برایامالك و مستغالت راه خوب
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  د؟ یکنیا میچگونه خود را مه
امـا  . د داشـت  یـ  قطـور نخواه   يهـا  به خوانـدن کتـاب     يازین دینگران نباش 

همـراه  (را دانش   ید، ز ینی در حوضه امالك و مستغالت آموزش بب       یستیبا
 مـورد   ید منابع اطالعـات   یاز دار یتمام آنچه ن  .ست قدرت ا  ی، براست )با عمل 

 کـه موضـوع بـه امـالك و مـستغالت            ین بخـش زمـان    ینان است، و ا   یاطم
 یید شما را راهنما   ید بدان ی که با  ییزهاین چ یدر مورد مهمتر   مربوط باشد 

  .کندیم

  م شماست؟ی در تیچه کس
 م امـالك و مـستغالت     ی ت يج همان اعضا  ین سفر مه  ی ا يهمراهان شما برا  

د تا شما را در زمان یکنی که شما با آنها کار م      یی ها يا حرفه :شما هستند 
 نگـه   یر اصـل  یت امالك در مس   یریتان، قراردادها، و مد   یحساب و کتاب ها   

د شـناخت   یـ متان را خواه  ی ت ي ، اعضا  21وع کردن از صفحه     ربا ش . دارند
  .دیابی خود بيد دانست که چطور افراد مناسب را برایو خواه
  .دیشما درحال برداشتن قدم اول هست دینشروع ک

زان یت ندارد، م  ید اهم یسازی که شما م   یزان پول یت،میدر نها «: پدر پولدار 
نکه آن پـول  ید و ایداری که آن را نگه مید، مدت زمان  یداری که نگه م   یپول

  ».ت داردی شما کار خواهد کرد اهميچقدر سخت برا

   به ثروتیابیر دستیست؟مسیهدف من چ
ا هـدفتان ثروتمنـد شـدن اسـت؟     یـ  آ:رسـد یار ساده بنظر مـ یبتدا بس در ا 

 از  یزان مشخـص  یـ نکـه م  یکننـد، ا  یشتر مردم به ثروت مثل پول نگاه م       یب
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. دیت لقـب ثروتمنـد را داشـته باشـ       یشود تا صـالح    یها موجب م  اسکناس
ست بلکـه بـه زمـان مربـوط         ین است که ثروت به پول مربوط ن       یت ا یواقع
  .است

  ست؟یثروت چ
 :کنـد یف مـ  یـ نگونـه تعر  یک دام ثـروت را ا     ینستر فولر خالق ژئودس   یاکمب
 خـود   ی بـه زنـدگ    یکـ یزید بدون کـار ف    یش رو که بتوان   ی پ يتعداد روزها "

 ي بـرا  ".دیـ  خود را حفـظ کن     یادامه داده و همچنان سطح استاندارد زندگ      
شـامل پـس انـداز،پول      (د  یـ  دالر پـول دار    6000د که شـما     یمثال فرض کن  

د که  یدانیوم)  که در دستتان است و سهام      ی،پولیاب بانک موجود در حس  
 پـول  ياگر امروز کار کـردن بـرا   . دالر است 2000 شما در ماه     يها نهیهز

 خـود  ی فعلـ ید بود به زنـدگ ی ماه قادر خواه 3 مدت   يد، برا یرا متوقف کن  
و پـر    دی ماه ثروتمنـد هـست     3 مدت   يگر، شما برا  یبه عبارت د  . دیادامه ده 

اگـر  . دیـ  خـود دار   ی به درآمد شـغل    يادی ز يهمچنان اتکا واضح است که    
ن مخارجتان کـار    ی تام ي برا دید و مجبور  ی ندار يا پس انداز  یچنانچه پول   

ن چنـد مـاه   یبنـابرا .دیف گفته شده، شما فاقد ثـروت هـست      ید، طبق تعر  یکن
ن یـ کارنکردن همچنان شما را ثروتمند نگـاه خواهـد داشـت؟ پاسـخ بـه ا               

نطور ی ا یرسد ول یله بنظر م  یک ح ی! ک عدد مطلق  ی. سوال راز ثروت است   
د، پـول   یـ  پـول کـار کن     ي آنکـه شـما بـرا      ين است که بجـا    یچاره ا . ستین

  .کار کند تانیبرا
 از  ی کـاف  يانـه یاگـر شـمادرآمد ماه     :میپردازی آن م  ینجا به چگونگ  یدر ا 
تـان  انـه ی ماهيهـا نهی هزيبا آن پاسخگو  د که یر از شغلتان دار   ی غ یمنابع
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 بـه کـار     يازیـ گر ن ید دیف فولر،شما مطلقا ثروتمند هست    ی طبق تعر  د،یباش
ده یـ  است که پول در گردش مثبت نام       يزیقا همان چ  ین دق یا! دیکردن ندار 

نکـه  یشود،بدون ا یبتان م ی که بعنوان درآمد وارد ج     یداشتن پول . شودیم
شـود  یبتان خـارج مـ    ینه ها از ج   ی که بواسطه هز   ید، و از مخارج   یکار کن 

  .استشتر یب
  

 منحصربفرد است کـه     یک ابزار آموزش  ی پدر پولدار    ی گردش مال  101 يباز: توجه
  .دید فهمیشتر خواهیات بین مفهوم را با جزئی ایدر آن بخوب

 

   وجود دارد؟ییچه نوع درآمدها
 که موضوع خلق ثـروت مطـرح        یی درآمد وجود دارد و جا     ی گروه اصل  3

  .ستندیکسان نیاست آنها 
  دستمزد

ا یـ د و یک کارگر روزمزد باشـ ید، خواه یکنی آن کار م   يما برا  که ش  یپول
را شما  ین روش وجود ندارد ز    ی در ا  ید ثروت یف، تول یطبق تعر .ک پزشک ی

  .د و نه پول شمایخودتان درحال انجام کار هست
  درآمد حاصل از اوراق بهادار

 ي چون سهام،اوراق مـشارکت،صندوق هـا      ي که از اوراق بهادار    يدرآمد
 شـما  ي تواننـد بـرا  ین ابزارها میا. حاصل شده باشد ...  و   يارگذهیسرما

ن یـ  اي بـر رو ید کنترلـ یـ توانیشتر مواقـع نمـ  یـ د ثروت کنند اما در ب     یتول
  .دی ها داشته باشیدارائ
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  رفعالیدرآمد غ
د اما در   ی که صاحب آنها هست    یی است که شما از کسب و کارها       ین پول یا

 کـه   ی در امـالك و مـستغالت      يهـا يگـذار هیا سـرما  یـ د و   یکنیآنها کار نم  
 که وجود   يای و مزا  یاتیت مال یباتوجه به معاف  . دیکنید کسب م  یااجاره داه 

  .رودی خلق ثروت بشمار مين روش برایدارد، روش سوم بهتر
 يد تمرکــز خــود را بــر جمــع آوریــ خلــق ثــروت، بايبــرا« :پــدر پولــدار

آورد معطـوف   یر فعـال بـه ارمغـان مـ        یـ تان درآمد غ  ی که برآ  ییها یدارائ
  ».دیکن
 

  سازدیامالك و مستغالت چگونه ثروت م
 و  یاتیت مال یت معاف ی مز ي امالك و مستغالت هم دارا     يهايه گذار یسرما
مـت در  یش قی افـزا  يل ملـک بـرا    یـ  تما یعنیه اسـت،  یت رشد سرما  یهم مز 

ت، استفاده از قدرت اهـرم کـردن اسـت بـه        ین مز یاما بزرگتر . طول زمان 
 ی کـه ارزشـ  ياهی سـرما يک کـاال ید ی خر يل مردم برا  ن شکل که از پو    یا

بـا اسـتفاده از     .شـود یدش خواهد داشت، استفاده مـ     یمت خر یچند برابر ق  
 ید کـه حتـ    یـ  کن يداری را خر  ید ملک یتوانیگر در قالب وام، م    یپول مردم د  

  .جاد کندیرفعال ایتان درآمد غی اندك، برايگذارهیباوجود سرما

   من کدامند؟يهانهیگز
ن راه مختلـف ثـروت      یق امالك و مستغالت از چنـد      ید از طر  یتوانیمشما  
 پـدر پولـدار     يشنهادهایـ ن پ یها و همچن  نهین گز یدر ادامه ا  . دیی نما يساز
  .اندح داده شدهیتوض
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 مت؟یش قیا افزایپول در گردش  .1
پول در گردش بر   . ندهیمت در آ  یش ق ی مدت، با افزا   یپول در گردش طوالن   

 سـود از    ي جمـع آور   ي قصد نگه داشتن ملک را بـرا       ن مبناست که شما   یا
ه یسود سرما —دیدار) افت اجاره بهاست  یکه همان در  (رفعالتان  یدرآمد غ 

. شـود ید حاصـل مـ    یـ مـت خر  ی بـاالتر از ق    یمتـ یک ملـک در ق    یاز فروش   
مت بـاالتر   یک ملک را تنها بمنظور فروش آن در ق        یگذاران  هی سرما یبعض
مـت  یدش و هم سـود حاصـل از رشـد ق   هم پول در گر. کنندی م يداریخر

 امالك شماست و هر     يگذارهی کسب سود از سرما    ي برا ی خوب يهاروش
  .ت هستندیگذار حائز اهمهی یک سرماي آنها برايدو

 يل هـستند هـدف از آزاد  یـ  کـه ما   یگـذاران هی آن دسته از سـرما     ياما برا 
د یـ ردرفعال درك کننـد، بـدون ت  یله درآمد غی کردن بوسی را با زندگ یمال

  . پدر پولدار استيشنهادی، راه پيان نقدیا همان جریپول در گردش 
  

  د و فروش؟ی یا خريدن و نگهداریخر. 2
 ثروتمنـد  يح بـرا یش شـده و صـح  ی آزمـا  ین روشـ  یا. دیدارد و نگه  یبخر

د و ملـک    ییـ  آن صـبر نما    يد، رو یا انجام داده  ید خوب یاگرخر. شدن است 
توانـد  ی ملک مـ   يد و نگهدار  یخر. دییت نما یریمورد نظر را هوشمندانه مد    

  .تان فرآهم کندیانه را برایرفعال مداوم ماهیک درآمد غی
ابـد، نـه تنهـا      یش  یمـت آن در طـول زمـان افـزا         ین، چنانچـه ق   یعالوه بر ا  

-کنـد، بلکـه امکـان بهـره       یجاد م ی ا يان نقد یتان جر یانه برآ یبصورت ماه 

 بـه ارمغـان   تـان یز در صـورت فـروش برا   یـ ه را ن  ی از سـود سـرما     يریگ
د یخر. ن مستاجران شما وام شما را خواهند پرداخت       یهمچن. خواهد آورد 
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 ی از اوقـات حتـ     یرا گـاه  یـ  باشـد ز   ی خوب يتواند تجربه یز م یو فروش ن  
 ملـک  يد تـا بـر رو  یـ  از خودتـان بگذار یچ پول ید بود که ه   یمجبور نخواه 

  .دیسود کن
را مجـددا بکـار   د سـود حاصـله   ید که پس از آن با     یاما بخاطر داشته باش   

  .دی حاصل کنيان نقدید تا جریاندازیب
 ی بـا مـشاور مـال      ی شخـص  يگـذار هی سـرما  ين استراتژ ی بهتر يلطفا برا 

  .دیخودتان مشورت کن
  

  ه؟یه اولیا بدون سرمایه یه اولیباسرما. 3
ک حرکـت   یـ ن واقعـا    یـ ا.يان نقد یجر دیاد داشته باش  ی را ب  ییکلمات جادو 
د یلید و ما  ی از پول خود هست    ین بازده یرشتیشما خواهان ب  . متعادل است 

د، یـ ابعنوان مثال اگر تازه شروع کـرده      . دی اهرم کن  یکه پول خود را بخوب    
 اهرم  يگذارهین سرما ید، پس بهتر  ی دار يگذارهی جهت سرما  یو پول اندک  

 مثبـت بدهـد،     يان نقـد  یـ که همچنان بـه شـما جر      ) هیبا حداقل سرما  (شده
 ي بـرا  یاگـر پـول کالنـ     . ن باشد ی بهتر  شما يممکن است در آن زمان برا     

د، همچنان خواستار اهرم کردن پولتـان بطـور مـوثر           ی دار يگذارهیسرما
د تـا  ی در کار بگذاريشترید پول بیل داشته باشید، و ممکن است تما  یهست

 یهمگـ . دیی کسب نما  ي سالمتر يانهی ماه يان نقد یتان جر یگذارهیاز سرما 
  . تان داردی شخصيگذارهیامه سرما به برنیمین موارد ارتباط مستقیا
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  ا کنم؟یچگونه خود را مه
  منابع اطالعات

 شی پ يگذارهیشود که در آموزش سرما    ی از منابع ذکر م    یستینجا ل یدر ا 
  :کندیرو به شما کمک م

تان در امـالك و مـستغالت، و        یگذارهیش هوش سرما  ید افزا یهدف شما با  
د در صـدر قـرار   یـ اره بتواندر اسرع زمان و اسـتمرار آن باشـد تـا همـو     

  .دیریبگ
 يگـذار هیش از آنکه پولتان را در امالك و مستغالت سرما         یپ« :پدر پولدار 

ــکن ــاره یـ ــوختن دربـ ــان را در راه آمـ ــستغالت  يد، وقتتـ ــالك و مـ  امـ
 کـه در امـالك و مـستغالت         يشه از افـراد   یـ مـن هم   .دیـ  کن يگذار هیسرما
 ذهنــشان یعنــیشان یــن دارائیکننــد امــا در مهمتــری مــيگــذارهیســرما
  ».شومیکنند، شوکه می نميگذار هیسرما

  
  گفتگو

ــرا   ــن اســت ب ــما ممک ــراد  يش ــا اف ــردن ب ــحبت ک ــه در اي ص ــ ک ــارت ی ن تج
 يهـا  گذاران در حوضه امـالك و مـستغالت، بنگـاه         هیگر سرما یاند،شامل د  بوده

 داشـته   یران امـالك، حـس خـوب      یدهنـدگان آن و مـد     ، توسعه یمعامالت ملک 
 ی از افراد موفق خوشحال خواهند شد که دانش خود را بـا کـسان            ياریبس.دیباش

ن فرصـت   یـ از ا .  هـستند بـه اشـتراك بگذارنـد        يریادگیـ منـد ب  قتا عالقه یکه حق 
 یران امـالك، بـدنبال کـسان      یهـا و مـد    در زمان صحبت با بنگـاه     ! دیاستفاده کن 

. انده در امالك و مستغالت را تجربه کرد       يگذارهی سرما د که خودشان عمالً   یباش
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مـردم دوسـت دارنـد      . دیـ قه نکن یدن درخصوص تخصصشان مـضا    یاز سوال پرس  
به . دی بالقوه هست  يک مشتر یشما  . ندیدانند سخن بگو  ی که م  ییزهایدرمورد چ 

  !دید و مخشان را بزنینهار دعوتشان کن

  م شماست؟ی در تیچه کس
مـا  د، ایتان پول بـساز  خودتان و خانواده  يد تا برا  ین سفر هست  یشما در ا  

-ن و بـا اعتمـاد   یتـر  بـا تجربـه    یحت. دین سفر تنها باش   ید در ا  یچگاه نبا یه

و بـه   —برنـد یز از مـشاوران آگـاه بهـره مـ         یگذاران ن هین سرما یتربنفس
 ماننـد   ی تخصـص  يشبرد امـور  یـ  پ يدار برا تی صالح يااران حرفه یدست

در . کننـد یره اتکـا مـ    یـ  خانـه و غ    يها،جستجویت دارائ یری،مديحسابدار
م امـالك و    ید در تـ   یـ  با ینکـه چـه کـس     ی در مورد ا   یی خطوط راهنما  نجایا

د یـ د کـه بتوان   یـ ابی را ب  يانکه چگونه افـراد خبـره     یمستغالت شما باشد و ا    
  . وجود داردیید، خطوط راهنمای آنها حساب کنيرو

  ». استیمی یک ورزش تيگذارهیسرما« :پدر پولدار

  م شمای تياعضا
 خودشـان در امـالك و مـستغالت          هـستند کـه    یآل کـسان  دهیـ مشاوران ا 

، ینه خودشـان عـالوه بـر کارشناسـ        یآنها در زم  . کنندی م يگذارهیسرما
ک یـ ل کـه    یـ ا وک یـ ک حـسابدار    یـ . شندیاندیز م یگذار ن هیک سرما یهمانند  
 چـون  یز هـست، در مـسائل  یـ گذار در حوضه امالك ومستغالت ن    هیسرما

  . دارديشتریتبحر ب مرتبط با امالك و مستغالت یات و امور قانونیمال
 هااتیمال امالك و مستغالت، حسابدار �
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 دفتردار �
 مهینده بینما �
 امالك و مستغالت لیوک �
 وام دهندگان/هاشرکت/ مرهوناتيهايکارگزار �
 نده ملکیجو �
 ت امالكیریشرکت مد/ر امالكیمد �
 هايکارگزار/ندگان امالك و مستغالتینما �

  د؟یری بگياد کمک حرفهیتوانیاز کجا م
  :شنهاد آمده استینجا چند پیدر ا
از . دیـ نـان دار  ید و بـه آنـان اطم      یشناسید که م  ی شروع کن  يبا افراد  �
اط را در   یاحت ک هشدار ی.  بدهند یشنهاداتید تا به شما پ    یشان بخواه یا

ک یـ پرسـش از    . دیـ ت کن یـ د رعا یـ کنی کـه از او سـوال مـ        یمورد کـس  
 درمورد امـالك و مـستغالت       یچ دانش یا عضو خانواده که ه    یه  یهمسا

 .ندارد، ممکن است ذهنتان را مغشوش کند
گذاران و  هی را از سرما   ییهاهید توص یخواهیآل شما م  دهیدر حالت ا   �

از . دیـ  که در صـنعت امـالك و مـستغالت هـستند بدسـت آور              یکسان
 . کنندیشناسند معرفی که مید تا شما را به مشاورانیشان بخواهیا
کننـد، خـصوصا از     یت مـ  یرین مشاغل را مـد    ی که ا  ییهااز سازمان  �

 .دی پرس و جو کنی امالك و مستغالت محليهاانجمن
 

  :دیر را در نظر داشته باشی، موارد زياد خدمات حرفهیدر هنگام خر
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 را  ی پرداخـت پرداخـت چـه مبلغـ        یید و توانا  ید بپرداز یلی چقدر ما  :نهیهز
د کـه پـول   یاد داشـته باشـ  یـ ن مـورد بـه      ید؟سخن پدر پولدار را در ا     یدار
  . استیشنهاد مجانیشنهاد ، پین پید، بدتری مشاوره بپردازي برایخوب

 را  ید؟ موارد اختصاص  یکنیافت م ی در يزی پولتان چه چ   ي در ازا  :خدمات
  .دیبپرس

تـان  ی برا يد چـه کـار    یخواهین کسب و کار م    یا ا ین شخص   ی از ا  :الزامات
. دید صـادق باشـ  یاز داریه آن ن   که ب  يزیانجام دهد؟ با خودتان درباره چ     

د بـه خـدمت خـود    یـ خواهی کـه مـ  يا کسب و کار یسپس درباره شخص    
  .دید شفاف باشیریبگ

  دیسیتان را بنویازهاین
ن یانگر درخواست شما از ا    ید که نما  یه کن یت مکتوب ته  یک صورت وضع  ی

 گونـاگون در طـول مـدت        يا خـدمات حرفـه    ياز شما بـرا   ین. رابطه باشد 
 ی مشاوران بـصورت هفتگـ     یبا بعض . ر خواهد کرد  ییتان تغ یگذارهیسرما

د یـ  مـشورت خواه   ین تنها در مـوارد خاصـ      یری، و با سا   ) روزانه ییا حت (
  .دیریت خود را در نظر بگیموقع. کرد

  دیک نفر مذاکره کنیش از یبا ب
 ید، کـس  یـ ار را در ذهـن دار     ی تمام ع  ياک حرفه ید  یکنی اگر تصور م   یحت

 از قبــل او را ی کــرده باشــد و حتــی معرفــک همکــاریــکــه ممکــن اســت 
ا دو یـ ک یـ  خواهد بود اگر حـداقل بـا    یده خوب ید، باز همچنان ا   یشناس یم

 اسـت   یک نفر راه خوب   یش از   یمشورت گرفتن از ب   . دیگر مذاکره کن  ینفر د 
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، ک خـودرو  یـ دن  یـ درست مانند خر  . دیسه کن ید خدماتشان را مقا   یبتوانتا  
قتـا  ید تـا حق   یـ ن را تـست کن    یک ماشـ  یـ  ش از ی ب ید رانندگ یشه با یشما هم 

 چـرخ   رهمـه خودروهـا چهـا     . دیـ اافت کرده ی پولتان چه در   يد در ازا  یبدان
تان ی دارد که زنـدگ ییهاتیک از آنها قابل   یکنند، اما کدام  یدارند و حرکت م   

  کند؟یتر مرا ساده

  دی کنیمنابع را بررس
توانند از  ینها نم اگر آ .  خود ندارد  ي برا ید که منابع  ی را استخدام نکن   یکس
شان فاصـله   یـ  کارشـان را ضـمانت کنـد، از ا         ی بخواهند کـه درسـت     یکس
 داشـته  ید کـه منبعـ  یو انتظار نداشته باش. لنگدی کار ميک جا ی—دیریبگ

؟ در  يبـردار را اسـتخدام کـرد       دوباره آن کاله   " :دید و بگو  یاید که ب  یباش
چ فـرد  ید، هـ ی بـا آن مواجـه شـو   ". ن اتفـاق رخ دهـد   یـ د ا ی شما نبا  یزندگ
 که  يزیچ.  مثل او بعنوان منبع استفاده کند      یست ازکس ی حاضر ن  ياحرفه

ا کـار   یـ  آ :دین بپرسـ  ینچنـ ی ا یسواالت. ق تر است  ید، دق یشما بدنبالش هست  
کند؟ فرد مورد نظـر     یا او گوش م   یکردن با فرد مورد نظر آسان است؟ آ       

هـا را   درنـگ پاسـخ تمـاس     یا او بـ   یـ دهـد؟ آ  یچگونه به سواالت پاسخ مـ     
 یالتش زمان ی یا در تعط   ي خارج از ساعت کار    يها مالقات يدهد و برا   یم

ا یـ جـاد و  یتوانـد موجـب ا  ی هستند که م ينها موارد یرد؟ ا یگیرا درنظر م  
  . شودياک مشاور حرفهیگسسته شدن رابطه با 



دست به کار شدن: 1فصل   25

  دیها سوال کنها و پرداختدرمورد صورتحساب
ا یـ از است و    ی مورد ن  ید خاص ل تنها در موار   یک وک ین مشاور مثل    یا ا یآ
ا یـ از شما است؟ آیک حسابدار، هر ماه مورد نیا  یک دفتردار   ینکه مانند   یا

اگـر   د؟یـ  را داریا انتظار پرداخـت سـاعت  ید؟آیکنیک قرارداد ورود م  یدر  
 لحـاظ شـده     يزین نرخ چه چ   ی چقدر است و در ا     ینرخ ساعت  ن است، یچن

ز مجبـور بـه   یـ بابـت همـه چ  د که ممکن است شما یاد داشته باش یاست؟ ب 
امکـان دارد سـخن   . ی تلفنـ يهـا ها تا تماس یاز فتوکپ  دیپرداخت پول باش  

ن ی خود را با ا    يرابطه. دییایبا آن کنار ب    گفتن در مورد پول دشوار باشد     
  .دید بپردازید که چقدر بایده شفاف شروع کنیا

  د آوردید که چه بدست خواهیمشخص کن
ک حـسابدار   ید که از    ید؟احتماال انتظار دار  یار د ی پولتان چه توقع   يدر ازا 

-يشنهادات مکتوب و از کارگزار    یل پ یک وک یانه ، از    یصورت حساب ماه  
ست امـالك قابـل معاملـه بـه همـراه           یندگان امالك و مستغالت، ل    یها ونما 

  .دیافت کنی در رااطالعات مربوطه
وده د، بـه دانـش شـما افـز    یرویش می وجود ندارد که همچنانکه پ   يدیترد
-ین افـراد مـ   یـ  آنچـه از ا    يا همـه  یـ  سـواالت    يممکن است همه  . شودیم

د، یاد داشته باشـ   یب.ن معلم شما خواهد بود    یتجربه بهتر . دید را ندان  یخواه
 کـه بـا آن      يزیـ چ—د شد یشما مرتکب اشتباه خواه   . ند است یک فرآ ین  یا

-با هر ملک، نکتـه  .د شد یل خواه یگذار قدر تبد  هیک سرما یرشد کرده و به     

. ک سفر اسـت   یست،ی یک نقطه ن   ی مال يآزاد.د آموخت ی را خواه  يدی جد ي
ن خطـوط راهنمـا را   یـ د، ایـ کنی را اسـتخدام مـ   ينکه چه مشاور  یفارغ از ا  
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د یـ م برنـده خواه   یک تـ  یـ  داشـتن    ين شـانس را بـرا     یدنبال کرده و بهتـر    
  .داشت

   وجود دارد؟یچه تفاوت یدفتردار،حسابدار،حسابدار عموم
که یزمان. ت است ی اهم ي موثق دارا  یت داشتن سوابق مال   گفیپدر پولدار م  

ک دفتـردار در    یـ حداقل   د، داشتن یکنیت م ینه امالك شروع به فعال    یدر زم 
  . استيمتان ضروریت

ان دفتردار،حـسابدار و حـسابدار      یـ  م یپرسـند چـه تفـاوت     یاغلب مردم م  
  .ح مربوط به هرکدام آمده استیدر ادامه توض.  وجود داردیعموم
 وجـود   ی گونـاگون  يهـا د کـه در هـر شغل،شـاخه       یوجه داشته باش  لطفا ت 
 يازهــایک نیتــا روشــن شــود کــه کــدامید تــا برآیــق کنیــلطفــا تحق.دارد

  .کندیمخصوص شما را برطرف م
  دفتردار

ک دفتـردار   یـ در اکثرمـوارد، بـه      . کندی م يسوابق اقدامات شما را نگهدار    
را بپـردازد و     که قبـوض و صورتحـساب هـا          یکس دیاز دار یتمام وقت ن  

افـت و قابــل  ی قابـل در يهـا حـساب .  کنــديگـذار  عالمـت یآنهـا را بخـوب  
 کـرده و    يبند از دفترداران، ارقام را دسته     یبعض.  کند یابیپرداخت را رد  

 و مـوارد    یدهنـد کـه او صورتحـساب مـال        یار حسابدار قـرار مـ     یدر اخت 
  . را آماده کندیاتیمال

  حسابدار
 کـه دفتـر دار نتوانـد،        ییاسـت، جـا   ده  یـ  د ی رسـم  ياو آموزش حسابدار  

ه صورتحـساب   ی روز به روز شما را که شامل ته        ی مال يازهایحسابدار ن 
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 معـوق را    يهااتیحسابدارها ممکن است مال   . ردیگی است به عهده م    یمال
  .ه کنندیز تهین

C.P.I.) مجازیحسابدار عموم (  
را . يا. یپـ . ی را پشت سر گذاشته، تا نشان سـ    یالتیق ا ی مراحل تصد  يو
 ي همـه ی دارنـد ولـ  ی گونـاگون يهاها تخصص. يا. یپ. یس. افت کند یدر

آنان ممکـن اسـت در      . ستندیات ن ی مربوط به مال   يها تخصص يآنان دارا 
ا کارمنـد  یـ ز یـ بعنـوان مم (  رسـانند ياری شرکتتان به شما    یتیریامور مد 

نکـه در  یا ای کنند و    یابیها ارز  را از جهت وام    تان  مالیاتی، اظهارنامه   )یمال
  .ندیای به کمکتان بیاتی ماليهامورد برنامه

  ست انتظار مورد تقاضایل
تان اسـتفاده    می ت ير جهت ثبت اطالعات تماس اعضا     ی ز ی خال ياز فضاها 

  .دیکن
  حسابدار/دفتردار

  ................:.....................................نام  :.....................................................نام

  :................................................آدرس

............................................................  

  :................................................آدرس

............................................................  

  :....................................................تلفن  .................................................:..تلفن

  :.........................................توضیحات

............................................................  

  :.........................................توضیحات

............................................................  
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............................................................  

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  
  وکیل

  :.....................................................نام  :.....................................................نام

  :................................................آدرس

............................................................  

  :................................................آدرس

............................................................  

  .....................:...............................تلفن  :...................................................تلفن

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  
  جویندة ملک

  :.....................................................نام  ................................................:.....نام

  ....................:............................آدرس  :................................................آدرس
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............................................................  ............................................................  

  :....................................................تلفن  :...................................................تلفن

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  
  نمایندة بیمه

  ............................:.........................نام  :.....................................................نام

  :................................................آدرس

............................................................  

  :................................................آدرس

............................................................  

  :....................................................تلفن  :...................................................تلفن

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  
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............................................................  ............................................................  

  
  کارگزار مرهونات/ شرکت/وام دهنده

  :.....................................................نام  :.....................................................نام

  ........................:........................آدرس

............................................................  

  :................................................آدرس

............................................................  

  :....................................................تلفن  ..:.................................................تلفن

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  :.........................................توضیحات

............................................................  

............................................................  

............................................................  

  
  نده امالك و مستغالتینما/کارگزار

  :.....................................................نام  :.....................................................نام

  :................................................آدرس

............................................................  

  :................................................آدرس

............................................................  
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