
 معرفی وارن بافت دومین ثروتمند دنیا

سال ، امسال ب  عنوان هکی از  ۴۷موفق آمرهکاهی اسرتووارن بافت  وارن بافت سررماه  ذاار و تارر

 رهان ذاارمعرفی شدو او ه  اکنون بزرذترهن سرماه  ۴۱۰۷ترهن مردان رهان در سرال  ثروتمندترهن

آغاز کرد و هک مزرع   فروش دوری ذرداسررت، کار دود را از سررن سرریزدی سررالوی ب  عنوان روزنام 

میلیارد  ۲۴حاال داراهی دالص او در حدود  ای نداشررررت اماکوچک درهدو بافت در ابتدا، هیچ سرررررماه 

 .یدشیوی هسب و هارش آشنا شوهد، اهن مطلب را از دست نده دواهید با او ودالر استو اذر می

 مختصری از بافت

میالدی است ک  غالبأ با لقب باهوش اوماها  ۰۳۰۱ اوت ۰۱متولد  (Warren Buffett) وارن بافِت

ذاار، تارر و هک انسررررران دیردوای و شرررررودو او هک آمرهکاهی سررررررماه می ها دانشرررررمند اوماها نامیدی

 ورود دداسررت  کافی در اثباتذراهی )نداشرتن دان  و دلی  باشردو او دود را ییرو ندان می بشرردوسرت

او  باشدو داراهی دالصدار شررکت برکشاهر هاتاوی میاو مدهر عام  و بیشرترهن سرها  !کندمعرفی می

 ۴۱۱۲سرررمتامبر سرررال  بندی فوربس دراسرررت و در رتب میلیارد دالر برآورد شررردی ۲۴در حال حاضرررر 

 .استمیالدی، ب  عنوان ثروتمندترهن مرد رهان شنادت  شدی

دود را ب  بنیاد بی  و ملیندا ذیتس اهدا کردو حج  دالری  از داراهی ۲۰۸، او ۴۱۱۲مای ژوئن سال  در

استو بودی نظیرمیلیارد دالر استو اهدای داراهی در اهن سطح در تارهخ آمرهکا بی ۰۱ اهداهی او تقرهبأ

  بی  از دو برابر افزاه  بنیاد را ب شرد ک  اهن سرطح کمک کافی اسرت تا اندازیی اهندر آن زمان اعال 

 .دهد

زندذی مقتصردان  و رفتار فروتنان  مشرهور استو او کماکان  عالرغ  داشرتن ثروت زهاد، او ب  داشرتن

 میالدی ب  ارزش ۰۳۲۲مرکز داندی در همسرررراهوی اوماها، نبراسرررررکا ک  در سرررررال  در دان ی دود در

الذونا بیچ، در اهالت  تر درای ذرانکنردو البتر  اودران اسررررررت زنردذی میدالر درهرداری کردی ۰۰٬۲۱۱

 ۴۱۱۲ارزش دان ی او در اوماها در سررررررال  .اسررررررتدرهداری کردی ۴۱۱۷کالیفرنیا دارد ک  در سررررررال 

 .استدالر برآورد شدی ۴۱۱٬۱۱۱میالدی 

اسرت ک  در مقاهسر  با استاندارد دالر بودی ۰۱۱٬۱۱۱حدود  میالدی ۴۱۱۲درآمد سرالیان ی او در سرال 

 ۰۱۱میالدی بافت در بین  ۴۱۱۴مشاب  )مدهر عام   ناچیز استو در سال  درآمد هک شرخص با شل 

 .است شدو او مردی بسیار فروتنبرتر تأثیرذاار در دنیا توسط مجل ی تاه  آوردی مرد
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 :دوران کودکی

ار بودو بافت دومین فرزند از س  فرزند و تنها فرزند یسر دانوادی یدرش هاوارد بافت تارر و سیاستمد

سررروابق و  .ی یول و تجارت اسرررتعداد شررروفت انویزی از دود نشررران داداو در کودکی در زمین .اسرررت

کندو اش را متحیر میتجاری ی دقیق اعداد در ذهن دود، هنوز ه  همکارانهاه  در محاسرررب تواناهی

ی یدر بزرذ  درهد و هر بطری را از ملازی سنت ۴۲ی کوکا کوال ب  قیمت سرالوی، ش  رعب  ۲در 

در حالی ک  کودکان ه  سرن و سال او بر روی چمن لی لی و  ی ینج سرنتی فرودت ب  ازای هک سرک 

 .وارن تحصیالت دود را در دبستان رز هی  در اوماها آغاز کرد .کردندمی بولینگ بازی

 مهاررت ب  واشنوتن دی سی

آمرهکا انتخاب شرررد و ب  همین منظوراو ب  همرای دانوادی  در انتخابات کنوری یدرش ۰۳۷۴در سرررال 

مکان کردند و وی دوران راهنماهی دود را در مدرس  آلیس ده  ذاراندو در  ب  واشرنوتن دی سری نق 

شرردو در  فارغ التحصری  D.C سرالوی از دبیرسرتان وودرو وهلسررون در واشرنوتن ۰۴در  ۰۳۷۴ سرال

ها هزار حال حاضررررر معادل دی دالر روزنام  توزهع کردو ) اهن مقدار در ۲۱۱اش دوران دان  آموزی

ها و فروش آدامس، او با رفتن ب  درب دان  صرربر و شررکیباهی  اصرر  مه  سرررماه  ذااری(دالر اسررت

شررروب ب  کار کرد و برای مدتی نیز در ملازی یدربزرذ  مشررلول  نوشرراب  کوکا کوال و مجالت هفتوی

دالر، برای دود و  ۰۲را ب  قیمت هر سررره   citesservice سررر  سررره  شررررکت سرررالوی ۰۰بودو در 

دالر  ۴۴ بزرذ  ب  نا  دورهز درهدو در مدت کوتاهی بعد از درهد سررررها ، قیمت هر سرررره  ب  دواهر

دالر رسرررید ، او دیلی  ۷۱ب   اقدامی نکرد تا اهنک  هر سررره  کاه  هافتو وارن ترسررریدی بود اما هیچ

یس از مدت  citesservice یشیمان شد، چون سها  سرهع آنها را فرودت و بعد دیلی زود از اهن کار

اهن تجربرر  درب بزرذی برر  او داد  اهنکرر  هکی از اصررررررول مه   .دالر رسرررررریررد ۴۱۱کوترراهی برر  

 .ذااری، صبر و شکیباهی استسرماه 

 اعتراض ب  اداری مالیات

اش، اعتراض کرد و دالری برای دوچرد  ۰۲ذرفتن مالیات  ، ب  اداری مالیات ب  دلی  ۰۳۷۰در سال 

 .اش را حاف کنددالری دوچرد  ۰۲مالیات  سرانجا  موفق شد
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 دانشوای نبراسکا

تحصرری  ب  دانشررکدی علو  اداری و بازرذانی دانشرروای  یدرش تماه  زهادی داشررت تا وارن برای ادام 

 درشداند! وقتی یدو سال ب  دانشوای نرفت و عقیدی داشت بیشتر از استادها می ینسیلوانیا برودواما او

تحصررری  ب   شررران در اوماها برذشرررت و برای ادام مبارزات مجلس شرررکسرررت دورد، وارن ب  دان در 

موفق شد دوری لیسانس را در  دانشروای نبراسرکا رفتو با ورود کار تما  وقت ، تنها در مدت س  سال

 .اهن دانشوای بواراند و فارغ التحصی  شود

 دانشوای کلمبیا

علو  اداری و بازرذانی شود، ولی دانشوای ب  دلی  سن  کدیدواسرت وارد دانشمی ۰۳۲۰او در سرال 

او مجبور شرررد برای دوری فوی لیسرررانس رشرررت  اقتصررراد، ب  دانشررروای کلمبیا  ک  بافت او را نماهرفت و

دهوهد داد اسررتفادی  او از دو اسررتاد شررنادت  شرردی در تحلی  اورای بهادار، بنجامین)بن  ذراها  و .برود

دیلی زود ب   ب  دلی  داشررتن تفکرات نو در زمین  بازار سررها ، ۰۳۴۱ل ده  یبن ذراها  در طو .برد

های ارزان، ب  دطر بودن سها بی ذاار و تحلی  ذر بزرگ معروف شردو او ب  دلی عنوان هک سررماه 

کلمبیا، تنها دانشررجوهی بود ک  در کالب درب بن ذراها   دنبال آنها بودو بافت در طول تحصرریالت  در

ی فارغ التحصرررریلی ه  تصررررمی  ذرفت تا برای ذراها  بطور راهوان کار دوری ذرفتو بعد از + A نمری

ب  عنوان دالل  ولی بن نماهرفتو او بعد از رد شرردن ییشررنهاد کار توسررط ذراها ، در وال اسررترهت کند،

رهد  اما ، یمپ بنزهن سررینکالهر را د سررها  مشررلول ب  کار شرردو او با اسررتفادی از در آمد ک  اهن دوران

اش در اوماها برذشرررت و در بنوای بازدهی نداشرررتو بافت ب  دان  رفت، یمپ بنزهنچنان ک  انتظار می

فالک ب  عنوان فروشرررندی  –در شررررکت بافت  ۰۳۲۷تا  ۰۳۲۰از سرررال  . کار شرررد یدرش مشرررلول ب 

 در شررررکتب  عنوان تحلیلور اورای بهادار  ۲۲تا  ۰۳۲۷شرررروب ب  کار کردو از سرررال  سررررماه  ذاار

بافت همکاری  ب  عنوان شررررررهک عمومی با شررررررکت ۲۳تا  ۰۳۲۲ذراها  نیومن ب  کار یردادتو از 

 .داشت

 ازدواج اول

با ه  ازدواج  ۰۳۲۴تاممسرررون آشرررنا شررردو اهن دو در آوره   او در زادذاه  با ددتری ب  نا  سررروزان

 .کردند دالر اراری ۲۲لغ ماهیان  ی مخروب  و یر از موش را ب  مبآیارتمان س  دواب  کردندو آنها هک

فرزند اولشررران ، ب  نا  سررروزی متولد شررردو برای صررررف  روهی از هک کشررروی دراب  ۰۳۲۰در سرررال 

 .لباب برای او تخت درست کردند
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 تدرهس در دانشوای

و چند مشررراور امالح محدود بود ک  البت   Texaco در آن سرررالها سررررماه  ذااری وارن ب  اهسرررتوای

درآمد، در دانشروای اوماها شروب ب  نکردو در اهن دوران برای کسرب  هیچکدا  براه  موفقیتی کسرب

 های عمومی،او قب  از شرررررروب تدرهس، برای غلب  بر ترب حرف زدن در رمع و مکان .تدرهس کرد

میانوین سن آنها دو  هک دوری آموزش با ده  کارنوی ذاراندو بافت در دانشروای برای دانشرجوهانی ک 

 .ردکبرابر سن دودش بود  اصول سرماه  ذااری را تدرهس می

 همکاری وارن و بن ذراها 

بافت و سررررماه  ذاار مشرررهور، از او دعوت کرد تا با    بن ذراها  ، اسرررتاد دانشررروای۰۳۲۷در سرررال 

دواسرررت براه  کار کندو سررررانجا  وارن بعد از مدتها انتظار ب  آنچ  می دالر ۰۴۱۱۱حقوی سررراالن  

تجزه  و  کردند و بافت روزها ب  ای اراریبافت و همسررررش در حوم  ی شرررهر نیوهورح دان  .رسرررید

یردادتو در طول اهن دوران می ذااریهای موفقیت در سررررررماه تحلی  ذزارشرررررات و تحقیق در زمین 

دواسررت بداند ک  چوون  هک شرررکت در شرردو بافت می تفاوتهاهی بین روند کار ذراها  و بافت آشررکار

 ارقا  بودو همچنین وارن مدهرهت شررررررکت راهابد و بن ب  دنبال اعداد و می بین رقبا ب  برتری دسرررررت

در آمد و سررود و  عاملی مه  در سرررماه  ذااری می دانسررت  اما ذراها  صرررفا ب  تراز نام  و صررورت

کردو بین سررررررالهای تور  می داد و ب  نوب رهبری و مدهرهت شرررررررکت کمترزهان شرررررررکت اهمیت می

 .دالر رساند ۰۷۱/۱۱۱ر ب  دال ۳/۲۱۱وارن سرماه  ی شخصی دود را از  ۰۳۲۲تا ۰۳۲۱

 تولد دومین فرزند بافن  هاوارد ذراها 

هاوارد ذراها  ب  دنیا آمدو وارن نا  فرزندش را از نا  یدر  دومین فرزند بافت ب  نا  ۰۳۲۷در سررررال 

ذراها  بافت  اش، انتخاب نمودو هاواردبافت، همچنین بنجامین ذراها  اسررتاد مورد عالق  دود  هاوارد

کوکاکوال و آرچر دانیلز میدلند  های برکشرراهر هاتاوی، شرررکتن مدهر ارشررد ارراهی در شرررکتعنواب  

کیلومتر  ۰٫۲ای زمین  کشررراورزی اسرررت، ک  مالک مزرع  اش درنماهدو ولی فعالیت اصرررلیفعالیت می

 .باشدمی مربعی در تکامای، نبراسکا

 ی سرماه  ذااری بافتموسس 

ی دود ی ذراها  و با تما  سرماه همچنین تجارب ارزندی ای مناسب وبا داشتن تجرب  ۰۳۲۲در سال 

با دواهرش  ۰۳۲۲در اواه  می  .ذااری بافت را تاسیس کردی سررماه مؤسرسر  ب  اوماها برذشرت و
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 هزار دالر در ۰۱۱دالر شررررررهک شررررردو او  ۰۱۲۱۱۱ای ب  ارزش دورهز و عم  آلیس ب  سررررررماه 

Buffet Association Ltd  دالر  ۰۱۱/۱۱۱کردو قب  از یاهان سررال سرررماه  وی ب   ذااریسررماه

دالر در دیابان فارنا  درهداری  ۰۰۲۱۱اتای دواب ب  قیمت  ۲شرردی با  ی ذچکاریرسررید و هک دان 

ت باف . را حمراقرت برافرت نرامیدو در همان سررررررال سررررررومین فرزند او ب  نا  ییتر ب  دنیا آمد کرد کر  آن

زندذی او شررک  دهوری ذرفت و  کرد و در آن هنوا رلسررات  را با شرررکای دود در آن دان  برذزار می

مالک س  شرکت شدو در  ۰۳۲۴داشرتو در سال  بافت سر  فرزند، هک زن زهبا و تجارت دیلی موفقی

ب  هک میلیونر تبده   ۰۳۲۴در  .شرررکت شررد ۴صرراحب  ذااری بافتی سرررماه موسررسرر  ۰۳۲۲سررال 

 .رسیدمیلیون رسیدی بود ک  از اهن مقدار هک میلیون آن ب  بافت می ۴زهرا سرماه  شرکت  ب  شد، 

 تأسیس شرکت برکشاهر هاتاوی

ب  نا  برکشرررررراهر هاتاوی تلفیق کردو در ژانوه   ها را در هک شرررررررکت منسرررررروراتاو تمامی شرررررررکت

دالر متعلق ب   ۰/۴۲۱/۱۱۱دالر بود ک  بی  از  ۴/۰۴۲/۲۱۱ارزش سرماه  شرکت بافت ب ۰۳۲۲

 ۰۷/۲۲شرررکای بافت، سررها  برکشرراهر هاتاوی را ب  ارزش هر سرره   ۰۳۲۲در سررال .آقای وارن بود

 .، یاهرش سهامدار ردهد را در شرکت ممنوب کرد۰۳۲۲درهدندواو در اوادر سال  دالر

 بافت  رئیس برکشاهر هاتاوی

دصرروصرری در بالتیمور درهد ک  فروشرروای دردی فروشرری  برای برکشرراهر هاتاوی هک ۰۳۲۴در سررال 

 ۰۱ب  ازای هر سرره  ،  ۰۳۲۴آنرا برعهدی ذرفتو برکشرراهر در سررال  مسررلولیت رهاسررت هیات مدهری

سهامداران  برای اولین بار رئیس برکشاهر هاتاوی شد و نام  ای ب  ۰۳۴۱او در سال  .سنت سود داد

 ۰۳۲۲های ی سالکردو در فاصرل  نوشرتو بعد از چندهن سررماه  ذااری داراهی دالص او افزاه  ییدا

دالر رسررررریدو در طول اهن دوری بافت ک   ۳۲ دالر ب  ۴۱ارزش هر سررررره  برح شررررراهر، از  ۰۳۴۲تا 

درصد دهور از سها  شرکت را بخرد و سها   ۰۷بود، توانست  درصد از سها  برح شاهر ۴۳صاحب 

 .درصد رسید ۷۲درصد از سها  را داشت ب   ۰او و همسرش ک  

 ثروتمند دنیا ۷۱۱کی از بافت  ه

همچنین در صناهع مختلف سرماه  ذااری کردو در سال  بافت شررکت برکشراهر هاتاوی را توسع  داد و

دالر  ۴۳۱سرررها  درهدو هر سررره  ب  قیمت  ABC دالر برح شررراهر در میلیون ۰۷۱با داراهی  ۰۳۴۳

دالر شررروب  ۴۴۲ه  را با قیمت هر سرر ABC یس از مدت کوتاهی، فروش سررها  در بودو برح شرراهر
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برای اولین بار،  میلیون دالر رسرررید و ۲۴۱دالر یاهان دادوثروت دالص بافت ، ب   ۰,  ۰۰۱با  کرد و

 .معرفی شد ثروتمند دنیا ۷۱۱نا  او در مجل  فوربس ب  عنوان هکی از 

 seescandy درهد شرکت

میلیون دالر بخردو اهن  ۴۲ب  مبلغ  seescandy نا  فرصررت ییدا کرد تا شرررکتی ب  ۰۳۴۱او در ده  

 .ذااری برکشاهر هاتاوی بودسرماه  درهد بزرذترهن

 درهد سها  شرکت واشنوتن یست

درهدو اهن کار او سبب شد تا کاترهن ذراها  سریرست  سها  شرکت واشنوتن یست را ۰۳۴۰در سال 

نیز سعی در ب  دست  ۰۳۴۳همچنین عضرو هیلت مدهری شرودو در سال  روزنام  و نشررهات شررکت و

 .بی سی نمود آوردن سها  ای

 فت رهانی شرکت بافتییشر

دواهررد در کررارهرراهی کرر  ارزش مشررررررخصرررررری نرردارنررد، نمی بررافررت برر  زمرران درهررد ه  توررر  داردو او

ماند تا کاالهای مطملن و همچنین سرررررها  کسرررررادی و اصرررررال  بازار می ذااری کندو او منتظرسررررررماه 

ت فرص ار سها  ،مطملن را با قیمت منطقی)یاهین  درهداری کند، زهرا کسرادی و رکود باز هایشررکت

 شرررود و هرذای سررراهرهنکار میهر ذای در بازار، احتکار راهج باشرررد، بافت محافظ  .کنددرهد اهجاد می

متضرراد، سرربب شرردی تا  شررودو اهن اسررتراتوی دوذان  وی دود باشررند  بافت یر تکایو مینوران سرررماه 

شرررکت وارد نشررودو البت  ب  اهن  شرررکت بافت ب  ییشرررفت رهانی برسررد و دسررارت مه  قاب  تورهی

های دوبی را از دست دادی استو بافت دوران فرصت انتقادهاهی نیز ورود دارد ک  شرکت در طول اهن

در درهد سررها  باهد ب  ذون  ای آن شرررکت را مورد بررسرری قرار دهد ک   معتقد اسررت ک  سرررماه  ذاار

درصررررررد از  ۰۲، تنها ۴۱۱۲ل ذوهد ک  در سررررررااو دود می .دواهد تمامی شرررررررکت را بخرد ذوهی می

درصد،  ۰۴مالیات کردی است در حالیک  کارمندان او با ورود درآمد کمتر  درآمدش را صررف یردادت

سبت او ب  ن کند ک  سبب شدی تایردادت کردندو بافت همیش  سیست  و روند دود را تحسین می مالیات

ی ک  دالر آمرهکا، در هک دوری ر اسررتوارن بافت بر اهن باو .کمتر از هک منشرری مالیات یردادت کند

ک  روند رو ب  افزاه  رکود و کمبود معامل  در آمرهکا  شودو او عقیدی داردارزش میطوالنی مدت بی

 ی اهن عم  بخ شود، در نتیج ها و دالر آمرهکا بی ارزش میمعنا ک  داراهی ، هشداری است ب  اهن

موضرروب او را وادار کرد تا  ذیردو اهنها قرار میتان دارریهای اهاالت متحدی در دسرربزرذی از داراهی
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دارری شودو بافت نسبت ب  دالر بدبین استو او می  وارد بازار یول ۴۱۱۴برای نخستین بار در سال 

آورندو هاهی اسررت ک  درآمد دوه  را از دارج اهاالت متحدی بدسررت میشرررکت ذوهد ک  در رسررتجوی

مورد بحث  ذااری کرد و در وب سراهت برکشاهر هاتاوی موضوب را در شررکت یتروچین سررماه بافت

کند و چشرررررر  یوشرررررری نمی ی اهن شرررررررکت، از آنهرای مورود درباریقرار داد کر  چرا بر دالف بحرث

تولید انرژی، بازار قالی، رواهرات و مبلمان  های کالنی در زمین  های مختلف از رمل  بیم ،سرررماه 

ک  بافت از سررررررهامداران آن اسررررررت عالوی بر کوکا کوال، آمرهکن  عروفیهای مداردو از رمل  شررررررکت

باشرررردو ب  دلی  ترکیب نظرات شرررودی و ردی بافت در زمین  تجارت سررررخنان او  اسرررمرب و ژهلت می

 هستندو)تعدادی از آن سخنان در قسمت یاهانی اهن مطلب ذکر شدی است  معروف

 چ  کسی می تواند مشاور دود را ییدا کند

در تجارت دود ” کسرررررری می تواند مشرررررراور دود را ییدا کند چ “ا دواندن کتاب ذراها  ب  نا  بافت ب

درهد و سرررماه  ذااری در هک شرررکت بیم  را داشررتو در هک صرربح دلماهر  تحولی اهجاد کردو او قصررد

بست   رفتو وقتی ب  آنجا رسید درها GEICO سوار ترن شد و ب  دفتر مرکزی شرکت بیم  هکشرنب 

در را باز کردو از  بودند ولی او منصرررررررف نشررررررد و بی وقف  و محک  در را کوبید تا سررررررراهدار آمد و

رو آوردو او ب  طبق  شرش  رفت و در  شرانس ب  بافت” کسری در سرادتمان نیسرت “سرراهدار یرسرید  

سررواالتی  اش از مردهای تجاریاو ب  سرررعت در مورد شرررکت و فعالیت .کردآنجا هنوز مردی کار می

معاون  های آنها چهار سراعت طول کشیدو آن شخص کسی نبود رز لوری دهوهد سون صرحبت .یرسرید

تا برح شرراهرهات وی  مالی شرررکتو اهن تجرب  بزرگ بافت در اصرررار بر انجا  فعالیت دود سرربب شررد

 یو با ارائ  بیم  GEICO شرکت ، بافت از۰۳۲۰را تصاحب کندو در سال  GEICO تمامی شرکت

سرررمتامبر همان سرررال بنجامین ذراها   اسرررطوری بافت  ها دالر سرررود بدسرررت آوردو دربیماران، میلیون

درصد سها   ۴، بی  از ۰۳۳۲او در سال  .داطرات و نصاهح  تنها ذااشت درذاشت و او را با تما 

هواییمای میلیون دالر  ۳/۴، ب  مبلغ ۰۳۲۳دالر درهدو در  میلیارد ۰/۴۱شرکت کوکاکوال را ب  قیمت 

ر دهو هایدرهد، اما ب  دلی  انتقادهاهی ک  دود او در ذاشت  از مدهر عامالن شرکت رتی برای شررکت

ذروی کارسرررون،  ۰۳۲۳ برای چنین درهدهاهی کردی بود  اهن عم  را توری  نایاهر دانسرررتو در سرررال

میلیارد  ۴۱۱۴،۰۰لکردندو او همچنین در سرررا بافت را ب  عنوان یولدارترهن مدهر قرن بیسرررت  معرفی

های در ذردش ذااری کرد تا دالر آمرهکا را در برابر دهور یول دالر برای قراردادهای سرررلف سررررماه 

 ذااری درمیلیارد دالر بودو او موفق شررررررد با سرررررررماه  ۴هرا برافرت از اهن معراملر  نجرات دهردو سررررررود

دود بیفزاهد و لقب    ثروتهاهی ک  سررها  آنها ب  ارزش واقعی دود نرسرریدی بودند، هر روز بشرررکت

 .هکی از ثروتمندترهن مردان تارهخ را از آن دود کند
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 ازدواج دو 

 Astrid) با آسررررترهد منکس ۴۱۱۲سرررروزان همسررررر بافت درذاشررررتو او در سررررال  ۴۱۱۷در سررررال 

Menks) ازدواج کرد. 

 امور نیکوکاران 

اعال  کرد ک   ۴۱۱۲بعدی است، از همین رو در ژوئن  وارن مخالف انتقال ثروت از هک نس  ب  نس 

میلیارد داراهی دوه  را ب  صررررررورت  ۲۴میلیارد دالر از  ۰۴هعنی  درصررررررد ثروت دود، ۴۱بی  از 

 ی بی  و ملیندا ذیتس)اهداف اصلیی رهان، مؤسس ی دیره ب  بزرذترهن مؤسرسر  های سراالن کمک

ا و سطح دنی افزاه  سرالمت و کاه  فقر شدهد در تاسریس اهن بنیاد از سروی بی  ذیتس و همسررش،

بخشد تا اطالعات اسرت  می های آموزشری و دسرترسری ب  تکنولوژیدر آمرهکا ذسرترش دادن فرصرت

میلیارد دالر استو اهدای داراهی در اهن  ۰۱حج  دالری اهداهی او تقرهبأ  .در امور دیره  صررف شود

کافی اسرررت تا  شرررد ک  اهن سرررطح کمکدر آن زمان اعال  اسرررتو نظیر بودی در تارهخ آمرهکا بی سرررطح

میالدی ب  حاکمیت مطلق بی  ذیتز  ۴۱۱۲در سال  .اندازیی اهن بنیاد را ب  بی  از دو برابر افزاه  داد

 .سال، یاهان داد ۰۰ب  عنوان ثروتمندترهن فرد رهان یس از 

 ارن بافتثروت و

ب  هک بیلیونر تبده  شررد، زمانی ک  ب  فروش مقداری از سررها  برکشرراهر هاتاوی  ۰۳۳۱او در سررال 

مقاهسرر  با  اسررت ک  دردالر بودی  ۰۱۱٬۱۱۱میالدی حدود  ۴۱۱۲درآمد سرالیان ی او در سررال  .یردادت

ام  ب  عنوان ن ۴۱۱۴سال  اسرتاندارد درآمد هک شخص با شل  مشاب  )مدهر عام   ناچیز استو در

باشررد ک  وی رزو ثروتمندترهن افراد رهان می .فرد یر نفوذ رهان در مجل  تاهمز ب  چاپ رسررید ۰۱۱

فرد سررو  رهان معرفی شرردو ب  وی لقب باهوش اوماها و  ۴۱۰۱ فرد دو  و در سررال ۴۱۱۳در سررال 

دی و رفتار فروتنان  او علیرغ  داشرررتن ثروت زهاد، ب  داشرررتن زندذی سرررا .انددادی دانشرررمند اوماها را

در سرررال  اسرررتو او کماکان در دان ی دود در مرکز داندی در همسررراهوی اوماها، نبراسرررکا ک  مشرررهور

تر ای ذرانالبت  او دان  .کنداسرررررت زندذی می دالر درهداری کردی ۰۰٬۲۱۱میالدی ب  ارزش  ۰۳۲۲

بودو ارزش دران ی او در درهرداری کردی  ۴۱۱۷سررررررال  در الذونرا بیچ، در اهرالرت کرالیفرنیرا دارد کر  در

ارزش هر سرره  شرررکت سرررماه   .اسررت دالر برآورد شرردی ۴۱۱٬۱۱۱ میالدی ۴۱۱۲اوماها در سررال 

زی، سایزی، مب سازی، شیرهنیبیم ، نوشراب  ک  شررکتهای” برکشراهر هاتاوی“ذااری وی با عنوان 

او مانند ذراها  ب  عد  امکان یی   .الر اسرررررتد ۲۰۱۱۱ذیرد، می رسرررررتوران و فرش بافی را در بر
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کند، زهرا ب  اعتقاد وی قیمت سررررره  نیز بررسررررری نمی بینی آهندی معتقد اسرررررت و حتی قیمت سرررررها  را

 معیار دوبی برای انتخاب سره  مناسرب نیسرتو او هک ماشین کادهالح ای اسرت وشرادص ذول زنندی

DTS دارد. 

 بافتنکات اصلی سرماه  ذااری وارن ادوارد 

 رات بازار بر روی تک تک شرکتها وقیمت سها  را در بازار دنبال نکنید و ب  رای یی  بینی تلیی –

 .ارزش آن ها کار کنید

دارهدو در  در مورد درهد سها  همان قدر وسواب داشت  باشید ک  در مورد کسب و کار دود –

 .کافی داشت  باشید دان ذااری دوه  های کاری دود سه  درهدی و در مورد سرماه محدودی

های مدت شرکت یس از انتخاب سه  مناسب باهد آن را در شراهط دوب و بد حفظ کنیدو در بلند –

 .های بد از بازار دارج می شونداند و شرکتدوب برندی

شرکت دوب، شرکتی است ک  از دصوصیات   -شرکت های دوب را در قیمت های یاهین بخرهدو –

 :زهر بردوردار باشد

 .دارای مدهرهتی دوب باشد –

هعنی ها آن را در  .بی  از حد نیاز ور  نقد ب  دست آوردی و آن را ب  روشی مناسب مصرف کند –

نقدی و ها بازدرهد سها  ب  سرماه   ذااری کند و ها ب  صورت سودفعالیت های سود دی سرماه 

ان عاقالن  بودن مصرف ور  نقد توذااری هر شرکت می ذااران دود دهدو با بررسی بازدی سرماه 

 .در آن را بررسی نمود

 .دارای حاشی  سود باال هستند –

 .هابدارزش بازار آن بی  از سودشان افزاه  می –

 ی مستقی  ازقیمت درهد دوب زمانی است ک  قیمت سه  یاهین تر از ارزش دفتری باشد )استفادی –

 .نظره  ذراها  

 .محدود کنیدسبد دود را ب  چند سه  دوب  –

 .تحقیقات دود را ب  طور مناسب و روشن انجا  دادی و تحت تاثیر تفکرات دهوران قرار نویرهد –

 دو قانون وارن بافت

 .اول یول سهامدارانتان را نسوزانید

 !دو  قانون اول را فراموش نکنید
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 تحصیالت و مدارح علمی

 ترررررررررررررررحصرررررررررررررررررررریررررررررررررررر  در دانشررررررررررررررررررررورررررررررررررررای نررررررررررررررربرررررررررررررررراسررررررررررررررررررررکرررررررررررررررا

 انشوای کلمبیافوی لیسانس رشت  اقتصاد در د

 هامسلولیت و مقا 

 تدرهس در دانشوای

 ذااری بافتی سرماه تاسیس موسس 

 رئیس برکشاهر هاتاوی

 تحلیلور اورای بهادار در شرکت ذراها  نیومن

 فالک –ذاار در شرکت بافت فروشندی سرماه 

 شرهک عمومی شرکت بافت

 نکات رالب از زندذی و شخصیت بافت

  دف خاده خ د دف  بافت به داشتن  نددی  قتندداده   ففناف فف نداده قشو ف اتت  ا  مقاما

اتتتتتتتت  خفیدافی مفده  دالف ۱۵۵هناف    ۱۵قیالدی به افنش  ۵۸۹۱داددی یه دف تتتتتتتا  

 دف ایابت مابیففدیا دافد مه دف تتتتتتتتا  نفی دف الی دا بیچ مدتد  اببنته ا  ختاده یفا ندتدی  ق 

 .خفیده اتت ۴۵۵۲

  ایف قفاف اتت مت  شفمت قفا نداحب مدد  اقید افم آ  آدم  »ی ید: یینس ق ا  دفبافه بی

 .«بی  باشد

  شخد  ددافد   فادد   هیچ فاددده یا قحافظبافت هقیشته خ دش ان قبی  شتخد  خ د فا ق

 .شخد  ددیاتت نفی  شفمت جتمدد هفچدد مه قابک بنفگهفین با جت شخد  تفف دق 

  قدیفا  اجفای   شتفمت نشتلی  شتده اتت  ا  هف تابه ندوا یک داقه به ۳۱شتفمت بافت ان

هفین جلتات یا قلابقات نلفد   یدد  ا د یتتد   اهدا  آ  تا  فا ابال  ق ها ق ای  شتفمت

ادتتتت  آق خنه  ۴  به قدیفا  اجفای  خ د  مددقدد بفیناف دق فا بف قبدای یک شتتتتی ه قا ده

  اد  « ای ان پ   تتواقدافا  خ د فا هدف ددهیدذفه هفین»تتت: ادت  ا   ای  اتتت مه ا

 .«ففاق ش دلدید اد  ا   فا»ی ید د م ق 

 قدن   دفتتتت  ا  به مافهای اجنقا   شتتل   نقایل  ددافد  تتتفیفق  ا  پس ان بانیشتتت به

 .مفد  قتدافی ذفت ب داده )پاپلف (   نقاشای نل ینی   اتت
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 مافش دافد   مدد   ده ماقپی نفی بف ف ی قینت دته با خ دش نلف  هقفاه حق  ق  اف  بتافت

به خ دنا  قنل  باشید؛  های ا نبافی د فی مدید  ان مافت»ی ید: ا  هقیشه به ج ادا  ق 

ن ادید  تتتاخنه  نتتقدا نا جای  مه ق  تتتاند  بلله ادتتتا  اتتتت مه پ   فاپ   ادتتتا  فا دق 

ن جه دلدید فتط به آدوا ی ش مدید اقا مافی فا مه  های دیگفا ن دیه تتاده نددی  مدید  به

های قعف   دباشید  آ  چینهای  فا بپ شید ادجام دهید  ددبا  قافک مدید دفتت اتتفلف ق 

دهد  پ   خ د فا به خاطف چینهای غیفنتتتف فی هدف احتتتتاس فاحن  دتتتتت ق  مه به شتتقا

شتتتتقاتتتتتت   د مه  اقعا به آدوا دیان دافید  ای  نددی ندوا به خاطف چینهای  خفج مدی .ددهید

 .«یددد دهید مه بفای نددیینا  نعیی  نللی چفا به دیگفا  ای  ففدت فا ق 

  اقندتتتاد ان  بیتتتتادس خ د فا دف فشتتتنهابنحدتتتی  دادشتتتگاه دبفاتتتتلاتتتتت   ف  بافت  فاف

یذاف   د یتتتدده ایهتتتفق .دادشتتلده بانفیاد  ملقبیا نحت دظافت بدجاقی  یفاهام یففنه اتتتت

 .بافت ناثیف نیادی یذاشنه اتت یذافیقعف    فیلیپ فیشف دف بیدش   فلتفه تفقایه

 شتتاید بفای  .بافت یل  ان قخابفا  تتتفتتتخت ادنتا  ثف ت ان یک دتتت  به دتتت  بعدی اتتتت

بدیاد بافت قدنت  ش د   هقی  اتت یه ا الم مفده بخش نیادی ان ثف نش پس ان قفگ ا  به

هناف دالف اتتتتت  ا  دفبافه  ۹۱یذافی ا  دف حا  حانتتتف ف تتتتوم شتتتفمت تتتتفقایهافنش ه

خ ب   د  بتتتتن  به آ   بونف ان  یذافیشتتتداتتتتای  یک تتتتفقایه»ی ید: یذافی ق تتتتفقایه

 .«دیگف اتت یذافییذافی به تفقایهپفید  ان یک تفقایه

   ق فد  القه  غذای فتتن فا  ق فد  القه ی بافت دف ا قاها  خاده ی اتنیک ی فات اتت

ا  یک قاشتتی   .ی بافت   اتتتنیک اتتتنخ ا  داف   خ فاک ی شتتت   تتتبنی خفد شتتده اتتتت

 خ د ددافد دافد  دف نق  ایقی    ماقپی نف شخد  ف ی قین ماف DTS مادیالک

  بافت داقیده ب د   دالف خفیده ب د   آ  فا حقاقت ۱۵٫۱۵۵ا  هد ن دف خاده ای مه به قبلغ

 .دافد دالف افنش ۰۵۵٫۵۵۵ی  خاده دف حا  حانف نددی  ق  مدد  ا

   با آتتتنفیدقدلس اند اج  ۴۵۵۳تتت نا  هقتتتف بافت ف ت مفد  ا  دف تتتا   ۴۵۵۲دف تتتا

 مفد

   یف ه مافتتتتتت    بافت فا به  د ا  پ   دافنفی  قدیف قف  بیتتتتتتنم قعفف   ۵۸۳۸دف تتتتتتا

 مفددد

   ذروی وهسوار   تحقیق، تررم  و ذردآوری
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