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80 هزار مشترک، اپراتور خود را تغییر دادند
سـازمان رگوالتـوری ایـران امسـال بـا هـدف افزایـش میـزان رضایـت 
کاربـران تلفـن همـراه، طـرح جابه جایـی اپراتـور تلفن همـراه بـدون نیاز 
بـه تغییـر شـماره را اجـرا کـرد کـه براسـاس آن مشـترکان تلفـن همراه 
می توانسـتند در صـورت نارضایتـی از اپراتـوری کـه از آن سـیم کارت 
خریـداری کرده انـد و بـدون آن که سـیم کارت خود را عوض کنند نسـبت 
بـه مهاجـرت بـه اپراتور دیگـر و بـرای دریافت خدمـات بهتر اقـدام کنند. 
براسـاس گـزارش روابـط عمومـی سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطات 
زمـان اجـرای طـرح  از  ترابـرد  هـزار و 678 درخواسـت  رادیویـی، 164 
ترابردپذیـری شـماره های تلفـن همـراه (MNP)، از سـوی مشـترکان در 
سـامانه مدیریـت ترابردپذیـری ثبـت شـده کـه از ایـن تعـداد 80 هـزار و 
145 ترابـرد بـا موفقیت تکمیل شـده اسـت. میزان درخواسـت های ترابرد 
تکمیـل شـده در شـهریور 33 درصـد بوده اسـت کـه در پایـان بهمن ماه 
بـه 63 درصـد رسـیده اسـت همچنین میـزان درخواسـت های ترابـرد رد 
شـده در شـهریور 24 درصـد بـوده کـه در پایان بهمـن ماه بـه 6,4 درصد 
رسـیده اسـت. فالح جوشـقانی درباره وضعیـت ترابرد های انجام شـده در 
بهمـن ماه یادآورشـد: میـزان درخواسـت های رد شـده از سـوی اپراتور ها 
در بهمـن مـاه نسـبت بـه مـاه قبـل از آن کاهـش یافتـه و از 7,5درصد به 
6,6درصـد رسـیده اسـت و میـزان درخواسـت های ترابـرد تکمیـل شـده 
نیـز از 59 درصـد در پایـان دی مـاه بـه 65,7 درصـد در پایـان بهمـن ماه 
اسـت.  ترابردپذیـری  عملکـرد  بهبـود  نشـانه های  از  یکـی  کـه  رسـیده 
فـالح جوشـقانی افـزود: 30 درصـد از درخواسـت های ترابـرد ثبت شـده 
از سـوی متقاضیـان لغـو شـده و 16 درصـد از درخواسـت ها نیـز بـه دلیل 
مـوارد 12 گانـه در قواعـد تجـاری ماننـد احـراز نشـدن هویـت، پرداخت 
نشـدن صورتحسـاب و رعایـت نکـردن ترابرد نظیر بـه نظیر رد شـده اند. 
ترابردپذیری شـماره تلفـن همراه در جهان قدمتی بیش از 15 سـال دارد و 

هـم اکنـون در بیش از 70 کشـور انجام می شـود. سـازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطـات رادیویـی ایران از سـال 1393 مقدمات  الزم بـرای اجرای این 
طـرح را در دسـتور کار خـود قـرارداد و اپراتور هـای سـه گانه تلفـن همراه 
کشـور را بـرای همـکاری در اجـرای طـرح فراخوانـد. ایـن اپراتور ها یعنی 
همـراه اول، ایرانسـل و رایتل بـرای اجرای طرح ملی جابه جایی دسـت در 
دسـت هـم داده و با انعقـاد تفاهمنامـه ای خود را بـرای اجرا آمـاده کردند. 
طـرح جابه جایـی اپراتـور بـدون نیاز بـه تغییر شـماره در سـال 1394 وارد 
مرحلـه اجـرای آزمایشـی بیـن خـود اپراتور ها شـد تـا آمادگـی الزم برای 
آن هـا ایجـاد شـود. فروردین ماه امسـال بود که سـازمان تنظیـم مقررات 
و ارتباطـات رادیویـی ایـران اعـالم کـرد ترابردپذیری شـماره تلفن همراه 
مرحلـه آزمایـش نهایـی را می گذرانـد و قـرار اسـت جابه جایـی شـماره 
تلفـن همـراه بـه صـورت الکترونیکی اجـرا شـود. تازه ترین گـزارش دفتر 
بررسـی های فنـی، اقتصـادی معاونـت برنامه ریـزی وزارت ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات از وجـود 151 میلیـون و 880 هزار و 605 سـیم کارت 
واگـذار شـده در کشـور حکایـت دارد کـه از این تعـداد 71 میلیـون و 360 
هـزار و 365 سـیم کارت غیرفعال اسـت. دفتر بررسـی های فنی اقتصادی 
معاونـت برنامه ریـزی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در شـهریور 
مـاه تعداد سـیم کارت های واگذار شـده از سـوی اپراتور هـای تلفن همراه 
کشـور را 150 میلیـون و 365 هـزار و 551 سـیم کارت اعـالم کـرده بود. 
همچنیـن تعداد سـیم کارت هـای فعال کشـور از تعداد 78 میلیـون و 668 
هـزار و 33 سـیم کارت در شـهریورماه به تعـداد 80 میلیـون و 520 هزارو 
249 سـیم کارت تـا آخـر آذر ماه افزایش یافته اسـت که نشـان از اشـتیاق 
مـردم کشـورمان برای دسترسـی به ایـن وسـیله ارتباطی پیشـرفته دارد. 
تعـداد مشـترکان پهن باند سـیار کشـور هم تـا آخـر آذرماه امسـال به 27 

میلیـون و 170 هزار و 619 مشـترك رسـیده اسـت.

J    .سالم بایت، چند روزه جالیوانی رایانه ام بیرون نمی آید
باید چکارکنم؟

دوست عزیز اگر منظورتان از جالیوانی درایو سی دی است بهتر است، از 
یک جا لیوانی دیگر استفاده کنید. همچنین برای رفع مشکل در سی دی 
در  موجود  و کش  آسانسور  خروج،  ریل  آن  از  بعد  و  دکمه  ابتدا  باید  رام 

آسانسور را بررسی کنید.

J   کلید باید  رایانه ام  کردن  روشن  موقع  که  است  مدتی 
F1 رابزنم تا ویندوز باال بیاید، ویندوز رامجدد نصب کردم اما 

مشکل برطرف نشد لطفاراهنمایی کنید مشکل ازکجاست؟
این پیغام زمانی نمایش داده می شود که یکی از سخت افزارها به صورت 
کامل شناسایی نشده است و ارتباطی به ویندوز ندارد اما با این حال بایوس 
این مشکل را به صورت یک پیغام و بدون توقف در اجرای سیستم عامل 

به شما نمایش می دهد و بعد از فشار دادن کلید F1 پیغام رفع می شود. بهتر 
است پیغام را مطالعه و مشکل را حل نمایید.

J    سالم. مدتی است از سیستم من درهنگام کار، ناگهان
صدایی مثل تق شنیده شده وبالفاصله سیستم به طور کامل 
هنگ می کند.حتی در هنگام باال آمدن. ولی اگر سیستم درجای 
کار  خوبی  به  سیستم  فن های  ندارد.  باشدمشکلی  خنک 

می کنند.لطفا راهنمایی کنید
دقیق  صورت  به  و  باشد  باز  کیس  در  باید  مشکل  دقیق  شناسایی  برای 
قطعات را بررسی کرد اما باتوجه به آن چه که شما عنوان کردید مشکل 
به  نسبت  اقدام  اولین  در  است  بهتر  صورت  این  در  باشد  هارد  از  می تواند 
پشتیبان گیری از اطالعات قبلی اقدام کنید و بعد از آن به فکر جایگزین  

کردن هارد جدید باشید.

یک لپ تاپ میان رده برای وایو دوستان

شرکت  زیرمجموعه   2014 سال  تا  که   VAIO برند 
به شمار  لپ تاپ ها  محبوب ترین  از  یکی  بود،  سونی 
می رفت اما این شرکت تصمیم گرفت دیگر در زمینه 
تولید لپ تاپ فعالیت نکرده و این نشان تجاری را به 
یک شرکت ژاپنی فروخت. تولید این سری لپ تاپ ها 
ژاپن  کشور  در  تنها  اما  کرد،  پیدا  ادامه   VAIO برند با 
توزیع می شد. حال به تازگی این محصوالت به تمام 
 Z و  Z، S الترابوك سری  سه  و  می شوند  عرضه  دنیا 
به   S مدل  است.  شده  موجود  هم  کشورمان  در   Flip

نوعی میان رده ترین مدل محسوب می شود و بدنه ای 
 20 به  نزدیک  مدل  این  ضخامت  دارد.  منیزیمی 
استفاده  است.  کیلوگرم  یک  تنها  آن  وزن  و  میلی متر 
از منیزیم باعث شده سری S سبک ترین مدل در بین 
محصوالت وایو باشد و جابه جایی بسیار آسانی داشته 

باشد. با این که تمامی قسمت های بدنه مشکی مات 
اثرانگشت  باقی ماندن  شاهد  کمی  هم  باز  اما  است، 
این  اینچی   13 صفحه نمایش  هستیم.  آن  روی 
آلترابوك، دقت Full HD و روکش مات دارد که نمونه 
به شمار  روزمره  معمول  کار های  انجام  برای  ایده آلی 
می رود. کیبورد این مدل از نوع جزیره ای با کلید های 
خوش ساخت است که می توان به راحتی با آن تایپ 
می توان  به سختی  و  است  کوچک  آن  تاچ پد  اما  کرد 
ماوس  یک  هستید  مجبور  به نوعی  و  کرد  کار  آن  با 
بدنه  باوجود  کنید.  خریداری  آن  همراه  هم  جداگانه 
نسبتا کوچک و باریک، باز هم شاهد پورت های متعدد 
که  هستیم  محصول  این  لبه های  روی  متنوعی  و 
 HDMI، 3,0 در کنار درگاه های USB شامل سه عدد

VGA و LAN و کارت خوان می شود. 

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
Sony VAIO S Series 13"

Intel® Core™ i5-6200U(3MB Cache,2.30GHz)Processor

8GB DDR3 2133MHzRAM

128GB SSDHARD

Intel HD Graphics 520VGA

13" TFT LED-backlit LCD 1920x1080 TouchMONITOR

-OPTICAL DRIVE

1.3-MP HD1280 x 1024WEBCAM

4,400-mAh lithium polymerBattery

Intel dual-band Wireless-AC 3165Wireless

Windows 10 Pro 64-bitOperating system

3xUSB 3.0 - HDMI -VGA-LANPorts

1 KGWeight


