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سالسوم

شماره 742

گفتوگو

احمدرضا سرحدی در گفتوگو با «همدلی» تبانیهای پنهان در ساختار کالن مهندسی ساختمان کشور را
از زلزله فاجعهبارتر میبیند

ِ
زلزله فساد در سیستم معیوب ساختوساز

رضا نحوی ـ یکشنبه شب گذشته زمینلرزهای
قوی به اندازه  ۷.۳ریشتر غرب ایران را لرزاند که بیش از ۴۴۰
کشته بر جای گذاشت و هزاران نفر را روانه بیمارستانها کرد.
در همین رابطه یک روز پس از آن که اســحاق جهانگیری
بیشترین خانههای قربانی زلزله اخیر را متعلق به مسکن مهر
دانست ،رئیس سازمان نظام مهندسی ایران خبر داد که این
سازمان «هیچ نظارتی» بر ساخت این پروژه نداشته است.
در همین رابطه ،به ســراغ مهندس احمدرضا ســرحدی،
عضو پیشین سازمان نظام مهندسی رفتیم تا از ایشان درباره
دالیل گســترده بودن ابعاد فجایع طبیعی در ایران در حوزه
ساختوساز و مسکن بپرسیم.
او بــه «همدلی» گفت :واقعه زلزله تأســفآور غرب ایران
واقعیتــی تلخ و گریزناپذیر اســت؛ چراکه کشــورمان روی
گسلهای زلزله قرار دارد و گریزی از آن نیست و هر چند وقت
یکبار اتفاق میافتد .بنابراین ما باید ســاختمانهایی داشته
باشیم که در مقابل این حوادث طبیعی مقاوم باشد.
در ادامه مشروح این گفتوگو از نظرتان میگذرد:
فاجعه زلزله غرب کشــور بار دیگر ما را متوجه
نقصهایمان در بخشهای
زیربنایــی و زیرســاختی
کشــور کرد .بفرمایید چرا
در  40ســال گذشته دست
به صنعتیســازی در بخش
ساختوسازنزدهایم؟
آنچه ما شــاهدش هستیم،
کمتوجهی مسئوالن به مسئله
سالمت و مقاومت ساختمانها
و ایمنی آنها اســت .سالهای
ســال اســت که کارشناســان
هشدار میدهند که ساختمانها
را با ایمنی باال بســازید اما کدام
گوش شــنوا؟ ســال  68که زلزله رودبار آمد ،از آن موقع که
آییننامه  2800در راستای مقاومسازی ساختمانها تصویب
شد ،در ابتدا یکســری کارهای اصولی انجام شد ولی مانند
ســایر برنامهها رها شد .اگر از آن موقع تاکنون ،ساختمانها
را براساس آییننامههای دارای پشتوانه فنی و کار کارشناسی
مثل آییننامههــای مربوط به زلزلــه و آییننامه  2800بنا
میکردیم ،یعنی دست به صنعتیسازی در حوزه ساختمان
میزدیم و با مصالح مناســب ،نظارت و اجرای مناسب انجام
میدادیم ،در حال حاضر با این ابعاد از فاجعه مواجه نمیشدیم.
شــاید  80درصد از ساختمانهای ما در مقابل زلزله مقاوم
بودند ولی باید بپذیریم که کوتاهی شده است.
از علل و ریشههای این سهلانگاری بگویید.
قانون نظام مهندســی در سال  1374تصویب و ابالغ شد.
از آن ســال الزام شــد که تمام ساختوسازهای شهری باید
تمام قواعد ملی ساختمان را رعایت کرده و بایستی سازندگان
دارای صالحیت فنی باشند ،کارگران باید ظرف  10سال باید
تماماً مهارت فنی و آگاهی پیدا کرده و کارت مهارت فنی اخذ
میکردند .مصالح باید استاندارد قابل قبول میبود .همه این
مســائل بر روی کاغذ ذکر شــده اما در عمل شاهد پروسه و

مسکن مهر بی پدر و مادر بود

سیکلی معیوب بودهایم.
ســه عامل مهم در بخش ساختوساز وجود دارد ،نظارت،
اجرا و مصالح اســت .از تیرچه و ســتون تا آهن و ...همه باید
اســتاندارد باشــد .خوب میدانیم هیچ کنترلی بر استاندارد
مصالح وجود ندارد .من به شما عرض میکنم که نه در تولید
بتن کنترلی وجود دارد نه در تولید آهن نظارتی هســت؛ ما
آهنی وارد میکنیم که با چکش میشکند .خوب این مصالح
بدون هیچ کنترلی در انبوهی از ســاختمانهای شــهری و
روستایی مورد اســتفاده قرار میگیرد و مابقی مصالح دیگر
هم هیچگونه استاندارد مشخص و قابل قبولی ندارند .بعد از
آن به اجرا کننده میرســیم .برفرض اینکه مصالح استاندارد
به دست پیمانکاران میرسد ،آنها باید اجرایی مناسب داشته
باشد .فاجعه اینجاست که ما مجری دارای صالحیت نداریم.
این را براســاس واقعیت موجود به شما میگویم 90 ،تا 95
درصد از ســاختمانهای پایتخت ،بدون مجری ذیصالح در
حال ساخت است .مجری ذیصالح یعنی کسی که صالحیت
ساختوساز داشته باشد .ما فقط با بساز و بفروشی یا به بیان
عامیانه «بساز و بندازی» مواجهیم.
یک روز پــس از آنکه
معــاون اول رئیسجمهور
ایران بیشــترین خانههای
قربانی زلزله اخیر را متعلق
به مســکن مهر دانست،
رئیــس ســازمان نظام
مهندسی ایران خبر داد که
این سازمان «هیچ نظارتی»
بر ساخت این پروژه نداشته
است .در این باره بفرمایید؟
ابعاد فاجعــه فراتــر از این
حرفهاســت .مهنــدس ناظر
حتی در جاهایی هم که حضور
دارد هم حضورش خنثی است؛ یک سیستم معیوبی نیاز به
مهندس ناظر را بیمعنی کرده است.
بگذاریــد تا با ضلع دیگر حوزه مســکن یعنی نظارت این
موضوع را شرح دهم .قانونگذار در قانون نظام مهندسی کنترل
ساختمان را به عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته است؛ این
در حالی است که این سازمان هیچگونه قدرتی ندارد که اوالً
ناظرش بخواهد جلوی ایــن کار را بگیرد ،ثانیاً اینکه اگر هم
ناظری بخواهد کارش را درست انجام دهد ،با موانعی اساسی
برخورد میکند .مهندس ناظر که پلیس ســاختمان نیست.
مهندس ناظر فقط میتواند گزارشش را به شهرداری و پلیس
ساختمان ارائه کند .شهرداری ابدا ً هیچگونه عالقهای ندارد که
جلوی ســاختمان را از نظر استحکامی بگیرد .اگر به گزارش
مهندس ناظر توجهی میکند ،صرفاً از باب تعلقات معماری
است .یعنی آنجایی که اضافه بنایی هست ،تغییر کاربردی
وجود دارد و ...بالفاصله وارد میشود؛ چرا؟ چون از ق َِبل ورود به
خاطر اضافه بنا میتواند درآمدی کسب کند.
چرا شهرداری به اصول مقاومسازی و زیرساختی
ساختمان بیتوجه است؟
به دلیلی این اســت که شهرداری ،مهندس ناظر را مزاحم

میداند .شــهرداری نمیخواهد که مهنــدس ناظر مدام به
مالک گیــر بدهد یا بخواهد کار ساختوســازش را تعطیل
کند .شهرداری میخواهد مالک هرطور که دلش میخواهد،
ساختمانش را بسازد و مشخص است وقتی حضور مهندس
ناظر در ساختوســاز کمرنگ میشود ،تخلفات زیادی انجام
میشود .اینگونه باز شهرداری با اخذ جریمه از مالک منتفع
میشود و این سیکل معیوب به شکلی دایرهوار ادامه مییابد.
خــوب این نظام معیوب و عدم همکاری شــهرداری با نظام
مهندســی باعث شده که نظام مهندســی مأیوس شود .در
حال حاضر نظارتهایی که در سطح کشور و پایتخت داریم،
نظارتهای صوری اســت و واقعی نیســت و هیچکس برای
نظارت واقعی و مهندسی ،اهمیتی قائل نیست.
نه بساز و بفروش میخواهد مهندس ناظر سر کارش باشد و
نه شهرداری و متأسفانه نظام مهندسی هم به این وضع عادت
کرده است .البته این را هم بگویم که قوانینی که در وزارت راه
و شهرسازی مطرح شده و به تصویب رسیده ،ناکارآمد است؛
قواعدی است که صوریکاری را تقویت میکند .به بیانی دیگر،
نظام کاغذبازی و بورکراتیک موجود هم باعث بازتولید بیشتر
صوریکاری و نظارتهای غیرواقعی شده است .پس میبینید
ما با سیســتمی که در الیههای مختلفــش ناکارآمد و دچار
اخالل است ،مواجهیم .و من تالش میکنم این سیستم را تا
حد امکان برای شما ترسیم کنم تا بفهمیم که چرا به فاجعه
ساخت پروژه مسکن مهر در بخش دولتی و ساختوسازهای
غیرفنی در بخش خصوصی رسیدهایم .برای مثال در شرایطی
که کار ساختوســاز خوابیده و شرکتهای زیادی هم وجود
ک میلیون
دارند ،در آنی به شــرکتی گفته میشــود شما ی 
مترمکعب ظرفیت کار دارید؛ مشخص است نوعی رقابت ناسالم
بین شرکتهای ساختوساز شکل میگیرد .همینطور این
رقابت ناسالم بین مهندسان هم ترویج میشود .رقابت ناسالم
مهندسان یعنی اینکه به میل سازنده و بساز بفروش ،با گرفتن
پول کمتری بحث نظارت را هم به شکلی صوری پیش ببرند.
شما یک سیستم معیوب را بهخوبی ترسیم کردید.
حاال این وضعیت معیوب و این همدســتی فراقانونی
چند ضلع ساختوساز ،مثل شــهرداری وازرت راه و
شهرســازی و پیمانکار ،در نهایت منجر به فاجعهای
ی آن را در پروژه
در ابعاد ملی میشــود که نمود عین 
مسکن مهر میبینیم .مشخص ًا در ارتباط با مسکن مهر
و خساراتی که در چند روز گذشته به بار آمده بفرمایید.
آنچه من شرح دادم ،بیشتر به وضعیت کلی بخش خصوصی
در ساختوسازهای شهری برمیگردد .حاال از این زیباتر ،به
مسکن مهر میرسیم .مسکن مهر همین نظارت صوری را که
درباره بخش خصوصی گفتم هم نداشته است .ببینید عمق
این فاجعه تا کجا بوده که سازمان نظام مهندسی میگوید بر
مسکن مهر نظارتی نداشته است .همین مجری اسمی را هم
نداشــته است .سازنده بساز و بفروش بخش بخش خصوصی
برای اینکه بتواند ســاختمانش را راحتتر و با پول بیشتری
بفروشد ،باألخره سعی میکند استانداردها را هرچند اندک،
رعایت کند .مسکن مهر این کمترین اقدام را هم ندارد .یعنی
کمترین اصول اخالقی و وجدانی هم رعایت نشده است.
مســکن مهر یک مســکن بیپدر و مادری بوده که هیچ

متولیای نداشته اســت .و اینگونه شد که یک عده آدمهای
بیانصــاف و فرصتطلب ،با اســتفاده از بنجلترین مصالح
برای ارزان تمام کردن قیمت نهایی مســکن ،و با استفاده از
نیروی انســانی ناکارآمد و فاقد شــناخت و بیهیچ نظارتی،
ساختمانهایی را ساختند که به نام مسکن مهر میشناسیم.
ابعاد فاجعهآمیز بودن این طرح فراتر از این حرفهاست که در
این گفتوگو مجالش نیست .تنها اینکه ساخت این مسکنها
و حرفهای حماســی متولیان مســکن مهر ،یک وضعیت
گروتسک را ایجاد کرده که هم تراتژدی و هم مضحک است.
مث ً
ال یکی از مســئوالن وقت گفته بود این مسکنها در برابر
هشت ریشتر زمینلرزه مقاومت دارند .برای فرو ریختن این
شبهمسکنها اص ً
ال نیازی به زلزله نیست .اآلن در همین 20
کیلومتری شــهر تهران در پیشــوای ورامین2 ،هزار و 700
واحد مسکن مهر ساختند ،بیآنکه زلزلهای بیاید ،بادی بوزد
یا طوفانی بیاید ،در زمین فرو رفته اســت .یکی میگوید این
نشست به دلیل فاضالب است ،دیگری میگوید به علت اینکه
خاکش را درســت آزمایش نکردند ،دیگری میگوید نشست
زمین است ،مصالحش نامناسب بوده ولی آنچه در نهایت وجود
دارد ،اینکه 2هزار خانواری که در این خانههای قوطیکبریتی
زندگی میکردند ،اآلن آواره شــده و ساختمانهایشان بدون
اینکه یک ریشــتر زلزل ه در کار باشــد ،کج شــده و احتمال
فروریزی دارند.
نهادهای مرجع لرزهنگاری بینالمللی هشــدار
دادهاند که ایران به خاطر قرار داشتن روی گسلهای
فراوان ،امکان دارد در معرض زلزلههای بزرگ دیگری
قرار دارد .از سویی با چنین وضعیت وخیم زیرساختی
در حوزه مسکن و سایر بخشها که شما بیان کردید،
مواجهیم .این اتفاق اگر در تهــران بیفتد ،بیتردید
فاجعهای بزرگ اتفاق خواهد افتاد .در چنین وضعیتی
نمیتوان به گذشته برگشت .آیا راهکاری برای کنترل
این بحران پیش از وقوع فاجعهای در ابعاد عظیمتر ،مث ً
ال
در کالنشهرها ،وجود دارد؟
فکر میکنم استفاده از ضربالمثل معروف «جلوی ضرر را
از هر جایی بگیری منفعت است» در اینجا کاربرد داشته باشد.
درست است ،نمیتوان عقربههای ساعت را به عقب برگرداند،
به زمانی که آن آییننامه مهم تصویب شد ولی میتوان جلوی
سودجویی را در بخش مسکن گرفت .یکی از ریشههای اصلی
وقوع چنین بحرانهایی در سطح کال،ن سودجویی در حوزه
ساختوساز است .ســودجویی بساز و بفروشها ،سودجویی

ی که قوانین را به فروش گذاشته است ،باید جلوی
شــهردار 
اینها را گرفت .بسیاری از برجهای تهران از شمالغرب گرفته
تا شــرق ،روی گســل زلزله قرار دارند .از سعادتآباد بگیر تا
اقدسیه و ...بُعد تراژیک ماجرا آنجاست که متولیان میدانستند
این برجهای گرانقیمت ،قرار است روی گسل ساخته شوند.
باوجود اینکه ممنوع بوده اما شــهرداری برای سودجویی
بیشتر اجازه ساخت داده است .شما میگویید چه باید کرد؟
ساختمان را که نمیشود تخریب کرد .میلیارد میلیارد قیمت
این ساختمانهاست .در حال حاضر  200سال آز اخرین زلزله
تهران میگذرد و هرچه از زمان آخرین زلزله بگذرد ،پتانسیل
زلزله جدید بیشتر میشود .ازاین نظر ،زلزله تهران اگر اتفاق
بیفتد ،مطمئناً باالی هفت ریشتر خواهد بود .گسلهای تهران
مثل نارنجکهایی هستند که هرآن ممکن است ضامنهایشان
کشــیده و انفجاری بزرگ ایجاد کنند .در چنین شرایطی با
حجمی عظیم از ویرانی و تباهی مواجه خواهیم شد .میخواهم
بگویم هرچند شاید دیر شده باشد ،همانطور که کارشناسان
غربی هم در پژوهشــی درباره تهــران اعالم کردند که دیگر
نمیتوان برای تهران کاری انجام داد ،اما به نظرمن کورسوهایی
از امید وجود دارد ،اگر ارادهای برای تغییر در بین مســئوالن
وجود داشته باشد.
مشخص ًا باید چه اقدامی صورت گیرد؟
در وهله اول از همین امروز دولت و شهرداری ،با بازتعریف
مجــدد قوانیــن و برطرف کــردن خألهــای قانونی جلوی
بسازوبفروشیهای تماماً سودجویانه را بگیرند .این نیازمند این
است که ورای منافع حزبی و گروهی و سازمانی به منافع ملی
بیندیشیم.
باید این وضعیت معیوب ،این ســیکل ناقص و فسادانگیز
متوقف شود .از طرفی باید تهران را تا حدود زیادی سبک کرد.
ببینید اگر در تهران زلزله بیاید ،فاجعه تنها در میزان تخریب
زلزله نیســت؛ بلکه شرایط بعد از آن است .اگر خداییناکرده
زلزله بیاید ،به نظر من هرکــس در دم فوت کند ،نفع کرده
است.
چراکــه اگر زنده بماند ،با حجم عظیمی از آتشســوزی و
آوارهای دهطبقه فرو ریختــه در کوچههای باریک ،فاضالب
روآمده و ...مواجه خواهد شــد که تباهکننده جســم و روح
است .شما حساب کنید آواربرداری بم چه مدت طول کشید؟
ساختمان پالسکو در تهران فرو ریخت و آواربرداریش دو هفته
به طول انجامید .حاال شما حساب کنید خیابانها تخریب شود،
کوچهها بسته شود و . ...حتی تصورش هم وحشتناک است.

بانک
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مجمع عمومی سالیانه بانک:

  19درصد از سهم بازار اعطای تسهیالت در اختیار بانک صنعت و معدن است
مديرعامل بانك صنعت و معدن صبح امروز در مجمع عمومي ســاليانه اين
بانك گفت :در بين بانكهاي كشور  19درصد از سهم بازار در اعطاي تسهيالت
متعلق به بانك صنعت و معدن است.
افخمي همچنيــن افزود :بانك صنعــت و معدن در ســال  1395معادل
900ميليارد تومان به طرحهاي صنعتي و معدني تسهيالت پرداخت کرده كه
نسبت به ســال قبل  10درصد افزايش داشته است .وي خاطرنشان ساخت:
سرمايه بانك در پايان سال  ،85مبلغ  730ميليارد تومان بوده است و از محل
افزايش ســرمايه كه در سال  ،86مبلغ  1ميليارد و  500ميليون دالر به بانك
اختصاص داده شــد ،سرمايه بانك به  2070ميليارد تومان رسيد و همچنين
در سال  95جمعاً  4هزار ميليارد تومان شد .مديرعامل بانك صنعت و معدن
خاطرنشان كرد :سرمايه بانك صنعت و معدن تا پايان سال  95به  6هزار ميليارد
تومان رسيده است كه اين رقم در مقايسه با بانكهاي توسعهاي جهان در سطح
پاييني قرار دارد .پس از سخنان مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه روند
برگزاري مجمع ،كرباســيان ،وزير امور اقتصادي و دارايي ،در ادامه گفت :بانك
صنعت و معدن يك بانك توسعهاي و تخصصي است كه انتظار ميرود در رونق
بخش صنعت ،معدن و تجارت اقدامات مهمي را به انجام برساند .البته براي رونق
اين بخشها نبايد بانك صنعت و معدن تنها باشد بلكه صندوق ضمانت صادرات،
بانك توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم ميبايست حمايت و كمكهايشان
را دريغ نكنند .وي افزود :در بحث صنايع كوچك و متوســط كه در ابتدا قرار
بود بانك توسعه تعاون حمايتهاي الزم را از اين بخش داشته باشد و بايد اين
موضوع در زمان مشخص مورد بررسي قرار گيرد ،از طرفي بانك ايران و اروپا با
توجه به شرايط پسا برجام ميتواند به عنوان يك بانك قدرتمند عمل كند .وي
افزود :در بحث فاينانس نيز كه حدود  30ميليارد دالر است ،بيشتر به دو بخش

طرحهاي صنعتي و آب پرداخته شده است كه اگر بتوانيد بخش خصوصي را
نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد ،آنها نيز ميتوانند در جهت رونق صنعت
كمككننده باشند و بسيار مطلوب است.
كرباسيان در خصوص نوسازي صنايع عنوان داشت :در رشد هشت درصدي
ساليانه برنامه ششم  2/7آن بحث افزايش بهرهوري است؛ بدين معني كه نياز به
نقدينگي ،نوسازي ،پركردن ظرفيتهاي خالي و استفاده از زمينههاي صادرات
احساس ميشود كه بايد در برنامههاي راهبردي لحاظ شود .وزير امور اقتصادي
و دارايي گفت :در زمينه معادن بايد سياستهاي وزارت صنعت را دنبال كنيم.
در وزارت نفت بخشهاي اكتشاف ،بهرهبرداري و نگهداري تجميع شدند و اقدام
پســنديدهاي بود ،اگر امكان اين اقدام در بخش معادن هم وجود داشته باشد،
خالي از لطف نيست .كرباسيان افزود :از محورهاي مهمي كه در بودجه كشور
وجود دارد اشتغال ،دانشبنيانها ،پروژههاي زيستمحيطي و اصالح ساختار در
ي است كه سه بخش اول مرتبط
بخشهاي انرژي ،يارانه و صندوق بازنشستگ 
با حوزه فعاليت بانك صنعت و معدن است و خواهش بنده اين است كه به اين
حوزهها بيشتر توجه شود .وي افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن را در راستاي
تامين مالي طرحهاي توســعهاي كشور حائز اهميت شمرد و در اين خصوص
خواستار همراهي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه شد  .اين وزير اقتصادي،
عملكرد بانك صنعت و معدن را در حوزه معدن مثبت ارزيابي كرده و خاطرنشان
ساخت كه اين بانك بايد بيش از گذشته به معدن و صنايع معدني توجه كند.
كرباسيان ضمن اشاره به اين كه عملكرد بانك صنعت و معدن در طرح رونق
توليد قابل مالحظه بوده اســت ،ورود به طرحهاي دانشبنيان را از زمينههايي
دانست كه ورود اين بانك به آن ميتواند نتايج خوبي به دنبال داشته باشد.
گسترش روابط بانكي در عرصه بينالملل از ديگر مواردي بود كه كرباسيان به

عنوان يكي از عملكردهاي مثبت بانك صنعت و معدن به آن اشاره كرد و گفت:
بانك صنعت و معدن در ايجاد روابط كارگزاري و استفاده از امكانات بينالمللي
در تامين مالي طرحهاي صنعتي كشور خوب عمل كرده است.
پس از سخنان كرباسيان ،در ادامه روند برگزاري مجمع ،شريعتمداري ،وزير
صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان كرد :در ابتدا از گزارش عملكرد بسيار خوبي
كه توسط مديرعامل و هيئت مديره بانك صنعت و معدن ارائه شد ،كمال تشكر
را دارم .خوشبختانه اين بانك به عنوان بانك توسعهاي با حضور مديريت مهندس
افخمي روند رو به رشــدي داشته اســت .وي افزود :اين گزارش نشان دهنده
افزايش دو برابري اعطاي تســهيالت است .همچنين افزايش درآمدهاي ارزي
با برداشته شدن تحريمها شرايط مطلوبتري را براي تامين مالي ارزي ايجاد
كرده است .وزير صنعت خاطرنشــان كرد :بانك صنعت و معدن در هدايت و
حمايت صنايع بزرگ نيز اقداماتي را انجام داد و بايد توجه داشت كوچك شدن
اقتصاد كشور به صالح نيست و بايد در بخشهاي نفت ،گاز ،انرژي و معادن در
كشور از شــركتهاي دانشبنيان استفاده و حمايت شود و اين ظرفيتها در
كشــور نشاندهنده اين است كه اقتصاد ايران بايد توسط تصميمگيري بزرگ
وسعت پيدا كند.
شــريعتمداري گفت :اقتصاد ايران بسيار به نظام بانكي متصل است و ما اگر
بخواهيم ظرفيتهاي ديگــري را مانند دانشبنيانها تقويت كنيم و تا حدي
تمركز اقتصاد ايران را از نظــام بانكي برداريم ،مهمترين عضو در نظام بانكي،
يعني بانك صنعت و معدن است؛ چراكه ميتواند نقش سازندهاي در حمايت از
دانشبنيانها داشته باشد .وي در خصوص افزايش سرمايه افزود :افزايش سرمايه
شش درصدي بانك صنعت و معدن توسط بانك مركزي بيانگر اين است كه ما از
شرايط مطلوب بانكهاي تخصصي و توسعهاي دنيا بسيار عقب هستيم و از آقاي

پورمحمدي درخواست ميكنيم با توجه به تجربياتي كه در نظام بانكي كشور نيز
دارند در خصوص مسئله افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي و توسعهاي رويكرد
جديتري داشته باشند .شريعتمداري اظهار كرد :مسئله مهم ديگري كه بايد
به آن اشاره كرد ،مسئله نوسازي واحدهاي صنعتي است و بايد بررسي شود كه
آيا بانكها به اعطاي تسهيالت براي نوسازي ماشين آالت فرسوده و واحدهاي
توليدي ميپردازند يا خير ،و اين اقدام اگر صورت ميگيرد آيا توليدات آن واحد
توليدي جايگزين واردات ميشود يا براي صادرات نيز سرمايهگذاري خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد :توجه به موضوع معدن كه بسيار در كشور ناديده گرفته
شده است ،بايد مورد پيگيري قرار گيرد؛ چراكه با توجه به ظرفيتهاي زيادي
كه كشور در بخش معدن دارد ،اين موضوع از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي عنوان داشت :با حمايتهاي وزير اقتصاد براي اولينبار يك نقشه راه چهار
ساله براي توسعه معدني كشور طراحي كردهايم كه ابعاد گستردهاي دارد و بانك
صنعت و معدن نيز ميبايست توجه ويژهاي به اين مقوله داشته باشد.
وي افزود :تامين مالي بخش معادن بسيار اهميت دارد .مرحله ابتدايي فعاليت
معادن موضوع اكتشاف است اما متاسفانه در حال حاضر ابزارهاي اكتشاف بسيار
مستهلك ميباشند كه بايد با تامين مالي اين ابزارها را نوسازي كنيم.
پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد :بانك صنعت و معدن يك بانك چابك،
منضبط و مؤثر اســت .اين بانك با تعداد شــعب محدود و با وجود نيم درصد
پرسنل نظام بانكي عملكرد بسيار پرفروغي دارد كه قابل مقايسه با بسياري از
بانكهاي بزرگ كشورنیست .وي افزود :بانكهاي كشور با حجم وسيعي طلبكار
دولت و بدهكار به بانك مركزي هستند اما خوشبختانه بانك صنعت و معدن
رقم قابلتوجهي از دولت طلب نداشته است و تقريباً هيچ اضاف ه برداشتي از بانك
مركزي نيز ندارد و اين نشاندهنده انضباط مالي بانك صنعت و معدن است.

