
 

 

 نفر از افراد بسیار موفق دنیا ۱۸ولین شغل ا

 

 

 

 انتشار وتسط اکنال ثرومتندترین
 استفاده کنید. این لینکبرای عضویت در کانال ثروتمندترین می توانید از 
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با خود بگوییم که شرایط نابرابر موجب شاید با نگاه به افراد موفق و تاثیرگذار 

خورد، چه بسا االن است و اگر شرایط طور دیگری رقم می ها شدهپیشرفت آن

ترین افراد دنیا دوران کودکی و ها نشسته بودیم. اما بسیاری از موفقما جای آن

نوجوانی معمولی و یا سختی را گذرانده و برای کسب درآمد دست به انجام 

ترین نفر از موفق ۱۸ باورنکردی مشاغل اولین  اند. در ادامه بابی زدهکارهای عجی

 .شویمو تأثیرگذارترین افراد دنیا آشنا می

 فروختمارک کوبان کیسه زباله می

 جفت یک  ماوریکس، در کودکی ، کار آفرین و مالک تیم بسکتبال داالسمارک کوبان

 گویدمی او به پاسخ در پدرش. کندمی درخواست پدرش از اسنیکرز قیمت گران کفش

 خودت پول با و کرده پا و دست کاری خودت برای باید خواهی،می را هاکفش اگر که

زباله به صورت  کرده و رو به فروش کیسه گوش پدر یتوصیه به هم او. بخری را هاآن

 .آوردخانه به خانه می



 

 

های سال سن بیشتر نداشت، با راهنمایی دوست پدرش کیسه ۱۲کوبان که در آن زمان 

 .فروختدالر بیشتر از قیمت خرید می ۳زباله را 

 فروختلوید بلنکفاین در استادیوم تنقالت می

 

را بر عهده  گلدمن ساکس یکه سمت مدیرعاملی شرکت تامین سرمایه لوید بلنکفاین

تریت است. او هم راه موفقیت را از زمین خاکی اسدارد، یکی از تأثیرگذارترین افراد وال

پول و قدرت: چگونه "اش )و البته بدون توپ پالستیکی!( شروع کرد. طبق کتاب بیوگرافی

های ارزان قیمت ساخت دولت در ، بلنکفاین در خانه"گلدمن ساکس به فرمانروایی رسید؟



 

 

های نیویورک دیوم یانکیبروکلین نیویورک بزرگ شد و به عنوان اولین شغل خود در استا

 .فروختتنقالت می

 ی آماتور پرنده بودریچارد برانسون تکثیر کننده

 

کرد. طبق ، از همان روز اول برای خودش کار میگروه ویرجین میلیاردرموسس  ،برانسون

سالگی به همراه بهترین دوستش نیک پاول شروع  ۱۱پستی در لینکداین، برانسون در سن 

تر ها سریعهایشان بفروشند. پرندهها را به همکالسیسانان کردند تا آنبه پرورش طوطی

ها مجبور شدند شانس خود را در پس آن شدند،که بتوانند بفروشندشان تکثیر میاز آن

ها درختان صنوبر کوچکی بازار دیگری بیازمایند. از آنجا که کریسمس نزدیک بود، آن



 

 

ها پول خوبی به جیب بزنند. ها بزرگ شدند با فروش آنخریده، امیدوار بودند وقتی درخت

 !ها را قبل از بزرگ شدن خوردنددرخت اما متاسفانه تعدادی خرگوش

 کردمریسا میر در یک خواربارفروشی کار می

 

سال  ۱۶گوید زمانی که ، مدیرعامل یاهو، در مصاحبه با فورچون میمریسا میر

سن داشته، به عنوان شغل تابستانی در فروشگاهی در ویسکانسین فروشندگی 

گوید آنجا بود که برای اولین بار ارزش اخالق کاری کرده است. او در ادامه میمی



 

 

را خودش به چشم دیده است. همچنین این شغل به او چیزهای زیادی راجع به 

اد و سبک سنگین کردن ارزش ی افراقتصاد خانواده، مبادالت تجاری روزانه

 .خرید یاد داده است

 کردی تولید لوازم آشپزخانه کار میبث کامستاک در کارخانه

 

مدیر ارشد بازاریابی جنرال الکتریک است و بر ایجاد سرویس استریم ویدئوی  کامستاک

ای شود، در نیز نظارت داشته است. اما قبل از اینکه وارد دنیای حرفه (Hulu) هولو

 .کند، ارزش کار سخت را آموختی رابرمید که وسایل آشپزخانه تولید میکارخانه



 

 

دهد که تابستان بعد از سال اول کالج، برای فاصله او در یک پست لینکداین توضیح می

از کار دانشگاهی، به عنوان شغل تابستانی این کار گرفتن از محیط آکادمیک و استراحت 

را انتخاب کرد؛ اما تا به خودش آمد دید که در این کار غرق شده است. او هنوز هم به 

ی کار کردن گروهی برای غلبه بر دوران سخت کاری ی شغل اولش نحوهاینکه به واسطه

 .کندرا آموخته است افتخار می

 ودب کت کول پیشخدمت رستوران

 

ای کیک و شیرینی سینابون شود، های زنجیرهرئیس فروشگاه کول قبل از اینکه

سالگی به عنوان یک  ۱۷کرد. کولز در های هوترز کار میسال در رستوران ۱۵



 

 

که مالکش برای ) ای هوترزهای زنجیرهرستوران پیشخدمت معمولی در

ها است( شروع به کار کرد، اما با گذشت زمان نشان داد استخدام افراد ظاهر آن

سالگی به  ۲۶هایی فراتر از یک پیشخدمت ساده دارد و باالخره در که قابلیت

 .معاون ریاست رسیدمقام 

ی سوم زندگی خود را صرف آموزش کارمندان به گزارش فورچون، او بیشتر دهه

 .و مدیران کرده است

 وارن بافت روزنامه فروش بود



 

 

از زمان کودکی به پول درآوردن و پس انداز کردن عالقه داشت. امروز، بنا به گزارش  بافِت

میلیارد دالر سرمایه دارد که او را به یکی  ۶۱.۲فوربز، رئیس و مدیر عامل برکشایر هاتاوی 

 .کنداز ثروتمندترین افراد دنیا تبدیل می

ی واشینگتن اندن روزنامههایش را با رسسالگی صبح ۱۳اش، بافت در سن طبق بیوگرافی

اندازش را بر روی یک دالر از پس ۱۲۰۰گذراند. در همان سال، او پست به مشترکین می

 .گذاری کردجریبی سرمایه ۴۰زمین کشاورزی 

 فروختاوباما بستنی می

 



 

 

حتی رئیس جمهور آمریکا و یکی از قدرتمندترین رهبران حال حاضر 

 .ای داشته استساده جهان هم در نوجوانی شغل پاره وقت

به گزارش تایمز، اوبامای نوجوان اولین شغل خود را در بستنی فروشی 

 .در هونولولو پیدا کرد رابینز-بسکین ایزنجیره

 کرداپرا وینفری در فروشگاه مواد غذایی کار می

 

پوست میلیاردر جهان او را به اولین زن سیاه اپرا وینفری ایی رسانهامپراطور

میلیارد دالر دارد.( اما اپرا  ۳تبدیل کرد. )طبق گزارش فوربز او ثروتی حدود 



 

 

قبل از رسیدن به موقعیت فعلی، دوران کودکی سختی را گذرانده و با فقر دست 

 .کرده استو پنجه نرم می

به گزارش فوربز اپرا هنگامی که در دوران نوجوانی با پدرش در نشویل زندگی 

ول به کرد، در یک فروشگاه مواد غذایی، درست کنار آرایشگاه پدرش، مشغمی

 .کار بوده است

 شستمایکل دل در رستوران ظرف می

 



 

 

 گذار و مدیرعامل شرکت دل، از روزهای اوج و دوران شکوفایی، بنیانمایکل دل

PC  میلیارد دالر  ۱۸.۷استفاده کرد و به قدرت رسید. امروز ثروتِ وی حدود

 .شودتخمین زده می

اما قبل از اینکه دل به پر و بال گرفتن صنعت کامپیوترهای شخصی کمک کند، 

 سالگی در یک رستوران ۱۲اش، به عنوان اولین شغل در سن بنا به بیوگرافی

 .شستچینی ظرف می

 کرددیوید مورداک در پمپ بنزین کار می

 



 

 

، شرکتش را به Dole صنایع غذایی یساله ۹۱، رئیس و مدیر عامل مورداک

بزیجات در سطح جهان تبدیل ی میوه و سترین تولید کننده و فروشندهبزرگ

میلیارد دالر دارد، دوران کودکی را با فقر  ۲.۹کرد. او که امروزه ثروتی حدود 

 .گذرانده و تحصیل در دبیرستان را کنار گذاشت

کرد تا اینکه در سال بعد از ترک تحصیل، مورداک در یک پمپ بنزین کار می

 .به عنوان سرباز وظیفه به ارتش پیوست ۱۹۴۳

 فروختنر در مسابقات هاکی هات داگ میجکی ز

 



 

 

است و در سال  Women Moving Millions یمدیرعامل شرکت خیریه زنر

موفق شد تا اولین زنی باشد که شریک تجاری گلدمن ساکس لقب  ۱۹۹۶

 .گیردمی

خود را با فروش تنقالت در مسابقات هاکی استادیوم محل او دوران نوجوانی 

گوید که گذراند. خود او در پستی در لینکداین میشان در کانادا میزندگی

ی شلوغ و انجام سریع معامالت، بهترین تمرین برای انجام ی یک دکهاداره

 .وال استریت است ی تجاریطبقه معامالت در

 رساندتی. بون پیکنز روزنامه به دست مشترکان می

 



 

 

است، شم اقتصادی  BP یکه رئیس شرکت پوشش سرمایه پیکنز

 .تهاجمی خود را در سنین نوجوانی نشان داد

سالگی  ۱۲رسان بود. در سن  درست مثل وارن بافت، پیکنز هم روزنامه

های تحت پوشش خود با از میدان به در کردن رقبا توانست تعداد خانه

گوید این کار ارزش گسترش کسب افزایش دهد. او می ۱۵۶به  ۲۸را از 

 .های رقیب را به او آموختطریق خریدن شرکت و کار از

 کردجف بزوس در مک دونالدز همبرگر درست می

 



 

 

فرصت طالیی: مشاغل قابل توجهی که در مک دونالدز شروع "بر اساس کتاب 

های اینترنی، اولین موسس و مدیرعامل آمازون، غول خرده فروشی "شدند

های مک ن همبرگر در آشپزخانهکارش )که شغلی تابستانی بود( را با کباب کرد

 .دونالدز به دست آورد

 :گویدمی بزوس

چالش برانگیزترین چیز ادامه به کار با سرعت مناسب در زمان شلوغی بود. "

کردند و او کار میمدیر مک دونالدز ما عالی بود. نوجوانان زیادی زیر دست او 

ی ما را حتی هنگام خوش گذراندن و تفریح متمرکز بر روی کار نگه همه

 ".داشتمی



 

 

 کرددونالد ترامپ بطری خالی جمع می

 

جنجالی این روزهای دنیای میلیاردر، غول بازار امالک و مسکن و شخصیت  دونالد ترامپ

خواست ارزش پول ای ثروتمند بزرگ شد اما پدرش همواره میسیاست، هرچند در خانواده

 .را به او بفهماند

برد و مجبورشان وقتی که کودک بود پدرش او و برادرش را به محل ساخت و ساز امالک می

ها پول جمع کنند. او های خالی نوشابه را جمع کرده و با پس دادن آنکرد تا بطریمی

شد، اما این کار به او آموخت که برای پول گوید از این راه پول چندانی عایدش نمیمی

 .درآوردن باید کار کرد



 

 

 کردمایکل بلومبرگ ماشین پارک می

 

میلیارد دالر دارد؛ از  ۳۸.۱شهردار سابق نیویورک که حاال ثروتی تقریباً برابر با 

 .آیدتوسط میی می طبقهیک خانواده

ی پارکینگ او هنگامی که در دانشگاه جان هاپکینزدانشجو بود، به عنوان خدمه

 .ی بازپرداخت وام کمک درسی خود برآیدکرد تا بتواند از عهدهکار می

 



 

 

 فروختمادلین آلبرایت لباس زیر می

 

ی آمریکا دست اولین زنی بود که توانست به مقام وزارت امور خارجه آلبرایت

ی ضد شوروی او از طرف حزب کمونیست اش خانوادهپیدا کند. طبق بیوگرافی

ی سیاسی از چکسلواکی به در خطر بودند و به همین دلیل به عنوان پناهنده

 .آمریکا پناه آورده بودند

 گوید که اولین شغل او فروش لباس زیر در یک فروشگاهدر مصاحبه با فوربز می

گوید با وجود اینکه تقریباً درآمدی نداشت، در دنور بوده است. او همچنین می

 .اما این شغل به او آموخت که چگونه در شرایط سخت با مردم برخورد کند



 

 

 فروختچارلز شواب گردو و مرغ می

 

گذار شرکت کارگزاری و بانکی چارلز شواب، طبق اطالعات فوربز ، بنیانشواب

ی فارق التحصیالن میلیارد دالر دارد. او در مصاحبه با مجله ۶ثروتی حدود 

 .ی کارآفرینی داشته استگوید از سنین جوانی روحیهدانشگاه استنفورد می



 

 

ی متوسط در ساکرامنتوی کالیفرنیا بزرگ شد. وقتی بچه شواب در یک خانواده

مرغ فروخت و در حیاط پشتی خانه شان کرد و میبود گردو بسته بندی می

 .دادپرورش می

آیا شما هم در دوران کودکی و نوجوانی دست به چنین کارهایی برای کسب 

 .ی خود را با ما و خوانندگان زومیت در میان بگذاریداید؟ تجربهدرآمد زده

 

 

 

 

را  ثرومتندترینبیشتر و جذاب  برای دیدن مطالب

 در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

 


