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ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻏﯿﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﮐﺎﻏﺬ در
ﺳﻄﺢ ادارات ﮐﺸﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻗﺒﺾ ﻫﺎی ﺻﺎدره ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﺑﺮق
و ﺗﻠﻔﻦ از ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﭘﺲ از
اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻃﺮح ﺣﺬف ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻏﺬی در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آورد.

در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ داوود زارﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﺣﺬف
ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﺷﺪن ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻫﺎ ،از وﺟﻮد ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﺾ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:

اﻋﻼم ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﻗﺒﺾ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ و از ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺣﺬف ﻗﺒﻮض ﮐﺎﻏﺬی در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ از اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب از اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻏﺬی ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب
ﻗﺒﺾ ،ﺑﺎﻧﮑﺸﺎن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮف
ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎزی ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺮدم ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮی را
ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﺎده ﺳﺎزی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﺬف ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺟﺎی زﯾﺎدی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
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