ﻣﮑﻨﺰی ﺑﺰوس ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوﺗﺶ را ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻣﮑﻨﺰی ﺑﺰوس وﻋﺪه داده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوت ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب »ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺨﺸﺶ« ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺑﺪﻫﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺰوس ﮐﻪ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻃﻼﻗﺶ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ﺧﺒﺮﺳﺎز ﺷﺪ در زﻣﺮه ۱۹
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ.
او ﮐﻪ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶ ارزﺷﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ دارد .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ زوج ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺰوس  ۴درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون را ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ارزش  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺑﺰوس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﺟﻒ
ﺑﺰوس ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۱۲درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ارزش آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۹۰۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻋﻼم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۱۰۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﯾﻦ رﻗﻢ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻨﻮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ.
او ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻃﻼﻗﺶ  ۴درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم آﻣﺎزون را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺛﺮوت و اﺛﺮﮔﺬاری ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ وی روی
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﻤﺎن

ﺑﺨﺸﺶ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ وارن ﺑﺎﻓﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران وال

اﺳﺘﺮﯾﺖ و ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺷﺪ و ﻫﺪﻓﺶ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﻧﯿﺎ ﺑﺮای
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺛﺮوﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ در ﻃﻮل دوران ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از آن اﺳﺖ.

ﺟﻒ ﺑﺰوس در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ:

ﻣﮑﻨﺰی ﮐﺎری ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻧﺎﻣﻪ او ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﮑﻨﺰی.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎی ﺑﺰوس ﻗﻮل دادﻧﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺻﻨﺪوﻗﯽ

ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﮑﻨﺰی ﺑﺰوس ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﻤﯽ از ﺛﺮوﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ  ۲۰۴ﻧﻔﺮی از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ و رﯾﭽﺎرد
ﺑﺮﻧﺴﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮاﯾﺎن اﮐﺘﻮن

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار واﺗﺲ اپ و ﻫﻤﺴﺮش اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻣﮑﻨﺰی ﺑﺰوس ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دو رﻣﺎن را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺘﺎب آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن و آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺨﺸﺶ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺘﺶ آﻣﺪه ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﻟﺰاﻣﯽ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺷﺎن وﻓﺎدار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

