ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی؛ ﻓﯿﺴﺒﻮک
و آﻣﺎزون در ﺻﺪر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﻒ ﺑﺰروس اﮐﻨﻮن
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻟﻔﻈﯽ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺎ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﻌﻨﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺑﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ درﺑﺎره اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽاش ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺷﻬﺮت دردﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺨﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۷.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

»ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک

در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ۸.۹ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۷.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ زاﮐﺮﺑﺮگ ﺷﺪه و  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دﯾﮕﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺮﯾﻞ ﺳﻨﺪﺑﺮگ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﺷﺮﯾﻞ ﺳﻨﺪﺑﺮگ ﯾﮏ ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دو ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎی ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ او ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از دو ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آﻣﺎزون در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﮐﺮهی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪی
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود  ,ارزش داراﯾﯽ ﮐﻠﯽاش ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﺘﺮی را ﺧﺮج اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎزون از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۹اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﭘﯿﺶ از آن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺪود  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺧﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﺮی اﻟﯿﺴﻮن رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اوراﮐﻞ

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اوراﮐﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻨﻮان رﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ اﻣﺎ از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ او ﺗﻐﺮی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اوراﮐﻞ ﻫﻢ
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﻟﯿﺴﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺮی ﭘﯿﺞ و ﺳﺮﮔﯽ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻪ ارزش داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻌﻨﯽ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل

 ۶۸۳.۵ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ارزش ﮐﻠﯽ ﺳﻬﺎﻣﺶ رﻗﻢ
ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻓﺎداری و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺤﺖ ﻫﻨﻮان ﭘﺎداش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ۳۱۷.۳ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ او ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد.

ﭘﺎول ﺟﺎﮐﻮﺑﺰ رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻮاﻟﮑﺎم

ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ
ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ

درﮔﯿﺮی ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪای ﻫﻢ ﺑﺎ اﭘﻞ دارد ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۲۹۱.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎول
ﺟﺎﮐﻮﺑﺰ رﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهاش ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﯿﻨﯽ روﻣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ IBM

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮراﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۷۷.۵ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺻﺮف ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﭼﮏ آپ ﺳﺎﻻﻧﻪ و دﯾﮕﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

