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پرونده روز

سـال گذشـته در شـهر تبریـز معاملـه ای انجـام دادم و مـورد
معاملـه یـک ملـک در همـان شـهر بـود ،اما بعـد از چنـد ماه
چـک هـای خریـدار پاس نشـد ،االن من بایـد چـه کار کنم؟ از
آن جایـی کـه فـردی که بـا او معاملـه را انجـام داده ام سـاکن
تهـران اسـت و ایـن موضوع هـم در برگه های ثبت اسـناد ذکر
شـده اسـت باید شـکایت خود را از دادگاه های تهران پیگیری
کنـم یا چـون مورد معاملـه در تبریز قرار دارد ،باید این مسـئله

را در تبریـز پیگیـری کنم؟ لطفـ ًا مـن را راهنمایی کنید.
متن پاسخ :
 -1در پاسـخ شـما بایـد گفـت کـه شـهر و دادگاه صالح بـرای طرح
دعوی شـما شـهر و هرجایی اسـت که چک شـما در آن جا برگشـت
خـورده اسـت .بنابرایـن دادسـرای همان شـهر صالح به رسـیدگی به
شـکایت کیفـری اسـت .شـما مـی توانید با توجـه به شـرایط موجود
بـرای وصـول مبلغ چک اقـدام کنید.

پاسخ به  10پرسش درباره حذف قبوض کاغذی برق

امـا در صورتـی کـه بخواهید اقامـه دعوای حقوقی کنیـد ،میتوانید
بـا توجـه بـه رأی وحـدت رویـه شـماره  688مـورخ  85/3/23هیئت
عمومـی دیوانعالـی کشـور ،اقامـه دعوای خود را هـم در دادگاه محل
اقامـت خوانـده ،هـم محـل صدور چـک و هم محل برگشـت خوردن
چک انجـام دهید.
سجاد حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک

مسـتاجران یـا کسـانی کـه خانـه جدیـد خریـده انـد
چطـور؟
پـس از اسـتقرار در منـزل جدیـد بایـد شـماره شناسـه قبـضجدیـد بـه سـامانه ارسـال شـود ،درایـن صـورت خـود بـه خود
شـماره قبلـی حـذف مـی شـود ،یعنی شـماره جدیـد جایگزین
مـی شـود و قبـض جدیـد بـرای آن پیامـک می شـود.این طرح
مسـتمر اسـت و تـداوم دارد .ایـن طـور نیسـت کـه تمام شـود.
ایـن کار از طریـق اپلیکیشـن هـا نیـز قابـل انجام اسـت.
 10بـا حـذف قبـوض کاغـذی بـرق نحـوه مراجعـه
همـکاران شـما چگونـه مـی شـود؟
همـکاران مـا فقـط یـک نوبـت بـرای قرائـت کنتور بـه منازلمراجعـه دارنـد و یـک نوبـت مراجعـه آن هـا برای ارائـه قبوض
کاغـذی حـذف می شـود کـه این نیز در صرفـه جویی و افزایش
کارایـی موثـر اسـت .البتـه جـا انداختـن ایـن موضـوع مقداری
زمـان مـی برد و طبیعی اسـت کـه ابتدای کار مشـکالتی وجود
داشـته باشد.

مسیر گذر از قبوض کاغذی
حسین بردبار
روزنامهنگار

موضـوع حـذف قبـوض کاغـذی کـه از قبض تلفن آغاز شـد
و از ابتـدای مهرمـاه بـرای قبـض بـرق درحال اجراسـت و در
آینـده نزدیـک مشـمول قبـوض گاز و آب نیـز مـی شـود ،به
مثابـه تیغـه دولبـه ای اسـت کـه از یک سـو فوایـد فراوانی را
در اقتصـاد کشـورمان مـی آفرینـد و از سـوی دیگـر ممکـن
اسـت دردسـرها و مشـکالتی را بـرای برخـی از اقشـار مردم
نظیـر سـالمندان ،افـراد بـی بضاعـت ،روسـتاییان و سـاکنان
نقـاط دورافتـاده و  ...بـه وجـود آورد ،امـا فوایـد ایـن کار بـه
قـدری هسـت کـه ارزش انجـام آن را داشـته باشـد .درایـن
گـزارش ابتـدا اشـاره ای به فواید ایـن کار داریم و بعد برخی
از دردسـرها و پاسـخ مسـئوالن را دربـاره آن مـرور می کنیم.

رشوع حــذف قبوض گاز از آذرماه

قبـوض کاغـذی گاز از اوایـل آذرمـاه امسـال حـذف میشـود و
زیرسـاختهای الزم برای اجرای این کار آماده شـده اسـت .در
شـرکتهای گاز اسـتانی ،بـا اسـتفاده از سـرویسهای پیامکی،
تلفنـی ،ایمیـل یـا مراجعـه کنتورخـوان ،اقـدام بـه جمـعآوری
شـماره موبایـل و ثبـت خوداظهـاری مشـترکان در ایـن بـاره
شـده کـه تاکنـون بیـش از هفـت میلیـون شـماره همـراه
مشـترکان جمـعآوری شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـه گفتـه روح ا ...نوریان،مدیـر فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات شـرکت ملـی گاز ایـران ،بـرای اجـرای
ایـن طـرح ،پـروژهای بـا عنـوان (ESB (Enterprise Service
 BUSدر دسـتور کار مدیریـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات
قـرار گرفتـه اسـت کـه مطابـق اقدامهـای انجـام شـده و
برنامهریزیهـای بـه عمـل آمـده ،پیشبینـی میشـود تـا اواخر
مهرمـاه امسـال بـه بهرهبـرداری برسـد.
نوریـان از مشـترکان گاز سراسـر کشـور درخواسـت کـرد تـا
از طریـق یکـی از درگاههـای اطالعرسـانی ماننـد وبسـایت
و شـماره پیامـک شـرکت ملـی گاز ایـران یـا شـرکتهای گاز
اسـتانی بـه شـماره پیامـک منـدرج روی قبـوض گاز ،اطالعات
پرونـدهای خـود را کامـل کننـد .ایـن شـماره در تهـران طـی
روزهـای آینـده اعلام و اطلاع رسـانی خواهـد شـد.

حذف قبوض کاغذی آب از ســال آینده

رصفه جویی  1440میلیاردی و چندین مزیت دیگر

اواخـر پاییـز سـال گذشـته بـود کـه محمدجـواد آذری جهرمـی
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات از صرفهجویـی ۱۴۴۰
میلیـارد تومانـی در صـورت حـذف قبوض کاغـذی آب ،برق ،گاز
و تلفـن خبـر داد و گفـت :بـا ایـن صرفهجویـی میتـوان کارهای
بزرگـی بـه نفـع مـردم انجـام داد و ذهـن مـردم را بایـد بـه هدر
رفـت ایـن منابـع حسـاس کرد.
آمارهـا حاکـی از آن اسـت کـه  ۳۵میلیـون کنتـور بـرق ،حدودا ً
همیـن تعـداد کنتـور آب و  ۲۰میلیـون کنتـور گاز وجـود دارد
و برآوردهـا نشـان میدهـد  ۱۴۴۰میلیـارد تومـان بـرای قبوض
خدماتـی هزینـه میشـود .در حالـی که به گفتـه آذری جهرمی،
ظرفیـت کامـل دولـت الکترونیکـی فراهـم اسـت تـا تمـام ایـن
قبـوض را بـه صـورت الکترونیکـی صـادر کند.
در ایـن بـاره روحا ...نوریـان ،مدیـر فناوری اطالعـات و ارتباطات
شـرکت ملی گاز ایران نیز گفته اسـت :در صورت اجرایی شـدن
طـرح حـذف قبـوض کاغـذی بـرای همـه  ۲۳میلیـون مشـترک
گاز ،مبلغـی حـدود  ۸۵۰میلیـارد ریـال بـه صـورت سـاالنه در
هزینههـای آشـکار صرفهجویـی خواهـد شـد ،همچنیـن ارتقای
کیفیـت ارائـه خدمات به مشـترکان ،تسـریع در وصـول مطالبات
و نیـز حفـظ محیـط زیسـت از دیگـر مزایـای اجـرای ایـن طرح
است.
هـادی مدقـق ،مدیرکل دفتـر مدیریت مصرف و امور مشـترکین
توانیـر نیـز بـا تاکیـد بـر ایـن کـه حـذف قبـوض کاغـذی بـرق
مانـع از قطـع  ۱۲هـزار درخـت در سـال میشـود ،گفـت :بـر
اسـاس برنامهریـزی صـورت گرفتـه مقرر شـده اسـت تـا از محل
کاغـذی کـه از ایـن طریـق صرفهجویـی میشـود ،بـرای ۱۰۰
هـزار دانشآمـوز مناطـق محروم وسـایل آموزشـی تامین شـود.

مرور چند دردرس و اپسخ مسئوالن

دردسـرهای حـذف قبـوض کاغـذی ایـن روزهـا بیشـتر شـامل
قبـض بـرق مـی شـود کـه از ابتـدای مهرمـاه حـذف آن کلیـد
خـورده و جـدی دنبـال مـی شـود،به همین دلیل به سـراغ دکتر

هادی مدقق
،مدیرکلدفتر
مدیریتمصرف
و امور مشترکین
توانیر نیز با تاکید
بر این که حذف
قبوض کاغذی
برق مانع از قطع
 ۱۲هزار درخت
در سال میشود،
گفت :بر اساس
برنامهریزیصورت
گرفته مقرر شده
است تا از محل
کاغذی که از این
طریق  صرفهجویی
میشود ،برای ۱۰۰
هزار دانشآموز
مناطقمحروم
وسایل آموزشی
تامین شود

مصطفـی رجبی مشـهدی ،سـخنگوی صنعت برق کشـور رفتیم.
در ادامـه برخـی از موضوعـات دردسرسـاز را به صورت پرسـش و
پاسـخ مـرور مـی کنیم:
 1آیـا مـردم بـه خوبـی از حذف قبـوض کاغـذی برق
اسـتقبال و در آن مشـارکت کـرده اند؟
درصـد مشـارکت مـردم بسـیار خـوب اسـت،بیش از  97درصدمشـترکین تلفن همراه شـان را با شناسـه قبض در سـامانه های
اعلام شـده از طـرف وزارت نیـرو و توانیـر ثبت کـرده اند ،یعنی
از  36میلیـون مشـترک حـدود  700هـزار نفـر ثبـت نکـرده اند.
ایـن مقـدار از مشـارکت را انتظـار نداشـتیم و جـا دارد از مـردم
تشـکر کنم.
 2تکلیـف کمتـر از  3درصـدی کـه هنـوز ثبـت نـام
نکـرده انـد ،ماننـد سـالخوردگان و روسـتاییان و ...چـه
می شـود؟
ایـن هـا غالبـا افـرادی هسـتند کـه دسترسـی کاملی بـه تلفنهمـراه ندارنـد یـا ممکن اسـت در نقاط کـور و دورافتـاده ای که
دسترسـی بـه تلفـن همراه مشـکل اسـت ،حضور داشـته باشـند
یـا کسـانی کـه سـالخورده یا بیمـار و ناتوان هسـتند کـه در این
مـوارد کسـانی کـه کارهـای افـراد سـالخورده و بیمـار را انجـام
مـی دهنـد ،مثـل اعضـای خانـواده بایـد بـه جـای آن هـا تلفـن
همراهشـان را بـا شناسـه قبـض در سـامانه ثبـت کنند.
 3آیـا بـا یـک خـط تلفـن می تـوان چنـد قبـض را با
هـم پرداخت؟
بلـه ،مـی توانیـم همزمـان بـا یک خـط تلفن قبض خـود و فردسـالخورده یـا بیمـار خانـواده یا پـدر و مـادر و ...را بپردازیم.
 4کسـانی کـه در نقاط دورافتـاده یا فاقـد تلفن همراه
هسـتند چطور؟
همـکاران مـا در صنعـت برق خودشـان را به این افـراد خواهندرسـاند یعنـی مراجعـه حضـوری مـی کننـد کـه بـه چـه دلیـل
تلفـن شـان اعلام نشـده اسـت و بـه نحـوی عمل مـی کنند که
بـا قبـض کاغـذی یـا هرطریـق دیگری که ممکن باشـد ،مسـئله
پرداخـت حـل شـود .البتـه ایـن افـراد تاکنـون کمتـر از 3درصد

کل مشـترکان بـوده انـد و انتظـار داریـم کـه در روزهـای آینـده
ایـن آمـار کمتر هم بشـود.
 5آیا امکان دسترسی به جزئیات قبض وجود دارد؟
بلـه ،از طریـق سـایت هـا و اپلیکیشـن هـای مربـوط مـی توانعیـن قبـض کاغـذی را بـه صـورت دیجیتالـی رویـت کـرد.االن
اپلیکیشـن هـای مختلفـی از سـوی شـرکت هـای توزیـع تبلیـغ
مـی شـود کـه مـی تـوان از طریـق آن هـا قبـوض را پرداخـت و
حتـی دوره هـای قبلـی مصـرف را نیـز رصـد کـرد.

هیچ تغییری در نرخ محاسبه برق نداشته ایم
 6برخـی درفضـای مجـازی مـی گوینـد کـه بـا حذف
قبـوض کاغـذی ،بـه نوعی نرخ محاسـبه قبـوض برق نیز
افزایـش مـی یابد ،آیا درسـت اسـت؟
بـه هیچ وجه درسـت نیسـت ،هیـچ تغییری در نرخ محاسـبه وتعرفـه هـا و پلـکان هـای مصرفـی اتفـاق نیفتـاده و صرفا قبوض
کاغذی حذف شـده اسـت و همه محاسـبات مثل گذشـته اسـت.
 7اگـر در یـک منـزل دو یـا سـه کنتـور بـرق وجـود
داشـته باشـد ،چطـور بایـد پرداخت؟
فرقـی نمـی کنـد ،بـرای هـر کنتـور یک شناسـه قبـض وجوددارد کـه همـان شناسـه بایـد بـه سـامانه پیامـک شـود ،در این
صـورت بـرای هـر کنتـور پیامـک جداگانـه ای می آیـد .همین
طـور بـرای سـاختمان هایـی که چنـد واحـد در آن زندگی می
کننـد یـا کنتـور مشـاعات هـم همین طـور ،باید شناسـه همان
کنتـور پیامک شـود.
 8یعنـی امکان ارسـال قبـض الکترونیک چنـد کنتور
به یک شـماره تلفـن همراه وجـود دارد؟
بلـه ،مثلا مـن بـا تلفـن همراهـم می خواهـم عالوه بـر قبضبـرق خـودم ،قبـض منـزل پدرم را هـم بپـردازم ،در این صورت
هـر  2شناسـه قبـض از طریـق یک تلفن همراه ارسـال و پیامک
پرداخت برای آن شـماره فرسـتاده می شـود.
 9اگـر فـرد منـزل خـودش را عـوض کنـد ،مثـل

معـاون آب و آبفـای وزیـر نیـرو نیـز از حـذف قبـوض کاغـذی
آب و فاضلاب از سـال آینـده خبـرداد و گفـت کـه البتـه ایـن
طـرح االن بـه صـورت آزمایشـی دراصفهـان درحـال اجراسـت.
قاسـم تقیزاده خامسـی در پاسـخ به پرسـش خراسـان درباره
حـذف قبـوض کاغـذی آب افزود:مرحله آزمایشـی حذف قبوض
کاغـذی آب از اصفهـان آغـاز شـده و برنامهریـزی کردهایـم
کـه از اوایـل سـال آینـده اسـتان بـه اسـتان شـروع بـه حـذف
قبـوض کاغـذی آب کنیـم .وی در پاسـخ بـه ایـن کـه وضعیـت
کنتورهـای مشـترک آب در مجتمعهـای مسـکونی بـا حـذف
قبـوض کاغـذی آب چگونـه میشـود ،افـزود :در خصـوص
کنتورهـای مشـترک ،پیامـک قبـوض الکترونیکـی بـه مدیریت
مجتمـع کـه از سـوی خـود مردم بـه اداره آب معرفی میشـود،
ارسـال خواهد شـد.
معـاون وزیـر نیـرو بـا بیان این که هیـچ برنامهای بـرای افزایش
تعرفـه آب در نیمـه دوم امسـال نداریم افـزود :افزایش تعرفه که
بـه انـدازه  7درصـد بـرای همـه و  16درصـد بـرای پرمصرفها
در اوایـل امسـال اجـرا شـد ،در گزارشهـای کوتاهمـدت آن
موفق ارزیابی شـده اسـت.
بـه گفتـه وی ،میانگیـن قیمـت تمـام شـده هر متـر مکعب آب
بـا احتسـاب تولیـد در آب شـیرین کن ها و دیگـر منابع2500 ،
تومـان مـی شـود ولـی وزارت نیرو به طـور میانگین  400تومان
در قبـوض می گیرد.

تــاش برای ترویج خوداظهاری کنتورها

معـاون وزیـر نیـرو بـر ایـن نکتـه نیـز تاکید کـرد که بـرای این
وزارتخانـه موضـوع خوداظهـاری اهمیـت فوق العـاده ای دارد و
بـه دنبـال آن هسـتیم که بـا حذف قبوض کاغـذی خوداظهاری
نیـز ترویـج یابـد بـه طـوری کـه سـالیانه یـک بـار بـا مراجعـه
بـه منـازل مـردم قبـوض تسـویه و در طـول سـال قبـوض بـه
صـورت ماهیانـه و بـا قرائـت شـماره کنتـور توسـط خـود مردم
اجرایـی شـود .بـه گفتـه وی موضـوع خوداظهـاری قبـوض آب
نیـز بـه صـورت آزمایشـی در یکـی از شهرسـتان هـای اسـتان
خراسـان رضـوی درحـال اجراسـت و درآینـده درکل کشـور
اجرایـی خواهد شـد.

همه چیز خریدنی نیست!
شـاید پرونـده ایـن هفته گـول نخوریـم ،خیلـی متناظر با
سمیه محمدنیا حنایی
فریـب و حیلـه هایی نباشـد که فروشـنده هـا و بازاریابان و
روزنامه نگار
حتـی سـازندگان تبلیغـات برای گول زدن شـما به کار می
برنـد .ایـن هفتـه می خواهیم به یکـی از دام هایی بپردازیم
کـه خودمـان بـرای خودمـان پهـن می کنیـم و متضرر می شـویم .فـارغ از ضررهای معنوی
و روانـی ایـن خـود فریبـی کـه جایی دیگر برای توضیح و تشـریحش می خواهـد ،ما در این
مجـال تنهـا بـه ضررهـای مالی ایـن روایت نـگاه می کنیم.
خریدهـای احساسـی بخـش قابـل توجهـی از درآمـد افـراد را می بلعـد .بسـیاری از افراد به
جـای آن کـه شـیوه هـای مختلـف ابـراز عالقـه و توجـه را به عزیزانشـان بـه کار ببرند روی
بـه خریـد کادوهـای فـراوان مـی آورنـد .در ایـن بین مناسـبت هـای ملی و فراملـی و حتی

اسـاطیری نیـز جایـگاه ویـژه ای دارد ،بـا آن کـه می توان شـیوه های مقتصدانـه و صد البته
خالقانـه تـری را بـرای بیان احساسـات جایگزیـن آن کرد.
ایـن کـه خریـد اسـباب بازی هـای متنوع و متعـدد نیز نمـی تواند جایگزین مناسـبی برای
پر کردن جای والدین باشـد ،تقریبا برای همه افراد مشـخص اسـت .اما متاسـفانه بسـیاری
از پدر و مادرهای شـاغل سـعی می کنند که زمان های دوری از کودکان شـان را با وسـیله
هـای پـر زرق و بـرق پـر سـر و صـدا پر کنند .در بیهوده بودن کار آن ها هیچ شـکی نیسـت
امـا چـرا والدیـن بـا آن کـه می دانند عروسـک ها و ماشـین ها نمـی توانند دوسـتان خوبی
بـرای فرزنـدان شـان باشـند بـاز هـم میـزان قابل توجهـی از درآمد خـود را به خریـد آن ها
اختصـاص می دهند؟
روان شناسـان یکـی از مهـم تریـن علـت های این نـوع خریدها را توجه بیـش از حد افراد به

ارزش مـادی کاالهـا می دانند .متاسـفانه بیشـتر افـرادی که درگیر مسـائل دو دو تایی مالی
مـی شـوند قبـل از هـر نـوع ارزش گـذاری بـرای کاال و خدمـات نگاه مـادی به آن هـا دارند.
همیـن موضـوع باعـث مـی شـود کـه از نظر آن ها بـا ارزش تریـن چیزها کاالهـا یا خدمات
گـران بهـا باشـد .ایـن افـراد بیشـتر از بقیـه در دام خریدهـای احساسـی می افتنـد و تقریبا
هـر چیـزی را بهانـه مـی کننـد تـا برای کسـانی که دوسـت شـان دارنـد یا حتی خودشـان
دسـت بـه جیـب شـوند و پـول خـرج کننـد .هر چند کـه باید گفـت ما به هیچ عنـوان نمی
خواهیـم نفـس خریـد بـرای دیگـران را زیر سـوال ببریـم یا این که شـما را از خرید اسـباب
بـازی بـرای کـودکان تـان منـع کنیـم بلکـه می خواهیم قبـل از خریـد هدف خودتـان را از
پـول خـرج کـردن روشـن و مشـخص کنیـد .چنان چه می خواهیـد با پول های تـان توجه،
احتـرام و عشـق افـراد را خریـداری کنیـد به نظر نمی رسـد کـه بتوانید راه بـه جایی ببرید.

