اگر توانمندی پیمانکار بومی برای آن دس��تگاه اجرایی ثابت شده ،دلیل دعوت
از پیمانکاران غیربومی را نمیدانم .در هر صورت اگ��ر بخواهند از لحاظ تعداد
مناقصهای که برگزار میشود شمارپیمانکاران شرکت کننده از یک حد بیشتر
باش��د به تعداد زیاد در کرمان پیمانکار بومی هست ،یعنی س��از و کار مناقصه
میتواند کامال درست و قانونی باشد.
در استان کرمان پیمانکار قدرتمند و توانمند هم داریم؛ خیلی از پیمانکاران ما
ملی یعنی پیمانکار بومی ملی هس��تند و مناقصه بین پیمانکاران بومی برگزار
ش��ود و این نیز راهکار دارد و راهکارش هم این اس��ت که ارزیابی کیفی شود و
پیمانکاران غیر بومی حذف شوند و پیمانکاران بومی به هر صورت وقتی قیمت
بدهند و برنده مناقصه باش��ند بسیار موارد مفید و س��ودمند برای خود کرمان
خواهد بود .چرخه پول برای اس��تان و نیروهای متخصص در اس��تان کرمان به
گردش در خواهد آمد.
در هر صورت باید پروژههای استان کرمان به پیمانکاران بومی واگذار شود که ما
بتوانیم هر ساله به واسطه توان اجرایی که باالتر میرود ،یک یا دو پیمانکار بومی
به کشور معرفی کنیم و پیمانکار ملی پرورش دهیم .
در مورد ارتباط پیمانکاران و شبکه بانکی توضیح دهید ؟
محس�ن امیری :ترجیح میدهند پول خود را در بانک سپردهگذاری کنند و
سودی را دریافت کنندکه این باعث میشود جامعه از مسیر توسعه فاصله بگیرد.
پرداخت این سودها باعث میشود کسی رغبت به انجام کار نداشته باشد و کسانی
هم رغبت دارن��د احیانا کارهای زیر زمینی انج��ام میدهند و این وضعیت یک
عدهای را به سوی انجام کارهای داللی سوق میدهد.
در مورد پرداخت تسهیالت بانکی نیز ،گاهی اوقات نیاز است که استفاده کنیم
ما که ادعا میکنیم تورم اکنون نزدیک یک رقمی هست همه به استثنای وزرای
دولت ،نامه مینویسندرکود بیسابقه است چرادر شرایط رکود بانک ما که باید
امانتدار بخش خصوصی باشد و کمک کند به بخش خصوصی  46درصد سود
میگیرد؟ به این وضعیت بیفزایید مسائل و ش��رایط خاص مالیاتی و مطالبات
معوق پیمانکاران؛ انگار نگاه خصمانهای در دس��تگاهها نسبت به پیمانکاران و
سرمایهگذاران در اس��تان وجود دارد که همه این کارآفرینان را خسته کرده و
ریشه کارآفرینی را در استان میزند.
مش��کالت دیگری هم مثل کم بودن پروژهه��ا و زیاد بودن تع��داد پیمانکاران
مسائلی را در پی داشته و ضعفهای آموزش��ی خود پیمانکاران را هم میشود
اضافه کرد .نگاه فرهنگی جامعه به پیمانکاران هم نیاز به اصالح و بازسازی دارد.
محمدرضا سلیمانپور :سرمایهگذارانی هستند که در استان کرمان و به دعوت
استاندار در حال فعالیت هستند و در بازدید از کارگاههای آنها حدود  90درصد
زیر مجموعه آنها کرمانی هستند.
با اینکه برای پروژههای بزرگ ،س��رمایهگذاری با س��رمایه خودش در اس��تان
فعالیت کند و در زیر مجموعهاش از نیروهای بومی و ظرفیت محلی استفاده کند
مخالفتی وجود ندارد و همه ما به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن پیمانکاران با
جذب سرمایهگذار به استان موافقیم اما اولویت با پیمانکاران بومی است .اینکه به
جای چشم داشتن به دست دولت ،نماینده دولت در استان بتواند اعتبار  20ساله
عمرانی و ملی استان را  2ساله جذب کند این جای خوشحالی دارد .شاید برخی
دستگاههای اجرایی استان با بومیها مشکل داشته باشند ولی ما با غیر بومیها
مشکل نداریم اما باید بررسی شود که تعداد مش��کالتی که در کمیته ارجاع از
غیربومیها است چه میزان است؟ و از پیمانکاران بومی چه میزان؟ پیمانکاران
کرمانی توان حضور در بخش عمده طرح و پروژههای عمرانی را دارند .

150

به مصوبه بر زمین مانده ش�ورای گفتوگو در مورد پیمانکاری استان
بپردازیم.
س�ید فریزنی :مصوبه ش��ورای گفتوگو در فصل  5آن که مصوب شده برای
پیمانکاران بومی حداق��ل  20امتیاز برای هر مناقص��های در نظر میگیرند که
بتوانند کار انجام دهند که این مساله مصوب شده اما اجرایی نشده است.
و اگر همین را اجرا کنند برای پیمانکاران بومی شرایط بهتری رقم خواهد خورد.
پیمانکاران تنها کسانی هستند که واقعا در شغلشان هیچ خالفی نمیتوانند انجام
دهند چون همه آنها بر اساس فهرس��ت بها قرارداد دارند .در سالهای گذشته
تغییرات یکباره نرخ ارز از  800تومان به 3هزار تومان ،فاجعه برای پیمانکاران

ایجاد کرد و دقیقاً  200درصد ضرر را به خصوص در مورد قراردادهای  PCکه
خرید جنس با پیمانکار بود به آنها تحمیل کرد .اکثر پیمانکاران در س��الهای
گذشته از دور خارج شدند و زیان اصلی آنجا بود که تربیت این همه نیروی فنی
و متخصص و جایگزینی آنها کار بسیار دشواری است.
خلیل یزدی :تربیت نیرو در این بخش زمان بر اس��ت اما در سالهای گذشته،
بخش قابل توجه��ی از نیروی انس��انی پیمان��کاری از این عرصه خارج ش��د.
پیمانکاران بومی از گردونه خارج میش��وند تا دوباره بخواهد پیمانکار پا بگیرد
س��الها زمان الزم اس��ت .از همه مهمتر یک پیمانکار بومی وقتی کار میکند
 90درصد س��رمایهاش در کرمان هزینه میکند که این باعث رشد و شکوفایی
شهرخواهد شد و باعث اشتغالزایی استان میشود.
مجید محمدی :موفق شدهایم از طریق انجمن ،جامعه پیمانکاران استان را به
مردم و مسئوالن استان بشناسانیم و کمیسیون آموزش هم واقعا نتیجه داشته
است.
محمد حس�ین وزیری  :منظ��ور از آموزش باال بردن س��طح علم��ی و فنی
پیمانکاران بود خیلی از مطالب و مسائلی که پیمانکاران در طول دوران کار و در
طول پروژهها ی مختلف با آن برخورد میکنند مثل مس��ائل مختلفی در مورد
بیمه ،مالیات حتی مس��ائل اجرایی به مرور پیمانکاران باید اطالعات الزم را در
مورد آنها کسب کنند.
ورود دانشجویان و بالتبع ش��رکتهای تازه تاس��یس به بخش پیمانکاری هم
اولویت آموزش را آشکار میس��ازد و به همین دلیل در دستور کار انجمن قرار
گرفت و با جدیت و با حضور متخصصان و صاحب نظران برگزار شده است .
چه چشم اندازی را پیش بینی میکنید؟
محس�ن امیری :حدود  400میلیارد تومان پیمانکاران ما از دولت بس��تانکار
هستند که این بستانکاریها بعضا  3تا  4سال قدمت دارد و امیدواریم با گشایش
اقتصادی دولت بدهی خود را بپردازد و زمینهساز رونق شود.
بنابراین میتوانید تجزیه و تحلیل نس�بی داش�ته باشید که وضعیت
ظرفیت حوزه پیمانکاری در چه حد است؟
محمدرضا سلیمانپور :امیدوارم با برداشته ش��دن تحریمها ،وقتی اعتبارات
بیشتری تخصیص کامل داده شود و ش��رایط برای بازگشت پیمانکاران کرمان
به صحنه عمرانی اس��تان فراهم ش��ود و با همدلی اعضای هیات مدیره انجمن
پیمانکاران استان هم شاهد انسجام بیش��تر جامعه پیمانکاری کرمان باشیم تا
به عنوان بازوی مدیریت اجرایی استان در توسعه استان ،نقش آفرین شویم.
جناب سید فریزنی به عنوان رئیس هیات مدیره و به نمایندگی از انجمن
به دولت محلی چه پیشنهادی دارید؟
س�ید فریزنی :وقتی س��ونامی اقتصادی پیش میآید و رکود ایجاد میشود
مسئوالن کشورهای مختلف بررسی میکنند و قوانینی متناسب با شرایط وضع
میکنند .مث ً
ال یک تجدید نظری در مالیاتها میکنند به گونهای که دوباره همه
به سمت تولید برگردند و پیشنهاد من هم همین است .کم کردن از بروکراسی
اداری هم پیشنهاد دیگر من است.
در همین استان برای اخذ پروانه گاهی نزدیک به یکسال و نیم زمان الزم است
و دیدگاه خوبی در ارتباط با سرمایهگذار حاکم نیست که به توسعه و عمران شهر
ضربه میزند یعنی به عناوین مختلف مشکل ایجاد میشود.
و حرف آخر پیمانکاران استان کرمان:
محمد حسین وزیری :پیمانکاران استان و کشور دو شوک در  2برهه زمانی
به آنها وارد شد .یکی در دوره تورم که ضربه جبرانناپذیری به پیمانکاران زد و
مورد دوم در زمان وقوع تحریمها است که دولت بار سنگین بر دوش پیمانکاران
گذاشت .پیمانکاران با استقراض از بانک وارد فعالیت شدند اما مطالبات معوق
دولت آنها را نابود کرد .کنار رفتن یک پیمانکار هم یعنی کنار رفتن  20س��ا ل
تجربه و توان تخصصی و عقب گرد در جامعه پیمانکاری.
محسن امیری  :همه حمایت مورد تقاضای پیمانکاران مادی نیست و معنوی
است .نباید اجازه دهند امیدها از بین برود .دولت و نماینده آن در استان باید به
پیمانکاران کمک کنند.

