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.شوندمیسنجیدهپول باهاي مادي موفقیت·

. توانید از بهترین چیزهایی که در جهان وجود دارد، لذت ببریدبا پول می·

.گیرند، فراوان استمیپول براي کسانی که قوانین ساده آن را یاد·

که مردم ثروتمند بابل شش هزار هستندقوانین کسب پول هنوز هم همان قوانینی ·

. کردندبه آنها پی برده بودند و از آنها استفاده میسال پیش



گیرند،پول براي کسانی که قوانین ساده آن را یاد می

! فراوان است

.انداز کردن را آغاز کنیدپس. 1

. مخارج خود را کنترل کنید. 2

. انداز خود کار کنید تا افزایش پیدا کندبا پس. 3

.  سرمایه خود مراقبت کنید که از دست نروداز . 4

.استمفیدگذاري سرمایهیک خرید خانه . 5

. در آینده منبع درآمدي خواهید داشتمطمئن شوید که . 6

. توانایی خود در کسب درآمد را افزایش دهید. 7

ثروتمندترین مرد بابل
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گفتارپیش
جامعـه  اعضـاي هـر یـک از   مـالی به موفقیـت  ،موفقیت ما به عنوان یک ملت

.بستگی دارد
-مـی به عنوان اعضاي یک جامعه موفقیت هر یک از ما چگونگی این کتاب به 

اسـتفاده از  بـا  یعنی دستاوردهایی کـه بـا تـالش و    موفقیت در این کتاب، . پردازد
. رمز موفقیت ما در درست آمـاده شـدن اسـت   .آوریممیهاي خود بدست تواهایی

افکـار مـا نیـز بـا درك مـا      . دهیم مطابق افکـار مـا هسـتند   کارهایی که انجام می
.مطابقت دارند
. دهیـد کنـد تـا اطالعـات مـالی خـود را افـزایش       به شما کمک میاین کتاب 

هدف. اختیار شما خواهد گذاشتراهکارهایی براي کسب درآمد بیشتر در بعالوه،
خواهند به موفقیت مـالی  افرادي است که میبراياین کتاب ایجاد نگرشی جدید 

تواننـد درآمـد کسـب    آنها با استفاده از راهکارهاي این کتاب می. دست پیدا کنند
. کنندایجاددرآمد بیشتري از خوداندپسکنند، از آن نگهداري کنند و از 

دیدن کنـیم کـه اصـول علـم     مکانیگردیم تا از در ادامه کتاب به بابل باز می
و امروزه این اصول در سراسر دنیا شـناخته شـده و   اندنوشته شدهجااقتصاد در آن

. دنشوبه کار گرفته می
وایجـاد کنـد   ان را در خواننـدگ محتواي این کتاب بتواند انگیزه الزم مامیدوار

هـاي مـالی بیشـتري بدسـت     ، موفقیـت دادهانداز خود را افـزایش  آنها بتوانند پس
.پیدا کنندمناسبی براي حل مشکالت خود هايحلآورند و راه

را بـا سـخاوت   ي ایـن کتـاب  هاکه داستانکسانیاز تمام خواهم میدر اینجا 
. انـد تشـکر کـنم   تمام براي دوستان، اقوام، کارمندان و همکاران خود تعریف کرده

اند بهتر از هر کـس  کسانی که براي رسیدن به موفقیت از این اصول استفاده کرده
. توانند کاربرد آنها را توضیح دهنددیگري می



وندان آنکـه شـهر  بـود ین شـهر دنیـاي کهـن    بابل به این دلیـل ثروتمنـدتر  
آنهـا اصـول   . شده بودندآنها متوجه ارزش پول . ثروتمندترین افراد آن زمان بودند

. داشـتند بیشـتر  درآمـد آن، و تولیـد  از درآمد، نگهداريبراي کسب موثريمالی 
و آن چیـزي  ؛به چیزي دست پیدا کرده بودند که همه ما خواهان آن هستیمآنها 

!نبود جز منبع درآمدي براي آینده

1جورج ساموئل کالسون

1 George Samuel Clason


