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 دكتر رضا نيازمند    
وزير  –از سوي دكتر علينقي عاليخاني  1346در مردادماه سال دكتر رضا نيازمند 

در چهارچوب برگزاري اولين مجمع  –وقت صنايع و معادن كابينه اسداهللا علم 
يك فرمان صادره از دربار، به عنوان اولين  رعمومي صاحبان سهام سازمان و بنا ب

 مدير عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منصوب شد. 
در رأس اين سازمان قرار داشت و بعد از آن بنا به  1350دكتر نيازمند تا سال 

 درخواست خود، از ادامه كار كناره گيري كرد و به مشاغل ديگر روي آورد.
سازمان بنا به تقاضاي  در سالهاي قبل و خواندني كه وي در نوشته اي دلپذير

ارسال كرد، حكايت شيرين چرايي و چگونگي  گسترش و نوسازي صنايع ايران
بازگو كرده است، كه اي را توصيه هاي مشفقانه نشيب و تأسيس سازمان و فراز و 

مند از هر لحاظ مطالعه آن براي همكاران كنوني و آينده اين سازمان، مفيد و سود
 است.

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از آنچه گذشت و ديديم

 الف: چرايي و چگونگي تأسيس سازمان 
، يعني 1342انگيزه تأسيس سازمان گسترش و نوسازي ايران به سالهاي قبل از

دوران نخست وزيري دكتر اميني برمي گردد. در آن زمان اقتصاد ايران بدترين 
دوران خود را مي گذرانيد. اميني كه خود دكتراي اقتصاد داشت، شعار 

را براي رفع » كمرهاي خود را محكم ببنديد، مملكت در حال ورشكستگي است«
بـحران انـتخاب كـرده بود و هـر روز چـندين سـاعت در ايـن بـاره سخنراني 

 د.شمي كرد، كه همه از راديو پخش و در روزنامه ها منعكس مي 
امـا اين شعار نتيجه معكوس داد و سرمايه داران را ترس و يأس فرا گرفت و 

وانست سرمايه خود را و هر كس ت ،دشنريالي هيچ كس حاضر به سرمايه گذاري 
 از كشور خارج كرد و در نتيجه كار بدتر شد.

شدت نگران ه پس از اميني ، اسداله علم نخست وزير شد. تمام دولتمردان ب
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 وضع اقتصاد بودند و همه براي رفع اين مشكل كوشش مي كردند. 
زودي دولت اسداهللا علم ترميم شد و در اين ترميم، دكتر علينقي عاليخاني ه ب

از كشور فرانسه گرفته بود، با سمت وزير » رشد اقتصاد«كه دكتراي دولتي در 
صنايع و معادن وارد كابينه شد و مأموريت يافت براي خروج از كشور از تنگناي 

 بينديشد. اي آشفتگي چاره 
دكتر عاليخاني نبود يك برنامه جامع اقتصادي و ناهماهنگي وزارتخانه هاي 

يأس سرمايه گذاران و ركود و آشفتگي دانست و  مختلف را مهمترين مسبب
يع و رفع مشكالت صنا هپيشنهاد كرد وزارتخانه هايي كه اثر مهمي در توسع

ا هم يكي شوند و تهيه و اجراي يك برنامه اقتصادي جامع به اقتصادي دارند ب
 عهده آن وزارتخانه گذاشته شود
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د و در آن ترميم  شاين پيشنهاد پذيرفته و كابينه علم براي بار دوم ترميم 
وزيريِ دكتر عاليخاني تأسيس شد كه شامل وزارت صنايع و  اوزارتخانه اقتصاد ب

كه تحت نظر وزارت دارايي  –معادن و وزارت بازرگاني بود و اداره كل گمركات 
بر آن ، دستگاه جديدي نيز به نام  نيز به اين وزارتخانه منتقل شد و عالوه –بود 

وجود آمد  و در حقيقت چهار وزارتخانه در ه معاونت اقتصادي در اين وزارتخانه ب
 شهرت يافت.  Super Ministryيك وزارتخانه بزرگ تأسيس شد كه به 

در اين وزارتخانه جديد، وزير اقتصاد پنج معاون انتخاب كرد: يك نفر مـسئول 
ك نـفر مـسئول امـور بـازرگاني، يك نفر مسئول امور امـور اقـتصادي، يـ

گمركي، يك نفر مسئول بخش اداري و پارلماني، و من هم مسئول امور صنايع و 
 معادن شدم. 

تحقيق براي برنامه ريزي به منظور توسعه صنايع و معادن و رونق بازرگاني و 
ك طرف با اقتصاد كشور شروع شد. و اولين قدم، تشكيل جلسات متعدد از ي

و بازاريان بود تا  ،اقتصاد دانان و از طرف ديكر با صاحبان صنايع، سرمايه داران
دليل خودداري و گريز سرمايه داران از سرمايه گذاري در صنايع روشن شود. من 
در تمام اين جلسات شركت مي كردم . دانش كافي، رفتار مؤدبانه و خلق دوست 

ليخاني موجب شد كه همه با او همكاري داشتني و صداقت گفتار و كردار عا
كنند. خالصه مذاكرات اين بود كه دولت برنامه اي براي كار خود ندارد كه بدان 

 متعهد باشد. برنامه پنج ساله عمراني مملو از ارقام و شعار است.
آن را لغو  يهر روز دستگاهي، مقرراتي تـصويب مي كند كه فردا دستگاه ديگر 

مي كند و هيچ كس تأمين ندارد و نمي تواند با اطمينان از عدم تغيير مقررات، 
براي سرمايه خود برنامه اي بريزد و به سود آوري آن اطمينان داشته باشد. من 
اين بحث را با تفصيل مي نويسم؛ چون امروز هم اقتصاد كشور دچار همان 



3 
 

 ، چراغ راه آينده باشد.تهاست. شايد تجربه گذش بيماريى آن روزها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

جلسات با سرمايه گذاران از يك طرف و اقتصاددانان از طرف ديگر، در تمام 
از دوران وزارتخانه جديد تداوم داشت و هرگز وزارتخانه، خود را بي نياز و منفك 

 سرمايه داران و اقتصاددانان ندانست.
اقتصادي، خوداري از تغيير مقررات، بدين ترتيب، داشتن يك برنامه منسجم 

جلوگيري از دخالت ساير سازمانها در كار اقتصاد، تأمين آزادي سرمايه گذاران 
در برداشت سود خود و حتي خروج از كشور، اصول اوليه كار وزارت اقتصاد شد. 
اولين قدمي كه براي برنامه ريزي صنعتي برداشته شد، تهيه آمار كامل صادرات 

االنه كشور توسط اداره كل گمركات بود. اين آمار كه مهمترين ابزار و واردات س
برنامه ريزي صنعت كشور بود، در يك كتاب قطور، هر سال در نيمه دوم اسفند 

شد و در اختيار همگان قرار مي گرفت و نشان مي داد كه  ماه چاپ و منتشر مي
كشور وارد شده و و از كدام  ،در آن سال، از هر كاال چه مقدار، با چه ارزش

 گمركي و سود بازرگاني هر قلم كاالي وارداتي چه مقدار است. ضعوار
 پانزده روز آخر هر سال ، گشايش اعتبار براي واردات توسط بانكها تعطيل مي
شد و در وزارت اقتصاد، وزير و پنج معاون او در جلسات محرمانه كتاب آمار 

كه ورود آن  يي راهر قلم كاال .ي كردندواردات و صادرات را قلم  به قلم مطالعه م
براي اقتصاد كشور بي فايده بود، ميزان سود بازرگاني آن را باال مي بردند تا ورود 
آن كاهش يابد. همچنين سود بازرگاني هر قلم كاال كه امكان ساخت و تهيه آن 

شد تا ساخت آن در كشور سودآور شود. در  در كشور فراهم بود، باال برده مي
مانند برخي قطعات  –ابل، هر كااليي كه ورود آن ، مورد نيازصنايع داخلي بود مق

سود بازرگاني آن كاهش مي يافت و يا حذف مي  –يدكي و برخي مواد اوليه 
شد. بدين ترتيب ، در پانزده روز آخر هرسال، حقوق گمركي و سود بازرگاني هر 

 ب عيد نوروز) در كاال براي سال َآينده تعيين و در آخرين روزسال (ش
شد و بالفاصله براي اطالع عموم انتشار مي  مطرح و تصويب ميهيأت دولت  

از روي اين جدول، تجار بازار و سرمايه گذاران برنامه كار خود را براي  و يافت
سال بعد طرح ريزي مي كردند. در تمام دوران وزارت اقتصاد ، هرگز طي سال 

 ات و خروج كاال داده نمي شد. تغييري در سود بازرگاني و مقرر
در آن گرفت و هر سال ورود كااليي كه ساخت  اين كار هر سال صورت مي

داخل كشور مـيسر بـود، سـختتر و ورود كـااليي كه براي توسعه صنايع الزم 
 -كه تجار بودند -كاال بزودي واردكنندگان به طوري كه بود، آسانتر ميشد؛

بود كه به جاي وارد كردن كاال از خارج، به ساخت آن برايشان بهتر و سود آورتر 
 آوردند. يدر داخل و سرمايه گذاري در صنايع رو

زودي شروع شد. كشور از ركود بيرون آمد و ه اولين جهش بزرگ صنعتي ب 
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 ورشكستگي به رونق تبديل شد.
اين برنامه به اين دليل موفق شد كه وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن 
توأم شده بود و يكي مغاير ديگري تصميم نمي گرفت تشويق توليد در داخل 
كشور، هميشه به زيان وارد كنندگان آن كاال از خارج كشور است. به همين 
دليل، داشتن دو وزارتخانه، يكي مشوق سرمايه گذاري و توليد در داخل و 

خواهد بود و ديگري كمك كننده به رونق بازار و تسهيل واردات، هرگز موفق ن
و اين مشكل امروز  ،اقدامات يكي، مـغاير و خـنثي كننده اقدامات ديگري است

روشني ديده مي شود. عالوه بر آن، وزارت اقتصاد هميشه در تصميمات ه ب
شدت حمايت ه اقتصادي خود از سرمايه گذاران و توليد كنندگان داخل كشور ب

شدت ه كردن سود آنها ب مي كرد، حتي با هر گونه كنترل قيمت و محدود
 مبارزه مي كرد
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زودي بين وزارتخانه هاي ديگر اعتبار ويژه اي يافت؛  به طوري ه وزارت اقتصاد ب
و حتي  ،كه تصميمات شوراي عالي اقتصاد ، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار

تصميمات وزارت راه(در ساختن راههاي اصلي و راه آهن) و وزارت نيرو(در 
ساخت نيروگاه و كشيدن خطوط فشار قوي برق) و تأسيس قطبهاي صنعتي، 

 همه و همه در چارچوب برنامه هاي اقتصادي وزارت اقتصاد صورت مي گرفت. 
د صنايع و معادن كار بزرگي بود؛ ولي اقتصاد ورشكسته چنان رونق گرفت كه رش

درصد در سال باال رفت و ايران به  8درصد در سال، و رشد كل اقتصاد تا  16تا 
 سطح ژاپن رسيد. رشدي هم

مشكل ركود اقتصادي حل شد سرمايه داران چنان در سرمايه  كه پس از اين 
گذاري خود راغب شدند كه نه تنها سرمايه داران داخلي، كه سرمايه خود را به 

قل كرده بودند، آن را به ايران برگرداندند؛ بلكه سرمايه گذاران خارجي خارج منت
شدت عالقه مند شدند و وزارت اقتصاد ناچار ه هم براي سرمايه گذاري در ايران ب

شد دست سرمايه گذاران را در تمام رشته هاي صنعتي باز گذارد و هر گونه 
د و در عين حال سرمايه تسهيالت مالي و گمركي و مالياتي براي آنان فراهم كن

گذاري دولتي را به سرمايه گذاري در صنايع ملي (نفت و گاز و ذوب آهن و 
صنايع سنگين) محدود كند و در ضمن، سرمايه گذاري خارجيان را هم تحت 

 مقرراتي در آورد تا به امنيت ملي صدمه نزند.
، ولي در گر چه برخي نام شركت بر خود گذارده بودند،تا آن روزصنايع دولتي

حقيقت مانند يك اداره دولتي مديريت مي شدند. قوانين و مقررات و تصويب 
نامه هاي دولتي به صنايع دولتي تسري داده مي شد و حتي جداول حقوق 
كارمندان شركتها هم مانند حقوق كارمندان دولت بود و در حقيقت دست و پاي 

 ز بتوانند پا به پاي صنايع صنايع دولتي بسته شده بود و انتظار نمي رفت كه هرگ
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كاركنند و سود آور هم  –كه هيچ محدوديتي از اين قبيل نداشتند  -خصوصي
 باشند. ناچار صنايع دولتي زيان مي دادند و وبال گردن دولت شده بودند.

در همين ايام شاه سابق مسافرتي به ايتاليا مي كند و ضمن بازديد از مؤسسات 
 را به او نشان مي دهند به نام....... مختلف، يك مؤسسه

 Industrial Renovation Institute كـه مـخفف آنI.R.I   .بـود
كـه چون صنايع دولتي ايتاليا تابع مقررات دولت بود و  دادنديها توضيح ئايتاليا

وزارتخانه هاي مـختلف در كار آنـها دخـالت مـي كردند و در نتيجه تمام صنايع 
دولت تصميم گرفت اين مؤسسه را تأسيس كند. اين ، دولتي زيان مي داد

مؤسسه طبق قانون خاصي كه از مجلس ايتاليا گذشت، تابع قوانين و مقرراتي 
و فقط  رددستگاههاي دولتي نبود و كامالً مانند بخش خصوصي عمل مي ك

. اكنون صنايعي كه تحت نظر اين مؤسسه بودمالكيت سهام آن متعلق به دولت 
 د. ان، همگي سودآور هستند

شاه سابق در بازگشت موضوع را با وزارت اقتصاد مطرح مي كند تا روي آن 
معاون وزارت اقتصاد و مسئول صنايع و معادن مطالعه كنند و در نتيجه، من كه 

بودم، مأموريت يافتم به ايتاليا سفر و چگونگي تأسيس اين مؤسسه، قانون 
 و طرزكار آن را مطالعه و گزارش كنم.  همربوط

ضمن مطالعه، مالحظه شد كه مؤسسه ايتاليايي فوق، كامالً با وضع ايران تطبيق 
 ان برنامه ايران را هم انجام مي داد. نمي كند؛ چون آن موسسه كارهاي سازم

پس از تحقيقات متوجه شدم كه مشابه آنچه ما مي خواهيم، سازماني در 
سـازمان تـوسعه «هـندوستان و آفـريقاي جـنوبي هـم وجـود دارد به نـام

 كه بيشتر مناسب  I.D.Cيا  (Industrial  Development Corporation)صنايع 
 ست. ا نيازهاي كشور ما

مأموريت من پايان يافت و گزارش مفصل آن درشوراي عالي اقتصاد خوانده شد و 
مورد توجه قرار گرفت و بالفاصله به من مأموريت داده شد طرح قانوني الزم را 

 براي تأسيس چنين مؤسسه اي تهيه كنم. 
سازمان «با استفاده از قانون سه مؤسسه فوق الذكر، طرح قانوني تأسيس 

را تهيه كردم. اين طرح در چندين شوراي » زي صنايع ايران گسترش و نوسا
عالي اقتصاد خوانده شد و من توضيحات الزم را مي دادم . من نام سازمان را 

سازمان «پيشنهاد كرده بودم كه در آن شورا به  "سازمان توسعه و ترميم صنايع"
يارات هم تبديل شد و در مواد مربوط به اخت» گسترش و نوسازي صنايع ايران 

 تغييراتي داده شد و اختيارات سازمان و سيعتر و استقالل آن بيشتر شد. 
ويژه تأكيد شده بود كه اين سازمان داراي ه در قانون سازمان گسترش ، ب

استقالل مالي است و منحصراً تابع مقررات اين قانون و اساسنامه خود است. 
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ت مربوط به وزارتخانه ها و سازمان، تابع قانون استخدام كشوري نيست و مقررا
 به آن تسري نمي يابد. ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت

پس از تصويب طرح قانوني در شوراي عالي اقتصاد ، من مأمور شدم از آن در  
كنم. طرح پيشنهادي پس از چندين جلسه بحث ، در  عمجلسين شورا و سنا دفا

براي من صادر نيز فرماني  به تصويب مجلسين رسيد و متعاقب آن 1/5/1346
 شد  و من مأمور راه اندازي اين سازمان شدم.

چون در قانون سازمان نوشته شده بود كه كاركنان سازمان، كارمند دولت 
نيستند و در حقيقت هر كارمند دولتي كه مي خواست كارمند سازمان شود، 

سابقه رسمي سال  28بايد اول از كارمندي دولت استعفا كند، من هم با داشتن 
دولتي بالفاصله تقاضاي بازنشستگي كردم و اين امر براي تمام كارمنداني كه 

 شد؛ طوري كه  شـدت مـراعات مـيه بـعدها به اسـتخدام سـازمان درآمـدند، ب
 

 

 

 

 

 

 
  
 

(به صورت مأمور يا غيره) هرگزدر سازمان راه نيافت.  به هيچ وجه كارمند دولت
سازمان، يكي اين بود كه دولت صاحب كليه سهام سازمان از مواد مهم قانون 

است و نمايندگان دولت در مجمع عمومي عبارت بودند از : وزير اقتصاد، وزير 
و رئيس بانك مركزي ايران. اين  ،دارايي، وزير كار، مدير عامل سازمان برنامه

ي افراد فقط سالي يك بار جمع مي شدند و بيالن سازمان را تصويب و اعضا
شوراي عالي و مدير عامل و حسابرس را انتخاب مي كردند؛ ديگر دخالتي در كار 

 جاري و روزمره سازمان نداشتند.
شد.  عضو تشكيل مي 11طبق قانون، سازمان داراي يك شوراي عالي بود كه از 

معموالًً از سرمايه گذاران موفق بخش خصوصي  كه نفر عضو انتخابي بودند 7
برگزيده مي شدند. و مـجمع عـمومي با پيشنهاد خصوصي مدير عامل، آنها را 
انتخاب مي كرد. چهار نفر ديگر عبارت بودند از: نمايندگان(معموالً معاونان) 

ر و سازمان برنامه . در رأي گيري و اخذ تصميمات د ،وزيران اقتصاد ، دارايي، كار
 شوراي عالي، نمايندگان دولتي به هيچ وجه امتيازي بر ديگران نداشتند.

براي اينكه سازمان، شخصيت ممتازي ميان دستگاههاي دولتي داشته باشد و  
زود بازيچه دست اين و آن نشود، الزم بود كه رئيس شوراي عالي سازمان، 

ات دفاع ازسازمان شخص ممتاز و داراي سابقه باالتري از وزرا باشد. من در جلس
گسترش در مجلس سنا، به زنده ياد دكتر محمد سجادي، نايب رئيس و رئيس 
كميسيون حقوقي مجلس سنا برخوردم و او را كه تحصيالتش را در سوئيس در 
رشته حقوق و در سطح دكتري تمام كرده بود، شخصي دانا، درستكار و بسيار 

بازنشستگي خود، يازده مرتبه وزير كاردان يافتم. او از زمان رضاشاه تا دوران 
 كاركرده بود. يتشده بود و در تمام مشاغل، با لياقت و موفق
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) حاضر به قبول اين شغل نبود، ولي 80تا  75دكتر سجادي در سن پيري (بين 
 رمن آنقدر اصرار و التماس كردم كه حاضر شد رياست شوراي عالي سازمان را ب

عهده بگيرد. ازآن رو كه من در كودكي پدر خود را از دست داده بودم، دوباره 
پدري با تجربه و كاردان و مهربان و بي نهايت پاك و مقدس يافتم، كه اگر او 

 نبود، سازمان دوران سخت اوليه خود را چنان موفق به پايان نمي رساند.
يد خاطره اي را بازگو كنم: در اينجا به ياد آن زنده ياد، پدر روحاني خود، با

شد رئيس، باسن زياد  شوراي سازمان معموالً بعد ازساعت كار اداري تشكيل مي
شد و با قدرت جلسه را  و كـمردرد، هـميشه اول وقـت در جـلسه حاضر مي

اداره مي كرد. او در وسط جلسه چند دقيقه استراحت مي داد و مي گفت چاي 
سيگار بكشد. يك روز كه ماه رمضان بود و جلسه بياورند و اگر كسي مايل است، 

رار كردم جلسه را تعطيل صداشتيم، متوجه شدم افطار نكرده است. هر چه ا
كنيم، قبول نكرد. استدعا كردم كه جلسه بعد ، قبل ازجلسه، برايش افطاري 
حاضر كنم قـبول كرد ؛ به شـرط اين كه افطاري يك فنجان قندآب، يك قطعه 

چـند خـرما باشد و گـفت اگـر غير از اين باشد، افطار نخواهد كرد،  نان دوالكه و
كه البته همان طور عمل شد. خداوند بزرگ روح آن پاكمرد را قرين رحمت 

 فرمايد.
 

  

 ب: وظيفه اصلي سازمان 
 وظيفه اصلي تعيين شده بود كه عبارت بودند از : 3در آن زمان براي سازمان 

كه سرمايه گذاري زيادي الزم داشتند و بخش  اول: تأسيس صنايع سنگين،
خصوصي از عهده آن بر نمي آمد و در ضمن صنايع مادر محسوب مي شدند و 

همچنين صنايعي كه مورد نياز  .به توسعه بخش خصوصي كمك مي كردند
(مثالً ساخت تراكتور براي  اقتصاد كشور بودند و منظور از آنها سوددهي نبود

 كشاورزان). 
اغلب صاحبان آنها ورشكست شده بودند  كهده  ازي صنايع كهنه و زياندوم: نوس

 و كارخانه تعطيل و يا در شرف تعطيل بود.
سوم: مشاركت با سرمايه گذاران خارجي كه تقاضاي سرمايه گذاري در صنايع و 
معادن ايران داشتند و ميزان و نوع سرمايه گذاري آنها چنان بود كه سرمايه 

ي توانستند به تنهايي شريك آنها شوند و يا  سرمايه گذار، گذاران ايراني نم
دولت خارجي بود و مي خواست با دولت ايران مشاركت كند. شروع كار سازمان 

بلكه  –مصادف بود با تغيير روابط دولت با كشورهاي بلوك شرق. پس از سالها 
ا شوروي و روابط ايران و شوروي دوستانه شده بود و ايران تمايل داشت ب -قرنها
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بايد توضيح دهم كه دولت ايران يك بار در زمان رضاشاه از آلمان كارخانه ذوب 
ن خريد.  قسمتي از ساختمانها بنا شد و ماشين آالت در راه بود و كشتي حامل آه

ماشين آالت در راه بود كه متفقين به ايران حمله كردند و كشتي حامل ماشين 
د. بار دوم زماني شآالت توقيف و به مصر برده و تأسيس كارخانه ذوب آهن منتفي 

براي تأسيس كارخانه ذوب آهن با بود كه شريف امامي وزير صنايع و معادن بود. 
كارخانه كروپ آلمان قرارداد بسته شد؛ ولي با اعمال نفوذ دولت امريكا، دولت 
آلمان نمايندگان خود را چند ساعت قبل از امضاي رسمي قرارداد، احضار كرد و 

 باز موضوع منتفي شد.
مسكو به اين بار مذاكرات براي خريد كارخانه ذوب آهن و ماشين سازي اراك در 

توافق كلي رسيد و اصل قرارداد در تهران امضا شد و فشار خارجي مؤثر واقع نشد 
 و ما توانستيم پايه صنايع سنگين را بگذاريم.

پس از امضاي قرارداد، اجراي طرح ماشين سازي اراك به عهده سازمان گسترش 
ع شد قرار گرفت و اين اولين طرحي بود كه بالفاصله توسط سازمان گسترش شرو

ميليون دالر به پايان  60با هزينه حدود  –سال بود  4كه  –و در رأس موعد 
رسيد. اين كارخانه اكنون يك كارخانه مادر است و تعداد زيادي صنايع خصوصي 

 را اطراف خود جذب كرده است.
دومين قرارداد با كشور چك و اسلواكي براي ساخت ماشين ابزارهاي مختلف 
امضاء شد، كه اجراي آن هم به عهده سازمان گسترش قرار گرفت. در اين قرارداد 

كه بسيار  –درصد در سال  5/2كشور چك و اسلواكي وامي طويل المدت با بهره 
ميليون دالر پيش  58د در اختيار دولت ايران گذاشت. اين طرح حدو -نازل بود

بيني شده بود كه با همان مبلغ در مدت پيش بيني شده (چهار سال ) به پايان 
 رسيد.

 
 
 
 

سومين قرارداد با كشور روماني براي تأسيس كارخانه ساخت تراكتورهاي كوچك 
در تبريز، امضا شد. دليل واگذاري اين طرح به سازمان اين بود كه قرار بود 
تراكتورهاي كوچك براي مكانيزه كردن كشاورزي ساخته شود و به قيمت ارزان و 

 45اقساط طوالني به كشاورزان داده شود. هزينه تأسيس اين كارخانه حدود 

ساير كشورهاي بلوك شرق همكاري صنعتي داشته باشد و صنايعي كه سالها 
ويژه امريكا، از تأسيس آنها در ايران ممانعت مي كردند، با ه كشورهاي بزرگ، ب

وزارت اقتصاد  همكاري بلوك شرق در ايران تأسيس شود. مذاكرات سياسي را
نه ذوب آهن و كارخانه ماشين انجام مي داد. اولين قرارداد براي ساخت كارخا

سازي اراك، صـورت گـرفت. در اين قرارداد، نصب تمام ماشـين آالت و وسايل و 
تعليم كاركنان فني به عهده شوروي بود و ايران در مقابل، گاز به شوروي صادر 

 مي كرد.
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سال تمام شد و به  5/3ميليون دالر پيش بيني شده بود كه با همان مبلغ، طي 
ينيم اراك بود. اين بهره برداري رسيد. چهارمين طرح، تأسيس كارخانه آلوم

كارخانه با سرمايه گذاري و مشاركت سازمان گسترش و دولت پاكستان و شركت 
و از چند جهت مناسب كار سازمان  تأسيس شد» رنولدز امريكا«آلومينيوم

گسترش بود: اول، اين كه سرمايه گذاري خارجي داشت. دوم، اين كه كارخانه 
له هاي آلومينيمي و كارخانه پروفيل مادر بود و بالفاصله كارخانجات ساخت لو

سازي اطراف آن تأسيس شد. سوم، اين كه دولت خارجي در آن شريك بود هزينه 
 موقع به پايان رسيد. ه ميليون دالر بود و ب 40اين طرح با خانه سازي، حدود 

براي ساخت تراكتور بزرگ و متوسط و تأسيس  »شركت ايران جاندير«عالوه بر آن
صنعتي و معدني ديگر با مشاركت سرمايه گذاران خارجي، در دوران شركت  11

مديرعاملي من تأسيس شد، كه چون تفصيل آن در گزارشهاي ساليانه سازمان  
 منعكس است، از تكرار آن در اينجا خودداري مي كنم.

دليل انتخاب شهرهاي تبريز و اراك براي تأسيس اين كارخانه ها اين بود كه 
در برنامه جامع اقتصادي خود، تأسيس كارخانه در تهران تا وزارت اقتصاد 

كيلومتري را ممنوع كرده بود و به جاي آن، در مرحله اول، هفت قطب  120شعاع
صنعتي انتخاب كرده بود كه صنايع در نقاط مختلف كشور پخش شوند و از تمركز 

تبريز، رشت، در تهران جلوگيري شود. اين قطبها عبارت بودند از: اصفهان، اراك، 
 البته قطبهاي مرحله دوم و سوم هم تعيين شده بود.  .و قزوين ،اهواز، كرمان

شروع كار سازمان گسترش، مصادف با توسعه قطب صنعتي اراك و تبريز بود. 
بنابراين ، مهمترين زيربناي اين صنايع، اول، خانه سازي و تأمين آب و برق و 

سكن كاركنان اين كارخانه به عهده جاده هاي ارتباطي بود. وظيفه تأمين م
شركت خانه سازي «سازمان گسترش گذاشته شد و سازمان دو شركت به نام 

تأسيس كرد كه اين دو شركت در دوران » شركت خانه سازي اراك« و » تبريز
خانه با 500تصدي من در سازمان، دو شهر جديد كنار شهر تبريز و اراك با حدود 

با تاسيس اين كارخانه ها، قيمت خانه در اين دو قطب تا  ندتجهيزات كامل ساخت
صنعتي باال نرود. هنگام خريد زمين در تبريز و اراك،  توجه كامل به توسعه 
صنايع در اين دو قطب صنعتي شد. به همين دليل من شخصاً تصميم به خريد 

غير مقدار زيادي زمين، چندين برابر احتياجات اين چهار كارخانه گرفتم. زمينهاي 
ميليون متر زمين به قيمت متوسط متري  6مرزوعي انتخاب شد. در تبريز حدود 

 4ميليون متر زمين به قيمت متوسط متري  10ريال و در اراك حدود  30حدود 
ريال خريداري شد، كه تأسيس كارخانه و خانه سازي در اين زمينه ها صورت 

در اطراف اين دو  گرفت. بعدها صنايع خصوصي بسياري روي همين زمينها و
كارخانه تأسيس شد. تصور مي كنم امروز فقط قيمت زمينهاي اضافه اي كه 
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 خريداري شد، چندين برابر كل سرمايه گذاري در چهار كارخانه فوق الذكر باشد. 
مديريت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر پايه عدم تمركزبود. كارخانه ها 

ط يك شركت تأسيس و اداره مي شد، كه هيأت هر كدام طبق قانون تجارت توس
 يمديره آن را مدير عامل سازمان گسترش انتخاب مي كرد.  هيأتهاي مديره، افراد

غير موظف بودند. آنها مدير عامل شركت را انتخاب مي كردند. و در صورت 
نارضايتي، مي توانستند او را از كار بركنار كنند. هر شركت موظف بود در دوران 

، در چارچوب طرح مصوب عمل كند. به اين دليل، همه طرحهاي ارجاعي ساخت
درصد  2به سازمان گسترش، در رأس موعد و با اعتبار پيش بيني شده قبلي (با 

 افزايش يا كاهش) به پايان رسيد.
اداره مركزي سازمان گسترش در تهران و اداره مركزي شركتها در شهرمربوطه  

گسترش، يك واحد كوچك با مديريت قوي بود؛ به بود. اداره مركزي سازمان 
طوري كه پس از اتمام و افتتاح چهار كارخانه بزرگ فوق و خانه سازيها، هنگامي 
كه مـن از مـديريت سـازمان گـسترش و نـوسازي صنايع ايران استعفا كردم، 

بود. سازمان در نهايت سادگي كار مي كرد؛ به  نفر 21شمار كاركنان سازمان فقط 
طوري كه حتي يك فرش يا يك تابلو در اتاق مدير عامل يا اتاق شوراي عالي يا 

 .اتاق كاركنان يا در شركتهاي تابعه وجود نداشت
 

 ج: مشكالت اوليه تأسيس سازمان گسترش 
كه سالها در  وقـتي مـأمور تأسيس سـازمان گـسترش شدم، با مـنشي خود

دا كردن و اجاره محلي براي سازمان پستهاي مختلف همراه من بود، به دنبال پي
رفتم. پس از اجاره  محل و خريد ميز و صندلي و ماشين تحريري براي دفتر خود 
و منشي ام، كار شروع شد. آنگاه فرصت كردم كه تشكيالت سازمان را بنويسم و 
به استخدام كاركنان بپردازم. منظور اين است كه كار از صفر شروع شد؛ و اين يك 

ب براي من بود كه از آن تجربه، هنگام تأسيس شركت مس سرچشمه تجربه خو
 نيز استفاده كردم و در آنجا هم توانستم كار را از صفر شروع كنم.

اولين مشكلي كه برخوردم، اين بود كه دستگاه نخست وزيري و وزارت اقتصاد و 
ساير سازمانهاي دولتي عادت نداشتند سازماني ببينند كه تابع دولت نباشد. هنوز 
چند روز از كار من نگذشته بود كه يكي از تصويب نامه هاي دولت به من ابالغ 

وزير نوشتم اين سازمان طبق قانون، شد كه بالفاصله آن را برگرداندم و به نخست 
كه وزير آن، رئيس  –تابع مصوبات هيأت دولت نيست. چندي بعد، ازوزارت اقتصاد 

دستوري رسيد كه آن را هم برگرداندم و  –مجمع عمومي سازمان گسترش بود 
 نوشتم كه اين سازمان تابع وزارتخانه هاي دولتي نيست.

مستقلي نوشته بودم كه سطح حقوقها  چون براي سازمان آيين نامه استخدامي
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باالتر ازدستگاههاي دولت و همطراز بخش خصوصي بود، عده زيادي از افراد بانفوذ 
مايل بودند از وزارتخانه ها به سازمان منتقل شوند. رد كردن آنها كه مورد قبول 
نبودند، دردسرهاي فراوان داشت و به آنان كه مورد قبول سازمان بودند، اطالع 

ده مي شد كه بايد از كليه خدمات دولتي استعفا كنند تا بتوانند در سازمان دا
 استخدام شوند: گرچه اينها مطالب كم اهميتي است، ولي مبارزه دائم و  حفاظت

سازمان از اين امور، وقت و اعصاب قوي الزم داشت. حتي مدتي طول كشيد تا  
دستگاه دولتي نيست. كاركنان خود سازمان عادت كنند كه سازمان گسترش 

مثالً مدتي طول كشيد تا آنها عادت كردند كه پرداخت اضافه كاري در اين 
سازمان وجود ندارد و هر كس هر روز بايد كار خود را تمام كند و انتظار دريافت 
اضافه كار نداشته باشد؛ و فهميدند كه اتاق آنها بايد مانند اتاق مدير عامل، ساده 

و دانستند كه هرگز اتومبيل و راننده  –لوكس نداشته باشد فرش و لوازم  -باشد
در اختيار آنها قرار نخواهد گرفت؛ و فهميدند كه هر رئيس يا مديري، مسئول 
كارمندان خود است و بايد توجه داشته باشد كه كارمندانش سر موعد بيايند و 

ره در زودتر از موعد نروند و دفتر حضور و غياب و كارت حضور و غياب و غي
 سازمان وجود ندارد.

اينها موضوعاتي كوچك بود؛ ولي موضوع مهم اين بود كه قيمت ماشين آالتي 
تصويب سازمان قرار مي گرفت.  كه ازبلوك شرق خريداري مي شد، بايد مورد

ها ماشين آالت خود را در آن دوره، كيلويي؛ يعني به وزن مي فروختند و روس
حاظ وزن سنگينتر و از لحاظ مرغوبيت از اغـلب ماشينهاي خود را كه از ل

ماشينهاي اروپايي پستتر بود، به قيمت باالتر به ما عرضه مي كردند و نمايندگان 
آنها هم اختياردادن تخفيف نداشتند. اين، يك دردسر دائم بود. ما كاتالوگ و 
قيمت اين اجناس را  از آلمان و انگليس و فرانسه مي گرفتيم و روزها و ساعتها 
وقت الزم داشت تا سرقيمت به توافق برسيم؛ در عين حال قيمتهاي توافق شده 

 باال بود. 
مـا در خـريد اقـالم كوچك سخت گيري نمي كرديم؛ چون پس از سالها ، روابط 
ايران و شوروي دوستانه شده بود و تخريب آن به صالح كشورنبود عالوه بر آن، 

داديم، بلكه گاز نفت كه در آبادان ما در مقابل خريد ماشين آالت پول نمي 
 ادامه داشت تا سوخته مي شد و به هدر مي رفت، به آنها مي داديم. اين وضع

 
 
 

قيمت شروع شد.  اگر اشتباه نكنم، خريد يك  اين كه خريد ماشينهاي گران
تونل رنگـريزي براي رنگ كردن محصوالت ماشين سازي اراك مطرح بود. قيمت 
روسها بسيار باالتر از مشابه آلماني آن بود و روسها به هيچ وجه مايل به پايين 

 آوردن قيمت نبودند . 
بناچار براي اولين بار چون روابط سياسي دولت ايران با شوروي مطرح بود، من 
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مشكل را به دولت گزارش دادم و كسب تكليف كردم. نخست وزير هم مطلب را 
شما به « به دربار براي كسب تكليف گزارش داد. دو روز بعد دستور آمد كه

با اين چراغ سبز، در جلسه بعد ». وظيفه فني خود و آنچه صالح است عمل كنيد
ركتهاي آلماني داده اند، قبول نكنيد، ماشين به روسها گفته شد اگر قيمتي كه ش

از آلمان خريداري مي شود. آنها قبول نكردند، ما هم ماشين را از آلمان خريديم. 
وسط كارخانه نصب شد. از آن » ساخت آلمان«ماشين بزرگي بود كه با مارك

 پس روسها نرم شدند و قيمتهاي اروپايي را مورد توجه قرار مي دادند .
، ترس از اعمال نفوذ در خريدها و مناقصه ها بود. بدين منظور در ل ديگركمش

يك  در تمام مناقصه ها پاكتهاي الك و مهر شده پيشنهاد دهنگان در روز معين
بعدازظهر قبول مي شد و بالفاصله كميسيون خريد در حضور نمايندگان 

يسيون و پيشنهاددهنده پاكتها را باز مي كرد و تمام اوراق آن توسط اعضاي كم
پيشنهاد دهندگان امضاء مي شد. پيشنهاد دهندگان از اتاق خارج مي شدند و 
كميسيون، پيشنهاد ها را مطالعه و برنده را در همان جلسه، كتبي اعالم مي كرد 
و به برنده مناقصه دستور داده مي شد كه قرارداد را امضاء كند. بدين ترتيب به 

 اعمال نفوذ كنند.  هيچ وجه فرصتي نبود كه افراد خارج،
 

 
 
 

اين گونه كاركردن در هيچ مؤسسه دولتي سابقه نداشت. اگر سازمان  البته
توانست چنين روشهايي را عملي كند، به اين دليل بود كه مدير عامل سازمان 

 داشت.ناختيار تام داشت و تصميمات او احتياج به تصويب اين و آن 
برنامه پرداخت وجوه  اين بود كه هرگزغير از موارد فوق، مشكل اصلي با دولت 

كه قبالً به تصويب سازمان برنامه رسيده بود، رعايت  ،الزم براي طرحهاي سازمان
نـمي شد. هـميشه پـرداختهـا تـأخير داشـت و مـوجب گرفتاري مي شد. من 
مي خواستم طرحها در زمان تعهد شده با هزينه پيش بيني شده به پايان برسد 

رداخت بودجه قابل تحمل نبود. اين مبارزه تا پايان طرحها ادامه و تأخير در پ
داشت و موجب خرابي اعصاب و بيماري من شد؛ ولي ساخت كارخانه ها همگي 
در وقت مقرر و با بودجه پيش بيني شده به پايان رسيد. آنگاه تقاضاي افتتاح 

ماشين سازي  رسمي كارخانه را نوشتم و بالفاصله وقتي روز افتتاح كارخانه هاي
تبريز و اراك و تراكتورسازي و ذوب آلومينيم تعيين شد، به خانه رفتم و استعفا 

 كردم و حتي در تشريفات مراسم افتتاح شركت نكردم . 
 
 

 
 

 د: سازمان مديريت صنعتي 
سازمان، دو واحد خدماتي هم در تهران داشت؛ يكي سازمان مديريت صنعتي 
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. 

تأسيس كردم و مديريت عامل يا رياست  1342در سال  بود كه خود من آن را
هيأت مديره آن را تا استعفا از سازمان گسترش به عهده داشتم، و ديگري 
شركت تكنولوگ بود. سازمان مديريت صنعتي تمام روشهاي نوين مديريت را در 
شركتهاي تابعه پياده مي كرد و بخش آموزش آن به تعليم مديران شركتهاي 

مچنين بخش خصوصي مشغول بود. اولين مدرس در سازمان مديريت تابعه و ه
صنعتي خود من بودم كه چند سال اول ادامه داشت. شركت تكنولوگ را من 

منظور از تأسيس اين واحد اين  .پس از تاسيس سازمان گسترش تأسيس كردم
بود كه در دوران ساخت كارخانه ها، نظارت بر طرحهاي پيشنهادي روسها و 

رومانياييها را به عهده داشته باشد و بتدريج خود را آماده كند كه در  چكها و
 آينده ، طرحهاي مشابه را خود تهيه كند.

بود. مديران تعليم  صنعتي تعليم مديران، وظيفه بخش آموزش سازمان مديريت
، در تمام شركتهاي توليدي خصوصي از ارزش صنعتي ديده در سازمان مديريت

نفر مدير درجه يك متعلق  50ند. سازمان گسترش هر سال برخوردار بود يخاص
به بخش خصوصي و يا خود سازمان را ازبين بهترين مديران تعليم ديده در 
سازمان مديريت انتخاب مي كرد و براي تكميل تعليمات به آمريكا مي فرستاد تا 

پيشرفته  (Arthur D. Little)و مؤسسه مشاوران مديريت  در دانشگاهها وارد
 ترين روشهاي مديريت را فرا گيرند.

نفر براي تعليم در رشته حسابداري به انگلستان اعزام  50عـالوه برآن، ساالنه 
مي شدند. تكنيسينها و مهندسان الزم به منظور كاراندازي كارخانه هاي ماشين 

 سازي اراك و تبريز و تراكتورسازي، براي تعليم به كشورهاي شوروي، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دو مدرسه صنعتي، يكي روماني اعزام شدند و عالوه بر آنو  ،چك و اسلواكي 
در تبريز و ديگري در اراك تأسيس شد تا كارگران ماهر را براي كار در اين 
كارخانه ها تعليم دهد. اين دو مدرسه از بهترين و مجهزترين مدارس صنعتي 

 ايران هستند.
و چند ماه بود كه در اين   مدت خدمت من در سازمان گسترش، چهارسال

به پايان  -كه شرح آن گذشت –مدت، ساخت چهار كارخانه صنعت سنگين 
رسيد؛ خانه براي همه كاركنان ساخته شد و كارگران ماهر و تكنيسينها و 

موقع ه مهندسان و مديران آنها در ايران و خارج تعليم ديدند و كارخانه ها ب
 افتتاح شد و شروع به كار كرد.

ساله من، چهار شركت  5/4عالوه بر آنچه در باال گذشت، در دوران مديريت 
معدني( به نام هاي: سازمه، چارتر ايدرو، تكنوساز، كوفي مين) با مشاركت دولت 
هاي فرانسه، آلمان، انگليس، و امريكا تاسيس شد و كارخانه چاپ اسكناس با 

( براي ساخت ماشين  ريكامشاركت دولت پاكستان، و كارخانه ايران جان دير ام
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آالت سنگين كشاورزي) تأسيس شد، كه چون بهره برداري از آنها بعد ازمن 
صورت گرفت، از شرح آنها خودداري مي شود. بدين ترتيب سازمان گسترش كه 

ميليون ريال سرمايه گذاري شروع  597كارخانه و  4با تأسيس  1346درسال 
شركت تابعه داشت كه  15ا كردم، كه من استعف 1350به كار كرد، در سال 

 75ميليون ريال (با دالر  12462وجود آورده بود و در آنها ه همه را خود ب
 ريالي آن روز) سرمايه گذاري كرده بود.

از نكات جالب توجه در خصوص تأسيس سازمان گسترش اين است كه در دوره 
با تمام  اول، سازمان، هم با بخش خصوصي ايران همكاري نزديك داشت، هم

 كشورهاي بلوك شرق و اوپا و امريكا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ :بخش نوسازي صنايع 
صنايع ايران در دوره مديريت من در بخش نوسازي نوسازي سازمان گسترش و 

فعاليتهاي نوسازي صنايع در آن  حصنايع بسيار فعال و موفق بود. قبل از تشري
نبود كه خود، كارخانه ها را در اين زمان، بايد توجه داشت كه وظيفه سازمان 

اختيار بگيرد و نوسازي كند؛ بلكه دولت در اين باره تصميم گيرنده بود. هرگاه 
و تعطيل شده و يا در شرف  هدولت تشخيص مي داد كارخانه اي ورشكست

تعطيل است، كارخانه را موقتاً خلع يد مي كرد و در اختيار سازمان مي گذاشت 
 ام شود.تا براي نوسازي آن اقد

اطلس «در دوران تصدي من ، اولين كارخانه اي كه خلع يد شد، كارخانه نساجي
هاي خود را بپردازد؛ بنابراين شهر ري بود كه نتوانسته بود وام واقع در راه» بافت

 كار شدند. تعطيل شد و كارگران آن بي
ه اين كارخانه متعلق به يك سرمايه گذار خصوصي بود كه قسمتي از سهام را ب

نام همسر و فرزندان صغير خود كرده بود. دولت براي به كار انداختن مجدد 
كارخانه و بازگشت كارگران به كار و همچنين پرداخت بدهيهاي داخلي و 

 خارجي شركت، تصميم به نوسازي اين واحد گرفت. 
كارخانه، مبالغ زيادي بدهي به بانكهاي داخلي و كارخانه هايي در ايتاليا، 

كار شده و  و چك و اسلواكي داشت و كارگران كارخانه كه سه ماه بي انگلستان
حقوق دريافت نكرده بودند، قطعات ماشين آالت را فروخته و كارخانه را تبديل 
به مخروبه كرده بودند. در دوران نوسازي، سيستمهاي اداري ، مالي، فني و 

 انداخته شد؛  بازاريابي كارخانه اصالح شد. همه ماشينها تعمير و به راه 
 
 

د؛ محصوالت جديدي توليد و به بازار شماشينهاي تكميلي خريداري و نصب 
عرضه شد؛ وام بانكهاي داخلي و شركتهاي خارجي پراخت شد؛ ساختمانها تغيير 
و توسعه داده شد؛ انبار كارخانه از مواد اوليه و قطعات يدكي پرشد و پس از 

اقتصاد كارخانه بدون قرض و با سودآوري چهار سال و اندي، در حضور وزير 
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 بسيار زياد ، به مالكان اوليه برگردانده شد.
كارخانه دوم، كارخانه صنايع فلزي ايران(واقع در جنوب تهران) بود كه به دليل 

ها را پرداخت كند. در نتيجه هاي دريافتي از بانكمديريت نتوانسته بود وام  سوء
تيار بانك ملي قرار گرفته بود. طبق تقاضاي طبق رأي دادگاه، كارخانه در اخ

رخانه را در اختيار سازمان گسترش قرار داد. سازمان در ابانك ملي، دولت ك
، كارخانه را سود يريت و تعمير و تكميل ماشين آالتمدت سه سال با اصالح مد

د. در نتيجه، كارخانه متعلق به كرآور و تمام بدهيهاي بانك ملي را پرداخت 
گسترش شد. سازمان نيز طبق قانون مشاركت كارگزاران در سهام  سازمان

تدريج قسمتي از سهام ه كارخانجات، كه در همان ايام تصويب شده بود، ب
 كارخانه را به كارگران و قسمتي را به مديران نوسازي آن كارخانه فروخت.

خود  كارخانه سوم، كارخانه چرم خسروي در تبريز بود كه نتوانسته بود وامهاي
را به بانك ملي بپردازد و بانك ملي اين كارخانه را در اختيار سازمان قرار داد و 
سازمان كارخانه را طي سه سال نوسازي كرد و تمام وام بانك پرداخت شد و 

 كارخانه نيز به صاحبانش بازگردانده شد.
كارخانه هاي چهارم و پنجم، دو كارخانه قند آبكوه و قند چناران بودكه به 

آستان قدس رضوي از  آستان قدس رضوي تعلق داشت. نايب التوليه آن روز
ده است، به دولت منتقل  چون اين دو كارخانه زيان كهدولت تقاضا كرده بود

 شود. 
 
 

 دولت هم اين كارخانه ها را براي نوسازي و سودآوري به سازمان گسترش   
زمان صورت گرفت. تحويل داد. اين انتقال در ابتداي سال دوم تأسيس سا

سازمان در اثر برقراري مديريت جديد، كارخانه ها را از اولين دوره بهره برداري 
چنان سودآور كرد كه به دولت اطالع داد ديگر بودجه اي براي هزينه هاي 
اداره مركزي احتياج ندارد. اين دو كارخانه تا پايان دوره تصدي من در سازمان 

ـار مـي كردند و سازمان برنامه فقط هزينه گـسترش، به صـورت خـودكفا ك
طرحهاي ارجاعي را مي داد. گويا بعد از من، كارخانه ها به آستان قدس رضوي 

 برگردانده شد.
 

 
 

 و: دليل انتخاب من به مدير عاملي سازمان  
در حقيقت اين سؤال را از دكتر عاليخاني، وزير اقتصاد وقت بايد پرسيد؛ چون او 

اين سمت پيشنهاد كرد؛ ولي خودم تصور مي كنم دليل انتخاب من من را براي 
به اين سمت، شايد موفقيت زياد من در سمت مدير عاملي شركت نساجي ايران 

باشد. اين شركت ده سال متوالي زيان مي داد. شريف امامي،  1338در سال 
دآور كنم؛ وزير صنايع وقت، شركت را با اختيار تام به من واگذار كرد تا آن را سو
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مشروط بر اين كه كمك مالي از دولت نخواهم و كارگر اخراج نكنم. اين شركت 
كلي زير و رو شد و تمام كارخانه هاي آن در سال اول ه با دردسر بسيار زياد ب

 سودآور شدند، و اين امر موجب شهرت من شد.
ن در البته احتمال دارد كار من به عنوان معاون فني و سرپرست صنايع و معاد

رده باشد. در آن كوزارت اقتصاد در دوران وزارت دكتر عاليخاني، نظر او را جلب 
دوران، در صنعت خودروسازي پيكان و صنايع ساخت راديو و تلويزيون و وسائل 

(بخاري، لباسشويي، ظرفشويي) و همچنين صنايع شيميايي سرمايه  خانگي
دن به پاي رشدكشور سال، رشد بخش صنعت و مع 5/4گذاري شد و طي حدود 

» سازمان مديريت صنعتي« ژاپن رسيد. شايد موفقيت من در تأسيس و مديريت 
 هم در اين گزينش موثر بوده است.

 سوابق شخصي و تحصيالت و درجات دانشگاهي -1
متأهل ، داراي سه فرزند و هر سه آرشيتكت. ليسانس در ، 1300متولد من 

ا در امور ليسانس در مهندسي صنايع، دكترمهندسي معادن و ذوب فلزات، فوق 
 اداري و بازرگاني هستم.

  
 

 
 خدمات دولتي براي دولت ايران -2

مهندس فني در قسمت ابزارسازي كارخانجات  1322در  سال  استخدام دولتي:
 مدير فني كارخانه ونك بودم. 1324ونك و در سال 

مان برنامه ، مشهور به برنامه ( اولين  دوره تأسيس ساز انتقال به سازمان برنامه:
همكار رئيس هيأت مشاوران ماوراء بحار، سپس عضو  1329هفت ساله) . سال 

معاون و سپس رئيس  1332هيأت مطالعات و برنامه ريزي استان پنجم، سال 
 قسمت طرحها و برنامه ريزي سازمان برنامه.

ر سازمان د Ceorefry، رئيس ايراني مشاوران مديريت صنايع 1335در سال 
 برنامه.

رئيس هيأت مديره و مدير  1338درسال  انتقال به وزارت صنايع و معادن:
 كارگر)8000كارخانه و حدود  6عامل شركت نساجي ايران (داراي 

 مدير عامل شركت مصالح ساختماني. 1340در سال 
 رئيس مركز راهنمايي صنايع، وابسته به وزارت صنايع و معادن. 1340در سال 

مؤسس و مدير عامل و رئيس هيأت مديره سازمان مديريت  1341سال در 
 سال،  ضمن مشاغل ديگر. 12صنعتي به مدت 

 .1346تا  1342معاون وزارت اقتصاد و سرپرست صنايع و معادن كشور ازسال
تا  1346موسس و مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از سال 

1350. 
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سترش، گرچه تصميم به ترك هميشگي كار دولتي پس از استعفا ازسازمان گ
داشتم، ولي مورد موافقت قرار نگرفت، تأسيس و راه اندازي معدن مس 
سرچشمه (صنايع مس ايران) به عهده من قرار گرفت و من به شرط چهار سال 
خدمت و سپس خروج كامل از كار دولتي، اين وظيفه را به عهده داشتم و پس از 

 كلي از خدمات دولتي كنار رفتم.ه ن و خريد ماشين آالت، بدعبه كار افتادن م
 
 
 

 مشاغل جنبي و خدمات آموزشي در دوران كار براي دولت-3
عضو و مشاور عالي هيأت مديره جامعه مهندسين و ليسانسه هاي فني ايران در 

 1340سال 
نماينده دولت ايران، عضو هيئت حكام، سپس رئيس هيأت حكام در سازمان 

 1353تا  1342توكيو، از -وري آسياييبهره 
 ميالدي 1970توكيو ، سال  -رئيس كنوانسيون بهره وري

عضو هيأت مذاكره كننده با دولت شوروي براي تهيه قرارداد خريد كارخانه ذوب 
 آهن اصفهان

  1356تا  1352عضو شوراي عالي شركت فوالد از 
 1346 تا 1342عضو شوراي عالي حفاظت فني در وزارت كار از 

 1346تا  1342معدني ايران از و ناظر دولت در بانك توسعه صنعتي
آريامهر ( عضو هيات موسس و سپس عضو هيات امناء دانشگاه صنعتي شريف

 (ابتداي تاسيس) تا انقالب اسالمي1324سابق) از 
 1356) تا 1352امناء دانشگاه بوعلي همدان، از ابتداي تأسيس ( تعضو هيأ

ريزی علمی و آموزشی در وزارت ؤسسه تحقيقات و برنامه عضو هيأت امناء م
 1353تاا  1348علوم از 

  1357تا  1354عضو هيأت مديره موزه علوم و فنون ايران از
تا  1339استاد نيمه وقت در دانشكده بازرگاني در رشته حسابداري صنعتي از 

1342 
تا  1343ز استاد نيمه وقت در پلي تكنيك تهران و تدريس مديريت صنعتي ا

1347 
 : فعاليت در شركتهاي خصوصي پس از جدايي از كار دولتي4

 1358تا  1354 زموسس و رئيس هيات مديره شركت اكتشاف معدني پوريران ا
 :  كار در خارج از كشور5

(دوران "بانك بين المللي توسعه و ترميم در امور معادن"عضو گروه مشورتي
 رياست ماك نمارا)

در شوراي مركز آموزش   (I.I.O)زمان بين المللي كارنماينده منتخب سا
 مديريت در شهر تورين در ايتاليا براي مدت هفت سال
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در كنگره دروس مديريت  "سي. اي. او. اي"نماينده كميته مديريت علمي
 دانشگاهي

 نماينده و مشاور فني شركت فراسبحان در لندن
دن مربوط به سه نيروگاه مامور از طرف دولت فرانسه براي مطالعه و خريد مع
 1980هسته اي فرانسه در آفريقاي جنوبي و ناميبيا در سال 

 1984تا  1980نماينده دولت پاناما در طرح استخراج معادن مس آن كشور از 
 در لوكزامبورگ و پاريس "كم-انرژي"همكار و مشاور فني شركت 

 :  جوايز و نشان هاي دولتي و بين المللي6
ميالدي از  1980تا  1970و ديپلم بهترين مدير در دهه  دارنده مدال طال

 كنوانسيون بهره وري آسيايي در توكيو
ميالدي براي كمكها  1979از پادشاه سوئد در سال  knightدارنده نشان و لقب 

 و راهنماييهاي مديريت به صنايع آن كشور
نعتي در سال برنده جايزه مركوري طاليي ببين المللي ايتاليا در مورد توليدات ص

 ميالدي1976
 ميالدي از آمريكا 1961در سال  "پيشبرد مديريت"عضو انحمن بين المللي 

مقاله و كتاب  24كتاب در رشته هاي صنعتي و مديريت و  9مقاله و  13مولف 
 در رشته تاريخ

و  1346دارنده نشان درجه يك آباداني و پيشرفت از دولت ايران در سال 
  1354و  1351، 1344همچنين سه نشان ديگر در سالهاي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ز: ارزيابي از تحول صنعت در نيم قرن اخير  
من پس از استعفا و ترك خدمات دولتي، هرگز به عقب نگاه نكردم و اطالعي از 

ه يا شركت مس سرچشمه گذشت، ندارم. عالقه من بآنچه در سازمان گسترش 
كلي به مطالب ديگر معطوف شد. بنابراين صالحيت و اطالع كافي براي ارزيابي 

 25تحول صنعت در ايران، بعد از خودم ندارم و فقط مي توانم كه صنعت در 
صنعت هنگامي ، ولي استحكام حقيقي ندارد. سال اخيربسيار زيادتر شده

كه نه پشت درهاي بسته در داخل كشور، بلكه در دنياي خارج از استحكام دارد 
 كشور بتواند روي پاي خود بايستد و رقابت كند.

 پيشنهاد براي بهبود صنعت ايران
من به دليل ساليان دراز دوري از جريانهاي روز، به مشكالت وارد نيستم و نمي 

ت كلي و اصولي توانم اظهار نظر مفيدي در اين باره بكنم؛ ولي برخي مشكال
هست كه هميشه گريبانگير توسعه در ايران بوده؛ چه در قديم و چه اكنون؛ كه 

 فهرست وار توضيح مي دهم؛ شايد مفيد باشد:
نداشتن برنامه جامع و منسجم و هماهنگ شده براي كشور(مثل برنامه هاي پنج 
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 ساله كه از قديم مملو از شعار و عدد و رقم بوده است)
 ها تصميم گيري و تعداد زياد وزارتخانهتعدد مراكز 

 دخالت روزمره در كار دستگاه ديگر و بر خالف برنامه دستگاه ديگر
 تغيير روزانه سياستهاي صنعتي و مالي و پولي دولت

 داشتن هزاران قانون مغاير با يكديگر
 عدم تمركزقدرت تصميم گيري در حوزه صنعت و كشاورزي و اقتصاد

 مشاركت ندادن سرمايه داران و صاحبان صنايع در تصميم گيريهاي دولتي 
 واگذاري كارها بر اساس رابطه نه ضابطه
 دادن مسئوليت و ندادن اختيار متناسب 

 وضع اسفبار تدريس و تحصيل دبيرستاني و دانشگاهي
ن كنكور بيهوده و زيانبار(كنكوري كه اگر به مقامات باالي كشور، وزيران، سفيرا

 و حتي استادان دانشگاه ارائه شود، قادر به قبول شدن در آن نيستند)
 بي توجهي به تربيت تكنيسين و كارگر ماهر و ندادن اهميت و احترام به آنها

 توسعه بيماري مدرك گرايي به جاي لياقت گرايي
 نبود امنيت قضايي و سياسي براي صاحبان سرمايه 

 خوراك مردم، كه از توسعه صنايع مهمتر است.بي توجهي به كشاورزي و تأمين 
اين مشكالت، بيماري مزمن كشور ما است كه از قديم بوده و اكنون هم هست. 
بهبود اقتصاد و توسعه صنعت كشور ( با وجود ميلياردها دالر درآمد نفت) وابسته 
به درمـان اين بـيماري مزمن و ملي است. قبل از درمان اين بيماري، تمام 

ا براي توسعه صنايع، آب در هاون كوبيدن است؛ آنچنان كه گذشت و كوششه
 ديديم!
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