در نشست تحلیلی «اقتصاد کرمان» با هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان بررسی شد

چشم انداز بازگشت پیمانکاران
به صحنه عمرانی استان

*مصوبه بر زمین مانده شورای گفت و گو ،گرهی از کار پیمانکاران استان ،باز نکرده است

148

اقتصاد کرمان :در روزهای پایانی س�ال  94فرصتی دست
داد تا پای صحبت هیات مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی
استان کرمان بنشینیم که جامعه پیمانکاری زخم خورده
اس�تان را در انجم�ن کرم�ان نمایندگی میکنن�د .برای
پیمانکاران ،تلخی و دشواری س�الهای گذشته ،هیچگاه
فراموش نخواهد شد چه اینکه بس�یاری از آنها از گردونه
فعالیت در این عرصه ،در شرایط سخت پدید آمده ،حذف
شدند و چه بس�ا آنگونه که اس�تاندار کرمان در همایش
ساالنه این انجمن تاکید کرد« زندگی خود را باختند».
ترمیم خس�ارتهای به بار آمده در این س�الها در عرصه
پیمانکاری کرمان و ایران ش�اید مس�تلزم س�الها زمان
باش�د تا هم پیمانکاری که ضامن توس�عه و عمران استان
است قدرت و قوت سابق را بیابد و همه پیمانکاران بتوانند
بار دیگر روی پای خود بایس�تند و چرخ عمران استان را
بچرخانند.
در این حال و هوا و در غروب یک روز زمس�تانی سال ،94
این گفتوگو انجام شد تا هیات مدیرهای که باید پاسخگوی
مطالبات و انتظارات جامعه پیمانکاری استان در شرایطی
خاص باشند ،قدری از ناگفتههایش را مطرح کند.
سیدامانالهس�ید فریزن�ی رئی�س هیات مدی�ره انجمن
پیمانکاران عمرانی اس�تان کرمان ،مه�دی خلیل یزدی
بازرس انجمن ،مجید محمدی بازرس انجمن ،محمد حسین
وزیری نس�ب قائم مقام دبیر و خزانهدار ،محس�ن امیری

نائب رئیس انجمن ،روح اله هاش�می عضو هیات مدیره و
محمدرضا سلیمان پور عضو هیات مدیره و دبیر انجمن در
این نشست حضور داشتند.
تصویری کلی از جامعه پیمانکاری استان در ابتدا ارائه نمایید.
سید فریزنی :در حال حاضرحدود  1200شرکت پیمانکار حقوقی در استان
وجود دارد و پیمانکار کارتی حدود 800تا  700نفر هستند که در مجموع هزار
و  200تا دو هزار پیمانکار در کرمان فعالیت دارند .بخشی هم عضو انجمن انبوه
سازان و هم عضو انجمن پیمانکاران؛ به دلیل اینکه بودجههای عمرانی کاهش
یافته بیشتر این تعداد در بخش خصوصی که همان انبوه سازان هستند فعالیت
میکنند و کارهای آزاد انجام می دهند.
امیدواریم از این به بعد شرکتها به سمت بخش خصوصی هدایت شوند.
از شرایط دوره تحریم ،جامعه پیمانکاری استان چه آسیبهایی دید و
چه تجربیاتی به دست آورد؟
مهدی خلیل یزدی :متاسفانه ش��رکتهایی که با دولت کار میکردند با نبود
اعتبارات روبرو ش��دند و با افزایش تورم ،این شرکتها به شدت متضرر شدند و
میتوان گفت حداقل  50تا  60درصد ش��رکتها زیان دیدند اما شرکتهایی
که در بخش خصوصی فعالیت داشتند همچنان پابرجا و در حال ادامه فعالیت
هستند.
فکر میکنم که شرکتهای پیمانکاری وابس��ته به دولت نباشند ،بهتر است و
بهتر میتوانند روی منابع خود برای اینکه به پشتوانه آن حرکت کنند ،حساب

