ﻣﺮوری ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮ اﻣﯿﺪﯾﺎر؛ ﻧﺎﺑﻐﻪ ای ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺗﻐﺮ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۷
ﭘﯿﺮ ﻣﺮاد اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺗﺎﺟﺮی اﯾﺮاﻧﯽ اﻻﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﺗﺎﺳﯿﺲ وب
ِ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺰاﯾﺪه آﻧﻼﯾﻦ  eBayو رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪﯾﺎر ﯾﮑﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﻗﻤﺎر ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ زود ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻦ 31
ﺳﺎﻟﮕﯽ از اﯾﻦ راه ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪ .اﻣﯿﺪﯾﺎر و ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  Omidyar Networkرا ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ

اﻣﯿﺪﯾﺎر در ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ واﻟﺪﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻣﯿﺪﯾﺎر ،ﻧﺎم ﭘﺮوﯾﺰ را ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدرش ،اﻟﻬﻪ
ﻣﯿﺮﺟﻼﻟﯽ اﻣﯿﺪﯾﺎر ،ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و دﮐﺘﺮای زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اش را از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﺮاح در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ ﺑﻠﺘﯿﻤﻮر ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻐﻞ ،ﭘﺎی ﭘﯿﺮ را در
ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎز ﮐﺮد.

ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﮐﻼس ورزش را رﻫﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮود
ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﮐﻼس ورزش را رﻫﺎ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮود .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ او ﺟﻠﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮ
ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻨﺮﯾﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ  6دﻻر ﻧﺼﯿﺐ اﻣﯿﺪﯾﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد.
دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻓﺘﺰ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺳﭙﺮی ﮐﺮد و در آن ﺟﺎ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم
اﻓﺰاری ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﮏ اﯾﻨﺘﺎش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻣﺸﺮوط ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪﻧﺪ،
ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دادﻧﺪ.

دوران ﺣﺮﻓﻪ ای

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺪرﮐﯽ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺖ
»ﮐﻼرﯾﺲ« درآﻣﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻮد .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎل  1991ﻣﯿﻼدی،
او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی آرﻧﻮﻟﺪ ﺑﻠﯿﻦ ،ﮔﺮگ اﺳﺘﯿﻦ و وﯾﻞ ﭘﻮل ،اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ در ﺣﻮزه ﻧﺮم
اﻓﺰارﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ  Ink Deelopmentﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎی
اﻣﯿﺪﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮد و ﮔﺮﭼﻪ راﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ً
ﺑﻌﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪه
ﻧﺮﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﻣﯿﺪﯾﺎر

ﺷﺪ.

در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺎﺑﻐﻪ ،ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺖ
 Auction Webﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﻣﯿﺪﯾﺎر در روز ﭼﻬﺎرم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1995رﻗﻢ ﺧﻮرد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
» «Auction Webﺑﻪ دﺳﺖ او راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ

را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ داد .در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻧﺎﺑﻐﻪ ،ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  1996او ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺟﻔﺮی اﺳﮑﺎل را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد در آورد ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه وی روی  Auction Webﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ 25
ﺳﻨﺖ اﻟﯽ  2دﻻر ﺑﻪ ازای اراﺋﻪ اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻓﺮوش ،اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺎزاری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
درآﻣﺪزاﯾﯽ رﺳﯿﺪ.
در ﺳﺎل  1997ﻣﯿﻼدی ،ﻧﺎم  Auction Webﺑﻪ  eBayﺗﻐﺮ ﮐﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺑﺮای
ﻧﺎم وب ﺳﺎﯾﺘﺶ Echobay ،ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻫﺮ روز ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  800ﻫﺰار آﯾﺘﻢ در  eBayﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،1998اﻣﯿﺪﯾﺎر
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺲ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه  eBayاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  eBayﭘﯿﻮﺳﺖ
و ﺑﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺮد.
ِﻣﮓ واﯾﺘﻤﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه  eBayروﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ را اداﻣﻪ داد و
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻟﻤﺎن ،ژاﭘﻦ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؛
ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺠﺎری واﯾﺘﻤﻦ ﺑﻮد.

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1998ﻣﯿﻼدی eBay ،ﺑﻪ  2.1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ رﺳﯿﺪ و درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  750ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری

ﮐﺴﺐ ﮐﺮد؛ ﺣﺎﻻ  eBayآﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﻮل ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺎزون را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در ﺳﺎل  1999ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ دو وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﺰاﯾﺪه آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ
اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2000اﻣﯿﺪﯾﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ  eBayرا ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ  ePeopleﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزاری آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻮد .او ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل
 2014ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺎﻣﻼ» ،اﻣﯿﺪﯾﺎر ﻧﺘﻮورک« را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻐﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

اﻣﯿﺪﯾﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﻠﻦ ﮔﺮﯾﻨﻮاﻟﺪ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎردﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻓﺸﺎﯾﯽ ادوارد اﺳﻨﻮدن از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺸﺮﯾﻪ First
 Look Mediaرا راه اﻧﺪازی ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎره از اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻧﻼﯾﻦ اواﯾﻞ ﺳﺎل  2014ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
اﻣﯿﺪﯾﺎر در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای روی »اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آزادی ﺑﯿﺎن و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﯾﺎر ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺷﺪه و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ دو ﻓﯿﻠﻢ ) Spotlightﺑﺮای ﺳﺎل  (2015و ) Merchants of Doubtﺑﺮای ﺳﺎل
 (2014را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺪﯾﺎر و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﻣﺪت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﻨﺪرﺳﻮن اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮادا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎواﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮرﺑﺰ ،ﺛﺮوت
ﭘﯿﺮ اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺗﺎ ﻓﻮرﯾﻪ  ،2018ﻣﻌﺎدل  10.9ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات

در ﺳﺎل  1999ﻣﯿﻼدی ،اﻣﯿﺪﯾﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ »ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺳﺎل« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  2007ﻣﯿﻼدی ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻮرﺑﺰ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ  250ﺗﻦ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺮ اﻣﯿﺪﯾﺎر و اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ )رﺲ اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻮﺘﺮ( در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﭘﯿﺮ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺗﺒﻪ  32را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و رﺗﺒﻪ  204ام ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ.

در ﺳﺎل  2011ﻣﯿﻼدی ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺮ اﻣﯿﺪﺑﺎر در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم آن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
در ﺳﺎل  2011ﻣﯿﻼدی ،ﺟﺎﯾﺰه دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻓﺘﺲ ﺑﻪ اﻣﯿﺪﯾﺎر رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

