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مهندس محسن صالحی رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور گارنو:
 حمایت از  فعاالن عرصه های عمرانی توسعه زیرساخت ها 

و تحقق مطالبات هموطنان عزیز را به همراه دارد
می بایست در مسیر سازندگی با درک متقابل کنار یکدیگر فعالیت کنیم

حضور در عرصه های عمرانی وفعالیت جهت توســعه زیر ســاخت های کشــور که منجر به تحقق مطالبات 
هموطنان عزیز مان می شود، موهبتی است که نصیب مردان سختکوش می شود.

کسانی که در برابر تمامی سختی ها می ایستند و هیچ سدی نمی تواند مانع دستیابی آنها به اهدافشان باشد.
شرکت مهندسین مشاور گارنو از شرکت های برتر و فعال در همکاری با دستگاه های اجرایی سراسر کشور می 

باشد که خدمات ارزنده ای را نیز در سراسر کشور به انجام رسانده است.
مهندس محسن صالحی رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور گارنو از پروژه های اجرا شده می گوید و 

اهدافی که تا به امروز باعث شده با وجود مشکات فراوان در این مسیر ثابت قدم باشند.
وی اجرای پروژه های عمرانی وایجاد اشــتغال برای هموطنان خود را وظیفه ای ملی می داند و معتقد است: 
شرکت های مهندسان مشاور به عنوان عوامل اجرایی دولت که در نوک پیکان سازندگی حضور دارند خود را 

وقف سازندگی کشور کرده اند و در این راه از هیچ تاشی فروگذار نمی کنند.
برای آشنایی بیشتر با چگونگی عملکرد شرکت  مهندسین مشاور گارنو با مهندس محسن صالحی رییس هیات 

مدیره این مجموعه متعهد و متخصص به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن از منظرنگاهتان می گذرد.
تاریخ تاسیس شرکت

شــرکت گارنو سال 1۳۸0 تاسیس شــد و فعالیت خود را به عنوان مهندس مشاور در بحث طراحی و نظارت 
پروژه های زیر بنایی در بخش های مختلف تا به امروز به صورت مستمر ادامه داده است.

رتبه شرکت 
هم اکنون ما از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1۵ رتبه داریم که در حوزه های راه سازی - راه آهن- حمل و 
نقل – بندرسازی و سازه های دریایی- شهرسازی- طراحی شهری- تاسیسات آب و فاضالب – ژئوتکنیک- 
خطوط انتقال نفت و گاز- ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نظامی- ساختمان های آموزشی، 
بهداشــتی، درمانی و ورزشی- ســازه- صنایع- آماده سازی و بهره برداری از معدن و نقشه برداری می باشند 

و در تمامی این زمینه ها فعالیت داریم. 
فعالیت در استان ها

تا به امروز مجموعه شرکت گارنو در ۲4 استان کشور پروژه داشته و دارد که با توجه به تنوع فعالیت دارای 1۳
دفتر منطقه ای در شهر های بندرعباس، شیراز، زاهدان، همدان، قم، ساری، فریدونکنار، قزوین، اراک، چابهار، 

جیرفت، نایین و تهران می باشیم.
پروژه های انجام شده در طول سال های فعالیت 

ما مجموعا به لحاظ تعداد بالغ بر ۵۲0 پروژه قرارداد داشتیم که در حال حاضر قریب به ۷۵ پروژه فعال می باشند.
همکاری با ارگان ها و سازمانها

ما در همکاری با کارفرمایان اعم از دولتی و غیردولتی، مجموعا 10۲ کارفرما داشته ایم که با آنها همکاری کرده ایم.
فعالیت های عمده شرکت

ما در حوزه راه ها که شــامل راه های اصلی و آزادراه ها می باشــند تا کنون حدود ۳ هزار و ۵00 کیلومتر کار 
مطالعات یا نظارت انجام داده ایم. 

بحث شــرکت های صنعتی و مناطق ویژه را شــرکت به صورت تخصصی پیگیری می نماید که تا به امروز به 
لحاظ وسعت ۸۵ هزار هکتار در 4۸ منطقه صنعتی را در اقصی نقاط کشور انجام داده ایم.

در خصوص پل های ویژه و تقاطع های غیر همســطح تا به امروز 1۷۷ دســتگاه پل ویژه را در قالب ۸۹ تقاطع 
غیرهمسطح شهری انجام داده ایم و در طراحی تونل هم هزار و ۵00 متر تونل را به سرانجام رسانده ایم. 

در حوزه پروژه های ساختمانی و در کاربری های مختلف تا به امروز قریب به 4۵0 هزار مترمربع ساختمان طراحی 
و نظارت کرده ایم)در قالب بیش از ۵0 پروژه( که یکی از بزرگترین پروژه های ما مجتمع قضایی شیراز به مساحت 
۳۳ مترمربع ساختمان می باشد که هم اکنون در دست اجرا است. در حوزه خطوط گاز با توجه به اینکه چند سالی 
اســت به این حوزه ورود کرده ایم تاکنون ۳ هزار و ۵۸۲ کیلومتر طراحی خطوط گاز داشــته ایم. در شــبکه های 

تاسیساتی مانند آب، برق و مخابرات هم بیش از ۸ هزار و ۹00 کیلومتر تاکنون انجام داده ایم.
کانون مشاورین اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

یکی از رتبه های که مشــغول بکار می باشــیم در خصوص کانون مشــاورین اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 
زیر نظر بانک مرکزی می باشــد که در ارزیابی شــرکت ها اجازه می دهد برای تهیه طرح های امکان سنجی و 

نظارت بر هزینه کرد تسهیالت بانکی ورود کرد. 
در این رابطه شــرکت موفق شــد تا در ۳ شاخه گرید B را کسب نماید که در حوزه صنعت دو شاخه فلزات و 

معادن و مصنوعات فلزی و درحوزه ساختمان هم مسکن و شهرسازی می باشد.
سرمایه ما نیروی انسانی است

سرمایه شرکت های مهندسین مشاور در واقع نیروی انسانی می باشد. 
به این صورت که عمده ســرمایه مجموعه های پیمانکاری ماشین آالت و دستگاه های مرتبط با رشته فعالیت 
می باشــد ولی مشــاورین اگر بتوانند جمعیت فعال کارشــناس و مدیران نخبه خود را تقویت نمایند برایشان 
ارزش افزوده به همراه دارد و سرمایه محسوب می شود. ما امروز در مجموعه شرکت گارنو در دفتر مرکزی و 
سایر دفترهای منطقه ای بالغ بر ۲۲0 نفر نیروی کارشناس تمام وقت که 1۲ نفر با مدرک دکتری، ۵0 کارشناس 

ارشد و مابقی کارشناس می باشند. 
وضعیت پرداخت مطالبات شرکت 

معموال مجموعه هایی که با دولت کار می کنند مطالباتی را دارند و در خصوص مهندسین مشاور هم این مساله 
صدق می کند. ما نیز مطالباتی را از دستگاه های دولتی داریم که برخی از مطالبات از سال ۹1 تاکنون باقیمانده 
اســت که در صورت پرداخت قطعا فعالیت شــرکت افزایش خواهد داشــت که با وصول آنها می توانیم نقش 

موثرتری در توسعه عمرانی کشور ایفا نماییم.
ما در دو دهه فعالیت مســتمر عمال نشــان داده ایم که نگاه توســعه ای داریم و در طول این سالها این را ثابت 

کرده ایم، چون توانسته ایم نیروهای شرکت  را به ۲۲0 نفر و با این سطح تخصص برسانیم.
از ســویی اعتقاد داریم که در بحث توســعه هم ظرفیت داریم و هم عالقه و می توانیم این پتانسیل را در 
داخل وحتی خارج از مرزها بکار گیریم. در واقع اگر با پرداخت مطالبات فضای پیش روی ما گشایش 
یابد می توانیم به صورت جهادی و جهشی عمل نماییم و شاهد این مساله عدم تعدیل حتی یک نیرو در 

دوران کرونا و حتی افزایش 10 درصدی ظرفیت بوده است.
موانع پیش روی شرکت 

اگر بخواهیم در خصوص چند سال گذشته به این موضوع بپردازیم باید عنوان کرد بحث عدم پرداخت 
به موقع مطالبات به مشکل اصلی تبدیل شده و شرکتها را دچار روزمره گی کرده است. 

در کنار این مساله که تنها مختص به شرکت  ما نمی باشد در واقع مشکلی با عنوان دستگاه های طلبکار 
از بخش خصوصی را داریم که شامل شهرداری ها، اداره دارایی و تامین اجتماعی می شوند.

بحث ما این اســت که دوســتان ما در این ادارات و ســازمان ها نگاهی که به اجرای قانون دارند، نگاه 
منطبق با شــرایط کشــور نمی باشد و نگاهی بروکراتیک اســت. این نگاه ممکن است قانونی باشد ولی 

برای مجموعه هایی که با دولت کار می کنند این گردش عماًل اتفاق نمی افتد!
بــرای نمونه اگر کارفرمایی در شــرایطی که پول ندارد100 میلیــون تومان پروژه تعریف می کند در واقع 
بــرای دولــت ۳0 میلیون تومان درآمد ایجاد می کند! چرا که بخش خصوصی علی رغم اینکه پولی که از 
کارفرما دریافت نکرده می بایست بیمه، ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را از جیب خود پرداخت نماید! 

)این ۳0 درصد بدون در نظر گرفتن جرایم است(.
از سوی دیگر اداره دارایی بحث تهاتر را دارد که این مسیر خوبی است  دارایی می گوید این بخشنامه 

ها در قانون بودجه وجود دارد و مصوب شده که بدهی ها تهاتر شود. 
برای این منظور می گوید که شــما مکلف هســتید تا پایان تیرماه اظهارنامه ها را ارائه دهید و در اظهار 

نامه هم می بایست این موارد ثبت شود تا بتوانی مالیات آن را بپردازی.
ولی به محض اینکه ثبت می کنیم در واقع در دارایی بعنوان بدهکار شناخته شده و به اجرائیات معرفی 
می شــوی که در بهترین حالت می بایســت بخشــی از مالیات را نقدی و بخشــی را به صورت اقساط 
پرداخت نماییم. ما سال ۹۹ این مسیر را برای تهاتر قریب به ۷00 میلیون تومان بدهی دنبال کردیم که تا 
آذرماه ۹۹ تنها 100 میلیون تومان باقیماند و چکهای ما پاس شــد ولی ما ماه به ماه مجبور شدیم اقساط 
را بپردازیم.این در حالی اســت که اگر بنده مطالبات خود را دریافت کنم یکجا پرداخت می کنم ولی در 

حالی که مطالبات را دولت پرداخت نکرده ادارات فوق از ما مطالبه دارند. 
لذا یکی از اساسی ترین مشکالتی که مجموعه ما با آن درگیر است به نوعی ترفندهای قانونی است که 
دولت در این خصوص انجام می دهد، به نوعی که آیین نامه تهاتر دیر هنگام ابالغ می شــود، اظهارنامه 
زمان دیگر مصوب می شود و در واقع شما در این موضوع قفل و بست پیدا نمی کنید و قانون فوق نمی 
تواند گره گشا باشد. در بحث تامین اجتماعی هم مشکالتی را داشته ایم و در واقع کارفرمای اصلی اصل 
پول را نمی دهد و سهم تامین اجتماعی را پرداخت نمی کند ولی تامین اجتماعی از ما مطالبه می کند و 
کاری به این که ما دریافتی را نداشته ایم، ندارند. جالب این است که سهم ما ۳ درصد و سهم دولت 1۲

درصد می باشد که اینها سهم دولت را هم از ما مطالبه می کنند!
تاثیر ارایه اوراق مشارکت بر روند فعالیت شرکت

در حال حاضر دولت با روش پرداخت اوراق عمل می کند و ما هم می بایست که در این قالب حرکت 
کنیم.هر چند در ابتدا مشکالت عدیده ای را داشتیم و این امر خیلی خوشایند نبود ولی در حال حاضر 
به همین مســاله هم قانع هســتیم! البته به شرطی که پرداخت اوراق در زمان مناسب صورت گیرد، ضمن 
اینکه مهندسین مشاور تعدیلی را هم دریافت نمی کنند و در واقع از ۲ طرف یعنی یکی از کاهش ارزش 

پول و دیگری به لحاظ تنزیل متضرر می شوند.
به خاطر دارم ســازمان مدیریت درسنوات گذشته بخشنامه رسمی داشت که اعالم کرده بودند مشاورین 
را در اولویت قرار داده و مطالباتشان را نقدا پرداخت کنند ولی عمال کارفرمایان احساس می کنند پولی 
را که به مشاورین پرداخت می کنند خیلی ضروری نیست و می توانند در اولویت های بعدی قرار دهند!

بر همین اســاس علی رغم این بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها آنچه اتفاق می افتد رسما این نیست و 
اعتباراتی را که دارند بیشتر به سمت پیمانکاران سوق می دهند.

وضعیت بهره مندی نیروهای متخصص
در حوزه نیروی متخصص باید عنوان کرد که ما به لحاظ جذب نیروهای متخصص و خبره دچار مشکل 
هستیم چرا که ما مباحث مختلفی چون مهاجرت نیروهای خبره و از سوی دیگر بی میل شدن  نسبت به 

شغل مهندسی و تغییر شغل را در برابر خود داریم که به شغل های غیر مرتبط روی آورده اند.
اما مطلبی که ما به آن رسیدیم این است که دانشگاهها به لحاظ فنی و اخالقی در پرورش نیروهای خبره 
ضعف دارند و تعهد و تجربه کافی را از ســوی دانش آموختگان دانشــگاه ها و حتی خانواده ها شــاهد 
نیستیم.ما در فعالیت خود رضایت کارفرما از نظر دقت ، سرعت و کیفیت اجرای پروژه ها را جزو اصول 

خود می دانیم که ضعف در موارد فوق می تواند تاثیر بسزایی در این اصل داشته باشد.
سخن پایانی

در هر مسیری هرچند افراد نقش های کم رنگی را داشته باشند نباید از تاثیر آنها غافل شد. در عمر ۲0
ساله شرکت گارنو روزی مدیران به ما اعتماد کردند و هنوز هم در بسیاری از مسایل این اعتماد را دارند 
که بتوانیم رشد کنیم.این نشان دهنده اعتماد مدیران دستگاههای اجرایی است که وظیفه می دانم از تمام 
مدیرانی که در ۲ دهه گذشــته با آنها ارتباط کاری داشــته ایم به جرات تشکر نمایم و قدردان این اعتماد 
هستیم و قطعا با همین رویکرد اعتماد در آینده پیش روی خود با آفت عدم ماندگاری شرکت ها مقابله 
کنیم.در این راستا یکی از اقداماتی که در شرکت به تفضیل روی آن کار می کنیم درخصوص مانایی شرکت 
است و تالش می کنیم این مساله را نهادینه کنیم و در آینده نه چندان دور نیروهای شرکت بتوانند صاحبان و 
مالکان شرکت باشند و ماهم بتوانیم یادگاری برای انها برجا گذاریم که صدها سال در عرصه های سازندگی 
تاثیرگذار باشــد. در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای مســوولین خدوم و مردم عزیزمان و رفع مشــکالت 
موجود، قدردانی ویژه ای دارم از مدیران و پرسنل سختکوش و متعهد شرکت گارنو که همراه ما برای آبادانی 

کشور عزیزمان گام بر می دارند.


