ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺳﺎل
 ۲۰۱۴ﻧﯿﺰ از ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد .در ﻃﻮل ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﯿﺘﺲ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺻﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺨﺼﯽ اش در ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺗﺎ دو روز ﭘﯿﺶ )ﯾﻌﻨﯽ  ۲۵آﺑﺎن ﻣﺎه( ﺛﺮوت ﮔﯿﺘﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ اﺧﺘﻼف ﺟﻒ ﺑﺰوس
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون را ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻟﺺ  ۱۰۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی ﮔﯿﺘﺲ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻓﺮد دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻒ ﺑﺰوس ،وارن ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﮐﺎرﻟﻮس اﺳﻠﯿﻢ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد.

ﮔﯿﺘﺲ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﺴﺮش
ﻣﻠﯿﻨﺪا ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﻬﺎم
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﮔﯿﺘﺲ از
ﺑﺰوس ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮارداد  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارزش ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ژوﺋﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳۶دﻻر ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ۱۵۰
دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺛﺮوت ﺑﺰوس ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ آﻣﺎزون در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم و دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪود  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺛﺮوت او در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﻼق ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﮔﯿﺘﺲ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺧﺎﻟﺺ  ۱۲.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻋﻨﻮان
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

