معرفی بانکھا

اتاق خبر

بانک ھای خصوصی

معرفی شرکتھا

بانکھای دولتی

پيوندھا

شرکت ھا

درباره ما

تماس با ما

موسسه ھا

مشترک شوﯾد

مقاله و آموزش

گفت و گو و گزارش

تحليل و ﯾادداشت

ﻓﺮﻳﺪون ﻗﺎﺳﻢزاده ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ اﻓﺮاﻧﺖ ،آﻗﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻣﻲرود
تارﯾخ انتشار ١٩ :فروردﯾن  | ١٣٩١منتشر شده در دسته ی :آدم ھا ,اتاق خبر ,خبرھای اﯾران | کلمات کليدی , :افرانت ,فرﯾدون قاسمزاده ,مدﯾرعامل
افرانت

فرﯾدون قاسمزاده در کنار چند نمونه نادر دﯾگر مانند فرحبخش سيف از سازگار ارقام جزو معدود شخصيتھای آکادميکی است که در
فضای تکنوکرات اواخر دھه  ۶٠و اواﯾل دھه  ٧٠توانستند پلی ميان تجارت و دانشگاه در بازار  ITاﯾران بزنند و بعدا دانشجوﯾان و تاجران
بسياری از اﯾن پلھا برای عبور بھره بردند.
پل مورد انتخاب قاسمزاده نيز پاﯾهگذاری ﯾکی از اولين عرضهکنندگان پھنای باند در کشور تحت نام افرانت بود.
قاسمزاده طی سالی که گذشت پس از چند سالی سکوت و سرماﯾه گذاری آﯾندهنگرانه روی بخش سابقا مھجور بانکھای داده )Data
 (Centerتوانست با ورودی خيرهکننده به فرابورس خود را بار دﯾگر در صدر اخبار شرکتھای اﯾنترنتی مطرح کند.
او طی اﯾن سالھا از اغلب پروانهھاﯾی که شرکتھای عرضه کننده اﯾنترنت برای آن سر و دست میشکستند دوری گزﯾد و نهتنھا به
قراردادھاﯾی مانند  W imaxﯾا اﯾنترنت بیسيم عالقهمند نبود بلکه ھمت چندانی ھم صرف توسعه در خردهفروشی اﯾنترنت نکرد و به جای
آن تمرکز خود را صرف بخشھای زﯾرساختی مانند چارچوب سازمانی ،جزﯾيات بازار مالی و توسعه عرضی در زمينه مشترﯾان سازمانی
کرد که در پی تلفيق شدن با ذائقه او در زمينه مراکز داده نشان داد در بازار سھام جذابيتی مسحورکننده دارد.
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منبع :عصر ارتباط
مطالب مرتبط
مطلب مرتبطی نيست

نظر يا ديدگاه خود را بنويسيد
جناب آقای  /سرکار خانم

پست الکترونيک

وب ساﯾت

متن دﯾدگاه

ﻫﺎ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ
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در حمله وﯾروسی :اطالعات اصلی وزارت نفت

