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تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی 20 درصد ارزان شد
بانـد  پهنـای  تعرفـه  20درصـدی  کاهـش  از  ارتباطـات  وزیـر  معـاون 
ارتباطـات داخل کشـور بـرای افزایـش ترافیـک داخلی در شـبکه ملی 
اطاعـات طبـق مصوبـه کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات خبـر 
داد. محمدجـواد آذری جهرمـی گفـت: ایـن مصوبـه در جلسـه هفتـه 
گذشـته کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطات و پیرو پیشـنهاد شـرکت 
ارتباطـات زیرسـاخت و توافـق با شـرکت مخابـرات ایران نهایی شـده 
اسـت. مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت توضیـح داد: پـس از 
افتتـاح فـاز دوم شـبکه ملـی ارتباطـات و بـا هـدف توسـعه محتـوای 
داخـل کشـور بـرای ارائـه سـرویس در بسـتر شـبکه ملـی ارتباطـات 
پیشـنهاد کاهـش تعرفـه ترنسمیشـن زیرسـاخت بـا توافـق با شـرکت 
مخابـرات ایـران بـه سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات ارائـه شـد و 
بعـد از جلسـات متعـدد روز گذشـته کمیسـیون تنظیم مقـررات تصمیم 
گرفـت بـرای کاهـش هزینـه تمـام شـده محتـوای داخلـی در کشـور 
تعرفـه سـرویس انتقـال را بـرای سـرویس دهنـدگان ایـن خدمات 20 
درصـد کاهـش دهـد. معـاون وزیـر ارتباطـات اضافـه کـرد: بر مبنـای 
ایـن مصوبـه هزینـه تمام شـده خریـد پهنـای بانـد بـرای اپراتور های 
اینترنتـی و موبایـل کـه ترافیـک داخلـی را ارائه می دهنـد، کاهش پیدا 
می کنـد. در واقـع مـا قصـد داریـم بـا کاهـش تدریجـی نـرخ پهنـای 
بانـد داخلـی سـرویس  های داخلـی ارتباطـات بـه سـمتی برونـد کـه 
دریافـت  مشـترک  از  هزینـه ای  ترافیـک  میـزان  از  دیگـر  اپراتور هـا 
نکننـد و تنهـا هزینه هـای مشـترک در قبال سـرویس و حق اشـتراک 
آن باشـد. جهرمـی، رشـد اقتصـادی متناسـب بـا محتـوای بومـی را از 
جملـه دالیـل اجـرای ایـن مصوبـه عنـوان کـرد و گفـت: ایـن مصوبه 
اثـرات خوبـی بـرای اپراتور هـای ارائه دهنـده خدمات در بسـتر شـبکه 
ملـی اطاعـات دارد و در نهایـت ایـن خدمـات بـا قیمـت مناسـب بـه 

حـال  در  همچنـان  مـا  گفـت:  وی  می رسـد.  نهایـی  مصرف کننـده 
مانیتـور توسـعه بـازار هسـتیم و بـا مدیریت سـازمان تنظیـم مقررات و 
توافـق بـا شـرکت مخابـرات ایـران کاهش مجـدد تعرفـه پهنـای باند 
کـرد:  خاطرنشـان  وی  داریـم.  بررسـی  حـال  در  را  داخلـی  ارتباطـات 
توسـعه  و  داخلـی  سـرویس  های  توسـعه  بـرای  قیمـت  کاهـش  ایـن 
می دهـد.  عمـل  آزادی  ارتباطـی  اپراتور هـای  بـه  داخلـی  ترافیـک 
جهرمـی با اشـاره بـه این کـه ایـن مصوبـه تکمیل کننـده مصوبه 237 
کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات اسـت کـه بر مبنـای آن دیگـر 
بر اسـاس  و  نمی شـود  محاسـبه  ظرفیـت  بر اسـاس  ترافیـک  میـزان 
مصـرف محاسـبه می شـود بـه همین ترتیـب واحـد محاسـبه تعرفه در 
ایـن مصوبـه بر اسـاس مگابیـت شـده اسـت. وی گفـت: بـرای مثـال 
مصـرف پهنـای بانـد تا صـد مگابیت حـدود 27 هـزار تومان محاسـبه 
می شـد کـه اگـر ایـن مصـرف به صـد گیگابیـت برسـد قیمـت آن 10 
هـزار تومـان محاسـبه می شـد کـه بر اسـاس مصوبـه روز گذشـته از 
هـر پایـه ایـن مصـرف، 20 درصـد کاهـش قیمت محاسـبه می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه این کـه از اول مـرداد ماه تـا اول بهمن مـاه و در یک 
بـازه شـش ماهه، شـرکت ارتباطات زیرسـاخت توسـعه بـازار را مانیتور 
و محاسـبه کـرده اسـت، خاطرنشـان کـرد: ایـن پیشـنهاد 20 درصدی 
بـرای کاهـش پهنای بانـد انتقـال داخلی طبـق برآورد هـای هزینه ای 
در ایـن بـازه زمانـی صـورت گرفته اسـت. بـه گفتـه جهرمـی، مصوبه 
جدیـد کمیسـیون تنظیـم مقـررات بـرای کاهـش 20 درصـدی تعرفه 
پهنـای بانـد ارتباطات داخلی از اول فروردین سـال 96 قابل اجراسـت. 
بـدون شـک با بـه تصویـب رسـیدن ایـن مصوبـه، می تـوان اطمینان 
داشـت کـه تعرفه  هـا بـا دیـد منصفانه تری مـورد بررسـی قـرار گرفته 

و تغییـر پیـدا کرده اسـت.

J    صدای فن کارت گرافیک بسیار بلند است، برای از بین
رفتن یا کم کردن آن چه کار باید انجام دهم؟

این مشکل زمانی اتفاق می افتد که فن دچار خاک گرفتگی شده باشد. در 
محور فن یک برچسب وجود دارد آن را بردارید. زیر این برچسب محلی است 
برای ریختن روغن، 2قطره روغن چرخ خیاطی درون آن بریزید تا نرم کار 
کند. همچنین قبل از این کار با سشوار و باد خنک فن را خاک گیری کنید.

J    از می شود مشکل  ریست  به صورت خودکار   سیستم 
کجاست؟

را  آن  ها  یک  به  یک  باید  که  دارد  وجود  موضوع  این  برای  زیادی  موارد 
بررسی کنید. ابتدا به سراغ پاور دستگاه بروید و بررسی کنید که مشکلی در 
تامین انرژی نداشته باشد. این مشکل می تواند از ویروسی شدن سیستم نیز 
باشد که باید آن را اسکن کنید. دمای باالی قطعات و به خصوص پردازنده 

عاملی دیگر برای راه اندازی مجدد سیستم به شمار می آید که باید آن را نیز 
بررسی کنید. کارت گرافیک و رم از دیگر مواردی است که باید بررسی کنید. 
در نهایت به سراغ مادربورد به عنوان آخرین گزینه برای رفع مشکل بروید.

J    سالم بایت، سیستم بعد از چند دقیقه کار کردن بدون 
تصویر می شود یعنی تصویر سیاه می شود. چطور مشکل را 

برطرف کنم؟
باشد.  نداشته  مشکلی  کنید که  بررسی  را  مانیتور  دیتا  کابل  و  برق  کابل 
سپس مانیتور را با سیستم دیگر امتحان کنید. درصورتی که تصویر بدون 
مشکل بود باید به سراغ کیس بروید و در اولین قدم بایوس را به حالت اولیه 
(دیفالت)برگردانید. همچنین اگر از بین رفتن تصویر زمانی رخ می دهد که 

شما در محیط ویندوز هستید باید به سراغ کارت گرافیک و پاور نیز بروید. 
درایور های گرافیک را مجدد نصب نمایید.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

Monitor
۸.۰۰۰.۰۰۰  LG -29MT45000/LED/TV/29”
۴.۱۰۰.۰۰۰ LG/MP38-HB/IPS HDMI/ 20”
۷.۸۵۰.۰۰۰  BENQ/LED GW2470H/HDMI/24” 
۶.۱۰۰.۰۰۰ LG/MP58-VQ/HDMI/ 24”
۳.۰۵۰.۰۰۰ Samsung/19D300NY/LED/19”

MainBoard
۱.۸۵۰.۰۰۰ Msi/ G45-M/ 
۲.۷۸۰.۰۰۰ Msi/H110M/PRO-VD
۱۲.۴۰۰.۰۰۰ Msi/ Z170A XPOWER-GAMING/ TITANIUM
۷.۷۰۰.۰۰۰ GIGABYTE/Z270X-UD3
۳.۵۰۰.۰۰۰  ASROCK/H97M/PRO4

Processor
۱.۴۵۰.۰۰۰Intel Pentium G630(3M Cache,2.70GHz)
۱.۹۵۰.۰۰۰ AMD Kaveri A6-7400K(1M Cache,3.5GHz)
۲.۲۲۰.۰۰۰Intel Pentium G3260(3M Cache, 3.30 GHz)
۵.۰۵۰.۰۰۰ AMD FX-6350(8MB Cache,6Core,3.9 GHz)
۱۴.۰۰۰.۰۰۰Intel Core i7-6700K(8M Cache,4.20 GHz)

Ram
۱.۸۴۰.۰۰۰ Apacer 8GB DDR3 1600
۲.۱۵۰.۰۰۰ KINGSTON  DDR4  8G -2400
۱.۰۵۰.۰۰۰ KingMax 4GB/1600/NOTEBOOK
۲.۲۵۰.۰۰۰ Geil/8GB/2400/DDR4   
۵۵۰.۰۰۰ KingSton/2GB/DDR2/ 800    

Hard
۷۲۰.۰۰۰  Western/320GB/Sata 
۱.۲۵۰.۰۰۰  Western/500GB/Green/64M
۲.۴۵۰.۰۰۰  Western/1TB/Blue/8MB/NOOTBOOK
۳.۵۵۰.۰۰۰ Western/2TB/MY Passport/EXT
۴.۸۵۰.۰۰۰  Western/3TB/MY BOOK/USB3/EXT

VGA Card
۱.۳۵۰.۰۰۰ ZOTAC 710 1GB DDR3
۲.۸۵۰.۰۰۰ GIGABYTE/GT730 2GB  DDR3 128bit
۴.۱۰۰.۰۰۰ AFOX GT750 2GB DDR5

۱۲.۰۰۰.۰۰۰ XFX/ATI/7990/6GB DDR5  384bit 
۲۹.۴۰۰.۰۰۰ MSI GTX1080 8GB -ARMOR OC DDR5


