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رﺳﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺷﺪ
ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،دوﻣﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز ﺗﻐﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﻠﻤﺒﺮ
دزﻓﻮﻟﯽ« ﮐﻪ در  ۱۳ﺳﺎل اﺧﯿﺮ و از اﺑﺘﺪای راهاﻧﺪازی اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاﻓﺶ ﺳﻮق
داده و آن را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ »ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ« داد.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ) ۱اﺳﻔﻨﺪ
 ،(۱۳۹۷ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﺮاﻧﺴﻞ »رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﺻﺎدﻗﯿﺎن« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ

ﻣﺪﯾﺮه و »ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

اﺑﺘﺪای ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮی »اﯾﺴﺘﻨﺎ« اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ »ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ« و »ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوز و ﭘﯿﺮوی ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﯾﺮاﻧﺴﻞ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ رﺳﻤﺎً ﺟﺎی ﻗﻠﻤﺒﺮ دزﻓﻮﻟﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺎﺳﯽ آرﻧﺪ ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮای
ﻣﺨﺎﺑﺮات از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس اﺳﺖ .او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺒﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎاﯾﺮان ﺷﯿﺮاز )ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﯿﺮاز( را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد؛ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺒﺮ دزﻓﻮﻟﯽ ﻫﻢ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان )ﺻﻤﺎ –
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت دﻓﺎع( ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ آﻣﺪ و ﭘﺮوژه اﭘﺮاﺗﻮر دوم را ﮐﻠﯿﺪ زد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﭘﺮاﺗﻮر دوم ﮐﺸﻮر را اراﺋﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﭙﺲ
اﻋﺘﺒﺎری داﻧﺴﺖ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻔﺠﺎری ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻣﯿﺎﻧﻪ دﻫﻪ ۸۰
ﺷﺪ .اﯾﺮاﻧﺴﻞ در دوره  ۱۳ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻠﻤﺒﺮ دزﻓﻮﻟﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری از رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺮاه اول
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوری واﯾﻤﮑﺲ در ﺳﺎل  ،۸۷در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۳و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎر راﯾﺘﻞ،
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  3Gو ﭘﺲ از آن  4Gﺷﺪ .اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۵ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻓﻨﺎوری واﯾﻤﮑﺲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  TD-LTEدر ﻣﺸﻬﺪ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
 ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻗﻠﻤﺒﺮ دزﻓﻮﻟﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ،روﻧﺪ رﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎ در اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر را اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دزﻓﻮﻟﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻣﺼﺮف دﯾﺘﺎی روزاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۹۳رﻗﻤﯽ در ﺣﺪود  ۵۴ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ  ۴۰۶۶ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻣﺼﺮﻓﺖ دﯾﺘﺎ در اﯾﺮاﻧﺴﻞ  ۵۵ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۴ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.
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