بخشی از کتاب کتاب ثروتمندترین مرد بابل

جورج سمیوئل کالسون در کتاب ثروتمندترین مرد بابل ،به شما
میگوید که نه تنها پول چرک کف دست نیست ،بلکه وسیلهای برای
رسیدن به اهداف و آرزوهایمان است .این میکروکتاب بهترین
راهنمای شما در راه ثروتمند شدن است .بابل یکی از اولین شهرهایی
که تمدن در آن شکل گرفت و ثروتمندترین شهر دوران باستان بود.
پول برای اولین بار در بابل شکل گرفت و اولین معامله انجام شد .اما
این شهر ثروتمند ،دارای هیچ منابع طبیعی نبود ،در هیچ مسیر تجار ی

قرار نداشت و بارندگی در آن بسیار کم بود .اما چطور به چنین ثروت
عظیمی رسید؟

در کتاب ثروتمندترین مرد بابل میخوانیم که چطور به پول برسیم و
چطور به ثروت خودمان بیفزاییم .کتابی که الهامبخش افراد ثروتمند
دنیا از جمله رابرت کیوساکی هم بوده است .در ثروتمندترین مرد بابل
تمام قوانینی که برای ثروتمند شدن و خداحافظی با بیپولی نیاز است،
گردآور ی شده است.همه ما در زندگی رویاها و آرزوهایی داریم که برای
تحقق بخشیدن به آنها باید یاد بگیریم چگونه پول خود را خرج کنیم
تا به خواستههایمان
سه اصل ثروتمند

برسیم.

شدن:

 .1اصل اول :اينكه باید با مبلغی كمتر از درآمد خود زندگی كنید
 .2اصل دوم :راهنمایی گرفتن از افراد صاحب علم و تجربه
.3اصل سوم :به خدمت گرفتن اندوخته خویش
در اين كتاب به موارد زير در  18فصل پرداخته شده

است:

ثروتمندترین مرد بابل – مردی در آرزوی طال
هفت راه برای حل مشكالت مالی – به پر كردن كیسه هاي خود ادامه
دهید
از گنجینه خود حفاظت كنید – تامین آتیه
دیوارهای بابل –  5قانون طالیی

و…

ثروتمندترین مرد بابل
«ثروتمندترین مرد بابل » در رابطه با موفقیت شخصی هریک از ما
تألیف شده است .موفقیت یعنی به کمالرساندن اهداف به عنوان
تواناییها و تالشهای خود

ما.

آمادگی مناسب کلید موفقیت ماست .اعمال ما هیچگاه نمیتوانند
فراتر از افکار ما پیش روند و افکار ما هیچگاه نمیتوانند از باورهایمان
پیشی بگیرند .این کتاب همچنین راهنماییهای الزم را برای درک
مفاهیم اقتصادی برای جیبهای بیپول دارد .در واقع هدف کتاب
این است ،پیشنهادی برای کسانی دارند که آرزوی موفقیت اقتصادی

دارند تا پول جمع کنند ،پول حفظ کنند و با کمک سرمایه
اندوختههایشان پول بیشتر ی بهدست

بیاورند.

بابل ثروتمندترین شهر زمان باستان در دنیا بود ،زیرا شهروندان آن
ثروتمندترین افراد در زمان خود بودند .آنها ارزش پول را
میدانستند ،قوانین اقتصادی را برای جمعکردن ،حفظ آن و استفاده
از آن برای بهدستآوردن پول بیشتر استفاده میکردند .آنها چیز ی
که همه ما آروز داریم «درآمدی برای آینده» را بهدست آوردند.

خرید کتاب ثروتمند ترین مرد بابل از ثروت آفرینان

