
سال دهم/شماره چهارصد و شصت و هشت /چهارشنبـه 21 تیر 1396
12 July 2017 /  www.Khorasannews.com

مدیرعامل پیشــین مخابرات ایران با تاکید بر تولید داخلی و جلوگیری از 
ایجاد دامپینگ توسط شرکت های خارجی و داخلی گفت: کیفیت تولیدات 
داخلی در حوزه های نرم افزاری و ســخت افزاری بسیار قابل توجه است. 
بــه گفته او ما در این حوزه ها در عرصه  جهانی حرفی برای گفتن داریم، 
اما مســئله  مهم حمایت از این تولیدات و شــرکت های داخلی از طریق 
تسهیالت بانکی همچنین تنظیم دقیق و صحیح مقررات در بازار رقابت 
اســت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است. صابر فیضی 
، با تاکید بر این که ایجاد اشــتغال در همه حوزه و خصوصا حوزه فناوری 
اطالعات و مخابرات نیازمند سرمایه  گذاری بخش خصوصی است، اظهار 
کــرد: بخش دولتی دیگر ظرفیت ایجاد اشــتغال برای خیل عظیم فارغ 
التحصیالن دانشگاهی را ندارد، بنابراین باید به سرمایه گذاری و کارآفرینی 
بخش خصوصی برای حل مساله ی اشتغال و پیشبرد پروژه ها بها بدهیم. 
وی با بیان این که در دولت گذشــته اقدامات خوبی در راســتای انجام 
خصوصی ســازی انجام شــد، بر ایجاد امنیت در بخش خصوصی برای 
سرمایه  گذاری بیشــتر در حوزه فناوری اطالعات و مخابرات تاکید کرد. 
او همچنین با اشــاره به صحبت های وزیر ارتباطات در اردیبهشــت ماه 
امســال در خصوص ایجاد اشــتغال از طریق کسب و کارهای اینترنتی، 
بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی از ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال 
برخوردارند، اما این حوزه به تنهایی نمی تواند مســاله اشتغال را در حوزه 
فناوری اطالعات پوشش دهد. برای ایجاد اشتغال باید در همه حوزه های 
شــبکه های داخلی و اینترنت و به طور کل مخابرات و فناوری اطالعات 
فعــال بود. فیضی با تاکید بر این که در همه حوزه های فناوری اطالعات 
نیازمند جذب ســرمایه  گذاری  بخش خصوصی هستیم، ادامه داد: در هر 
دو حوزه زیرساختی و نرم افزاری نیاز به سرمایه بخش خصوصی احساس 
می شود. در این حوزه ها از ظرفیت خوبی برخورداریم و این می تواند برای 

سرمایه  گذاری بخش خصوصی جذابیت داشته باشد. او ادامه داد: امروزه 
کمتر حوزه ای وجود دارد که نیازمند به فناوری اطالعات نباشد و به همین 
نســبت در دنیای جدید هیچ اشتغالی بدون فناوری اطالعات معنا ندارد. 
برای نمونه در همین سرویس های جدید خدمات تاکسیرانی مانند اسنپ 
می بینیم که چگونه فناوری اطالعات در بخشی گسترده باعث اشتغالزایی 
و راحتی امور برای مردم شــده است. وی با تاکید بر نقش حوزه فناوری 
اطالعات در هماهنگی بســیاری حوزه های دیگر از جمله بخش صنعت، 
ادامه داد: امروزه تقریبا هیچ حوزه ای نیست که بی نیاز از فناوری اطالعات 
باشــد. آی تی وابســتگی به زمان و مکان را از بین برده است و در هر 
نقطه ای از جهان حضور دارد. آی تی حتی در بخش صنعت نیز نقش مهم 
ایفــا می کند. فناوری اطالعات در صنعت روز جهان باعث انجام پراکنده 
و قطعه قطعه تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف جهان شده است به 
طوری که مثال در ســاخت اتومبیل، طراح خودرو در یک کشور و طراح 
برق، بدنه و موتور آن در کشورهای دیگر هستند، اما در نهایت محصولی 
واحد را تولید می کنند. مدیرعامل پیشین مخابرات کشور با اشاره به فصل 
ششم اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اظهار کرد: اگر این 
بخش از قانون اساســی در خصوص ایجاد شرایط رقابت پذیری در بازار 
را به درستی مدیریت کنیم، بسیاری از مسائل حضور بخش خصوصی در 
بازار حل می شود. در این خصوص وظیفه شورای رقابت و وزارت ارتباطات 
است که بر اعمال این قانون کنترل و مدیریت داشته باشند. فیضی با بیان 
این که حوزه فناوری اطالعات و مخابرات بهترین ظرفیت و شــرایط را 
بــرای ارتباط با صنعت در این حوزه دارد، بیان کرد: در این حوزه به دلیل 
عدم وابســتگی به زمان و مکان و همچنین تخصصی بودن فعالیت ها و 
حضور متخصصان این حوزه در دانشــگاه بهترین شرایط برای همکاری 

صنعت و دانشگاه فراهم است.

ICT جلوگیری از دامپینگ در تولیدات حوزه
1/220/000 ريال
1/880/000 ريال
4/050/000 ريال

6/350/000 ريال
11/850/000 ريال

Celeron G1840
 Pentium G3240

 (i3�4160(3.6GHz–3MB�2/4Core

Core i5�4460

Core i7�4790K

4/250/000 ريال
1/850/000 ريال
3/900/000 ريال
9/300/000 ريال
1/450/000 ريال

GV�N740D5OC�2GI
GV�N610D3�2GI

Asus GT740�2GD3

XFX R9 380P 4GB DDR5

XFX 5450 2GB (64bit,DDR3)

500/000 ريال
770/000 ريال

1/350/000 ريال
1/350/000 ريال
880/000 ريال

Geil 2GB DDR3 1600 Pristine
Geil 4GB DDR3 1600 Pristine

Apacer 8GB DDR3 1600 

Geil 8GB DDR3 1600 Pristine

Geil 4GB DDR3 1600 EVO Veloce 

1/640/000 ريال
1/740/000 ريال
2/140/000 ريال
2/650/000 ريال
2/980/000 ريال

1TBGB SATA3 Toshiba 32MB 
1TB SATA3 WD 64MB Blue

1TB SATA3 WD 64MB Purple 24*7
2TB SATA3 WD 64MB Blue

2TB SATA3 WD 64MB Purple 24*7

2/140/000 ريال
2/200/000 ريال
3/080/000 ريال
3/220/000 ريال
5/500/000 ريال

1TB Seagate BackupPlus USB 3.0
1TB WD Premium ULTRA USB3.0

2TB WD Elements USB3.0

2TB WD Premium ULTRA USB3.0
4TB WD MyBook USB 3.0 

| HDD EXT |

| HDD |

| RAM |

| GraphicCard |

| CPU |یادداشت

11/730/000 ريال
11/120/000 ريال
11/450/000 ريال
19/900/000 ريال
6/250/000 ريال

Gigabyte GA�X99�SOC Force
Gigabyte GA�X99�Gaming 5

Asus Z170�DELUXE

Asus RAMPAGE V EXTREME/U3.1 

Gigabyte GA�Z97X�Gaming 3

| Motherboard |

ــه  ــتم ک ــی داش ــارد قدیم ــک ه ــت، ی ــالم بای  س
ــه  ــه آن را ب ــی ک ــود. زمان ــره ب ــی روی آن ذخی اطالعات
سیســتم متصــل کــردم تــا اطالعــات آن را بخوانیــم، دود 
ــال  ــردم، ح ــارج ک ــارد را خ ــریع ه ــد شــد. س از آن بلن
چــه کنــم می ترســم کــه دوبــاره هــارد را متصــل کنــم. 
ایــن بــار اولــی نبــود کــه بــه همیــن شــیوه از اطالعــات 

هــارد اســتفاده مــی کــردم. لطفــا راهنمایــی کنیــد.
دوسـت عزیـز در زمـان کارکردن با هارد چه سیسـتم روشـن باشـد و چه 
خامـوش بایـد نسـبت به دسـت زدن بـه بدنه هـارد دقت کافی را داشـته 
باشـید. ایتـدا بایـد دسـت خـود را بـه یک فلـز زده تا الکتریسـیته سـاکن 
بدن شـما تخلیه شـود. بعد از آن سیسـتم را خاموش و اتصاالت را برقرار 
نماییـد. مشـکلی کـه برای شـما پیـش آمـده احتمـاال در مورد بـرد هارد 
اسـت. بـه یکی از تعمیرگاه هـای مجاز مراجعه کنیـد. امیدواریم با تعویض 

بـرد هارد مشـکل حـل و اطالعات شـما باقی مانده باشـد. 

ــازی  ــره س ــم ذخی ــزان حج ــه می ــا هرچ ــالم آی  س
فلــش ممــوری بیشــتر باشــد، ســرعت آن نیــز افزایــش 

می یابــد؟ 
میــزان حجــم ذخیــره ســازی اطالعــات فلــش ممــوری ارتباطــی بــه 
ــد  ــما بای ــن رو ش ــدارد. از ای ــتن روی آن ن ــدن و نوش ــرعت خوان س
ــر  ــایی و ب ــود را شناس ــات خ ــی اطالع ــاز از جابجای ــورد نی ــزان م می
ــا  ــراه ب ــبی هم ــوری مناس ــش مم ــد فل ــان خری ــاس در زم ــن اس ای
گارانتــی را تهیــه نماییــد. بــرای آن کــه بــه ســرعت واقعــی خوانــد و 
نوشــتن روی فلــش ممــوری پــی ببریــد کافی اســت از نرم افزارهــای 

موجــود در ایــن رابطــه اســتفاده کنیــد. 
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