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زندگینامه پییر امیدیار

پییر امیدیار بنیانگذار و مالک سایت  ،eBayاولین و معروفترین وبسایت حراج و خریدوفروش اینترنتی
است .او یک ایرانیاالصل است و با دارایی بیش از  ۷/۹میلیارد دالر ثروتمندترین فرد ایرانی و یکی از بزرگترین

ثروتمندان جهان است.

دوران کودکی تا جوانی

پییر امیدیار ( )Pierre Morad Omidyarدر  ۲۱ژوئن  ۱۹۶۷در پاریس و در خانوادهای ایرانی متولد شد.

 ۶ساله بود که با خانوادهاش به مریلند آمریکا مهاجرت کرد .او از کودکی به وسایل الکترونیکی عالقهی فراوانی
داشت و دانشآموزی بود که اص ً
ال درس نمیخواند!
او در دوران نوجوانی به برنامهنویسی کامپیوتری بسیار عالقهمند شد و در  ۱۴سالگی با نوشتن برنامهای برای
کتابخانهی مدرسه وارد دنیای کامپیوتر شد .امیدیار در سال  ۱۹۸۸در رشتهی کامپیوتر از دانشگاه Tufts

 Universityفارغالتحصیل شد و در یک شرکت بهعنوان برنامهنویس سیستمهای مکینتاش مشغول کار شد.
آموزش رایگان موفقیت و ثروتمند شدن در سایت موفقیار
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تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت موفقیار است و انتشار آنالینآن با ذکر منبع بالمانع است.
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امیدیار بعد از مدتی در شرکت کالریس  -که وابسته به شرکت اپل بود  -به فعالیت پرداخت .او در سال ۱۹۹۱

در تأسیس یک شرکت نرمافزاری همکاری کرد .آن شرکت که  eShopنام داشت ،پنج سال بعد توسط شرکت
مایکروسافت خریداری شد .او سپس به شرکت  General Magicکه توسط شرکت اپل ( )Appleحمایت

میشد ،پیوست.

تاریخچه eBay

امیدیار عالقهی شدیدی به حل مسائل با روشهای جدید داشت .او به دنبال مسائل سادهای بود که هیچکس

زحمت حل کردن آنها را نمیکشید! ایدهی  eBayهم به همین شکل به ذهن او خطور کرد .فکر او کمک
به افرادی بود که میخواستند با همدیگر در اینترنت خریدوفروش کنند .در آن زمان این کار ازنظر بیشتر مردم

غیرممکن بود!

پییر امیدیار در سال  ۱۹۵۵و در سن  ۲۸سالگی سایت  eBayرا راهاندازی کرد .او خدمات این سایت را در ابتدا
رایگان ارائه میداد ،اما در ادامه برای پرداخت هزینهها مجبور شد مبلغی را بابت خدمات از مشتریان دریافت کند.

او با دریافت مبلغی بین  ۲۵سنت تا دو دالر ،به فروشندگان اجازه میداد که اجناس خود را برای حراج در سایت
 eBayمعرفی کنند .او همچنین درصدی از خریدوفروشها را نیز دریافت میکرد.

بهاینترتیب سایت او موجب شد که فروشندگان و خریداران باهم بهراحتی به خریدوفروش بپردازند .بعد از  ۹ماه
که  eBayرشد خوبی کرده بود ،امیدیار از شغل خود در  General Magicاستعفا داد و تمام وقتش را به

فعالیت در سایت خود اختصاص داد .بعد از مدتی  eBayشعبههایی در آلمان ،ژاپن ،کانادا و استرالیا ایجاد نمود
و روزبهروز پیشرفت بیشتری کرد.

در وبسایت  eBayمردم از سراسر جهان میتوانند اجناسی را برای فروش قرار دهند تا بازدیدکنندگان سایت

مبلغی را برای آن پیشنهاد دهند و فروشنده کاالی خود را به باالترین قیمت پیشنهادی میفروشد .در این سایت
محصوالت متنوعی مثل لوازم الکترونیکی ،دوربینهای دیجیتال ،پوشاک ،کاالهای ورزشی ،لوازم کودک و ...به
آموزش رایگان موفقیت و ثروتمند شدن در سایت موفقیار
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فروش میرسد .وقتی پیر امیدیار سایت  eBayرا بهعنوان یک سرگرمی و فعالیت جانبی راهاندازی کرد ،فکرش

را هم نمیکرد که روزی صاحب بزرگترین بازار حراجی اینترنتی جهان شود!

آمارها و گزارشات سایت eBay

سایت  eBayتا سال  ۱۹۹۸بیش از  ۷۵۰میلیون دالر حجم معامالت و حدود  ۸میلیون دالر سود کسب کرده

بود .این سایت مشهور اکنون یکی از پرمخاطبترین و پردرآمدترین سایتهای اینترنتی در تمام جهان است.
ارزش سهام شرکت امیدیار تنها در طول سه سال به  ۲میلیارد دالر رسید و او را به یک ثروتمند بزرگ تبدیل کرد.

امیدیار در راه رسیدن به موفقیت و ثروت با سختیهای زیادی روبهرو بوده و سایت  eBayدر مسیر پیشرفت

خود مشکالت فراوانی را تجربه نموده است .سایت او در سال  ۲۰۰۵بیش از  ۶۰۰۰کارمند ۴۶ ،میلیون مشتری و
 ۴۴۱میلیون دالر سود خالص داشته است.

در این بازار بزرگ اینترنتی اکنون روزانه در حدود  ۶میلیون قلم کاالی جدید به لیست کاالهای قابلفروش اضافه

میشود .این سایت در سال  ۲۰۱۶بیش از  ۱۶۲میلیون کاربر ،حدود  ۲۵میلیون فروشنده و بیش از  ۸۰۰میلیون

کاال دارد.

زندگی شخصی و امور خیریه

پییر امیدیار در سال  ۱۹۹۹با پامال کِر ازدواج کرد که حاصل آن سه فرزند است.

او و همسرش ازجمله نیکوکاران مشهور هستند و همیشه در تالشاند تا فرهنگ امور خیریه و فعالیتهای

بشردوستانه را گسترش دهند و به همین دلیل با بنیادهای خیریهی بسیاری در ارتباط هستند.

آن دو در سال  ۲۰۰۵یک بنیاد خیریه به نام  Tufts Microfinance Fundبا سرمایه اولیهی ۱۰۰

میلیون دالر تأسیس کرند .این بنیاد به دانشجویان توانمند اما نیازمند ازنظر مالی بورسیه میدهد .امیدیار در سال

 ۲۰۰۹حدود  ۲میلیون دالر به بنیاد ویکیمدیا کمک رساند.
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دارایی و ثروت

در آخرین رتبهبندی انجامشده توسط مجله فوربس در سال  ۲۰۱۶پییر امیدیار با دارایی خالص بیش از ۷/۹
میلیارد دالر  ۱۶۳اُمین شخص ثروتمند در جهان و  ۶۰اُمین ثروتمند در آمریکا است .بیشتر مردم ایران او را
بهعنوان ثروتمندترین فرد ایرانی در جهان میشناسند.

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

• نویسنده :فردین محمدی

• موضوع :زندگینامه ثروتمندان

• منبع :موفقیار ()www.MovafaghYar.com
برای مشاهدهی این مقاله در سایت موفقیار و اعالم نظرات خود ،اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه ،لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزشها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی ،عضو سایت موفقیار شوید!
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