نمایند .باید شرکتها بتوانند کنسرسیوم تشکیل دهند تا توان مالی و اجرایی
خود را افزایش دهند و بتوانند رقابت کنند و هم اینکه بتوانند برای خود آینده
بهتری تعریف کنند.
مس�اله ای که دغدغه جامعه پیمانکاری است  ،مطالبات پیمانکاران از
دولت است .چه شرایطی داریم و چه نظراتی مطرح است؟
مجید محمدی :در حال حاضر مطالبات پیمانکاران از دولت خیلی زیاد شده
است .باید به گونهای باشد که پیمانکاران بتوانند مطالباتشان را راحتتر دریافت
کنند ،دولت باید بودجه عمرانی را بیش��تر کند تا پیمانکاران بتوانند وارد گود
ش��وند ،در حال حاضر تمام کارهای عمرانی خوابیده؛ باید به گونهای باشد که
کارهای عمرانی افزایش بیش��تری پیدا کند تا پیمانکاران وارد عرصه عمرانی
کشور و ساخت و ساز شوند.
محمد حسین وزیری نسب :اعداد و ارقام مختلفی از سوی دولتمردان اعالم
میشود .براساس آخرین خبر هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران از دولت
در س��طح ملی اس��ت .با بودجه عمرانی فعلی که از طرف دولت برای پروژهها
گذاشته میش��ود و پایین آمدن قیمت نفت ،تخمینی که کارشناسان میزنند
با این بودجه فعلی بیش از  30س��ال زمان نیاز داریم تا پروژههایی که تعریف و
آغاز شده ،پایان یابد.
یکی از بهتری��ن راههای برون رف��ت از این ش��رایط که هم ب��رای دولت و هم
پیمانکاران پیشنهاد میشود این است که ،این پروژهها به خود پیمانکاران واگذار
شوند و پیمانکاران در این امر مشارکت داش��ته باشند .بعضی از پروژهها هم که
ظرفیتشان باال هس��ت پیمانکاران هم به همان اندازه ظرفیت و توان خود را در
قالب تشکل کنسرسیوم باال ببرند.
محسن امیری :این واقعیتی است که درآمدهای نفتی ما کم شده است  .راههای
زیادی وجود دارد و به هر حال دولت باید سعی کند پیمانکار را در عرصه نگهدارد
چون باالخره از این بحران عبور میکنیم .اینگونه نیس��ت که بحران همیشگی
باشددولت میتواند با عرضه اوراق مش��ارکت از این طریق جبران کند.جبران
بدهی دولت به پیمان��کاران هم میتواند از طریق ارائه خدمات و تس��هیالت یا
معافیتها و بخشودگی مالیاتی و  ....انجام شود.
به هرحال باید به گونهای طلب پیمانکاران پرداخته شود اما اینکه یک پیمانکار
مدام پنج سال از دولت بستانکار بماند و دولت بدهی خود را نپردازد پیمانکار را
زمین میزند؛ و اگر پیمانکار زمین بخورد چون به هرحال کارآفرین هس��تند و
سرمایه اصلی کشورند  ،زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد میشود.
در انجمن به چه مواردی پرداخته شده است؟
روح اله هاش�می :مش��کالت و معض�لات پیمان��کاران در انجم��ن در قالب
کمیسیونهایی تعریف شده و این کمیسیونها مشکالت را پیگیری کردهاند،
کمیس��یون دارایی و بیمه در بحث بیمه و مالیات کمکه��ای خیلی خوبی به
پیمانکاران استان کرد؛ بعضی پیمانکاران ما متاسفانه اشراف به قوانین ندارند و ما
توانستیم در این زمینه کمک کنیم .در کمیسیون حل اختالف نیز به پیمانکارانی
که حقشان تضییع شده و ضمانت نامههایشان به اجرا رفته ،کمک کردهایم .در
کمیسیون رفاهی نیز به مسائل رفاهی همکاران پیمانکار پرداخته ایم .پیمانکاران
باید جایگاه خودشان را پیدا کنند و بهتر شناخته ش��وند که خوشبختانه تا به
امروز گامهای خوبی هم برداشته شده و شرکتهای بزرگ پیمانکاری استان،
شناسایی و همدل شدند.
گام سومی که ما برداشتیم جلسات خیلی خوبی هم با مسئوالن استان داشتیم
که همکاری و هماهنگی با آنها در زمینههایی که پیمانکاران مش��کل داشتند
مثل دارایی و س��ازمان تامین اجتماعی انجام ش��د .در کمیسیون آموزش نیز
آموزشهای تخصصی دنبال شده است.
در مورد سایر مسائل جامعه پیمانکاری استان ،توضیح دهید؟
محمدرضا سلیمان پور :یکی از معضالت ،افزایش فارغ التحصیالنی است که
بدون تجربه به این عرصه وارد میشوند و با ثبت شرکت و بدون توجه به مجموعه
مسائل و مش��کالت ،هم برای خود و هم برای س��ایر پیمانکاران مشکالتی را به
وجود میآورند .تالش ما در انجمن این بوده که شرکتهای تازه کار را آموزش
دهیم.

در زمان ورود به کار بخش��نامهای اس��ت به نام بخش��نامه مرجع .براساس این
بخش��نامه ،پروژهای که قرار اس��ت به مناقصه گذاشته ش��ود باید اعتبارآن در
خزانه دولت موجود باشد و زمین معارض نباید داشته باشد،یعنی اگر یک پروژه
را گذاشتند به مناقصه این تقسیط اعتبار نداشت در غیر این صورت این خالف
است و دس��تگاه اجرایی تخلف کرده اس��ت ،ولی این کار انجام نشده و پروژه را
گذاشتهاند به مناقصه  .پیمانکاری که گاهی با تجربه هم بوده کار را قبول کرده
است  10 .تا  20درصد پول را دادهاند اما کار نیمه تمام مانده است و اگر بخواهند
اینگونه تقسیط کنند  30سال طول میکشد .این موضوع چند ضرر دارد یکی
اینکه آمدهاند آن پولی که حداقل با یک دهم این ،پروژه جای دیگری بهرهبرداری
میشد را در این پروژه خرج کردهاند بدون اینکه بهرهبرداری شود ،دوم پیمانکار
وارد کار شده و یک کار را بر عهده گرفته و سهمیهاش پرشده که دیگر نمیتواند
کار بردارد و مشکل سوم معلوم نیست این تخصیص کی انجام خواهد شد.
از طرف دیگر بیشتر طرحهایی که اکنون تعریف شده ،طرحهایی هستند که فقط
استفاده اداری برای دولت دارند یکی از مشکالتی هم که در کشور وجود دارد این
هست که طرحهای عمرانی توجیه اقتصادی ندارند.
فریزنی :بیشتر مشکالتی که پیمانکاران دارند از شفاف نبودن قوانین مالیاتی
است .این عدم ش��فافیت ،موانع بس��یاری ایجاد کرده و بسیاری از شرکتهای
پیمانکاری تمایلی به ادامه فعالیت ندارند .اکثر شرکتها فلج شدهاند و نمیتوانند
کار کنند.
مالیاتی که شفاف نیست هم مزید بر علت شده است .حتی خود آقایان ممیزی
میگویند قوانین مشکل دارد و باید بازنگری شوند.
ساخت وساز در بخش خصوصی با رکود روبروست و دولت هم بودجهای ندارد
و بانکها هم سود تسهیالت  24درصدی را که اعالم کردند اکنون  46درصد باز
پس میگیرند ،در نظر بگیرید که کشور عمان یک شیخ نشین کوچک ،درصد
بهره سود در این کشور  2/2درصد اس��ت اما در ایران با شرایط  46درصد سود
تسهیالت پرداخت میشود ،آیا میشود با این روندکار کرد ،اینکه همه فلج شدند
همه گرفتار شدند .مجموعه پیمانکاران همه دلسرد شدند.
خلیل یزدی :متاس��فانه وقتی دولت پ��ول ندارد حتی ص��ورت وضعیت ما را
پرداخت کند این ارزش افزوده مالیات پرداخت به پیمانکار نمیشود ولی از آن
طرف باید اظهارنامه خود را هر  3ماه رد کنیم و پیمانکاران با بدهی مالیاتی روبرو
هستند و با جریمههای  3برابری یکباره  .مهلت یکماهه و مسدود کردن حساب
پیمانکار هم بر مشکالت میافزاید.
در مورد بیمه ،ما چند مشکل خاص داشتیم که اکنون کمتر شدهاند.
مجید محمدی :به نظر من برخی از قوانین و مقررات ما کامل نیس��ت و نقض
دارد .در مناقصات ،کارفرما سلیقهای عمل میکند و هرگونه که بخواهند گزارش
میکنند باید به بهترین قیمت کار را به پیمان��کار بدهند درحالی که کمترین
قیمت را میدهند که این خود نقص است.
در رابطه با مطالبات پیمانکاران اگر دستگاههای اجرایی دولت هماهنگ باشند
و بتوانند در ش��بکه بانکی به پیمانکاران برای دریافت تسهیالت همراهی کنند
شرایط بهتر خواهد شد.
محمد حسین وزیری نسب :در قانون ذکر ش��ده که پیمانکار با هر دستگاه
اجرایی کار کند آن دستگاه موظف است اصل مالیات ارزش افزوده به اضافه کلیه
جرائم و عوارض را به دولت پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد اصل و جرایم هم بر
عهده کارفرماست .بر اساس این قانون در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت
با بخش خصوصی ،اس��تاندار کرمان نیز روی این مسئله تاکید کردند .بنابراین
از لحاظ قانونی به صراحت ذکر شده کارفرما باید اصل و جرائم را پرداخت کند.
با همه تاکیدی که در مورد مصوبات ش��ورای گفتوگو از طرف مدیران استان
وجود دارد ،دارایی به هیچ وجه کاری به این مسائل ندارد .کارفرما به دلیل اینکه
بودجه عمرانی ندارد ش��انه خالی میکند و کامال هم سازمان امور مالیاتی روی
مسئله تاکید دارد به انواع مختلف مسدود کردن حسابها ،خواباندن ماشینهای
پیمانکاران ،ممنوع الخروج کردن و در مرحله آخر مصادره اموال در صورتی که
این پول اصال وظیفه پیمانکار نیست.با پافشاری که در این مورد صورت میگیرد
برخی از شرکتهای پیمانکاری از استان کرمان خارج شدهاند و در استانهای
مجاور فعالیت میکنند.
مس��اله مهم دیگر این اس��ت که آیا عدم توانمن��دی پیمانکاران اس��تان برای
دستگاههای اجرایی ثابت شده است ؟ اگر ثابت نش��ده که امر جدایی است اما
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