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پولدار بودن همیشه جذاب است و پولدارترین انسان دنیا بودن 
قطعا حس متفاوتی دارد. همانطور که همه ما می دانیم این 
لقب سال هاست که به بیل گیتس موسس مایکروسافت تعلق 
دارد. بیل گیتس مدت طوالنی با نفر دوم خود اختالف فراوانی 
داشت در حدی که اختالف او با نفر دوم رقمی بیشتر از سرمایه 
نفر چهارم دنیا می شد! اما حاال این اختالف به حداقل رسیده 
است و حتی برای چند ثانیه او در جایگاه دوم قرار گرفت تا 
جف بزوس )موسس آمازون( صدرنشین جدول ثروتمندترین 
افراد جهان باشــد. در این هفته تصمیم داریم تا شــما را با 
ثروتمندترین افراد دنیا که از راه تکنولوژی پولدار شــده اند 
net worth آشــنا کنیم. پارامتر اصلی سنجش ثروت افراد 

یا ارزش خالص دارایی اســت. طبیعتا افراد این لیست هم 
براساس همین پارامتر به ترتیب قرار گرفته اند.

بیل گیتس 
ویلیام هنری گیتس ســوم ملقب به بیــل گیتس یکی از 
بنیانگذاران مایکروسافت است. سال ۱۹7۵ بیل گیتس و پل 
آلن کمپانی مایکروسافت را تاسیس کرده اند و این کمپانی به 
بزرگترین کمپانی نرم افزاری دنیا تبدیل شــد. بیل گیتس از 
همان سال مدیرعامل مایکروسافت بود تا سال ۲۰۰۰ که از 
این سمت کناره گیری کرد و فضا را برای سایرین آماده کرد. 
او تا ســال ۲۰۱۴ در مایکروسافت مدیریت در سایه داشت 
و ســپس اعالم بازنشستگی کرد و از مایکروسافت جدا شد 
و به انجام کارهای خیریه پرداخت. بیل گیتس هم درمیان 
فعاالن تکنولوژی رتبه اول را دارد و هم میان همه افراد دنیا 
صدرنشین است. ارزش خالص دارایی های بیل گیتس ۹۰/7 

میلیارد دالر است.

جف بزوس 
جف پریســتون بــزوس موســس و مدیرعامــل آمازون 
)بزرگتریــن فروشــگاه آنالین دنیا( اســت. آمــازون حاال 
بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتی دنیــا اســت و بزرگترین 
زیرســاخت های کالد در دنیــا را دارد. جــف بزوس در بین 
فعــاالن تکنولوژی رتبه دوم و در دنیا هــم رتبه دوم را دارد. 
ارزش خالص دارایی های جف بزوس 8۹/۳ میلیارد دالر است.

مارک زاکربرگ 
مارک زاکربرگ برنامــه نویس جوان آمریکایی و یکی از 
موسسین فیسبوک اســت. زاکربرگ ۳۳ ساله از روز اول 
تا به امروز هم مدیرعامل فیسبوک است. مارک زاکربرگ 
فیســبوک را ســال ۲۰۰۴ ثبت کــرد و آن زمان نام این 
شــبکه اجتماعــی thefacebook.com بود که بعدها 
به facebook.com تغییر نــام داد. مارک زاکربرگ در 
بین فعاالن تکنولوژی رتبه ســوم و در دنیا هم رتبه پنجم 
را دارد. ارزش خالــص دارایی های مارک زاکربرگ 7۲.۵ 

میلیارد دالر است.

 لری الیسون 
الرنس جوزف الیسون مدیرعامل و یکی از موسسین اوراکل 
 Software Development است. او سال ۱۹77 کمپانی
Laboratories را تاسیس کرد و ۲ هزار دالر سرمایه به این 

شــرکت تزریق شد. او سال ۱۹8۳ ازدواج کرد. لری الیسون 
7۲ ساله در بین فعاالن تکنولوژی رتبه چهارم و در دنیا هم 
رتبه هفتم را دارد. ارزش خالص دارایی های او ۵۲.۲ میلیارد 

دالر است.

لری پیج 
لری پیج به همراه ســرجی برین گوگل را تاسیس کرده اند و 
پیج تا سال ۲۰۱۵ مدیرعامل گوگل بود. در سال ۲۰۱۵ گوگل 
زیرمجموعه شرکت مادر یعنی آلفابت شد و لری پیج به عنوان 
مدیرعامل آلفابت فعالیت خود را ادامه داد. لری پیج ۴۴ ساله در 
زندگی خود جوایز زیادی را دریافت کرده است که مهمترین آن 
سال ۲۰۱۳ بود که جایزه کارآفرین سال را گرفت. لری پیج در 
بین فعاالن تکنولوژی رتبه پنجم و در دنیا هم رتبه یازدهم را 
دارد. ارزش خالص دارایی های لری پیج ۴7.۵ میلیارد دالر است.

سرجی برین 
ســرجی برین یکی از موسســین گوگل و پرزیدنت آلفابت 
اســت. او در مســکو به دنیا آمده است و یکی از موسسین 
Moun� .در سال ۱۹۹8 است mountain view  کمپانی

tain view در ســال ۲۰۱۶ بیش از ۹۰ میلیارد دالر درآمد 

داشته است. جالب است بدانید ۶ درصد پربیننده ترین سایت 
دنیا )گوگل( هم به او تعلق دارد. ســرج برین در بین فعاالن 
تکنولوژی رتبه ششــم و در دنیا هم رتبــه دوازدهم را دارد. 

ارزش خالص دارایی های او ۴۶/۴ میلیارد دالر است.

 جک ما 
جک مــا ثروتمندترین چینی فعال در حــوزه تکنولوژی و 
موسس علی بابا اســت. جک ما در دانشگاه هنگ کنگ در 
رشــته فناوری اطالعات تحصیل کرده است و سال ۱۹88 
مدرک PhD خود را دریافت کرده اســت. او ســال ۱۹۹۹ 
علی بابــا را راه انــدازی کرد و ۶۰ هزار دالر ســرمایه جذب 
کرد. ســال ۲۰۰۵ هم ۴۰ درصد ســهام خــود را به قیمت 
یــک میلیارد دالر به یاهو فروخــت. جک ما در بین فعاالن 
تکنولــوژی رتبه هفتم و در دنیا هم رتبــه چهاردهم را دارد. 
ارزش خالص دارایی های جک ما ۴۳/۵ میلیارد دالر اســت.

ایالن ماسک 
ماسک در آفریقای جنوبی به دنیا آمده است و ۴۶ سال دارد. 
او تا به حال 8 کمپانی بسیار موفق را ثبت کرده که همه آنها 
به خوبی مشــغول کار هستند. ایالن ماسک اولین کمپانی 
خود را در ســن ۱۰ سالگی می خرد و دو سال بعد هم اولین 
بازی کامپیوتری که خودش ســاخته را می فروشد. ماسک 
سال ۱۹۹۹ یک سیستم پرداخت آنالین به نام ایکس دات 
کام طراحی می کند و یک سال بعد هم پی پل را می سازد و 
درنهایت این دو کمپانی را با هم ترکیب می کند. سال ۲۰۰۲ 
هم eBay پی پل را به قیمت ۱.۵ میلیارد دالر از او می خرد 
و ماسک هم همان سال اسپیس ایکس را راه اندازی می کند. 
سال ۲۰۰۳ هم ماسک کمپانی تسال را استارت می زند. سال 
۲۰۰8 هم اسپیس ایکس اولین ماهواره خود را با موفقیت به 
فضا پرتاب می کند. ایالن ماسک در بین فعاالن تکنولوژی 
رتبه ســیزدهم و در دنیا هم رتبه پنجاه وپنج را دارد. ارزش 

خالص دارایی های او ۱۶/8 میلیارد دالر است.

درحالی که آمازون خودش را برای گزارش سه ماهه دوم کسب درآمد آماده می کند، چشم ها 
همه به دنبال میزان رشــد درآمد و همین طور میزان فروش ناخالصی این شرکت است. 
شرکت آمازون که می توان آن را نیروگاه تجارت الکترونیکی هم نامید، به طور چشمگیری 
حضورش را در عرصه پرداخت های دیجیتال توســعه و گسترش  داده است. البته درست 
است که این موضوع، بخش اصلی کسب وکار آمازون را شامل نمی شود، اما با این حال این 
قســمت از فعالیت هایش نیز آماده رشد و توسعه بیشتر و مداوم است. آمازون با استفاده از 
آمازون  پی، روش ساده و امنی برای انجام پرداخت های آنالین توسط مصرف کنندگان و 
دریافت پرداخت ها توسط فروشــندگان ارائه داد. کاربران می توانند تجربه انجام پرداختی 
امن و بدون اصطکاک داشــته باشــند و در زمان خرید از وب سایت ها، تنها با یک کلیک 
و ارائه اطالعات پرداخت  خود که روی حســاب آمازونشــان ذخیره است، پرداخت خود را 
انجام دهند. این غول تجارت الکترونیکی امکان انجام پرداخت های درون فروشــگاهی 
ازطریــق آمازون پی را نیز برای مصرف کنندگان فراهم کرد. این قابلیت جدید به کاربران 
این امکان را می دهد تا ازطریق اپلیکیشن آمازون بتوانند سفارش و پرداخت کاالی درون 
فروشگاهی داشته باشند. رستوران آمریکایی TGI Friday، نخستین فروشنده ای خواهد 
بود که این شیوه پرداخت را خواهد پذیرفت. درواقع، آمازون با اینکار و تغییر عادات رفتاری 
مصرف کنندگان به سمت استفاده از اپلیکیشن آمازون برای انجام خریدهایشان، بازیگران 
ســنتی عرصه پرداخت را هم در تنگنا قرار داد. مصرف کنندگان این امکان را دارند تا به 
حســاب آمازون خود پول نقد اضافه کنند و هم چینین جایــزه هم دریافت کنند. آمازون 
سرویســی را معرفی کرد که به وسیله آن، مشــتریان می توانند در برخی فروشگا ه های 
منتخب، به حســاب آمازون خود پول نقد اضافه کنند؛ درست مانند زمانی که افراد برای 
خواباندن پول به شعبه بانک مراجعه می کنند. البته به دنبال این کار، جوایزی هم برای افراد 
در نظر گرفته شــده است. برای مثال در انگلستان، این امکان برای اعضای اصلی درنظر 
گرفته شــده است که هر زمان که از طریق کارت نقدی و یا حساب بانکی خود، پولی به 
حســاب آمازونشان واریز کنند، دو درصد از این مبلغ به خودشان بازگردد. با این کار، افراد 
اشــتیاق بیشتری نسبت به واریز پول به حساب آمازون خود داشتند و میزان کاربرانی که 
از طریق آمازون پرداخت های آنالین و درون فروشــگاهی انجام می دادنند بیشتر و بیشتر 
شــد و به مراتب کســب درآمد آمازون از تراکنش ها هم روزبه روز افزایش یافت. آمازون 
سرویس های بانکی سنتی مانند وام هم دارد که بیش از پیش بین مردم محبوب می شود. 
شرکت آمازون سال گذشــته چیزی حدود یک میلیارد دالر وام ارائه کرده است. آمازون 
مشــتریان خودش را دارد. این شــرکت کاربران زیادی دارد. در آمریکا، از هر چهار تلفن 
هوشمند، روی سه دستگاه، اپلیکیشن آمازون نصب شده است و برنامه وفاداری این شرکت 
به تنهایی در ایالت متحده حدود 8۰ میلیون عضو دارد و آمازون پی نیز بیش از ۳۳ میلیون 
کاربر دارد. ســرمایه دارد. آمازون نه تنها حجم زیادی از فروش را در ســه ماهه دوم سال 
۲۰۱7 به خود اختصاص می دهد و انتظار افزایش فروش ۱۶ تا ۲۴ درصدی که می شــود 
معادل ۳۵ تا ۳7 میلیارد دالر دارد، بلکه تمایالت زیادی در سرمایه گذاری روی فرصت های 
موجود آینده دارد. تصاحب سوپرمارکت های زنجیره ای Whole Foods به ارزش ۱۳/7 
میلیارد دالر، نمونه ای از این فرصت های موجود اســت. شــرکت آمازون زیرساخت های 
الزم برای ســاخت سریع شــبکه پرداخت را دارد. ســرویس وب آمازون )AWS(، که از 
راهکارهای مبتنی بر کلود شرکت است، این قابلیت را دارد که به فرایند پرداخت رسیدگی 
کند. بر اســاس گزارش ها و تحقیقات Synergy Research، در ســه ماهه اول سال 
۲۰۱7، سرویس AWS، توانست ۳۳ درصد بازار کلود جهانی را تحت کنترل بگیرد که این 
میزان حتی بیشتر از شرکت هایی مانند مایکروسافت، گوگل، IBM، علی بابا و اوراکل است.

آمازون وارد می شود
 گلسـا ماهیـان

میلیاردرهای جهان آی تی را می شناسید؟

پارامتر اصلی سنجش ثروت افراد net worth یا ارزش خالص دارایی است. 
طبیعتا افراد این لیست هم براساس همین پارامتر به ترتیب قرار گرفته اند

یادداشت

آشنایی با ثروتمندترین افراد در جهان فناوری اطالعات

650 هزار تومان


