
  نامه سرگشاده انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
   

 ؟ندکن با مهندسی مشاور کشور چه می
 

  جناب آقاي دکتر روحانی
 مقام محترم رئیس جمهور 

 
 با سالم و احترام؛

ن  بحـرا .دنـ کن سـپري مـی  اي خود در طول حیات شصت سـاله را         مهندسی مشاور کشور بدترین دوران فعالیت حرفه      هاي  شرکت
رفـت، تـاکنون    اقتصادي و رکود حاکم بر کشور که با تالش دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم و توافق برجام امید به رفـع آن مـی          

بحـران  . اي و مغزافزار توسعه کشور نگشوده اسـت    عنوان هسته اندیشه    گرهی از مشکالت اقتصادي و فعالیت مهندسان مشاور به        
تعـدادي از  . بـرد   هاي جدیدي از این سرمایه ملی را به قعر خود فرو              شود تا الیه    تر می   گستردهتر و گرداب هر روز        روز عمیق   روزبه

افتاده کشور منحل شده یا فعالیت خود را تعطیل نموده و بسیاري هـم بـا    هاي مهندسین مشاورِ ازتوان   موسسات تولیدي و شرکت   
. کنند و در آسـتانه اضـمحالل قـرار دارنـد            وپنجه نرم می    تمدت و بحران اقتصادي حاکم بر کشور دس         مشکالت بیکاري طوالنی  

نظام  بهاي هاي گران هاي دولتی از این سرمایه مشکل این نیست که در این تقالي حیات براي جلوگیري از ورشکستگی، دستگاه        
وز به میل خود مقررات     هاي دولتی هر ر     مسئله این است که دستگاه    . کنند  اجرایی کشور حمایت نهادي، فعالیتی یا مالی نمی       -فنی

کنند و شالق دیگري بـر گُـرده ایـن سـربازان      را در جهت تشدید فشار بر مهندسان مشاور و بخش مولد اقتصاد کشور تفسیر می       
 .زنند توسعه کشور می

  :ها شامل موارد زیر است هاي دولتی و تهدیدهاي مکرر آن آخرین نمونه فشارهاي مضاعف دستگاه     
حق بیمـه سـهم کارفرمـا        خاطر عدم پرداخت     مهندسین مشاور توسط سازمان تامین اجتماعی به        حساب نمودند  وسدم . 1

  هاي دولتی طرف قرارداد مشاوران،  توسط دستگاه
هاي مختلف از موسساتی اسـت کـه          هاي ناعادالنه و نامربوط به بهانه       دریافت اجباري مالیات بر ارزش افزوده و جریمه        . 2

  .  عمومی ندارند-دولتی رداخت این مالیات بویژه در قراردادهاي دریافت یا پابزاري برايهیچ 
 دولت به دستگاه دیگرِ همان دولت پرداخت شوند و  بایست راساً توسط یک دستگاه فرمائید؛ بیمه و مالیاتی که می   مالحظه می     

اي احکـام ناعادالنـه بـراي موسـسات     ها ندارند، وسیله تهدید و اجر       مهندسان مشاور کوچکترین دخالتی در دریافت و پرداخت آن        
اشکاالت موجود در قانون ارزش افزوده و استانداردهاي حسابداري که مبنـاي مالیـات را               . شوند  افتاده کشور می    بنیانِ ازتوان   دانش

    مـه  الزحتاریخ صورتحساب یـا تـاریخ ارائـه خـدمت، و تـاریخ دریافـت حـق                 ها، بدون توجه به ماهیت کار آنها،        براي همه فعالیت  
بـرآن، در شـرایطی کـه     عـالوه . داند، مزید بر علـت شـده اسـت    هرکدام مقدم باشد می  )87حتی براي قراردادهاي قبل از سال    (

الزحمـه و    دریافـت حـق  ابزاري بـراي هاي دولتی قادر به انجام تعهدات مالی خود نیستند و مهندسین مشاور و پیمانکاران         دستگاه
شده براي رسیدگی به اعتـراض هـم راه         بینی  هاي اداري پیش    رویه. نماید  سنگینی را متوجه آنها می     احقاق حق خود ندارند، جرایم    

ایـن  . گـردد   رگه اجرائیـه مـی    ـــ ب کوم به تائید دستگاه باالتر و صدور      ـنشده، مح   و هر اعتراضی، گویی خوانده    د  نبر  میـنبه جایی   
خ می دهد که فشارهاي مضاعف در شرایطی ر:  

هاي گذشـته   سال هاي عمرانی دولتی در سابقه حاکم بر کشور، فقدان بودجه کم مدت و رکود اقتصادي      بیکاري طوالنی  . 1
 وجود آورده است،  آوري را در حرفه مهندسی مشاور کشور به انداز نامعلوم آیندة فعالیت مشاوره، فضاي یاس و چشم

  
  



تداوم بحران بدهی دولت به مشاوران و پیمانکاران بابت مطالبات سنوات گذشته که دولت قادر به پرداخت آنها نبـوده،                     . 2
  . حیات لرزان این موسسات را با تهدیدهاي جدي روبرو نموده است

روز  روزبـه امکـان هرگونـه فعالیـت شـرافتمندانه مهندسـی را      ) در شرایط رکـود فعلـی     (ها  عدم شفافیت واگذاري پروژه    . 3
 . تر و بلکه غیرممکن نموده است دشوار

 جناب آقاي دکتر روحانی،
لک قائل هستند؟               مردان این کشور با مهندسین مشاور خود چه می          دولت       کنند و چه جایگاهی براي آنها در توسعه آتی این م

عنوان هسته فکري و طراح توسعه داشته باشند یـا            اي براي توسعه کشور دارند که نیاز به مهندسین مشاور داخلی به              برنامه الًواص
هاي احتمالی خـود نقـشی بـراي مهندسـین      توان از خارج وارد نمود؟ اگر در برنامه   کنند این کاال را هم در وقت نیاز می          گمان می 

  :، الاقل فراهم نیستضاي فعالیت آبرومندانه مهندسی ف شرایط ایجادو دنا گرفتهندرنظر مشاور 
هـاي   به مهندسـان مـشاور و جریمـه   بی ارتباط  که اخذ بیمه و مالیات ،ایندة کمرشکن در شرایط بحران را   فشارهاي فز  . 1

  . ادامه دهند  تا این موسسات بتوانند به حیات خودرا بردارند،ناعادالنه فقط بخشی از آنهاست 
مبـذول   دانند اقـدام عاجـل   نسبت به پرداخت مطالبات معوق مشاوران به ارزش روز از هر محل و روشی که صالح می         . 2

  . فرمایند
بهره به مشاوران با تضمین تشخیص صالحیت سازمان برنامه و بودجه امکان تداوم حیـات ایـن                   هاي کم   با اعطاي وام   . 3

  .موسسات تا زمان رونق دوباره اقتصاد کشور را فراهم آورند
چنانچه تـدبیري توسـط دولـت جنابعـالی         . ي هستند اي کشور در حال نابود      فرمایند موسسات توسعه    که مشاهده می    طوري  به     

در . رکود و بیکاري فعلی نخواهد بود       اندیشیده نشود، امیدي به بقاي این موسسات در شرایط تداوم          حرانببراي جلوگیري از این     
، توجـه و  گیـري جهـت   عملیـاتی وجـود نـدارد   –هـاي اجرائـی     که منابع کافی براي اقدام و پیشبرد پروژه        شرایط رکود اقتصادي  

 سـرمایه مـورد   کهویژه اینهب اند،نموده هاي پیشرو انتخابدولت ساز کشور سیاستی است که همه    گذاري در بخش اندیشه   سرمایه
      نـسبت بـه  نیـز   گـذاري اسـت و رقـم آن         سـرمایه  و شـود اندازي این موتور محرك توسعه کشور هزینه تلقـی نمـی          راه نیاز براي 

  . ناچیز استهاي اجرائی بسیارپروژه
ها باقی است و موانع پیشِ روي دولت یازدهم در گذشته و حال نیز قابل درك است، اما، آیا دولت                  کورسوي امیدي هنوز در دل      

جنابعالی هم عزمی براي غلبه بر موانع در شرایط خطیر کنونی و برنامه موثري براي خروج از رکود و رونق اقتـصاد کـشور دارد؟                         
مثابه موسسات تولید فکر و ایده توسعه   اي اندیشیده و اجازه ندهید شعله عمر مهندسان مشاور به           نشده چاره دیر  اگر چنین است تا     

  .کشور به خاموشی گراید
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