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ایــران بــه ســبب داشــتن انــواع معــادن و کانیهــای گوناگــون از جملــه کشــورهای منحصربهفــرد
جهــان محســوب میشــود کــه برخــی از انــواع ایــن معــادن و کانیهــا بینظیــر هســتند.
انقــاب صنعتــی و توســعه اقتصــادی باعــث شــد تــا توجــه کشــورهای پیشــرفته را بــه ســوی کشــف
معــادن ســایر نقــاط توســعهنیافته جلــب کنــد .از ایــن زمــان بــه بعــد بــود کــه پــای بیگانــگان بــرای
کشــف و اســتخراج و اســتفاده از ایــن معــادن بــه ایــن کشــورها بــاز شــد .کشــور مــا نیــز از ایــن امــر
مســتثنی نبــود .تالشهــای بیگانــگان بــرای اســتفاده از ایــن معــادن قبــل از شــروع قــرن  ۱۴هجــری
شــروع شــد .در عصــر امتیــازات در دوره قاجــار قراردادهایــی بــا بیگانــگان بــرای اکتشــاف و اســتخراج
معــادن امضــا شــد .امــا در آغــاز ایــن قــرن بــود کــه ایرانیهــا بهتدریــج دســت بیگانــگان از ایــن
معــادن را کوتــاه کردنــد و خــود بــه ایــن امــر همــت گماشــتند .نخســتین تــاش بــرای اســتقالل معادن
در کشــف و اســتخراج تکیــه بــه نیــروی انســانی متخصــص بــود کــه بــا اعــزام دانشــجویان بــرای ادامــه
تحصیــل در دهــه  ۱۳۰۰بــه اروپــا صــورت گرفــت .ایــن افــراد در بازگشــت مدیریــت معــادن بســیاری
را بهدســت گرفتنــد و نقــش مهمــی در توســعه معــادن بــازی کردنــد .بعدهــا معــدن نقــش اساســی
در توســعه اقتصــادی پیــدا کــرد .اقــدام بیرونیــت در انتخــاب ده چهــره اثرگــذار معدنــی ایــران در قــرن
چهاردهــم خورشــیدی شایســته تقدیــر اســت و نشــان میدهــد کــه ایــن چهرههــای وطنپرســت
تــا چــه حــد نقــش اساســی در تعییــن ســاختارهای اقتصــاد معــدن برعهــده گرفتنــد و تــا حــد زیــادی
اســتقالل اقتصــادی را تحقــق بخشــیدند.
خدمــت ایــن بــزرگان بــه رشــد و توســعه معــادن را بایــد بــا جزئیــات بیشــتری در تاریــخ اقتصــادی ثبت
کــرد و تنهــا بــه ذکــر نــام و تقدیــر از آنهــا بســنده نکــرد تــا نســل آینــده تجربــه زیســته ایــن بــزرگان را
ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار دهــد .قطعــا افــراد دیگــری هســتند کــه خدمــات مختلفــی بــه توســعه
معــادن در ایــران کردنــد و ایــن  ۱۰نفــر را بایــد بــه عنــوان نماینــده صدهــا مهنــدس و کارگــری محســوب
کــرد کــه در ایــن راه تــاش کردنــد و عمــر و جانشــان را بــرای توســعه و پیشــرفت ایــران فــدا کردنــد.
ادامه در صفحه بعد

در میــان تمــام دورههــای رشــد صنعتــی کشــور دهــه  ۴۰بیشــتر از هــر دوره دیگــری در روزگار پیــش از
انقــاب خودنمایــی میکنــد .بــرای شــناخت راز موفقیــت اقتصــاد ایــران در دهــه  ۴۰بایــد چنــد ویژگــی
پیرامونــی و شــخصیتی دکتــر علینقــی عالیخانــی را بررســی کــرد.
چگونگــی ســرکار آمــدن ایشــان بهعنــوان وزیــر اقتصــاد نشــان میدهــد کــه او خــاف برخــی
تصورهــا کــه افــراد رده باالیــی رژیــم پهلــوی از خانــواده هــزار فامیــل بودهانــد و یــا وابســتگیهایی
بــه دربــار داشــتهاند ،از خانــوادهای معمولــی بــا پــدری کــه ســتوان ارتــش بــود بــه ایــن مقــام رســید.
آقــای عالیخانــی جــزو همــان افــرادی بودنــد کــه در دهــه  ۳۰بورســیه تحصیلــی گرفتنــد و بــه فرانســه
رفتنــد و توانســتند عنــوان دانشــجوی ممتــاز را در بیــن تمــام دانشــجویان وقــت بــه دســت آورنــد.
در پایان دهه  ۳۰رکودی عجیب کشور را فراگرفت که محصول مدیریت علی امینی بهعنوان نخستوزیر بود.
وقتــی شــاه بهنوعــی امینــی را کنــار گذاشــت ،اســداهلل علــم نخســتوزیر شــد و اعــام کــرد کــه
اقتصــاد ایــران بــه فــردی ماننــد دکتــر شــاخ آلمانــی نیــاز دارد .ازایــنرو عالیخانــی را بهعنــوان وزیــر
اقتصــاد معرفــی کــرد و او هــم اختیاراتــی را از شــاه گرفــت و شــرط و شــروطی گذاشــت تــا پســت را
قبــول کنــد و شــاه هــم بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور مجبــور شــد ایــن شــرایط را بپذیــرد.
از آقــای رضــا نیازمنــد که معاونــت صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد را بر عهده داشــت پرســیدم که در اولین
مالقاتتــان آقــای عالیخانــی را چطــور دیدید کــه گفت دیــدم جوانــی بلندقد وارد جلســه شــورای معاونان
وزارت شــد و شــروع بــه صحبــت کردن کرد .در همان جلســه همه متوجه شــدند کــه او با ســایر وزرایی که
دیــده بودند فرق دارد .بینشــی در توســعه داشــت کــه تابهحال از مدیران اقتصادی کشــور نشــنیده بودیم.
ایــن پژوهشــگر اقتصــاد اجتماعــی افــزود :آقــای عالیخانــی وقتیکــه از فرانســه به ایــران آمد و وزیر شــد
مســافرتهای هدفمنــدی را بــه بیشــتر مناطــق ایــران آغــاز کــرد تــا دیــدی کلــی بــه کشــور پیــدا کنــد و
از علــم اقتصــادی کــه آموختــه بــود اســتفاده کــرده و مدلــی برای توســعه اقتصــادی ایــران طراحــی کند.
او پیــش از اینکــه وزیــر اقتصــاد شــود ،مدتــی مشــاور اتــاق بازرگانــی ایــران بــود .ایــن موضــوع ســبب
شــد تــا بــا ادبیــات بخــش خصوصــی و طــرز تفکــر بازرگانــان و صنعتگــران آشــنا شــود .بــه طــوری
کــه وقتــی بــه وزارت اقتصــاد رســید نظــام اداری را تغییــر داد و کاری کــرد تــا بخــش خصوصــی و
ســرمایهگذاران نســبت بــه دولــت اعتمــاد حاصــل کــرده و در جهــت توســعه کشــور بکوشــند.
ایــن تغییــرات کار را بـ ه جایــی رســاند کــه در دوره وزارت او ایــران وامــی از خــارج نگرفــت و در ایــن دوره
ســرمای ه گــذاران داخلــی ایــران صنایــع بزرگــی را پایهگــذاری کردنــد چراکــه عالیخانــی توانســته بــود
اعتمــاد آنــان را جلــب کنــد.
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از ســویی دیگــر نظــام مالیاتــی و اظهارنامههــا را محرمانــه و غیرقابــل سوءاســتفاده از ســوی دولــت
گ ســازمانی چنــان رواج یافــت کــه روزی خــود عالیخانــی فــرم اظهارنامــه
قلمــداد کــرد .ایــن فرهنــ 
یکــی از بازرگانــان را میخواســت امــا کارمنــد مربوطــه اعــام کــرد کــه ایــن فرمهــا محرمانــه اســت.
تدویــن یــک منشــور ســامانی از مهمتریــن اقدامــات او و تیمــش بــود بــه طــوری کــه حتــی مجــوز
کارخانــه ســیمان در داخــل محــدوده شــعاع  ۱۲۰متــری تهــران را بــه آقــای معینیــان بهعنــوان رئیــس
دفتــر مخصــوص شــاه نــداد .تــا جایــی کــه شــاه گفتــه بــود «ایــن دراز بــه مــا هــم مجــوز نمیدهــد».
بهکارگیــری یــک تیــم تکنوکــرات از دیگــر دســتاوردهای دوره عالیخانــی اســت .بخــش اجرایــی وزارت
و معاونــت صنعتــی و معدنــی را بــه رضــا نیازمنــد ســپرد ،محمــد یگانــه کــه از اقتصاددانــان برجســته
دنیــا بــود و از طــرف بانــک جهانــی مطالعاتــی را در خصــوص تونــس و مراکــش انجــام داده بــود را
مســوول تدویــن برنامههــای کالن ایــن وزارتخانــه کــرد .آقــای ســادات تهرانــی کــه خــود از خانــوادهای
بــازاری و بــازرگان بــود را نیــز بــه معاونــت بازرگانــی انتخــاب کــرد تــا نبــض بــازار را در دســت گیــرد.
کار بهجایــی رســید کــه تولیــدات داخلــی رشــد یافــت و صنایــع بســیاری متولــد شــدند.
در ایــن میــان امــا مدافعــان واردات و مخالفــان تولیــد داخــل اســتدالل میآورنــد کــه
تولیــدات داخلــی کیفیــت نــدارد و بایــد واردات کاال صــورت گیــرد .فشــار آنــان از طریــق
رســانهها شــروع شــد امــا عالیخانــی مقاومــت میکــرد تــا تولیــد داخلــی رشــد کنــد.
یکــی دیگــر از اقدامــات عالیخانــی کــه برخــی روشــنفکران آدرس غلــط دربــاره آن دادهانــد ،مونتــاژکاری
در صنایــع کشــور اســت .عالیخانــی واردات بســیاری از کاالهایــی را کــه بــه روش ســی کــی دی تولیــد
میشــد آزاد کــرد تــا ســی کــی دی کاری بــه تعمیــق ســاخت داخلــی منتهــی شــده و در ادامــه
صنایــع بــزرگ خودروســازی و لــوازم خانگــی را بــا تمــام حلقههــای ارزشافــزوده ایجــاد شــود.
یکــی از مســائل مهمــی کــه بایــد مــورد تحلیــل قــرار گیــرد ،نحــوه برکنــاری او از وزارت اقتصــاد و حــذف
تدریجــیاش از نظــام تصمیمگیــری اســت .او در آن ســالها در کار خــودش موفــق شــده و کارآمــدی
خــود را ثابــت کــرده بــود .در آرشــیو خاطــرات ســناتور کنــدی میخوانیــم کــه میگویــد گزارشهــا از
حضــور برخــی افــراد ملیگــرا در رأس اقتصــاد حکایــت دارد .شــاه از ایــن گزارشهــا نگــران شــده بــود
کــه مبــادا چنیــن افــرادی جــای او را بگیرنــد .از ســویی دیگــر عالیخانــی بــه دلیــل مقاومــت در برابــر
خواســتههای دربــار مــورد کینــه شــاه قرارگرفتــه بــود .ایــن مــوارد ســبب شــد تــا او بهتدریــج از وزارت
اقتصــاد حــذف شــود و مــدت کوتاهــی ریاســت دانشــگاه تهــران را بــر عهــده گیــرد .پــس از برکنــاری از
دانشــگاه تهــران هــم دیگــر هیــچ پســت دولتــی بــه او ندادنــد امــا کمــاکان جلســات خــود را بــا همــان
تیــم کارشناســی خــود و فعــاالن صنعتــی ادامــه م ـیداد و آنهــا را راهنمایــی میکــرد.

بهناممعدن

محمدرضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران

تاریــخ پــر فــراز و نشــیب معدنــکاری مــدرن در ایــران را نمیتــوان بــدون در نظــر گرفتــن نــام یــووان
اشــتوکلین ،زمینشــناس فقیــد سوئیســی نوشــت .فــردی کــه  ۲۷ســال در ایــران عمــر خــود را گذرانــد
و خدمــات بزرگــی بــه صنعــت نفــت و معــدن کــرد و در تهیــه نقش ـههای زمینشناســی و اکتشــافات
معدنــی کشــور نقــش بســزایی داشــت .او بــود کــه بیشــتر نقــاط ایــن ســرزمين را مــورد کاوش خــود
قــرار داد و پایههــای تاســیس ســازمان زمینشناســی ایــران را بنیــان نهــاد و بــا تالشهــای مرحــوم
نصرال ـ ه خــادم ایــن ســازمان را تاســیس کــرد .شــاید اغــراق نباشــد کــه اشــتوکلین را بــه عنــوان یکــی
از چهرههــای برجســته توســعه بخــش معــدن ایــران در صــد ســال اخیــر معرفــی کــرد و از او تجلیــل
بهعمــل آورد .تاریــخ معــادن کشــور ظــرف یکصــد ســال اخیــر بــا اکتشــافات نفتــی عجیــن شــده اســت
و بــا تــاش بســیاری از زمینشناســان وطنــی و غیــر وطنــی شــناخت ظرفیتهــای معدنــی ایــران
عمــق گرفتــه اســت .در کنــار اســامی انتخــاب شــده بــرای معرفــی موثرتریــن افــراد در توســعه بخــش
معــدن میتــوان نامهــای دیگــری را ذکــر کــرد و بــه بررســی نقــش آنــان در بخــش معــدن پرداخــت.
زندهیــاد مرتضــی رســتگار ،بنیانگــذار شــرکت کالســیمین را میتــوان پــدر معدنــکاری نویــن ایــران
دانســت .او بــه عنــوان بهرهبــردار معــدن ســرب و روی انگــوران در دهــه  ۴۰بــا تجهیــز ایــن معــدن و
تجهیــز آن بــه مدر نتریــن روش حمــل و نقــل مــواد معدنــی ،ایــران را بــه یکــی از قطبهــای تولیــد
ســرب و روی در دنیــا مطــرح کــرد و زنجــان بــه مرکــز تولیــد ایــن دو فلــز ارزشــمند تبدیــل شــد.
ادامه در صفحه بعد

تلهکابیــن  ۲۰کیلومتــری انتقــال مــواد معدنــی از معــدن انگــوران بــه کارخانــه فــرآوری هنــوز در مســیر
ایــن معــدن خودنمایــی میکنــد و نشــان میدهــد کــه اگــر بخــش خصوصــی در امــر تجهیــز معــادن
آزاد گذاشــته شــود خواهــد توانســت بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتخراج و بهرهبــرداری از معــادن را در
دســتور کار خــود قــرار دهــد.
نــام بــرادران رضایــی را نمیتــوان در توســعه معــادن کشــور از قلــم انداخــت .همانهایــی کــه معــادن
کرومیــت کشــور در اســفندقه را تجهیــز و ذخایــر عظیــم مــس در سرچشــمه را کشــف کردنــد .بــرادران
رضایــی اگرچــه بــا سیاســت رژیــم قبــل دستشــان از مــس کوتاه شــد امــا بــا توجه بــه دور اندیشـیای
کــه داشــتند کارخانــه عظیــم هپکــو را تاســیس کردنــد تــا نیــاز معــادن کشــور بــه ماشــینآالت را
مرتفــع کننــد.
ایــن افــراد شــاید در قضاوتهــای کنونــی جایــی بــرای دفــاع نداشــته باشــند امــا وقتــی کــه در
ظــرف مــکان و زمــان خــود بررســی شــوند حتمــا از خدمــات آن تقدیــر بهعمــل خواهــد آمــد .در
همیــن دوره اخیــر بزرگانــی از بخــش خصوصــی بهرغــم تمــام مشــکالت کس ـبوکار در کشــور ،تمــام
ســرمایه و عمــر خــود را بــه پــای معــادن ریختنــد و توســعه ایــن بخــش را ادامــه دادنــد .کســانیکه
شــاید امــروز در میــان برخــی بــزرگان بخــش نامشــان بــه چشــم نیایــد امــا اگــر قــرار باشــد چند ســال
دیگــر تاریخــی بــرای توســعه معــادن در قــرن جدیــد نوشــته شــود ،حتمــا نامشــان در صــدر لیســت
م پسندیدهایســت کــه ســال
قــرار خواهــد گرفــت .تجلیــل از بــزرگان و خادمــان بخــش معــدن اقــدا 
بــه ســال بهتــر اســت انجــام شــود و از افــراد تــا زمانــی کــه در قیــد حیــات هســتند تجلیــل شــود.

راز تاسیس ذوب آهن

سعید لیالز
پژوهشگر تاریخ اقتصاد ایران

ـر اقتصــا ِد ایــران بــدون در نظــر گرفتــن نقــش صنعــت نفــت و درآمدهــای نفتی
بررســی تاریــخ یکصــد ســال اخیـ ِ
غیــر علمــی و بــه دور از واقعیــت اســت .صنعتــی شــدن ایــران مرهــون کشــف نفــت در کشــور اســت چــرا کــه با
راه افتــادن ایــن صنعــت شــاهد آن هســتیم کــه فعالیتهــای باالدســتی و پاییــن دســتی آن بهشــدت توســعه
ـاس نیــاز بــه صنایــع مــدرن و ســنگین میکنــد .شــاید در آن
مییابــد .بــا کشــف نفــت اســت کــه ایــران احسـ ِ
دوره میتوانســتند قنــد و چــای را وارد کشــور کننــد امــا بــا توجــه بــه اجبارهایــی کــه توســعه صنعــت نفــت روی
دوش ایــران گذاشــت نیــاز بــه فلــزات و ریختهگــری افزایــش یافــت .کارگــران ســاده رفتــه رفتــه ماهــر شــدند و
بــه یادگیــری مهارتهایــی چــون جوشــکاری پرداختنــد تــا بتواننــد خطــوط لولــه انتقــال نفــت را توســعه دهنــد.
پــس از صنعــت نفــت ،صنعــت راهآهــن بــود کــه فــاز دوم صنعتــی شــدن کشــور را آغــاز کــرد .بــا توســعه صنعت
ریلــی گام بــزرگ دیگــری در جهــت افزایــش مهــارت کارگــران و ایجــاد کارگاههــای صنعتــی برداشــته شــد و ایــران
توانســت بــه باشــگاه دارنــدگان سیســتم حمــل و نقــل ریلــی دنیــا بپیونــدد .در دهــه بیســت بــا حملــه متفقیــن
بــه ایــران فــاز ســوم صنعتــی شــدن ایــران شــکل گرفــت .در آن زمــان هــزاران دســتگاه کامیــون و اتوبــوس وارد
کشــور شــد تــا نیروهــا و تجهیــزات متفقیــن را جابجــا کنــد .دههــا کارگاه تعمیــر کامیــون و اتوبــوس در کشــور
ایجــاد شــد و کار بدانجــا کشــید کــه بــا توجــه بــه کمبــود راننــده ،صدهــا نفــر آمــوزش دیدنــد و بــه راننــدگان
حرفـهای خودروهــای تجــاری تبدیــل شــدند .در دهــه  ۳۰بــود کــه ایــران حتــی صاحــب کارخانــه اتوبــوس
و کامیــون شــد و ایــن صنعــت در کشــور پــا گرفــت .در چنیــن شــرایطی بــود کــه کشــور بــا توجــه بــه
زیرساختزیرســاختهایی کــه صنایــع نفــت ،راهآهــن و خودروســازی بهوجــود آوردنــد و ســاخت و ســاز
رونــق گرفــت ،نیــاز بــه ایجــاد کارخانــه ذوب آهــن احســاس شــد .تکنولــوژی ایجــاد ذوب آهــن در آن زمــان
هرگــز بــه ایــران داده نشــد و کشــورهای غربــی هی ـچگاه راضــی بــه اســتقرار صنعــت فــوالد در ایــران نشــدند.
در همیــن زمــان بــود کــه شــاه بــه محمدعلــی صفیاصفیــا کــه خــود دانشآموختــه مهندســی معــدن بــود و
ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه را برعهــده داشــت ماموريــت داد تــا بهصــورت مخفیانــه بــا شــورویها وارد
مذاکــره شــده و مقدمــات تاســیس پنــج کارخانــه
ادامه در صفحه بعد

بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان ،تراکتورســازی تبریــز ،آلومینیــوم اراک ،ماشــین ســازی تبریــز و ماشــین ســازی اراک
را فراهــم کنــد .در تاســیس ایــن کارخانههــا ،بلــوک شــرق شــامل شــوروی ،چکاســلواکی ،اوکرایــن و رومانــی
متحــد شــدند تــا فــاز چهــارم صنعتــی شــدن کشــور را در ایــران آغــاز کننــد .در میــان تمــام قراردادهایــی کــه بــا
ایــن کشــورها بســته شــد ،قــرارداد ذوب آهــن نقطــه عطــف قراردادهــای خارجــی ایــران اســت چــرا که بر اســاس
آن ،ایــران ،گازی را کــه در هــوا میســوخت بــه شــوروی داد و در ازای آن تکنولــوژی ذوب آهــن وارد کشــور شــد.
در ایــن راه نمیتــوان خدمــات افــرادی چــون صفــی اصفیــا ،علینقــی عالیخانــی و رضــا نیازمنــد را نادیــده گرفــت.
قــرارداد ذوب آهــن ســبب شــد تــا بخــش بزرگــی از معــادن زغالســنگ و ســنگ آهــن در ایــران مــورد
شناســایی قــرار گرفتــه و دانــش فنــی کشــور در ایــن زمینــه بــاال رود .بــه ثمــر رســیدن ایــن قــرارداد
بــرای ایــران و شــوروی آنقــدر مهــم بــود کــه شــخص آلکســی کاســیگین ،نخســت وزیــر شــوروی و
همســرش ،بــرای افتتــاح ذوب آهــن بــه ایــران بیاینــد و از ایــن طریــق پیامــی سیاســی بــه کشــورهای
غربــی ارســال کننــد کــه بهرغــم تمــام مخالفتهــا ،ایــران صاحــب صنعــت ذوب آهــن شــد.
پــس از آن بــود کــه غربیهــا کوتــاه آمدنــد و در عمــل انجــام شــده قــرار گرفتنــد و در توســعه صنعــت
فــوالد ایــران مشــارکت کــرده و شــرکت دانیلــی ایتالیــا را عمــا وارد صنعــت فــوالد ایــران کردنــد .ســوال
بســیار مهمــی کــه ممکــن اســت در ایــن میــان بوجــود آیــد ایــن اســت کــه ایجــاد چنیــن صنایعــی
مرهــون هوشــمندی افــراد بــود یــا سیســتم؟ تاریــخ اقتصــاد ایــران بــه ایــن پرســش پاســخ داده
کــه هــرگاه سیســتم تصمیــم بگیــرد کشــور توســعه یابــد ،افــراد آن نیــز خودبخــود پیــدا میشــوند.
بــه همیــن خاطــر اســت وقتــی کــه میبینــم سیســتم تصمیــم بــه ایجــاد صنعــت ذوب آهــن
گرفــت ،هماهنگــی کمنظیــری بیــن ســازمان برنامــه و بودجــه ،وزارت اقتصــاد ،بانــک مرکــزی
نهادهــای دیپلماســی ،سیاســی و امنیتــی شــکل گرفــت و ایــن صنعــت در ایــران پایهگــذاری شــد.
بنابرایــن نمیتــوان گفــت کــه فقــط افــراد بودهانــد کــه باعــث توســعه ایــران شــدهاند بلکــه میتــوان
تحلیــل کــرد هــرگاه دســتگاه حاکمــه توســعه کشــور را در اولویــت خــود قــرار داده ،افــرادش را هــم
پیــدا کــرده و فــرد و سیســتم توانســتهاند بــا هماهنگــی خــود باعــث ایجــاد صنعتــی در کشــور شــوند.
در مقابــل هــرگاه درآمــد نفتــی کشــور زیــاد شــده ،ایــن افــراد تکنوکــرات و اصــوال علــم اقتصاد کنار گذاشــته شــده
و افــرادی روی کار آمدهانــد کــه بتواننــد درآمدهــای نفتــی را خــرج کــرده و خــارج از ظرفیــت فرهنگــی و اقتصــادی
کشــور ،طرحهــای توســعهای تعریــف کننــد.

روایت محمد یگانه
از قرارداد احداث کارخانه ذوبآهن
وقتــی کــه آلمانهــا حاضــر شــدند بــه ایــران کمــک بکننــد [تــا کارخانــه ذوب آهــن تاســیس شــود] دکتــر
[علینقــی] عالیخانــی[ ،وزیــر اقتصــاد] از رئیــس دماکــروپ تقاضــا کــرد کــه بیایــد بــه ایــران بــرای مذاکــرات و
ایشــان هــم قبــول کردنــد ولــی  ۲۴ســاعت قبــل از آمــدن ایشــان مســافرت ایشــان لغــو شــد و نیامدنــد.
معلــوم شــد کــه آمریکاییهــا توصیــه کــرده بودنــد بــه دولــت آلمــان کــه بــه صــاح شــما و ایــران نیســت
و کــه بــه ایــران کمــک بکنیــد بــرای ایجــاد چنیــن صنعتــی .وقتــی کــه جلــوی ایــران را بــه ایــن ترتیــب
گرفتنــد ایــران توجــه خــودش را کــرد بــه روسهــا کــه کمــک کــرده بودنــد بــه هندوســتان بــرای ســاخت
کارخانجاتــی بــا تکنولوژ یهــای جدیــد ذوبآهــن .روابــط ایــران هــم داشــت بــا شــورویها بهتــر میشــد.
اوایــل دوره برژنــف شــاه مســافرتی داشــتند بــه شــوروی .وقتــی کــه امکانــات همــکاری بیــن دو کشــور
بحــث میشــود ،ایــن رشــته هــم بــه میــان میآیــد و تصمیــم گرفتــه میشــود کــه چنیــن همــکاری
مــورد بررســی بیشــتری قــرار بگیــرد ،عــاوه بــر آن امــکان صــادرات ایــران بــه شــوروی و ایجــاد کارخانجــات
دیگــر .اینهــا در  ۱۹۶۴تیمــی بــه ایــران فرســتادند و بعــد از اینکــه دیدنــد امکانــات وجــود دارد قــرار شــد
نماینــدگان رســمی آنهــا وارد ایــران بشــوند و مذاکــره بکننــد بــا ایرانیهــا بــرای عقــد قــرارداد .ایــن مذاکــرات
و رفــت و آمدهــا ســعی میشــد بهطــور ســری انجــام بگیــرد کــه مبــادا ایــن مســائل بــه خــارج درز بکنــد.
رئیــس هیئــت ایــران [علینقــی] عالیخانــی بــود نفــر دوم [صفــی] اصفیــاء و بعــد رئیــس گــروه مذاکــره مــن
بــودم بــا تعــداد افــراد و تمــام مذاکــرات هــم در دفتــر مــن در وزارت اقتصــاد عملــی میشــد .ایــن مذاکــرات مــا
در حــدود یــک مــاه طــول کشــید و مــا در مــورد چهــار تــا طــرح داشــتیم مذاکــره میکردیــم .یکــی ذوبآهــن
بــود ،یکــی کارخانــه ماشینســازی ،یکــی هــم صــادرات گاز ایــران بــود بــه شــوروی ،و یکــی هــم ایجــاد یــک
کارخانــه نســاجی در آذربایجــان در دشــت مغــان ….مذاکــرات بســیار ســختی بــود و مــا موفــق شــدیم در عــرض
ایــن یــک مــاه ایــن موافقتنامــه را آمــاده بکنیــم بــه اســتثنای چهــار نکتــه… از آن جملــه بــود مســئله قیمــت
گاز و ظرفیــت ذوبآهــن و ســه چهــار تــا از ایــن قبیــل نــکات .ولــی در هــر حــال در اصــول توافــق شــده بــود.
یــک روز قبــل از اینکــه ایــن موافقتنامــه پــاراف بشــود آمــاده پــاراف شــدن باشــد آمریکاییهــا اطــاع پیــدا
کــرده بودنــد کــه بهطــور ســ ّر ی در وزارت اقتصــاد مشــغول مذاکــره هســتند بــا گروهــی و ایــن هــم در دفتــر

محمــد یگانــه انجــام میگیــرد .در ایــن موقــع آقــای  Meyerســفیر امریــکا بــود و مــن هــم در ایــران بــودم
تــا آن موقــع یــک ســال بــا هــم تماســی نداشــتیم .آقــای  Meyerبــه مــن تلفــن کردنــد بــرای بــار اول و بعــد
میخواســتند مــرا بــه شــام دعــوت بکننــد .بــه منشــی خــودم گفتــم کــه فعـاً پیغــام را بگیریــد بعـ ً
ـدا جوابشــان
را میدهــم .مــن بالفاصلــه رفتــم پیــش عالیخانــی وزیــر اقتصــاد کــه ایشــان همچیــن تلفنــی کردنــد چــه جوابــی
بایســتی داد؟ البتــه صــاح نیســت کــه مــن بــروم آنجــا در این اوضــاع و احــوال .ایشــان پرســیدند« .چطــور؟ این
موافقتنامــه در چــه حالــی اســت؟» گفتــم« ،فــردا آمــاده پــاراف شــدن اســت ».ایشــان گفتنــد« ،که پــس در این
صــورت شــما ایــن را قبــول بکنیــد ».ولــی بــاز مــن صــاح ندیــدم کــه مــن بــه تنهایــی بــه ســفارت آمریــکا بــروم.
ً
مجــددا تمــاس گرفتنــد پرســیدم« ،خــوب چطــور شــده کــه دعــوت میکنیــد» ایشــان گفتنــد،
ســفیر کــه
«مــا اطالعاتــی بــه دســتمان رســیده مذاکراتــی دارد انجــام میشــود و میخواســتیم ببینیــم کــه چــه وضعــی
هســت ».در آن صــورت مــن گفتــم کــه« ،درســت اســت مــن در ایــن مذاکــرات شــرکت دارم ،ولــی از مــن
ارشــدتر دو نفــر دیگــر هــم هســتند کــه یکــی آقــای عالیخانــی وزیــر اقتصــاد و آن یکــی هــم آقــای صفــی
اصفیــاء رئیــس ســازمان برنامــه ،آنهــا در موقعیــت بهتــری هســتند کــه بــه ســؤاالت شــما پاســخ بدهنــد».
بنابرایــن از آنهــا هــم دعــوت کردنــد و ایــن بالفاصلــه دو ســه ســاعت بعــد از اینکــه موافقتنامــه امضــا شــده
بــود رفتیــم آنجــا .بــرای اینکــه از روز اول شــاه ترســش از ایــن بــود کــه بعضــی افــرادی در ایــران پیــدا بشــوند
و ایــن اطالعــات را بــه خــارج بدهنــد و بعــد فشــارهایی بیایــد جلــوی ایــن کار گرفتــه بشــود .ایــن بــود کــه
میخواســتند آمریــکا در مقابــل عمــل انجــام شــده قــرار بگیــرد .و البتــه فردایــش هــم بنــا بــود کــه اعــام بشــود
بــه مــردم گفتــه بشــود کــه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد .و حتــی اعــام هــم شــد یعنــی بــه روزنامجــات داده شــد.
در مهمانــی ســفیر ایــن مســئله را کــه مطــرح کــرد آقــای عالیخانــی گفتنــد «نــه چیــز مهمــی نبــود ،بــرای
شــما مــورد عالقــه نیســت .چــون مدتــی بــود یــک طرحــی داشــتیم منتهــای ســعی و کوشــش را کردیــم
کــه بــا شــما کنــار بیاییــم و شــما گفتیــد کــه عملــی نیســت و جــواب منفــی دادیــد مــا هــم باالخــره
مجبــور شــدیم راهحــل دیگــری برویــم و ایــن همســایههای شــمالی آمــاده بودنــد بــرای ایــن بــود مــا».
گفــت« ،در چــه مرحلهایســت؟» گفــت « ،قــراردادش را قبــل از اینکــه بیاییــم اینجــا امضــا کردیــم».
آنهــا خیلــی ناراحــت شــدند .ولــی خــوب عمــل انجــام شــدهای بــود و ایــن نشــان داد در آنجــا کــه
ایــران مصمــم اســت بــرای رفتــن بــه طــرف صنعتــی شــدن ولــو اینکــه ایــن از هــر کجــا کمــک را بگیرنــد.
منبــع :مصاحبــه محمــد یگانــه ،رئیــس کل بانــک مرکــزی در دهــه  ۴۰بــا پــروژه تاریخ شــفاهی ایــران در دانشــگاه
هــاروارد ،نــوار هفتم

فصلاول

۱۰چهرهموثربخش
معدنوصنایعمعدنی
در۱۰۰سالگذشته

امیــر علــی شــیبانی در ســال  1301در شــهر بیرجنــد در جنــوب خراســان متولــد شــد و پــس از تحصیــات ابتدایــی و اخــذ دیپلــم ،در رشــته
معــدن در دانشــكده فنــی دانشــگاه تهــران بــه تحصیــل پرداخــت و در تمــام ســالهای تحصیل همــواره با شایســتگی مقــام اول را کســب
میکــرد .پــس از اخــذ لیســانس از دانشــگاه تهــران ،موفــق بــه دریافــت بــورس خــارج از کشــور شــد .شــیبانی از دانشــگاه اوکالهامــا فوق
لیســانس و از دانشــگاه هــاروارد موفــق بــه اخــذ درجــه مهنــدس عالــی دكتــری شــد .برنامهریــزی فــوالد در دوره مدیریــت دكتــر شــیبانی،
بســیار دقیــق و بــدون وقفــه بــه پیــش میرفــت و ظــرف مــدت كمتــر از پنــج
ســال بــه مــوازات احــداث كارخانــه ذوبآهــن اصفهــان ،معــادن وابســته بــه
فــوالد ،اكتشــاف و تجهیــز شــدند کــه معــادن ســنگآهن ایــران مرکــزی در
بافــق ،زغالســنگ كرمــان ،زغالســنگ البــرز غربــی ،زغالســنگ البــرز شــرقی،
زغالســنگ البــرز مركــزی و ...میــراث آن دوره اســت.
در حقیقــت دكتــر شــیبانی بــرای اولیــن بــار معدنــكاری مــدرن را در كشــور مــا
بنیــان نهــاد .ظرفیــت تولیــد ذوبآهــن اصفهــان در فــاز اول آن دوره  900هــزار
تــن در ســال بــود كــه براســاس توافقهــای انجــام شــده در ســال  1354قــرار
بــود در فــاز دوم ظرفیــت تولیــد ذوبآهــن بــه 1/9میلیــون تــن برســد و در فــاز
ســوم کــه قــرار بــود در دهــه  60اجــرا شــود ،ایــن ظرفیــت بــه  5/4میلیــون تــن
و تولیــد زغالســنگ نیــز بــه  8میلیــون تــن برســد.
دوســتان قدیمــی معدنــی و ذوبآهــن ،خاطــرات زیادی از ایشــان دارنــد كه هر
کــدام در حقیقــت یــك درس مدیریتــی اســت  .مهنــدس خلیــل راســتار ،اولین
مدیرعامــل شــركت ســنگآهن مركــزی بافــق از دکتــر شــیبانی ایــن خاطــره را
روایــت کــرده اســت « :زمانــی كــه معــدن ســنگآهن بافــق ،اكتشــاف و تجهیز
بنیانگذار
میشــد ،نیــروی بومــی موردنیــاز در منطقــه وجــود نداشــت و طبعــا نیــروی
ذوب آهن اصفهان
كارگــری ،اســتادكاری و كارگــر فنــی را از كل ایــران جــذب میكردیــم كــه عمــده
آنهــا بیســواد بودنــد ،ازایــن رو در كنــار كار ،کالسهــای ســوادآموزی دایــر
میكردیــم و همچنیــن دورههــای مختلــف آمــوزش بــر قكاری ،جوشــكاری،
آهنگــری و ...بــرای آنهــا میگذاشــتیم ،ایــن دورههــا دو ســاله بــود و پــس از
طــی دوره بــه آنهــا گواهینامــه مربوطــه داده میشــد ،البتــه بخــش قابلتوجهــی از كارگــران پــس از كســب مهارتهــای الزم دلتنگــی
کــرده و بــه شهرســتانهای خــود برمیگشــتند و در شــهر خــود كارگاهــی ایجــاد کــرده و كارفرمــای خویــش میشــدند.در یكــی از
بازدیدهــای دكتــر شــیبانی ایــن موضــوع را بــا ایشــان مطــرح و تقاضــا كــردم تدبیــری اندیشــه شــود تــا نیروهــای فنــی و آموزشدیــده
بــه راحتــی نتواننــد شــركت را تــرك كننــد امــا ایشــان در جــواب بــه مــن گفتنــد« :یكــی از اهــداف مهــم احــداث صنعــت ذوبآهــن در
ایــران اشــاعه تخصصهــای فنــی در سراســر كشــور اســت ،بنابرایــن بــه هیــچ وجــه مانــع رفتــن آنهــا نشــده و بــه جــای آنهــا افــراد جدید
اســتخدام کــرده و آمــوزش داده شــود»

امیر علی شیبانی

نصراهلل خادم
بنیانگذار
سازمان زمینشناسى
و اکتشافات معدنى

نصــراهلل خــادم؛ بنیانگــذار ســازمان زمینشناســى و اکتشــافات معدنــى
کشــور در ســال  1289تهــران متولــد شــد.خادم پــس از دریافــت دیپلــم
از دبیرســتان علمیــه تهــران ،در ســال  1312همــراه آخریــن گــروه اعزامــى
بــه خــارج ،رهســپار فرانســه شــد.او در ســن  28ســالگى پــس از گذرانــدن
دوره مهندســى معــدن از دانشــکده معــدن پاریــس کــه شــهرت و اعتبــار
فراوانــى در زمینــه معــدن دارد ،بــه ایــران بازگشــت .خــادم پــس از انجــام
خدمــات ســربازى در خدمــات دولتــى بــه ترتیــب در ســمتهاى مهندســى
معــدن زغــال ســنگ شمشــک ،نظــارت معــادن خصوصــى حوضــه البــرز،
ریاســت معــدن ذغــال ســنگ شمشــک ،بــازرس شــرکت ســهامى معــادن
زغــال ســنگ ،مدیــر عامــل معــادن هرمــزگان و قشــم ،عضــو هئیــت
مدیــره و ســپس مدیــر عامــل شــرکت ســهامى کل معــادن و ذوب فلــزات
بــه کار پرداخت.همچنیــن بــه مــوازات ایــن مشــاغل فنــى و ادارى ،آموزش
درس زمینشناســى را نیــز در دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران بــه عهــده
گرفــت.
وی در ســن  50ســالگى پــس از تصویــب قانــون تاســیس ســازمان
زمینشناســى کشــور ،عهــدهدار تشــکیل ایــن ســازمان شد.ســر انجــام
در دورانــى کوتــاه دانســتههاى پایــهاى زمینشناســى ســازمان جهــان
گســترش یافــت و مــورد توجــه محافــل جهانــى قــرار گرفــت کــه در اوایــل
ســال  1353در کمیســون بینالمللــى تهیــه نقشــههاى زمیــن شناســى
جهــان  CGMWکــه در پاریــس تشــکیل شــد ،بــا وجــود پیشــینه چندیــن
ده ســاله ســازمانهاى زمینشناســى در کشــورهاى دیگــر منطقــه ،تهیــه و
تلفیــق نقشــههاى زمینشناســى خاورمیانــه ،بــه ســازمان زمینشناســى
ایــران واگــذار شد.ســازمان زمیــن شناســى و اکتشــافات معدنــى ایــران
مجــرى  6پــروژه از  23پــروژه مصــوب ایــن کمیســیون بــوده و  6پــروژه نیز
بــا همــکارى ســازمان زمینشناســى ایــران در حــال انجــام اســت .مهــم
آن کــه مســئولیت پروژههــاى خاورمیانــه ،توســط کمیســیون مذکــور ،بــه
ســازمان زمینشناســى ایــران تفویــض گردیــده اســت.مهندس نصــراهلل
خــادم بنیانگــذار ســازمان زمینشناســى و اکتشــافات معدنــى کشــور 15
اردیبهشــت ســال  1378و در ســن  89ســالگى چشــم از جهــان فرو بســت.

دکتــر رضــا نیازمنــد در ســال  1300شمســی در همــدان بــه دنیــا آمــد .پــس از دریافــت
دیپلــم از دبیرســتان دارالفنــون امــکان شــروع بــه کار در یــک فروشــگاه پمــپ فروشــی
را داشــت ،بــا حکــم مــادر ،آمــوزش دانشــگاهی در رشــته معــدن در دانشــکده صنعتــی
ایــران و آلمــان را در پیــش می¬گیــرد .در ســال  ،1324بــه نیازمنــد جــوان ،در کارخانــه
ای در ونــک کــه توســط آلمان¬هــا تأســیس شــده بــوده کاری داده شــد و بــه ایــن
ترتیــب او نــان آور خانــواده مــی شــود .درایــن کارخانــه مقدمــات رشــد رضــا
نیازمنــد بــه عنــوان یــک کارشــناس فنــی و مدیــر صنعتــی فراهــم مــی آیــد .او
بــا درک کــم بــودن اطالعاتــش از دانــش روز مدیریــت ،در پــی آمــوزش خــود
برمــی آیــد و تصمیــم مــی گیــرد بــه آمریــکا رفتــه و ایــن کمبــود خــود را بــر
طــرف کنــد .نیازمنــد تحصیــات خــود را بــا دکتــری مدیریــت تکمیــل نمــود.
نیازمنــد جــوان در بازگشــت بــه کشــور چهــره ای دیگــر از خــود را نشــان مــی
دهــد .دانــش مدیریــت او بــه انــدازه ای اســت کــه در ســال  1335از طــرف
ابوالحســن ابتهــاج رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،سرپرســتی گــروه مشــاوران
و مدرســان مدیریــت آمریکائــی جــرج فــرای در ایــران بــه او واگــذار شــود و ایــن
خــود آغــاز دوران آموزشــگری مدیریــت صنعتــی توســط او در کشــور اســت.
نیازمنــد مــی گویــد« :وقتــی توســعه صنایــع بــه رشــد  ۱۶درصــد در ســال رســید،
دولــت بــا دو مســئله مواجــه شــد .اول ،ســرمایه گــذاران خارجــی عالقــه ¬منــد
بــه ســرمایه گــذاری در ایــران شــده بودنــد و دولــت ســازمانی بــرای جلــب آنهــا
نداشــت .دوم ،ســرمایه داران خصوصــی ایــران قــدرت مالــی و دانــش فنــی الزم
بــرای تأســیس صنایــع بــزرگ مــادر نداشــتند .قــرار شــد بــرای صنایعــی کــه در
امنیــت ملــی اثــر مــی گــذارد (ماننــد نفــت و پتروشــیمی ،ذوب آهــن و ذوب
مــس) شــرکت¬ هــای دولتــی خاصــی تشــکیل شــود و بــرای بقیــه صنایــع مــادر
کــه تأمیــن ســرمایه اولیــه و دانــش فنــی آن از عهــده بخــش خصوصــی بــر نمــی
آیــد ،ســازمانی بــه نــام ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران تأســیس
شــود .مــن کــه چهــار ســال و نیــم معــاون صنعتــی و معدنــی وزارت صنایــع و معــادن
بــودم ،مأمــور تأســیس ایــن ســازمان شــدم .تنهــا و یــک تنــه محلــی کرایــه کــردم.
لــوازم اولیــه اداری را خریــدم .قانــون و آییــن نامــه ایــن ســازمان را نوشــتم و بــه
تصویــب مجلــس رســاندم.

دکتر رضا نیازمند
بنیانگذار
شرکت ملی مس

محمدتقی بانکی
مدیر عامل شرکت
ملی فوالد ایران
در دولت سازندگی

در ســال  ۱۳۲۵در تهــران متولــد شــد .دارای مــدرك دكتــری در رشــته
مدیریــت شــركت هــای ســاختمانی از دانشــگاه میســوری آمریــكا بــود.
در ســال  ۱۳۵۸بــه ایــران بازگشــت و بــه ســمت معــاون فرهنگــی كانون
پــرورش فكــری كــودكان و نوجوانــان منصــوب شــد.
پــس از تشــكیل دولــت شــهید رجایــی بــا ســتاد بســیج اقتصــادی
همــكاری كــرد و پــس از آن بــه ســمت معــاون بودجــه ریــزی و نظــارت
ســازمان برنامــه و بودجــه در ســال  ۱۳۶۰منصــوب شــد.
او در دولــت شــهید باهنــر و میــر حســین موســوی بــه عنــوان وزیــر
مشــاور و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه برگزیــده شــد .از دیگــر
ســوابق كاری ایشــان :وزیــر نیــرو ،معــاون عمــران بنیــاد مســتضعفان
و مدیرعامــل فــوالد ایــران ،مدیرعامــل ســازمان صنایــع ملــی و عضــو
هیــأت مدیــره منطقــه آزاد قشــم را مــی تــوان نــام بــرد.
بانکــی از مدیــران باســابقه کشــور اســت کــه بــه او لقــب پــدر
تکنوکراتهــای ایرانــی پــس از انقــاب را دادهانــد .او در طــول فعالیــت
خــود در دولــت هاشــمی رفســنجانی بــه شــرکت ملــی فــوالد ایــران
رفــت و توانســت پروژههــای بزرگــی چــون شــرکت فــوالد مبارکــه را بــه
اجــرا برســاند.همچنین بانکــی در دولــت اصالحــات ،مدیرعامــل منطقــه
ویــژه صنایــع معدنــی خلیــج فــارس بــود و نقــش زیــادی در توســعه
ایــن منطقــه بــه عنــوان قطــب بــزرگ تولیــد فلــزات اساســی کشــور
ایفــا کــرد.

محمدمهــدی بهکیــش ،یکــی از اقتصادانــان برجســته کشــور اســت کــه در دولــت اول هاشــمی رفســنجانی بــه وزارت
معــادن و فلــزات رفــت و اولیــن مدیــر شــرکت تــازه تاســیس آلومینیــوم المهــدی شــد و عــاوه بــر آن بــه حســین
محلوجــی ،وزیــر وقــت معــادن و فلــزات ،مشــاوره هــای اقتصــادی مــی داد .بهیکــش خاطراتــش را ایــن گونــه روایــت
کــرده اســت« :مــن تــا ســال  68بــه علــت حضــورم در اتــاق و اینکــه کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بینالمللــی ( )ICCرا
بــه وجــود آوردم و بــه دلیــل مقــاالت و یادداشــتهایی کــه در مطبوعــات
مینوشــتم شــناخته شــده بــودم .مثــا یــادم اســت کــه بــرای اولیــن
بــار  20یادداشــت در روزنامــه اطالعــات نوشــتم کــه مــورد توجــه زیــاد
قــرار گرفــت .یــک روز در اواخــر ســال  1368در دفتــرم در اتــاق بازرگانــی
در خیابــان طالقانــی نشســته بــودم کــه دو ســه نفــر از دوســتان آقــای
مهنــدس محلوجــی ســراغم آمدنــد؛ فکــر میکنــم آقایــان دکتــر شــمس
اردکانــی ،مهنــدس شــکرریز و مهنــدس علــی کالهــدوز بودنــد و گفتنــد
آقــای مهنــدس محلوجــی بــا تــو کار دارد و میخواهــد تــو را بــه کار
دعــوت کنــد .آن موقــع آقــای محلوجــی وزیــر معــادن و فلــزات شــده
بــود و ایــن ســه نفــر معــاون او بودنــد .چــون بــا آقــای شــمس از دوره
دانشــکده آشــنایی داشــتم بــا ایشــان رفتــم و مذاکراتمــان بــه منــزل
آقــای محلوجــی ختــم شــد و خالصــه مطلــب ایــن بــود کــه ایشــان
فرمودنــد تــو کــه اینقــدر راجــع بــه ســرمایهگذاری خارجــی و ضــرورت
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی مطلــب مینویســی مــا میخواهیــم
یــک کار بــزرگ انجــام دهیــم و تــو عهــدهدار ایــن کار بشــو.
بنیانگذار
کارشــان طــرح آلومینیــوم بندرعبــاس بــود کــه بــه طــرح آلومینیــوم
آلومینیوم المهدی
المهــدی معــروف شــد و از مــن خواســتند مدیرعامــل شــوم .بــه ایشــان
گفتــم مــن تــا بــه حــال کار اجرایــی جــدی انجــام نــدادهام؛ گفتنــد کمکت
میکنیــم .بنــا بــود  1/8میلیــارد دالر در ایــن پــروژه ســرمایهگذاری شــود
کــه رقــم کالنــی بــود .همزمــان بنــا شــد مشــاور اقتصــادی آقــای مهندس
محلوجــی هــم باشــم کــه قبــول کــردم .مــن آقــای محلوجــی را آن زمــان خیلــی نمیشــناختم و یــادم نمیآمــد کــه
قبــا ایشــان را دیــده باشــم .چــون ایشــان آن زمــان در جامعــه خیلــی شــناخته شــده نبــود بــه علــت اینکــه ایشــان در
دوره جنــگ بیشــتر بــا آقــای هاشــمی کار میکــرد و مســوول تأمیــن یکســری تجهیــزات نظامــی بــود کــه مــن بعدهــا
متوجــه شــدم .بــه نظــرم میآمــد آقــای هاشــمی ایشــان را خــوب میشــناخت و بــه همیــن دلیــل وزیــر شــده بــود».

محمدمهدیبهکیش

داســتان زندگــی حســین محلوجــی ،پــس از انقــاب نــه حکایــت یــک مبــارز مخفــی
انقالبــی کــه روایــت مدیــری برجســته اســت کــه دو ســال اســتاندار شــد ،یــک ســال
قائــم مقــام وزیــر ،هفــت ســال نماینــده مجلــس و هشــت ســال وزیــر صنایــع و معــادن،
چهــار ســال رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک و  ۹ســال هــم رئیــس باشــگاه پرســپولیس.
محلوجــی بــرای اداره وزارت معــادن و فلــزات در دولــت ســازندگی تیمــی قــوی از مدیــران
جــوان و مجــرب را دور خــود جمــع کــرد و وزارت معــادن و فلــزات ســوگولی
وزارتخانــه هــای دولــت ســازندگی شــد .محلوجــی همیشــه در هــر جــا کــه
مشــغول بــه کار بــود ،دنبــال الگوســازی بــوده اســت .او اعتقــاد دارد مســووالن
نظــام بایــد الگوســازی کننــد چــرا کــه مدیــران زیــر مجموعــه رویــه آنهــا را
دنبــال کــرده و بدیــن ترتیــب مســیر توســعه کشــور بارورتــر مــی شــود.
زمانــی کــه بــه عنــوان وزیــر معــادن و فلــزات ( )۱۳۶۸انتخاب شــد ،تصمیــم گرفت از
مــدل فضــای بــاز اداری در ایــن وزارتخانه اســتفاده کنــد.او قبــل از اینکه بــه وزارتخانه
بیایــد ،تقریبـ ً
ـا اکثــر کشــورهای پیشــرفته یــا در حــال توســعه را دیــده بود .بــه دنبال
ایــن بــود کــه از تجــارب موفــق دیگــران در مســیر توســعه کشــور اســتفاده کنــد.
ســاخت دانشــکده معــدن ،دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر ،ســاخت دانشــکده متالورژی
دانشــکده فنــی تهــران و حمایــت از ســاخت دههــا دانشــگاه و دانشــکده در سراســر
کشــور هــم از دیگــر اقداماتــی بــود کــه بــه توســعه علمــی در بخــش معــدن
بســیار کمــک کــرد .در دوره وزارت محلوجــی پــروژه هــای عظیمــی بــه راه افتــاد
مثــل معــدن چادرملــوی یــزد ،فــوالد مبارکــه ،بهینــه کــردن تکنولــوژی ذوب آهــن،
طــرح قائــم ،اســتحصال طــا از معــدن موتــه ،فنــاوری تولیــد روی ،بهــره بــرداری از
معــادن مــس ســونگون ،ســنگ آهــن گل گهــر ســیرجان ،آلومینیــوم المهــدی و ...
او بخاطــر تمــام اقدامــات موثــری کــه بــرای بخــش معــدن انجــام داد در مجلــس
چهــارم مــورد غضــب برخــی نماینــدگان تنــدرو قــرار گرفــت و اســتیضاح شــد امــا
اســتیضاح رای نیــاورد .اکبــر هاشــمی رفســنجانی ،رئیسجمهــور وقــت او را شــاگرد
اول کابینــه میخوانــد و در جلســه اســتیضاحش او را «ســنمار» نامیــد .ســنمار معمــاری بــود که قصری
زیبــا بــرای پادشــاه ســاخت و وقتــی پادشــاه بــرای افتتاحــش رفــت و آن را پســندید ،گفــت اگــر
میدانســتم پادشــاه اینقــدر از ایــن قصــر بــه وجــد میآیــد قصــری نیکوتــر میســاختم .ایــن حرفــش
باعــث خشــم پادشــاه شــد و ســنمار را کشــت چــون میگفــت او میتوانســته قصــری بهتــر بســازد اما
نســاخته اســت ،پــس او را میکشــم تــا قصــری بهتــر از ایــن قصــر در ملــک مــن بنیانگــذاری نشــود.

حسین محلوجی
وزیر معادن و فلزات
دولت سازندگی

محمــد حســن عرفانیــان مجــری یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای صنعتــی کشــور شــد تــا نطفــه صنعــت مــدرن فوالدســای در ایــران
بنیــان گذاشــته شــود و کشــور بــه تکنولــوژی ســاخت فــوالد و تولیــد ایــن محصــول بــه روش احیــای مســتقیم (تولیــد فــوالد بــا
اســتفاده از گاز طبیعــی) دســت یابــد .عرفانیــان کــه بــه مــدت  13ســال مجــری طــرح فــوالد مبارکــه اصفهان بــود ،خاطــرات خــود را از
کلنــگ زنــی ایــن کارخانــه بازگــو کــرده و از ســختی هــا و شــیرینی هــای ســاخت ایــن کارخانــه عظیــم ســخن بــه میــان آورده اســت.
عرفانیــان خاطراتــش را از تاســیس فــوالد مبارکــه اصفهــان اینگونــه روایــت کرده
اســت« در ســال  59بــا ورود بــه کارخانــه ســیمان دورود نخســتین خــط تولیــد
ایــن کارخانــه را راه انــدازی کــردم .زمــان بمبــاران جنــگ بــود .حســین محلوجی،
اســتاندار لرســتان ،بــه امــام خمینــی ( ره) گــزارش داد کــه بــرای نخســتین بــار
کارخانــه ای بــدون کمــک گرفتــن از خارجیهــا در ایــران راه انــدازی شــده اســت
و ایــن اقــدام جدیــدی اســت .بــه ایــن ترتیــب مــن از ســوی دولــت شناســایی
شــدم و در بیســتم دی مــاه ســال 13 60وارد فــوالد مبارکــه شــدم .قرارداد ســاخت
فــوالد مبارکــه قبــل از انقــاب بســته شــده بــود؛ امــا ایــن قــرارداد پیــاده ســازی
نشــد .ابتــدا قــرار بــود ایــن پــروژه در بندرعبــاس پیاده ســازی شــود؛ اما شــورای
اقتصــاد محــل احــداث ایــن پــروژه را از بندرعبــاس بــه اصفهــان منتقــل کــرد.
در شــورای اقتصــادی صحبــت هایــی مطــرح شــد ،مبنــی براینکــه ایــن قــرارداد
اجرایــی نیســت و نمــی تــوان در کشــور ورق تولیــد کــرد .آن زمــان مرحــوم
عالینســب  ،مشــاور شــورای اقتصــاد ،بــه مــن گفــت« :مــا ورق الزم داریــم
اگــر میتوانــی از ایــن قــرارداد ورق دربیــاوری ،بســم اهلل؛ در غیــر ایــن صــورت
بنیانگذار
اســتعفا بــده ».مــن گفتــم بــرای انجــام ایــن کار شــرط دارم و ســپس یــک مــاده
واحــده نوشــتم و تنظیــم کــردم تــا قوانیــن ســاخت فــوالد مبارکــه از قوانیــن
فوالد مبارکه
جــاری مســتثنی باشــد کــه ایــن مــاده در مجلــس توســط آیــت اهلل هاشــمی
رفســنجانی و بــا پشــتیبانی هــای ایشــان تصویــب شــد .آن زمــان وزرای دولــت
بــه نوعــی اختیاراتشــان را بــه فــوالد مبارکــه واگــذار کردنــد .ســازمان برنامــه بــه
فــوالد مبارکــه مجــوز گرفتــن پیمانــکار داد ،اداره کار مجــوز داد تــا خارجــی هــا
وارد فــوالد مبارکــه شــوند .از تــک تــک وزارتخانــه هــا مجــوز گرفتیــم .در فــوالد مبارکــه نظــام نامــه ای منطبــق بــا صنعــت تشــکیل
دادیــم و  200پیمانــکار ایرانــی در ایــن مجموعــه صنعتــی مشــغول بــه کار شــدند .دغدغــه ایــن را داشــتم کــه چــه قوانینــی بایــد وضــع
شــود تــا صنعتــی ماننــد فــوالد مبارکــه راه انــدازی شــود .در دنیــا ابتــدا تکنولــوژی و صنعــت شــکل مــی گیــرد و ســپس قوانیــن
ایجــاد مــی شــود تــا صنعــت برایــن اســاس حرکــت کنــد .بایــد از درون صنعــت قوانیــن را اســتخراج کــرد نــه اینکــه پــس از وضــع
قوانیــن صنعــت شــکل بگیــرد.

محمد حسن عرفانیان

قنبر رحیمی
پدر صنعت
سنگ ایران

ایران سنگ

قنبــر رحیمــی ،از برجســته تریــن شــخصیت هــای حــوزه ســنگ و معدن
بــه شــمار مــی رود .او بــه پــدر صنعــت ســنگ ایــران شــهرت دارد و
کاشــف برخــی از بــزرگ تریــن معــادن ســنگ طبیعــی در ایــران نظیــر
معــدن ســنگ مرمریــت جوشــقان ،معــادن ســنگ تراورتــن عبــاس آبــاد
و آتشــکوه اســتان مرکــزی مــی باشــد .رحیمی متولد روســتای بیدشــک
در اســتان اصفهــان و ســاکن شــهر نیمــه ور در اســتان مرکــزی بــوده و
در طــول حیــات خــود عــاوه بــر اکتشــاف معــادن و اســتخراج ســنگ
از آن هــا ،کارهــا و اقدامــات ارزنــده دیگــری نیــز انجــام داده اســت
کــه از جملــه ایــن کارهــا مــی تــوان بــه ســاخت مدرســه و بیمارســتان
در شــهر محــل ســکونت ،فعالیــت و مشــارکت در ســاخت بــرج آزادی
تهــران و اهــدای ســنگ تروارتــن و مرمریــت بــرای اســتفاده از آن هــا
در ســاخت بــرج و اهــدا نمــودن ســتون هــای ســنگی مرمــر گرانقیمــت
و زیبــا بــرای حــرم امــام حســین و حضــرت عبــاس اشــاره نمــود .پــدر
صنعــت ســنگ عــاوه بــر ایــن هــا شــرکت بــزرگ معدنــی ایــران ســنگ
را نیــز تاســیس نمود.رحیمــی پــس از هشــتاد ســال زندگــی در مهــر
مــاه ســال  1371دار فانــی را وداع گفــت .قنبــر رحیمــی در آرامســتان
ابــن بابویــه شــهر ری دفــن شــد.

دکتــر مرتضــی اصانلــو ،برجســتهترین «اســتاد تمــام» مهندســی معــدن
ایــران اســت کــه بســیاری از مدیــران موفــق کشــور شــاگرد او بودهانــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ،بنيانگــذار مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری
رشــته مهندســی معــدن در دانشــگاههای پلــی تکنیــک و واحــد علــوم
تحقیقــات بــوده اســت .او همچنیــن اولین رئیــس و بنیانگذار دانشــکده
فنــی و مهندســی واحــد تهــران جنــوب بــوده کــه قطــب علــم مهندســی
دانشــگاههای آزاد کشــور ســت .تالیــف کتابهــای مهمــی چــون
روشهــای حفــاری ،روشهــای اســتخراج معــادن ســطحی ،بازســازی
معــادن و  . . .نقــش بســزایی در توســعه علــم مهندســی معــدن در ایران
داشــته اســت .اصانلــو چهــرهای بینالمللــی در مهندســی معــدن بــوده
و مقــاالت او بــه زبــان انگلیســی دارای بیشــترین ارجاعــات از ســوی
دانشــجویان و پژوهشــگران مهندســی معــدن دنیــا قــرار گرفتــه اســت.
بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده از ســوی دانشــگاه اســتنفورد
“ ،”Stanford Universityآمریــکا در نوامبــر  ۲۰۲۰مولــف کتــاب ،دکتــر
اصانلــو ،بهعنــوان دو درصــد بــاالی اســاتید رشــته مهندســی معــدن
در جهــان شــناخته شــده کــه مقاالتشــان دارای بیشــترین ارجاعــات
“ ”Citationبــوده اســت.
اصانلــو معتقــد اســت بایــد اســتقالل بیشــتری بــه دانشــگاهها داد
تــا برنامــه هــای آموزشــی را متناســب بــا شــرایط خــود تدویــن کننــد.
بایــد اســتادان در مجامــع بیــن المللــی حضــور بیشــتری داشــته باشــند
تــا از ایــن حالــت ســنتی بــودن بیــرون بیاییــم و تعریــف جدیــدی از
مهندســی معــدن داشــته باشــیم .مــا اســتثنائاتی داریــم کــه چنــد تن از
دانشــجویان ایرانــی اینــک در برخــی از دانشــکده هــای بــزرگ مشــغول
تدریــس یــا تحصیــل هســتند امــا ایــن قاعــده نیســت و بایــد بــرای
تبدیــل ایــن اســتثنائات بــه قاعــده ،تجدیدنظــری در آمــوزش مهندســی
معــدن بــه عمــل آوریــم و شــرایطی هــم بــه وجــود بیایــد کــه اســتادان
بیشــتری در مجامــع علمــی و بیــن المللــی حضــور پیــدا کننــد :البتــه
نــه بــه عنــوان تماشــاگر بلکــه بــه عنــوان شــخصی کــه نتایــج علمــی
خــودش را بــه دنیــا نشــان دهــد و از تجربیــات دیگــران نیــز در ایــن
زمینــه بهــره منــد شــود.

مرتضی اصانلو
بنیانگذار کارشناسی
ارشد و دکتری معدن

مصطفی موذن زاده
بنیانگذار
ایمیدرو

مصطفــی مــوذن زاده را بــه عنــوان بنیانگــذار ایمیــدرو میشناســند .در
ابتــدای تاســیس و راهانــدازی ایمیــدرو ،ســازمان بــه عنــوان هلدینــگ و
ســازمان عظیــم توســعهای بــر  56شــرکت صنعتــی و معدنــی مدیریــت
داشــت و بــا وجود تــاش دولــت در واگــذاری وظایــف دقیــق حاکمیتی
بــه ســازمان ،بــه دلیــل وجــود اهــداف راهبــردی ،همــواره از ســوی
ســازمان از پذیــرش آنهــا اجتنــاب شــد.طی ایــن دوران روابــط هیــات
عامــل ایمیــدرو بــا ســایر زیرمجموعههــا هماننــد یــک ســهامدار بــود و
تنهــا در زمینــه تدویــن اهــداف و مدیریــت برنامههــای کالن دخالــت
میشــد.
طــی دوره مــوذنزاده تولیــد فــوالد خــام کشــور از 7/4میلیــون بــه بیش
از 9/5میلیــون تــن رســید .همچنیــن تولیــد ســنگآهن از 10/5میلیــون
بــه 14/7میلیــون تــن افزایــش یافــت .از ســوی دیگــر تولیــد مــس
کاتــد نیــز 143هــزار بــه 178هزارتــن رســید .تولیــد شــمش آلومینیــوم
نیــز از 167هــزار بــه 219هــزار تــن رســید .در همیــن دوران بــود کــه
سیاســتهای کلــی اصــل 44قانــون اساســی تدویــن و ابــاغ شــد و
نخســتین خصوصیســاز یها در بخــش معدنیهــا بــا واگــذاری
ســهام شــرکتهای چادرملــو و گلگهــر در همیــن زمــان در ایمیــدرو رخ
داد.
مــوذنزاده تــا مــرداد  1384ســکاندار کشــتی ایمیــدرو بــود و پــس از
آن طــی حکمــی از ســوی اســحاق جهانگیــری وزیــر صنایــع و معــادن
وقــت ،بــه عنــوان مشــاور وزیــر منصــوب شــد و در دولــت یازدهــم بــه
عنــوان مشــاور معــاون اول رئیسجمهــور فعالیــت کــرد.

فصلدوم

 ۵سیاستگذاروتکنوکرات
اثرگذاردربخش
معدنوصنایعمعدنی

یووان اشتوکلین

کاشف بسیاری از ذخایر نفتی و
معدنی ایران

علینقیعالیخانی
وزیر اقتصاد در دهه ۴۰

خانواده رضایی

بنیانگذار معادن فاریاب و
شرکت هپکو

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس دولت سازندگی

مرتضی رستگار

پدر صنعت سرب و روی ایران

اکبرهاشمیرفسنجانی

رئیس دولت سازندگی

بســیاری از صاحبنظــران حــوزه اقتصــاد و سیاســت ،هاشــمی رفســنجانی
را بــه خاطــر نــوع نــگاه خاصــی کــه بــه مســائل سیاســی و اقتصــادی
داشــت فــردی تاثیرگــذار و منحصربهفــرد در تاریــخ کشــور دانســتهاند.
بررســی پژوهشهــای منتشرشــده در رابطــه بــا عملکــرد دولــت هاشــمی
نشــان میدهــد برنامههــای اقتصــادی رئیــس جمهــور دوران ســازندگی بــر
پایــه ســه محــور اســتوار بودهاســت« :حرکــت بــه ســمت اقتصــاد آزاد»»،
«کاهــش دخالــت دولــت در اقتصــاد» و «تعامــل بیــن المللــی بــا هــدف
توســعه اقتصــادی» .آیـتاهلل هاشمیرفســنجانی بــه عنــوان رئیــس دولــت
ســازندگی بــرای بازســازی کشــور و ترمیــم خســارتهای برآمــده از جنــگ
تحمیلــی قدمهــای مهمــی برداشــت .هاشمیرفســنجانی تاکیــد زیــادی
داشــت کــه دولتــش رابطــهای میــان سیاســت و صنعــت برقــرار کنــد و
نتایــج بهدســتآمده از تالشــش نیــز در تحقــق ایــن امــر ،انکارنشــدنی
اســت.یکی از اهــداف مهــم اقتصــادی و سیاســی ایــن دولــت بازســازی
آســیبهای واردشــده بــه زیرســاخت اقتصــادی کشــور بــود؛ بنابرایــن در این
میــان بــرای حــل مشــکالت نمیتوانســت نســبت بــه صنعــت بیتفــاوت
بمانــد .هاشمیرفســنجانی پیوســته بــا وزیــر صنعــت خــود و هیــات مدیــره
ً
ـتقیما نظــرات خــود
تعاونیهــای فــوالد و معــدن کشــور دیــدار داشــت و مسـ
را دربــاره ایــن صنعــت اعــام میکــرد تــا بتوانــد در ایــن عرصــه اثرگــذار
باشــد.او صنعــت فــوالد را یــک صنعــت اســتراتژیک میخوانــد؛ چراکــه در
دوران ریاســت جمهــور یاش بســیاری از کارخانههــا ،از رونــق افتــاده بودنــد و
اکثــر قریــب بــه اتفــاق فعــاالن حــوزه صنعــت و ســرمایهگذاران ایــن عرصــه
در دوران جنــگ هشتســاله در ســایه و ســکوت بودنــد؛ ایــن در حالــی اســت
کــه صنعــت فــوالد کشــور بــه عنــوان یکــی از پایههــای اصلــی در هــر گونــه
ســازه ســاختمانی از جملــه کارخانــه و خانــه مســکونی در شــرایط پــس از
جنــگ نقــش مهمــی را بــر عهــده داشــت .در زمانــه جنــگ بیشــتر مصــرف
فــوالد کشــور بــه جنــگ و حواشــی آن میرســید ،حــاال در شــرایط دولــت
توســازها بــر عهــده آن قــرار
ســازندگی بــار اصلــی نوســازی کشــور و ساخ 
گرفتــه بــود.

دولــت هاشمیرفســنجانی بــا شــعار دولــت کار از طریــق پیشــبرد برنامههایــش در حوزههــای توســعه اقتصــادی ،فرهنگــی
و اجتماعــی ،بیــش از پیــش بــه کاالی اســتراتژیک فــوالد نیازمنــد شــده بود.هاشــمی بــا انتخــاب مدیــران خــود نشــان داد
کــه بــا حساســیتهای حــوزه صنعــت و نقــش آن در دوران پســاجنگ آشــنایی باالیــی دارد و دولتــش آمــاده حرکــت در
ایــن مســیر اســت کــه بــه توســعه زیرســاختها میانجامــد.در همــان دوران اقتصاددانانــی همچــون محمدتقــی بانکــی،
محمدمهــدی بهکیــش ،علــی میرزایــی و ...کــه کامـاً بــه حــوزه صنعــت مســلط بودنــد اداره وزارت معــادن و فلــزات دولــت
ســازندگی را برعهــده گرفتنــد کــه بنــا بــر ادعــای برخــی کارشناســان حــوزه صنعــت فــوالد در ایــن دوره یکــی از کامیابتریــن
تیمهــا در حــوزه اداره صنعــت و معــدن بودکــه بــه صنعــت مذکــور نیــز کمــک شــایانی کردند.کمااینکــه افزایــش ظرفیــت
تولیــد فــوالد از  ۱ /۱میلیــون تــن بــه  ۶میلیــون تــن در دوره هشتســاله دولــت ســازندگی تاییدکننــده ایــن مدعــا بــوده
اســت.افزایش شـشبرابری تولیــد فــوالد رکــوردی بــود کــه هیـچگاه در دولتهــای بعــدی تکــرار نشــد .در ایــن زمــان بــود
کــه کلیــد کارخانههــای بــزرگ فــوالدی کشــور و خاورمیانــه همچــون فــوالد مبارکــه و فــوالد خوزســتان زده شــد و ایــران بــه
باشــگاه تولیدکننــدگان ور قهــای فــوالدی پیوســت .همچنیــن بــا حمایــت رئیــس دولــت وقــت در ســال  ۱۳۷۰نخســتین
فــاز فــوالد مبارکــه از طریــق تامیــن بودجــه کالن آن بــا رایزنیهــا و مشــورتهایی کــه بــا مجلــس و ســایر قــوا انجــام شــده
بــود ،بــه بهرهبــرداری رسید.هاشمیرفســنجانی دربــاره اهمیــت توجــه بــه صنعــت فــوالد در کشــورمان ،ایــران ،گفتــه بــود:
ایــران کلکســیونی از انــواع معــادن در مناطــق کوهســتانی ،جنگلــی و کویــری اســت و بایــد ظرفیتهــا را بــر اســاس دانش
فرزنــدان خــود کــه رشــد یافتــه بــه فعلیــت برســانیم.وی در همیــن راســتا یــادآور شــده بــود :نکتــه مهــم ایــن اســت کــه
خامفروشــی نکنیــم و بــرای بهــرهوری و فــرآوری از معــادن در صنایــع وســیع اســتفاده کنیــم .ذخایــر معدنــی کشــور دارای
پتانســیل کافــی در چانهزنیهــای سیاســی اســت.

علینقی عالیخانی

وزیر اقتصاد در دهه ۴۰

علینقــی عالیخانــی متولــد بهمــن  ،۱۳۰۷پــس از پایــان تحصیــات در
دبیرســتان البــرز ،وارد دانشــگاه تهــران شــد و در رشــته علــوم سیاســی
فار غالتحصیــل شــد و پــس از آن راهی فرانســه شــد و در دانشــگاه پاریس،
ابتــدا در رشــته حقــوق بینالملــل عمومــی بــه اخــذ دیپلــم مطالعــات عالی
و ســپس در رشــته اقتصــاد بــه اخــذ دکتــرای دولتــی اقتصــاد نائــل شــد.
در ســال  ۱۳۳۶بــه ایــران بازگشــت و مدتــی در نخس ـتوزیری و ســپس
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه کار مشــغول بــود و بــه مــوازات آن مشــاور
اتــاق بازرگانــی تهــران شــد .در بهمــن  ۱۳۴۱وزیــر اقتصــاد شــد و تــا مــرداد
 ۱۳۴۸در ایــن ســمت مانــد .از  ۱۳۴۸تــا  ۱۳۵۰رئیــس دانشــگاه تهــران بود.
از آن پــس از فعالیتهــای دولتــی کنــاره گرفــت و در بخــش خصوصــی
بــه فعالیــت پرداخــت.
عالیخانــی از اولیــن کســانی بــود کــه بــا داشــتن تحصیــات عالــی در
رشــته اقتصــاد بــه عنــوان سیاســتمدار وارد تشــکیالت سیاســی ایــران
شــد .در آن زمــان نــه تنهــا در ایــران ،بلکــه حتــی در بســیاری از کشــورهای
پیشــرفته جهــان هــم تخصــص اقتصــاد در دیوانســاالری بســیار نــادر بود
و داشــتن وزیــری اقتصــاددان پدیــدهای عــادی محســوب نمیشــد .وزارت
اقتصــاد کــه از ترکیــب چنــد وزارتخانــه دیگــر تشــکیل شــده بــود عمدتـ ً
ـا
مســئولیت نظــارت و هدایــت شــرایط اقتصــادی کشــور و حــل مشــکالتی
را برعهــده داشــت کــه در اوایــل دهــه  ۱۳۴۰گریبانگیــر اقتصــاد ایــران بود.
عالیخانــی را میتــوان از اولیــن اعضــای بدنــه فنســاالری ایــران دانســت
کــه در دهــه بعــد بــه عنــوان یکــی از کارآمدتریــن تشــکیالت کارشناســی
در ســطح بینالمللــی شــهرت یافــت .دوره تصــدی او در وزارت اقتصــاد (در
ســالهای  )۱۳۴۱-۴۸بــا تصویــب و بــه اجــرا درآمــدن اصالحــات شــاه
موســوم بــه «انقــاب ســفید» همزمــان بــود.
عالیخانــی از لحــاظ فلســفه اقتصــادی ،نگرشــی نوینگــرا و متمایــل بــه
چــپ داشــت .بــر همیــن اســاس نیــز الگــوی اقتصــادی مــورد نظــر او ،که
بــا اهــداف سیاســی  -اجتماعــی شــاه هــم انطباق داشــت ،اساسـ ً
ـا شــامل
تاکیــد بــر توســعه ســریع بخــش صنعــت (و بعدهــا مجتمعهــای

کشــاورزی  -صنعتــی) و تبدیــل اقتصــاد «شــبهفئودالی  -تجــاری» ایــران بــه یــک اقتصــاد صنعتــی پیشــرفته بــود.
عالیخانــی یــک سیاســتگذار مولــف در دهــه  ۴۰اســت کــه ســالهایی کــه میانگیــن رشــد اقتصــادی ایــران بــه ســطح دو
رقمــی بیــش از  ۱۱درصــد و میانگیــن ســاالنه نــرخ تــورم بــه رقــم  ۲.۶درصــد رســیده اســت  .او در ایــن دوره چنــد راهبــرد
اساســی را در دســتور کار قــرار میدهــد .راهبــرد اول تقــدم اصالحــات تجــاری بــر اصالحــات اقتصــادی اســت .عالیخانــی
بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه بازنگــری در مقــررات صــادرات و واردات و تغییــر تعرفههــای گمرکــی مهمتریــن سیاســتی
اســت کــه بایــد دنبــال کنــد و از ایــن طریــق اقتصــاد را بــه تحــرک درآورد .بنابرایــن شــروع بــه اصالحــات تجــاری کــرد.
طبیعتـ ً
ـا هــدف او از اصالحــات تجــاری ایــن بــود کــه بیشــترین تقاضــا را وارد کشــور کنــد .بــه همیــن علــت او بــه تعدیــل
واردات و صــادرات از منظــر تحریــک تقاضــا نــگاه میکــرد .تحلیــل عالیخانــی ایــن بــود کــه رکــود کشــور ناشــی از افــت
تقاضاســت و اصالحــات تجــاری بایــد بــا هــدف تحریــک تقاضــا صــورت گیــرد .بنابرایــن شــروع بــه بازنگــری در همــه
تعرفههــا کــرد .او در ایــن بــاره میگویــد« :مــا ایــن کار را کورمالکورمــال میکردیــم و هیــچ اطالعــی از میــزان واردات
و تفکیــک واردات نداشــتیم و فقــط بــر اســاس اطالعــات مــوردی ایــن کار را انجــام میدادیــم ».راهبــرد دوم انتخــاب
اســتراتژی جایگزینــی واردات اســت .در واقــع عالیخانــی بــه ایــن جمعبنــدی میرســد کــه آنچــه قــرار اســت وارد شــود
اگــر در داخــل قابــل تولیــد اســت در داخــل تولیــد کنیــم .بنابرایــن بــا تعدیــل واردات یــک تقاضــای جایگزیــن را متوجــه
تولیــد داخلــی میکنــد .راهبــرد ســوم ثروتآفرینــی در بخــش خصوصــی اســت .عالیخانــی میگویــد« :مــن بــه ایــن
نتیجــه رســیدم کــه بایــد اعتمــاد را در بخــش خصوصــی ایجــاد کنــم ».بنابرایــن اســتراتژی او «ثروتآفرینــی بــا تکیــه
بــر بخــش خصوصــی» میشــود و ایــن کار را بــا گشادهدســتی بســیار انجــام میدهــد .بــه گفتــه او اگــر قــرار باشــد
اقتصــاد کشــور راه بیفتــد بایــد بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنیــم تــا چرخهــای اقتصــاد کشــور را بــه راه بیندازنــد.
بخــش خصوصــی دلخــوش اســت بــه اینکــه صفرهــای ســمت راســت حســاب بانکـیاش زیــاد شــود .در ایــن میــان مــا
چــرا بایــد نگــران تحقــق ایــن دلخوشــی بخــش خصوصــی باشــیم؟ چــرا نگــران ایجــاد ثــروت و تولیــد ثــروت در بخــش
خصوصی باشــیم؟
بــه گفتــه او« ،خیلیهــا بــه مــن فشــار میآوردنــد کــه تــو داری بخــش خصوصــی را لــوس میکنــی .شــاید هــم واقعـ ً
ـا
مــن ایــن کار را میکــردم امــا الزم بــود بابــت ثروتآفرینــی بــرای بخــش خصوصــی تنشــی ایجــاد نکنــم تــا بخــش
خصوصــی بتوانــد بــه مــن اعتمــاد کنــد و راحــت ثروتآفرینــی کنــد.
بــا بهتــر شــدن شــرایط اقتصــادی در اواخــر دهــه  ،۴۰هویــدا و شــاه عمـاً تمایلی بــه ادامــه ماموریــت عالیخانی نداشــتند
و بــا توجــه بــه فشــارهایی کــه از گوشــه و کنــار وارد میشــد ،تــداوم کار بــرای عالیخانــی دشــوار شــده بــود .در آن برهــه،
ایــران صادرکننــده کاالهــای صنعتــی شــده بــود امــا کنــار گذاشــتن تفکــر صنعتــی در اواخــر دهــه  ۴۰نقطــه خــروج قطــار
اقتصــادی از ریــل صنعتــی بــود کــه آثــارش در نیمههــای دهــه  ۵۰صنعــت ایــران را زمینگیــر و وابســته بــه مونتــاژ کــرد.

یــووان اشــتوکلین در ســال  1921میــادى درشــهر ( )ARMRISWILســوئیس متولــد شــد .مــادر او اهــل صــرب و پــدرش سوئیســى
بود.دکتــر یــووان اشــتوکلین از برجســتهترین زمیــن شناســان بــا تجربــه قــرن بیســتم بــه شــمار مــی رود کــه ازســال  1329تــا 1357
شمســی ( 1950تــا  1978میــادی) بــه مدت  27ســال از عمــر خــود را در ایــران گذرانده،
تمامــی ســطح ســرزمین مــا را مطالعــه و بــرای اغلــب نقــاط بــا همــکاری بســیاری
از زمینشناســان خبــره کشــور ،نقشــههای زمیــن شناســی تهیــه و تعــداد
زیــادی از کانســارها و منابــع نفــت و گاز در خشــکی را کشــف کــرده اســت.
ســید علــی اصغــر شــفیع پــور ،کــه یکــی از زمین شناســان نســل ســوم کشــور
اســت بــا مطالعــه دقیــق کتــاب خالصــه ای از آنچــه کــه اشــتوکلین در کتــاب
خــود منتشــر کــرده ،مــی نویســد :اشــتوکلین سوئیســی متولــد شــهر کوچــک
و زیبــای آمریزویــل در جنــوب دریاچــه کنســتانس(بین آلمــان  -اتریــش -
ســوئیس) در نزدیکــی شــهر زوریــخ و دانــش آموختــه و فار غالتحصیــل
دانشــگاه هــای زوریــخ و ژنــو در اولیــن ســال هــای بعــد از جنــگ جهانــی دوم
اســت.
در مسیر ایران
اولیــن تجربــه کاری را اشــتوکلین زیــر نظــر زمینشناســان معــروف آن زمــان
دکتــر گانســر و دکتــر هیرشــی در جبــال آلــپ ،بالــکان و کــوه هــای بوســنی به
دســت آورده اســت .او پــس از دریافــت دانــش نامــه دکتــرا ،در حالــی کــه در
موسســه ملــی زمیــن شناســی ســوئیس اشــتغال داشــته تصمیــم مــی گیــرد
بــرای کســب مهــارت و تجربــه بیشــتر بــه مطالعــات زمینشناســی ســرزمین
هــای دور یــا ناشــناخته بپــردازد.او در ســال  1950میــادی ( 1329شمســی) از
طریــق بخــش عمــران و توســعه ســازمان ملــل متحــد  UNDPدرخواســت کار
در الجزایــر مــی کنــد و در تــدارک ســفر بــوده کــه سرنوشــت او را راهــی ایــران
مــی کنــد.

یووان اشتوکلین

زمین شناس سوئیسی و
کاشف بسیاری از ذخایر
نفتی و معدنی ایران

اشــتوکلین یــک هفتــه پــس از ورودش بــه تهــران بــرای بخــش مطالعــات
زمینشناســی نیمــه جنــوب شــرق در نواحــی چابهــار ،مکــران ،کــوه هــای
شــمالی و شــرقی جاســک تعییــن مــی شــود .معاونــت و سرپرســتی بخــش
اکتشــافات شــرکت نفــت در آن روزهــا بــه عهــده مهنــدس باقــر مســتوفی از
مهندســین پیشکســوت شــرکت نفــت در زمــان صــدارت دکتــر مصــدق بــوده

و اولیــن همــکاران اشــتوکلین ،مهنــدس تــراز و مهنــدس فخرایــی از زمینشناســان شــرکت نفــت بودهانــد.در ابتــدا
اشــتوکلین پــس از جمــع آوری اطالعــات اولیــه برنامــه مأموریت عملیاتــی گروه خــود را برای برداشــت های زمینشناســی
صحرایــی در حاشــیه ســواحل شــمالی دریــای عمــان از بندرعبــاس و جاســک به ســمت شــرق تــا چابهار و به ســوی شــمال
در ناحیــه بشــاگرد و مکــران در زمســتان ســال  1330( 1951-52شمســی) بــه اتفــاق دکتــر هوبــر آغــاز مــی کنــد .در ایــن
ســفر مهنــدس فخرایــی و مهنــدس شــیمی از زمینشناســان آنموقــع همــراه او بودهانــد و کار مطالعــه و برداشــت¬های
صحرایــی را از دره و رود جنگیــن در مشــرق بندرجاســک آغــاز و تــا کیایــی ،حصــار ،جهــا ،ســدیج ،گتــی ،ریــگ ،ســورو،
درک ،کنــارک و طیــس چابهــار انجــام می¬دهــد.در ادامــه کارش بــرای مطالعــات صحرایــی کویــر مرکــزی بــه ویــژه منطقه
ســیاهکوه ،مرنجــاب کاشــان و ســفیدابه ،کارشناســان ایرانــی مهنــدس بهــادری ،مهنــدس مهاجــر و مهنــدس کلهــر او را
همراهــی کردهانــد .در ســال هــای اول دهــه  30شمســی اولویــت مطالعــات زمیــن شناســی و اکتشــاف بــرای کشــف
ذخائــر نفــت و گاز در ناحیــه قــم و طاقــدس البــرز بــوده و اشــتوکلین همــراه بــا حفارهــای آمریکائــی در ایــن برنامــه نقش
فعالــی داشــته اســت .حادثــه فــوران و آتــش گرفتــن چــاه نفــت شــماره  5البــرز در صبحــگاه پنجــم شــهریور  1335کــه در
حاشــیه جــاده تهــران  -قــم قــرار داشــته و برخــورد گمانــه بــه الیــه-ای تحــت فشــار زیــر گنبــد نمکــی ،اگرچــه حادثــه ای
ناخشــنود تلقــی شــد لکــن نشــانه¬ای از اثربخشــی مطالعــات بخــش اکتشــاف نفــت بــه شــمار آمــد .باالخــره افســانه
فــوران ایــن چــاه نفــت بــا جریــان خامــوش کــردن آن توســط آتــش نشــان معــروف آمریکائــی میــرون کینلــی پــس از
ســه هفتــه فــوران و دود و آتــش بــه پایــان مــی رســد و دریاچــه¬ای از انباشــت نفــت خــام بــه مقــدار تقریبــی  5میلیــون
بشــکه در کنــار گمانــه ایجــاد می¬شــود کــه از حــوادث کاری آن زمــان بــوده اســت.او در ســال  1334ناحیــه گــرگان -
گنبــد ،کپــه داغ و ســپس ناحیــه مــرزی بــا عــراق در منطقــه ســومار و نفــت شــاه را بــا همــکارش مهنــدس مهاجــر مطالعه
مــی کنــد .ضمنـ ً
ـا بــه درخواســت شــرکت ذوب آهــن ایــران و به¬همــراه دکتــر هوبــر منطقــه زغالخیــز هجــدک کرمــان را
بــا همــکاری زمین¬شناســان ایرانــی اش مهنــدس فخرائــی و مهنــدس دانشــور افســر نقشــه¬بردار ســازمان جغرافیائــی
ارتــش کــه درجــه ســروانی داشــته ،برداشــت مــی کند.اشــتوکلین در نوشــتارش از ســال هــای  1332بــه بعــد و مطالعــات
خــود در حاشــیه کویــر لــوت ،ســفر بــه شــهر متروکــه و مخروبــه لــوت کــه بــه شــهر ارواح تمثیــل نمــوده و در مســیر راهش
بــوده اســت یــاد مــی کنــد.
او منطقــه جنوبــی طبــس تــا راور و غــرب بیابان¬هــای لــوت و بخــش نایبنــد  -پــروده را بــا همراهــی دکتــر مشــتاقیان
در ســال  1339مطالعــه مــی کنــد .اشــتوکلین در ســال هــای آخــر دهــه  30شمســی ناحیــه مازنــدران و فرونشســت¬های
ترســیری و تشــکیالت زمیــن شناســی نواحــی نــکاء  -ســاری و کوهپایــه هــای البــرز را بــا همکارانــش مهنــدس جعفریــان،
مهنــدس بهــادری و مهنــدس علــی دیبــاج مطالعــه و برداشــت مــی کنــد.
تاسیس سازمان زمین شناسی
اشــتوکلین پــس از شــرح تأســیس ســازمان زمیــن شناســی کشــور آشــنائی بــا محیــط جدیــد کاری خــود زندگــی نامــه

اش را اینطــور ادامــه مــی دهــد. « :ابتــدا نقشــه هــای زمیــن شناســی بــه مقیــاس  1:250000و بعــد  1:100000را تهیــه کردیــم.
اولیــن مطالعــه زمین¬شناســی صحرائــی در ســازمان زمیــن شناســی را در ســال  1341در جنــوب زنجــان و کوه¬های ســلطانیه
آغــاز کــردم و مهنــدس نبــوی و مهنــدس صمیمــی همــراه مــن بودنــد و نقشــه زمیــن شناســی ایــن منطقــه بــه عنــوان
اولیــن کارگــروه مــا در ســال  1344عرضــه شــد»او ارتبــاط ســازمان زمین¬شناســی بــا دانشــگاه¬های اروپــا از جملــه ارالنگــن،
هایدلبــرگ و آخــن در آلمــان ،ژنــو و زوریــخ در ســوئیس ،گرونوبــل و پاریس در فرانســه و میــان در ایتالیــا را برقرار و بــا انعقاد
قراردادهــای همــکاری تبــادل کارشناســی ،بســیاری از تیــم گــروه زمین¬شناســی موفــق بــه گذرانــدن دوره دکتــرا در دانشــگاه
هــای فــوق الذکــر مــی شــوند .همچنیــن از ارتبــاط بــا کشــورهای همســایه ایــران ،شــمال آفریقــا و آســیای میانــه بــرای
همــکاری ،تبــادل اطالعــات و تهیــه نقشــه هــای زمین¬شناســی بــه طــور مشــترک و از تأســیس بخــش ســایزموتکتونیک در
ســازمان توســط دکتــر بربریــان و مأموریت¬هــای صحرائــی خــود تــا پایــان ســال  1353و سرگذشــت ایامــی کــه در بیابــان
هــا بــا همــکاران خــود از جملــه مهنــدس تــراز ،دکتــر تکیــن و مهنــدس نبــوی بــوده بــه خوبــی یــاد مــی کنــد.
درســال  1353مهنــدس نصرالــه خــادم مدیــر ســازمان زمین¬شناســی بازنشســته می¬شــود و اشــتوکلین روایــت مــی کنــد«
ـکاری گــرم و صمیمانــه مهنــدس خــادم را در کنــارم نداشــتم .حــاال همــکاران ایرانــی ام بــه خوبــی تجربه کافــی پیدا
دیگــر همـ ِ
کــرده بودنــد شــاید نیــازی دیگــر بــه مــن نداشــته باشــند .بــه فکــر افتــادم کــه تاریــخ مصــرف مــن دارد تمــام می¬شــود.
ســازمان زمیــن شناســی مــی توانســت بــدون مــن و دیگــر خارجــی هــا راهــش را ادامــه دهد و بــا وجــود تیم زمین شناســی
خــود بــه خوبــی ســرپا باشــد .ضمنـ ً
ـا قــرارداد مــن نیــز در اردیبهشــت  1354بــه پایــان مــی رســد .از ایــن رو بــا کارفرمایــم
ســازمان ملــل تمــاس گرفتــم و آنهــا پیشــنهاد کردنــد عهــده دار مدیریــت ســازمان زمیــن شناســی نپــال بشــوم .در صبحــگاه
 20خــرداد  1354بــار خــود را بســتم و باتفــاق همســر و چهــار فرزنــدم راهــی هنــد و کاتمانــدو شــدم »....
دوران کاری در سازمان انرژی اتمی
اشــتوکلین دو ســال در نپــال مأموریــت خــود را بــا موفقیــت بــه پایان مــی رســاند .در آخریــن روزهــای کارش از ســازمان ملل
پیشــنهادی دریافــت مــی کنــد مبنــی بــر اینکــه «آقــای مهنــدس نیازمنــد سرپرســت ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــه یــک
مدیــر زمیــن شناســی و اکتشــاف بــرای مطالعــه ذخائــر اورانیــوم ایــران احتیــاج دارد و اگــر او مایــل باشــد می¬توانــد دوبــاره
بــه ایــران بــرود «.قــرارداد کار دو ســاله¬ای بــا او منقعــد می¬گــردد و او عهــده¬¬دار سرپرســتی بخــش زمین¬شناســی و
اکتشــاف ســازمان انــرژی اتمــی می¬شــود .اشــتوکلین بــا تنظیــم برنامــه¬ای در ســال  1355کــه مجـ ً
ـددا بــه ایــران می¬آید،
کار جدیــد بــرای اکتشــاف اورانیــوم در مناطــق قــم  -جنــدق  -بافــق در ایــران مرکــزی را شــروع می¬کنــد .جائــی که بیســت و
چنــد ســال قبــل بــرای نفــت و گاز و بعــد هــم بــرای تهیــه نقشــه زمین¬شناســی کار کــرده و به¬خوبــی می-شــناخته اســت.
پــس از شــرح کارهــای مطالعاتــی¬اش در ســازمان انــرژی اتمــی ایــران ،آخــر ســر از ادامــه کارش در ســال  1357بــه علــت بــه
پایــان نرســیدن برنامــه مطالعاتــی و خاتمــه یافتــن مهلــت قــرارداد همــکاری اش ابــراز ناخشــنودی می¬کنــد .قــرارداد کار با
وی در دی مــاه  1357منقضــی می¬شــود و او الجــرم ایــران را تــرک مــی کنــد.

مرتضــی رســتگار جواهــری در ســال  ۱۲۹۱خورشــیدی در خانــواده
ای اصیــل و کهــن اصفهــان بــه دنیــا آمــد .رســتگار پــس از دو ســال
تحصیــل در دارالفنــون در ســن ۱۶ســالگی بــرای ادامــه تحصیــل عــازم
فرانســه شــد و در مــدارس و دانشــگاه هــای نانت و ســوربون در رشــته
لوکوموتیــو ســازی و کشــتی ســازی تحصیــل کرد.مهنــدس رســتگار در
دوران اقامــت خــود در پاریــس بــه کار مشــغول شــد و پــس از  ۱۹ســال
بــه ایــران بازگشــت.پس از بازگشــت بــه ایــران در دانشــگاه جنــگ و
دانشــکده ی فنــی تهــران بــه تدریــس پرداخــت .بــرای اولیــن بــار
جعبــه دنــده ی اتومبیــل در کالس درس ایشــان توســط دانشــجویان
او ســاخته شــد و بســیاری از شــاگردانش بــه رشــته هــای صنایــع
ســنگین کشــیده شدند.رســتگار در اداره ی راه آهــن نیــز بــه عنــوان
مهنــدس فنــی اشــتغال داشــت و پــس از مدتــی بــه ریاســت اداره
فنــی راه آهــن مرکــز رســید و در تاســیس مدرســه فنــی راه آهــن نیــز
مشــارکت داشــت.
تاسیس سمیران
نخســتین شــرکتی کــه مهندس رســتگار تاســیس کرد ،شــرکت ســهامی
صنعتــی معدنــی ایــران (ســمیران) بــود .این شــرکت کار هــای صنعتی
معدنــی و اکتشــافی خــود را در ایــران بــه شــیوه ی نویــن و اســتاندارد
بیــن المللــی انجــام مــی داد.رســتگار در دوران زندگــی کاری خــود
بانــی و شــریک تعــداد زیــادی از کار هــای صنعتــی دیگــر از جملــه
گــروه صنعتــی رنــا ،شــرکت زامیــاد و شــرکت بریجیســتون بود.بــا ایــن
حــال کار اصلــی و مهــم خــود را گــروه صنعتــی معدنــی ایــران مــی
دانســت کــه در زمــان فعالیــت بزرگتریــن در نــوع خــود در دنیــا بــود.
ایــن شــرکت آورنــده و گســترش دهنــده شــیوه هــای نویــن معــدن
کاری بــا اســتاندار هــای جهانــی در ایــران بــود و در ایــن راه بــه حــق
لقــب معــدن کاری نویــن ایــران بــه مهنــدس رســتگار تعلــق گرفــت.
رســتگار نخســتین کارشــناس صنایــع و معــادن در ایــران بــود کــه بــه

مرتضی رستگار

پدر صنعت
سرب و روی ایران

مســاله محیــط زیســت و لطمــه نخــوردن آن در اثــر فعالیــت هــای صنعتــی و معدنــی توجــه خاصــی داشــت
از جملــه در زمینــه بــاز ســازی مجــدد زمیــن بــر اثــر تخریــب بــه دلیــل اســتخراج معــدن توجــه بــه آب هــای
زیــر زمینــی و ایجــاد چرخــه بازیافــت آب هــای مــورد اســتفاده ،درختــکاری در محیــط هــای معدنــی در بیــن
صاحبــان صنایــع و معــادن ایــران پیشــگام بــود.
سرمایه گذاری در بخش معدن
او بــر روی بیــش از صــد معــدن مختلــف در سراســر ایــران اهتمــام ورزیــده و بــه ســرمایه گــذاری مبــادرت
کــرد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه معــدن کوشــک در بافــق یزد،معــدن نخلــک در انــارک اصفهان،معــدن
خانــه ی ســرمه در نجــف آبــاد اصفهــان معــدن فیــض آبــاد ناییــن  ،زیــرکان در بافــق یزد،معــادن لــکان
حســین آبــاد دره نقــره در اراک ،معــدن چــاه گــز بابکریــا ،معــدن اردکان یزد،مهــدی آبــاد یــزد ،قلعــه زری در
حــد فاصــل زنجــان بــه تبریــز  ،معــدن استرانســیوم در کویــر ورامیــن و معــدن بــزرگ انگــوران زنجــان اشــاره
کرد.معــدن انگــوران یکــی از معــادن بســیار قدیمــی بــود کــه بــه دلیــل عــدم اســتفاده مناســب بــه متروکــه
شــده بود.رســتگار کــه بانــی معدنــکاری بــه ســبک نویــن در ایــران بــود ،توانســت انگــوران را احیــا کــرده و
بــا اســتفاده از نبــوغ و پشــتکار خــود توانســت آن را بــه بزرگتریــن معــدن ایــران و یکــی از بزرگتریــن معــادن
دنیــا تبدیــل کند.معــدن انگــوران مهــم تریــن منبــع روی جهــان بــه شــمار مــی رود .نوارنقالــه ی انگــوران کــه
خــود بانــی و مبتکــرش بــود بیــش از  ۲۰کیلومتــر دارد.
مهنــدس رســتگار نــه تنهــا خــود بــه عمــل کــردن بــه شــیوه هــای نویــن معــدن کاری اعتقــاد دشــت ،بلکــه
در اشــاعه و آمــوزش ایــن شــیوه نیــز کوشــا بــود .بــه همیــن دلیــل در تاســیس مدرســه ی معــدن ایــران در
زنجــان مشــارکت داشــت .نتیجــه ایــن اقــدام پژوهــش نســل جدیــدی از مهندســان و کارشناســان صنعــت
معــدن بــا اتــکا بــه جدیدتریــن فنــاوری هــای ایــن رشــته است.رســتگار بــه گــردش ســرمایه و ثــروت اعتقــاد
داشــت و از ایــن جهــت کلیــه پژوهــش هایــش را شــخصا ســرمایه گــذاری کــرد و بــا وجــود ســرمایه گــذاری
فــراوان و داشــتن اعتبــار نامحــدود و امــکان دریافــت کمــک هــای دولتــی ،دینــاری از دولــت و بانــک هــا وام
نمــی گرفــت و اساســا هــم اعتقــادی هــم بــه اســتفاده از منابــع عمومــی و رانــت هــای مرســوم دولتــی بــرای
ســرمایه گــذاری خــود نداشــت.او از تجمــل گــرای و خــود بــزرگ بینــی بــه پرهیــز داشــت و اغلــب در جمــع
کارگــران عــادی مجموعــه صنعتــی و معدنــی خــود بــه ســر مــی بــرد و معمــوال بــا آنــان غــذا مــی خــورد و
زندگــی مــی کرد.رســتگار بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری قلبــی و عــدم امــکان معالجــه در ایــران بــه خــارج از
کشــور عزیمــت کــرد و ســرانجام در دی مــاه  ۱۳۷۷در ســن  ۸۶ســالگی در ونکــوور کانــادا در گذشــت.

خانــواده رضایــی پیش از انقــاب  ۱۳۵۷ایران ،یــک خانواده
ثروتمنــد ،کارآفریــن و قدرتمنــد ایرانــی بود.چهــار بــرادر
بهنامهــای علــی ،محمــود ،عبــاس و قاســم ،از ذکاوت خــود،
و میــراث ناچیــزی کــه از پدرشــان برجــای ماندهبــود ،بــرای
ســاختن یکــی از بزرگتریــن امپراتور یهــای کس ـبوکار در
ایــران ،اگرنــه در خاورمیانــه ،در آن زمــان بهــره بردنــد .پــدر
ایــن بــرادران ،زمانــی کــه کوچکتریــن بــرادر ،قاســم ،تنهــا
 ۴۰روز داشــت ،از دنیــا رفت.آنهــا از کودکی کسـبوکارهای
متعــددی را تجربــه کــرده بودنــد .ایــن چهــار بــرادر حداقــل
دو اثــر مهــم در تاریــخ اقتصــاد ایــران گذاشــتهاند .اولیــن
آنهــا کشــف یکــی از بزرگتریــن معــادن مــس کشــور،
یعنــی مــس سرچشــمه بــود .دومیــن اثــر مهــم خانــواده
رضایــی بــر اقتصــاد ایــران ،در اراک گذاشــته شــد جاییکــه
ســاخت بزرگتریــن کارخانــه تولیــد و مونتــاژ ماشــینآالت
راهســازی خاورمیانــه را بــا نــام هپکــو آغــاز کردنــد.

خانواده رضایی

کشف بزرگترین معدن کرومیت در ایران
در بحبوحــه انتخابــات بــود کــه بــرادران رضایــی از وجــود بنیانگذار معادن فاریاب و شرکت هپکو
یــک معــدن کرومیــت در نزدیکــی ســبزوار اطــاع پیــدا
کردنــد وهنگامــی کــه تالششــان بــرای خریــد ســهام معــدن ،بــا شکســت روبـهرو شــد ،در پــی یافتــن معدن خودشــان
برآمدنــد و یکــی از جذابتریــن فصلهــای حماســه کســب و کار رضایــی آغــاز شــد.
هنگامــی کــه دولــت مصــدق دســتور داد هــر فــرد ایرانــی بــا یــک شناســنامه حــق اکتشــاف در زمینــی بیــش از ۴۰
کیلومترمربــع را نــدارد .بــرادران رضایــی  ،ماجراجوییهــای خــود را در معدنــی کوچــک در حومــه ســبزوار آغــاز کردنــد،
امــا بــرای رســیدن بــه اهدافشــان ،تعــداد زیــادی شناســنامه از اقــوام و دوســتان در ســبزوار ،جمـعآوری کردنــد و بدون
اطــاع صاحبــان آنهــا ،ایــن شناســنامهها را بــرای درخواســت  ۲۰۰قطعــه زمیــن در اطــراف محــدودهای کــه تخمیــن
میزدنــد غنــی ازکرومیــت باشــد ،اســتفاده کردنــد.
از روی ســفرنامههای ســربازان انگلیســی کــه اوایــل قــرن بــه منطقــه اســفندقه آمــده بودنــد و شــهادت چوپانانــی

کــه رمههایشــان را در دشــتهای منطقــه بــه چــرا میبردند،رضاییهــا توانســتند محــدوده درســت
را تشــخیص دهند.حــدس آنهــا درســت بــود و انــدک زمانــی بعــد ،رضاییهــا صاحــب بزرگتریــن
معــدن کرومیــت در ایــران شــدند.
مس سرچشمه کرمان
ثــروت خانــواده رضایــی اندکــی بعــد در میانــه دهــه  ۱۳۴۰رنــگ افســانه بــه خــود گرفــت .زمانــی کــه
تصمیــم گرفتنــد .بــا گســترش فعالیتهایشــان ،معــدن مــس متروک ـهای را در سرچشــمه در نزدیکــی
کرمــان خریــداری کننــد .در آن ســالها علــی و محمــود ،هــر یــک فعالیتهــای تجــاری و صنعتــی
مجــزای خــود را داشــتند .علــی بــر توســعه صنعــت فــوالد متمرکــز شــده بــود و محمــود بــه ســراغ
اســتخراج معــادن رفتــه بــود.در ســال  ،۱۳۴۵محمــود رضایــی ،امتیــاز معــدن متروکــه مــس سرچشــمه
را بــه مبلــغ یــک میلیــون ناموت از یــک اســتاد دانشــگاه خریــداری کرد.بــرادران رضایــی معمــوال ً بــه
چوپانهایــی کــه ســنگهای رنگیــن پیــدا کــرده و بــرای آنهــا میآوردنــد ،انعــام خوبــی میدادند،تــا
اینکــه چوپانــی از ناحیــه کرمــان مقــداری ســنگ ســبز و آبیرنــگ بــرای محمــود رضایــی آورد و انعامــش
را گرفت.محمــود رضایــی ســنگها را بــه مهنــدس انتظــام و مهنــدس خــادم نشــان میدهــد و آنهــا
گفتنــد کــه اینهــا ســنگ معــدن مــس اســت.رضایی از آنهــا میخواهــد کــه بــا آن چوپــان بــه محــل
برونــد و ناحیــه را شناســایی کننــد و نتیجــه را بــه او اطــاع دهنــد.
وقتــی ایــن مهندســان بــه محــل میرونــد مالحظــه میکننــد کــه یــک چشــمه در آنجــا وجــود دارد
کــه ســنگهای کــف چشــمه ،همــه آبیرنــگ هســتند .چنانکــه گویــی آب چشــمه آبیرنــگ اســت
و مهنــدس انتظــام تشــخیص میدهــد کــه ایــن احتمــاال ً یــک معــدن مــس بینظیــر اســت .پیشــتر
تعــدادی از شــرکتهای انگلیســی و آمریکایــی ،معــدن را مــورد بررســی قــرار داده و اعــام کــرده بودنــد
اســتخراج معــدن ناموفــق خواهــد بــود ،امــا محمــود قانــع نشــده بود.ولــی بــهزودی میفهمــد کــه
اســتخراج مــس از ایــن ناحیــه هــم پرخــرج اســت و هــم دانــش فنــی پیشــرفتهای الزم دارد کــه در
ایــران موجــود نیســت.به ایــن جهــت دنبــال یــک ســرمایهگذار اروپایــی میگــردد تــا او ســرمایه و
دانــش فنــی را بیاوردتــا اینکــه شــرکت سلکشن-تراســت انگلیســی حاضــر بــه مشــارکت در ایــن کار
میشــود و قــراردادی بــا رضایــی منعقــد میکند.بــا کمــک ســرمایهگذاری چهارصــد میلیــون دالری
شــرکت انگلیســی ،در ازای ســهم  ۳۰درصــداز ســود ،معــدن مــس سرچشــمه بــه یــک منبــع ســود کالن

و ارزآوری قابــل توجــه بــرای دولــت ایــران تبدیــل شــد.
تخمیــن زده میشــد کــه پــس از شــیلی ،معــدن سرچشــمه،دومین معــدن بــزرگ جهــان محســوب
میشــد.
استارت تاسیس هپکو
یکــی از بــرادران رضایــی  ۱۲۰هکتــار زمیــن بیــن کارخانــه آلومینیــوم و ماشینســازی خریــد و ســاخت
بزرگتریــن کارخانــه تولیــد و مونتــاژ ماشــینآالت راهســازی خاورمیانــه را بــا نــام هپکــو اســتارت زد.
رضایــی موفــق شــد بــا شــرکت کاترپیــار آمریــکا قــرارداد ببنــدد و خیلــی زود در مــدت دو ســال ،دو
ســوله و ســاختمانهای اداری و خدمــات پــس از فــروش شــرکتش را بنــا کنــد .پنــج اســفند ۱۳۵۴
هپکــو فعالیــت رســمی خــودش را آغــاز کــرد و  ۳۰۰نفــر در آن مشــغول بــه کار شــدند .دفتــر مرکــزی
ایــن شــرکت در خیابــان ســمیه تهــران تأســیس شــد و ســال بعــد تعــداد کارگرانــش افزایــش یافــت.
رضایــی در ســخنرانیخود در مراســم افتتــاح رســمی ایــن کارخانــه در ســال  ۵۵از «کارخانجــات
هپکــو» ســخن میگویــد کــه نشــان میدهــد او قصــد داشــته در آینــده تولیــدات ایــن کارخانــه را
بــه حوزههــای خودروهــای ســواری و بــاری نیــز گســترش دهــد؛ امــا در آغــاز کمبــود نیــروی انســانی
متخصــص باعــث شــد رضایــی مدیرعاملــی از پاکســتان بــرای هپکــو انتخــاب کنــد و اولیــن گــروه از
کارگرانــش را بــرای آمــوزش تخصصــی بــه آلمــان و آمریــکا بفرســتد .حرکــت بزرگــی کــه در هپکــو
آغــاز شــده بــود ،خیلــی زود باعــث شاخصشــدن ایــن کارخانــه در ایــران شــد و بســیاری از نخبــگان
جــذب ایــن شــرکت شــدند .آنهــا پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در کارخانــه بــه اروپــا و آمریــکا
اعــزام میشــدند و پــس از آموزشهــای تخصصــی بــه کارخانــه بازمیگشــتند.
در همیــن ســالها بــود کــه اولیــن حلقههــای انقالبــی در کارخانــه هپکــو شــکل گرفــت و دســتهای
از کارگــران کارخانــه کــه بــه گروههــای مبــارز اســامی نزدیــک بودنــد ،نقــش مهمــی در تشــکلیابی
گروههــای انقالبــی در اراک ایفــا کردنــد .انقــاب کــه شــد ،خانــواده رضاییهــا هــم ایــران را تــرک
کردنــد و دولــت و در واقــع وزارت صنایــع ســنگین مدیریــت کارخانــه هپکــو را در اختیــار گرفت.جنــگ
کــه شــروع شــد ،هپکــو تــازه اهمیــت اســتراتژیکش را نشــان داد .ماشــینآالت راهســازی هپکــو
راهــی جبهههــا شــدند و ســاخت معابــر ،جادههــا و خاکریزهــا آغــاز شــد.
هپکــو در ایــن ســالها بســیاری از اپراتورهایــش را در همیــن جبهههــای جنــگ از دســت داد و

البتــه تجربیــات تــازهای هــم بــرای ســاخت ماشــینآالت جدیــد بــه دســت آورد .اولیــن خــودروی زرهــی
جنگــی ایــران در هپکــو ســاخته شــد؛ یــک گریــدر بــا ارتفــاع کــم کــه مخصــوص اســتفاده در مناطــق
عملیاتــی ســاخته شــده بــود .در مــدت جنگهــای نیــزاری ،دســتگاهی از ارتــش عــراق غنیمــت گرفتــه
شــد کــه در هپکــو بــا مهندســی معکــوس نمونهســازی شــد و در ایــن مناطــق اســتفاده شــد.
در عملیــات والفجــر ،۸موتورهــای دویــچ آلمانــی در هپکــو در طــول عملیاتــی محرمانــه بــه نــام طــارق،
بــر لنجهایــی مســتقر شــدند کــه نتیج ـهاش غافلگیــری ارتــش عــراق در برابــر قــدرت مانــور لنجهــای
ایــران بود.همیــن نقــش ویــژه بــود کــه باعــث شــد عــراق ســه بــار کارخانــه هپکــو را بمبــاران کنــد و
هنــوز پــس از گذشــت ســالها ،اثــر ترکشهایــش روی دیــوار ســالن مونتــاژ ایــن کارخانــه دیــده
میشــود .بعــد از بعــد از جنــگ بــار دیگــر ایــن هپکــو بــود کــه تأمیــن ماشــینآالت مــورد نیــاز دوران
ســازندگی را برعهــده گرفــت و در همیــن دوران تحــول تــازهای نیــز در هپکــو اتفــاق افتــاد.
علیمحمــد رفیعــی ،مدیــر جوانــی کــه بــه مدیرعاملــی هپکــو انتخاب شــده بــود ،سیاســت رضایــی را در
پیــش گرفــت و اعــزام کارگــران و مهندســان هپکــو بــرای آمــوزش در اروپــا از ســر گرفتــه شــد .دورههــای
متعــدد اعــزام بــه خــارج در ایــن دوران کارخانــه هپکــو را بــه یکــی از غنیتریــن کارخانههــای کشــور
از نظــر نیــروی انســانی تبدیــل کــرد و ســال  ۱۳۷۱بزرگتریــن ســوله صنعتــی خاورمیانــه بــه مســاحت
۶۰هــزار متــر در هپکــو ســاخته شــد .ســولهای کــه حتــی یــک ســتون یــا مانــع مزاحــم هــم نداشــت و
از لحــاظ مهندســی بســیار مــدرن ســاخته شــده بــود.
ســالنهای ماشــینکاری و جوشــکاری هپکــو نیــز در همیــن ســالها ســاخته شــد و همیــن پیشــرفتها
بــود کــه باعث شــد رفیعــی  ۱۷ســال مدیرعامــل هپکــو بماند.
هپکــو در ایــن زمــان آنقــدر کارخانــه مهمــی بــود کــه در طــول اجــرای پــروژه ســرن در اروپــا کــه
بزرگتریــن آزمایــش علمــی تاریــخ جهــان اســت ،قســمتهایی از میــز نگهدارنــده آشکارســاز و
محفظــه اســتوانهای پوشــاننده آن در کارخانــه هپکــو ســاخته و بــه ســوئیس منتقــل شــد؛ امــا هپکــو
در ســال  ۱۳۸۵بــه شــکل عجیبــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد تــا بــه قــول یکــی از کارگــران
شــرکت هپکــو ،پــروژه ناتمامــی کــه صــدام بــا ســه بمبــاران نتوانســت انجــام دهــد ،بــه دســت دولــت
احمدینــژاد اتفــاق بیفپــس از انقــاب ،در جریــان مصــادره امــوال و داراییهــا ،امــوال خانــواده رضایــی
همــه مصــادره و بهطــور کامــل در اختیــار دولــت قــرار گرفــت .از ایــن رو خانــواده رضایــی نیــز ناگزیــر
از تــرک ایــران شــد.

حــامیان
سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو)

خانه معدن ایران

سازمان زمینشناسی
و اکتشافات معدنی کشور

شرکت ملی فوالد ایران

شرکت ملی
صنایع مس ایران

شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری

شرکت تهیه و تولید
مواد معدنی ایران

شرکت
فوالد خوزستان

منطقه ویژه اقتصادی صنایع
معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو

حــامیان
شرکت
ب آهن اصفهان
ذو 

شرکت گهر زمین

گروه مالی
گردشگری

شرکت تهیه و تولید
مواد نسوز کشور

صبانور

هلدینگ
معادن و فلزات

کنسرسیوم
اکتشافات معدنی پایا

شرکت
معدنیوصنعتیگلگهر

شرکت
فوالد هرمزگان

بانک صادرات

«بیرونیت»نامیککانیمعدنیستکهبهپاسخدمات
ابوریحانبیرونی،بهعلمکانیشناسی،دردنیابهایننام
نامگذاریشدهاست

