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افزایش بی سرو صدای تعرفه خدمات پستی
شده،  تغییر  دستخوش  دیگر  بار  برای  است  مدتی  پستی  خدمات  تعرفه 
اما این بار هم مانند دفعات قبل اطالع رسانی مشخصی در این خصوص 
صورت نگرفته و حتی متن مصوبه تغییر تعرفه های پستی تا زمان ارسال 
وظیفه  که  ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  سایت  روی  گزارش  این 
گزارش های  نیز  گذشته  سال  است.  نگرفته  قرار  دارد  را  تعرفه  تعیین 
مختلفی در خصوص افزایش بی سروصدای تعرفه های پستی منتشر شد 
و در نهایت با وجود تمام پیگیری ها هر بار شرکت پست توپ مسئولیت 
پست  زمین  به  رگوالتور  و  رگوالتوری  زمین  به  را  موضوع  این  اعالم 
ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس  نیز  امسال  ابتدای  انداختند. 
احتمال  از  خود  صحبت های  در  پست  شرکت  عامل  مدیر  و  رادیویی 
بعد ها  که  موضوعی  گفتند،  پستی  تعرفه های  درصدی   15 افزایش 
مسکوت شده و در نشست های خبری و صحبت های متعدد مدیر عامل 
شرکت پست بر عدم انجام آن تاکید شد. با این حال، اگر سری به سایت 
متوجه  کنید،  نگاه  را  آن  بر روی  موجود  تعرفه های  و  زده  پست  شرکت 
سایت  بر روی   1395 شهریورماه   28 تاریخ  با  مصوبه ای  که  شد  خواهید 
تنظیم  «کمیسیون  است:  آمده  آن  قالب  در  و  گرفته  قرار  شرکت  این 
به  توجه  با   1395,6,28 مورخ   243 شماره  جلسه  در  ارتباطات  مقررات 
درخواست شرکت پست جمهوری اسالمی ایران برای تغییر تعرفه ارائه 
خدمات پستی، پیشنهاد سازمان را در راستای ساده و شفاف سازی هرچه 
پستی،  خدمات  تعرفه ای  تغییرات  و  پستی  خدمات  تعرفه  ساختار  بیشتر 
خدمات  ارائه  برای  را  زیر  شرح  به  تعرفه  جداول  و  قرارداد  بررسی  مورد 
مورخ   227 شماره  جلسه   3 شماره  مصوبه  جایگزین  و  تصویب  پستی 
این  متن  به  گذرا  نگاهی  با  ترتیب  بدین  کرد.»  کمیسیون   1394,10,6
مصوبه در می یابیم که تعرفه های پستی در مدتی کمتر از 9 ماه بار دیگر 
دستخوش تغییر شده است. طبق تعرفه های قبلی ارسال نامه های عادی 

بخش  هر  برای  و  شده  طبقه بندی  آن  مقصد  و  مرسوله  وزن  براساس 
با  اکنون  اما  می شد،  اعمال  تومان   2700 تا   1000 از  جداگانه  تعرفه ای 
وزنی  رده بندی  دو  تنها  عادی  مرسوالت  برای  گرفته  صورت  تغییرات 
دو  نیز  مسیر  نظر  از  و  شده  لحاظ  گرم)   2000 تا  و  گرم   1000 از  (کمتر 

مقصد درون استانی و برون استانی تعریف شده است. بدین ترتیب ارسال 
تا   1100 بین  هزینه ای  آن  مقصد  و  وزن  به  بسته  عادی  مرسوله  یک 
نیز  سفارشی  مرسوالت  مورد  در  داشت.  خواهد  همراه  به  تومان   3100
تعیین  تومان   6800 تا   3200 بین  رقمی  مرسوله  مقصد  و  وزن  براساس 
در  است.  بوده  تومان   6600 تا   2500 بین  رقم  این  گذشته  در  که  شده 
تا   5000 بین  هزینه ای  جدید  تعرفه گذاری  نیز  پیشتاز  پست  با  ارتباط 
تعرفه های  طبق  حالی که  در  گرفته  نظر  در  ارسال  برای  تومان   10500
10700 تومان می شد.  3800 تا  قبلی هزینه های این بخش رقمی بین 
شود  این گونه تصور  پستی  تعرفه های  اجمالی  مرور  با  است  ممکن  البته 
دارای  نکته  دراین خصوص دو  اما  که تعرفه ها تغییر چندانی نداشته اند، 
مختلف  مسئوالن  همیشگی  تاکید  برخالف  آن که  اول  است.  اهمیت 
در  رگوالتور  یا  پست  مجموعه  دو  از  هیچ یک  شفاف سازی  مبنی بر لزوم 
در  و  نگرفته  برعهده  را  اطالع رسانی  مسئولیت  تعرفه ها  تغییر  خصوص 
تنظیم  سازمان  سایت  حتی  و  نکرده  منتشر  خبری  هیچ  خصوص  این 
مقررات ارتباطات رادیویی با گذشت بیش از دو ماه از ابالغ این مصوبه 
آن که  دیگر  نکته  است.  نداده  قرار  هم  خود  سایت  بر روی  را  آن  هنوز 
داشت  توجه  باید  اما  می آیند،  نظر  به  اندک  تعرفه ای  تغییرات  اگرچه 
طیف  و  می شد  لحاظ  بیشتری  تنوع  مقصد  و  وزن  نظر  از  گذشته  در  که 
تعرفه ای به مراتب متنوع تر از امروز بود اما اکنون با حذف برخی وزن ها 
و در نظر گرفتن کلی مقصد هزینه ای به مراتب بیشتر متوجه مشتریان 

سرویس های پستی خواهد شد.

J    سـالم بایت، اگر امـکان دارد آمـوزش دهید که چگونه 
می تـوان با کاهش حجـم فایـل Hibernate حجم زیـادی از 

درایو وینـدوز را آزاد کرد؟
Hibernate قابلیتـی در وینـدوز اسـت کـه امـکان خاموش کـردن رایانه 

بـدون از دسـت دادن اطالعاتـی نظیـر پنجره هـا، برنامه هـا و پروژه هـای 
در حـال اجـرا را به شـما می دهـد. بـا Hibernate کردن رایانـه، اطالعات 
داخـل Ram بـر روی Hard Disk و درون یـک فایل ذخیره می شـود و بعد 
از روشـن کـردن رایانـه دوبـاره اطالعـات از Hard Disk بـه Ram انتقـال 
می یابـد امـا مشـکلی کـه هنـگام فعـال بـودن قابلیـت Hibernate رخ 
hiberfil. می دهـد این اسـت که همیشـه یک فایل چنـد گیگابایتی با نـام
hiberfil. درایـو وینـدوز را اشـغال کرده اسـت. الزم به ذکر اسـت کـه sys

sys (موجـود در ریشـه درایـو C) یک فایل مخفی سیسـتمی اسـت و حتی 

بـا فعـال کـردن نمایـش فایل هـای مخفی نیـز نمایـان نمی شـود و الزم 
 Hide protected system تیـک Folder Options اسـت در پنجرهـی

files را نیـز برداریـد. بـه صورت پیش فـرض حجـم hiberfil.sys به اندازه 

75% کل حافظـه ی رایانـه اسـت. مثـاًل در یـک رایانـه بـا 8 گیگابایت رم، 
فایـل hiberfil.sys حجمـی معـادل 6 گیگابایت دارد!بـرای کاهش حجم 
 cmd عبارت Start ایـن فایل مراحل زیـر را دنبال کنیـد:در منو یا صفحـه
را تایـپ کنیـد، بـا ظاهـر شـدن گزینـه cmd.exe روی آن کلیک راسـت 
 Command را بزنید.سـپس در محیط Run as Administrator کـرده و
Powecfg/h /size X:بزنیـد Enter دسـتور زیـر را وارد کـرده و Prompt

به جای X باید درصد جدید را وارد کنید. همانطور که پیش از این اشاره شد 
 hiberfil.sys فایل حجم  کاهش  برای  لذا  است.   %75 پیش فرض،  مقدار 
عددی کمتر از 75 وارد کنید. اکیداً توصیه می شود از وارد کردن رقمی زیر 
50 خودداری کنید، به خصوص برای رایانه هایی با رم کمتر از 6 گیگابایت. 
 Fast همچنین در ویندوز های 8 به بعد به علت استفاده زیاد ویندوز از قابلیت
 hiberfil.sys کاهش بیش از حد حجم فایل ،Hybrid Sleep و Startup

موجب اختالالتی در پروسهی خاموش و روشن کردن رایانه می شود.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

1,150,000XFX 5450 1GB
1,550,000XFX 5450 2GB
1,900,000Geforce GT 730 2GB

2,920,000GV-N730-2GI
5,300,000GV-N75TOC-2GI

Monitor
3,600,000BENQ 20 DL2020
3,650,000LG 20M37
3,890,000Samsung S20
4,590,000Asus VX207NE
5,200,000Dell E1914H

MainBoard
6,700,000GA-Z170X-Gaming 3
5,600,000GA-Z170-HD3
4,650,000GA-H170-HD3
3,450,000GA-P110-D3
3,270,000GA-H110M-S2PH

CPU
1,200,000A4 3400
2,540,000Pentium G3250
4,270,000Core i3-6100
7,300,000Core i5-6400
13,500,000Core i7-6700K

Ram
1,120,000KingMax 4GB DDR3 1600
1,820,000KingMax 8GB DDR3 1600
1,150,000KingMax 4GB DDR4 2400
1,850,000KingMax 8GB DDR4 2400
4,190,000Geil 16GB DDR4 2400

Hard
2,080,0001TB SATA3 WD 64MB Blue
2,270,0001TB SATA3 WD 64MB Perpule
3,220,0002TB SATA3 WD 64MB
4,950,0004TB SATA3 WD 64MB Blue
1,350,000320GB SATA3 WD 8MB-Notebook


