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مهرنوش گرکانی- شهروند حقوقی | روزانه 
گذر هزاران شــاید هــم میلیون ها ایرانــی به دفاتر 
پلیــس+10 می افتد. یکــی گذرنامــه می خواهد و 
دیگری بــه دنبال دفترچه خدمــت وظیفه عمومی 
آمده اســت. هر ســاعتی از روز هم که به این دفاتر 
مراجع کنی، حداقل در تهران پر از جمعیت است که 
یا صف ایستاده اند یا منتظر اعالم شماره شان هستند. 
کسانی که برای درخواست کارت خودرو یا گذرنامه 
مراجعه کرده اند، کارشان که تمام می شود، یک کاغذ 
می دهند دست شــان و باید در خانه منتظر بمانند تا 
کارت یا پاسپورت شــان از طریق پست به دست شان 
برسد. در این بین تمام مراحل پیشروی کار از طریق 
پیامک به مشترک اعالم می شــود. درواقع نکته هم 
همین پیامک هاســت. پیامک هایی که از ســامانه 
اطالع رســانی پیامکی الکترونیک انتظامی )1100( 
به دست شان می رسد و برای هر پیامک حدود 150 
تومان از حساب مشــترک کم می شود. پیامک هایی 
که شاید به خواست مردم برای شان ارسال می شود، 
اما به آنهــا اطالع نداده اند که ایــن پیامک ها ممکن 

است هزینه ای هم برای آنها داشته باشد. 
گذر شهروندان به پلیس+ 10 می افتد

پلیس+10 زیرمجموعه ای از خدمات الکترونیکی 

ارایه شده توسط پلیس در ایران است که در دفاتری 
به نام دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )سابقا دفاتر 
پلیس+10( ارایه می شود. خدمات پلیس+10 شامل 
خدمات وظیفه عمومی، کارت ســوخت، گواهینامه 
رانندگی، گذرنامــه و برخی موارد دیگر می شــود. 
طرح پلیس+10 با ســه خدمت عمومــی گذرنامه، 
گواهینامه، اجراییات )تخلفات راهنمایی و رانندگی( 
در دهه فجر انقالب اسالمی ســال ۸۲ آغاز شــد و به 
تدریج تعداد دفاتر در سطح کشور افزایش پیدا کرد 
و براســاس آیین نامه به بخش خصوصی واگذار شد. 
هدف گذاری اولیه، ارایــه 10 خدمت از خدماتی بود 

که پیشتر در ناجا ارایه می شد.
به همین دلیل هم باالخره روزی کار شــهروندان 
به یکی از ایــن دفاتر گره می خــورد و چاره کار تنها 

به دست آنهاســت. این جا بحث میزان رضایت مردم 
از خدمات این دفاتر مطرح نیســت که البته بارها و 
بارها هم مردم از کندی ســرویس دهی در این دفاتر، 
برخورد بد کارکنان، عدم اطالع رســانی دقیق برای 
تسهیل روند انجام کارشان و دریافت وجود بیشتر از 
مصوبه شکایت هایی داشته و دارند. این جا بحث بر سر 
آن است که پلیس+10 از طریق سامانه اطالع رسانی 
پیامکی الکترونیک انتظامی اش )1100( دســت در 
جیب مردم می کند و از جیب شــان پول بر می دارد. 
البته که بسیاری ممکن اســت بگویند 150 تومان 
که مبلغی نیست؛ اما این را هم باید بدانیم که روزانه 
حداقل هزاران نفر به این دفاتــر مراجعه می کنند و 
برای شان پیامک می آید. شاید این مبلغ برای یک نفر 
ناچیز باشــد، اما اگر جمع شود، مبلغ هنگفتی است 

که معلوم نیســت از جیب مردم به جیب چه کسی 
می رود. 

محتوای پیامک های هزینه دار
چندی پیش محمد خودرویی خریداری و به مرکز 
شماره گذاری مراجعه کرد. خوب به یاد دارد که برای 
ارســال کارت خودرویش پس از تعویض پالک هیچ 
شخصی از او اجازه نگرفته بود که برایش پیامک بیاید 
یا نه؟ تنهــا آدرس و مشــخصاتش را در فرمی ثبت 

کرده بود. 
در پیامکی که برای محمد ارســال شــده، نوشته 
است: »مالک خودرو به شماره پالک ایران ..... کارت 
خودرو شــما با بارکــد ........ در تاریخ 1396/0۸/11 
تحویل اداره پست شد. هزینه این پیامک 150 تومان 

و برعهده مشترک مي باشد.« 

نکته این جاست که محمد برای درخواست صدور 
کارت خودرویش به دفاتر پلیس+10 مراجعه نکرده، 
اما این پیامک برایش ارسال شــده است. مشترکان 
بســیاری در فضای مجازی بارها این تخلف را عنوان 
کرده اند، اما تاکنون هیچ پاســخی از سوی مسئوالن 

داده نشده است و این روند همچنان ادامه دارد. 
درگاه خدمــات   epolice.ir ســایت  در 
الکترونیک )پلیس+10( و در قســمت ســامانه 
اطالع رســانی پیامکــی الکترونیــک انتظامــی 
توضیحاتــی درباره ارســال ایــن پیامک ها داده 
است، اما در هیچ کجای این متن به هزینه داشتن 
ارسال آنها برای مشترکان اشــاره ای نشده است. 
در توضیحات این ســایت آمده است: »شاید برای 
شما پیش آمده باشــد که پس از دریافت خدمات 
مختلف از دفاتــر خدمات الکترونیــک انتظامی 
بخواهید بدانید که فرآیند درخواست شما در چه 
مرحله ای قرار دارد. مسلما برای این کار به صورت 
حضوری یا تلفنی اقدام کرده که با توجه به وجود 
ترافیک خیابان ها و حجم مخاطبان دفاتر، متحمل 

صرف زمان زیادی شده اید.
شرکت پژوهش و توســعه ناجی در طرحی جدید 
برای حــل این معضــل و صرفه جویــی در زمان، با 
راه اندازی ســامانه 1100 به اطالع رسانی پیامکی از 
روند پیشروی خدمات ارایه شــده در دفاتر خدمات 

الکترونیک انتظامی )پلیس + 10( می پردازد.

بــرای عضویــت در این ســامانه هنــگام اخذ 
خدمــت در دفاتــر می توانید درخواســت کنید. 
ســپس مرحله به مرحله پیشروی خدمات مختلف 
تقاضاشــده توسط شــما، ازجمله صدور یا تمدید 
گواهینامــه، گذرنامــه، کارت پایــان خدمــت و 
معافیت، کارت هوشمند ســوخت و اماکن به شما 

پیامک می شود.« 
 ارسال پیامک های هزینه دار

 از سازمان های دیگر
البته که این دست کردن در جیب مردم تنها متعلق 
به یک ســازمان یا شرکت نمی شــود و سازمان های 
دیگری هم از این دســت درازی ها بــه جیب مردم 
می کنند. به عنوان مثال برخی ادارات ســازمان ثبت 
اسناد نیز روند پیشــروی خدمات ارایه شده در دفاتر 
اسناد رسمی را به مشــترکان از طریق پیامک اعالم 
می کنند و برای همین پیامک ها مبلغی از حســاب 
مشترکان کسر می شود که در پیامک ارسال شده نیز 

به آن اشاره می شود. 
توصیه های امنیتی!

این نکته هم قابل توجه است که در درگاه خدمات 
الکترونیک در بخشی با عنوان توصیه های امنیتی به 
مردم هشدار داده شده است که مراقب پیامک هایی 
که برای شان ارسال می شود باشند، زیرا ممکن است 
کالهبرداری بزرگی پشت ارسال این پیامک ها باشد. 
در قســمت توصیه های امنیتی نوشــته شده است: 
»یکی از جرایمی که امــروزه در فضای مجازی باب 
شده و مبالغ بسیاری از هموطنان عزیز کالهبرداری 
شــده، از طریــق ارســال پیامک صــورت گرفته، 
پیامک هایی که جعلی بوده و با متنی بســیار جذاب 
و اغوا کننده طراحی می شــوند و در قالب طرح های 
مختلف که همگی با اســتفاده از شیوه های مختلف 
مهندسی اجتماعی و در ایام و مناسبت های خاص به 

صورت انبوه برای هموطنان ارسال می شود، است.«

ارسال پیامک های هزینه دار برای مشترکان از سوی سازمان ها، غیرقانونی است

دست های پنهان در جیب مردم
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سازمان تنظیم مقررات به داد مردم برسد
علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل دادگستری| مبنای هر خدماتی اگر به 
مباحث حاکمیتی بازگردد، این خدمات باید از بیت المال پرداخت شود. اما به طبع 
مبنای پرداخت هر خدماتی که به افراد بازمی گردد، خود آنها هستند. بسیاری از 
شرکت ها برای این که مقدار زیادی از هزینه های آمد و رفت و هزینه های جانبی 
آنها کم کنند و درنهایت برای این که افراد را در جریان تمام اتفاقات قرار دهند، این 
اطالعات را از طریق ارسال پیامک به آنها می دهند. اما اشکال کار این جاست که 
مشخص نیست برای انجام این خدمات از افراد اجازه ای گرفته می شود یا خیر. به 
این معنی که هر مرکزی که پیامکی برای صدور گواهینامه یا هر خدمات دیگری را ارسال می کند، در ابتدا باید 
از متقاضی برای انجام این کار امضا بگیرد. اگر این کار را نکند، عمال دست در جیب مردم کرده اند. به طور مثال 
وقتی افراد برای فعال کردن تلفن بانک یا اینترنت بانک به بانک ها مراجعه می کنند به آنها فرمی داده می شود و در 
آن فرم قید می شود که برای انجام فعالیت خاصی پیامکی به شما ارسال خواهد شد و بابت ارسال این پیامک هم 
هزینه ای از شما دریافت می شود. افراد با خواندن این فرم ها اگر راضی باشند به بانک اجازه انجام چنین کاری را 
می دهند و اگر هم راضی نباشند که آن قسمت را تایید نمی کنند. با این وجود، سیستم بانکی کشور در گذشته 
مبتنی بر بانک های دولتی بود و آنها از تمام مردم هزینه را دریافت می کردند و تنها به متقاضی این امور پرداخت 
می کردند، یعنی هزینه ها را پای تمام مردم ایران می نوشتند و درنهایت به کسی که دارنده حساب بود، سرویس 
می دادند که خوشبختانه بعدها این دیدگاه تغییر کرد و درنهایت هزینه خدماتی که به افراد داده می شد از خود 

فرد متقاضی کم می شد که در نوع خود یک گام موثر رو به جلو بود. 
با این حال، با افزایش شرکت ها و تب عرضه خدمات شان به مردم، کار تبلیغات از روی بیلبوردهای تبلیغاتی در 
سطح شهر به تلفن های همراه کشیده شد که متاسفانه پس از مدتی منجر به ایجاد مزاحمت و متحمل شدن 
هزینه هایی برای افراد جامعه شد. به همین منظور چندی پیش ســازمان تنظیم مقررات و وزارت فناوری 
اطالعات سامانه 195 را فعال کرد و از افراد خواست هر شماره تلفنی که به منظور تبلیغات برای آنها مزاحمت 
ایجاد کرده است را به این سامانه معرفی کنند. اما اشکالی که در این سامانه وجود دارد این است که در ابتدا به 
شما پیامکی ارسال می شود که به شما قالب پیامک ارسالی را آموزش می دهد. نخستین بار که شماره را وارد 
کنید، پیامکی دریافت خواهید کرد تحت عنوان این که قالب را رعایت نکردید، در صورتی که شما مطابق آنچه 
در پیامک ارسال شده است، عمل کردید. برای بار دوم همان شماره را به شکل قبلی ارسال می کنید و این بار 
در یک پیامک به شما اطالع داده می شود که درست عمل کردید و در نهایت درخواست شما ثبت خواهد شد. 
بنابراین پیامک اولی، پیامک درستی نبوده. متاسفانه باید گفت که این نمونه بارز دست در جیب بیت المال 

کردن است. این موضوع هم تقصیر شرکت هایی است که به وزارت فناوری اطالعات سرویس می دهد، زیرا 
خود وزارت فناوری اطالعات متولی این کار نیست، شرکتی که به این وزارتخانه سرویس می دهد، در صورت هر 
پیامک اضافی که دریافت می کند پول آن را هم به طبع از جیب مردم پرداخت می کند. در مورد وزارت فناوری 
و اطالعات قوه قضائیه هم این موضوع صدق می کند. این وزارتخانه برای افرادی که پرونده دارند، پیامک ارسال 
می کند و اگر دلیوری به آنها نرسد، این پیامک دوباره بعد از مدتی به آنها ارسال خواهد شد. اختالالتی که در 
این ارسال و دریافت هاست صرف نظر از محاسنی که دارد، معایب گسترده آن این است که تمام این هزینه ها 
از جیب مردم پرداخت می شود. اما نکته ای که در این میان مهم خواهد بود این است که بتوانیم این روش ها را 

اصالح کنیم. 
اما متولی پیگیری این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است. بهترین روش برای پیگیری این است که افراد 
متضرر می توانند از اپراتور خاطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و به سامانه 195، طرح و ثبت شکایت آن جا 
شکایت کنند. اما مشکلی وجود دارد و آن هم این است که مردم نمی دانند که این اپراتور مربوط به کدام شرکت 
فراهم کننده است. باید ابتدا این موضوع مشخص شود. متاسفانه افراد توانایی نداردند که بتوانند این موارد را 
بررســی کنند، زیرا این توضیحات در آن سامانه قید نشده یا شاید من نتوانستم تابه حال چنین توضیحاتی 
را ببینم و نکته ای که از همه چیز مهمتر است این که کارشناسانی که در 195 مشغول به کار هستند، آن طور 
که باید اطالعات دقیقی در این حوزه ندارند یا به بیان صریح تر اپراتورهایی که در آن جا مسئول پاسخگویی 
به مردم هستند، اپراتورهای مسلطی نیستند و صرفا فقط می توان به این سامانه مراجعه کرد و اقدام به ثبت 
شکایت ها کرد. اما درنهایت باید گفت اشکال اساســی از طرف شرکت هایی است که به عنوان مشاور به این 
سازمان ها مشاوره می دهند. برخی از این سازمان ها مناقصاتی برگزار می کنند که این شرکت های مشاور در 
آنها شرکت می کنند و هر مناقصه یا هر مجموعه برون سپاهی اســت که کار را به بیرون از مجموعه دولتی 
واگذار می کند.در واقع مجموعه های دولتی یک شرکت پیمانکار دارند که آن شرکت پیمانکار، شرکت مشاور 
آنهاست. این شرکت های مشاور برای آنکه خواسته های سازمان اصلی تحقق پیدا کند، شرکت های واسطه 
دیگری را برای انجام امورات آن سازمان پیشــنهاد می دهند که معموال  آن شرکت خارج از مجموعه است. 
اشکال در شرکت های مشاوره است، زیرا مشاوره های درست نمی دهند. اما باید یک مکانیزم مبتنی بر پذیرش 
مسئولیت مشاوره ای که داده اند لحاظ شود و شکایت هایی که به این صورت می شود، باید دسته بندی شود تا 
ببینند چه بخشی از مسئولیت ها برعهده مشاور است. بعد مشاور می آید پیمانش را اجرا می کند و آن شرکتی 
که این مسائل را طراحی می کند بر آن نظارت می کند آن شرکت هایی که نظارت می کنند تا چه اندازه مسئول 

هستند. اینها می تواند قواعد ما را اصالح کند. 

اجازه افراد شرط ارسال پیامک های تبلیغاتی 
علیرضا اســکندریون، مدرس دانشــگاه و وکیل 
دادگستری| هر حق و حقوق و هر امتیازی که قرار است به افراد 
تعلق گیرد، حتی اگر مواردی دور از آنچه افراد تلقی می کنند، باشد 
باید با اجازه افراد انجام شود. در قانون هم این مسأله وجود دارد و به 
همین دلیل هیچ امتیاز، اتفاق و حتی حقی که درنهایت بخواهد به 
افراد تعلق گیرد، اگر با اجازه آنها نباشد، امکان استفاده از آن امتیاز 
وجود نخواهد داشت. به طور مثال اگر ارثی به فردی تعلق گیرد، 
باید پیش از در اختیار گذاشتن آن ارث به فرد مورد نظر مشخص شود آیا او قانونا واجد شرایط 
بوده و طبق قانون ارث و براساس انحصار وراثت این ارث به او تعلق می گیرد یا خیر. باوجود 
این که این یک امتیاز قهری است، ولی اگر فرد مورد نظر قانونا در زمره وراث نبوده باشد، حقی 
و ارثی به او تعلق نخواهد گرفت. لذا درمجموع باید این طور طرح موضوع کرد، هر آنچه به افراد 
تعلق می گیرد که جنبه حق یا امتیاز یا حتی فرصتی مثبت در شرایط زندگی است، مراحل و 
مقدمات قانونی دارد که افراد در ابتدا می توانند به وسیله آن استیفای حق کنند و یک مراحل 
قانونی دیگری دارد که به هر صورت باید طی شود تا آن امتیاز به افراد تعلق گیرد، بدین وصف 
در مقابل نیز اگر حتی قرار باشد امتیازی یا فرصتی مثبت در امورات شخصی و زندگی افراد 
حادث شود،  باید ابتدا برای ایجاد آن ذیحق را در جریان قرار داده و کسب اجازه کرد، چراکه 
ممکن اســت فرد از اخذ یا پذیرش آن امتیاز یا حق استنکاف داشته و نخواهد آن را بپذیرد. 
بنابراین شرکت ها نمی توانند بدون طی کردن مراحل قانونی، پیامکی را برای انجام هرکاری 
حتی درخصوص تبلیغات به افراد بدون اجازه آنها ارسال کنند، حتی اگر به نوعی به نفع خود او 
باشد. آن هم در صورتی که درحال حاضر مشخص شده بسیاری از این پیامک های تبلیغاتی 
غیرقانونی هستند. به همین دلیل شرکت هایی که این پیامک ها را برای مردم ارسال می کنند، 
اجازه انجام این کار را ندارند، زیرا مطابق قانون از فردی که قصد ارسال پیامک به او را دارند، 

اجازه ای نگرفتند. 
به همین دلیل افراد در صورت ناراضی بودن از پیامک های تبلیغاتی که برای آنها ارســال 
می شود، می توانند از شرکت هایی که این پیامک ها را به آنها می فرستند، شکایت کنند. با این 
وجود اگر بخواهیم موضوع را به صورت گسترده نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که متاسفانه 
مشکل از مخابرات و بی تفاوتی این سازمان است، زیرا اگر ارسال و انجام این تبلیغات براساس 
قواعد و مقررات قانونی و تحت یک ضابطه مشخص و تعریف شده در قانون باشد، هیچ گاه از 
حدود قانونی خود تجاوز نداشــته و حقوق افراد را مورد تعرض قرار نمی دهند، ولی چون نه 
مخابرات و نه مراجع قانونی این حق را مورد توجه قرار نمی دهند، سوءاستفاده گران نیز بسیار 
ساده تر از آنچه تصور می کنید آن را مورد تجاوز قرار خواهند داد. اگر تابه حال برای جلوگیری 
از ارسال پیامک های تبلیغاتی به وسیله شرکت ها به مخابرات مراجعه کرده باشید، مشاهده 
کرده اید که مخابرات ابتدا کارهایی را برای مسدودکردن این پیامک ها انجام می دهد، ولی 
درنهایت در قبضی که آخر دوره برای شــما ارسال می شود، بابت آن خدمات هزینه هایی را 
از شما دریافت می کند یا حتی در بسیاری از مواقع اگر شما تمام پیامک های تبلیغاتی تان 
را هم مسدود کرده باشــید، با این حال خود مخابرات به بهانه معرفی بسته های اینترنتی و 
یا مکالمه ای پیامک هایی را به شما ارسال و آن را در صورت هزینه های بدهی شما، محاسبه 
می کند و باز هم به همین بهانه از شما هزینه هایی را دریافت می کند. در صورتی که از شما 
اجازه ای برای ارسال این تبلیغات اخذ نکرده و حتی شما درخواست مسدود شدن ارسال آنها 
را از قبل کرده بودید، لذا اینها مصادیق ضعف در نوع اجرای قانون و تصدی گری مراجع اتخاذ 

تصمیم است.


