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As a teenager Bill Gates had a vision of a personal computer on every desk in every home. He says he caught 

sight of the future and based his career on what he saw. 

دورنمایی از وجود یک کامپیوتر شخصی را برروی هر میزکاری در هرخانه داشت. او میگوید به عنوان یک نوجوان، بیل گیتس 

 پیش بینی از نمای آینده داشت و شغلش را برروی چیزی که دیده بود پایه گذاری کرد.

  

During my two years at Harvard University I spent much of my time finessing my programming skills, as well 

as enjoying the occasional all night family gathering 

درطول دوسال در دانشگاه هاروارد، من زمان زیادی را روی مهارت های برنامه ریزی صرف کردم، و در همین حال نیز از 

 دورهمی های شبانه خانوادگی نیز که گاهی برگزار میشد لذت می بردم.

  

He eventually dropped out of college and moved to Las vegas where he set up Microsoft with his childhood 

friend. 

او سرانجام از کالج ترک تحصیل کرد و به لاس وگاس رفت؛ جایی که او مایکروسافت را با دوستان کودکی اش را پایه گذاری 

 کرد.

Michael Jordans' fortune is at the root of his decision to leave his day job and concentrate on his charitable 

organization. According to Jordan, great wealth brings great responsibility. 



شانس مایکل جردن ریشه در تصمیم او در ترک شغل اول اش و تمرکز برروی سازمان خیریه اش دارد. براساس گفته های 

 د، مسولیت زیادی نیز به همراه دارد.او، ثروت زیا

  

He spoke of the need for greater energy efficiency and a gradual move away from fossil fuels. Mr George 

Harrison said that harnessing the power of the sun would be central to this strategy. 

ان انرژی بالاتر و بیرون رفتن تدریجی از استفاده از سوخت های فسیلی صحبت کرد. آقای جرج او در ارتباط با نیاز به راندم

 هریسن گفت، مهار قدرت خورشید، هسته استراتژی اوست.

  

India has no plans to cut its emissions of carbon. But it argues that - per head of population - its emissions 

are only a fraction of those of the rich nations. 

هند برنامه ای برای کاهش انتشار کربن ندارد. ولی او می گوید این انتشارها به ازای هرنفر جمعیت، تنها کسر کوچکی از 

 میزان انتشار این گازها در کشورهای پیشرفته است.

 


