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اینترنتی  اولین و معروف ترین وب سایت حراج و خریدوفروش   ،eBay بنیان گذار و مالک سایت  امیدیار  پی یر 
است. او یک ایرانی االصل است و با دارایی بیش از ۷/۹ میلیارد دالر ثروتمندترین فرد ایرانی و یکی از بزرگ ترین 

ثروتمندان جهان است.

دوران کودکی تا جوانی
پی یر امیدیار )Pierre Morad Omidyar( در ۲۱ ژوئن ۱۹۶۷ در پاریس و در خانواده ای ایرانی متولد شد. 
۶ ساله بود که با خانواده اش به مریلند آمریکا مهاجرت کرد. او از کودکی به وسایل الکترونیکی عالقه ی فراوانی 

داشت و دانش آموزی بود که اصاًل درس نمی خواند!

او در دوران نوجوانی به برنامه نویسی کامپیوتری بسیار عالقه مند شد و در ۱۴ سالگی با نوشتن برنامه ای برای 
 Tufts دانشگاه  از  کامپیوتر  رشته ی  در   ۱۹۸۸ سال  در  امیدیار  شد.  کامپیوتر  دنیای  وارد  مدرسه  کتابخانه ی 
University فارغ التحصیل شد و در یک شرکت به عنوان برنامه نویس سیستم های مکینتاش مشغول کار شد.

به نام خدا

http://www.movafaghyar.com
http://movafaghyar.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1/
http://movafaghyar.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1/


تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت موفق یار است و انتشار آنالین  آن با ذکر منبع بالمانع است.

www.MovafaghYar.com

2آموزشرایگانموفقیتوثروتمندشدندرسایتموفقیار

زندگی نامه پی یر امیدیار

امیدیار بعد از مدتی در شرکت کالریس - که وابسته به شرکت اپل بود - به فعالیت پرداخت. او در سال ۱۹۹۱ 
در تأسیس یک شرکت نرم افزاری همکاری کرد. آن شرکت که eShop نام داشت، پنج سال بعد توسط شرکت 
مایکروسافت خریداری شد. او سپس به شرکت General Magic که توسط شرکت اپل )Apple( حمایت 

می شد، پیوست.

eBay تاریخچه
امیدیار عالقه ی شدیدی به حل مسائل با روش های جدید داشت. او به دنبال مسائل ساده ای بود که هیچ کس 
زحمت حل کردن آن ها را نمی کشید! ایده ی eBay هم به همین شکل به ذهن او خطور کرد. فکر او کمک 
به افرادی بود که می خواستند با همدیگر در اینترنت خریدوفروش کنند. در آن زمان این کار ازنظر بیشتر مردم 

غیرممکن بود!

پی یر امیدیار در سال ۱۹۵۵ و در سن ۲۸ سالگی سایت eBay را راه اندازی کرد. او خدمات این سایت را در ابتدا 
رایگان ارائه می داد، اما در ادامه برای پرداخت هزینه ها مجبور شد مبلغی را بابت خدمات از مشتریان دریافت کند. 
او با دریافت مبلغی بین ۲۵ سنت تا دو دالر، به فروشندگان اجازه می داد که اجناس خود را برای حراج در سایت 

eBay معرفی کنند. او همچنین درصدی از خریدوفروش ها را نیز دریافت می کرد.

به این ترتیب سایت او موجب شد که فروشندگان و خریداران باهم به راحتی به خریدوفروش بپردازند. بعد از ۹ ماه 
که eBay رشد خوبی کرده بود، امیدیار از شغل خود در General Magic استعفا داد و تمام وقتش را به 
فعالیت در سایت خود اختصاص داد. بعد از مدتی eBay شعبه هایی در آلمان، ژاپن، کانادا و استرالیا ایجاد نمود 

و روزبه روز پیشرفت بیشتری کرد.

در وب سایت eBay مردم از سراسر جهان می توانند اجناسی را برای فروش قرار دهند تا بازدیدکنندگان سایت 
مبلغی را برای آن پیشنهاد دهند و فروشنده کاالی خود را به باالترین قیمت پیشنهادی می فروشد. در این سایت 
محصوالت متنوعی مثل لوازم الکترونیکی، دوربین های دیجیتال، پوشاک، کاالهای ورزشی، لوازم کودک و... به 
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فروش می رسد. وقتی پیر امیدیار سایت eBay را به عنوان یک سرگرمی و فعالیت جانبی راه اندازی کرد، فکرش 
را هم نمی کرد که روزی صاحب بزرگ ترین بازار حراجی اینترنتی جهان شود!

eBay آمارها و گزارشات سایت
سایت eBay تا سال ۱۹۹۸ بیش از ۷۵۰ میلیون دالر حجم معامالت و حدود ۸ میلیون دالر سود کسب کرده 
اینترنتی در تمام جهان است.  از پرمخاطب ترین و پردرآمدترین سایت های  بود. این سایت مشهور اکنون یکی 
ارزش سهام شرکت امیدیار تنها در طول سه سال به ۲ میلیارد دالر رسید و او را به یک ثروتمند بزرگ تبدیل کرد.
امیدیار در راه رسیدن به موفقیت و ثروت با سختی های زیادی روبه رو بوده و سایت eBay در مسیر پیشرفت 
خود مشکالت فراوانی را تجربه نموده است. سایت او در سال ۲۰۰۵ بیش از ۶۰۰۰ کارمند، ۴۶ میلیون مشتری و 

۴۴۱ میلیون دالر سود خالص داشته است.

در این بازار بزرگ اینترنتی اکنون روزانه در حدود ۶ میلیون قلم کاالی جدید به لیست کاالهای قابل فروش اضافه 
می شود. این سایت در سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۶۲ میلیون کاربر، حدود ۲۵ میلیون فروشنده و بیش از ۸۰۰ میلیون 

کاال دارد.

زندگی شخصی و امور خیریه
پی یر امیدیار در سال ۱۹۹۹ با پامال ِکر ازدواج کرد که حاصل آن سه فرزند است.

فعالیت های  و  خیریه  امور  فرهنگ  تا  تالش اند  در  همیشه  و  هستند  مشهور  نیکوکاران  ازجمله  همسرش  و  او 
بشردوستانه را گسترش دهند و به همین دلیل با بنیادهای خیریه ی بسیاری در ارتباط هستند.

اولیه ی ۱۰۰  با سرمایه   Tufts Microfinance Fund نام  به  بنیاد خیریه  آن دو در سال ۲۰۰۵ یک 
میلیون دالر تأسیس کرند. این بنیاد به دانشجویان توانمند اما نیازمند ازنظر مالی بورسیه می دهد. امیدیار در سال 

۲۰۰۹ حدود ۲ میلیون دالر به بنیاد ویکی مدیا کمک رساند.
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دارایی و ثروت
از ۷/۹  با دارایی خالص بیش  امیدیار  انجام شده توسط مجله فوربس در سال ۲۰۱۶ پی یر  در آخرین رتبه بندی 
او را  ایران  اُمین ثروتمند در آمریکا است. بیشتر مردم  اُمین شخص ثروتمند در جهان و ۶۰  میلیارد دالر ۱۶۳ 

به عنوان ثروتمندترین فرد ایرانی در جهان می شناسند.

سخنی از پی یر امیدیار: »من همیشه به کمک کردن به مردم اعتقاد دارم تا ازآنچه هستند، بهتر باشند.«

• نویسنده: فردین محمدی
• موضوع: زندگی نامه ثروتمندان

)www.MovafaghYar.com( منبع: موفق یار •

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی، عضو سایت موفق یار شوید!
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