رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران خبر داد:

تشکیل 16هزار پرونده تخلف در سال گذشته
در سال گذشته از سوی بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران تعداد  16049مورد پرونده تخلف تشکیل و برای صدور
رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است .به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مازندران؛ دکتر
محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با اعالم این خبر گفت :با تشکیل این تعداد پرونده میزان
 19366تخلف تعریف شده اقتصادی کشف شده است.

وی بیشترین تخلفات کشف شده را به ترتیب عدم درج قیمت ،گرانفروشی ،عدم صدور فاکتور نام برده و افزود :تخلفاتی با عناوین
همچون احتکار ،عدم صدور فاکتور  ،تقلب در کسب و ...در پرونده های تشکیل شده وجود دارند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران ارزش پرونده های متشکله را  652/885/066/013ریال عنوان کرد.
او در پایان از عموم هم استانی ها خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن  124اعالم نمایند.

ر و زانمه
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احتمال افزایش پدیدههای حدی مانند سیل در آینده

شاید بسیاری از افراد تصور کنند که با وجود بارشهای فراوان
فروردین ماه امسال در سراسر کشور ،ایران وارد یک دوره ترسالی
شده و خشکسالی برای همیشه به پایان رسیده است اما کارشناسان
و اساتید دانشگاه اعتقادی به این امر ندارند و معتقدند خشسکالی در
کشور به پایان نرسیده است.
اساتید و متخصصان دانشگاهی نه تنها معتقد هستند که با یک
دوره کوتاه بارش باران در کشور ،ترسالی به وقوع نمیپیوندد و
کشور همواره در معرض بروز خشکسالیهای مکرر قرار دارد بلکه
بر این امر نیز معتقدند که افزایش پدیدههای حدی مانند سیل در
آینده نیز محتمل است.
احتمال افزایش پدیدههای حدی مانند سیل در آینده
آزیتا امیری دکترای اقلیم شناسی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه
کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه گرم و خشک کره زمین،
همواره در معرض بروز خشکسالیهای مکرر قرار دارد ،اظهار کرد:
در سالهای اخیر ،کشور های واقع در خاورمیانه ،به عنوان یکی از
پیامدهای گرمایش جهانی ،گرم تر و خشک تر شده اند ،فراوانی و
شدت خشکسالیها و پدیده های حدی مانند سیل بیشتر شده و در
سال های آینده نیز بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه افزایش بارندگی ها در یک مقطع زمانی یک یا
چند ماهه یا حتی یکساله نمی تواند بیانگر آغاز یک دوره ترسالی
اخبار

تاالبهای مازندران میزبان هزاران
مهاجر بهاری در فصل جوجهآوری

مسئول حیاتوحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران
گفت :فصل جابهجایی پرندگان عبوری ،ورود و خروج نهایی
پرندگان زمستانگذران و ورود پرندگان مهاجر بهاره برای
جوجهآوری است .کوروس ربیعی با اشاره به اینکه درحال
حاضر فصل جابهجایی پرندگان عبوری ،ورود و خروج نهایی
پرندگان زمستانگذران و ورود پرندگان مهاجر بهاره برای
جوجهآوری است ،اظهار کرد :چلچلهها ،زنبورخورها ،سبزهقباها،
پرستوهای دریایی ،سسکهای تاالبی ،حواصیل ارغوانی
و بوتیمار بهعنوان جوجه آوران وارد طبیعت استان مازندران
میشوند .مسئول حیاتوحش اداره کل حفاظت محیط زیست
مازندران اضافه کرد :همچنین جمعیت کمی از قوها ،فالمینگو
و مرغابیهای را مشاهده میکنیم که بهتدریج تا  10اردیبهشت
از تاالبهای استان خارج میشوند .ربیعی بیان کرد :پرندگان
مهاجران عبوری نیز گروههایی هستند که از فضای مازندران
در مسیر مبدا و مقصد بهعنوان توقفگاه برای تجدید قبا
استفاده میکنند که تا اردیبهشت ماه در تاالبها حضور دارند.
وی با اشاره به کاهش تعداد پرندگان مهاجر در استان مازندران،
تصریح کرد :جابهجایی پرندگان تابع عوامل آب و هوا و شرایط
تاالبی و محیط است .مسئول حیاتوحش اداره کل حفاظت
محیط زیست مازندران اظهار کرد :باتوجه به اینکه پرندگان
بهاره و تابستانگذران نیاز به مکانی برای تغذیه و پناه دارند
که امن بوده و دارای شرایط جوجهآوری باشد .ربیعی در پایان
خاطرنشان کرد :بهار ،فصل آشیانهسازی و جوجهآوری است
باتوجه به اینکه بیش از  20گونه پرنده وابسته به تاالب در
محیطهای تاالبی جوجهآوری میکنند افرادی که وارد طبیعت
مازندران میشوند نباید ناامنی ایجاد کنند.

بلند مدت باشد تصریح کرد :کمبارشی یا پربارشی در یک منطقه
برآیند عملکرد و تعامل چندین پدیده دور پیوند بزرگ مقیاس
محسوب می شود که دوره زمانی فعالیت آنها از یک ماه تا حتی
چند سال است ،بنابراین بارش های اخیر در کشور نمی تواند به طور
قطع پایان دوره خشکسالی و آغاز ترسالی را نوید دهد.
کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه در کشور ایران،
ترسالی به طور ذاتی یک فرصت است که منجر به تجدید حیات
گیاهی و جانوری ،رونق کشاورزی و دامداری ،پرشدن آب سفره
های زیرزمینی و پر آب شدن رودخانه ها می شود ،خاطرنشان
کرد :افزایش شدید و مقطعی بارندگی پس از یک دوره طوالنی
خشکسالی منجر به خسارات سنگین خواهد شد چرا که خشکسالی
منجر به کوچک شدن سفره های زیرزمینی ،نشست زمین ،کاهش
نفوذپذیری خاک و از بین رفتن تدریجی پوشش گیاهی شده و
امکان نفوذ و ذخیره این بارش ها را کاهش میدهد و به صورت
رواناب و سیالب در سطح زمین جاری خواهند شد.
خشکسالی و بحران بزرگ پیشرو
امیری گفت :در صورتی که خشکسالی به خاطر کم آب شدن یا
خشک شدن موقتی برخی رودخانه ها ،تجاوز به حریم آن ،ساخت و
سازهای غیرمجاز ،عدم اجرای به موقع الیروبی و تمیز کردن مسیر
رودخانه ها باشد ،آنگاه بروز یک دوره کوتاه ترسالی مانند آنچه در

نوروز سال جاری مشاهده شد منجر به بحران بزرگی میشود.
وی ادامه داد :از راه های بهره گیری مناسب از بارش ها و تبدیل
آن به فرصت ،می توان از سدسازی در مناطق مستعد ،گسترش
فرهنگ آبخیزداری ،آبخوانداری و توسعه آببندانها ،حفظ مراتع،
جنگل و منابع طبیعی و عدم تجاوز به حریم رودخانه های فصلی و
در یک کالم حفظ محیط زیست نام برد.
ترسالی با بارندگی مدت اخیر تفاوت دارد
علی شاهنظری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری نیز با بیان اینکه کشور ایران درگیر مشکالت
خشکسالی بوده است ،اظهار کرد :با توجه به برداشت های زیادی
که در گذشته از آبخوان ها شده بود ،آب زیرزمینی را از دست
دادهایم و آبخوانها خالی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه هنوز به طور قطعی نمیتوان گفت که کشور از
خشکسالی به تر سالی رسیده است ،تصریح کرد :ترسالی با بارندگی
های شدیدی که طی این مدت در کشور روی داده است تفاوت
دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
با تاکید بر اینکه این میزان بارندگی را باید به مناطقی که نیاز دارند
هدایت کرد ،گفت :در مرحله نخست باید پر کردن آبخوانهای
خالی با تراز منفی در دستور کار باشد و سپس انتقال به نقاطی که

بساط اجاره بستر رودخانههای فعال جمع شود

احتمال افزایش تصادفات
در هفته پایانی فروردین

بر اساس تجربه و با تکیه بر آمارهای قبلی تصادفات در
نیمه دوم فرودین ماه افزایش خواهد یافت .سرهنگ قدمی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت :تصادفات
در نیمه دوم فروردین به دلیل خلوت شدن جادهها و افزایش
سرعت برخی خودروها افزایش پیدا میکند .وی بر لزوم کنترل
سرعت در جادههای استان تاکید کرد و گفت :با توجه به خلوت
شدن جادهها رعایت سرعت مطمئنه برای کاهش تصادفات
از اولویتهای اصلی رانندگان باید باشد .رئیس پلیس راه
فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد :با توجه به تعطیالت
نیمه شعبان انتظار میرود حجم سفرها به مازندران در روزهای
اخیر افزایش یابد به همین دلیل برای تعطیالت پیش رو
محدودیتهای ترافیکی در دستور کار است که اطالع رسانی
خواهد شد .سرهنگ قدمی با بیان اینکه با توجه به شرائط
جوی همچنان احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی
استان وجود دارد گفت :خودداری از سفرهای غیرضروری به
خصوص تردد شبانه در محورهای کوهستانی توصیه اول
پلیس راه به رانندگان است .وی افزود :همه راههای اصلی و
فرعی پرتردد استان باز و ترافیک عادی و روان است.

وظایف کمیسیون ماده  77قانون
شهرداریها چیست

* خانه دادستان هم اگر در مسیر رودخانه بود باید تخریب شود

گروه محیط زیست :کارگروه استانی مدیریت سیالب در راستای
اجرای برنامه کاهش آسیبهای سیالب و تعدیل عوامل مؤثر در سیل
و آزادسازی بستر و حریم رودخانه با حضور اعضای این کارگروه در آب
منطقهای استان مازندران برگزار شد .در این کارگروه دادستان مرکز
مازندران با تاکید بر تخریب موانع موجود در حریم و بستر رودخانهها
و ضرورت الیروبی آنها گفت :حتی اگر خانه من هم در محل ممانعت
آب است باید برداشته شود ،دادستانی ،نیروی انتظامی پای کار است
و مدیران باید پیگیری کنند و موارد را گزارش دهند .سیدیونس
حسینیعالمی اظهار کرد :همه مسائل طبیعت باید تبدیل به نعمت و
رحمت شود و سیل نباید خسارت و ضرر ایجاد کند ،اما نتیجه عملکرد
انسانها باعث شده تا خسارتها زیاد شود .وی با بیان اینکه خسارت
سیل مازندران یکهزار و  700میلیارد تومان برآورد شده است ،افزود:
بعضی از سو عملها و کوتاهیها در تصمیم و عمل نکردن به وظیفهها
باعث خسارت شد که باید با تصمیمگیری درست جلوی این خسارتها
را بگیریم تا آسیبهای سیالب را کاهش دهیم .دادستان عمومی و
انقالب مرکز مازندران با اشاره به اینکه باید برای رفع موانع جریان آب
در مسیر رودخانه ها اولویتبندی داشته باشیم ،خاطرنشان کرد :اولین
اولویت در مازندران مشخص کردن رودخانههای مهم در استان است،
باید برای رفع موانع موجود در بستر فعال این رودخانهها و آزادسازی
بستر و حریم آن اقدامات جدی را انجام دهیم.
*ترک تشریفات در برداشتن موانع مخاطرهآمیز
در بستر رودخانه
این مسؤول ،رودخانههای تاالر ،کاظمرود ،بابلرود ،تجن ،هراز و نکارود

را در استان از رودخانههای مهم دانست و افزود :این رودخانهها که
احتمال سیالب و خسارت دارد در اولویت نخست و فوری قرار گیرد
و موانع موجود بر سر این رودخانهها برداشته شود .حسینیعالمی در
ادامه بیان کرد :درختهایی که احتمال خطر دارند در بستر رودخانهها
برداشته شود و در این موارد تشریفات قانونی و مجوزها لحاظ نشود.
*بساط اجاره دادن بستر فعال رودخانه جمع شود
وی با بیان اینکه بارانی که آمد زیاد بود اما خسارت نباید به این مقدار
باشد ،تاکید کرد :بساط اجاره دادن بستر فعال رودخانه جمع شود ،و در
ارتباط با بستر رودخانه تبصره دو ماده چهار اعمال شود ،اگر مقاومتی از
سوی افراد شد با دادستانی و نیروی انتظامی هماهنگی صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران یادآور شد :برخی فعالیتها
در کوهها و بستر رودخانهها بالی جان منابع طبیعی و محیط زیست
هستند که باید جلوی اینها گرفته شود ،به معدندارها و تجهیزدارهای
متخلف به هیچوجه اعتماد نکنید ،این افراد غالبا پرونده دارند و نباید
به آنها اعتماد کرد چون امتحان بدی پس دادهاند.
*هیچ دیواری نباید در بستر رودخانهها وجود داشته
باشد
وی با اعالم اینکه مسائل و موارد مطرح شده در این جلسه دستورات
قضایی است و هیچ تعارفی ندارد ،تاکید کرد :رودخانههای اولویتدار
تعیین شود ،گزارش را بفرستید و دادستانها هم وظیفه دارند تا همکاری
کنند ،هیچ چیزی اعم از درخت ،ساخت و ساز ،دیوار نباید در بستر
رودخانهها از باالدست تا دریا وجود داشته باشد .حسینیعالمی با تاکید
بر تسریع در اقدامات ذکر شده ،ادامه داد :منابع طبیعی برای برداشتن

محکومیت  ۳۷۲میلیون ریالی
یک شرکت تولیدی

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران
خبر داد:

مقاله

اتمام حجت حسینیعالمی دادستان مرکز مازندران با مدیران آبی و شهرداران مازندران:

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خبرداد:

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از محکومیت  ۳۷۲میلیون
ریالی یک شرکت تولیدی مبنی بر گرانفروشی در شهرستان
قائمشهر خبر داد .یدا ...ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی
مازندران گفت :بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش
بازرسان سازمان صنعت معدن وتجارت مبنی بر گرانفروشی
یک شرکت تولیدی دستگاه سیم اسکاج وسیم ظرفشویی در
شهرستان قائمشهر پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به این
اداره کل ارسال شد .وی افزود :این واحد تولیدی متخلف به
 ۲۴۸میلیون ریال در حق صندوق دولت و  ۱۲۴میلیون ریال
در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

به آب نیاز دارند صورت گیرد.
شاهنظری با تاکید بر مدیریت صحیح منابع آب پس از بارش ،گفت:
نیاز است بر روی مدیریت منابع آب که تاکنون نادیده گرفته شده
بود ،برنامه ریزی و کار کرد.
وی با بیان اینکه کنترل سرعت آب در باالدست و عدم سرریز
آن با سرعت باال به پائین دست باید در دستور کار قرار بگیرد،
تصریح کرد :طرح های آبخیزداری در تحقق این موارد بسیار مهم

و اثرگذار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
با اشاره به اینکه با وقوع سیالب اخیر ،آگاهی مردم در استانهای
شمالی و حتی سراسر کشور نسبت به موضوعی مانند تجاوز به
حریم رودخانه ها افزایش یافته است ،گفت :مردم این موضوع را
به چشم دیدند و مسئوالنی مانند آب منطقه ای و استانداری ها نیز
نباید به آسانی مجوز ساخت و ساز در حریم رودخانه را صادر کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمراستان تاکید کرد؛

ضرورت راه اندازی تیم توسن در همه دستگاههای اجرایی مازندران

مدیرعامل جمعیت هالل احمرمازندران گفت :تشکیل تیم توسن
(تیم واکنش سریع نهادها) برند ابتکاری استان مازندران است
که هدف نهایی آن ارتقای توان عملیات امدادونجات در استان به
منظور کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح است.به گزارش
روابط عمومی جمعیت هالل احمرمازندران دکتر مجتبی اکبری در
نشست مشترک با مهندس احمدپور مدیرعامل شرکت گازمازندران
ضمن تقدیر از مشارکت ارزشمند شرکت گاز استان در اجرایی نمودن
طرح توسن گفت :راه اندازی تیم واکنش سریع ادارات اقدامی بدیع در
کشور است و خوشبختانه استان مازندران دراین زمینه پیشتاز و پیشگام

است .وی گفت :این اقدام در حقیقت یک هم افزایی و مشارکت بین
بخشی بسیار ارزشمند است که امیدواریم در جهت کمک به مردم در
تمامی سطوح استان توسعه یابد.وی افزود :به اعتقاد ما باید مهارتهای
کارکنان سازمانها را از طریق راه اندازی اینگونه تیمها افزایش دهیم تا
پاسخگویی در مواقع نیاز در کمترین زمان ممکن انجام شود.وی گفت:
تیمهای واکنش سریع نهادها (توسن)در حقیقت برند مازندران است و
مبدع آن شرکت گاز و هالل احمر استان هستند.دکتراکبری گفت:
این کار خوب می تواند الگوی دیگر سازمانها در استان و کشور باشد.
دکتراکبری حمایت و توانمندسازی این تیمها را از برنامه های جمعیت

درختهایی که در مسیر رودخانه بوده و خطر ایجاد میکند بدون
بروکراسی اداری به دستور قضایی در سریعترین زمان ممکن اقدام کند.
*ابالغ ویژه به شهرداران
وی در ادامه به سختگیری شهرداریها در کمیسیون ماده  99و 100
توساز نزدیک رودخانه ها تاکید و بیان کرد :ابالغ ویژه برای
در ساخ 
تمام شهرداران داریم که همانطور که آب منطقه ای وظیفه دارد و باید
حریم فعال را باز کند همه شهرداران هم باید بستر رودخانه را باز کنند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز مازندران ادامه داد :اولویتهای
بعدی حریمهایی باشد که نباید ساختوساز در آنها صورت گیرد ،باید
برنامهای برای رفع موانع در بستر رودخانه ارائه دهید .وی افزود :در
حال حاضر مردم هم از لحاظ فرهنگی آمادگی فعالیتهای اینچنینی
را دارند ،این اقدامات باید انجام شود تا کسانی که خسارت را دیدند
جدیت نظام و مدیران را در حل معضالت ببینند.
*خانه دادستان هم اگر در مسیر رودخانه بود باید
تخریب شود
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندان با تاکید بر رفع موانع
جریان آب بیان کرد :هیچ حجتی برای هیچ مدیری در جهت رفع
موانع انتقال آب در مسیر رودخانهها و مسیلها وجود ندارد ،حتی اگر
خانه من هم در محل ممانعت آب است باید برداشته شود ،دادستانی،
نیروی انتظامی پای کار است و مدیران باید پیگیری کنند و موارد را
گزارش دهند.

هالل احمر استان برشمرد و از همکاری و مشارکت متعهدانه مدیریت
و کارکنان شرکت گاز استان در این زمینه تقدیر کرد.وی گفت :همه
اعضای این تیمها یک امدادگر داوطلب هستند و ما از پیوستن آنها
به جمع هالل احمری ها بسیار خرسندیم .مدیرعامل جمعیت هالل
احمر مازندران با تاکید براینکه استقبال شرکت گاز مازندران در اجرایی
ساختن طرح توسن نشان دهنده تعهد اجتماعی این شرکت است بر
ضرورت اجرایی نمودن این طرح در سایر دستگاههای اجرایی استان
تصریح کرد و افزود :به اعتقاد ما یکی از مهمترین راهکار برای ارتقای
توان امدادی و عملیاتی استان در مقابله با حوادث مختلف ،اجرای طرح
توسن می باشد و ما برنامه ای کامل با سرفصل های ویژه و متناسب
با تخصص سازمانهای گوناگون تدوین خواهیم کرد و امیدواریم
دستگاههای اجرایی در این فرایند همانند شرکت گازاستان مشارکت
جدی داشته باشند.وی مشارکت تیم توسن شرکت گازاستان را در
امدادرسانی به گردشگران نوروزی و همچنین در عملیات امدادو نجات
سیل اخیر بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت :این مشارکت و تعهد به
مسئولیت اجتماعی شایسته تقدیر است.در ادامه این نشست مهندس
احمدپور مدیرعامل شرکت گازاستان نیز با تشکراز خدمات جمعیت
هالل احمراستان گفت :شرکت گازاستان مازندران آماده همکاری
با هالل احمراستان در راستای توسعه همکاریهای مشترک است و
هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

در جلسه مدیریت بحران شهرستان بابلسر تاکید شد:

کمبود آب شرب مشترکین این شهر در روزهای آینده برطرف می شود
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بابلسر با حضور
استاندار ،نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی،
مدیرعامل آبفاشهری مازندران ،فرماندار و روسای شهرستانی برگزار و
بر رفع کمبود آب شرب مشترکین این شهر در روزهای آینده تاکید
شد .به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران ،احمد حسین زادگان در
این جلسه بر کسب رضایت و جلب اعتماد مردم تاکید و تصریح کرد:
برای جبران این حادثه از تمامی ظرفیتهای استان استفاده می شود.
وی ضمن بیان اینکه با وفاق و همدلی بخشی از خسارتهای سیل
جبران می شود ،ادامه داد  :حضور مدیران و نمایندگان در شهرهایی
که دچار آسیب شدند ،قابل تحسین است .مدیرعامل آبفاشهری
مازندران در این نشست به کمبود آب شهرهای گروه الف اشاره کرد

و گفت :بارندگی و افزایش میزان کدورت آب سد البرز باعث کاهش
میزان دبی آب شرب مشترکین این شهرها شد که با احداث دو خط
انتقال برداشت آب از الیه باالیی سد ،این مشکل تا حدودی برطرف
شد .مهندس عبدالهی اظهار داشت :فاز سوم این خط انتقال با
همکاری آب منطقه ای استان در روزهای آینده به بهره برداری می
رسد که با این اقدام عالوه بر رفع کمبود آب شرب شهرهای گروه
الف ،مشکل شهرستان بابلسر نیز برطرف خواهد شد.
فرماندار بابلسر نیز در سخنانی با بیان اینکه 310واحد مسکونی در این
شهرستان در اثر سیل دچار خسارت شد ،گفت :عدم الیروبی رودخانه
ها از مهمترین دالیل وقوع سیل می باشد.
اسماعیل حسن زاده افزود :طول رودخانه تالر بخش بهنمیر ۱۹

امروزه با عنایت به ضرورت تامین منابع مالی با مشارکت
شهروندان در خصوص توسعه شهرها و شهرنشینی موجب
تعدد قوانین ،ضوابط و مقررات گردیده و این موضوع افزایش
اختالف میان مودی شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است
بنحوی که قانون گذار قانون مستقلی را در ماده  77قانون
شهرداری که دارای شخصیت مجزی و صرفا برای رسیدگی
به حل اختالفات در بحث عوارض می باشد را پیش بینی
نموده است عوارض و بهای خدمات از جمله هزینه های است
که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می کنند می پردازند
دلیل بوجود آمدن کمیسیون ماده  77قانون شهرداری نیز توجه
قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان
عوارض است .رفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری
در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب ا ز نمایندگان وزارت
کشور  ،دادگستری ،و شورای اسالمی شهر ارجاع می شود
و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی های که طبق
تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد
الزم االجرا  ،به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد .اجرای
ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور
اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید  .کمیسیون
ماده  77در شهرداری تشکیل و دارای شخصیت حقوقی
مستقل از شهرداری و به اصطالح یک نهاد سه قضایی است
و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می کند
تصمیمات کمیسیون قطعی و بنابر این ضرورتی بیش از یک
کمیسیون وجود ندارد ،ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش
ار یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیون
های متعدد منع قانونی ندارد.رسیدگی به اختالفات بین مودی
وشهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات در صالحیت
این کمیسیون قرار داشته و این که کمیسیون مزکور در چه
محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری
کند بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض
وضع شده است .صالحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی
در مورد عوارض شهرداری است لذا در صورتیکه شهرداری
مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و
مودی دلیل قانونی بر رد دالئل ارائه شده از سوی شهرداری
ارائه نکند کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند.
این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار
می دهد هیچ مرحعی در کشور نمی تواند بنا به صالحدید خود
وجهی را از شهروندان وصول کند بلکه باید این اختیار بموجب
قانون برای او بوجود اومده باشد .کمیسیون بررسی خواهد کرد
آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده قانونی است یا خیر،
در صورتیکه جواب مثبت است آنکاه عوارض مورد بررسی
قرار می گیرد پی از آن رای نهایی کمیسیون صادر خواهد
شد در صورتیکه کمیسیون  77الزم بداند فرد معترض میتواند
درجلسه حضور یابد .و اعتراضهای خود را بصورت شفاهی و
یا کتبی بیان کند اعضای کمیسیون با بررسی به سوابق و
مستندات پرونده  ،درخواست مودی با شهرداری رابا ضوابط
ومقررات ذیربط تطبیق داده و در صورتیکه مورد دخواست
مغایرتی با ضوابط قانونی نداشت آنرا تایید و یا در صورت
مغایرت نسبت به رد آن با انشای رای و ذکر قوانین موضوعه
اقدام می نماید صالحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بر دو
محور اساسی و مهم استوار است اول قانونی بودن عوارض
مورد مطالبه شهرداری دوم میزان عوارض مورد مطالبه و
مشمول آن در باره مودی است .اجرای ثبت مکلف است طبق
تصمیم کمسیون ماده  77نسبت به صدور اجرائیه و وصول
طلب شهرداری مبادرت نماید.
عاطفه سجودی
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کیلومتر است که نیاز به الیروبی دارند.
وی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی فاز سوم خط انتقال آب از
سدالبرز ،کمبود و افت فشار آب شرب مردم بابلسر برطرف شود.
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