ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی  ۲۰۱۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛  ۸ﻧﻔﺮ از
 ۲۰رﺗﺒﻪ اول در ﺣﻮزه آی ﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن  20رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ،
 8ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه آی ﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺎزون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽ 112

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از ﻣﺮز ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و رﺗﺒﻪ اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﻗﺒﻞ از  846دﻻر در ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﻬﺰار و  523دﻻر
در ﻣﺎه ﻣﺎرس اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ  2ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺰوس  16درﺻﺪ از

ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،داراﯾﯽ ﻫﺎی وی ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل  39.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺷﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻗﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داراﯾﯽ ﺛﺮوت ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﯿﻞ
ﮔﯿﺘﺲ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ  87ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داراﯾﯽ ﻧﻔﺮ اول اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ رﺷﺪ  3ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ رﺗﺒﻪ

دوم ﻧﺰول ﮐﺮده اﺳﺖ .در رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی »وارن ﺑﺎﻓﺖ« و »ﺑﺮﻧﺎر آرﻧﻮ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎم ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﯿﺰ ﻣﺎرک زاﮔﺮﺑﺮک ،ﻣﺎﻟﮏ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ داراﯾﯽ  71ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
»ﺟﮏ ﻣﺎ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ »ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ« ،ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد آﺳﯿﺎ ﺑﻮد ﺣﺎﻻ رﺗﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﻣﺎ
ﻫﻮاﺗﻨﮓ« ،ﻣﻮﺳﺲ »ﺗﻨﺴﺖ« واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺗﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻮاﺗﻨﮓ و ﺟﮏ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫﻔﺪﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﺎل ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺎزار ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺴﮑﻦ
در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک 400 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺛﺮوت ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮﻃﯽ  200ﭘﻠﻪ ای در اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
اﻣﺴﺎل دو ﻫﺰار و  208ﻣﯿﻠﯿﺎردر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺛﺮوت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  38و  26درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

