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۱۰ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸
در زﯾﺮ ﻗﺼﺪ دارم  ۱۰ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﻣﺎرس  ۲۰۱۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
دﻫﻤﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﻟﺮی اﻟﯿﺴﻮن)(Larry Ellisonاﺳﺖ.
 ۷۳ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ  ۵۸/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .وی ﻓﺮدی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨ ّﺎوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺖ اوراﮐﻞ ) (oracleاﺳﺖ.
اوراﮐﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻓﺮوش ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢ زده اﺳﺖ.

ﻧﻬﻤﯿﻦ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﺑﺮادران ﮐﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻧﺎمﻫﺎی
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮک )(David Kochو ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮک )(Charles Koch
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮک  ۷۷ﺳﺎﻟﻪ و ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮک  ۸۲ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع داراﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارث ﭘﺪری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ،در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻪای و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮک ،درزﻣﯿﻨ ٔ
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ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف ،ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﮐﻮد ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮک ) (Koch Industriesﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ،از ﮐﻮد ﺗﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی و
ﺑﯿﻮدﯾﺰل )ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ( را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﻮﯾﺪ ﮐﻮک)(David Koch

ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮک )(Charles Koch

ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﮐﺎرﻟﻮس اﺳﻠﯿﻢ)(Carlos Slim Helúاﺳﺖ.

ﮐﺎرﻟﻮس اﺳﻠﯿﻢ  ۷۸ﺳﺎل ﺳﻦ دارد و ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ارزش داراﯾﯽﻫﺎی او  ۶۷/۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﮑﺰﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد .اﺳﻠﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺮوﭘﻮ
ﮐﺎرﺳﻮ ) (Grupo Carsoو آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮوﯾﻞ )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ( اﺳﺖ.
ﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوﯾﻮ ﮐﺎرﺳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درزﻣﯿﻨ ٔ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸آﻣﺎﻧﺴﯿﻮ اورﺗﮕﺎ)(Amancio Ortegaاﺳﺖ.

آﻣﺎﻧﺴﯿﻮ اورﺗﮕﺎ  ۸۱ﺳﺎﻟﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .او ﻧﯿﺰ ﻓﺮدی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻨﺪﯾﺘﮑﺲ ) (inditexاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﺟﻬﺎن،
ﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺆﺳﺲ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آنﻫﺎ درزﻣﯿﻨ ٔ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﯾﺘﮑﺲ ﺑﯿﺶ از  ۵۵۰۰ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺪﯾﺘﮑﺲ ،زارا اﺳﺖ،
اﯾﻨﺪﯾﺘﮑﺲ دارای ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﯿﻤﻮ دوﺗﯽ ،ﺑﺮﺷﮑﺎ ،ﭘﺎل اﻧﺪ ﺑﺌﺮ ،اﺳﺘﺮادﯾﻮارﯾﻮس ،ﺗﻤﭙﻪ و  ...ﻫﺴﺖ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ)(Mark Zuckerbergاﺳﺖ.
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ  ۳۳ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در ﺑﯿﻦ  ۵۰ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ  ۷۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻪ ﻓﻨ ّﺎوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﻈﯿﻤﺶ ﺑﻮده
دﻻر اﺳﺖ .ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺎﻟﮏ ﻓﯿﺴﺒﻮک و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺖ و درزﻣﯿﻨ ٔ
اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﺑﺮﻧﺎر آرﻧﻮ ) (Bernard Arnaultاﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎر آرﻧﻮ  ۶۸ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﺗﺎﺟﺮ ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻮرﺑﺰ ،آرﻧﻮ ﺑﺎ داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ  ۷۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﺎرس  ۲۰۱۸ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در اروﭘﺎ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.وی ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺮﯾﺴﺘﺴﻦ
دﯾﻮر و ال و ام ﻻش اﺳﺖ .ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ دﯾﻮر و ال و ام ﻫﺎش در ﻣﺠﻤﻮع  ۵۰ﻣﺎرک از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺟﻬﺎﻧﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
ودر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ وﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸وارن ﺑﺎﻓﺖ)(Warren Buffettاﺳﺖ.
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وارن ﺑﺎﻓﺖ  ۸۷ﺳﺎﻟﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺎﻓﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرﺳﯽ ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ و درزﻣﯿﻨ ٔ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ و ﺧﻮﺷﻪای ﺑﺮﮐﺸﺎﯾﺮ ﻫﺎﺗﺎوی ) (Berkshire Hathawayاﺳﺖ.
ﻪ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ درﺻﺪی از درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺮﮐﺸﺎﯾﺮ ﻫﺎﺗﺎوی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻻت
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،درزﻣﯿﻨ ٔ
ﺳﻬﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ،ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
دوﻣﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ)(Bil Gatesاﺳﺖ.

او  ۶۲ﺳﺎﻟﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .وی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨ ّﺎوری
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﮐﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﮐﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﺎﻧﻪ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای و اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز و ﻧﺮماﻓﺰار آﻓﯿﺲ اﺳﺖ و
ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ »ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ روی ﻫﺮ ﻣﯿﺰ و در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ «.ﻫﺴﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ۲۰۱۸ﺟﻒ ﺑﺰوس)(Jeff Bezosاﺳﺖ.

ﺑﺰوس  ۵۴ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺶ  ۱۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨ ّﺎوری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارد .او ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻣﺎزون ) (Amazon.comو ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ) (Blue Originﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺰوس در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳۸,۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری آﻧﻬﺎﺳﺖ؟ اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﻬﺎﺳﺖ؟ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ؟ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬﺎﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﺮاک اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد روزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ و ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ  .اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ
ﻧﺠﻮای دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺮای ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﺎﻧﻬﺎده ای را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﺑﺮاز وﺟﻮد
ﺧﻮد ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ؟ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎی درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻋﻤﺪه ﺳﻮال
ذﻫﻨﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ را ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد  selfstarterﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
دﯾﮕﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

