
  )ميلياردرش كرد eBay كسي كه(جفري اسكول 

 ديگري به نامرا تبديل به ثروتمندترين مرد جهان كرده در كنار او شخص » بيل گيتس«اگر شركت بزرگي، بنيانگذارش، يعني

 .را نيــــــــز از نعمــــــــت ميليــــــــاردر بــــــــودن برخــــــــوردار كــــــــرده اســــــــت» پــــــــول آلــــــــن«

eBay ارشد خـود بـه نـام     توانست يكي از مديران» پير اميديار«اش، يعني  ميلياردر كردن موسس جوان و ايراني نيز در كنار
ميليـارد دالر، يكـي از    5ي معـادل  بـا ثروتـ  » اسـكول  جفري«. را در بين ثروتمندترين افراد جهان جاي دهد» جفري اسكول«

 .هـاي دنيـا برخـوردار اسـت     و نيـز از جايگـاه خـوبي در بـين ثروتمنـدترين     . رود مـي  ترين ميلياردرهاي جهان بـه شـمار   جوان

ي  ميلياردر در شهر سن خوزه اما چرخش روزگار باعث شد كه امروزه اين. در كشور كانادا به دنيا آمد 1965در سال » جفري«
ي خود در شهر خوش آب و هواي  با خانواده 1978تا سال » اسكول« .اقع در ايالت كاليفرنيا به زندگي خود ادامه دهدآمريكا و

 .مكان كردنـد  پس از آن بنا به تصميم پدر خانواده به شهر پرجنب و جوش تورنتو نقل. كرد زندگي مي مونترال در كبك كانادا

اين امر باعث شد تا در فرصـتي پـدر   . مبتال شد بود، پدرش به بيماري سرطان ساله 14تنها پسري » جفري اسكول«زماني كه 
براي آينده داشـت سـخني بگويـد و از اينكـه ديگـر فرصـتي بـراي عملـي كـردن           هايي كه به فرزندش در مورد آرزوها و طرح

  .ابراز پشيماني كند آرزوهايش ندارد

. قرار گرفـت » راند«و » آلدوس«تاثير آثار نويسندگاني چون  و تحت اي داشت ي ويژه ي كتاب عالقه به مطالعه» جفري اسكول«
بپـردازد كـه    هايي مند شد و آرزو كرد روزي به نوشتن كتاب اين نويسندگان به نويسندگي عالقه هاي خود نيز با خواندن كتاب

عالوه بر جوان بودن، يكي از » سكولجفري ا« .بياموزد نااميدان را اميدوار كند و چگونگي برخورد با مشكالت زندگي را به آنها
 ي مدرك ليسانس خـود را در رشـته  » جفري«. مند است كه از داشتن تحصيالت آكادميك بهره رود ميلياردرهايي به شمار مي

  .مهندسي برق و از دانشگاه تورنتو دريافت كرد

 ي دانشگاهي كادر تحريريه نشريه كرد، عضو مقطع كارشناسي مهندسي برق تحصيل مي در حالي كه هنوز در» جفري اسكول«

The Toke Oike بـا ايـن حـال    . يافـت  اش كـه نويسـندگي بـود دسـت     بود و از اين طريق شايد تاحدي به آرزوي ديرينه
هـاي   و شرايط زندگي وي را مجبور به كار در ايسـتگاه  رو بود در زمان تحصيل در كالج با مشكالت مالي بسياري روبه» جفري«

ــا  ــزين اونت ــپ بن ــوركپم ــه    ريو و نيوي ــد هزين ــداقل بتوان ــا ح ــود ت ــرده ب ــردازد   ك ــع بپ ــه موق ــالج را ب ــيل در ك  .ي تحص

تجـارتي سـود آور شـد تـا      چندين ماه در شهرهاي مختلف جهان به دنبـال انجـام  » جفري«التحصيلي از دانشگاه،  فارغ پس از
  .كرد نهايت به تورنتو بازگشت و شركتش را در تورنتو تاسيس

 Micros همچنين شركت ديگري به نام كرد و ي فناوري اطالعات فعاليت مي كول، شركتي كه در زمينهشركت مهندسي اس

on the Move Ltd ها چندان خوشايند  اندازي اين شركت ي اسكول در راه تجربه. پرداخت مي ي كامپيوتر كه به كار اجاره
ي چگونگي آغـاز   زمينه اش، مطالعات بيشتري در صاديميلياردر فعلي جهان تصميم گرفت براي جبران شكست اقت نبود و اين

ي تحصـيالت، كانـادا را بـه مقصـد دانشـگاه       قصـد ادامـه   بـه » جفري اسـكول «، 1993در سال .يك فعاليت تجاري انجام دهد
 ي مـديريت بازرگـاني از ايـن دانشـگاه     دو سال بعد با مدرك كارشناسي ارشـد در رشـته   استنفورد آمريكا ترك كرد و توانست

رفـت و در آنجـا بـه انجـام     » رايـدر  نايت«به شركت » جفري«سالگي  30التحصيلي و در سن  پس از فارغ .التحصيل شود فارغ
يعني  eBay جفري در آن دوران توفيق آشنايي با ميلياردر جوان ايراني .هاي اينترنتي اين شركت انتشاراتي كمك كرد پروژه



جفري «، eBay بنيانگذار »پيير اميديار«. شد eBay منجر به استخدام او در شركترا پيدا كرد و اين آشنايي »پيير اميديار«
 .را ترسـيم كـرد   eBay نمـودار شـركت  » جفري اسـكول « استخدام كرد و در آنجا eBay را به عنوان مدير اجرايي» اسكول

eBay مـديرعامل  1998تا ژانويه » جفري اسكول«. فعاليت خود را گسترش دهد براساس آن نمودار توانست eBay    بـود تـا
معاونت مدير به فعاليت خود  در پست» اسكول«مديريت شركت را بر عهده گرفت و » اميديار«به دستور » مگ واتيمن« اينكه

امـروزه وي  . دسـت كشـيد   eBay مشكالتي از فعاليت تمـام وقـت در   به خاطر بروز» جفري اسكول«پس از مدتي . ادامه داد
 2003 رود و در سـال  وي همچنين يكي از خيران كانادايي تبار به شمار مـي . رود به شمار مي eBay دومين سهامدار بزرگ

 .دكتــــــــــري افتخــــــــــاري حقــــــــــوق را از دانشــــــــــگاه تورنتــــــــــو دريافــــــــــت كــــــــــرد      

 اي آنجلس است كه در واقع شركتي رسانه در لوس Participant Production اجرايي شركت هم اكنون مدير» جفري«
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