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علی اصغر سعیدی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  و پژوهشگر تاریخ شفاهی اقتصاد

  
ــرد  ــورهای منحصربه ف ــه کش ــون از جمل ــای گوناگ ــادن و کانی ه ــواع مع ــتن ان ــبب داش ــه س ــران ب ای

ــتند. ــر هس ــا بی نظی ــادن و کانی ه ــن مع ــواع ای ــی از ان ــه برخ ــود  ک ــوب می ش ــان محس جه
   انقــاب صنعتــی و توســعه اقتصــادی باعــث شــد تــا توجــه کشــورهای پیشــرفته را بــه ســوی کشــف 
معــادن ســایر نقــاط توســعه نیافته 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. تاش هــای بیگانــگان بــرای اســتفاده از ایــن معــادن قبــل از شــروع قــرن ۱۴ هجــری 
شــروع شــد. در عصــر امتیــازات در دوره قاجــار قراردادهایــی بــا بیگانــگان بــرای اکتشــاف و اســتخراج 
ــن  ــگان از ای ــت بیگان ــج دس ــا به تدری ــه ایرانی ه ــود ک ــرن ب ــن ق ــاز ای ــا در آغ ــد. ام ــا ش ــادن امض مع
معــادن را کوتــاه کردنــد و خــود بــه ایــن امــر همــت گماشــتند. نخســتین تــاش بــرای اســتقال معادن 
در کشــف و اســتخراج تکیــه بــه نیــروی انســانی متخصــص بــود کــه بــا اعــزام دانشــجویان بــرای ادامــه 
تحصیــل در دهــه ۱۳۰۰ بــه اروپــا صــورت گرفــت. ایــن افــراد در بازگشــت مدیریــت معــادن بســیاری 
را به دســت 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 
ــت  ــای وطن پرس ــن چهره ه ــه ای ــد ک ــان می ده ــت و نش ــر اس ــته تقدی ــیدی شایس ــم خورش چهارده
تــا چــه حــد نقــش اساســی در تعییــن ســاختارهای اقتصــاد معــدن برعهــده گرفتنــد و تــا حــد زیــادی 

اســتقال 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 ۱۰ نفــر 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

راه توسعـه



در میــان تمــام دوره هــای رشــد صنعتــی کشــور دهــه ۴۰ بیشــتر از هــر دوره دیگــری در روزگار پیــش از 
انقــاب خودنمایــی می کنــد.  بــرای شــناخت راز موفقیــت اقتصــاد ایــران در دهــه ۴۰ بایــد چنــد ویژگــی 

پیرامونــی و شــخصیتی دکتــر علینقــی عالیخانــی را بررســی کــرد.
ــی  ــاف برخ ــه او خ ــد ک ــان می ده ــاد نش ــر اقتص ــوان وزی ــان به عن ــدن ایش ــرکار آم ــی س   چگونگ
ــتگی هایی  ــا وابس ــد و ی ــل بوده ان ــزار فامی ــواده ه ــوی از خان ــم پهل ــی رژی ــراد رده باالی ــه اف ــا ک تصوره
 بــه دربــار داشــته اند، از خانــواده ای معمولــی بــا پــدری کــه ســتوان ارتــش بــود بــه ایــن مقــام رســید.

 آقــای عالیخانــی جــزو همــان افــرادی بودنــد کــه در دهــه ۳۰ بورســیه تحصیلــی گرفتنــد و بــه فرانســه 
ــد. ــه دســت آورن ــاز را در بیــن تمــام دانشــجویان وقــت ب ــوان دانشــجوی ممت ــد و توانســتند عن  رفتن
  در پایان دهه ۳۰ رکودی عجیب کشور را فراگرفت که محصول مدیریت علی امینی به عنوان نخست وزیر بود.

ــه  ــرد ک ــام ک ــد و اع ــت وزیر ش ــم نخس ــداهلل عل ــت، اس ــار گذاش ــی را کن ــی امین ــاه به نوع ــی ش  وقت
ــر  ــوان وزی ــی را به عن ــن رو عالیخان ــاز دارد. ازای ــی نی ــر شــاخ آلمان ــد دکت ــردی مانن ــه ف ــران ب اقتصــاد ای
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 
ماقاتتــان 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 تابه حال از مدیران اقتصادی کشــور نشــنیده بودیم.

ایــن پژوهشــگر اقتصــاد اجتماعــی افــزود: آقــای عالیخانــی وقتی  کــه از فرانســه به ایــران آمد و وزیر شــد 
مســافرت های 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 
ــه طــوری  ــان و صنعتگــران آشــنا شــود. ب ــا ادبیــات بخــش خصوصــی و طــرز تفکــر بازرگان ــا ب شــد ت
ــی و  ــش خصوص ــا بخ ــرد ت ــر داد و کاری ک ــام اداری را تغیی ــید نظ ــاد رس ــه وزارت اقتص ــی ب ــه وقت ک
ــند. ــور بکوش ــعه کش ــت توس ــرده و در جه ــل ک ــاد حاص ــت اعتم ــه دول ــبت ب ــرمایه گذاران نس  س

 ایــن تغییــرات کار را بــه  جایــی رســاند کــه در دوره وزارت او ایــران وامــی از خــارج نگرفــت و در ایــن دوره 
ســرمایه  گــذاران داخلــی ایــران صنایــع بزرگــی را پایه  گــذاری کردنــد چراکــه عالیخانــی توانســته بــود 

اعتمــاد آنــان را جلــب کنــد.
 ادامه در صفحه بعد



ــت  ــوی دول ــتفاده از س ــل سوءاس ــه و غیرقاب ــا را محرمان ــی و اظهارنامه ه ــام مالیات ــر نظ ــویی دیگ  از س
ــه  ــرم اظهارنام ــی ف ــود عالیخان ــه روزی خ ــت ک ــان رواج یاف ــازمانی چن ــگ  س ــن فرهن ــرد. ای ــداد ک قلم
ــه اســت. ــان را می خواســت امــا کارمنــد مربوطــه اعــام کــرد کــه ایــن فرم هــا محرمان  یکــی از بازرگان

ــه طــوری کــه حتــی مجــوز  ــود ب ــن اقدامــات او و تیمــش ب ــن یــک منشــور ســامانی از مهم تری  تدوی
کارخانــه ســیمان در داخــل محــدوده شــعاع ۱۲۰ متــری تهــران را بــه آقــای معینیــان به عنــوان رئیــس 
 دفتــر مخصــوص شــاه نــداد. تــا جایــی کــه شــاه گفتــه بــود »ایــن دراز بــه مــا هــم مجــوز نمی دهــد«.

 به کارگیــری 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 
ــود را  ــام داده ب ــش انج ــس و مراک ــوص تون ــی را در خص ــی مطالعات ــک جهان ــرف بان ــود و از ط ــا ب دنی
مســوول تدویــن برنامه هــای کان ایــن وزارتخانــه کــرد. آقــای ســادات تهرانــی کــه خــود از خانــواده ای 
 بــازاری و بــازرگان بــود را نیــز بــه معاونــت بازرگانــی انتخــاب کــرد تــا نبــض بــازار را در دســت گیــرد.

 کار به جایــی رســید کــه تولیــدات داخلــی رشــد یافــت و صنایــع بســیاری متولــد شــدند. 
کــه  می آورنــد  اســتدالل  داخــل  تولیــد  مخالفــان  و  واردات  مدافعــان  امــا  میــان  ایــن  در 
طریــق  از  آنــان  فشــار  گیــرد.  کاال صــورت  واردات  بایــد  و  نــدارد  کیفیــت  داخلــی  تولیــدات 
کنــد. رشــد  داخلــی  تولیــد  تــا  می کــرد  مقاومــت  عالیخانــی  امــا  شــد  شــروع   رســانه ها 

 یکــی دیگــر از اقدامــات عالیخانــی کــه برخــی روشــنفکران آدرس غلــط دربــاره آن داده انــد، مونتــاژکاری 
در صنایــع کشــور اســت. عالیخانــی واردات بســیاری از کاالهایــی را کــه بــه روش ســی کــی دی تولیــد 
ــه  ــده و در ادام ــی ش ــی منته ــاخت داخل ــق س ــه تعمی ــی دی کاری ب ــی ک ــا س ــرد ت ــد آزاد ک می ش
ــود. ــاد ش ــزوده ایج ــای ارزش اف ــام حلقه ه ــا تم ــی را ب ــوازم خانگ ــازی و ل ــزرگ خودروس ــع ب  صنای

 یکــی از مســائل مهمــی کــه بایــد مــورد تحلیــل قــرار گیــرد، نحــوه برکنــاری او از وزارت اقتصــاد و حــذف 
ــدی  ــده و کارآم ــق ش ــودش موف ــال ها در کار خ ــت. او در آن س ــری اس ــام تصمیم گی ــی اش از نظ تدریج
ــود. در آرشــیو خاطــرات ســناتور کنــدی می خوانیــم کــه می گویــد گزارش هــا از  خــود را ثابــت کــرده ب
حضــور برخــی افــراد ملی گــرا در رأس اقتصــاد حکایــت دارد. شــاه از ایــن گزارش هــا نگــران شــده بــود 
کــه مبــادا چنیــن افــرادی جــای او را بگیرنــد. از ســویی دیگــر عالیخانــی بــه دلیــل مقاومــت در برابــر 
خواســته های دربــار مــورد کینــه شــاه قرارگرفتــه بــود. ایــن مــوارد ســبب شــد تــا او به تدریــج 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 مــی داد و آنهــا را راهنمایــی می کــرد. 



محمدرضا بهرامن
 رئیس خانه معدن ایران

  
تاریــخ پــر فــراز و نشــیب معدنــکاری مــدرن در ایــران را نمی تــوان بــدون در نظــر گرفتــن نــام یــووان 
اشــتوکلین، زمین شــناس فقیــد سوئیســی نوشــت. فــردی کــه ۲۷ ســال در ایــران عمــر خــود را گذرانــد 
و خدمــات بزرگــی بــه صنعــت نفــت و معــدن کــرد و در تهیــه نقشــه های زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنــی کشــور نقــش بســزایی داشــت.   او بــود کــه بیشــتر نقــاط ایــن ســرزمين را مــورد کاوش خــود 
ــوم  ــای مرح ــا تاش ه ــاد و ب ــان نه ــران را بنی ــی ای ــازمان زمین شناس ــیس س ــای تاس ــرار داد و پایه ه ق
نصرالــه  خــادم ایــن ســازمان را تاســیس کــرد. شــاید اغــراق نباشــد کــه اشــتوکلین را بــه عنــوان یکــی 
از چهره هــای برجســته توســعه بخــش معــدن ایــران در صــد ســال اخیــر معرفــی کــرد و از او تجلیــل 
به عمــل آورد.  تاریــخ معــادن کشــور ظــرف یکصــد ســال اخیــر بــا اکتشــافات نفتــی عجیــن شــده اســت 
ــران  ــی ای ــای معدن ــناخت ظرفیت ه ــی ش ــر وطن ــی و غی ــان وطن ــیاری از زمین شناس ــاش بس ــا ت و ب
عمــق گرفتــه اســت.   در کنــار اســامی انتخــاب شــده بــرای معرفــی موثرتریــن افــراد در توســعه بخــش 
معــدن می تــوان نام هــای دیگــری را ذکــر کــرد و بــه بررســی نقــش آنــان در بخــش معــدن پرداخــت.   
ــران  ــن ای ــکاری نوی ــدر معدن ــوان پ ــیمین را می ت ــرکت کالس ــذار ش ــتگار، بنیانگ ــی رس ــاد مرتض زنده ی
ــا تجهیــز ایــن معــدن و  دانســت. او بــه عنــوان بهره بــردار معــدن ســرب و روی انگــوران در دهــه ۴۰ ب
ــه یکــی از قطب هــای تولیــد  تجهیــز آن بــه مدرن تریــن روش حمــل و نقــل مــواد معدنــی، ایــران را ب

ســرب و روی در دنیــا مطــرح کــرد و زنجــان بــه مرکــز تولیــد ایــن دو فلــز ارزشــمند تبدیــل شــد. 
ادامه در صفحه بعد

 به نام معدن



تله کابیــن ۲۰ کیلومتــری انتقــال مــواد معدنــی از معــدن انگــوران بــه کارخانــه فــرآوری هنــوز در مســیر 
ایــن معــدن خودنمایــی می کنــد و نشــان می دهــد کــه اگــر بخــش خصوصــی در امــر تجهیــز معــادن 
آزاد گذاشــته شــود خواهــد توانســت بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن را در 

دســتور کار خــود قــرار دهــد.
  نــام بــرادران رضایــی را نمی تــوان در توســعه معــادن کشــور از قلــم انداخــت.  همان هایــی 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 اندیشــی ای 
ــین آالت را  ــه ماش ــور ب ــادن کش ــاز مع ــا نی ــد ت ــیس کردن ــو را تاس ــم هپک ــه عظی ــتند کارخان ــه داش ک

مرتفــع کننــد.
ــه در  ــی ک ــا وقت ــند ام ــته باش ــاع نداش ــرای دف ــی ب ــی جای ــای کنون ــاید در قضاوت ه ــراد ش ــن اف   ای
ــد.   در  ــد آم ــل خواه ــر به عم ــات آن تقدی ــا از خدم ــوند حتم ــی ش ــود بررس ــان خ ــکان و زم ــرف م ظ
همیــن دوره اخیــر بزرگانــی از بخــش خصوصــی به رغــم تمــام مشــکات کســب وکار در کشــور، تمــام 
ســرمایه و عمــر خــود را بــه پــای معــادن ریختنــد و توســعه ایــن بخــش را ادامــه دادنــد. کســانی که 
شــاید امــروز در میــان برخــی بــزرگان بخــش نام شــان بــه چشــم نیایــد امــا اگــر قــرار باشــد چند ســال 
دیگــر تاریخــی بــرای توســعه معــادن در قــرن جدیــد نوشــته شــود، حتمــا نامشــان در صــدر لیســت 
قــرار خواهــد گرفــت.   تجلیــل از بــزرگان و خادمــان بخــش معــدن اقــدام  پسندیده ایســت کــه ســال 

بــه ســال بهتــر اســت انجــام شــود و از افــراد تــا زمانــی کــه در قیــد حیــات هســتند تجلیــل شــود.



سعید لیاز
پژوهشگر تاریخ اقتصاد ایران

بررســی تاریــخ یکصــد ســال اخیــِر اقتصــاِد ایــران بــدون در نظــر گرفتــن نقــش صنعــت نفــت و درآمدهــای نفتی 
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 فعالیت هــای باالدســتی و پاییــن دســتی آن به شــدت توســعه 
می یابــد.  بــا کشــف نفــت اســت کــه ایــران احســاِس نیــاز بــه صنایــع مــدرن و ســنگین می کنــد. شــاید در آن 
دوره می توانســتند قنــد و چــای را وارد کشــور کننــد امــا بــا توجــه بــه اجبار هایــی کــه توســعه صنعــت نفــت روی 
دوش ایــران گذاشــت نیــاز بــه فلــزات و ریخته گــری افزایــش یافــت. کارگــران ســاده رفتــه رفتــه ماهــر شــدند و 
 بــه یادگیــری مهارت هایــی چــون جوشــکاری پرداختنــد تــا بتواننــد خطــوط لولــه انتقــال نفــت را توســعه دهنــد.

 پــس از صنعــت نفــت، صنعــت راه آهــن بــود کــه فــاز دوم صنعتــی شــدن کشــور را آغــاز کــرد. بــا توســعه صنعت 
ریلــی گام بــزرگ دیگــری در جهــت افزایــش مهــارت کارگــران و ایجــاد کارگاه هــای 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. ده هــا 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 
حرفــه ای خودروهــای تجــاری تبدیــل شــدند.  در دهــه ۳۰ بــود کــه ایــران حتــی صاحــب کارخانــه اتوبــوس 
ــه  ــه ب ــا توج ــور ب ــه کش ــود ک ــرایطی ب ــن ش ــت.  در چنی ــا گرف ــور پ ــت در کش ــن صنع ــد و ای ــون ش و کامی
ــاز  ــاخت و س ــد و س ــود آوردن ــازی به وج ــن و خودروس ــت، راه آه ــع نف ــه صنای ــاخت هایی ک زیرساخت زیرس
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 هیــچ گاه راضــی بــه اســتقرار صنعــت فــوالد در ایــران نشــدند. 
در همیــن زمــان بــود کــه شــاه بــه محمدعلــی صفی اصفیــا کــه خــود دانش آموختــه مهندســی معــدن بــود و 
ریاســت ســازمان برنامــه و بودجــه را برعهــده داشــت ماموريــت داد تــا به صــورت مخفیانــه بــا شــوروی ها وارد 

مذاکــره شــده و مقدمــات تاســیس پنــج کارخانــه 
ادامه در صفحه بعد

 راز تاسیس ذوب آهن



بــزرگ ذوب آهــن اصفهــان، تراکتورســازی تبریــز، آلومینیــوم اراک، ماشــین ســازی تبریــز و ماشــین ســازی اراک 
را فراهــم کنــد.   در تاســیس ایــن کارخانه هــا، بلــوک شــرق شــامل شــوروی، چک اســلواکی، 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 می ســوخت بــه شــوروی داد و در ازای آن تکنولــوژی ذوب آهــن وارد کشــور شــد.   
 در ایــن راه نمی تــوان خدمــات افــرادی چــون صفــی اصفیــا، علینقــی عالیخانــی و رضــا نیازمنــد را نادیــده گرفــت.

ــورد  ــران م ــن در ای ــنگ آه ــنگ و س ــادن زغالس ــی از مع ــش بزرگ ــا بخ ــد ت ــبب ش ــن س ــرارداد ذوب آه  ق
ــرارداد  ــن ق ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــاال رود.   ب ــه ب ــن زمین ــور در ای ــی کش ــش فن ــه و دان ــرار گرفت ــایی ق شناس
بــرای ایــران و شــوروی آنقــدر مهــم بــود کــه شــخص آلکســی کاســیگین، نخســت وزیــر شــوروی و 
ــورهای  ــه کش ــی ب ــی سیاس ــق پیام ــن طری ــد و از ای ــران بیاین ــه ای ــن ب ــاح ذوب آه ــرای افتت ــرش، ب همس
شــد. آهــن  ذوب  صنعــت  صاحــب  ایــران  مخالفت هــا،  تمــام  به رغــم  کــه  کننــد  ارســال   غربــی 

ــت  ــعه صنع ــد و در توس ــرار گرفتن ــده ق ــام ش ــل انج ــد و در عم ــاه آمدن ــا کوت ــه غربی ه ــود ک ــس از آن ب  پ
ــوال  ــد.   س ــران کردن ــوالد ای ــت ف ــا وارد صنع ــا را عم ــی ایتالی ــرکت دانیل ــرده و ش ــارکت ک ــران مش ــوالد ای ف
ــی  ــن صنایع ــاد چنی ــه ایج ــت ک ــن اس ــد ای ــود آی ــان بوج ــن می ــت در ای ــن اس ــه ممک ــی ک ــیار مهم بس
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 می شــوند. 
 بــه همیــن خاطــر اســت وقتــی کــه می بینــم سیســتم تصمیــم بــه ایجــاد صنعــت ذوب آهــن 
مرکــزی  بانــک  اقتصــاد،  وزارت  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان  بیــن  کم نظیــری  هماهنگــی  گرفــت، 
 نهادهــای دیپلماســی، سیاســی و امنیتــی شــکل گرفــت و ایــن صنعــت در ایــران پایه گــذاری شــد.

ــوان  ــه می ت ــده اند بلک ــران ش ــعه ای ــث توس ــه باع ــد ک ــراد بوده ان ــط اف ــه فق ــت ک ــوان گف ــن نمی ت  بنابرای
تحلیــل کــرد هــرگاه دســتگاه حاکمــه توســعه کشــور را در اولویــت خــود قــرار داده، افــرادش را هــم 
ــوند. ــور ش ــی در کش ــاد صنعت ــث ایج ــود باع ــی خ ــا هماهنگ ــته اند ب ــتم توانس ــرد و سیس ــرده و ف ــدا ک  پی

 در مقابــل هــرگاه درآمــد نفتــی کشــور زیــاد شــده، ایــن افــراد تکنوکــرات و اصــوال علــم اقتصاد کنار گذاشــته شــده  
و افــرادی روی کار آمده انــد کــه بتواننــد درآمدهــای نفتــی را خــرج کــرده و خــارج از ظرفیــت فرهنگــی و اقتصــادی 

کشــور، طرح هــای توســعه ای تعریــف کننــد.



ــر  ــود[ دکت ــیس ش ــن تاس ــه ذوب آه ــا کارخان ــد ]ت ــک بکنن ــران کم ــه ای ــدند ب ــر ش ــا حاض ــه آلمان ه ــی ک وقت
ــرای مذاکــرات و  ــران ب ــه ای ــر اقتصــاد[ از رئیــس دماکــروپ تقاضــا کــرد کــه بیایــد ب ]علینقــی[ عالیخانــی، ]وزی
ــد.  ــد و نیامدن ــو ش ــان لغ ــافرت ایش ــان مس ــدن ایش ــل از آم ــاعت قب ــی ۲۴ س ــد ول ــول کردن ــم قب ــان ه ایش
ــت  ــران نیس ــما و ای ــاح ش ــه ص ــه ب ــان ک ــت آلم ــه دول ــد ب ــرده بودن ــه ک ــا توصی ــه آمریکایی ه ــد ک ــوم ش معل
ــب  ــن ترتی ــه ای ــران را ب ــوی ای ــه جل ــی ک ــی. وقت ــن صنعت ــاد چنی ــرای ایج ــد ب ــک بکنی ــران کم ــه ای ــه ب و ک
ــاخت  ــرای س ــتان ب ــه هندوس ــد ب ــرده بودن ــک ک ــه کم ــا ک ــه روس ه ــرد ب ــودش را ک ــه خ ــران توج ــد ای گرفتن
ــد. ــر می ش ــوروی ها بهت ــا ش ــت ب ــم داش ــران ه ــط ای ــن. رواب ــد ذوب آه ــای جدی ــا تکنولوژی ه ــی ب  کارخانجات

ــور  ــن دو کش ــکاری بی ــات هم ــه امکان ــی ک ــوروی. وقت ــه ش ــتند ب ــافرتی داش ــاه مس ــف ش ــل دوره برژن  اوای
ــکاری  ــن هم ــه چنی ــود ک ــه می ش ــم گرفت ــد و تصمی ــان می آی ــه می ــم ب ــته ه ــن رش ــود، ای ــث می ش بح
ــات  ــاد کارخانج ــوروی و ایج ــه ش ــران ب ــادرات ای ــکان ص ــر آن ام ــاوه ب ــرد، ع ــرار بگی ــتری ق ــی بیش ــورد بررس م
ــد  ــرار ش ــود دارد ق ــات وج ــد امکان ــه دیدن ــد از اینک ــتادند و بع ــران فرس ــه ای ــی ب ــا در ۱۹۶۴ تیم ــر. اینه دیگ
نماینــدگان رســمی آنهــا وارد ایــران بشــوند و مذاکــره بکننــد بــا ایرانی هــا بــرای عقــد قــرارداد. ایــن مذاکــرات 
ــد. ــارج درز بکن ــه خ ــائل ب ــن مس ــادا ای ــه مب ــرد ک ــام بگی ــری انج ــور س ــد به ط ــعی می ش ــا س ــت و آمده  و رف

ــاء و بعــد رئیــس گــروه مذاکــره مــن  ــود نفــر دوم ]صفــی[ اصفی ــران ]علینقــی[ عالیخانــی ب  رئیــس هیئــت ای
بــودم بــا تعــداد افــراد و تمــام مذاکــرات هــم در دفتــر مــن در وزارت اقتصــاد عملــی می شــد. ایــن مذاکــرات مــا 
در حــدود یــک مــاه طــول کشــید و مــا در مــورد چهــار تــا طــرح داشــتیم مذاکــره می کردیــم. یکــی ذوب آهــن 
ــه شــوروی، و یکــی هــم ایجــاد یــک  ــود ب ــران ب ــه ماشین ســازی، یکــی هــم صــادرات گاز ای ــود، یکــی کارخان ب
کارخانــه نســاجی در آذربایجــان در دشــت مغــان.… مذاکــرات بســیار ســختی بــود و مــا موفــق شــدیم در عــرض 
ایــن یــک مــاه ایــن موافقت نامــه را آمــاده بکنیــم بــه اســتثنای چهــار نکتــه… از آن جملــه بــود مســئله قیمــت 
 گاز و ظرفیــت ذوب آهــن و ســه چهــار تــا از ایــن قبیــل نــکات. ولــی در هــر حــال در اصــول توافــق شــده بــود. 
 یــک روز قبــل از اینکــه ایــن موافقت نامــه پــاراف بشــود آمــاده پــاراف شــدن باشــد آمریکایی هــا اطــاع پیــدا 
ــر  ــم در دفت ــن ه ــی و ای ــا گروه ــتند ب ــره هس ــغول مذاک ــاد مش ــّری در وزارت اقتص ــور س ــه به ط ــد ک ــرده بودن ک

محمد یگانه روایت 
احداث کارخانه ذوب آهن قرارداد  از    



ــودم  ــران ب ــم در ای ــن ه ــود و م ــکا ب ــفیر امری ــای Meyer س ــع آق ــن موق ــرد. در ای ــام می گی ــه انج ــد یگان محم
تــا آن موقــع یــک ســال بــا هــم تماســی نداشــتیم. آقــای Meyer بــه مــن تلفــن کردنــد بــرای بــار اول و بعــد 
می خواســتند مــرا بــه شــام دعــوت بکننــد. بــه منشــی خــودم گفتــم کــه فعــاً پیغــام را بگیریــد بعــدًا جواب شــان 
را می دهــم. مــن بافاصلــه 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 
موافقت نامــه 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. 
ــد،  ــان گفتن ــد« ایش ــوت می کنی ــه دع ــده ک ــور ش ــوب چط ــیدم، »خ ــد پرس ــاس گرفتن ــددًا تم ــه مج ــفیر ک  س
»مــا اطاعاتــی بــه دســتمان رســیده مذاکراتــی دارد انجــام می شــود و می خواســتیم ببینیــم کــه چــه وضعــی 
ــن  ــی از م ــرکت دارم، ول ــرات ش ــن مذاک ــن در ای ــت م ــت اس ــه، »درس ــم ک ــن گفت ــورت م ــت.« در آن ص هس
ــی  ــای صف ــم آق ــی ه ــاد و آن یک ــر اقتص ــی وزی ــای عالیخان ــی آق ــه یک ــتند ک ــم هس ــر ه ــر دیگ ــدتر دو نف ارش
ــد.«   ــخ بدهن ــما پاس ــؤاالت ش ــه س ــه ب ــتند ک ــری هس ــت بهت ــا در موقعی ــه، آنه ــازمان برنام ــس س ــاء رئی  اصفی
 بنابرایــن از آنهــا هــم دعــوت کردنــد و ایــن بافاصلــه دو ســه ســاعت بعــد از اینکــه موافقت نامــه امضــا شــده 
بــود رفتیــم آنجــا. بــرای اینکــه از روز اول شــاه ترســش از ایــن بــود کــه بعضــی افــرادی در ایــران پیــدا بشــوند 
ــه  ــود ک ــن ب ــه بشــود. ای ــن کار گرفت ــوی ای ــد جل ــد و بعــد فشــارهایی بیای ــه خــارج بدهن ــات را ب ــن اطاع و ای
می خواســتند 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. 
ــرای  ــود، ب ــی نب ــز مهم ــه چی ــد »ن ــی گفتن ــای عالیخان ــرد آق ــرح ک ــه مط ــئله را ک ــن مس ــفیر ای ــی س  در مهمان
ــم  ــش را کردی ــعی و کوش ــای س ــتیم منته ــی داش ــک طرح ــود ی ــی ب ــون مدت ــت. چ ــه نیس ــورد عاق ــما م ش
ــره  ــم باالخ ــا ه ــد م ــی دادی ــواب منف ــت و ج ــی نیس ــه عمل ــد ک ــما گفتی ــم و ش ــار بیایی ــما کن ــا ش ــه ب ک
ــا.«  ــود م ــن ب ــرای ای ــد ب ــاده بودن ــمالی آم ــایه های ش ــن همس ــم و ای ــری بروی ــل دیگ ــدیم راه ح ــور ش مجب
 گفــت، »در چــه مرحله ای ســت؟« گفــت، » قــراردادش را قبــل از اینکــه بیاییــم اینجــا امضــا کردیــم.« 
 آنهــا خیلــی ناراحــت شــدند. ولــی خــوب عمــل انجــام شــده ای بــود و ایــن نشــان داد در آنجــا کــه 
ــد. ــک را بگیرن ــا کم ــر کج ــن از ه ــه ای ــو اینک ــدن ول ــی ش ــرف صنعت ــه ط ــن ب ــرای رفت ــت ب ــم اس ــران مصم  ای

 منبــع: مصاحبــه محمــد یگانــه، رئیــس کل بانــک مرکــزی در دهــه ۴۰ بــا پــروژه تاریخ شــفاهی ایــران در دانشــگاه 
ــوار هفتم هــاروارد، ن



۱۰ چهره موثر بخش
 معدن و صنایع معدنی 
در ۱۰۰ سال گذشته

 فصل اول



امیــر علــی شــیبانی در ســال 1301 در 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 ســال های تحصیل همــواره با شایســتگی مقــام اول را کســب 
می کــرد. پــس از اخــذ لیســانس از دانشــگاه تهــران، موفــق بــه دریافــت بــورس خــارج از کشــور شــد. شــیبانی از دانشــگاه اوکاهامــا فوق 
لیســانس و از دانشــگاه هــاروارد موفــق بــه اخــذ درجــه مهنــدس عالــی دكتــری شــد. برنامه ریــزی فــوالد در دوره مدیریــت دكتــر شــیبانی، 

بســیار دقیــق و بــدون وقفــه بــه پیــش می رفــت و ظــرف مــدت كمتــر از پنــج 
ســال بــه مــوازات احــداث كارخانــه ذوب آهــن اصفهــان، معــادن وابســته بــه 
ــزی در  ــران مرک ــنگ آهن ای ــادن س ــه مع ــدند ک ــز ش ــاف و تجهی ــوالد، اكتش ف
ــرز غربــی، زغال ســنگ البــرز شــرقی،  بافــق، زغال ســنگ كرمــان، زغال ســنگ الب

زغال ســنگ البــرز مركــزی و... میــراث آن دوره اســت.
 در حقیقــت دكتــر شــیبانی بــرای اولیــن بــار معدنــكاری مــدرن را در كشــور مــا 
بنیــان نهــاد. ظرفیــت تولیــد ذوب آهــن اصفهــان در فــاز اول آن دوره 900 هــزار 
تــن در ســال بــود كــه بر اســاس توافق هــای انجــام شــده در ســال 1354 قــرار 
بــود در فــاز دوم ظرفیــت تولیــد ذوب آهــن بــه 1/9میلیــون تــن برســد و در فــاز 
ســوم کــه قــرار بــود در دهــه 60 اجــرا شــود، ایــن ظرفیــت بــه 5/4 میلیــون تــن 

و تولیــد زغال ســنگ نیــز بــه 8 میلیــون تــن برســد.
دوســتان قدیمــی معدنــی و ذوب آهــن، خاطــرات زیادی از ایشــان دارنــد كه هر 
کــدام در حقیقــت یــك درس مدیریتــی اســت . مهنــدس خلیــل راســتار، اولین 
مدیرعامــل شــركت ســنگ آهن مركــزی بافــق از دکتــر شــیبانی  ایــن خاطــره را 
روایــت کــرده اســت: » زمانــی كــه معــدن ســنگ آهن بافــق، اكتشــاف و تجهیز 
می شــد، نیــروی بومــی مورد نیــاز در منطقــه وجــود نداشــت و طبعــا نیــروی 
كارگــری، اســتادكاری و كارگــر فنــی را از كل ایــران جــذب می كردیــم كــه عمــده 
ــر  ــوادآموزی دای ــای س ــار كار، کاس ه ــن رو در كن ــد، ازای ــواد بودن ــا بی س آنه
ــكاری،  ــرق كاری، جوش ــوزش ب ــف آم ــای مختل ــن دوره ه ــم و همچنی می كردی
آهنگــری و... بــرای آنهــا می گذاشــتیم، ایــن دوره هــا دو ســاله بــود و پــس از 

طــی دوره بــه آنهــا گواهی نامــه مربوطــه داده می شــد، البتــه بخــش قابل توجهــی از كارگــران پــس از كســب مهارت هــای الزم دلتنگــی 
ــی از  ــدند.در یك ــش می ش ــای خوی ــرده و كارفرم ــاد ک ــی ایج ــود كارگاه ــهر خ ــتند و در ش ــود برمی گش ــتان های خ ــه شهرس ــرده و ب ک
بازدیدهــای دكتــر شــیبانی ایــن موضــوع را بــا ایشــان مطــرح و تقاضــا كــردم تدبیــری اندیشــه شــود تــا نیروهــای فنــی و آموزش دیــده 
بــه راحتــی نتواننــد شــركت را تــرك كننــد امــا ایشــان در جــواب بــه مــن گفتنــد: »یكــی از اهــداف مهــم احــداث صنعــت ذوب آهــن در 
ایــران اشــاعه تخصص هــای 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

بنیانگذار 
ذوب آهن اصفهان



ــى  ــافات معدن ــى و اکتش ــازمان زمین شناس ــذار س ــادم؛ بنیانگ ــراهلل خ نص
ــم  ــد شــد.خادم پــس از دریافــت دیپل ــران متول کشــور در ســال 1289 ته
از دبیرســتان علمیــه تهــران، در ســال 1312 همــراه آخریــن گــروه اعزامــى 
بــه خــارج، رهســپار فرانســه شــد.او در ســن 28 ســالگى 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 ســمت هاى مهندســى 
معــدن زغــال ســنگ شمشــک، نظــارت معــادن خصوصــى حوضــه البــرز، 
ریاســت معــدن ذغــال ســنگ شمشــک، بــازرس شــرکت ســهامى معــادن 
ــت  ــو هئی ــم، عض ــزگان و قش ــادن هرم ــل مع ــر عام ــنگ، مدی ــال س زغ
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 زمین شناســى را نیــز در دانشــکده علــوم دانشــگاه تهــران بــه عهــده 

گرفــت.
وی در ســن 50 ســالگى پــس از تصویــب قانــون تاســیس ســازمان 
ــام  ــر انج ــازمان شد.س ــن س ــکیل ای ــده دار تش ــور، عه ــى کش زمین شناس
ــان  ــازمان جه ــى س ــه اى زمین شناس ــته هاى پای ــاه دانس ــى کوت در دوران
گســترش یافــت و مــورد توجــه محافــل جهانــى قــرار گرفــت کــه در اوایــل 
ــى  ــن شناس ــه هاى زمی ــه نقش ــى تهی ــون بین الملل ــال 1353 در کمیس س
جهــان CGMW کــه در پاریــس تشــکیل شــد، بــا وجــود پیشــینه چندیــن 
ده ســاله ســازمان هاى زمین شناســى در کشــورهاى دیگــر منطقــه، تهیــه و 
ــه ســازمان زمین شناســى  ــه، ب ــق نقشــه هاى زمین شناســى خاورمیان تلفی
ایــران واگــذار شد.ســازمان زمیــن شناســى و اکتشــافات معدنــى ایــران 
مجــرى 6 پــروژه از 23 پــروژه مصــوب ایــن کمیســیون بــوده و 6 پــروژه نیز 
ــا همــکارى ســازمان زمین شناســى ایــران در حــال انجــام اســت. مهــم  ب
آن کــه مســئولیت پروژه هــاى خاورمیانــه، توســط کمیســیون مذکــور، بــه 
ــده اســت.مهندس نصــراهلل  ــران تفویــض گردی ســازمان زمین شناســى ای
خــادم بنیانگــذار ســازمان زمین شناســى و اکتشــافات معدنــى کشــور 15 
اردیبهشــت ســال 1378 و در ســن 89 ســالگى چشــم از جهــان فرو بســت.

نصراهلل خادم
بنیانگذار
 سازمان زمین شناسى
 و اکتشافات معدنى



دکتــر رضــا نیازمنــد در ســال 1300 شمســی 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 1324، بــه نیازمنــد جــوان، در کارخانــه 
ــن  ــه ای ــوده کاری داده شــد و ب ــک کــه توســط آلمان¬هــا تأســیس شــده ب ای در ون

ــه مقدمــات رشــد رضــا  ــن کارخان ــواده مــی شــود. درای ــان آور خان ترتیــب او ن
نیازمنــد بــه عنــوان یــک کارشــناس فنــی و مدیــر صنعتــی فراهــم مــی آیــد. او 
ــود  ــوزش خ ــی آم ــت، در پ ــش روز مدیری ــش از دان ــودن اطاعات ــم ب ــا درک ک ب
ــر  ــود را ب ــود خ ــن کمب ــه و ای ــکا رفت ــه آمری ــرد ب ــی گی ــم م ــد و تصمی ــی آی برم
ــود.  ــل نم ــت تکمی ــری مدیری ــا دکت ــود را ب ــات خ ــد تحصی ــد. نیازمن ــرف کن ط
ــی  ــان م ــود را نش ــر از خ ــره ای دیگ ــور چه ــه کش ــت ب ــوان در بازگش ــد ج نیازمن
ــرف  ــال 1335 از ط ــه در س ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــت او ب ــش مدیری ــد. دان ده
ابوالحســن ابتهــاج رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، سرپرســتی گــروه مشــاوران 
و مدرســان مدیریــت آمریکائــی جــرج فــرای در ایــران بــه او واگــذار شــود و ایــن 
ــت.  ــور اس ــط او در کش ــی توس ــت صنعت ــگری مدیری ــاز دوران آموزش ــود آغ خ
نیازمنــد مــی گویــد: »وقتــی توســعه صنایــع بــه رشــد ۱۶ درصــد در ســال رســید، 
دولــت بــا دو مســئله مواجــه شــد. اول، ســرمایه گــذاران خارجــی عاقــه ¬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 
ــن و ذوب  ــیمی، ذوب آه ــت و پتروش ــد نف ــذارد )مانن ــی گ ــر م ــی اث ــت مل امنی
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 
ــران تأســیس  ــع ای ــام ســازمان گســترش و نوســازی صنای ــه ن ــد، ســازمانی ب آی

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. 
ــه  ــتم و ب ــازمان را نوش ــن س ــه ای ــن نام ــون و آیی ــدم. قان ــه اداری را خری ــوازم اولی ل

تصویــب مجلــس رســاندم. 

دکتر رضا نیازمند

 بنیانگذار 
 شرکت ملی مس



ــته  ــری در رش ــدرك دكت ــد. دارای م ــد ش ــران متول ــال ۱۳۲۵ در ته در س
مدیریــت شــركت هــای ســاختمانی از دانشــگاه میســوری آمریــكا بــود. 
در ســال ۱۳۵۸ بــه ایــران بازگشــت و بــه ســمت معــاون فرهنگــی كانون 

پــرورش فكــری كــودكان و نوجوانــان منصــوب شــد.
ــادی  ــیج اقتص ــتاد بس ــا س ــی ب ــهید رجای ــت ش ــكیل دول ــس از تش  پ
همــكاری كــرد و پــس از آن بــه ســمت معــاون بودجــه ریــزی و نظــارت 

ســازمان برنامــه و بودجــه در ســال ۱۳۶۰ منصــوب شــد.
ــر  ــوان وزی ــه عن ــوی ب ــین موس ــر حس ــر و می ــهید باهن ــت ش  او در دول
ــر  ــد. از دیگ ــده ش ــه برگزی ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــاور و ریی مش
ــر نیــرو، معــاون عمــران بنیــاد مســتضعفان  ســوابق كاری ایشــان: وزی
ــو  ــی و عض ــع مل ــازمان صنای ــل س ــران، مدیرعام ــوالد ای ــل ف و مدیرعام

ــرد. ــام ب ــوان ن ــی ت ــم را م ــه آزاد قش ــره منطق ــأت مدی هی
بانکــی از مدیــران باســابقه کشــور اســت کــه بــه او لقــب پــدر 
تکنوکرات هــای ایرانــی پــس از انقــاب را داده انــد. او در طــول فعالیــت 
ــران  ــوالد ای ــی ف ــرکت مل ــه ش ــنجانی ب ــمی رفس ــت هاش ــود در دول خ
رفــت و توانســت پروژه هــای بزرگــی چــون شــرکت فــوالد مبارکــه را بــه 
اجــرا برســاند. همچنین بانکــی در دولــت اصاحــات، مدیرعامــل منطقــه 
ــادی در توســعه  ــود و نقــش زی ــژه صنایــع معدنــی خلیــج فــارس ب وی
ــور  ــی کش ــزات اساس ــد فل ــزرگ تولی ــب ب ــوان قط ــه عن ــه ب ــن منطق ای

ایفــا کــرد. 

محمدتقی بانکی 
مدیر عامل شرکت 
ملی فوالد ایران
  در دولت سازندگی



محمدمهــدی بهکیــش، یکــی از اقتصادانــان برجســته کشــور اســت کــه در دولــت اول هاشــمی رفســنجانی بــه وزارت 
ــه حســین  ــر آن ب ــوم المهــدی شــد و عــاوه ب ــازه تاســیس آلومینی ــر شــرکت ت ــن مدی ــزات رفــت و اولی معــادن و فل
محلوجــی، وزیــر وقــت معــادن و فلــزات، مشــاوره هــای اقتصــادی مــی داد. بهیکــش خاطراتــش را ایــن گونــه روایــت 
کــرده اســت: »مــن تــا ســال 68 بــه علــت حضــورم در اتــاق و اینکــه کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بین المللــی )ICC( را 

بــه وجــود آوردم و بــه دلیــل مقــاالت و یادداشــت  هایی کــه در مطبوعــات 
ــن  ــرای اولی ــه ب ــت ک ــادم اس ــا ی ــودم. مث ــده ب ــناخته ش ــتم ش می نوش
ــاد  ــه زی ــورد توج ــه م ــتم ک ــات نوش ــه اطاع ــت در روزنام ــار 20 یادداش ب
قــرار گرفــت. یــک روز در اواخــر ســال 1368 در دفتــرم در اتــاق بازرگانــی 
ــان طالقانــی نشســته بــودم کــه دو ســه نفــر از دوســتان آقــای  در خیاب
مهنــدس محلوجــی ســراغم آمدنــد؛ فکــر می  کنــم آقایــان دکتــر شــمس 
ــد  ــد و گفتن اردکانــی، مهنــدس شــکرریز و مهنــدس علــی کاهــدوز بودن
ــه کار  ــو را ب ــد ت ــو کار دارد و می خواه ــا ت ــی ب ــدس محلوج ــای مهن آق
ــده  ــزات ش ــادن و فل ــر مع ــی وزی ــای محلوج ــع آق ــد. آن موق ــوت کن دع
بــود و ایــن ســه نفــر معــاون او بودنــد. چــون بــا آقــای شــمس از دوره 
ــزل  ــه من ــان ب ــم و مذاکراتم ــان رفت ــا ایش ــتم ب ــنایی داش ــکده آش دانش
ــان  ــه ایش ــود ک ــن ب ــب ای ــه مطل ــد و خاص ــم ش ــی خت ــای محلوج آق
ــرورت  ــی و ض ــرمایه گذاری خارج ــه س ــع ب ــدر راج ــه اینق ــو ک ــد ت فرمودن
ــم  ــا می خواهی ــی م ــب می نویس ــی مطل ــرمایه گذاری خارج ــذب س ج

یــک کار بــزرگ انجــام دهیــم و تــو عهــده  دار ایــن کار بشــو.
ــوم  ــرح آلومینی ــه ط ــه ب ــود ک ــاس ب ــوم بندرعب ــرح آلومینی ــان ط کارش
المهــدی معــروف شــد و از مــن خواســتند مدیرعامــل شــوم. بــه ایشــان 
گفتــم مــن تــا بــه حــال کار اجرایــی جــدی انجــام نــداده  ام؛ گفتنــد کمکت 
می  کنیــم. بنــا بــود 1/8 میلیــارد دالر در ایــن پــروژه ســرمایه گذاری شــود 
کــه رقــم کانــی بــود. همزمــان بنــا شــد مشــاور اقتصــادی آقــای مهندس 

محلوجــی هــم باشــم کــه قبــول کــردم. مــن آقــای محلوجــی را آن زمــان خیلــی نمی شــناختم و یــادم نمی آمــد 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 می کــرد و مســوول تأمیــن یکســری تجهیــزات نظامــی بــود کــه مــن بعدهــا 
متوجــه شــدم. بــه نظــرم می آمــد آقــای هاشــمی ایشــان را خــوب می شــناخت و بــه همیــن دلیــل وزیــر شــده بــود.«

محمد مهدی بهکیش

بنیانگذار
 آلومینیوم المهدی



مبــارز مخفــی  یــک  نــه حکایــت  انقــاب  از  پــس  زندگــی حســین محلوجــی،  داســتان 
انقابــی 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 ۹ ســال 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 
ــه  ــا ک ــر ج ــه در ه ــی همیش ــد. محلوج ــازندگی ش ــت س ــای دول ــه ه وزارتخان
ــووالن  ــاد دارد مس ــت. او اعتق ــوده اس ــازی ب ــال الگوس ــود، دنب ــه کار ب ــغول ب مش
ــا را  ــه آنه ــه روی ــر مجموع ــران زی ــه مدی ــرا ک ــد چ ــازی کنن ــد الگوس ــام بای نظ
 دنبــال کــرده و بدیــن ترتیــب مســیر توســعه کشــور بارورتــر مــی شــود.

زمانــی کــه بــه عنــوان وزیــر معــادن و فلــزات )۱۳۶۸( انتخاب شــد، تصمیــم گرفت از 
مــدل فضــای بــاز اداری در ایــن وزارتخانه اســتفاده کنــد.او قبــل از اینکه بــه وزارتخانه 
بیایــد، تقریبــًا 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 ده هــا دانشــگاه و دانشــکده در سراســر 
ــدن  ــش مع ــی در بخ ــعه علم ــه توس ــه ب ــود ک ــی ب ــر اقدامات ــم از دیگ ــور ه کش
ــاد  ــه راه افت ــی ب ــای عظیم ــروژه ه ــی پ ــرد. در دوره وزارت محلوج ــک ک ــیار کم بس
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، رئیس جمهــور وقــت او را شــاگرد 
اول کابینــه می خوانــد و در جلســه اســتیضاحش او را »ســنمار« نامیــد. ســنمار معمــاری بــود که قصری 
ــر  ــت اگ ــندید، گف ــت و آن را پس ــش رف ــرای افتتاح ــاه ب ــی پادش ــاخت و وقت ــاه س ــرای پادش ــا ب زیب
می دانســتم پادشــاه اینقــدر از ایــن قصــر بــه وجــد می آیــد قصــری نیکوتــر می ســاختم. ایــن حرفــش 
باعــث خشــم پادشــاه شــد و ســنمار را کشــت چــون می گفــت او می توانســته قصــری بهتــر بســازد اما 
نســاخته اســت، پــس او را می کشــم 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 13 ســال 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 59 بــا 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 خارجی هــا 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 60 13وارد 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 
ــوم  ــان مرح ــرد. آن زم ــد ک ــور ورق  تولی ــوان در کش ــی ت ــت و نم ــی نیس اجرای
ــم  ــا ورق الزم داری ــت: »م ــن گف ــه م ــاد، ب ــورای اقتص ــاور ش ــب ، مش عالی نس
ــر ایــن صــورت  ــاوری، بســم اهلل؛ در غی ــی از ایــن قــرارداد ورق دربی اگــر می توان
اســتعفا بــده.« مــن گفتــم بــرای انجــام ایــن کار شــرط دارم و ســپس یــک مــاده 
ــا قوانیــن ســاخت فــوالد مبارکــه از قوانیــن  واحــده  نوشــتم و تنظیــم کــردم ت
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 200 پیمانــکار 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

بنیانگذار 
فوالد مبارکه



قنبــر رحیمــی، از برجســته تریــن شــخصیت هــای حــوزه ســنگ و معدن 
ــهرت دارد و  ــران ش ــنگ ای ــت س ــدر صنع ــه پ ــی رود. او ب ــمار م ــه ش ب
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 
ــت  ــام داده اس ــز انج ــری نی ــده دیگ ــات ارزن ــا و اقدام ــا، کاره از آن ه
کــه از جملــه ایــن کارهــا مــی تــوان بــه ســاخت مدرســه و بیمارســتان 
ــرج آزادی  در شــهر محــل ســکونت، فعالیــت و مشــارکت در ســاخت ب
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 
ــر  ــی در مه ــال زندگ ــتاد س ــس از هش ــی پ ــیس نمود.رحیم ــز تاس را نی
ــتان  ــی در آرامس ــر رحیم ــت. قنب ــی را وداع گف ــال 1371 دار فان ــاه س م

ابــن بابویــه شــهر ری دفــن شــد.

قنبر رحیمی

 پدر صنعت 
ایران سنگ سنگ ایران



دکتــر مرتضــی اصانلــو، برجســته ترین »اســتاد تمــام« مهندســی معــدن 
ایــران اســت کــه بســیاری از مدیــران موفــق کشــور شــاگرد او بوده انــد. 
ــری  ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــذار مقط ــگاه، بنيانگ ــتاد دانش ــن اس ای
رشــته مهندســی معــدن در دانشــگاه های 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 
دانشــگاه های آزاد کشــور ســت. تالیــف کتاب هــای مهمــی چــون 
روش هــای حفــاری، روش هــای اســتخراج معــادن ســطحی، بازســازی 
معــادن و . . . نقــش بســزایی در توســعه علــم مهندســی معــدن در ایران 
داشــته اســت. اصانلــو چهــره ای بین المللــی در مهندســی معــدن بــوده 
ــوی  ــات از س ــترین ارجاع ــی دارای بیش ــان انگلیس ــه زب ــاالت او ب و مق
 دانشــجویان و پژوهشــگران مهندســی معــدن دنیــا قــرار گرفتــه اســت.

 بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده از ســوی دانشــگاه اســتنفورد 
“Stanford University”، آمریــکا در نوامبــر ۲۰۲۰ مولــف کتــاب، دکتــر 
ــدن  ــی مع ــته مهندس ــاتید رش ــاالی اس ــد ب ــوان دو درص ــو، به عن اصانل
ــات  ــترین ارجاع ــان دارای بیش ــه مقاالتش ــده ک ــناخته ش ــان ش در جه

ــت. ــوده اس “Citation” ب
ــگاه ها داد  ــه دانش ــتری ب ــتقال بیش ــد اس ــت بای ــد اس ــو معتق  اصانل
تــا برنامــه هــای آموزشــی را متناســب بــا شــرایط خــود تدویــن کننــد. 
بایــد اســتادان در مجامــع بیــن المللــی حضــور بیشــتری داشــته باشــند 
ــدی از  ــرون بیاییــم و تعریــف جدی ــودن بی ــت ســنتی ب ــن حال ــا از ای ت
مهندســی معــدن داشــته باشــیم. مــا اســتثنائاتی داریــم کــه چنــد تن از 
دانشــجویان ایرانــی اینــک در برخــی از دانشــکده هــای بــزرگ مشــغول 
ــرای  ــا تحصیــل هســتند امــا ایــن قاعــده نیســت و بایــد ب تدریــس ی
تبدیــل ایــن اســتثنائات بــه قاعــده، تجدیدنظــری در آمــوزش مهندســی 
معــدن بــه عمــل آوریــم و شــرایطی هــم بــه وجــود بیایــد کــه اســتادان 
ــه  ــد: البت ــدا کنن ــی حضــور پی بیشــتری در مجامــع علمــی و بیــن الملل
نــه بــه عنــوان تماشــاگر بلکــه بــه عنــوان شــخصی کــه نتایــج علمــی 
ــن  ــز در ای ــات دیگــران نی ــا نشــان دهــد و از تجربی ــه دنی خــودش را ب

زمینــه بهــره منــد شــود.

مرتضی اصانلو

بنیانگذار کارشناسی 
ارشد و دکتری معدن



مصطفــی مــوذن زاده را بــه عنــوان بنیانگــذار ایمیــدرو می شناســند. در 
ابتــدای تاســیس و راه انــدازی ایمیــدرو، ســازمان بــه عنــوان هلدینــگ و 
ســازمان عظیــم توســعه ای بــر 56 شــرکت صنعتــی و معدنــی مدیریــت 
داشــت و بــا وجود تــاش دولــت در واگــذاری وظایــف دقیــق حاکمیتی 
ــوی  ــواره از س ــردی، هم ــداف راهب ــود اه ــل وج ــه دلی ــازمان، ب ــه س ب
ســازمان از پذیــرش آنهــا اجتنــاب شــد.طی ایــن دوران روابــط هیــات 
عامــل ایمیــدرو بــا ســایر زیرمجموعه هــا هماننــد یــک ســهامدار بــود و 
ــت  ــای کان دخال ــت برنامه ه ــداف و مدیری ــن اه ــه تدوی ــا در زمین تنه

می شــد.
طــی دوره مــوذن زاده تولیــد فــوالد خــام کشــور از 7/4میلیــون بــه بیش 
از 9/5میلیــون تــن رســید. همچنیــن تولیــد ســنگ آهن از 10/5میلیــون 
ــس  ــد م ــر تولی ــوی دیگ ــت. از س ــش یاف ــن افزای ــون ت ــه 14/7میلی ب
کاتــد نیــز 143هــزار بــه 178هزار تــن رســید. تولیــد شــمش آلومینیــوم 
ــه  ــود ک ــن دوران ب ــید. در همی ــن رس ــزار ت ــه 219ه ــزار ب ــز از 167ه نی
ــد و  ــاغ ش ــن و اب ــی تدوی ــون اساس ــل44 قان ــی اص ــت های کل سیاس
نخســتین خصوصی ســازی ها در بخــش معدنی هــا بــا واگــذاری 
ســهام شــرکت های چادرملــو و گل گهــر در همیــن زمــان در ایمیــدرو رخ 

داد.
ــس از  ــود و پ ــدرو ب ــتی ایمی ــکاندار کش ــرداد 1384 س ــا م ــوذن زاده ت م
ــع و معــادن  ــر صنای ــری وزی آن طــی حکمــی از ســوی اســحاق جهانگی
وقــت، بــه عنــوان مشــاور وزیــر منصــوب شــد و در دولــت یازدهــم بــه 

ــرد. ــت ک ــور فعالی ــاون اول رئیس جمه ــاور مع ــوان مش عن

مصطفی موذن زاده

بنیانگذار 
ایمیدرو



۵ سیاست گذار و تکنوکرات 
اثرگذار در بخش 

معدن و صنایع معدنی

 فصل دوم



اکبر هاشمی رفسنجانی
 رئیس دولت سازندگی

علینقی عالیخانی
 وزیر اقتصاد در دهه ۴۰

یووان اشتوکلین
کاشف بسیاری از ذخایر نفتی و 

معدنی ایران

خانواده رضایی
بنیانگذار معادن فاریاب و 

شرکت هپکو

مرتضی رستگار
 پدر صنعت سرب و روی ایران



بســیاری از صاحب نظــران حــوزه اقتصــاد و سیاســت، هاشــمی رفســنجانی 
ــادی  ــی و اقتص ــائل سیاس ــه مس ــه ب ــی ک ــگاه خاص ــوع ن ــر ن ــه خاط را ب
ــته اند.  ــور دانس ــخ کش ــرد در تاری ــذار و منحصربه ف ــردی تاثیرگ ــت ف داش
ــمی  ــت هاش ــرد دول ــا عملک ــه ب ــده در رابط ــای منتشرش ــی پژوهش ه بررس
نشــان می دهــد برنامه هــای اقتصــادی رئیــس جمهــور دوران ســازندگی بــر 
ــه ســمت اقتصــاد آزاد««،  ــه ســه محــور اســتوار بوده اســت: »حرکــت ب پای
ــا هــدف  ــی ب ــن الملل ــت در اقتصــاد« و »تعامــل بی ــت دول »کاهــش دخال
توســعه اقتصــادی«. آیــت اهلل هاشمی رفســنجانی بــه عنــوان رئیــس دولــت 
ــگ  ــده از جن ــارت های برآم ــم خس ــور و ترمی ــازی کش ــرای بازس ــازندگی ب س
ــادی  ــد زی ــنجانی تاکی ــت. هاشمی رفس ــی برداش ــای مهم ــی قدم ه تحمیل
ــد و  ــرار کن ــت برق ــت و صنع ــان سیاس ــه ای می ــش رابط ــه دولت ــت ک داش
ــدنی  ــر، انکار نش ــن ام ــق ای ــز در تحق ــش نی ــت آمده از تاش ــج به دس نتای
ــازی  ــت بازس ــن دول ــی ای ــادی و سیاس ــم اقتص ــداف مه ــت.یکی از اه اس
آســیب های وارد شــده بــه زیرســاخت اقتصــادی کشــور بــود؛ بنابرایــن در این 
میــان بــرای حــل مشــکات نمی توانســت نســبت بــه صنعــت بی تفــاوت 
بمانــد. هاشمی رفســنجانی پیوســته بــا وزیــر صنعــت خــود و هیــات مدیــره 
تعاونی هــای فــوالد و معــدن کشــور دیــدار داشــت و مســتقیمًا نظــرات خــود 
ــذار  ــه اثر گ ــن عرص ــد در ای ــا بتوان ــرد ت ــام می ک ــت اع ــن صنع ــاره ای را درب
ــد؛ چراکــه در  باشــد.او صنعــت فــوالد را یــک صنعــت اســتراتژیک می خوان
دوران ریاســت جمهــوری اش بســیاری از کارخانه هــا، از رونــق افتــاده بودنــد و 
اکثــر قریــب بــه اتفــاق فعــاالن حــوزه صنعــت و ســرمایه گذاران ایــن عرصــه 
در دوران جنــگ هشت ســاله در ســایه و ســکوت بودنــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه صنعــت فــوالد کشــور بــه عنــوان یکــی از پایه هــای اصلــی در هــر گونــه 
ــس از  ــرایط پ ــکونی در ش ــه مس ــه و خان ــه کارخان ــاختمانی از جمل ــازه س س
جنــگ نقــش مهمــی را بــر عهــده داشــت. در زمانــه جنــگ بیشــتر مصــرف 
ــت  ــرایط دول ــاال در ش ــید، ح ــی آن می رس ــگ و حواش ــه جن ــور ب ــوالد کش ف
ــر عهــده آن قــرار  ــی نوســازی کشــور و ساخت و ســازها ب ــار اصل ســازندگی ب

گرفتــه بــود.

اکبرهاشمی رفسنجانی

 رئیس دولت سازندگی



دولــت هاشمی رفســنجانی بــا شــعار دولــت کار از طریــق پیشــبرد برنامه هایــش در حوزه هــای توســعه اقتصــادی، فرهنگــی 
و اجتماعــی، بیــش از پیــش بــه کاالی اســتراتژیک فــوالد نیازمنــد شــده بود.هاشــمی بــا انتخــاب مدیــران خــود نشــان داد 
کــه بــا حساســیت های حــوزه صنعــت و نقــش آن در دوران پســاجنگ آشــنایی باالیــی دارد و دولتــش آمــاده حرکــت در 
ایــن مســیر اســت کــه بــه توســعه زیرســاخت ها می انجامــد.در همــان دوران اقتصاددانانــی همچــون محمد تقــی بانکــی، 
محمد مهــدی بهکیــش، علــی میرزایــی و... کــه کامــاً 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 کامیاب تریــن 
تیم هــا در حــوزه اداره صنعــت و معــدن بودکــه بــه صنعــت مذکــور نیــز کمــک شــایانی کردند.کمااینکــه افزایــش ظرفیــت 
تولیــد فــوالد از ۱/ ۱ میلیــون تــن بــه ۶ میلیــون تــن در دوره هشت ســاله دولــت ســازندگی تایید کننــده ایــن مدعــا بــوده 
اســت.افزایش شــش برابری تولیــد فــوالد رکــوردی بــود کــه هیــچ گاه در دولت هــای بعــدی تکــرار نشــد. در ایــن زمــان بــود 
کــه کلیــد کارخانه هــای بــزرگ فــوالدی کشــور و خاورمیانــه همچــون فــوالد مبارکــه و فــوالد خوزســتان زده شــد و ایــران بــه 
باشــگاه تولیدکننــدگان ورق هــای فــوالدی پیوســت. همچنیــن بــا حمایــت رئیــس دولــت وقــت در ســال ۱۳۷۰ نخســتین 
فــاز فــوالد مبارکــه از طریــق تامیــن بودجــه کان آن بــا رایزنی هــا و مشــورت هایی کــه بــا مجلــس و ســایر قــوا انجــام شــده 
بــود، بــه بهره بــرداری رسید.هاشمی رفســنجانی 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 ظرفیت هــا را بــر اســاس دانش 
فرزنــدان خــود کــه رشــد یافتــه بــه فعلیــت برســانیم.وی در همیــن راســتا یــادآور شــده بــود: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
خام فروشــی نکنیــم و بــرای بهــره وری و فــرآوری از معــادن در صنایــع وســیع اســتفاده کنیــم. ذخایــر معدنــی کشــور دارای 

پتانســیل کافــی در چانه زنی هــای سیاســی اســت.



ــات در  ــان تحصی ــس از پای ــن ۱۳۰۷، پ ــد بهم ــی متول ــی عالیخان علینق
ــی  ــوم سیاس ــته عل ــد و در رش ــران ش ــگاه ته ــرز، وارد دانش ــتان الب دبیرس
فارغ التحصیــل شــد و پــس از آن راهی فرانســه شــد و در دانشــگاه پاریس، 
ابتــدا در رشــته حقــوق بین الملــل عمومــی بــه اخــذ دیپلــم مطالعــات عالی 
و ســپس در رشــته اقتصــاد بــه اخــذ دکتــرای دولتــی اقتصــاد نائــل شــد. 
در ســال ۱۳۳۶ بــه ایــران بازگشــت و مدتــی در نخســت وزیری و ســپس 
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه کار مشــغول بــود و بــه مــوازات آن مشــاور 
اتــاق بازرگانــی تهــران شــد. در بهمــن ۱۳۴۱ وزیــر اقتصــاد شــد و تــا مــرداد 
۱۳۴۸ در ایــن ســمت مانــد. از ۱۳۴۸ تــا ۱۳۵۰ رئیــس دانشــگاه تهــران بود. 
ــاره گرفــت و در بخــش خصوصــی  از آن پــس از فعالیت هــای دولتــی کن

بــه فعالیــت پرداخــت.
ــی در  ــات عال ــتن تحصی ــا داش ــه ب ــود ک ــانی ب ــن کس ــی از اولی عالیخان
ــران  ــی ای ــکیات سیاس ــتمدار وارد تش ــوان سیاس ــه عن ــاد ب ــته اقتص رش
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 پدیــده ای عــادی محســوب نمی شــد. وزارت 
اقتصــاد کــه از ترکیــب چنــد وزارتخانــه دیگــر تشــکیل شــده بــود عمدتــًا 
مســئولیت نظــارت و هدایــت شــرایط اقتصــادی کشــور و حــل مشــکاتی 
را برعهــده داشــت کــه در اوایــل دهــه ۱۳۴۰ گریبانگیــر اقتصــاد ایــران بود. 
عالیخانــی را می تــوان از اولیــن اعضــای بدنــه فن ســاالری ایــران دانســت 
کــه در دهــه بعــد بــه عنــوان یکــی از کارآمد تریــن تشــکیات کار شناســی 
در ســطح بین المللــی شــهرت یافــت. دوره تصــدی او در وزارت اقتصــاد )در 
ــاه  ــات ش ــدن اصاح ــرا درآم ــه اج ــب و ب ــا تصوی ــال های ۴۸-۱۳۴۱( ب س

موســوم بــه »انقــاب ســفید« همزمــان بــود.
ــه  عالیخانــی از لحــاظ فلســفه اقتصــادی، نگرشــی نوین گــرا و متمایــل ب
چــپ داشــت. بــر همیــن اســاس نیــز الگــوی اقتصــادی مــورد نظــر او، که 
بــا اهــداف سیاســی - اجتماعــی شــاه هــم انطباق داشــت، اساســًا شــامل 
ــای  ــا مجتمع ه ــت )و بعد ه ــش صنع ــریع بخ ــعه س ــر توس ــد ب تاکی

علینقی عالیخانی

 وزیر اقتصاد در دهه ۴۰



کشــاورزی - صنعتــی( و تبدیــل اقتصــاد »شــبه فئودالی - تجــاری« ایــران بــه یــک اقتصــاد صنعتــی پیشــرفته بــود.
عالیخانــی یــک سیاســتگذار مولــف در دهــه ۴۰  اســت کــه ســال هایی کــه میانگیــن رشــد اقتصــادی ایــران بــه ســطح دو 
رقمــی بیــش از ۱۱ درصــد و میانگیــن ســاالنه نــرخ تــورم بــه رقــم ۲.۶ درصــد رســیده اســت . او در ایــن دوره چنــد راهبــرد 
اساســی را در دســتور کار قــرار می دهــد. راهبــرد اول تقــدم اصاحــات تجــاری بــر اصاحــات اقتصــادی اســت. عالیخانــی 
بــه ایــن جمع بنــدی رســید کــه بازنگــری در مقــررات صــادرات و واردات و تغییــر تعرفه هــای گمرکــی مهم تریــن سیاســتی 
اســت کــه بایــد دنبــال کنــد و از ایــن طریــق اقتصــاد را بــه تحــرک درآورد. بنابرایــن شــروع بــه اصاحــات تجــاری کــرد. 
طبیعتــًا هــدف او از اصاحــات تجــاری ایــن بــود کــه بیشــترین تقاضــا را وارد کشــور کنــد. بــه همیــن علــت او بــه تعدیــل 
واردات و صــادرات از منظــر تحریــک تقاضــا نــگاه می کــرد. تحلیــل عالیخانــی ایــن بــود کــه رکــود کشــور ناشــی از افــت 
تقاضاســت و اصاحــات تجــاری بایــد بــا هــدف تحریــک تقاضــا صــورت گیــرد. بنابرایــن شــروع بــه بازنگــری در همــه 
ــزان واردات  ــم و هیــچ اطاعــی از می ــن کار را کورمال کورمــال می کردی ــد: »مــا ای ــاره می گوی ــن ب تعرفه هــا کــرد. او در ای
ــرد دوم انتخــاب  ــر اســاس اطاعــات مــوردی ایــن کار را انجــام می دادیــم.« راهب و تفکیــک واردات نداشــتیم و فقــط ب
اســتراتژی جایگزینــی واردات اســت. در واقــع عالیخانــی بــه ایــن جمع بنــدی می رســد 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 می کنــد. راهبــرد ســوم ثروت آفرینــی در بخــش خصوصــی اســت. عالیخانــی می گویــد: »مــن بــه ایــن 
نتیجــه رســیدم کــه بایــد اعتمــاد را در بخــش خصوصــی ایجــاد کنــم.« بنابرایــن اســتراتژی او »ثروت آفرینــی بــا تکیــه 
ــرار باشــد  ــه او اگــر ق ــه گفت ــا گشاده دســتی بســیار انجــام می دهــد. ب ــر بخــش خصوصــی« می شــود و ایــن کار را ب ب
اقتصــاد کشــور راه بیفتــد بایــد بــه بخــش خصوصــی اعتمــاد کنیــم تــا چرخ هــای اقتصــاد کشــور را بــه راه بیندازنــد. 
بخــش خصوصــی دلخــوش اســت بــه اینکــه صفرهــای ســمت راســت حســاب بانکــی اش 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، »خیلی هــا بــه مــن فشــار می آوردنــد کــه تــو داری بخــش خصوصــی را لــوس می کنــی. شــاید هــم واقعــًا 
ــا بخــش  ــم ت ــرای بخــش خصوصــی تنشــی ایجــاد نکن ــی ب ــود بابــت ثروت آفرین مــن ایــن کار را می کــردم امــا الزم ب

خصوصــی بتوانــد بــه مــن اعتمــاد کنــد و راحــت ثروت آفرینــی کنــد.
بــا بهتــر شــدن شــرایط اقتصــادی در اواخــر دهــه ۴۰، هویــدا و شــاه عمــاً تمایلی بــه ادامــه ماموریــت عالیخانی نداشــتند 
و بــا توجــه بــه فشــارهایی کــه از گوشــه و کنــار وارد می شــد، تــداوم کار بــرای عالیخانــی دشــوار شــده بــود. در آن برهــه، 
ایــران صادرکننــده کاالهــای صنعتــی شــده بــود امــا کنــار گذاشــتن تفکــر صنعتــی در اواخــر دهــه ۴۰ نقطــه خــروج قطــار 
اقتصــادی از ریــل صنعتــی بــود کــه آثــارش در نیمه هــای دهــه ۵۰ صنعــت ایــران را زمین گیــر و وابســته بــه مونتــاژ کــرد.



یــووان اشــتوکلین در ســال 1921 میــادى درشــهر )ARMRISWIL( ســوئیس متولــد شــد. مــادر او اهــل صــرب و پــدرش سوئیســى 
بود.دکتــر یــووان اشــتوکلین از برجســته ترین زمیــن شناســان بــا تجربــه قــرن بیســتم بــه شــمار مــی رود کــه ازســال 1329 تــا 1357 
شمســی )1950 تــا 1978 میــادی( بــه مدت 27 ســال از عمــر خــود را در ایــران گذرانده، 
تمامــی ســطح ســرزمین مــا را مطالعــه و بــرای اغلــب نقــاط بــا همــکاری بســیاری 
ــداد  ــه و تع ــی تهی ــن شناس ــه های زمی ــور، نقش ــره کش ــان خب از زمین شناس
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 خاصــه ای از آنچــه کــه اشــتوکلین در کتــاب 
خــود منتشــر کــرده، مــی نویســد: اشــتوکلین سوئیســی متولــد شــهر کوچــک 
ــش -  ــان - اتری ــتانس)بین آلم ــه کنس ــوب دریاچ ــل در جن ــای آمریزوی و زیب
ــل  ــه و فارغ التحصی ــش آموخت ــخ و دان ــهر زوری ــی ش ــوئیس( در نزدیک س
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 زمین شناســان 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 زمین شناســی ســرزمین 
هــای دور یــا ناشــناخته بپــردازد.او در ســال 1950 میــادی )1329 شمســی( از 
طریــق بخــش عمــران و توســعه ســازمان ملــل متحــد UNDP درخواســت کار 
در الجزایــر مــی کنــد و در تــدارک ســفر بــوده کــه سرنوشــت او را راهــی ایــران 

مــی کنــد.
 

اشــتوکلین یــک هفتــه پــس از ورودش بــه تهــران بــرای بخــش مطالعــات 
ــای  ــوه ه ــران، ک ــار، مک ــی چابه ــرق در نواح ــوب ش ــه جن ــی نیم زمین شناس
ــت و سرپرســتی بخــش  شــمالی و شــرقی جاســک تعییــن مــی شــود. معاون
ــتوفی از  ــر مس ــدس باق ــده مهن ــه عه ــا ب ــت در آن روزه ــرکت نف ــافات ش اکتش
ــوده  مهندســین پیشکســوت شــرکت نفــت در زمــان صــدارت دکتــر مصــدق ب

یووان اشتوکلین

زمین شناس سوئیسی و 
کاشف بسیاری از ذخایر 

 نفتی و معدنی ایران



ــدا  ــد.در ابت ــت بوده ان ــرکت نف ــان ش ــی از زمین شناس ــدس فخرای ــراز و مهن ــدس ت ــتوکلین، مهن ــکاران اش ــن هم و اولی
اشــتوکلین پــس از جمــع آوری اطاعــات اولیــه برنامــه مأموریت عملیاتــی گروه خــود را برای برداشــت های زمین شناســی 
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 52-1951 )1330 شمســی( بــه اتفــاق دکتــر هوبــر آغــاز مــی کنــد. در ایــن 
ســفر مهنــدس فخرایــی و مهنــدس شــیمی از زمین شناســان آنموقــع همــراه او بوده انــد 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 کرده انــد. در ســال هــای اول دهــه 30 شمســی 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 5 البــرز در صبحــگاه پنجــم شــهریور 1335 کــه 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 5 میلیــون 
ــه گــرگان -  ــوده اســت.او در ســال 1334 ناحی ــه ایجــاد می¬شــود کــه از حــوادث کاری آن زمــان ب ــار گمان بشــکه در کن
گنبــد، کپــه داغ و ســپس ناحیــه مــرزی بــا عــراق در منطقــه ســومار و نفــت شــاه را بــا همــکارش مهنــدس مهاجــر مطالعه 
مــی کنــد. ضمنــًا 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 1332 بــه 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 1339 مطالعــه مــی کنــد. اشــتوکلین در ســال هــای آخــر دهــه 30 شمســی ناحیــه مازنــدران و فرونشســت¬های 
ترســیری و تشــکیات 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 1:250000 و بعــد 1:100000 را تهیــه کردیــم. 
اولیــن مطالعــه زمین¬شناســی صحرائــی در ســازمان زمیــن شناســی را در ســال 1341 در 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 1344 عرضــه 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 اطاعــات 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 1353 و 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 1353 مهنــدس نصرالــه خــادم مدیــر ســازمان زمین¬شناســی بازنشســته می¬شــود و اشــتوکلین روایــت مــی کنــد» 
دیگــر همــکارِی گــرم و صمیمانــه مهنــدس خــادم را در کنــارم نداشــتم. حــاال همــکاران ایرانــی ام بــه خوبــی تجربه کافــی پیدا 
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. ضمنــًا قــرارداد مــن نیــز در اردیبهشــت 1354 بــه 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 

20 خــرداد 1354 بــار 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 1355 کــه مجــددًا 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 1357 بــه علــت بــه 
پایــان نرســیدن برنامــه مطالعاتــی و خاتمــه یافتــن مهلــت قــرارداد همــکاری اش ابــراز ناخشــنودی می¬کنــد. قــرارداد کار با 

وی در دی مــاه 1357 منقضــی می¬شــود و او الجــرم ایــران را تــرک مــی کنــد. 



مرتضی رستگار

پدر صنعت
  سرب و روی ایران

ــواده  ــیدی در  خان ــال ۱۲۹۱ خورش ــری در س ــتگار جواه ــی رس مرتض
ای اصیــل و کهــن اصفهــان بــه دنیــا آمــد. رســتگار پــس از دو ســال 
تحصیــل در دارالفنــون در ســن۱۶ ســالگی 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 ۱۹ ســال 
بــه ایــران بازگشــت.پس از بازگشــت بــه ایــران در دانشــگاه جنــگ و 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــت. ب ــس پرداخ ــه تدری ــران ب ــی ته ــکده ی فن دانش
جعبــه دنــده ی اتومبیــل در کاس درس ایشــان توســط دانشــجویان 
ــع  ــای صنای ــته ه ــه رش ــاگردانش ب ــیاری از ش ــد و بس ــاخته ش او س
ــوان  ــه عن ــز ب ــن نی ــتگار در اداره ی راه آه ــیده شدند.رس ــنگین کش س
ــت اداره  ــه ریاس ــی ب ــس از مدت ــت و پ ــتغال داش ــی اش ــدس فن مهن
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 
ــود  ــی کاری خ ــتگار در دوران زندگ ــی داد.رس ــام م ــی انج ــن الملل بی
ــه  ــر از جمل ــی دیگ ــای صنعت ــادی از کار ه ــداد زی ــریک تع ــی و ش بان
گــروه صنعتــی رنــا، شــرکت زامیــاد و شــرکت بریجیســتون بود.بــا ایــن 
ــی  ــران م ــی ای ــی معدن ــروه صنعت ــود را گ ــم خ ــی و مه ــال کار اصل ح
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 



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 
ــکان  ــادن ل ــق یزد،مع ــرکان در باف ــن ، زی ــاد نایی ــض آب ــدن فی ــان مع ــاد اصفه ــف آب ــرمه در نج ــه ی س خان
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 ۲۰ کیلومتــر 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 ۱۳۷۷ در ســن ۸۶ ســالگی در ونکــوور کانــادا در گذشــت.



خانواده رضایی

بنیانگذار معادن فاریاب و شرکت هپکو

خانــواده رضایــی پیش از انقــاب ۱۳۵۷ ایران، یــک خانواده 
ثروت منــد، کارآفریــن و قدرت منــد ایرانــی بود.چهــار بــرادر 
به نام هــای علــی، محمــود، عبــاس و قاســم، از ذکاوت خــود، 
و میــراث ناچیــزی کــه از پدرشــان برجــای مانده بــود، بــرای 
ســاختن یکــی از بزرگ تریــن امپراتوری هــای کســب وکار در 
ایــران، اگرنــه در خاورمیانــه، در آن زمــان بهــره بردنــد. پــدر 
ایــن بــرادران، زمانــی کــه کوچک تریــن بــرادر، قاســم، تنهــا 
۴۰ روز داشــت، از دنیــا رفت.آنهــا از کودکی کســب وکارهای 
متعــددی را تجربــه کــرده بودنــد. ایــن چهــار بــرادر حداقــل 
دو اثــر مهــم در تاریــخ اقتصــاد ایــران گذاشــته اند. اولیــن 
ــور،  ــس کش ــادن م ــن مع ــی از بزرگ تری ــف یک ــا کش آنه
یعنــی مــس سرچشــمه بــود. دومیــن اثــر مهــم خانــواده 
رضایــی بــر اقتصــاد ایــران، در اراک گذاشــته شــد جاییکــه 
ســاخت بزرگ تریــن کارخانــه تولیــد و مونتــاژ ماشــین آالت 

راه ســازی خاورمیانــه را بــا نــام هپکــو آغــاز کردنــد.

کشف بزرگترین معدن کرومیت در ایران
ــرادران رضایــی از وجــود  در بحبوحــه انتخابــات بــود کــه ب
ــدا  ــاع پی ــبزوار اط ــی س ــت در نزدیک ــدن کرومی ــک مع ی

کردنــد وهنگامــی کــه تاششــان بــرای خریــد ســهام معــدن، بــا شکســت روبــه رو شــد، در پــی یافتــن معدن خودشــان 
ــد. ــاز ش ــی آغ ــب و کار رضای ــه کس ــای حماس ــن فصل ه ــی از جذاب تری ــد و یک برآمدن

هنگامــی کــه دولــت مصــدق دســتور داد هــر فــرد ایرانــی بــا یــک شناســنامه حــق اکتشــاف در زمینــی بیــش از ۴۰ 
کیلومترمربــع را نــدارد. بــرادران رضایــی ، ماجراجویی هــای خــود را در معدنــی کوچــک در حومــه ســبزوار آغــاز کردنــد، 
امــا بــرای رســیدن بــه اهدافشــان، تعــداد زیــادی شناســنامه از اقــوام و دوســتان در ســبزوار، جمــع آوری کردنــد و بدون 
اطــاع صاحبــان آنهــا، ایــن شناســنامه ها را بــرای درخواســت ۲۰۰ قطعــه زمیــن در اطــراف محــدوده ای کــه تخمیــن 

می زدنــد غنــی ازکرومیــت باشــد، اســتفاده کردنــد.
ــی  ــد و شــهادت چوپانان ــه منطقــه اســفندقه آمــده بودن ــل قــرن ب از روی ســفرنامه های ســربازان انگلیســی کــه اوای



ــت  ــدوده درس ــتند مح ــا توانس ــرا می بردند،رضایی ه ــه چ ــه ب ــت های منطق ــان را در دش ــه رمه هایش ک
ــن  ــب بزرگ تری ــا صاح ــد، رضایی ه ــی بع ــدک زمان ــود و ان ــت ب ــا درس ــدس آنه ــخیص دهند.ح را تش

معــدن کرومیــت در ایــران شــدند.

مس سرچشمه کرمان
ثــروت خانــواده رضایــی اندکــی بعــد در میانــه دهــه ۱۳۴۰ رنــگ افســانه بــه خــود گرفــت. زمانــی کــه 
ــا گســترش فعالیت هایشــان، معــدن مــس متروکــه ای را در سرچشــمه در نزدیکــی  تصمیــم گرفتنــد. ب
ــی  ــاری و صنعت ــای تج ــک فعالیت ه ــر ی ــود، ه ــی و محم ــال ها عل ــد .در آن س ــداری کنن ــان خری کرم
ــه ســراغ  ــود و محمــود ب ــز شــده ب ــوالد متمرک ــر توســعه صنعــت ف ــی ب مجــزای خــود را داشــتند. عل
اســتخراج معــادن رفتــه بــود.در ســال ۱۳۴۵، محمــود رضایــی، امتیــاز معــدن متروکــه مــس سرچشــمه 
ــه  ــرادران رضایــی معمــوالً ب ــغ یــک میلیــون ناموت از یــک اســتاد دانشــگاه خریــداری کرد.ب ــه مبل را ب
ــا  ــد، انعــام خوبــی می دادند،ت ــرای آنهــا می آوردن چوپان هایــی کــه ســنگ های رنگیــن پیــدا کــرده و ب
اینکــه چوپانــی از ناحیــه کرمــان مقــداری ســنگ ســبز و آبی رنــگ بــرای محمــود رضایــی آورد و انعامــش 
ــا  ــه مهنــدس انتظــام و مهنــدس خــادم نشــان می دهــد و آنه را گرفت.محمــود رضایــی ســنگ ها را ب
گفتنــد کــه اینهــا ســنگ معــدن مــس اســت.رضایی از آنهــا می خواهــد کــه بــا آن چوپــان بــه محــل 

برونــد و ناحیــه را شناســایی کننــد و نتیجــه را بــه او اطــاع دهنــد.
ــود دارد  ــا وج ــمه در آنج ــک چش ــه ی ــد ک ــه می کنن ــد ماحظ ــل می رون ــه مح ــان ب ــن مهندس ــی ای وقت
ــت  ــگ اس ــمه آبی رن ــی آب چش ــه گوی ــتند. چنان ک ــگ هس ــه آبی رن ــمه، هم ــف چش ــنگ های ک ــه س ک
و مهنــدس انتظــام تشــخیص می دهــد کــه ایــن احتمــاالً یــک معــدن مــس بی نظیــر اســت. پیشــتر 
تعــدادی از شــرکت های انگلیســی و آمریکایــی، معــدن را مــورد بررســی قــرار داده و اعــام کــرده بودنــد 
ــه  ــه زودی می فهمــد ک ــی ب ــع نشــده بود.ول ــا محمــود قان ــود، ام اســتخراج معــدن ناموفــق خواهــد ب
ــه در  ــرفته ای الزم دارد ک ــی پیش ــش فن ــم دان ــت و ه ــرج اس ــم پر خ ــه ه ــن ناحی ــس از ای ــتخراج م اس
ــرمایه و  ــا او س ــردد ت ــی می گ ــرمایه گذار اروپای ــک س ــال ی ــت دنب ــن جه ــت.به ای ــود نیس ــران موج ای
ــن کار  ــه مشــارکت در ای ــا اینکــه شــرکت سلکشن-تراســت انگلیســی حاضــر ب ــی را بیاوردت دانــش فن
ــون دالری  ــد میلی ــرمایه گذاری چهارص ــک س ــا کم ــد می کند.ب ــی منعق ــا رضای ــراردادی ب ــود و ق می ش
شــرکت انگلیســی، در ازای ســهم ۳۰ درصــداز ســود، معــدن مــس سرچشــمه بــه یــک منبــع ســود کان 



و ارزآوری قابــل توجــه بــرای دولــت ایــران تبدیــل شــد.
تخمیــن زده می شــد کــه پــس از شــیلی، معــدن سرچشــمه،دومین معــدن بــزرگ جهــان محســوب 

می شــد. 

استارت تاسیس هپکو
یکــی از بــرادران رضایــی ۱۲۰ هکتــار زمیــن بیــن کارخانــه آلومینیــوم و ماشین ســازی خریــد و ســاخت 

بزرگ تریــن کارخانــه تولیــد و مونتــاژ ماشــین آالت راه ســازی خاورمیانــه را بــا نــام هپکــو اســتارت زد.
رضایــی موفــق شــد بــا شــرکت کاترپیــار آمریــکا قــرارداد ببنــدد و خیلــی زود در مــدت دو ســال، دو 
ــد. پنــج اســفند ۱۳۵۴  ــا کن ســوله و ســاختمان های اداری و خدمــات پــس از فــروش شــرکتش را بن
هپکــو فعالیــت رســمی خــودش را آغــاز کــرد و ۳۰۰ نفــر در آن مشــغول بــه کار شــدند. دفتــر مرکــزی 
ایــن شــرکت در خیابــان ســمیه تهــران تأســیس شــد و ســال بعــد تعــداد کارگرانــش افزایــش یافــت. 
ــات  ــال ۵۵ از »کارخانج ــه در س ــن کارخان ــمی ای ــاح رس ــم افتت ــخنرانی خود در مراس ــی در س رضای
هپکــو« ســخن می گویــد کــه نشــان می دهــد او قصــد داشــته در آینــده تولیــدات ایــن کارخانــه را 
بــه حوزه هــای 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 شاخص شــدن ایــن کارخانــه در ایــران شــد و بســیاری از نخبــگان 
ــکا  ــا و آمری ــه اروپ ــه ب جــذب ایــن شــرکت شــدند. آنهــا پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در کارخان

ــتند.  ــه بازمی گش ــه کارخان ــی ب ــای تخصص ــس از آموزش ه ــدند و پ ــزام می ش اع
در همیــن ســال ها بــود کــه اولیــن حلقه هــای انقابــی در کارخانــه هپکــو شــکل گرفــت و دســته ای 
از کارگــران کارخانــه کــه بــه گروه هــای مبــارز اســامی نزدیــک بودنــد، نقــش مهمــی در تشــکل یابی 
گروه هــای انقابــی در اراک ایفــا کردنــد. انقــاب کــه شــد، خانــواده رضایی هــا هــم ایــران را تــرک 
کردنــد و دولــت و در واقــع وزارت صنایــع ســنگین مدیریــت کارخانــه هپکــو را در اختیــار گرفت.جنــگ 
ــازه اهمیــت اســتراتژیکش را نشــان داد. ماشــین آالت راهســازی هپکــو  ــه شــروع شــد، هپکــو ت ک

ــاز شــد. ــر، جاده هــا و خاکریزهــا آغ راهــی جبهه هــا شــدند و ســاخت معاب
ــت داد و  ــگ از دس ــای جن ــن جبهه ه ــش را در همی ــیاری از اپراتورهای ــال ها بس ــن س ــو در ای  هپک



البتــه تجربیــات تــازه ای هــم بــرای ســاخت ماشــین آالت 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 جنگ هــای نیــزاری، دســتگاهی از ارتــش عــراق غنیمــت گرفتــه 

شــد کــه در هپکــو بــا مهندســی معکــوس نمونه ســازی شــد و در ایــن مناطــق اســتفاده شــد.
 در عملیــات والفجــر۸، موتورهــای دویــچ آلمانــی در هپکــو در طــول عملیاتــی محرمانــه بــه نــام طــارق، 
بــر لنج هایــی مســتقر شــدند کــه نتیجــه اش غافلگیــری ارتــش عــراق در برابــر قــدرت مانــور لنج هــای 
ایــران بود.همیــن نقــش ویــژه بــود کــه باعــث شــد عــراق ســه بــار کارخانــه هپکــو را بمبــاران کنــد و 
ــده  ــه دی ــن کارخان ــاژ ای ــالن مونت ــوار س ــش روی دی ــر ترکش های ــال ها، اث ــت س ــس از گذش ــوز پ هن
می شــود. بعــد از بعــد از جنــگ بــار دیگــر ایــن هپکــو بــود کــه تأمیــن ماشــین آالت مــورد نیــاز دوران 

ســازندگی را برعهــده گرفــت و در همیــن دوران تحــول تــازه ای نیــز در هپکــو اتفــاق افتــاد.
 علی محمــد 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. دوره هــای 
ــه یکــی از غنی تریــن کارخانه هــای کشــور  ــه هپکــو را ب ــه خــارج در ایــن دوران کارخان متعــدد اعــزام ب
از نظــر نیــروی انســانی تبدیــل کــرد و ســال ۱۳۷۱ بزرگ تریــن ســوله صنعتــی خاورمیانــه بــه مســاحت 
۶۰  هــزار متــر در هپکــو ســاخته شــد. ســوله ای کــه حتــی یــک ســتون یــا مانــع مزاحــم هــم نداشــت و 

از لحــاظ مهندســی بســیار مــدرن ســاخته شــده بــود. 
ســالن های ماشــین کاری و جوشــکاری هپکــو نیــز در همیــن ســال ها ســاخته شــد و همیــن پیشــرفت ها 

بــود کــه باعث شــد رفیعــی ۱۷ ســال مدیرعامــل هپکــو بماند.
ــه  ــا ک ــرن در اروپ ــروژه س ــرای پ ــول اج ــه در ط ــود ک ــی ب ــه مهم ــدر کارخان ــان آن ق ــن زم ــو در ای  هپک
بزرگ تریــن آزمایــش علمــی تاریــخ جهــان اســت، قســمت هایی از میــز نگه دارنــده آشکارســاز و 
محفظــه اســتوانه ای پوشــاننده آن در کارخانــه هپکــو ســاخته و بــه ســوئیس منتقــل شــد؛ امــا هپکــو 
ــران  ــی از کارگ ــول یک ــه ق ــا ب ــد ت ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــکل عجیب ــه ش ــال ۱۳۸۵ ب در س
شــرکت هپکــو، پــروژه ناتمامــی کــه صــدام بــا ســه بمبــاران نتوانســت انجــام دهــد، بــه دســت دولــت 
احمدی نــژاد اتفــاق بیفپــس از انقــاب، در جریــان مصــادره امــوال و دارایی هــا، امــوال خانــواده رضایــی 
همــه مصــادره و به طــور کامــل در اختیــار دولــت قــرار گرفــت. از ایــن رو خانــواده رضایــی نیــز ناگزیــر 

از تــرک ایــران شــد.
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شرکت تهیه و تولید
  مواد معدنی ایران

شرکت
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منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
 معدنی و فلزی خلیج فارس

شرکت 
 معدنی و صنعتی چادرملو 

سازمان زمین شناسی 
 و اکتشافات معدنی کشور

سازمان توسعه و نوسازی
 معادن و صنایع معدنی ایران 

 )ایمیدرو(

 خانه معدن ایران

شرکت ملی فوالد ایران



گروه مالی 
 گردشگری

شرکت گهر زمین

شرکت تهیه و تولید 
مواد نسوز کشور

هلدینگ صبانور
  معادن و فلزات

کنسرسیوم 
 اکتشافات معدنی پایا 

شرکت 
 معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت
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ذوب  آهن اصفهان



»بیرونیت« نام یک کانی معدنیست که به پاس خدمات 
ابوریحان بیرونی، به علم کانی شناسی، در دنیا به این نام 

نامگذاری شده است


