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جای خالی سهم  25تا  50درصدی
تعاونیها در تولید کشور

2
3

روایتی از خانه امید مادربزرگ املشی که به اندازه
تمام خانههای بزرگ شهر جا دارد

مادر همه دختران
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مرد  46ساله
جسد پدرش را
تکه تکه کرد

علی کریمی:
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به کمیته انضباطی آمدهام
تا مرا روشن کنند
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ممنوعیت امضای مهندسان صاحب مسوولیت دولتی خبرساز شد

پایان امضافروشی
گیالن امروز -هنوز یک ماه از ابالغ دستورالعمل عباس آخوندی
نمیگذرد که این موضوع با حاشیهها و واکنشهای بسیاری روبهرو شده
است .اتفاقات اخیر حاکی از آن است که عدهای بسته به آنکه در کدام
سوی ماجرا قرار گرفته باشند و عدهای هم به عنوان یک امر اجتماعی
مهم که میتواند در سایر حوزهها نیز پیامد داشت ه باشد ،موضعگیریهای
متفاوتی داشتهاند.
اوایل بهمنماه عباس آخوندی «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان
اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم میآورد» اعالم
کرد .وزیر راه و شهرسازی پس از ابالغ این دستورالعمل ،در یادداشتی
اعالم کرد که چندین سال است که بهدنبال این هدف بود و این اقدام،
گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی است.
در این میان ،موافقان این دستورالعمل عنوان میکنند که وزیر راه و
شهرسازی برای پایان دادن به رانت میز در خدمات مهندسی ،فعالیت
کارمندان  9دستگاه دولتی ،عمومی و قضایی در حوزههای سهگانه مرتبط
با انواع ساختوساز را ممنوع اعالم کرده است.
در این دستورالعمل به صراحت آمده است تمامی اشخاص فعال در ارائه
خدمات مهندسی ساختمان باید برای اجتناب از نمایندگی و قبول منافع
متعارض ،تا زمانی که با  ۹دستگاه ،رابطه استخدامی دارند ،پروانه اشتغال
بهکار خود در رشتههای ۷گانه ساختمانی را به سازمانهای نظام مهندسی
تحویل دهند و از کار در این رشتهها اجتناب کنند .بازگشت این افراد
به کار و پایان تودیع پروانه اشتغال به کار آنها در حوزه ۳گانه ساختمانی
منوط است به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاهها .همه کارمندان،

کارشناسان ،مدیران و مقامات وزارتخانههای راه و شهرسازی ،کشور ،نیرو،
نفت و همچنین شهرداریهای سراسر کشور ،اعضای شوراهای شهر ،بنیاد
مسکن ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق
آزاد ،مشمول رعایت دستورالعمل «مهار تضاد منافع در خدمات مهندسی
ساختمان» هستند.
فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی مهار میشود
تحقیقات در خصوص نفع عمومی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی بیانگر
آن است که اجرای این بخشنامه که سرپیچی از آن توسط مهندسان و
حرفهمندان ساختمانی ،در حکم «تخلف انتظامی» است و مشمول جرایم
قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان میشود ،در اولین گام باعث مهار
فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی خواهد شد که پیامد این اقدام به
اعتقاد تحلیلگران بازار مسکن ،در نهایت به تحویل ساختمانهای باکیفیت
به بازار مصرف منجر میشود.
هماکنون نبود مرز بین مسوولیت در دستگاههای ۹گانه و فعالیت در امور
ساختوساز باعث خدشه و اختالل در وظایف ذاتی ،نظارتی و کنترلی
دستگاههای مسوول حسن اجرای مقررات ساختمانی شده است .وزارت راه
و شهرسازی و شهرداریها ،بیشترین مسوولیت را در این زمینه دارند ،اما
نبود مرز مشخص بین خدمات در آنها و فعالیت اقتصادی در بازاری که باید
بر آن از سوی این دو دستگاه نظارت ویژه صورت بگیرد ،به انواع کمفروشی
و صوریکاری در حوزههای طراحی ،نظارت و اجرای ساختوساز منجر
شده است.
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هواشناسی گیالن اعالم کرد:

بارش باران در گیالن و هشدار آبگرفتگی معابر
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