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اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ارﺷﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ در ﮔﻮﮔﻞ و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﺟﺮاﯾ وداﻓﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ او ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﯾﺮاﻧ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و ﯾ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﯾﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﮔﻮﮔﻞ را ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺳﺎﮐﻦ ﺳﯿﻠﯿﻮن وﻟ ﻣ داﻧﻨﺪ.
در ﺳﺎل  2006ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻤﺰ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ را ﺟﺰ  100ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﺷﻞ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و در ﺳﺎل
 2007ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ اﯾﺮاﻧ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او ﯾ از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﺎرﺳ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤ
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﺎﻧﺪن اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﯾﺮاﻧ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ دارد .در
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ.
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اﺻﺎﻟﺖ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر اﯾﺮاﻧ ﺑﺮای ﭘﯿﺮاﻧﺸﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ اﺳﺖ و اﺻﺎﻟﺘﺎ ﮐﺮد ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ .او در ﺳﺎل  1342و در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ در
ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﺷﻬﺮ ﺳﻦ ﺧﻮزه در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .او ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﺎ  14ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1980از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و
ﭘﺲ از آن در داﻧﺸﺎه اﯾﺎﻟﺖ ﺳﻦ ﺧﻮزه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .در ﻫﻤﺎن دوران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻫﻢ
زﻣﺎن در ﺷﺮﮐﺖ  HPﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾ ﻣﺪرک
ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل  1991ﻣﯿﻼدی ﻣﺪرک ﺧﻮد را از داﻧﺸﺪه ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻨﻔﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی :ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
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زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ؛ رﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،در ﺳﺎل 1999
اﺷﺎره ﮐﺮد .او ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ  Re/codeاو را روح ﮔﻮﮔﻞ ﻣ داﻧﺪ .ﮔﻮﮔﻠ ﻫﺎ  99درﺻﺪ
درآﻣﺪﺷﺎن را ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ اﻧﺠﺎم داد .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻓﯿ ﺑﺎﻻ
آﮔﻬ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﺗ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .ﺑ ﺷ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ ﻧﻘﺸ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﻣﺮوزه ﮔﻮﮔﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درواﻗﻊ او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻠﻪ آن
را از ﯾ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .او ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﻬﺖ
درآﻣﺪزاﯾ و اﺟﺮا ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
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اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر اﯾﺮاﻧ 56 ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋ در رﺳﺎﻧﻪ اﻏﻠﺐ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺠﺎم داده و اﻣﭙﺮاﻃﻮر ﮔﻮﮔﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و
ﺧﻮش ﺑﯿﻨ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﯾ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ در درﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺷﻐﻠ اش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮش ﻟﺒﺎس ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ
ﻣﯿﺎﻧﺠ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻮﭼ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻐﺰ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺰرگ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﯿﻊ ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎورﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻋﻤﯿﻘﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .اﻣﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎﻧ را ﻫﻤﻮاره ﺟﺰ  100ﻧﻔﺮی ﻣ داﻧﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺎن ﻣﺪرن ﻧﻘﺸ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻃﺮاح ﺧﻼق ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﮔﻮﮔﻞ و اﯾﺮاﻧ ﭘﺮﺗﻼش دارای  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻢ
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ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﺎرﺳ ﯾ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺧﯿﺮﯾﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ.
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