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واعظی به معاون نخستوزیر آذربایجان:

خطیبزاده در پاسخ به امارات؛

شایعه کمک ایران به ارمنستان
بیاساس است

حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه
تردیدناپذیر است

سیاست 2

روند بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر
استانها به اتهام جرایم مالی ادامه دارد؛

رکوردهایتازه
مدیرانشهری
دربازارفساد!

سیاست 2

نگاهی به  57سال فعالیت سیاسی
صباحاالحمد و آینده سیاست خارجی کویت

پاسخ روحانی به منتقدان درباره «نگاه دولت به بیرون»؛

هزار بار دیگر هم تکرار میکنم؛ تعامل با دنیا

ادامه میانهروی و اعتدال
زیرسایة تهدید اسرائیل

سیاست 2

جهان 3

به بهانه روز جهانی سالمند مطرح شد؛

رویترز خبر داد؛

جمعیتسالمندان�تا1420دوبرابرمیشود

بازرسی آژانس از دومین
مکان توافقشده در ایران

شهرنوشت 6

از استان تهران تا شــهرهای شمالی ،از شــرق تا غرب و از مرکز تا
اســتانهای جنوبی ،این روزها کمتر اســتانی پیدا میشود که خبر
بازداشت شــهرداران و مدیران شهری یا اعضای شــورای شهر آن در
رسانهها دستبهدست نشود .آنگونه که از خبرها مشخص است ،نیز
ک مورد است :فساد مالی.
علت و اتهام اصلی همه بازداشتشدگان ی 
مروری بر خبرهای شش ماه گذشته حکایت از افزایش موج تخلف
یا بازداشــت مدیران شــهری دارد؛ تخلفاتی که گاه برخی کارکنان
شــهرداریها در آن نقش دارند و در موارد زیادی نیز پای شــهردار،
اعضای شورای شهر و مدیران ردهباالی شهری در میان است.
چند روز پیش ،رئیسکل دادگستری اســتان تهران ،از بازداشت
تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران ازجمله لواسان ،شهریار
و رودهن در روزهای اخیر خبر داد و گفت برخی شــهرداران مرتکب
جرم رشوهخواری میشوند و ازاینرو نبود نظارت دقیق شوراهای شهر
موجب این آسیبها میشود .محمدجواد حشمتیمهذب ،همچنین
علت اصلی جرایم اتفاق افتــاده را زیادهخواهی مقامــات اثرگذار در
نهادهای شهری دانست و گفت :نظارت شــوراهای شهر و فرمانداران
باید بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل نباشیم .در این گزارش آخرین
خبرهای مرتبط با بازداشت شهرداران و مدیران شهری در استانهای
مختلف کشور را به تفکیک استانی مرور کردهایم...

سیاست 2

وزیر کشورمطرح کرد:

پیشنهاد جریمه برای
متخلفینکرونایی
درتهران
شهرنوشت 6

استقالل؛ تیم بدون بزرگتر

اف.ث هالیوود تهران!
آدرنالین 7

نگاهی به جایگاه گردشگری سالمندان در ایران

سالمندی میتواند
آغاز راه باشد...
گردشگری 8

شهرنوشت 6

خبر ویژه

خبر

روحانی در گفت وگو با نخست وزیر ارمنستان:

جنگ راه حل مشکالت نیست

رئیسجمهوریباابرازنگرانیازتحوالتاخیرمنطقهناشی
از مناقشه و درگیری میان ارمنستان و آذربایجان ،تاکید کرد:
جنگودرگیریراهحلمناسبیبرایحلمشکالتواختالفات
نیستوموجبپیچیدهترشدناوضاعمیشود.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری ،حسن
روحانی روز چهارشنبه در تماس تلفنی با «نیکول پاشینیان»
نخست وزیر ارمنســتان با وی با تاکید بر اهمیت صلح ،ثبات و
امنیت در منطقه ،گفت :ثبات و امنیت میتواند بستر توسعه
باشدومنطقهماتاببیثباتیوجنگجدیدرا ندارد.
روحانی با اشاره به اختالفات دیرینه ارمنستان و آذربایجان
بر سر مسئله قرهباغ و اینکه باید برای حل و فصل اختالفات در
این زمینه در چارچوب مقررات بینالمللی و تمامیت ارضی راه
حلییافتشود،تصریحکرد:توقفایندرگیریهابرایمامهم
است و انتظار داریم دو کشور ارمنستان و آذربایجان با درایت و
خویشتنداریدراینمسیرگامبردارند.
رئیسجمهوریباتاکیدبراینکهجنگحتماراهحلبرطرف
کردن مشــکالت و تنشها و اختالفات نیست ،گفت :هرگونه
دخالتخارجیدراینماجرانهتنهابهحلوفصلمشکلکمک
نخواهد کرد بلکه درگیریها و تنشها را طوالنیتر و اوضاع را
پیچیدهتر میکند .روحانی با اشاره به اهمیت و سابقه طوالنی
روابط ایران با آذربایجان و ارمنستان بر مبنای تاریخ و فرهنگ
مشترک،آمادگیجمهوریاسالمیایرانرابرایایفایهرگونه

خبر

نقش سازنده که مورد نظر دو کشــور دوست و همسایه باشد،
اعالمکردوگفت:آرزویماتوقففوریدرگیریاستوهمهباید
دنبالاینباشیمکهمسائلمنطقهراازطریقسیاسیومقررات
بینالمللیحلوفصلکنیم.
هرگونهتنشودرگیریبهزیان
همهکشورهایمنطقهاست
نخست وزیر ارمنســتان نیز در این گفت و گوی تلفنی
با اشــاره به تحوالت اخیر ناشــی از درگیریهای نظامی
با آذربایجــان ،هرگونه تنــش و درگیری را بــه زیان همه
کشورهای منطقه دانســت و از هرگونه ابتکار عملی برای
توقف خشونتها استقبال کرد« .نیکولپاشینیان»ازهرگونه
مداخله خارجی در مســئله اختالفات این کشور با آذربایجان
ابرازنگرانیکرد.

آشنا:

اجازه ندهیم دشمنی با ایران،
محور رقابت انتخاباتی آمریکا شود

رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری درباره
نخستینمناظرهانتخاباتیریاستجمهوریآمریکا،اظهارکرد:
اجازه ندهیم غلبه گفتمان ایرانهراسی موجب شود که میزان

دشمنیباایران،محوررقابتدرحوزهسیاستخارجیشود.
بهگزارشایرنا،حسامالدینآشنادرحسابکاربریخوددر
توئیتردرواکنشبهنخستینمناظرهانتخاباتیدونالدترامپو
جوبایدن،نوشت:دنیانظارهگرفرآیندانتخاباتیدرآمریکااست.
رئیس مرکز بررسی اســتراتژیک ریاست جمهوی افزود:
آمریکادرکارخودفروماندهاست؛اقتصادوسیاستداخلیمحور
رقابتهاوسیاستخارجیدرحاشیهاست.
آشنا تصریح کرد :اجازه ندهیم غلبه گفتمان ایران هراسی
موجب شود که میزان دشمنی با ایران ،محور رقابت در حوزه
سیاستخارجیشود.

برنده طرح ترابردپذیریکیست؟

طرحترابردپذیریبهفرایندیگفتهمیشودکهمشترکین
اپراتورهایمختلفموجوددرحوزهتلفنهمراهمیتوانندطی
آن،اپراتورسرویسدهندهخودرابدونتغییردرپیششماره
یاشمارهاصلیسیمکارتخودتعویضنمایند.
"ترابردپذیری"،طرحیاستکهظرفچندسالگذشته
و همزمان با افزایش صعودی شمار کاربران تلفن همراه ،در
حوزه اپراتورهای موبایل اجرا شد تا به گفته محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات وقت ،وزنکشــی واقعی
بیناپراتورهایتلفنهمراهباشد،اماتاکنوننتیجهایخالف
انتظار برخی مدیران دولتی ســابق و تحلیلگران ICTرا به
دنبالداشتهاست.
ترابردپذیریچیست؟
طرح ترابردپذیری شماره تلفنهمراه یا( MNPمخفف
 )Mobile Number Portabilityبهطــور خالصه به
فرایندی گفته میشــود که مشترکین اپراتورهای مختلف
موجــود در حوزه تلفن همــراه میتوانند طــی آن ،اپراتور
سرویسدهنده خود را بدون تغییر در پیش شماره یا شماره
اصلیسیمکارتخودتعویضنمایند.
بهعنوانمثال،یککاربرمیتواندباداشتنشمارهموبایل
اصلیخود(مثالمتعلقبههمراهاولباپیششماره)0912در
شبکهارتباطیاپراتوردومبهتماسوفعالیتهایخودمانند
گذشتهارتباطیادامهدهد،بدونآنکهنیازیبهتغییرشماره
داشته باشد و الجرم تماسها و دوســتان و آشنایان را از این
تغییرشمارهآگاهسازد.
هر چند از دید کاربر ،این نقل و انتقال ،فرایندی ســریع
بوده و بنظر ساده میرســد و اتفاق چندان مهمی ملموسی
برای او پیش نمیآید ،اما در واقع میتوان حدس زد که فراهم
کردنچنینامکانی،نیازمندبسترفنیمناسبوبرنامهریزی
وسرمایهگذاریدرسطحملیوهمکاریکاملاپراتورهاست
تابهشکلصحیحومطلوباجراگردد،امریکهازبیستسال
پیشدرجهاناجرامیگردد.
شایان ذکر است که این طرح پس از مطرح شدن در حوزه
ارتباطی کشــور ،در زمان صدارت محمود واعظی بر وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،جامه عمل پوشید و به سرعت
به شکل عملیاتی در اختیار کاربران قرار گرفت و بسیاری از
تحلیلگران و فعاالن حوزه  ICTبا ذوقزدگی ،تحلیلهایی
از ریزش سنگین مشترکان اپراتور قدیمی به سمت اپراتور
جدیدارائهدادند!
به عبارت دیگر ،طرح ترابرد پذیری پــس از تصویب در
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تیر ماه سال
 1395بافاصلهکمیودرشهریورماههمانسالاجراییشد،

و بدین ترتیب اکنون پنج سال از اجرای کامل آن میگذرد،
و شاید فرصت مناسبی برای بررســی آن و نگاهی به برخی
نتایجباشد.
از آنجا که سازمان رگوالتوری عموما آمار و اطالعات این
حوزه را به شکل ادواری استخراج و منتشر میکند ،بخوبی
میتوان به بررسی آنها پرداخت و با دادههای مرتبط موجود
دراینحوزه،تصویریبهترازوضعیتاینعرصهونیزجایگاه
اپراتورهایفعالدرآنبدستآورد.
شاخصهایترابردپذیری
گفتنیاستسازمانتنظیممقرراتآمارمرتبطبهاجرای
اینطرحرابهشکلاعدادشاخصمربوطبههراپراتورودریک
بازهزمانیمعیناعالممیکند.
امامعنیومفهوماینشاخصهاچیست؟
بطور کلی سه شــاخص در موضوع ترابردپذیری مطرح
میگردد :اول میزان ورودی بــه اپراتور ،دوم میزان خروجی
ازآنوسومتراز.
شاخص "میزان ورودی" ،در واقع تعداد کاربرانی را نشان
میدهدکهازاپراتورهایدیگروارداپراتورموردنظرشدهاند،و
بههمینترتیب،شاخص"میزانخروجی"نیزبرعکس،عدد
مهاجرانبهدیگراپراتورهارانشانمیدهد.
اما شاخص سوم یعنی "تراز" را میتوان به نوعی حاصل
ال
جمع خروجی و ورودی به یک اپراتور به حســاب آورد .مث ً
اگر برای اپراتور همــراه اول 1000مورد ورودی و 600مورد
خروجی داشته باشیم ،تراز آن در نهایت  400مورد است که
نشاندهندهوضعیتترازمثبتایناپراتوراست.
بدین ترتیب ،شاخص "تراز" از آنجا اهمیت مییابد که
نشانمیدهددرمجموع،وفارغازتعدادرفتوآمدمشترکان،
نهایتا کفه به نفع اپراتور بوده یا نه ،و اینکه کاربران ،حضور و
فعالبودندرایناپراتورراترجیحدادهاندیاخیر.
اهدافطرحترابردپذیری
البته میتوان برای تصمیم مدیریــت وزارت ارتباطات
وقت برای طراحی و پیادهسازی ترابردپذیری و ابالغ و الزام

آن به اپراتورها برای اجرا ،دالیل گوناگونی برشمرد ،از جمله
گسترشپوششارتباطیکشور،وایجادتسهیالتمناسبتر
مشــترکان و ...که همگی دارای اهمیت بوده و به گسترش
شبکهکمکمیکنند.
اما شاید چنانچه برخی کارشناســان معتقدند ،یکی از
انگیزههای نهفته در این تصمیم ،غلبه اپراتور اول کشور در
آنزمانبودکهبهزعمتصمیمگیران،طرحمزبورمیتوانست
کمی ایــن وضعیت را تغییر دهد و ســهم بــازار را در میان
اپراتورهای موجود ،دستخوش تحول نماید؛ بطوریکه وزیر
وقتدرهمینخصوصگفتهبود«:اجرایطرحترابردپذیری،
درواقعآزمونواقعیاپراتورهاخواهدبود».بدینترتیبشاید
انتظار آنها این بوده که مهاجرت از مبدا اپراتو ِر غالب شــدت
یافته و مشترکان به سمت دیگر رقبا بروند و این امر ،ریزش
مشتریان اپراتور مزبور را در پی داشــته باشد و نهایتا ،سهم
اپراتورهارامتعادلترکند.
اما جالب آن که مجموعه آمار منتشره در این مورد نشان
میدهد اپراتور همراه اول همچنان در این زمینه هم پیشتاز
است و توانسته بیشترین جذب مشترک را بخود اختصاص
دهد،وبدینترتیب،طرحمزبور،درعملموجبانتقالبخش
قابل توجهی از مشترکان دیگر اپراتورها به سوی همراه اول
شدهوکفهاشراسنگینترنمودهاست.
آخرینگزارش  MNPچهمیگوید؟
همانطور که گفته شد ،رگوالتوری به شکل منظم ،آمار
دورهایدراینخصوصرامنتشرمینماید.
اما نکته جالب ،زمانی است که مجموعه آمار در طی این
سالهارابهشکلیکپارچهدرنظربگیریم.
مطابق آخرین آماری که در این زمینه استخراج شده
و توسط مجری طرح ترابردپذیری شــمارهها ،در اختیار
اپراتورها قرار گرفته است ،جدولی تنظیم شده که در زیر
میبینید.

توضیح:اینجدولدرواقعآمارتجمیعیازنقلوانتقال
و مهاجرات میان اپراتورهای سهگانه موبایل در کشورمان در
طیاینسالهارانشانمیدهد.

