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ورود دیوان محاسبات به موضوع قیمت پیامک
معـاون وزیـر ارتباطـات از ورود دیـوان محاسـبات بـه اضافـه دریافـت 
قیمـت پیامـک خبـرداد و گفت: تـا زمانی که تصمیـم درباره نـرخ پیامک 
گرفتـه نشـود، ردیـف درآمـدی 400میلیاردی دولـت، به قوت خـود باقی 
اسـت. هفتـه گذشـته سـازمان حمایـت از امـور مصرف کننـدگان از لغـو 
موضـوع اضافـه دریافـت مبلـغ یـک تومان بـه ازای ارسـال هـر پیامک 
خبـر داد و اعـالم کرد کـه از اول خردادماه نـرخ پیامک بایـد مانند قبل از 
سـال 94 محاسـبه شـود. از سـال 94 تاکنون بـه دلیل مطابق بـا ابالغیه 
قانـون بودجـه، اپراتور هـای موبایل مکلف شـده بودند مبلغ یـک تومان، 
قیمـت پیامـک موبایـل را افزایـش دهنـد و درآمـد آن را که حـدود 400 
میلیـارد تومـان بـرآورد می شـود، بـه خزانـه داری کل کشـور واریـز کنند 
تـا ایـن درآمـد بـرای مصـارف جمعیـت هالل احمـر جمهوری اسـالمی 
ایـران، کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره)، سـازمان بهزیسـتی کشـور، بیمه 
تأمین اجتماعی بسـیجیان معسـر، سـازمان بیمه سـالمت ایران، دانشگاه 
پیام نـور، سـازمان پزشـکی قانونـی و سـازمان انتقـال خون ایـران هزینه 
شـود. از اواسـط خردادمـاه امسـال، سـازمان حمایـت از مصرف کنندگان 
از پیگیـری لغـو ایـن موضـوع بـه دلیـل نبود ایـن الـزام در قانـون بودجه 
کل  بازرسـی  سـازمان  تاییـد  بـا  کـه  کـرد  تاکیـد  و  داد  خبـر  سـال 96 
کشـور و ابالغیـه سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی، نـرخ 
پیامـک بایـد بـه ماننـد قبـل از سـال 94 بازگـردد و اپراتور ها بایـد از اول 
خردادمـاه نـرخ پیامـک را ماننـد 2 سـال قبل تـر محاسـبه کننـد. ایـن 
سـازمان حتـی از پیگیـری مبالـغ اضافـه دریافـت از مشـترکان نیـز خبر 
داد. بـرات قنبری معـاون برنامه ریـزی وزیر ارتباطـات، درخصوص نحوه 
محاسـبه نـرخ پیامـک در سـال جدیـد و شفاف سـازی این مسـئله اظهار 
داشـت: از سـال 94 بـه دلیل ابالغیـه قانـون بودجه، قیمـت پیامک یک 
تومان گـران شـد تـا درآمـد حاصـل از آن کـه رقمـی حـدود 400 میلیارد 

تومـان بـرآورد می شـد، بـرای مصـارف عمومـی به دولـت واگذار شـود. 
وی بـا بیـان این کـه تاکنون نیـز طبق قانـون و تاکیـد دیوان محاسـبات 
کشـور، ایـن پـول دریافت شـده اسـت، ادامـه داد: هـم اکنون نیـز دیوان 
محاسـبات کشـور، موافقتـی بـرای لغـو اضافه دریافـت مبلغ یـک تومان 
قیمـت پیامک نداشـته اسـت که مـا موظـف بـه بازگرداندن ایـن رقم به 
مشـترکان باشـیم. معـاون وزیـر ارتباطـات بـا اشـاره بـه این کـه تصمیم 
بـرای لغـو ایـن قانون از سـوی سـازمان بازرسـی کل کشـور و سـازمان 
تعزیـرات گرفتـه شـده اسـت، گفـت: اما مـا درحـال هماهنگی بـا دیوان 
محاسـبات کشـور هسـتیم کـه تکلیـف ایـن ردیـف درآمـدی دولـت را 
مشـخص کنـد. قنبـری توضیـح داد: بر سـر ایـن مسـئله 2 اختـالف نظر 
وجـود دارد. بـه نحوی که برخـی می گویند ایـن موضوع بایـد هم تبصره 
بودجـه داشـته باشـد و هـم ردیـف بودجه، امـا برخـی تعبیر ها نیـز به این 
اسـت کـه وقتـی موضـوع ردیـف بودجـه دارد، الزم االجـرا خواهـد بود. 
حـال باید مسـئوالن مربوطه از این دو تعبیر و تفسـیر، یـک تصمیم واحد 
بگیرنـد. در صورتـی کـه بـه ایـن جمع بندی رسـیدند کـه این قانـون لغو 
شـود و اضافـه دریافـت عـودت داده شـود، مـا نیـز آن را اجـرا می کنیـم. 
معـاون وزیـر ارتباطـات بـا بیـان این که موضـوع اضافـه دریافـت قیمت 
پیامـک، در سـال 94 در قانـون بودجـه هـم ردیـف و هم تبصره داشـت، 
افـزود: امـا در سـال 95 و 96 این موضـوع ردیف بودجه داشـته اما تبصره 
نداشـته اسـت، با این وجود دیوان محاسـبات ایـن درآمـد را از ما پیگیری 

می کـرد و مـا نیز بـه تبـع آن، پیگیـری وصول داشـتیم.
وی بـا تاکیـد براین کـه ایـن موضـوع را از طریـق دیـوان محاسـبات و 
دیـوان  درصورتی کـه  گفـت:  می کنیـم،  پیگیـری  و  اسـتعالم  مجلـس 
محاسـبات از مـا بخواهـد که ایـن مبلغ را دریافـت نکنیم ما نیـز این مبلغ 

را بـه مشـترکان بازمـی گردانیم.

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 مشکل  می شود  ریست  خودکار  صورت  به  سیستم 
کجاست؟

موارد زیادی برای این موضوع وجود دارد که باید یک به یک آن ها را 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.

لپ تاپ تبدیل پذیر دل

در  دل،  کمپانــی  تبدیل پذیــر  لپ تاپ هــای 
ــل تحســین  ــد خــود پیشــرفتی قاب هــر نســل جدی
داشــته اند و اعتبــاری نــو بــه صاحبــان ایــن کمپانــی 
صفحه هــای  نــوع  ایــن  طراحــی  بخشــیده اند. 
ــش،  ــار صفحه نمای ــوالی کن ــا دو ل ــه ب ــش ک نمای
آن  بــه  را  درجــه ای   180 چرخــش  قابلیــت 
لپ تاپ هــای  در  بــار  اولیــن  بــرای  می دهنــد، 
شــد.  اســتفاده  کمپانــی  ایــن   Inspiron Duo

بــه  تبدیل پذیــر،  لپ تاپ هــای  از  نــوع  آن  در 
خاطر کــم بــودن طــول شــارژدهی، عمــال اســتفاده 
ــزی بیــش  ــت چی ــوان یــک تبل ــه عن ــتگاه ب از دس
ــی  ــود لمس ــا وج ــود و ب ــغ نب ــم و تبلی ــک اس از ی
ــدوز 7 در  ــا وین ــودن صفحه نمایــش، کار کــردن ب ب
حالــت لمســی لذتــی نداشــت! بــا آمــدن وینــدوز 8، 

ــای  ــازندگان لپ تاپ ه ــا س ــد ت ــش آم ــی پی فرصت
ــا صفحــات نمایــش لمســی، رقابــت  ــر ب تبدیل پذی
ــض  ــت آوردن نب ــرای به دس ــد و ب ــر بگیرن را از س
ــد. از  ــز بریزن ــود را روی می ــای خ ــازار، خالقیت ه ب
طرفــی لنــوو بــا ســری Yoga کــه یــک الترابــوک 
بــا قابلیــت چرخــش 360 درجــه ای توســط دو 
ــت، وارد  ــتگاه اس ــورد دس ــه کیب ــل ب ــوالی متص ل
ــه عرضــه  ــا نیــز شــروع ب میــدان شــد و دیگــر رقب
محصــوالت خــود کردنــد. حــاال هــم دل بــا ســری 
کــه  خــود  تبدیل پذیــر  لپ تاپ هــای  جدیــد 
نامشــان را XPS 12 گذاشــته، وارد ایــن میــدان 
ــردازش  ــدرت پ ــا ق ــی ب ــده. الترابوک ــو ش پرهیاه
ــک  ــا ی ــراه ب ــاوم، هم ــیار مق ــه ای بس ــاال و بدن ب

ــت. ــا کیفی ــفاف و ب ــیار ش ــش بس صفحه نمای

یادداشتبازار

پرسشوپاسخسختافزار

پیشنهادهفته

لپتاپپیشنهادیهفته
Inspiron Duo

Intel Core i7 4510U 2.00GHzProcessor

8 GB DDR3RAM

256 SSDHARD

Intel HD Graphics 4400VGA

TFT LED-backlit LCDMONITOR

-OPTICAL DRIVE

Webcam Backlit Keyboard Wi-Fi HDMIWEBCAM

-Battery

-Long battery life

-Operating system

-Ports

1.52 kgWeight


