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بخش ICT بهـره وری اقتصادی دارد
درآمـد  افزایـش  از  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  معـاون 
بـه   92 سـال  در  ریـال  میلیـارد  هـزار   28 از   ،ICT بخـش در  دولـت 
56 هـزار میلیـارد ریـال در سـال 95 خبـر داد. علـی اصغـر عمیدیان 
رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی در چهارمین 
همایـش مدیـران وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا اشـاره 
ایـن  افـزود:   ،ICT حـوزه  در  مقـررات  تنظیـم  سـازمان  وظیفـه  بـه 
سـازمان وظیفـه دارد بـا ایجـاد بسـتر مقرراتـی بـه بخـش خصوصی 
اطمینـان دهـد کـه بـرای توسـعه زیرسـاخت ها و کمـک بـه دولـت 
در بخـش ICT حضـور داشـته باشـد. وی ارائـه خدمـت باکیفیـت و 
قیمـت مناسـب را نتیجـه حضـور بخـش خصوصـی در کنـار دولـت 
دانسـت و تاکیـد کـرد: یکـی دیگـر از وظایف اصلـی سـازمان تنظیم 
فرکانـس  بر طیـف  حاکمیـت  اعمـال  و  مدیریـت  نظـارت،  مقـررات 
اسـت کـه امیدواریـم بتوانیـم طیـف فرکانس را بـرای نسـل پنجم و 
بیـگ دیتا هـا آمـاده کنیـم. عمیدیـان در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود بـه اقدامـات سـازمان تنظیـم مقـررات اشـاره کـرد و در ادامـه 
آن،  بر اجـرای  نظـارت  و  ابـالغ  و  174دسـتورالعمل  تبییـن  گفـت: 
و  باالتـر  نسـل های  بـه  همـراه  تلفـن  اپراتور هـای  پروانـه  ارتقـاء 
کشـور  در   3G ،  4G سـایت هـزار   30 از  بیـش  راه انـدازی  و  نصـب 
900 شـهر  3 بـه  و افزایـش تعـداد شـهر های تحـت پوشـش نسـل 
و نسـل 4 بـه 742 شـهر برخـی از فعالیت هـای ایـن سـازمان بـوده 
اسـت. وی بـه موضـوع رومینگ ملـی و هم سـطح نبـودن اپراتور ها 
در میـزان پوشـش اشـاره کـرد و تاکید داشـت: این موضـوع با هدف 
ارائـه کیفیـت بهتـر خدمـات اپراتور هـا مطـرح شـد کـه در ابتـدا بـا 
35 هـزار  مخالفت هـای مختلـف روبـه رو شـد امـا امـروز مـردم در 
اسـتفاده  رومینـگ  سـرویس  از  جـاده  کیلومتـر  هـزار   10 و  روسـتا 

ترابـرد  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر  معـاون  می کننـد. 
پذیـری را یکـی دیگـر از اقدامـات در حوزه سـازمان تنظیـم مقررات 
بیـان کـرد و افـزود: صـدور پروانه هـای بهره بـرداری از شـبکه های 
 217 و   PAP پروانـه   11 تجمیـع  متقاضـی،   17 بـه  ثابـت  ارتباطـی 
ASP از دیگـر اقدامـات این سـازمان اسـت. وی اقدامات انجام شـده 

در حـوزه ارائـه پروانه هـا را در جهـت جمـع کـردن تـوان اقتصـادی 
بخـش، عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: بـا برداشـت محدودیت هـای 
ایـن  بـه  اسـتانی  و  منطقـه ای  پوشـش  و  سـرویس  تکنولـوژی، 
و  تکنولـوژی  هـر  بـا  بتواننـد  تـا  کرده ایـم  کمـک  اپراتور هـا 
ارائـه  بـه صـورت سراسـری در کل کشـور  سـرویس های متنـوع و 
خدمـت کننـد. عمیدیـان تدویـن اسـتاندار های بخـش ICT را یکـی 
دیگـر از اقدامـات سـازمان تنظیـم مقـررات اعـالم کرد و افـزود: در 
ایـن مـدت 93 اسـتاندارد را تعریـف کرده ایـم و بـا اختصـاص کد به 
ایـن اسـتاندارد ها بـه آزمایشـگاه های مرجـع ابالغ شـده اسـت. وی 
بـه هـم کد سـازی بـه عنـوان یکـی دیگـر از اقدامـات این سـازمان 
در حـوزه تلفـن ثابـت اشـاره و تصریـح کـرد: کاهـش 20 درصـدی 
 50 کاهـش  و  اینترنـت  شـبکه  بـه  سـیار  و  ثابـت  دسترسـی  هزینـه 
شـده  انجـام  فعالیت هـای  از  داخـل  محتـوای  ترافیـک  درصـدی 
در راسـتای ارائـه سـرویس ارزان تـر بـه مـردم انجـام شـد. رئیـس 
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی دربـاره درآمد هـای 
دولـت در ایـن بخـش نیـز بـا اشـاره بـه بـزرگ شـدن حجـم ایـن 
95 دولـت  56 هـزار میلیـارد ریـال در سـال  بـازار، گفـت: بیـش از 
از ایـن بخـش درآمـد داشـت کـه ایـن رقـم در سـال 92، 28 هـزار 
میلیـارد ریـال را نشـان می دهـد و ایـن افزایـش درآمـد بـا توجـه به 
صـدور پروانه هـا و ارائـه مجوز هـای مختلـف به دسـت آمده اسـت.

J    دارم که قبال تنظیمات سـرویس ADSL من یـک مـودم
دهنده ای روی آن بوده اسـت. من شـرکت سـرویس دهنده 
اینترنتـی ام را عـوض کرده ام حال چطـور می توان تنظیمات 
قبلـی را پاک کـرده و تنظیمات جدید را انجـام دهم. از دکمه 
ریسـت مودم هم اسـتفاده کـرده ام تنظیمات قبلـی هنوز پا 

برجاست
بـرای ازبیـن بـردن تنظیمـات قبلـی شـما بایـد مودم را ریسـت سـخت 
افـزاری کنیـد. بـرای ایـن کار بایـد از دکمـه ریسـت روی مودم اسـتفاده 
کنیـد. ریسـت کـردن 2 حالـت دارد، یـا بایـد دکمه ریسـت را نگـه دارید 
و بعـد مـودم را روشـن کـرده یـا به بـرق متصـل کنید، یـا بایـد در زمان 
روشـن بودن دکمه ریسـت را فشـار داده تا ریسـت انجام گیرد. همچنین 
زمـان نگاه داشـتن دکمه ریسـت نیـز مهم اسـت. در بیشـتر مودم ها باید 
30 ثانیـه دکمـه ریسـت را نگه دارید تا ریسـت انجام شـود. مـوارد عنوان 
شـده راهنمـای کلی ریسـت مودم هـا بود امـا شـما می توانید با اسـتفاده 

از دفترچـه راهنمـای مـودم یـا مراجعـه به سـایت سـازنده در مـورد مدل 
مـودم و نحـوه ریسـت آن اطالعات کسـب کنید.

J    را لپ تاپـی  می خواهیـم  وقتـی  بدانـم  می خواسـتم 
بخریـم، وینـدوز آن اصلی باشـد بهتر اسـت یـا این که بعدا 

روی آن وینـدوز نصـب کنیـم؟
زمانـی کـه یـک دسـتگاه بـا سیسـتم عامـل اصلـی خریـداری می کنید، 
بخشـی از پـول پرداختـی که عمومـا زیـر یکصدهزارتومان اسـت مربوط 
بـه هزینـه سیسـتم عامـل اسـت. توصیـه مـا بـه خریـد سیسـتم عامـل 
اصلـی اسـت اما اگـر نیازی بـه آپدیت هـا و نیـز امکاناتی که بعضـا دور از 
تحریـم بـه ما می رسـد نداریـد، هزینه کـردن ایـن مبلغ منطقی نیسـت. 
ایـن نکتـه را هـم بدانید اگر اهل سـفر بـه خارج از کشـور هسـتید باید از 

سیسـتم عامـل اصلی بهـره ببرید.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار

Monitor
۳.۰۵۰.۰۰۰BENQ DL2020 19.5”
۳.۶۳۰.۰۰۰Samsung LED S19R325N
۳.۹۰۰.۰۰۰LG MP38-AB IPS 20”
۴.۰۰۰.۰۰۰LG MP38-HB IPS HDMI 20”
۶.۰۰۰.۰۰۰LG MP58-VQ IPS HDMI 22”

MainBoard
۲.۴۵۰.۰۰۰GIGABYTE H81M-S2PH
۲.۸۳۰.۰۰۰GIGABYTE H110M-S2PT
۵.۶۶۰.۰۰۰GIGABYTE H270-HD3P
۶.۶۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z170XP-SLI
۷.۷۰۰.۰۰۰GIGABYTE Z270X-UD3

Processor
۳.۲۵۰.۰۰۰AMD A8-7600 FM2 APU(4M Cache,3.1GHz)
۵.۷۰۰.۰۰۰AMD FX-8320(8M Cache,3.50GHz)
۶.۸۰۰.۰۰۰Intel Core i5-4460(6M Cache,3.20 GHz)
۷.۳۰۰.۰۰۰AMD FX 8370E APU(8M Cache,3.3GHz)
۱۲.۵۰۰.۰۰۰Intel Core i7-7700(8M Cache, 3.60 GHz)

Ram
۶.۶۰۰.۰۰۰16GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ-16D 3200
۷.۵۰۰.۰۰۰16GB G.SKILL DUAL TRIDENTZ-14D 3200
۸.۹۵۰.۰۰۰32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 2400
۱۱.۷۰۰.۰۰۰32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 3200
۱۲.۷۰۰.۰۰۰32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200

Hard
۲.۲۵۰.۰۰۰Seagate 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
۲.۴۵۰.۰۰۰Western 1TB Blue 8MB NOOTBOOK
۲.۹۵۰.۰۰۰Western 2TB BLUE 64MB
۴.۶۷۰.۰۰۰SILICON 2TB A85 EXT
۶.۱۰۰.۰۰۰Western 4TB Purple 64MB

VGA Card
۱.۸۰۰.۰۰۰GIGABYTEGT N610 2GB DDR3 64bit
۵.۲۰۰.۰۰۰GIGABYTEGT GTX 750Ti OC 2GB DDR5 128bit
۶.۹۰۰.۰۰۰XFX ATI 7970 3GB DDR5 384bit

۸.۰۰۰.۰۰۰XFX ATI 6990 4GB DDR5 512bit
۱۲.۰۰۰.۰۰۰XFX ATI 7990 6GB DDR5 384bit


