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اما دریغ از

تجربــه تاریخــی هرگونــه توســعه موفــق 
در ســایر کشــور ها بیانگــر ایــن اســت کــه 
مهندســین مشــاور نقــش موثــر و انکارناپذیــری 
هــر  بی شــک  و  کرده انــد  ایفــا  توســعه  در 
زیرســاخت  بــدون  توســعه  بــرای  تالشــی 
مشــاوره و حمایــت از آن بــه مثابــه آب در 
هــاون کوبیــدن اســت. ایــن بخــش از ســاختار 
ــاز  ــر و تصمیم س ــز متفک ــد مغ ــعه، همانن توس
عمــل کــرده و وجــود مشــاورینی آگاه، باتجربــه، 
متخصــص و حمایــت شــده می توانــد موجبــات 
هــر تصمیــم منطقــی و هوشــمند و آینده نگــری 

را بــرای تصمیم گیــران فراهــم کنــد. 

توســعه در کشــور مــا هــم از ایــن امــر 
مســتثنی نبــوده و ســال های زیــادی طــول 
ــا  ــراز اول ب ــاورین ط ــه مش ــت ک ــیده اس کش
ــی  ــزرگ جهان ــا مشــاورین ب پتانســیل رقابــت ب
در کشــور پــرورش یافتــه و رشــد کننــد، برخــی 
از ایــن شــرکت ها باعــث شــده اند بدعــت 
نامانــدگاری برند هــا در کشــورمان شکســته 
شــود کــه قدمــت و آوازه آن هــا بــه بیــش از نیم 
قــرن هــم می رســد. متاســفانه در حــال حاضــر 
حــال شــرکت های مهندســی مشــاور خــوب 
نیســت و چنانچــه اقــدام عاجلــی بــرای بهبــود 
اوضــاع آن هــا نشــود امــکان هرگونــه فروپاشــی 
وجــود دارد و قطعــا هــر خللــی در ســاختار 

ایــن شــرکت ها  دانــش و نیــروی انســانی 
ــعه  ــده توس ــرای آین ــری ب ــات جبران ناپذی لطم

ــد زد. ــم خواه ــور رق کش
شــرکت ها  ایــن  اخیــر  ســال  چنــد  در 
ــم،  ــات تحری ــل تبع ــر مشــکالتی از قبی ــالوه ب ع
ــا  ــی ب ــا معضل ــود کار ب ــات، کمب انباشــت مطالب
ــزوم اعمــال  عنــوان هزینــه تحمیلــی ناشــی از ل
دســتمزد های تحمیلــی و افزایــش هزینه هــا 
ناشــی از تــورم مواجــه شــده اند در صورتــی کــه 
همــان مرجــع اعمــال دســتمزد دســتوری، هیــچ 
ــا  ــب ب ــد متناس ــاد درآم ــرای ایج ــه ای ب برنام
ــا  ــد. از آنج ــن نمی کن ــا تدوی ــش هزینه ه افزای
کــه هزینه هــای مرتبــط بــا منابــع انســانی 
وجــه قالــب هزینه هــای ایــن شــرکت ها را 
ــی  ــذا هــر خلل ــه خــود اختصــاص می دهــد ل ب
ــرور  ــه م ــد ب ــه و درآم ــن هزین ــب بی در تناس
ــانی  ــروی انس ــاختار نی ــت س ــه شکس ــر ب منج
ــا از درون  ــدن آن ه ــی ش ــرکت ها و ته ــن ش ای

می گــردد.
ــری از  ــرای جلوگی ــر ب ــال اخی ــد س ــی چن ط
فاجعــه فــوق، پیگیری هــای متعــدد و مســتمری 
توســط نهاد هــای حقیقــی و حقوقــی بــه عمــل 
ــه  آمــده اســت کــه در ایــن یادداشــت فقــط ب
مکاتباتــی اشــاره می شــود کــه بــا ســازمان های 
مختلــف و خصوصــا ســازمان معــزز برنامــه 

ــغ از یــک پاســخ! ــا دری انجــام شــده ام
بــرای شــروع بحــث تعریفــی از ســاختار 
ــه می شــود.  شــرکت های مهندســی مشــاور ارائ
شــرکت های مهندســی مشــاور شــرکت هایی 
دانــش و انســان محور هســتند کــه مبانــی 
اصلــی ســاختار آن هــا بــر نیــروی انســانی شــکل 
ــه  ــم دیرین ــک رس ــاس ی ــت. براس ــه اس گرفت
تابــع هزینه هــای  ایــن ســازمان ها  هزینــه 
دســتوری ســاالنه شــورای عالــی کار و نــرخ 
ــی  تــورم ســاالنه و توافقــات مــوردی اســت، ول
درآمــد آن هــا منطبــق بــر ضرایــب غیرمتناســب 

حــال  حاضــر  حــال  در  متاســفانه 
خــوب  مشــاور  مهندســی  شــرکت های 
نیســت و چنانچــه اقــدام عاجلــی بــرای 
بهبــود اوضــاع آن هــا نشــود امــکان هرگونــه 
ــی  ــر خلل ــا ه ــود دارد و قطع ــی وج فروپاش
ــن  ــانی ای ــروی انس ــش و نی ــاختار دان در س
شــرکت ها لطمــات جبران ناپذیــری بــرای 

ــد زد. ــم خواه ــور رق ــعه کش ــده توس آین

رئیس کمیته مهندسی مشاور سندیکای صنعت برق ایرانسعید مهذب ترابی

یک پاسخ!
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ــاز اســت حمایــت شــوند،  بیچــاره شــده اند؛ نی
امــا دریــغ از یــک پاســخ!

جامعــه مهندســین مشــاور کشــور طــی نامــه  
دیگــری در تیرمــاه بــه ســازمان برنامــه بــا 
ــه  ــژه خواســتار رســیدگی ب برچســب توجــه وی
ســاختار درآمــدی شــرکت ها مشــاور شــد، ولــی 

ــخ! ــک  پاس ــغ از ی دری
ــه  ــا هم ــد تقریب ــوان ش ــه عن ــه ک همانگون
نهاد هــای رســمی و غیررســمی بــه طــور مســتمر 
ــرای  ــی ب ــته حمایت ــک بس ــف ی ــزوم تعری ــر ل ب
ــر و  ــاق نظ ــاور اتف ــی مش ــرکت های مهندس ش

تاکیــد داشــته اند کــه متاســفانه علیرغــم تاییــد 
ــرایط  ــت از ش ــرون رف ــزوم ب ــه و ل ــن دغدغ ای
ــدام  ــچ اق ــان، هی ــه ذی نغع ــط هم ــی توس فعل
ــورت  ــی ص ــازمان های متول ــرف س ــی از ط عمل

ــه اســت.   نگرفت
مع الوصــف مجــددا تاکیــد می شــود کــه 
ــل  ــی از قبی ــه عوامل ــی کشــور ک در شــرایط فعل
تحریم هــا، معــادالت جدیــد اقتصــادی داخلــی و 
خارجــی، نــرخ ارز، قانــون هدفمنــدی یارانه هــا، 
ــا  ــل ۴۴ و ... پروژه ه ــی اص ــت های اجرای سیاس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــای عمران و فعالیت ه

ــورها،  ــایر کش ــابه س ــه مش ــت، تجرب داده اس
نشــان دهنده ســهم غیــر قابــل انــکار مشــاورین 
بــرون  ســازوکار های  معرفــی  و  مطالعــه  در 
رفــت از رکودزایــی اســت. از آنجــا کــه بی شــک 
ــه،  ــت و همیش ــدار نیس ــود پای ــرایط موج ش
ایســتادگی و مقاومــت و صبــر بــوده اســت کــه 
پیــروز شــده اســت و یــا بــه قــول شــعر بــه روز 

شــده شــاعر معاصــر: 

در فردایی دیگر، نه تو می مانی و نه اندوه و 
نه من

 و نه هیچ یک از انسان های امروز این آبادی 
ولی به حباب نگران لب یک رود قسم

 و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، این 
زمان نیز می گذرد

 آنچنانی که فقط خاطر ه ای خواهد ماند

ــم  ــوز علیرغ ــذرد و هن ــال می گ ــاه از س ۸ م
همــه مــواردی کــه عنــوان شــد نــه تنهــا هیــچ 
ــت مشــاورین  ــرون رف ــرای ب ــی ب بســته حمایت
ــچ  ــه هی ــده بلک ــف نش ــی تعری ــرایط فعل از ش
پاســخی نیــز از طــرف ســازمان های ذیربــط 
خصوصــا ســازمان فخیمــه برنامــه واصل نشــده 
و حتــی بخشــنامه ابهــام آلــود ضرایــب تعدیلــی 
نیــز شفاف ســازی و توســعه داده نشــده اســت. 
جنــاب آقــای دکتــر میرکاظمــی قبــل از مهاجــرت 
از ســازمان برنامــه ای کــه قطعــا دارای مدیــران و 
کارشناســان ارزشــمندی اســت، بــه عنــوان یــک 
یــادگاری از دوران مدیریت تــان؛ لطــف کنیــد تــا 
دیــر نشــده نماینــدگان مشــاورینی را کــه چنــد 
ســال اســت بــه هــر طریقــی اعــالم می کننــد که 
 ای اهــل تصمیــم و برنامــه بدانیــد و آگاه باشــید 
ــش  ــی بخ ــه فروپاش ــر ب ــی منج ــد فعل ــه رون ک
ــه  ــک جلس ــود، در ی ــاور می ش ــین مش مهندس

بــا نــگاه هــم ســطح بــه مشــورت بگیریــد.

و  رســمی  نهاد هــای  همــه  تقریبــا 
ــزوم  ــر ل ــتمر ب ــور مس ــه ط ــمی ب غیررس
تعریــف یــک بســته حمایتــی بــرای 
شــرکت های مهندســی مشــاور اتفــاق 
ــفانه  ــه متاس ــته اند ک ــد داش ــر و تاکی نظ
علیرغــم تاییــد ایــن دغدغــه و لــزوم 
ــط  ــی توس ــرایط فعل ــت از ش ــرون رف ب
ــی  ــدام عمل ــچ اق ــان، هی ــه ذی نغع هم
ــورت  ــی ص ــازمان های متول ــرف س از ط

ــت.   ــه اس نگرفت

ــره  ــا مذاک ــا ب ــه و ی ــازمان برنام ــود س و ابهام آل
مســتقیم بــا کارفرمایــان تحقــق می یابــد. 
تجربــه چنــد ســال اخیــر نشــان می دهــد تاثیــر 
ــت  ــورم در قیم ــا و ت ــتوری هزینه ه ــالغ دس اب
تمــام شــده شــرکت ها ی فــوق بســیار باالســت 
و ضرایــب درآمد هــای ابالغــی بــه هیــچ عنــوان 

ــدارد. ــب ن ــا تناس ــش هزینه ه ــا افزای ب
ــه از ســال های  ــد و هزین ــرت درآم ــن مغای ای
۱۳۹۶ بــه بعــد شــدت زیــادی پیــدا کــرد و 
برگــزاری  متعــدد،  نامه نگاری هــای  علیرغــم 
جلســات و ســمینار ها و... میــخ آهنیــن در 
ســنگ نرفــت و بــال تشــبیه حکایــت آن حیــوان 
زبــان بســته مــال شــد و کاهــش تدریجــی 
ــوان  ــف حی ــه تل ــر ب ــت منج ــه عاقب ــوراک ک خ

ــد. ش
جامعــه  و  ســندیکا ها  انجمن هــا،  همــه 
مهندســین مشــاور طــی ســال های اخیــر بار هــا 
مهندســی  شــرکت های  فروپاشــی  احتمــال 
مشــاور را متذکــر شــده اند، ولــی ســازمان معــزز 
ــات را  ــه مکاتب ــخ ب ــت پاس ــوز فرص ــه هن برنام
پیــدا نکــرده اســت و دلســوختگان ایــن صنعــت 
تاثیرگــذار نگــران نوشــدارو و ســهراب هســتند.
ــرای  ــی کار ب ــورای عال ــال ش ــوان مث ــه عن ب
ســال ۱۴۰۱، ضریــب افزایــش حقــوق بــرای 
پرســنل تابــع قانــون تامیــن اجتماعــی کــه همه 
ــز مشــمول  پرســنل شــرکت های مهندســی را نی
می شــود، بیشــتر از ۵۰ درصــد اعــالم کــرده 
اســت کــه بــا هزینه هــای مرتبــط جنبــی و نــرخ 
ــه بیــش از ۶۰ درصــد می رســد ایــن در  ــورم ب ت
حالــی اســت کــه ســازمان معــزز برنامــه ضریــب 
افزایــش درآمــد ایــن شــرکت ها را بــا توجــه بــه 
ماهیــت زمانــی شــروع پروژه هــای ذیربــط بــه 
ــت.  ــرده اس ــالم ک ــد اع ــط ۳۰ درص ــور متوس ط
ــه در  ــاور ک ــی مش ــرکت های مهندس ــا ش واقع
ــن  ــره آخری ــرمایه در زم ــودآوری س ــگ س رنکین

رتبه هــا قــرار دارنــد و شــاید عشــق و یــا جنــون 
باعــث ســرمایه گذاری در بخــش مهندســین 
ــره  ــن حف ــد ای ــه بای ــود، چگون ــاور می ش مش
۳۵ درصــدی بیــن درآمــد و هزینــه را پــر 
ــث  ــه باع ــد و هزین ــرت درآم ــن مغای ــد؟ ای کنن
فروپاشــی، تعدیــل نیــروی متخصــص، مهاجرت 
ــدار و  ــرکت های پول ــا ش ــی و ی ــای اصل نیرو ه
بالنتیجــه تهــی شــدن بخــش مهندســی کشــور 
ــن  ــروز ای ــری از ب ــرای جلوگی ــد. ب ــد ش خواه
مشــکالت ریاســت محتــرم ســندیکای صنعــت 
بــرق طــی نامــه شــماره ۱۴۰۱۰۷۱۱ بــه تاریــخ دوم 
شــهریور مــاه ســال بــه ریاســت ســازمان برنامه، 
ــدم  ــرکت ها، ع ــب ش ــت نامناس ــاره وضعی درب
پیش بینــی صحیــح ضرایــب و لــزوم هماهنگــی 
قبلــی بــا نماینــدگان ایــن شــرکت ها بــرای هــر 
گونــه تصمیم گیــری در مــورد آنهــا هشــدار داد، 

ــی دریــغ از یــک پاســخ! ول
شــورای گفتگــو بــه تاریــخ بیســت و ششــم 
مــرداد مــاه طــی نامــه ای بــه ریاســت ســازمان 
برنامــه صراحتــا اعــالم کــرده کــه شــرایط 
ــیار  ــاور بس ــی مش ــرکت ها ی مهندس ــود ش موج
شــکننده اســت و بایــد تغییــر و توجهــی عاجــل 
بــرای بهبــود آن هــا صــورت پذیــرد، ولــی دریــغ 

از یــک پاســخ!
ــی  ــکل های مهندس ــی تش ــورای هماهنگ ش
در اواســط مــرداد ســال جــاری بــا همــه 
ــه ای انجــام داد کــه  ــران کشــور مکاتب تصمیم گی
بــرای اصــالح و بهبــود شــرایط موجود مهندســی 
مشــاور کشــور بایــد تصمیــم حمایتــی عاجلــی 
گرفتــه شــود، ولــی دریــغ از یــک پاســخ! جامعــه 
مهندســین مشــاور کشــور طــی نامــه ای کامــال 
ــیار  ــژه، بس ــه وی ــب توج ــا برچس ــی ب کارشناس
مهــم و فــوری در اوایــل مــرداد مــاه مضمونــا بــه 
ــرکت های  ــه ش ــرد ک ــالم ک ــه اع ــازمان برنام س
مهندســی بــا تصمیمــات خلق الســاعه شــما 


