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بهطورمعمـول ،باورعمومـی بر این اسـت کـه مردان در بیشـتر
پرونده
زمینه ها از جملـه در حوزه تجـارت و پولسـازی ،قدرتمندتر و
موفقتر از زنـان ظاهر میشـوند و زنانی که پا بـه عرصه تجارت
و کسـب و کار میگذارنــد ،معمـوال مشـکالت و شکسـتهای
مالـی بیشـتری در مقایسـه بـا مـردان تجربـه میکننـد .بـا ایـن حـال ،نقـش زنـان
دنیا در تجـارت ،بهویـژه در سـالهای اخیر ،با پیشـرفت هـای خوبی همـراه بوده
و ظرفیـت باالیی برای پیشـرفت بیشـتر در آینـده ،برایشـان وجود دارد .مجــله
«فوربــس» کـه یکـی از مشـهورترین مجلههـای اقتصادی جهـان اسـت ،اواخر هر
سـال میالدی ،فهرسـتی از زنان موفق و البته ثروتمند دنیا را منتشـر میکند که
اگرچه برخی از این زنان ،ثروتشـان را بـه ارث بردهاند اما تعداد زیـادی از آنها،
زنان خودساختهای هستند که خودشان ،موفقیتشـان را رقم زده و ثروتشان
را بـه دسـت آوردهانـد و ایـن تعـداد ،هـر سـال رو بـه افزایـش اسـت؛ مثلا امسـال
تعـداد این زنان در مقایسـه با سـال پیـش16 ،نفـر افزایش یافتـه اسـت .زنانی که
در ادامـه بـا آن ها آشـنا مـی شـوید ،تعـدادی از چهرههـای این فهرسـت هسـتند
کـه نشـان میدهـد زنـان هـم میتواننـد بـا مدیریـت فرصتهـا و داراییشـان ،به
موفقیتهـای چشـمگیری در حـوزه اقتصاد برسـند.

آلیس والتون

فرانسوا بتانکور مییر

هویان یانگ

سوزان کالتن
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دارایی 17.7 :میلیارد دالر

نفر اول فهرست فوربس« ،آلیس والتون» متولد اکتبر
 1949مــیــادی ،تاجر آمریکایی اســت که هم اکنون
به عنوان ثروتمندترین زن جهان شناخته میشود.
ارزش خالص دارای ـیهــای او حــدود  46میلیارد دالر
بــرآورد میشود که مبلغ حیرت انگیزی اســت .آلیس،
دختر «ســام والــتــون» بنیان گــذار شرکت «والمـــارت»
(شــرکــت خــرده فــروشــی آمــریــکــایــی ،دارای بــزرگ
ترین شبکه فروشگاه هــای زنــجــیــر های مــوادغــذایــی،
سوپرمارکتها و هایپرمارکتها در جهان) است .آلیس
و دیگر اعضای خانواده والتون ،مالک حدود  ۵۰درصد
سهام والمارت هستند .او در کنار تجارت ،به دنیای هنر
عالقه دارد و اولین اثر هنری مورد عالقهاش را که یک
کپی از آثار پیکاسو بود ،در سن  10سالگی از فروشگاه
پدرش خرید .عالقه آلیس به هنر ،جرقه پیشگام شدنش
برای تاسیس یک موزه هنری توسط بنیاد خانواده والتون
شد .تمرکز او روی گردآوری آثار هنری
و مدیریت دارایی خانوادهاش است.

«فرانسوا بتانکور مییر» متولد ژوئیه  1953میالدی،
کارآفرین اهل فرانسه است .وی فرزند «لیلیان
بتانکور» مالک شــرکــت «لــورئــال» اســت که در پی
درگذشت مادرش ،وارث داراییهای او شد .لیلیان
مــاد ِر فرانسوا ،مالک شرکت تولید لــوازم آرایشی
لورئال بود که در سن  ۹۴سالگی درگذشت .او که
پیش از مرگ ،داراییهایش  ۴۰میلیارد دالر برآورد
شده بود ،در زمان حیاتش ثروتمندترین زن جهان
شناخته میشد .هم اکنون فرانسوا مدیریت دارایی
میلیاردی مادرش را که شامل سهام او از لورئال هم
میشود ،به عهده دارد و ریاست هیئتمدیره این
دارایــی این برند مشهور
شرکت و طبیعتا مدیریت
ِ
لوازمآرایش ،بر عهده اوست .فرانسوا عالوه بر عضویت
در هیئتمدیره لورئال ،به عنوان مدیرعامل بنیاد
خانوادگی بتانکور نیز فعالیت میکند .او در کنار
امـــور مــدیــریــتــی ،در زمینه
نویسندگی هم فعالیت
دارد و تاکنون سه کتاب
به چاپ رسانده است.

«هویان یانگ» سومین زن قدرتمند دنیا در فهرست
فــوربــس اس ــت .ایــن دخــتــر چینی متولد 1981
میالدی ،کارآفرین ،بازرگان و مدیر ارشد اجرایی است
که هم اکنون به عنوان توسعه دهنده ملک ،سهامدار
عمده و مالک اصلی شرکت امــاک و مستغالت
«کانتری گــاردن ُهلدینگ» فعالیت میکند .گفته
میشود یانگ ،ثروتمندترین زن آسیاست .او در سال
 2003میالدی از دانشگاه ایالتی اوهایو دانش
آموخته شد و پس از آن به چین برگشت و دیگر به
آمریکا بازنگشت .پدر یانگ در سال  1997میالدی،
یک شرکت معامالت ملکی به اســم «بیوجیان» را
تاسیس و در سال  70 ،2007درصد از سهام آن را به
دخترش واگذار کرد .یانگ در سال  2014به عنوان
شم
نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت انتخاب و با ّ
اقتصادی او و فروش سهام جدید 410 ،میلیون دالر
به دارایی این شرکت اضافه
شــد .وی در اوایــل سال
 2018با افزایش سهام
خود در شرکت پدرش،
دارای ــی خــود را بیش
از دو میلیارد و
یکصدمیلیون
د ال ر
افــزایــش
داد!

«ســـــــــوزان کــــاتــــن» زاده آوریــــــــل 1962
مــیــادی ،کــارآفــریــن ،ســرمــای ـهدار و مــدیــر ارشــد
اجرایی آلمانی است .او که مــدرک کارشناسی
ارشــد خــود را در رشته مدیریت مالی و تبلیغات از
دانشگاه باکینگهام انگلستان دریافت کرده است،
از سهامداران اصلی شرکت بامو بهشمار میآید.
خانم کالتن به همراه بــرادرش «استفان» در سال
 1997میالدی به عضویت هیئت سرپرستی این
شرکت انتخاب شد .سوزان کالتن همچنین پس از
مرگ پدرش ،سهام  50/1درصدی وی در شرکت
مــواد شیمیایی و دارویــی آلتانا را به ارث بــرد .او در
سال  2009باقی مانده سهام این شرکت را که مالک
آن نبود ،خــریــداری کــرد و هم اکنون ،عضو هیئت
سرپرستی این شرکت است .هم اکنون آلتانا ،تحت
مدیریت و درایت او ،به شرکتی جهانی تبدیل شده
و در فهرست  30شرکت برتر
بازار سهام آلمان قرار گرفته
است.

«جینا رایــنــهــارت» متولد فــوریــه 1954مــیــادی،
سرمایهدار ،بازرگان و میلیاردر استرالیایی است.
این زن استرالیایی وارث یک امپراتوری معدن است
که روزانه یک میلیون و  500هزار یورو درآمد دارد.
اصالحات در بخش معادن استرالیا ،این زن معدندار
را در فهرست ثروتمندترین زنان جهان قرار داده است.
وی دختر «النگی هانکوک» کارآفرین استرالیایی
و کاشف بــزرگ ترین معدن سنگآهن جهان در
استرالیای غربی است .جینا وقتی دبیرستانی بود،
مدرسه را رهــا کــرد و در شرکت پــدرش مشغول به
کار شد و پس از مرگ پدر ،در سال  1992میالدی،
دارایـــی اش بــه تنها فــرزنــد و وارثـــش کــه جینا بود
واگذار شد .در کنار معدن داری ،او سهامدار عمده
«کانال  ،»۱۰یکی از سه شبکه بزرگ تلویزیونی در
استرالیا و همچنین بزرگ ترین سهامدار «فیرفکس
مدیا» ،دومین ناشر بزرگ
روزنــامــههــای بــزرگ
دراین کشور است.
خانم هانکوک به
گفته فرزندانش،
فرد بسیار مقتصد
و سختکوشی
است.

لورن پاول جابز

میوچیا پرادا

ژو کانفی

آنتونیا جانسون

مالک شرکت
آرایشی لورئال
لوازم
ِ

صاحب فروشگاههای
ای والمارت
زنجیره ِ

طراح لباس
و مدیر خانه ُمد پرادا

سهامدار اپل و مدیر
یک موسسه بشردوستانه

دارایی 11.1 :میلیارد دالر

دارایی 14 :میلیارد دالر

نام «میوچیا پــرادا» که متولد مه  1949میالدی در
میالن ایتالیا و طراح موفق مد است ،برای عالقهمندان
دنیای طرح و پارچه و لباس ،کامال آشناست .او ریاست
شرکتپرادا-برندتخصصیمدایتالیاییوتولیدکننده
کاالهایلوکسمردانهوزنانه-رابرعهدهدارد.میوچیا
پرادا کوچک ترین نوه ماریو پراداست .ماریو پرادا ،ارائه
آثار و محصوالت برند پرادا را در سال  1913میالدی
با تولید چمدانهای متفاوت و کیفهای دستی
برای مردم میالن آغاز کرد .هم اکنون خانه مد پرادا
به دلیل تولید پوشاک لوکس زنانه و مردانه معروف
است و یک برند لوکس با ارزش چند میلیاردی به شمار
میآید .میوچیا ریاست این تجارت
خانوادگی را در سال 1978
به عهده گرفت و در دوران
ِ
ریاست خالقانه او ،عالوه بر
میومیو ،برندهای معروف
«هلموت النگ» و «جیل
ســــانــــدر» از جمله
زیــرمــجــمــوعـههــای
پــــرادا ،خلق و به
بازار ارائه شدند.

«لــورن پــاول جابز»  54ساله ،که بیشتر به عنوان همسر
استیو جابز شناخته می شود ،یکی از کارآفرینان موفق و
از تاجران بــزرگ آمریکایی است که در زمینه کسب و کار
فعالیت زیادی دارد .او در سال  1958میالدی از دانشگاه
پنسیلوانیا دانش آموخته و در سال 1991موفق شد مدرک
کارشناسیارشدخودراازمدرسهعالیکسبوکاراستنفورد
دریافتکند.درهمین سالبابنیانگذارکمپانیاپل «استیو
جابز» ازدواج کرد و پس از درگذشت جابز در سال ۲۰۱۱
وارث تمام دارای ـیهــای او شــد .پــاول جابز که هماکنون
بزرگترین سهامدار شرکت اپل است ،مدیرعامل مؤسسه
امرسون کالکتیو ( )Emerson Collectiveکه آن را در سال
 2004میالدی ،ایجاد کرد نیز هست.
اینسازمانباتمرکزرویمهاجرت،
ســامــت ،عــدالــت اجتماعی،
تحصیلی و ...سرمایه گذاری
می کند .امرسون کالکتیو با
مدیریت پویای خانم جابز،
در ســـال  2017بخش
عمده سهام مجله معتبر
آن
«آتالنتیک» را نیز از ِ
خودکرد.

 5رازموفقیت زنان در کار

موفقیت در کار هیچ وقت به منزله موفقیت کامل در زندگی نیست .گذشته از این اشکالی که به فهرست فوربس
وارد است تک بعدی بودن آن است که فقط ثروت را برابر موفقیت دانسته که با توجه به رویکرد و محتوای اقتصادی
این مجله عجیب نیست .برای همین است در چنین فهرست هایی آدم های خالق ،مخترع و هنرمند حضور ندارند.
ای تعدادی از موفقترین زنان دنیا ،تصمیم
در عین حال اگر با مطالعه پرونده امروز و خواندن سرگذشت حرفه ِ
گرفتهاید شما هم در حد و اندازه خودتان ،گامی در جهت موفقیت در فضای حرفه موردعالقهتان بردارید ،شاید
مرور این نکات ،خالی از لطف نباشد.

1

اعتمادبهنفس،هدیهایاست
کهبهخودتانمیدهید

مهمتریننکتهایکهیکزن،درورودبهفضــایکارکهمعموال
فضایی مردانه و خشک و جدی است نیاز دارد ،داشتن
نفسکافیاست.اعتمادبهنفس،یعنیباورداشتن
اعتمادبه ِ
تواناییهای خود و ظرفیتهایی که اطرافیان و مافوقتان
قالب
کردن این ظرفی 
در شما میبینند و البته ،بالفعل
ت در ِ
ِ

تولید محتوا و محصول و انجام صحیح کار.

2

زنان معموال از «سندروم ایمپاستر» رنــج میبرند

ایمپاستر ،یک پدیده روانــی است که در آن افراد
نمیتوانند موفقیتهایشان را بپذیرند و بر خالف آن چه
شواهد بیرونی نشان میدهد که فرد با رقابت و تالش به
موفقیت رسیده ،خود فرد تصور میکند لیاقت موفقیت

مدیر یک شرکت
مواد شیمیایی و دارویی

مالک یک بنگاه
امالک چینی

مدیرعامل کارخانه تولید
صفحهنمایش گوشی

دارایی 9.8 :میلیارد دالر

به نوشته مجله تایم «ژو کانفی» یکی از قدرتمندترین
چــهــر ههــای ســال  2018و متولد ســال 1970
میالدی در کشور چین است .او که سومین فرزند یک
خانواده فقیر است ،تحصیالت خود را در دبیرستان
رهــا کــرد تا در کارخانه ای که شیشه ساعت تولید
میکرد مشغول به کــار شــود .کانفی وقتی به سن
 22سالگی رسید ،خودش یک شرکت تولیدکننده
لنز ساعت تاسیس کــرد .ایــن شرکت در ادامــه کار
خود به تولید صفحه نمایش گوشیهای هوشمند
پرداخت و چیزی نگذشت که این کسب و کار ،با رونق
قابلتوجهی مواجه و با مدیریت چشمگیر ژو کانفی،
به یکی از موفقترین تجارتهای
دنیا تبدیل شد .این دختر
میلیاردر چینی هماکنون
بــا دارایـــــی خــالــصــی به
ارزش  9.8مــیــلــیــارد
دالر ثــروتــمــنــدتــریــن زن
خودساخته جهان به شمار
می آیــد.

«آنتونیا جانسون ِ» سوئدی متولد  1943میالدی،
رئیس چهارمین نسل شرکت خــانــوادگــی Axel
 ، Johnson ABیک مجموعه شرکت تجاری متنوع
است .این شرکت که توسط پدربزرگ خانم جانسون
در ســال  1873تأسیس شــد ،در طــول سا لهای
متمادی دارایی زیادی کسب کرد .آنتونیا جانسون که
دانشآموختهرشتهاقتصادازدانشگاهاستکهلماست،
در سال  1982میالدی به عنوان جانشین پدرش
در سمت رئیس هیئت مدیره این شرکت منصوب
شــد .هرچند بخش عمده ثــروت خانم جانسون به
او ارث رسیده است اما این دارایــی در دوره ریاست
او هــمــواره درح ــال رشــد بــوده و
هست .جانسون در سال
 2013ســومــیــن فــرد
ثروتمند در سوئد شناخته
شد .ارزش خالص دارایی
این گروه اقتصادی ،حدود
 11میلیارد دالر برآورد
میشود.

3

زن و مادر بودنتان را فراموش نکنید

حتی اگر خانواده همراهی دارید و انجام امور خانه و
رسیدگیبهتغذیه،بهداشت،درس،تربیتوتفریحبچهها،
بین شما و همسرتان تقسیم شده ،باز هم وظایف سنگینی
بهعنوان همسر و مادر یک خانواده متوجه شماست .بر این
اساس ،ممکن است خیلی وقتها کمبود خواب داشته
باشید ،دیر به محل کار برسید ،نیاز به مرخصی داشته
باشید و خالصه ،الزم باشد مافوق یا همکارانتان ،از شرایط
شما مطلع باشند .در اسرع وقت این کار را انجام دهید تا
فشار کمتری در محل کار متحمل شوید و درک و همدلی
بیشتری دریافت کنید.

دارایی 17.3 :میلیارد دالر

«ابیگل پیرپونت جانسون» متولد دسامبر  1961میالدی
در بوستون آمریکا ،یک مدیر موفق آمریکایی و نایبرئیس
شرکت سرمایهگذاری «فیدلتی» است .اگر برایتان سوال
چندملیتی
است فیدلتی چیست ،باید بدانید یک شرکت
ِ
فعال در زمینه ارائــه خدمات مدیریت سرمایهگذاری،
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،مدیریت
ثروت و خدمات بیمه عمر است .ریاست این شرکت بر عهده
پدر ابیگل ،ادوارد جانسون است .در سال ۲٠۱۳میالدی،
خانواده جانسون مالکیت ۴۹درصد از سهام شرکت را به
خود اختصاص دادند که سهم ابیگل از این میزان24.5 ،
درصد بود .در ادامه ،خانم جانسون در سال 2016رسما به
عنوان رئیس و مدیرعامل این شرکت سرمایهگذاری که45
هزار کارمند در سرتاسر دنیا دارد منصوب شد .ابیگل که
شرکتش سرمایه حیرتآوری در حدود  893میلیارد دالر
از سرمایهگذاران خرد در بازار جمعآوری کرد ،به عنوان
تاثیرگذارترین زن در میان مدیران
اجرایی آمریکا در حوزه مدیریت
مالی شناخته میشود .او یکی
از قدرتمندترین زنانی است که
توانسته چنین شرکت بزرگی
را در میان  400بنگاه در بازار
هدایت کند!

معدندار
و صاحب رسـانه

مدیر یک بنگاه
سرمایهگذاری

مدیر یک
ُهلدینگ اقتصادی

دارایی 8.5 :میلیارد دالر

را ندارد! براین اساس ،وقتی بهلحاظ رتبه شغلی ارتقا
ِ
مدیریت
نفس کافی برای رهبری و
می یابند ،اعتماد به ِ
مراقب این سندروم باشید و اگر
تیمشان را ندارنـد.
ِ
دچارش هستید ،برای حل آن تالش کنید.

جینا راینهارت

ابیگل جانسون
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صریح و راحت باشید

متاسفانه انگار زنان ،به غیرمستقیم و مبهم حرف زدن
عادت دارند .این رویکرد ،میتواند در محل کار تاثیر بدی
بگذارد .اگر چیزی در محل کار آزارتــان میدهد ،اگر از
نکتهای شاد و خرسندید ،اگر اتفاقی باید بیفتد و کاری باید
انجامشود،بهجایسکوت،نگاهیاطفرهرفتن،راحتوساده
حرفتان را بزنید و خواستهتان را مطرح کنید؛ خالص.
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خالق باشید

زنان
یکسریباورهایکلیشهایوجودداردکهمدامبه ِ
شاغلتلقینمیکند:مردهادرامورمدیریتی،درامورفنی،در
دالبر
امورحسابداریو...اززنانموفقترند.هنوزنتیجهای ِ
ردیاتاییداینایدههاوجودنداردامامهماستبهجایصرف
انرژی بیهوده برای انکا ِر این باورها ،برای موفقیت به یک
تواناییزنانه،یعنیریزبینیوخالقیتتانتکیهکنیدتابرای
ِ
روشوچگونگیانجامامور،راههاوقالبهایبدیعبیافرینید.
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