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واعظــی وزیر ارتباطات ایــران با واچه گابریلیان معاون نخســت وزیر 
ارمنســتان در حاشیه نشســت بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ در 
روســیه دیدار کرد و درباره انجام کارهای مقدماتی ســه جانبه )ایران، 
ارمنســتان و عراق( در زمینه ترانزیت اینترنت گفت: آماده گشایش این 
خط با حضور وزیران مســئول هر سه کشور هســتم. در این دیدار که 
در حاشــیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه با حضور 
مهدی ســنایی سفیر ایران در روســیه برگزار شد، وزیر ارتباطات گفت: 
روابط تهران و ایروان در حال گســترش اســت، ولی باز هم باید بیشتر 
توســعه یابد. وی با بیان اینکه پس از استقالل ارمنستان در سال 1991 
بعد از فروپاشــی شــوروی، روابطی خوب و بدون مشکل بین تهران و 
ایروان برقرار بوده، اظهار کرد: در ســفر حسن روحانی رئیس جمهوری 
ایران به ایروان )دی ماه 95( توافق های خوبی حاصل شد که باید تالش 
کنیم عملیاتی شود. وزیر ارتباطات همچنین با ابراز امیدواری برای اینکه 
ســفر پیش روی کارن کاراپتیان نخســت وزیر ارمنستان به تهران نیز 
مکمل مذاکرات و دیدارهای قبلی باشــد، افزود: عرصه های برق و گاز و 
همچنین حمل و نقل بین دیگر بخش ها برای همکاری های دو کشــور 
بســیار اهمیت دارد. واعظی با اشــاره به افزایش حجم تجارت ایران و 
ارمنستان در چند سال گذشــته و همچنین همکاری های »ای سی تی« 
گفت :در این عرصه ها فرصت های خوبی برای گسترش مناسبات وجود 
دارد و ما به تمام توافق های انجام شده متعهدیم. وزیر ارتباطات همچنین 
در باره انجام کارهای مقدماتی ســه جانبه )ایران، ارمنستان و عراق( در 
زمینه ترانزیت اینترنت گفت:  آماده گشــایش این خط با حضور وزیران 
مســئول هر سه کشور هســتم. وی همچنین تاکید کرد : برای توسعه 
روابط، عادی ســازی همکاری های بانکی بین دو کشور ضروری است. 
واچه گابریلیان معاون نخســت وزیر ارمنســتان نیز در این دیدار ضمن 

ارزشــمند خواندن ســفر روحانی به ایروان و لزوم تالش برای عملیاتی 
کردن توافق ها، گفت که ایران برای ارمنســتان جایگاه مهمی دارد و دو 
کشــور دوســتی ها و همراهی های چند قرنی دارند. وی ادامه داد: ایران 
مهم ترین کشــور از دیدگاه ارمنستان اســت. روابط دوجانبه را بسیار با 
ارزش می دانیم و برای توســعه هر چه بیشــتر مناسبات هر کاری را که 
بتوانیم انجام می دهیم. گابریلیان همچنین با بیان اینکه همکاری ســه 
جانبه انتقال دیتا را راهبردی می دانیم گفت که در چارچوب گســترش 
همکاری ها با ایران، قانون اخذ نشــدن مالیــات مضاعف از این پروژه 
را تصویب کردیم. معاون نخســت وزیر ارمنستان همچنین با راهبردی 
خوانــدن همکاری های حمل و نقلی و انرژی با ایــران اظهار کرد: اگر 
ارمنستان جاده های خوب بســازد می توانیم کاالها را از خلیج فارس به 
دریای ســیاه ترانزیت کنیم. وی در ادامه نیــز به همکاری های ایران و 
ارمنستان در زمینه تبادل برق و پیوستگی شبکه دو کشور به گرجستان 
به عنوان یکی از زمینه های روابط چند جانبه اشاره کرد. حمایت و تالش 
ایروان برای نهایی کردن موافقتنامه مشارکت اقتصادی ایران و اتحادیه 
اوراسیا، برنامه ریزی برای تنظیم دستور کار سفر نخست وزیر ارمنستان 
به تهران با هدف اســتفاده هر چه بیشــتر از فرصت مذاکرات، فعالیت 
در حــوزه راهگذر شــمال- جنوب، متصل کردن راه آهن دو کشــور و 
همچنین همکاری برای ســاخت تونل در یکی از جاده های این کشور 
برای اقتصادی کردن ترانزیت از دیگر محورهای ســخنان گابریلیان در 
دیدار با  دکتر واعظی بود. وزیر ارتباطات و رئیس کمیســیون مشترک 
همکاری های ایران و روســیه که برای شــرکت در برنامه های همایش 
اقتصادی ســن پترزبورگ در این شهر حضور داشــت، با خانم ورونیکا 
نیکیشــینا وزیر تجارت این اتحادیه، ابعاد مختلف موافقتنامه همکاری 

مشارکت اقتصادی را که قرار است منعقد شود، بررسی کرد.

گشایش ترانزیت اینترنت ایران، ارمنستان و عراق

یادداشت

 من یک دی وی دی رایتر دارم که مدتی است درب آن 
بهتر  به نظر شما  نمی خواند.  را  دیسک  و  می شود  باز  دیر 
است به فکر یک درایور نو باشم یا همین درایو قابل تعمیر 

است.
مشکل باز نشــدن درب درایو از کش آن می باشــد. می توانید کش را 
عوض کنید. در مورد نخواندن دیســک هم باید به ســراغ چشم درایو 
برویــد و آن را تنظیم کنیــد. با این کار چند وقت دیگــر می توانید از 
همین درایو استفاده کنید. اگر هم حوصله این کارها را ندارید حدود 35 

هزارتومان هزینه کنید.

 بعضی وقت ها وسایلی که به پورت usb  سیستم وصل 
و  بازی ماوس  مثال وسط  به عنوان  کار می افتد.  از  است 
صفحه کلید از کار می افتد یا دیگر وسایل وسط کار قطع 
می شوند. سیستم را به تازگی خریده ام و دوبار نیز ویندوز 

را عوض کردم اما بازهم مشکل برقرار است.
 شــما باید بــه بخــش تنظیمات وینــدوز برویــد و ابتدا درقســمت
power option مدیریت توان مصرفی usb را غیرفعال کنید. همچنین 

در قسمت بایوس،عملکرد یواس بی صفحه کلید و ماوس را فعال کنید. 
اگر بازهم مشــکل برقرا بود باید به سراغ پاور بروید به احتمال زیاد این 

پاور پاسخگوی نیاز قطعات سیستم نیست.

 طول کابل HDMI در کیفیت تصویر تاثیر دارد یا خیر؟
 بــه طور حتم طول کابــل در کیفیت تصویر تاثیــر دارد و هرچه این 
میزان از اســتاندار بیشتر باشــد تصویر با افت کیفیت روبه-رو خواهد 
بود. از همین رو طول این کابل در متراژ اســتاندارد به فروش می رسد. 
همچنین باید دقت داشــته باشــید که این کابل از چه مکانی و نیز از 
کنار چه تجهیزاتی عبور می کنید. نویز محیط بر کارایی کابل و کیفیت 

تصویر تاثیر می گذارد.

پرسشوپاسخسختافزار

8/400/000 ريال
7/700/000 ريال
5/500/000 ريال
3/000/000 ريال
2/700/000 ريال

13/700/000 ريال
12/650/000 ريال
11/600/000 ريال
6/600/000 ريال
4/170/000 ريال

Intel Core i7-7700K(8M Cach)
Intel Core i7-6700K(8M Cach)

Intel Core™ i7-7700(8M Cache)
Intel Core i5-7400(6M Cache, 3.00 GHz)

Intel Core i3-7100(3M Cache)

3/650/000 ريال
5/535/000 ريال
3/395/000 ريال
2/400/000 ريال
1/850/000 ريال

SSD  APACER AS330 240GB  
4TB  WD MY BOOK NEW EXT

3TB WD BLUE 64MB 
1TB WD  Blue 8MB NOTEBOOK

1TB SEAGATE BARRACUDA 64MB

24/000/000 ريال
22/180/000 ريال
12/000/000 ريال
7/150/000 ريال
3/850/000 ريال

GIGABYTE  GV-N1070 -XTREME 8GB
GIGABYTE  GV-N1070G1 -8GB DDR

XFX  ATI 7990 6GB DDR5  384bit 
GIGABYTE GV-N1050G1 -GAMING 2GB
GIGABYTE GV-N740D5OC -2GB DDR5 

5/100/000 ريال
3/550/000 ريال
6/050/000 ريال
3/450/000 ريال
9/700/000 ريال

X.VISION 22” XL2220AIH IPS
LG 20” MP38-HB  IPS HDMI

LG 24” M47VQ-P HDMI
LG   19”   MP38َA-BB 

LG   27”   MP68V IPS HDMI

| Monitor |

| VGA |

| Disk Drive |

| Processor |

| Minboard |

11/900/000 ريال
9/100/000 ريال
1/820/000 ريال
1/900/000 ريال
700/000 ريال

32GB G.SKILL QUAD RIPJAWS 3200   
32GB G.SKILL DUAL RIPJAWS 2400     

8GB G.SKIL  AEGIS 1600 DDR3
8GB KingMax 1600 SO-DIMM NOTEBOOK

2GB PATRIOT   DDR3 

| RAM |

GIGABYTE  Z270-GAMING 3
GIGABYTE   Z270X-UD3

 GIGABYTE  Z170-GAMING K3
GIGABYTE   P110-D3  

GIGABYTE H110M-S2PT  


