 ۲۱ﺣﻘﯿﻘﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ زن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻫﻮﻟﻤﺰ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،آذر ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻫﻮﻟﻤﺰ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل وی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ از
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
ِ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ دور ﺑﻤﺎﻧﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
ِﺗﺮاﻧﻮس ﺑﭙﺮدازد .ﻫﻮﻟﻤﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎره ی  ۱ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺻﺪ ﻧﻔﺮه ی ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﻫﺎی ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  ۲۱ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻮرد اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻫﻮﻟﻤﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -۱ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺣﺪود  ۴.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  ۲۰۱۵و ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ رﺗﺒﻪ ی ﺻﺪ و دﻫﻢ
ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۴۰۰ﻧﻔﺮی ﻓﻮرﺑﺰ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﺗﺒﻪ ی ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ زن ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ
ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
 -۲او در ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﺷﮕﺮف وی ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﻫﻢ
ﺳﻦ وی ﻣﺎﯾﻪ ی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻫﻮﻟﻤﺰ وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۹ﺳﺎل داﺷﺘﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ واﻗﻌﺎً از
زﻧﺪﮔﯽ ام ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻢ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﮑﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺶ را
ﻫﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
 -۴او وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺳﻪ دوره ی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ زﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪارﯾﻦ )راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ زﺑﺎن در ﭼﯿﻦ( را
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮ ﻫﺎی  C++ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
 -۵وی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد رﻓﺖ و در ﻫﻤﺎن دوران اوﻟﯿﻦ
اﺧﺘﺮاع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻮﻟﻤﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺎل دوم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻨﻔﻮرد را ﺗﺮک
ﮐﺮد.
 -۶اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ژﻧﻮم ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻣﻬﻢ ﺳﺎرس ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮد.
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری روی آورد و از وﻗﺘﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 -۷او در  ۱۱ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد،
ً
ﮔﺬﺷﺘﻪ روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ ی ﻓﻮرﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد.
 -۸ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ او ﯾﻌﻨﯽ  ،Theranosﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از  Therapyﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﻣﺎن و  Diagnoseﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
 -۹ﺗﺮاﻧﻮس از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۳ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎﻻ و ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﻄﺮه ﺧﻮن از ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱۰ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﮕﯿﺰه ی ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰار ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش از ﺗﺮس وی از ﺳﻮزن آﻣﭙﻮل ﻧﺎﺷﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎدر و ﻣﺎدرﺑﺰگ او ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺳﻮزن از ﺣﺎل ﻣﯽ روﻧﺪ.
 -۱۱ﻫﻮﻟﻤﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮرج
ﺷﻮﻟﺘﺰ ،ﺑﯿﻞ ﭘﺮی ،ﻫﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﺳﺎم ﻧﺎن ،و ﺑﯿﻞ ﻓﺮﯾﺴﺖ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورده اﺳﺖ.

 -۱۲او زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده ،در ﭘﮑﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎﻟﻮاﻧﯽ در آن زﻣﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ  MBAدر ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺑﺪل ﺷﺪ.
 -۱۳ﻫﻮﻟﻤﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺑﻪ ﻣﺮﮐﻮری ﻧﯿﻮز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ »ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۱۴ﻫﻮﻟﻤﺰ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺑﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ.

 -۱۵اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزار
ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزه ای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﻨﺎوری ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ً
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱۶او ﻣﺜﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  84ﮔﻮاﻫﯽ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ) 18ﮔﻮاﻫﯽ در داﺧﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و 66
ﮔﻮاﻫﯽ ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ(.
 -17ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش  CBS Newsﻫﻮﻟﻤﺰ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺪاری ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را در دﻓﺘﺮ
ﮐﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ و در ﻣﻨﺰل ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ ﻧﺪارد.
 -18ﻫﻮﻟﻤﺰ در ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
اﻧﺠﻤﻦ اﻣﺮﯾﮑﺎﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﻫﻮرﯾﺸﯿﻮ اﻟﮕﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -19او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻼت ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺟﯿﻦ آﺳﺘﻦ را از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
رﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪن و دوﺳﺘﺎﻧﺶ وﻗﺖ ﻧﺪارد .او ازدواج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺪارد و  10ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻮﻟﻤﺰ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روز ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آب ﺧﯿﺎر ،ﺟﻌﻔﺮی ،ﮐﻠﻢ،

اﺳﻔﻨﺎج ،ﮐﺎﻫﻮ و ﮐﺮﻓﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺪ.

 -20او از ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب ،زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ،و  7روز ﻫﻔﺘﻪ را ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -21ﻫﻮﻟﻤﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﻨﺎوری اش در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو رﻗﺒﺎ

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

