اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی روﯾﺎﯾﯽ

ﻣﯿﻠﯿﺎردرﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮای روﺣﯽ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺮود .ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎتﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روی او ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد؛
ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﮐﺎر ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﯾﺪ .از ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ اﯾﻦﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دوم ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﻮد را در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﻤﻠﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
.1ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲEquestrian Estate ،

ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ از ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺛﺮوت او ﺑﻪ اﻧﺪازهای زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﺳﻼف ﺧﻮد ﮔﺮدﻫﻢ آﯾﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺛﺮوت آنﻫﺎ ﺑﺎ او ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﺛﺮوﺗﺶ ،ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮز

ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﻓﻮرﺑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،او ﺟﺰء ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .او ﯾﮑﯽ
از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در اواﺧﺮ
ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش اﺳﺐ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  228ﺟﺮﯾﺐ را در راﻧﭽﻮ ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ارزش 18
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداری ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ،
ﺑﺎغ و ﭘﻨﺞ اﻧﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم وﻟﯿﻨﮕﺘﻮن در ﻓﻠﻮرﯾﺪا اﺳﺖ .ﻣﺰرﻋﻪای ﮐﻪ ﺧﺎرج
از ﺳﯿﺎﺗﻞ ﻗﺮار دارد.
 .2ﻟﺮی اﻟﯿﺴﻮن ،ﻋﻤﺎرت ﻣﺎﻟﺒﯿﻮ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اوراﮐﻞ ﻟﺮی
اﯾﻠﺴﻮن ،ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺮی اﯾﻠﺴﻮن ﺟﺰﯾﺮهای را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻫﺎواﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﺎن
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در آنﺟﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل  2012ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ او از اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺎﻟﯿﺒﻮ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد.
 .3ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگOceanfront Oasis ،

ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ .ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .او رﯾﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﺑﻮده و داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺶ ﺗﺎ ﺟﻮﻻی  2015ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  38.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺳﺎل  2014ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ  750ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﺋﻮآﺋﯽ واﻗﻊ در ﻫﺎواﯾﯽ را ﺑﻪ ارزش  100ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺎﺋﻮآﺋﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﯿﻦ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ارزش  66ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  357ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ  2500ﻓﻮت ﺳﺎﺣﻞ
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﯾﮏ ﻣﺮزﻋﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  393ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﻦﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﻣﺎﯾﮑﻞ دلTropical Refuge ،

در ﺳﺎل  1992و ﺗﻨﻬﺎ در  27ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ دل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﻮرﺑﺲ و در ﻣﯿﺎن 500
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺒﺮی از او ﺑﺎ
اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻫﻤﭽﻮن "ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ" ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ او ﯾﮏ "رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎری" اﺳﺖ .از آن زﻣﺎن ،او
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ در ﺟﻬﺎن را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮑﻞ دل ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺠﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  Raptor Residenceرا در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ  4.3ﻫﮑﺘﺎری در ﻫﺎواﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺰرگ  Kona Coastاﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺠﯿﺐزاده ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﮕﻮﯾﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ.
 .5ﺟﻒ ﺑﺰوسCalifornia Quinta ،

ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .او ﻣﻮﺳﺲ ،رﯾﯿﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻃﯿﻒ
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ روی آورده
اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  2007ﻋﻤﺎرت ﺑﺰرﮔﯽ را واﻗﻊ در ﺑﻮرﻟﯽ ﻫﯿﻠﺰ ﺑﻪ ارزش  24.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ
زﻣﯿﻦ دو ﻫﮑﺘﺎری را در ﻣﺠﺎورت ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎم ﮐﺮوز در ﺷﻤﺎل  North Alpine Driveﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  11891ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارای  7اﺗﺎق ﺧﻮاب ) ﭼﻬﺎر ﺳﻮﯾﯿﺖ( و ﻫﻔﺖ ﺣﻤﺎم اﺳﺖ.
 .6ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖSanta Barbara Spread ،

ارﯾﮏ اﺷﻤﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﮔﻮﮔﻞ و آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .او از ﺳﺎل  2001ﺗﺎ
 2011ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ اﺳﺖ .او اﮐﻨﻮن ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر
ﮔﻮﮔﻞ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  2007از آﻟﻦ د ﺟﻨﺮس ﻣﻠﮑﯽ را واﻗﻊ در  Montecitoﺑﻪ ارزش  20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد در آﺗﺮﺗﻮن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﮑﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺎغﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﭼﺸﻤﻪ آب ،درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻬﺎر اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺗﻤﺎم ﭘﻮش ﺑﻮد ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد.
 .7ﻣﺎرک ﺑﻨﯿﻮف ،ﻫﺎواﯾﯽ

ﺑﺪون ﺷﮏ  Salesforce.comﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ
ﻣﺘﻔﮑﺮ آن ﻣﺎرک ﺑﻨﯿﻮف اﺳﺖ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ راهﺣﻞ اﺑﺪاﻋﯽ او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر او
ﻗﺮار داد .ﻣﺎرک ﺑﯿﻨﻮف ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺎواﯾﯽ ﻗﺮار دارد .او ﻟﺒﺎسﻫﺎی وﯾﮋه ﻫﺎواﯾﯽ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺣﺘﺎ اﺳﻢ ﺳﮓ ﺧﻮد را ﮐﻮآ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮐﻮآ ﻧﺎم ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺖ در ﻫﺎواﯾﯽ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ
ﻣﻠﮏ  5ﻫﮑﺘﺎری در ﺑﯿﮓ آﯾﺴﻠﻨﺪ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  2000اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺑﻪ ارزش  12.5ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
 .8ﭘﻞ آﻟﻦ ،اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻫﺎواﯾﯽ

دوﺳﺖ دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺟﻬﺎن ﭘﻞ آﻟﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮ از او ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ  61ﺳﺎﻟﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻏﻮل ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راه دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﯿﺶرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻠﻞﺗﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎی آرام
ﺟﻬﺎن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ او ﺟﺰﯾﺮهای در واﺷﻨﮕﺘﻦ و اﻣﻼﮐﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﻫﺎواﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻤﺎرﺗﯽ در ﮐﻮﺗﻪ دآﺳﻮ دارد ﮐﻪ وﯾﻼ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد 12 .ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺪره ﻟﻮﯾﺪ ،دوﻧﺪه ﻣﻌﺮوف از ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﻟﻦ اﺳﺖ.
 .9ﻣﮓ وﯾﺘﻤﻦMountain home ،

رﯾﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اچﭘﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﺗﻠﻮرﯾﺪ ﮐﻠﻮرادو دارد .او اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ارزش  4.8ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ارزش  18ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و زﻣﯿﻦﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ Alta
 Lakesﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .10ﯾﻮری ﻣﯿﻠﻨﺮLos Altos Hills Hideaway ،

اﯾﻦ ﻣﺮد روﺳﯽ دﻧﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  25ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ
در دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﯿﻞ ﻫﺎﺑﻠﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد ﭼﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻗﺮن
 18ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
==============================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 11ﺗﻠﻘﻴﻨﯽ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ

اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﭼﯿﺰ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ

 ۱۴ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ درﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﻮد

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ را از ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

 ۱۰ﺗﻔﺎوت اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ

 ۵ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪﯾﺮش ﺑﭙﺮﺳﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(

 10ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد!

 ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۳ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 14ﻣﻬﺮ 1395

https://www.shabakeh-mag.com/are-network/4928 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

