در »ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه« ﺛﺮوت ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
آﻣﺎزون از ﻣﺮز  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﺒﻮر ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آذر ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون اﻧﺪاﺧﺘﻪ و درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺛﺮوت وی از رﻗﻢ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺰوس ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻋﻨﻮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎ را از آن ﺧﻮد ﻧﻤﻮد و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻫﻢ-ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
اﻣﺎ ﺛﺮوت اﯾﻦ ﻓﺮد از آن ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم آﻣﺎزن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی

روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و اوﺿﺎع ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻢ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون در ﺟﺮﯾﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی ﺷﻬﺮت دارد )ﺣﺮاج ﺑﺰرگ ﻓﺮوﺷﮕﺎه

ﻫﺎی ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ( ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻋﺒﻮر ﺛﺮوت ﺑﺰوس از ﻣﺮز ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ.
ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎزون رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ

ﻣﺤﺾ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
آﻣﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎزون روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻠﯿﻪ اﺟﻨﺎس
ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺰوس ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آدم ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺛﺮوت ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ وی در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺛﺮوﺗﺶ را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﺸﺮﯾﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر را ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻠﻮاورﯾﺠﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ راﮐﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ
دﻫﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از اﯾﻦ اﻋﺪاد و رﻗﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰوس در
اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺛﺮوﺗﺶ را ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد
او ﻫﻢ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻦ ﺗﺮی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ

و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ در ﺗﻮﺘﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺛﺮاﺗﺸﺎن دراز ﻣﺪت اﺳﺖ ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ او ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺣﺪودا ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای وی ارﺳﺎل ﺷﺪه و اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
دارد .اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺛﺮوت وی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ

داراﯾﯽ وی را ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم  ۴۷۷۴۲ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺖ وی ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه  ۲.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

