ﺑﺰوس ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺮ ﻟﯿﺴﺖ
ﻓﻮرﺑﺲ ﭘﺎﯾﺎن داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻃﯽ  ۲۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﻧﻔﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻟﯿﺴﺖ  ۴۰۰ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮرﺑﺲ
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن ﺑﯿﻞ
ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﺑﺪل ﺷﻮد .ﺣﺎل ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮد
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺰوس ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﮔﯿﺘﺲ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮرﺑﺲ ﭘﺎﯾﺎن داده و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﺻﺪرﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮوف دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﺎل  ،۱۹۹۴ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ دﯾﮕﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ارزش ﮐﻠﯽ داراﯾﯽﻫﺎی  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮد ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻣﺎزون ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ
ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺰوس ﺑﺎ ﮔﯿﺘﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺛﺮوت ﺑﺰوس ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۷۸.۵ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮرﺑﺲ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد
از اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ دوﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ  ۱۲رﻗﻤﯽ ﺑﻪ دﻻر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺘﺮ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﺶ ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺛﺮوت او ﻧﯿﺰ  ۱۸۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۶.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺛﺮوت  ۹۷ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺧﻮد ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﺗﺒﻪ دوم ﻟﯿﺴﺖ  ۴۰۰ﻓﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮرﺑﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

ﭘﺲ از او وارن ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ  ۸۸.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺎ ﺛﺮوت  ۶۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺮی
اﻟﯿﺴﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ارزش ﮐﻠﯽ داراﯾﯽﻫﺎی  ۵۸.۴ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺧﻮد ،اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوت ﮐﻠﯽ  ۴۰۰ﻓﺮد ﺣﺎﺿﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮرﺑﺲ رو ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ  ۲.۹ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر
ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :اوﻟﯿﻦ ارﺳﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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