
ش��هريور 92 بي��ژن زنگن��ه در 
شرايطي كار خود را آغاز كرد كه 
ميادين مشترك نفتي و گازي كشور در شرايط 
نامطلوبي قرار داش��ت. از همي��ن رو، زنگنه در 
همان آغاز كار، نخستين برنامه مديريتي خود 
را ب��ر تغيير تمركز از دكل هاي آبي و خش��كي 
به ميادين مش��ترك نفتي و گاز بنا گذاشت. با 
اين تصميم، حاال ديگر همه برنامه ها به س��وي 
افزايش برداشت ايران از ميادين گازي مشترك 
نفتي و گازي با شريك خود تغيير كرد تا جايي 
كه وزير فرمان داده بود حتما اين توليد از رقيب 
پيش��ي بگيرد. چه آنكه نتيجه سياس��ت هاي 
س��ال هاي گذش��ته و نبود مديريت يكپارچه 
در اين صنعت س��بب شده بود تا شركاي نفتي 
و گازي اي��ران از فرصت سوءاس��تفاده كرده و 
به برداش��ت هر چه بيش��تر بپردازن��د. اگرچه 
نمي ت��وان منكر توانمندي ه��اي تكنولوژيكي 
و تجهيزاتي ش��ركا در برداش��ت نفت و گاز از 
ميادين شد، اما بي تدبيري هاي دولت قبل هم 
بيش��ترين ضربه را در اين ميان به سهم ايران 
در ميادين مشترك زد. همين هدف گذاري ها 
بود كه سبب شد ميزان برداش��ت گاز ايران از 
الي��ه گازي پارس جنوبي كه با قطر مش��ترك 
است، س��ر به سر ش��ود. با اين وجود هنوز هم 

درباره برداش��ت نفت از ميدان مشترك نفتي 
اي��ران و عراق به نام آذر جاي كار بس��يار دارد. 
اميرحس��ين زماني نيا، معاون امور بين المللي 
نف��ت اخيرا از امض��اي تفاهمنامه همكاري در 
توسعه ميدان هاي مش��ترك پرويز )نفت خانه 
جنوبي( و ديگري  خرمشهر )سندباد يا سيبه( 
با عراق خبر داده است. در نگاه نخست مي توان 
عملكرد وزارت نفت در تس��ريع رس��يدگي به 
وضعي��ت ميادين مش��ترك نفت��ي و گازي را 
مثبت ارزيابي كرد، از س��ويي ديگر با توجه به 
حذف تسهيالت مربوط به طرح هاي توسعه اي 
ميادين مشترك نفتي و گازي از محل صندوق 
توس�عه ملي و با در نظر گرفتن اين موضوع كه 
تاكنون تمام��ي تفاهمنامه هاي نفتي ايران در 
بخش هاي مختلف هنوز منجر به انتقال سرمايه 
مس��تقيم ب��ه پروژه هاي نفتي و گازي كش��ور 
نش��ده، بايد ديد دولت بودجه جايگزيني براي 
اي��ن طرح ها در نظر دارد يا خير. كارشناس��ان 
درباره حذف تس��هيالت مرب��وط به طرح هاي 
توس��عه اي ميادين مش��ترك نفتي و گازي از 
محل صندوق توس���عه ملي معتقدند، با توجه 
به ش��رايط فعلي اقتصاد كش��ور و لزوم ارتقاي 
طرح هاي توسعه اي نفت ب�ه ويژه در وض�عيت 
پ��س از لغو تحريم ها و از س��وي ديگر ضرورت 

افزايش اقتدار سياسي در م�راودات بين الملل�ي 
از طري���ق افزايش س��رمايه گذاري در بخش 
توليد نفت، دولت در اليحه بودجه سال 1395 
)بند د تبصره 1( تامين مالي طرح هاي مذكور 
را با امكان تخصيص 4/8 ميليارد دالر از محل 
صندوق توس��عه ملي و صرفا ب�راي پرداخت به 
توليدكنندگان بخش هاي خصوصي و تعاوني 
بايد م��ورد تاكيد قرار بگي��رد. حك�مي كه در 
مجلس شوراي اس��المي از اليحه حذف شده 
و عمال امكان ارتقاي تامي��ن م�الي طرح هاي 
توس�عه اي در ميادين مش��ترك نفتي و گازي 
از دولت س��لب شده اس��ت. اين در حالي است 
كه در بن���د 14 سياس��ت هاي ابالغي اقتصاد 
مقاومتي ب��ر افزايش ذخاير راهب��ردي نفت و 
گاز كشور براي اثرگذاري در بازار جهاني نفت 
و گاز و تاكي��د بر حفظ و توس��عه ظرفيت هاي 
توليد نفت و گاز، به ويژه در مي�ادين مش�ترك 
تاكي�د شده است. عزت اهلل يوسفيان مال، عضو 
كميسيون برنامه ريزي بودجه مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه پروژه هاي نفتي كشور به 
سرمايه گذاري روزش��مار نيازمند هستند، به 
»اعتماد« مي گويد: » نوسانات نرخ ارز موجب 
مي شود تا اشتياق وام گيرندگان )دولت و بخش 
خصوصي( از صندوق توسعه ملي كاهش يابد. 

چرا كه س��وددهي پروژه هاي عمراني طوالني 
مدت بوده در حالي كه نرخ ارز به طور روزشمار 

تغيير مي كند و غالبا رو به افزايش است.«
او با اش��اره به توانمندي دولت و وزارت نفت در 
اداره و جايگزين��ي منابع مال��ي مورد نياز خود 
ادامه مي دهد: » دولت كه به نظر مي ر س��د به 
دليل نگراني در بازپرداخت مبلغ اس��تقراضي 
از صندوق توس��عه مل��ي اقدام ب��ه حذف اين 
اليحه در بودجه س��ال 95 كرده است، بي شك 
مي تواند با طرح اليح��ه جديد منابع مورد نياز 
براي جايگزيني تامين مالي 4/8 ميليارد دالري 

از صندوق توسعه ملي را تامين كند.«به گفته 
اي��ن نماينده مجلس با توجه به اينكه توس��عه 
ميادين مش��ترك نفتي و گازي از اولويت هاي 
نظام اقتصادي كشور است كه نقش مستقيمي 
بر تامين حداكثري منافع و سرمايه ملي دارد، 
بايد هرچه س��ريع تر جايگزين مناس��بي براي 
تامين مالي اين پروژه ها داش��ته باشيم چرا كه 
توافق ه��اي انجام ش��ده بين المللي در صنعت 
نفت و گاز در حد تفاهمنامه بوده و هنوز سرمايه 
خارجي به پروژه هاي نفتي و گازي كشور تزريق 

نشده است. 

بدهي دوبرابر ش��د. خبر شفاف تر اينكه 
بدهي بخش دولت��ي به بانك ها از زماني 
كه دولت جديد بر س��ر كار آمده تا به حاال 100 درصد 
بيشتر شده است. ش��هريور 92 بود كه اعالم شد، دولت 
103 هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهكار اس��ت. حاال 
گزارش رسمي بانك مركزي نشان مي دهد كه در آبان 
امسال اين بدهي به 209 هزار ميليارد تومان رسيده است. 
رشد بدهي ها به باالي 200 هزار ميليارد تومان درحالي از 
سوي بانك ها رونمايي مي شود كه دولت در بودجه سال 
جاري پيش بيني كرده بود 35 هزار ميليارد تومان از اين 
بدهي ها از محل تسعير نرخ ارز تسويه شود. حجم باالي 
بدهي دولت به بانك ها و اثرگذاري آن در تسهيالت دهي 
و فعاليت ه��اي بانك ها بارها موجب درخواس��ت علني 
رييس كل بانك مركزي براي تس��ويه اين بدهي ش��د، 
به طوري كه وي در مجمع عمومي س��ال گذشته بانك 
مركزي در حضور رييس جمهور درخواست تسويه بدهي 
دولت به شبكه بانكي را مطرح كرد. وي البته از نوبخت، 
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز خواسته بود تا 
دراين باره اقدام كرده و حداقل بخش��ي از طلب بانك ها 
را برگردانند. روند رو به رش��د بدهي هاي بخش دولتي 
به سيس��تم بانكي و به عبارتي مجموعه بانك ها و بانك 
مركزي مبحث تازه اي نيست، اما هر بار ترازنامه بانك ها 
نش��ان دهنده رقمي اس��ت كه مرزهاي چند صد هزار 
ميلياردي را پشت سر مي گذارد. اين در حالي است كه 
براساس تازه ترين آمار منتش��ره بانك مركزي تا پايان 
آبان ماه امسال مجموعه بدهي بخش دولتي به سيستم 
بانكي تا بيش از 209 هزار ميليارد تومان پيش رفته كه 
نسبت به اسفندماه سال گذشته تا 20/2 درصد افزايش 

دارد. اين بدهي همچنين نسبت به آبان ماه سال گذشته 
با رش��د 26/8 درصدي همراه بوده است. از مجموع اين 
حدود 210 هزار ميليارد طلب ثبت ش��ده تا 1۷8 هزار 
ميليارد تومان متعلق به خود دولت و نزديك به 30 هزار 
ميليارد تومان ديگر به ش��ركت ها و موسس��ات دولتي 
اختصاص دارد. از س��وي ديگر از اين مجموع حدود 61 
هزار ميليارد تومان به عنوان بدهي بخش دولتي به بانك 
مركزي ثبت شده كه از اين مبلغ 35 هزار ميليارد تومان 
خاص خود دولت و تا 26 هزار ميليارد ديگر براي بدهي 

موسسات و شركت هاي دولتي به بانك مركزي است. 
همچنين حجم بدهي هاي بخ��ش دولتي به بانك ها و 
موسس��ات اعتباري با رشد 20/8 درصدي به 14۷ هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته ك��ه از اين مبلغ 143 هزار 
ميليارد تومان براي دولت و تا حدود چهار هزار ميليارد 

تومان براي موسسات و شركت هاي دولتي ثبت شد. 
 حجم فزاينده بدهي دولت به بخش بانكي طي سال هاي 
گذشته در ش��رايطي هر بار رقمي تازه را در بر مي گيرد 
كه اين آمار ارقامي اس��ت كه بانك ها درباره  اين مطالبه 
مدعي آن هستند و در ترازنامه خود به عنوان دارايي ثبت 
مي كنند، اما در سوي ديگر ماجرا اين دولت است كه به 
اين ارقام استناد نكرده و عنوان مي كند كه حتما بايد مورد 
حسابرسي قرار گيرد، همان طوري كه تاكنون بخشي از 
اين بدهي مورد حسابرسي قرار گرفته و ارقام با آنچه كه 
بانك ها اعالم مي كنند، مطابقت ندارد. در اين بين قرار 
دادن س��ود و همچنين جريمه تاخير پرداخت از جمله 
مواردي بود كه مورد اتفاق نظر دولت و بانك ها نيست و 
خود موجب كاهش اين بدهي در حسابرس��ي مي شود. 
با اين حال دولت براي پرداخت بدهي خود به بانك ها و 
ساير بخش ها در بودجه امسال ايجاد بازار بدهي و انتشار 
اوراق و همچنين اس��تفاده از منابع ناشي از تسعير نرخ 

ارز را در دس��تور كار خود قرار داد تا بتواند بخشي از اين 
بدهي را تسويه كند. 

نقدينگي از مرز هزار و ۱۶۲ هزار ميليارد تومان 
گذشت

بر اس��اس جديدتري��ن گزارش هاي بان��ك مركزي از 
داده هاي اقتصادي 9 ماهه امسال كشور، ميزان نقدينگي 
به هزار و 162 هزار ميليارد تومان رسيده است. بر اساس 
آمارهاي بانك مركزي ميزان نقدينگي تا پايان آبان ماه 
امس��ال به هزار و 162هزار  ميليارد تومان رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه حجم نقدينگي 14/3 درصد در 
مقايسه با اسفندماه سال گذشته، افزايش داشته است. 
در اين ميان، حجم نقدينگي در مهرماه امسال يك هزار 
و 13۷ هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده بود كه نسبت به 
ش��هريورماه 11/9 درصد افزايش داش��ته است. اين در 
حالي اس��ت كه از رقم نقدينگي اعالم شده در آخر آبان 

ماه، يك هزار و 10 هزار ميليارد تومان را شبه پول و 150 
هزار ميليارد تومان را پول تشكيل داده است. 

دارايي هاي خارجي به ۵ هزار و ۶۷۳ هزار ميليارد 
ريال رسيد

بر اساس اعالم بانك مركزي، ميزان دارايي هاي خارجي 
كشور در آبان ماه س��ال جاري به 5 هزار و 5 / 6۷3 هزار 
ميليارد ريال رسيده است. بدهي بخش دولتي نيز 2090 
هزار ميليارد ريال را نش��ان مي دهد. خالصه دارايي ها و 
بدهي هاي سيس��تم بانكي در پايان هش��ت ماه ابتداي 
امسال نشانگر آن است كه ميزان دارايي هاي خارجي در 
آبان ماه به 5 هزار و 6۷3/5 هزار ميليارد ريال رسيده كه 
نسبت به آبان ماه سال گذشته 0/2 درصد رشد و نسبت به 
اسفندماه سال 94 نيز 2/6 درصد كاهش داشته است. بر 
اين اساس، بدهي بخش دولتي نيز در اين مدت به دو هزار 
و 90 هزار ميليارد ريال رس��يده كه نسبت به ماه مشابه 
سال گذش��ته 26/8 درصد و نسبت به اسفندماه همين 
سال 20/2 درصد رشد داشته؛ در اين ميان سهم دولت 
يك هزار و ۷86/8 هزار ميليارد ريال و س��هم شركت ها 
و موسس��ات دولتي نيز 303 هزار ميليارد ريال به ثبت 
رسيده است. در اين ميان، بدهي بخش غيردولتي هشت 
هزار و 5۷2/3 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به آبان 
ماه سال گذشته 2۷/2 درصد و نسبت به اسفندماه سال 
94 نيز 16/4 درصد رش��د داشته اس��ت. بر اين اساس، 
وام ها و سپرده هاي بخش دولتي به 591/2 هزار ميليارد 
ريال رسيده كه نسبت به آبان سال گذشته 5/9 درصد و 
نسبت به اسفندماه همين سال ۷ درصد كاهش داشته 
اس��ت. ميزان حساب س��رمايه 851 هزار ميليارد ريال 
بوده كه نسبت به آبان ماه سال 94 معادل 8/8 درصد و 
نسبت به اسفندماه سال گذشته نيز 2/5درصد افزايش 

داشته است. 
بدهي هاي خارجي دولت ، ۸۰۰۰ ميليون دالر

بر اس��اس جديدترين گ��زارش بانك مرك��زي، ميزان 
بدهي هاي خارجي دولت به هش��ت هزار و يك ميليون 
دالر رسيده اس��ت كه سهم بدهي هاي بلندمدت از آن، 
5 هزار و 232 ميليون دالر است. آمارهاي منتشر شده 
از سوي بانك مركزي حكايت از اين دارد كه بدهي هاي 
خارجي )تعهدات بالفعل( كش��ور در پايان آبان ماه به 8 
هزار و يك ميليون دالر رس��يده كه بر اين اساس، سهم 
بدهي هاي كوتاه م��دت دو ه��زار و ۷69 ميليون دالر و 
س��هم بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت ني��ز 5 هزار و 
232 ميليون دالر اس��ت. در اين ميان، متوسط ماهانه 
ن��رخ فروش دالر در بازارهاي بين بانكي و آزاد در آبانماه 
نيز اعالم شده است كه بر اين اساس، نرخ بازار بين بانكي 
3 هزار و 186/4 تومان و در ب��ازار آزاد، 3 هزار و 642/2 

تومان بوده است. 

دانيال شايگان/ اعتماد

بدهي بانكي دولت دو برابر شد 
بانك ها حساب و كتاب شان با دولت را منتشر كردند

مفري نبود
افزايش بدهي دولت به بانك ها ظرف سه 
سال گذشته رشد چشمگيري داشته و 
همين امر ترديدهايي را نسبت به عملكرد دولت ايجاد 
كرده است. در اين سه س��ال بدهي دولت به بانك ها از 
103 هزار ميليارد تومان ب��ه 209 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافت كه حاكي از دو برابر شدن اين نرخ است. 
البته بايد گفت دولت چاره اي نداش��ت و مجبور بود به 
اين روند تن دهد، چرا كه درآمدزايي قوه مجريه در اين 
مدت كم بود و هيچ مفري براي بهبود آن وجود نداشت. 
بدهي هاي دولت به سه بخش عمده تقسيم مي شوند، 
بدهي به صندوق هاي بازنشس��تگي، به پيمانكاران و 
تسهيالتي كه از سوي بانك ها تحت عنوان تسهيالت 
تكليفي پرداخت مي ش��ود. دولت ايران ظرف سه سال 
گذشته مهم ترين منبع درآمدي  كه داشت را نتوانست 
به درآمدزايي برساند. اين منبع نفت است و با توجه به 
كاهش جهاني قيمت طالي سياه، سطح درآمدزايي در 
اين بخش كاهش چش��مگيري داشت. اگر درآمدهاي 
نفتي افزايش مي يافت، احتماال دولت امكان بيشتري 
براي جبران بخشي از بدهي هايش مي داشت كه چنين 
نش��د. البته در كنار اين بحث واگذاري ش��ركت هاي 
دولتي هم مطرح است؛ در اين دولت كمترين واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي يا به اصطالح فروش شركت هاي 
دولتي صورت گرفته است. اين داليل بدهي هاي دولت 
را باال برد. طبيعي است كه صندوق هاي بازنشستگي هر 
سال نسبت به سال گذشته درآمد بيشتري مي خواهند 
چون بازنشس��ته ها تمايل به افزايش دريافتي دارند و 
معموال در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر بازنشسته 
سه تا پنج نفر شاغل وجود دارد حال آنكه در ايران و در 
برخي صندوق ها اين يك به يك اس��ت و مابه التفاوت 
بايد از س��وي دولت انجام شود و در همين بودجه سال 
آينده حداقل 20 هزار ميليارد تومان بخش رفاه مربوط 
به جبران حقوق بازنشستگان توسط دولت است. اين 
صندوق ها بدون كمك دول��ت نمي توانند حقوق ها را 
بپردازن��د. بنابراين بدهي به اين بخش س��ير صعودي 
مي گيرد. از س��وي ديگر بحث پيمانكاران يا پروژه هاي 
عمراني است، فرمولي كه براي پرداخت در اين بخش 
وجود دارد، تحت عنوان نرخ تعديل است و به هر دليلي 
كه پول پيمانكار پرداخت نشود با يك ضريب فزاينده 
بايد پس داده شود. از سوي ديگر استقراض از مردم تحت 
عنوان اوراق مش��اركت مي كند، اين نيز رو به افزايش 
است. مثال در سال آينده دولت 44 هزار ميليارد تومان 
اسناد خزانه مي فروشد و بيش از 20 هزار ميليارد تومان 
اسناد سال هاي گذشته را مي خرد و اين هم رو به افزايش 
اس��ت. مجموع اين چند قلم عمده نشان مي دهد سير 
كاهشي فعال ممكن نيس��ت مگر اينكه دولت از محل 
پروژه هايي كه دارد، درآمدهاي افزايش��ي داشته باشد 
كه بتواند بدهي ها را بپردازد و اين مساله هم در دوران 

رونق ممكن است. 

 كاهش ۱۰ درصدي تلفات جاده اي در تهران. ايرنا
  بانك جهاني اعالم كرد\ برنامه هاي رييس جمهور 
منتخب امريكا براي كاهش ماليات و افزايش هزينه 
روي زيرساخت، از رشد اقتصادي اين كشور حمايت 
مي كند، اما سياست هاي تجاري وي به ريسك هاي 

موجود مي افزايد. ايسنا
  قيمت هر بشكه نفت برنت در پايان معامالت ديروز 
با يك دالر و ۳۰ سنت، معادل ۲/4 درصد كاهش به 

۵۳ دالر و ۶4 سنت رسيد. تسنيم
  بيش از ۹۰ درصد آسانسورهاي جديد كه در منازل 
نصب شده اند، اس�تاندارد هستند و آسانسورهاي 
غير اس�تاندارد مربوط ب�ه اداره ها و س�ازمان هاي 

دولتي است. ايسنا
  معاون علمي رييس جمهوري: قيمت گوشت بايد 
در تمام كش�ور مانند تلفن همراه يكس�ان باش�د. 

تسنيم

پرتقال شب عيد تأمين مي شود
معاون وزيرجهاد كشاورزي گفت: عده اي با وارد كردن بخشي از پرتقال هاي يخ زده به بازار، طوري وانمود كردند كه تمام توليد شمال آسيب ديده وقابل استفاده نيست. ما مشكلي براي تامين پرتقال شب عيد نداريم. 
محمدعلي طهماسبي  گفته است: پرتقال شب عيد كشور از دو نوار شمالي و جنوبي تامين مي شود، امسال توليد مركبات شمال كشور بين ۳۰تا 4۰ درصد افزايش داشت و دولت ۱۰۰ميليارد تومان مشوق صادراتي 

براي صادرات مازاد اين محصوالت اختصاص داد. سرمازدگي تنها به همان ۳۰ درصد مازاد توليد، خسارت زده و به باقي توليد مركبات آسيبي نرسيده است. 

برژير اعالم كرد از يكصد فروند هواپيماي خريداري شده 
ايران، 98 فروند سفارش جديد و 2 فروند بازخريد از يك 
سفارش لغو شده يك شركت هواپيمايي ديگر است. قرارداد ايران اير 
با ايرباس براي خريد اين هواپيماها با مجوز خزانه داري امريكا و قوانين 
بين المللي امضا شده است و درصدديم طبق اين قرارداد، هواپيماهاي 
خريداري ش��ده را به ايران اير تحويل دهيم و امسال نيز شماري از اين 
هواپيماها به اين ش��ركت تحويل مي شود. مديرعامل شركت ايرباس 
درباره تاثير برنده شدن »دونالد ترامپ« در انتخاب رياست جمهوري 
امريكا بر سياست هاي اين شركت گفت: ترامپ تاثيري در روابط ما با 
ايران ندارد. به گفته مديرعامل ش��ركت ايرباس، قرارداد اين شركت با 
ايران اير يك هفتم كل سفارش هايي است كه در سال 2016 ميالدي 
دريافت كرده است. »فابيس برژير« گفت: طبق قراردادي كه با ايران اير 
امضا شده است، هواپيماهاي بعدي نيز به تدريج به شركت هواپيمايي 
ايران اير تحويل مي شود. فرهاد پرورش مديرعامل ايران اير نيز در اين 
مراسم گفت: امروز روز بزرگي براي اين شركت و همچنين ارتباط ميان 

اتحاديه اروپا و ايران است.

ويژه

پروازايرباس به سوي تهران

كالننگاه روزسرخط خبرها
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بدهي هاي 
خارجي دولت 
به هشت هزار 
و يك ميليون 

دالر رسيده 
كه سهم 

بدهي هاي 
بلندمدت از 
آن، ۵ هزار و 
۲۳۲ ميليون 

دالر است

نقدينگي 
1162 هزار 

ميليارد تومان
ب�ر اس�اس جديدتري�ن 
گزارش هاي بانك مركزي 
از داده ه�اي اقتص�ادي 
۹ ماهه امس�ال كش�ور، 
ميزان نقدينگ�ي به هزار 
و ۱۶۲ هزار ميليارد تومان 
رس�يده اس�ت. بر اساس 
آماره�اي بان�ك مركزي 
مي�زان نقدينگي تا پايان 
آبان ماه امس�ال به هزار و 
۱۶۲ ه�زار ميليارد تومان 
رسيده است. اين در حالي 
است كه حجم نقدينگي 
۱4/۳ درصد در مقايس�ه 
با اسفندماه سال گذشته، 

افزايش داشته است.

گروه اقتصادي

بزرگ ترين اپراتور كشور، در سه بسته يك ماهه آلفا 
پالس خود، بر بس��تر »واي ف��اي اول« حجم رايگان 

اينترنت، ارايه مي دهد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، از اين پس سه بسته يك ماهه آلفا پالس، عالوه 
بر هديه شبانه، داراي ترافيك هديه »واي فاي اول« 
)قابل استفاده در نقاط تحت پوشش واي فاي همراه 
اول(، ب��ه ميزان ترافيك روزانه هس��تند. براي مثال 
بس��ته ماهانه 1+1، عالوه بر يك گيگابايت ترافيك 
خريداري شده، داراي يك گيگابايت ترافيك هديه 

شبانه و نيز يك گيگابايت هديه واي فاي اول است. 
مصرف مش��تركين از طريق» واي ف��اي اول« دقيقا 
مش��ابه مصرف آنها از ش��بكه ديتاي تلف��ن همراه 
اس��ت؛ به اين معنا كه مصرف مش��تركي كه داراي 
بس��ته نوترينو باشد، در قالب همان بسته انجام شده 
و در غير اين صورت مص��رف به مانند مصرف عادي 
اينترنت محاس��به مي ش��ود؛ به عبارت ديگر فارغ از 
اينكه مش��تركين از چه طريق ب��ه اينترنت متصل 
هس��تند، )واي فاي اول يا نسل دو، سه، چهار و چهار 
و نيم نوترينو(، تنها يك حساب براي مديريت دارند 
و آن، نوترينو يا بس��ته آنهاست. پيشنهاد مي شود به 
دليل سرعت ويژه »واي فاي اول«، مشتركين حتما 
بسته نوترينوي فعال داشته باشند تا مصرف در قالب 

بسته ها، مديريت شود. 
همراه اول اولين اپراتوري است كه سرويس واي فاي 
آفلودينگ را در كش��ور در شهريور ماه 95 به صورت 
رسمي و با نام تجاري »واي فاي اول«، راه اندازي كرده 
است. »واي فاي اول« سرويس جديدي از همراه اول 
است كه طي آن مشتركين اپراتور اول مي توانند در 
مكان هاي خاص و مشخص شده، به واي فاي متصل 
ش��ده و براي اين كار نيازي به وارد كردن رمز جهت 
اس��تفاده از اينترنت ندارند. با توجه به اينكه سرعت 
»واي فاي اول« باال بوده و به اين علت كه از تكنولوژي 
واي فاي به جاي داده تلفن همراه استفاده مي شود، 
پايداري و در نتيجه كيفيت باالتري دارد. استفاده از 
حجم »واي فاي اول« هر بس��ته تنها در نقاط تحت 
 WiFiAval پوشش و با اتصال به ش��بكه بي سيم

امكان پذير است. 
در حال حاضر نقاط بس��ياري در كش��ور و تعدادي 
از نقاط زيارتي در خارج از كش��ور، اين خدمت را به 
همراه اولي ها ارايه مي دهند. مشتركين همراه اول در 
مكان هايي مانند فرودگاه ه��ا، اماكن زيارتي، مراكز 
فرهنگي، مراكز تج��اري و نقاط متعدد پرتردد ديگر 
كه هر روز به تعداد آنها نيز افزوده مي شود، مي توانند 

از اين سرويس استفاده كنند. 
همراه اولي ها مي توانند ليس��ت كام��ل و به روز اين 
 www.mci.ir/WiFiaval نق��اط را در آدرس

مشاهده كنند. 

همراه اول ارايه مي دهد 
اينترنت رايگان بر بستر 

»واي فاي اول«

انرژي

هادي حق شناس
كارشناس اقتصادي

حذف تسهيالت 4/۸ ميليارد دالري توسعه ميادين مشترك نفت و گاز

تدبير دولت چيست؟

ادامه از صفحه اول

رييس اداره خدمات نوين بانك از راه اندازي سامانه تبلت 
بانك قوامين طي دو ماه آينده خبر داد. به گزارش روابط 
عمومي بانك، محمدرضا تهراني با اعالم اين خبر گفت: 
بانك قوامين به عنوان دومين بانك كش��ور راه اندازي 
اين س��امانه را در دستور كار خود قرار داده كه به زودي 
فعاليت خود را آغاز مي كند.  وي  خاطرنشان كرد: در فاز 
نخست اين سامانه امكانات ويژه اي براي نمايش نمودار 
تراكنش ها وگردش هاي حساب مشتريان در نظر گرفته 
شده است.  تهراني در خصوص سرويس نمايش نمودار 
اطالعات حساب اين سامانه تشريح كرد: كليه مشتريان 
مي توانند نمودار جامع اطالعات مورد نياز در خصوص 
تراكنش ها و گردش هاي حساب خود را در بازه زماني 

دلخواه تعيين و مشاهده كنند. 

ويژه

 تبلت بانك قوامين 
به زودي راه اندازي مي شود


