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 جناب آقاي دکتر جهانگیري
 

 يمعاون اول محترم ریاست جمهور
 

 هاي مهندسان مشاوردرخواست اقدام فوري براي جلوگیري از فروپاشی شرکتموضوع: 
 

ژه پرسنل ویه عرض خسته نباشید به شما و کلیه تالشگران عرصه مبارزه با شیوع ویروس کرونا ب با احترام، ضمن
ثر در ؤبراي هرگونه اقدام مایران فداکار مراکز خدمات درمانی کشور ضمن اعالم آمادگی جامعه مهندسان مشاور 

ایجاد  هاي ناجوانمردانه علیه کشور وتحریمدلیل ه رساند که ببه استحضار می ،المللیراستاي این وظیفه ملی و بین
هاي اجرایی و کارفرمایان محترم در پرداخت مطالبات اغلب دستگاه 1398شرایط رکود تورمی تحمیل شده در سال 

 اند.مهندسان مشاور دچار مشکالت اساسی بوده
 
شیوع بیماري  ) WHO( یبهداشت جهانبنا بر اعالم سازمان  1398افزون بر مشکل یاد شده، در اواخر سال  

شده  شناخته) Pandemic(گیر جهانی در جهان یک بیماري همه )COVID-19(واگیردار ناشی از ویروس کرونا 
 202بر طبق آخرین آمار منتشر شده تا این مقطع زمانی  اقتصادي کرده است. ـ دچار بحران جانی و جهان را

کشوریست که بیشترین آمار مبتالیان به ویروس  10که ایران جزو  )  دچار این مشکل بوده کل جهان کشور (تقریباً
افزایی آثار سوء ناشی از رکود تورمی و شیوع بیماري واگیردار یاد شده و تعطیلی دلیل همه کرونا را دارند، لذا ب

 اند.اجتماعی شده ـ دچار بحران مالیپیمانکاران  ن مشاور واهاي مهندسفراگیر ناشی از آن شرکت
 
ها حها سبب توقف طراجرایی کشور هستند و فروپاشی آن نظام فنی و هايآنجایی که مهندسان مشاور از پیشرانه از

هایی با اهداف کوتاه مدت و میان تواند با ابالغ بخشنامهها در سراسر کشور خواهد شد، دولت محترم میو پروژه
     ،واد قانونی قراردادهاي صنعت احداثه م، عطف بهاي مهندس مشاور جلوگیري کندمدت از نابودي شرکت

مانند بودن این شرایط حداقل در حافظه تاریخی نظام فنی و اجرایی ا بیهاي انسانی و سالمتی افراد و نهایتًارزش
یر اشتغال نظموجب بحران کمو شک کافی نبوده هاي موجود قانونی بیصرف با ضوابط و ظرفیتابالغ تعلیق  ،کشور

هاي مهندس مشاور خواهد شد که اي از شرکتنیروهاي متخصص مهندسی و همزمان فروپاشی بخش عمدهدر 
 :اند لذا مجموعه اقدامات  به شرح زیر مورد درخواست عاجل استپیش از این به شدت تضعیف شده

 
ب با ماهه متناس 4اي حداقل بینی بودجه ویژه براي پرداخت مطالبات مهندسان مشاور در دورهپیش -1

(بهمن ماه در قراردادهاي نظارتی و متناسب  درصد آخرین کارکرد مصوب پیش از بحران کرونا 70حداقل 
الزحمه یاد شده براي ایجاد حداقل جریان نقدینگی پرداخت فوري حق و الزام آن در قراردادهاي مطالعاتی)

مشاور مجبور به تعدیل نیرو ن اهاي اجرایی به نحوي که هیچ یک از مهندسها، توسط دستگاهدر شرکت
 و عدم انعقاد قرارداد با همکاران خود ناشی از شرایط این پاندمی نباشند.
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اي از نوع اول جهت پرداخت مطالبات هاي اخیر،  ضمن ابالغ بخشنامهبا توجه به اعتبارات کم در سال -2
      صیص سریع و در هاي اجرایی براي حل کوتاه مدت بحران، دستور تخمهندسان مشاور به دستگاه

 1399ترین زمان براي اعتبارات سال کوتاه
 

 مین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل:أتر سازمان تهاي جديحمایت  -3
ا متناسب بها را لیست بیمه پرسنل پروژه، مین اجتماعی بدون دریافت وجهأکلیه شعب سازمان تالف)

 هندسان، وصول مطالبات خود را از مو همچنین تا عادي شدن شرایط ماه بپذیرد 4لیست بهمن ماه تا 
 .ورندآبه حالت تعلیق در مشاور 

مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی و حقوق را تا شهریور ماه  ،ات مالیاتی اعم از مالیات عملکردب) کلیه مطالب
 بدون اعمال جریمه معوق نمایند.

ماهه از  4یب دیده از شیوع ویروس کرونا و معافیت ج) احتساب صنعت احداث از جمله مشاغل آس
 براي احیاي توان فنی و اجرایی  بازپرداخت تسهیالت بانکی و اعطاي تسهیالت بدون بهره یا کم بهره

 
هاي حقوقی براي آن دسته مهندسان مشاوري که در این بررسی و اقدام براي صدور بخشنامه حمایت -4

هاي هژهاي اجرایی به انجام وظایف اجرایی و ستادي در پروصالحدید دستگاه شرایط ویژه و بنا به خواست و
 پردازند.دار میاولویت

 
هاي مهندسان جامعه مهندسان مشاور ایران راهکارهاي میان مدت خود، در مورد کاهش بحران ماندگاري در شرکت

 براي آن مقام محترم ارسال خواهد کرد. مشاور را متعاقباً
 

 گردد. از بذل توجه آن مقام محترم قدردانی و سپاسگزاري میپیشاپیش 
 

          
 تجدید احترامبا 

 رئیس شوراي مدیریت
 

 ام امینیبهر
 
 

 رونوشت:
 جهت استحضار ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ،آقاي دکتر نوبختجناب  -
 جهت استحضار کار و رفاه اجتماعی ،وزیر محترم تعاون ،آقاي دکتر شریعتمداريجناب  -
 جهت استحضار وزیر محترم نیرو ،اردکانیانآقاي دکتر جناب  -
 جهت استحضار وزیر محترم راه و شهرسازي ،آقاي دکتر اسالمیجناب  -
 جهت استحضار صنعت، معدن و تجارتوزیر محترم  ،آقاي دکتررحمانیجناب  -
 جهت استحضار وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی ،آقاي دکتر دژپسندجناب  -


