ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻮزه ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در  ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻪ
ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۴
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی روی زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻣﺜﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ در دﻧﯿﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﺟﻬﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ روﻧﻘﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻗﺪم
ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﯿﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ و  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﻄﻪ ی
ﻋﻄﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ اوج.
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را اداره ﻣﯽ ﮐﺮد.
ً
ﺣﺪودا  24ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ دوره ی دﮐﺘﺮای ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﺎﺳﮏ وﻗﺘﯽ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Zip2را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ.

 Zip2ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ی ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و آدرس ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 307
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻮﺳﻂ  Compaqﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ .ﻣﺎﺳﮏ از اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﻌﺪی

ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  PayPalاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ی ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ رزوﻣﻪ ای ﻗﻮی در ﺣﻮزه ی ﻋﻠﻮم
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻮد.

اﺷﻤﯿﺖ ﭘﺲ از  6ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ ﺳﯽ ﺑﺮﮐﻠﯽ ،در ﺳﻦ  27ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪارک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻧﺮم اﻓﺰار درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .او آن زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف  Xerox PARCﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.

ﺟﻒ ﺑﺰوس

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ،ﺟﻒ ﺑﺰوس ،در آن زﻣﺎن ﺷﻐﻞ ﺑﯽ دردﺳﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ی اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺰوس در  24ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ Bankers Trust
ﭘﯿﻮﺳﺖ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد.

ﻟﺮی اﻟﯿﺴﻮن

ﻟﺮی اﻟﯿﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اوراﮐﻞ ،در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻪ ی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻦ  22ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﻘﻞ

ﻣﮑﺎن ﮐﺮد 8 ،ﺳﺎل در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﯾﺮﻣﻨﺰ ﻓﺎﻧﺪ ،وﻟﺰ ﻓﺎرﮔﻮ و اﻣﭙﮑﺲ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺷﻐﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺪال ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪ .او در آﻧﺠﺎ روی اوﻟﯿﻦ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازﻧﺪه ی ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ  IBMﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﻣﺎرﯾﺴﺎ ِﻣ ِﯿﺮ

ﻣﺎرﯾﺴﺎ ﻣﯿﺮ در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.
اودر ﺳﻦ  24ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس زن ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
در آﻣﺪ .ﻣﯿﺮ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎﻫﻮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﺪت  13ﺳﺎل در ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد.

ﻣﺎرک ﮐﻮﺑﺎن

ﻣﺎرک ﮐﻮﺑﺎن در داﻻس ﻣﺘﺼﺪی ﮐﺎﻓﻪ ﺑﻮد.
ﮐﻮﺑﺎن در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﻻس ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .او
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺼﺪی ﮐﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ی ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.

ﻣﺎرک زوﮐﺮﺑﺮگ

زوﮐﺮﺑﺮگ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﻮدده داﺷﺖ.
ﻣﺎرک زوﮐﺮﺑﺮگ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺳﺨﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﮐﺮدن
روی ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ او در آن ﺳﺎل ) (2009ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و 300

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ داﺷﺖ.

رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن

ﻣﺆﺳﺲ وﯾﺮﺟﯿﻦ در آن زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل اداره ی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﺑﺮاﻧﺴﻮن در ﺳﻦ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﺧﻮد را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از آن در 22
ﺳﺎﻟﮕﯽ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﻮدﯾﻮی ﺧﻮد را راه اﻧﺪاﺧﺖ و در  23ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻟﯿﺒﻞ ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد .او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ  30ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺷﺮﯾﻞ ﺳﻨﺪﺑﺮگ

ﺳﻨﺪﺑﺮگ در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد از ﻣﺪرﺳﻪ ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎروارد ﺑﻮد.

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک ،در ﺳﻦ  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ی ﺑﺮﺗﺮ از داﻧﺸﮑﺪه ی اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎروارد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ و ﻣﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﻟﺮی ﺳﺎﻣﺮز ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک  MBAﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺳﻨﺪﺑﺮگ ﻣﺪرک  MBAﺧﻮد
را در ﺳﺎل  1995درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ

ﺟﺎﺑﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﭘﻞ ،در دﺳﺎﻣﺒﺮ  1980ارزﺷﯽ ﻣﻌﺎدل  1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داﺷﺖ .ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﯾﺲ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ واﻟﺘﺮ آﯾﺰاﮐﺴﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻋﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﺟﺎزه
ﻧﺪﻫﺪ ﭘﻮل ،زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.

وارن ﺑﺎﻓﺖ

ﺑﺎﻓﺖ  25ﺳﺎﻟﻪ در اوﻣﺎﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻮد.
ﺑﺎﻓﺖ در اواﯾﻞ دﻫﻪ ی ﺳﻮم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در اوﻣﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺑﺎﻓﺖ-ﻓﺎﻟﮏ و ﺷﺮﮐﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺳﭙﺲ در ﺳﻦ  26ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد .وی در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود
در اوﻣﺎﻫﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

