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 7102ثروتمند ترین افراد جهان در سال

 

 شاید. شویم آشنا کشور هر در جهان افراد ترین ثروتمند با خواهیم می گزارش این در

 ازگیت به فوریز مجله.کیست فرد پولدارترین, کشوری هر در بدانید که باشد جالب برایتان

 ..کنید مالحظه توانید می ادامه در که کرده منتشر لیستی

 اخیرا که( Bloomberg Billionaires Index) بلومبرگ میلیاردرهای شاخص براساس

 از نفر 01 اکنونهم شده، ذکر آنالین صورت به آن در بزرگ میلیاردر 011 از لیستی

 دالر تریلیون 0270 کنند؛می کنترل را دنیا اقتصاد از عظیمی بخش جهان افراد ثروتمندترین

 .است ترکیه یا مکزیک اسپانیا، کشورهای سالنه ملی ناخالص تولید از باالتر حتی که

Bill Gates 

$86  

 

اش، پل آلن مایکروسافت را سالگی به همراه دوست دوران کودکی ۰۲بیل گیتس در  

 سالگی و با عمومی شدن سهام  ۱۳تأسیس کرد و تنها چند روز بعد از تولد 
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ترین سهامدار مایکروسافت و بزرگمدیرعامل  ۰۲۲۲ سال تا گیتس. شد  میلیاردر شرکت، 

مدیره، هیچ نقش مدیریتی فعالی آن بود ولی در حال حاضر باوجود حضور تشریفاتی در هیئت

 .در این شرکت ندارد

 خصوصی یهخیر بنیاد بزرگترین گیتس، ملیندا و بیل بنیاد مینیندا، همسرش با گیتس بیل

 و ندک می تالش جهانی سالمت بهبود و انسانها جان نجات برای بنیاد این.دهد می تشکیل را

 فزاریا نرم شرکت مایکروسافت، مدیره هیئت عضو او.کند می همکاری اطفال فلج با مبارزه با

 .شد تاسیس 5791 سال در Paul Allen با او

 

Warren Buffett 

$77.5 B 
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 هایروزنامه دوچرخه با کودکی در او کرد، شروع زود خیلی را خود گذاریسرمایه بافت وارن

 شهری خدمات شرکت در را خود سهام اولین سالگی ۳۳ در و کردمی توزیع را محلی مشترکین

 درخواستش رد از بعد بافت. کرد سود دالر ۵ آن فروش با و خرید دالر ۱۳ قیمت به نبراسکا

 اآنج در و پرداخت کلمبیا تجارت یدانشکده در تحصیل به هاروارد، دانشگاه به ورود برای

 هک آورد دست به را گراهام بنجامین متحده،ایاالت اقتصاد نمادین یچهره از یادگیری فرصت

 افتب وارن. باشد دارآینده جوان گذارسرمایه برای مناسبی بسیار مربی و الگو توانستمی

 شرکت خرید با ۳۱۰۱ سال در و کردمی فعالیت بورس تحلیلگر عنوانبه ۰۲ یدهه اوایل در

 گذاری؛سرمایه هلدینگ یک به آن تبدیل و( Berkshire Hathaway) هاتاوی برکشایر نساجی

 هایشاخه در نیابتی گذاریسرمایه به که شرکت این. کرد آغاز را خود مستقل وکارکسب

 قدقی بینیپیش و تحلیل دلیل به بود، بافت هنگفت ثروت منبع و پرداختمی مختلف

 کرد پیدا شهرت «اوماها پیشگوی» لقب با بازار تغییرات

Jeff Bezos 

$82.5 B 
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 در استریت،وال در فعالیت مدتی از بعد الکترونیکی وکارکسب پیشگام یچهره بزوسجف 

 فقط که کرد اندازیراه را آمازون سایتوب سیاتل، در واقع اشخانه گاراژ در ۳۱۱۱ سال

 عمومی را آمازون سهام بزوس بعد سال سه. داشت اختصاص کتاب آنالین فروشیخرده به

 حاضر حال در. است داده گسترش مختلفی هایزمینه در را خود وکارکسب موقع آن از و کرد

 الکترونیکی محصوالت تا گرفته غذایی مواد و مبلمان از چیز؛همه آنالین فروش به آمازون

 شرکت برای دالری میلیارد ۳۱ فروشی ۰۲۳۱ سال در رویه این که پردازدمی آمازون، برند

 .داشت همراه به

 انبارهای مسموم حتی و نامناسب شرایط مورد در متعددی هایگزارش گذشته سال در

 شرایط در کند،می فعالیت مدیرعامل و مدیرههیئت رییس عنوانبه که را بزوس آمازون،

 آمازون آنالین خدمات گسترش به اخبار این انکار ضمن او وجودبااین ولی قرارداد؛ سختی

 هایبرنامه پیگیری با اکنون و کرد تأسیس نیز را شرکت ابری پردازش واحد حتی و داد ادامه

 .دارد هندوستان آنالین فروشیخرده سودآور بسیار بازار تسخیر به تصمیم خود، یطلبانهجاه

 خصوصی شرکت اندازیراه با او و شودنمی محدود آمازون گسترش به بزوس بلندپروازی 

 داد انجام ۰۲۳۵ سال در را خود آمیزموفقیت پرتاب اولین که اوریجین بلو فضایی مسافرت

 هایزمینه در را خود شانس ،۰۲۳۱ سال در پست واشینگتن یروزنامه خرید طورهمین و

 گذاریسرمایه شرکتی در دالر میلیون چندین ماه این اوایل در بزوس. میزند محک مختلف

 اشتغال سرطان انواع آسان تشخیص برای خون آزمایش هایکیت ساخت به که است کرده

 .دارد
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Amancio Ortega 

$85 B  

 

 

 

 آغاز محلی پوشاک فروشگاه یک در پیک عنوانبه و سالگی ۳۱ در را خود فعالیت که اورتگا

 باسل و مد دنیای در وکارکسب ترینبزرگ مالک و دنیا ثروتمند فرد دومین اکنون بود، کرده

 .دارد دست در را اسپانیا پوشاک بازار کامل کنترل و است

 

 همیشه که است( Inditex) ایندیتکس پوشاک پویای و عظیم شرکت اورتگا، ثروت اصلی منبع

. است کرده پیدا افزایش درصد ۱۱ آن سهام ارزش گذشته سال و داشته رشدی روبه روند

 دنبال به و داشت افزایش درصد ۰۲ ایندیتکس خالص سود ،۰۲۳۵ سال ابتدایی ماه ۱ در

  برند مدیون موفقت این اعظم بخش. کرد اندازیراه کشور ۱۳ در جدید شعبه ۰۱ اورتگا آن
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 .آیدمی شمار به ایندیتکس یزیرمجموعه ترینبزرگ که است( Zara) زارا سرشناس و وفقم

 روز مد پوشاک یعرضه شامل که دارد فردیمنحصربه خطمشی زارا ایزنجیره هایفروشگاه

 .است صرفهبهمقرون قیمت و باال کیفیت با

 

Mark Zuckerberg 

$70.6 B  

 

 بوکفیس هاروارد، دانشگاه دوم سال دانشجوی و ساله ۳۱ زاکربرگ مارک ۰۲۲۱ سال در

 اندنرس نتیجه به و مدیرعامل عنوانبه وقتتمام فعالیت برای آن دنبال به کرد اندازیراه را

 از یکی به را آن کمی یبافاصله و داد انصراف تحصیل یادامه از هوشمندانه، یایده این

 ۰۷۵ از بیش بوکفیس حاضر حال در. کرد تبدیل دنیا اجتماعی هایشبکه ترینمحبوب

  و کنندمی بازدید آن از کاربر میلیارد ۳ از بیش روزانه و دارد ارزش دالر میلیارد
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 محسوب هاآن ترینجوان و دنیا برتر ثروتمند ۵۲ از یکی سالگی ۱۳ در زاکربرگ ترتیباینبه

 .شودمی

 

Carlos Slim Helu & family 

$70.4 B  

 

 شرکت بزرگترین ،Movil آمریکا او، خانواده و اسلیم کارلوس مکزیک، مرد ثروتمندترین

 .است التین آمریکای همراه تلفن مخابراتی

 را مکزیک تلفن شرکت تنها ،Telmex سهام 5771 سال در Slim مخابراتی، خارجی شرکای با

 .خرید

 استخراج های شرکت مصرفی، کاالهای مکزیکی، ساز و ساخت در سهام دارای همچنین او

 ردف ثروتمندترین عنوان به اسلیم اگرچه.است تایمز نیویورک از درصد 59 و امالک و معادن

 از بیش صاحب و شده شناخته جهان افراد ثروتمندترین لیست در نفر ششمین و مکزیکی
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 میلیارد 5 گذشته، سال طی وی خالص دارایی اما است، کشور این در مختلف شرکت 011 

 .است کرده پیدا کاهش دالر

 

Larry Ellison 

$60.6 B  

 

 

 

 را رشد به رو نیازهای تا کرد تاسیس 5799 سال در را اوراکل افزاری نرم شرکت الیسون

 عامل مدیر نقش 0152 سال در او.کند فراهم مشتری با ارتباط مدیریت های پایگاه برای

Oracle فناوری ارشد مدیر و مدیره هیئت رئیس عنوان به همچنان اما گذاشت، کنار را 

 شرکت Netsuite ابری، محاسبات به اوراکل فشار از بخشی عنوان به.است کار به مشغول

 آورد دست به 0152 سال در دالر میلیارد 7.9 برای را نرمافزاری ابر
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Charles Koch 

$52.1 B 

 

 

 آمریکا، خصوصی بزرگ شرکت دومین ،Koch Industries شرکت عامل مدیر و رئیس کچ چارلز

 مواد لوله، خطوط از فروش در دالر میلیارد 511 کنگلومرا این.است بوده 5729 سال از

 می فروش به Stainmaster فرش و Brawny کاغذی حوله ،Dixie لیوان شیمیایی،

 را سنگین نفت پاالیش روش و کرد آغاز 5721 سال در را تجارت این کوه، فرد پدرش،.رسد

 .داد بهبود بنزین به

 خود سهام 5799 سال در آنها دیوید؛ برادرش، با سهامی شرکت کنترل تقسیم کانزاس بومی

 .خریدند وارنر برادران از را
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David Koch 

 $52.1 B 

 

 

 دالر، میلیارد 511 ساالنه فروش با و دنیا بزرگ خصوصی کمپانی دومین عنوان به کوک صنایع

 غیر سوخت ننوعی) بیودیزل و کاغذی هایفنجان از خاصی نوع تا کود از چیزی، هر تقریبا

 ثروتمندترین از یکی عنوان به کوک دیوید خالص دارایی هرچند،. کندمی تولید را( سمی

 .است کرده پیدا کاهش دالر میلیارد 5.0 گذشته سال طی جهان افراد

 با. U.S خصوصی بزرگ شرکت دومین ،Koch Industries شرکت در اکثریت سهام کچ

 تحت و کند می زندگی نیویورک شهر در حاضر حال در کانزاس بومی.دارد چارلز برادرش

 کننده اهدا او شده، شناخته بزرگان از یکی.دارد قرار Koch شیمی تکنولوژی گروه نظارت

 نامزد عنوان به کچ.است Memorial-Sloan Kettering سرطان مرکز و لینکلن مرکز بزرگ

 .برد می سر به 5791 سال در آزادیخواه حزب جمهوری ریاست معاونت
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Michael Bloomberg 

$53.1 B 

 

 بانک به ۳۱۰۰ سال در هاروارد، بازرگانی یدانشکده از MBA گرفتن از بس بلومبرگ ایکل

 در خود سودآور بسیار شغل ۳۱۳۳ سال در ولی پیوست سالومون برادران گذاریسرمایه

. گذاشت بنیان را (Bloomberg LP) بلومبرگ مالی اطالعات یموسسه و کرد رها را بانک

 موسسه به ایرسانه و خبری یزیرمجموعه چندین ۳۱۱۲ سال در بلومبرگ باوجوداینکه

 است پیال بلومبرگ اصلی یشاخه او درآمد اصلی منبع هم هنوز ولی و است کرده اضافه

 درآمد آن مالی اطالعات بودن روزبه و دارد قرار استریتوال فعاالن کامل اعتماد مورد که

 .میزند رقم بلومبرگ برای دالر میلیارد ۱ بربالغ ایساالنه

 متوالی یدوره سه تا و شد انتخاب نیویورک شهردار عنوانبه ۰۲۲۰ سال در بلومبرگ مایکل 

 دوباره انتظار برخالف ،۰۲۳۱ سال در دوره آخرین اتمام از بعد او. ماند باقی پست این در

 رویکرد خبری، واحدهای ساختار تغییر با و گرفت سر از پیال بلومبرگ در را خود فعالیت

 ددا تغییر کلیبه را شرکت
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 دارای او.کرد تأسیس 5795 سال در را LP بلومبرگ ای رسانه شرکت و مالی اطالعات بلومبرگ

 میلیارد 2 از بیش او.دارد دالری میلیارد 7 درآمد که است کار و کسب در سهام درصد 99

 .است کرده اهدا عوامل سایر و هوا و آب تغییر تفنگ، کنترل برای دالر

 گذاری سرمایه بانک در ورودی کار با 5722 سال در استریت وال در خود کار به شروع او

Salomon Brothers است، خانه 2 حداقل دارای او.کردند اخراج را او بعد سال 51 آنها. کرد 

 لندن و برمودا در که آنهایی جمله از

 


