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گمرک ایران نحوه تشخیص گوشی  تلفن همراه قاچاق از غیرقاچاق را تشریح 
کرد. گمرک ایران اعالم کرد: استعالم شماره سریال گوشی های تلفن همراه 
جهت تشخیص گوشی های قاچاق از غیرقاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی 
30008887 یا لینک مخصوص اســتعالم شماره سریال گوشی های تلفن 
 www.irica.ir همراه وارداتی که در سایت رســمی گمرک ایران به نشانی
قرار داده شده، امکان پذیر است. نحوه استعالم به این صورت است که شماره 
شناسه ۱5 رقمی گوشــی تلفن همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص 
استعالم ارسال و پیامکی که در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعالم شده 
از پنجره واحد تجاری گمرک ارســال می شود و پس از آن، امکان استعالم 
شماره سریال گوشی های تلفن همراهی که از ابتدای سال جاری به صورت 
رســمی وارد کشور شده است، فراهم می  شــود. بر این اساس ارائه شناسه 
بین المللی گوشی های تلفن همراه توسط واردکنندگان در گمرک الزامی شده 
است و تمامی دستگاه های موبایل دارای قابلیت اتصال به شبکه مخابراتی 
GSM، دارای ایــن کــد ۱5 رقمی مختص به خود هســتند که در این کد 

اطالعات مربوط به مدل گوشــی، شرکت ســازنده، کشور سازنده و... وجود 
داشــته و گوشــی های تلفن همراه با این کد در شبکه های مخابراتی ثبت 
می شوند. بر روی بسته بندی دستگاه تلفن همراه یا عموماً در زیر باتری تلفن 
همراه، این کد قابل مشاهده بود و یا با شماره گیری #??#* تلفن همراه کد 
۱5 رقمی شناســه گوشی تلفن همراه )IMEI( نمایش داده می شود. سامانه 
ثبت و دریافت شماره ســریال گوشی های تلفن وارداتی که از دستاوردهای 
ســامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک است گام 
مهمی در اجرایی شــدن سیاســت های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با 
اجرایی شــدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کاال برداشته خواهد شد و 
برنامه گمرک ایران بهره گیری از سامانه های هوشمند گمرکی برای ردیابی 
کاالهای قاچاق از غیرقاچاق در سایر گروه های کاالیی است. در حوزه دیگری 

هم باید گفت که به تازگی امکانی در نظر گرفته شده است که با استفاده از 
آن می توانید میزان رضایتمندی خود از سرویس های اینترنتی دریافتی تان را 
اعالم کنید.در سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس های 
فناوری اطالعات، اپراتورها براســاس شاخص های کیفیت سرویس، تعرفه، 
سرعت، رسیدگی به شکایات، پشتیبانی و وفاداری مشترک به صورت مکانیزه 
مورد ارزیابی قرار می گیرند.  اغلب شــرکت های بــا تجربه و موفق در این 
عرصه این نکته را درک کرده اند که عوامل موفقیت یا شکست فقط حضور 
و ارائه خدمات در فضای مجازی و یا بهای پایین نیســت، بلکه عامل مهم، 
انتقال کیفیت باالی خدمات الکترونیکی اســت. در این راستا چندی پیش 
خبر راه اندازی سامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه سرویس های 
فناوری اطالعات در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم 
شد. هدف از راه اندازی این سامانه نظارت مطلوب تر بر کیفیت سرویس دهی 
اپراتورها عنوان و تاکید شــد که در این ســامانه اپراتورها براساس شاخص 
های کیفیت ســرویس، تعرفه، ســرعت، رسیدگی به شــکایات، پشتیبانی 
و وفاداری مشــترک به صورت مکانیــزه مورد ارزیابی قــرار می گیرند. بر 
این اســاس در هر دوره ارزیابی به صورت تصادفی به ۴00 هزار مشــترک 
سرویس های فناوری اطالعات از طریق پست الکترونیکی یا پیامک کد چهار 
رقمی از ســوی سامانه ارسال می شود و مشترکان این سرویس ها می توانند 
 با مراجعه به ســایت ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آدرس
www.cra.ir، بخش خدمات الکترونیک، منوی ارزیابی میزان رضایتمندی 
http:// کاربران حوزه سرویس های فناوری اطالعات و یا آدرس الکترونیکی
itmon.cra.ir/satisfaction و با ورود کد چهار رقمی در نظرسنجی شرکت 

کنند. همچنین بطور همزمان ارزیابی اپراتورها در قالب نظرسنجی تلفنی از 
مشترکین نیز انجام می شود و نتایج ارزیابی اپراتورها پس از پایان هر دوره به 

صورت عمومی اطالع رسانی خواهد شد.

گوشی تان قاچاق است یا از سرویس های اینترنتی ناراضی هستید؟
4/350/000 ريال
7/040/000 ريال
12/900/000 ريال
15/800/000 ريال
12/400/000 ريال

Intel Core i3-7100(3M Cache, 3.90 GHz)
Intel Core i5-7400(6M Cache, 3.00 GHz)
Intel Core i7-6700K(8M Cache, up to 4.20)

Intel Core i7-7700K(8M Cache, up to 4.50 GHz)
Intel Core i7-7700(8M Cache, up to 4.20)

1/850/000 ريال
1/020/000 ريال
1/800/000 ريال
10/600/000 ريال
12/700/000 ريال

8GB KingMax  1600 SO-DIMM  NOTEBOOK
4GB G.SKILL   1600   DDR3 
8GB Apacer   1600     DDR3

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 2800    DDR4
32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200    DDR4      

1/450/000 ريال
1/800/000 ريال
2/820/000 ريال
3/850/000 ريال
5/200/000 ريال

GIGABYTE N710  1GB  DDR3   64bit
GIGABYTE N610  2GB  DDR3   64bit
GIGABYTE GT730 2GB  DDR3 128bit
GIGABYTE GT 740 OC 2GB DDR5 128bit
GIGABYTE GTX 750Ti OC 2GB DDR5 128bit

5/500/000 ريال
5/650/000 ريال
5/700/000 ريال
8/300/000 ريال
2/840/000 ريال

 GIGABYTE  Z170-GAMING K3
GIGABYTE  Z170X-GAMING 3

GIGABYTE  Z170X-UD3
“GIGABYTE  Z270-Gaming3“

GIGABYTE H110M-S2PT  

5/030/000 ريال
5/800/000 ريال
5/950/000 ريال
6/900/000 ريال
7/500/000 ريال

X.VISION   22”      XL2220AIH SP
LG   22”   MP58-VQ  IPS HDMI

LG   24”   M47VQ-P   HDMI
LG   24”   MP68VQ  IPS HDMI 
LG   24”   MP59G-P  GAMING

| Monitor|

| Minboard |

| VGA |

| RAM |

| Processor |یادداشت

4/990/000 ريال
1/860/000 ريال
4/000/000 ريال
5/400/000 ريال

2/370/000 ريال

4TB WD BLUE  64MB 
1TB SEAGATEBARRACUDA   64MB

 250GB SAMSUNG EVO 850
4TB  WD MY BOOK NEW EXT

1TB WD  Blue 8MB NOTEBOOK

| Disk Drive |

 NOD 32 مدتی است که برروی سیستم خود ویروس یاب
را نصب کرده ام، اما پس از نصب سرعت سیستمم بسیار 
پایین آمده و کند شده است. لطفأ توضیح دهید که مشکل 
از کجا می تواند باشد. همچنین راهنمایی کنید که چگونه 
می توانم آنتی ویروس فوق را ازروی سیستم خود پاک کنم؟

 Control Panel به منظور پاک کردن نر م افزار ویروس یاب بایستی به
بروید و سپس از قسمت Add or Remove program نرم افزار فوق 

را انتخاب کرده و از روی سیستم Remove کنید.
چنان چه سرعت سیستم شما پس از نصب ویروس یاب Nod32 پایین 
 RAM حافظه  فضا  میزان  که  بدانید  بایستی  شده است  کند  و  آمده 
اجرا  برای  ویروس یاب ها  می باشد.  پایین  شما  سیستم  برروی  موجود 
سیستم  بایستی  که  دارند  احتیاج  باالیی  نسبتا  حافظه  فضا  میزان  به 
توانایی پشتیبانی و در اختیار گذاشتن این میزان حافظه را برای اجرای 
نرم افزار داشته باشد. همچنین دقت داشته باشید که ویروس یاب ها در 

هنگام اجرا توان پردازش به نسبت باالیی را از CPU سیستم می گیرند، 
بنابراین این امر باعث شده که هنگام RUN شدن ویروس یاب سیستم 

کند به نظر برسد.

ــه درســتی نصــب   از کجــا بفهمیــم کارت گرافیــک ب
شــده لطفــا راهنمایــی کنیــد. 

ــخت افزاری  ــای س ــیاری از درایوره ــدوز  بس ــب وین ــان نص در زم
مــورد شناســایی وینــدوز قــرار گرفتــه و آن را بــه صــورت پیش فــرض 
ــت.  ــن اس ــز این چنی ــک نی ــورد کارت گرافی ــد. در م ــب می کن نص
ــده  ــب ش ــتی نص ــه درس ــک ب ــد کارت گرافی ــه بدانی ــرای آن ک ب
 Device ــه قســمت ــه ب ــن راه آن اســت ک ــاده ترین و مطمئن تری س
ــد، در  ــک کنی ــک کلی ــه کارت گرافی ــد و روی گزین Manager بروی

ــرای شــما  ــام و مشــخصات کامــل کارت گرافیــک ب صورتــی کــه ن
ــن باشــید. ــل کارت مطمئ درج شــد، از نصــب کام

پرسشوپاسخسختافزار


