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بیوگرافی دکتر نیازمند. 1

ايخانوادهدرهمداندر1300سالدرنیازمندرضا
.آمددنیابهپیشهتجارت

بهدارالفنونمدرسهدرتحصیالتاتمامازپس
عالیهنرسراي«آلمانوایرانصنعتیدانشکده

فلزاتذوبومعدنمهندسیمدركورفت»تهران
.کرداخذرا

کارآموزيماههسهدورهگذراندنبا1322سالدر
یمکانیکتعمیراتمهندسعنوانبهاناركمعادندر
.درآمددولتاستخدامبه






شروع کار و ادامه تحصیالت. 2

کار در کارخانه ونک
ـ     ز این کارخانه براي ساخت ماسک ضد گاز ایجاد شده بود و پس از پایان جنگ بـا ایـران بـه مرک

. تعمیرات کارخانجات دیگر تبدیل شده بود

 لوازم یدکی و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات نساجی  تولید
oتولید فنر منعطف از آهن ورق با افزایش یک دهم میلیمتر کربن در دو طرف ورق آهن
o ساخت قطعات منفصله و قطعات فرسوده صنایع نساجی  در ایران

 1326عزیمت به آمریکا براي ادامه تحصیل در سال



کار در سازمان برنامه. 3

ساله7عمرانیهايبرنامهتدوینبراي»بحارماوراءمشاورین«آمریکاییموسسهباهمکاري
oرايتحقیق کرجسدساختب

برايآبخروجیواطرافرودخانههايوبرفوبارانبارندگیازناشیآبوروديآماربراساسکرجسدارتفاعمحاسبه
اطرافکشاورزيوتهرانمصرف

oروستائیانانرژيمصرفتغییر
رارزانتنفتونفتیچراغاعطايطریقازگاومدفوعسوزاندنودرختانچوببجايسوختعنوانبهنفتازاستفاده

سیراکیوسدانشگاهدرتحصیلادامهبرايآمریکابهدومتحصیلیسفر
حسابداري«،»تولیدریزيبرنامه«،»ايمنطقهریزيبرنامه«دروسفراگیريو»مدیریت«درآموزش
»حسابرسیوشدهتمامقیمتوصنعتی



)ادامه(کار در سازمان برنامه . 3
عصنایمدیریتاصالحبراي»فرايجرج«آمریکاییموسسهباهمکاريوایرانبهبازگشت

نوینروشهايازاستفادهبادولتی
oساجیوقندکارخانجاتتماممدیرانآموزش دولتیشیمیاییکارخانهچندون
oداريهايرشتهدرایرانیکارشناس50تربیت ساب سانینیرويمدیریتوتولیدمهندسیبازاریابی،صنعتی،ح ان

خصوصیبخشبهواگذاريبرايکنیپاكپنبهوسازيچايهايکارخانهارزیابی

گروه مشاوران جرج فراي- کارشناسان ایرانی تربیت شده-



مدیریت شرکت نساجی ایران و کارخانه هاي دولتی. 4
آن بودندبزرگترین شرکت صنعتی دولتی بود که تمام کارخانجات نساجی زیرمجموعه.
اده شده خطوط تولیدي این کارخانجات با پول شخصی رضا شاه از آلمان منتقل شده و بعد از خلع ید او به دولت د

.بود

نساجی شرکت
ایران

1338سال زیان دهی تا سال 10سابقه شرکتی با
 ال توام با حضور کارشناسان آلمانی با حقوق باال در قسمتهاي تولیدي و اشتغ) درصد کارگران75معادل (مازاد نیروي کار

نفر در دفتر مرکزي120
فرسودگی ماشین آالت

مشکالت شرکت

ا کارگربه عدم اخراج حتی یک کارمند یاختیار تام براي اصالح مدیریت شرکت جهت تبدیل زیان دهی به سوددهی مشروط اختیارات دکتر 
نیازمند

هزینه و عدم نیاز به دریافت مجوز از مرکزتولید خوب با کمترینتام به روساي کارخانه ها برايواگذاري مسئولیت
ارائه گزارشات تولید روزانه هر قسمت از کارخانه به مرکز توسط روسا
اي روساواگذاري مسئولیت تمام بخشهاي کارخانه حتی حسابداري به روسا و ارسال نامه هاي کارخانه ها به دفتر تنها با امض
معتمد انتخاب سه حسابرس براي رسیدگی به حساب هاي کارخانه ها با واگذاري اختیار عزل متخلفین مالی به حسابرسان
 نفر کارمند45تعطیلی اداره رسیدگی اسناد دفتر مرکزي با
متناسب سازي حقوق با بهره وري کارگران و کم اهمیت شدن مدرك تحصیلی و سنوات خدمت در تعیین دستمزد
جایگزینی بازاریابی جدید با روشهاي داللی

اقدامات اصالحی 
دکتر نیازمند



)ادامه(مدیریت شرکت نساجی ایران و کارخانه هاي دولتی . 4

شاهینساجیکارخانهدرسوزيآتش
oلتحصیالنافارغوهاتکنسینبهدیدهآسیبآالتماشینتعمیرورنگرزيسالنبازسازيمسئولیتواگذاري

تهرانعالیهنرستان
oآلمانیمدیرانباجایگزینیپاداشوعدهوبازسازيتیمبهتاماختیاراعطاي
oماه1.5ظرفبازسازيفرآینداتمام
oصنایعوزیرمجوزبا)برگشتبلیطوحقوقماه3پرداخت(هاآلمانیاخراج
oتومان1/200/000(بازسازيهزینهجبرانوتومان1/600/000میزانبهبیمهازخسارتدریافت(
oکارخانههردرنشانیآتشمجهزواحدیکتاسیس

نساجیهايباطلهمزایدهروشاصالح
oمزایدهدرکنندگانشرکتپیشنهاداتقبولساعتتعیین
oمزایدهمهلتاتمامازپسکنندگانشرکتحضوردربرندهتعیینومزایدهپاکتهايکردنباز
oساعتیکظرفهاباطلهخروجوبرندهتوسطمبلغپرداخت
oهاپاکتکردنبازازپسجدیدپیشنهاداتپذیرشعدم



دوران کاربرد تکنوکراسی بر توسعه اقتصاد. 5
نماینده دولت در بانک توسعه صنعتی و معدنی-الف

تاسیس بانک توسعه صنایع و معادن در راستاي جذب سرمایه هاي خارجی
اولین وام به کارخانه سنگ خوردکنی و دومین وام به تولید پپسی کوال: انحراف در اعطاي تسهیالت بانکی



دوران کاربرد تکنوکراسی بر توسعه اقتصاد. 5
انتخاب دکتر عالیخانی به وزارت آغاز تکنوکراسی، شروع صنعت گستري-ب

)1341-48(اقتصاد 

بازرگانی

صنایع و  
معادن

اقتصاد اداره کل 
گمرکات

Super 
Ministry

و)انیبازرگتوسعه(بازرگانیوزارت،)داخلیصنایعتوسعه(صنایعوزارتادغام
هماهنگیایجادجهتدر)آنازدرآمدزاییووارداتتوسعه(گمرکاتکلاداره

داخلتولیدتوسعهسمتبهسیاستهاسازيیکپارچهو

االکتولیدبرايگذاريسرمایهسمتبه)سرمایهدارندگان(بازرگانانهدایت
دلیلبهوارداتبجاي

-3فروش؛ازپسخدماتسیستمازبرخورداري-2کاال؛پخشسیستمبودندارا-1
کاالهمانخارجیسازندگانبانزدیکارتباطداشتن

رقابتیتوانکاهشهدفبادرصد15تا10میزانبهگمرکیهزینهافزایش
داخلیمشابهدارايخارجیمحصوالت

وگاههابنداخلیمشکالترفعبرايصنعتیمدیریتسازمانظرفیتازاستفاده
داخلیتولیداتشدهتمامقیمتکاهش



دوران کاربرد تکنوکراسی بر توسعه اقتصاد. 5
آغاز تکنوکراسی، شروع صنعت گستري-ب

کشاورزيبخشهايبرنامه
شدهتدوینهايبرنامهبامتناسبسدسازيوزدنعمیقچاه
کرهیر،شتولیدمراکزبهنواحیاینتبدیلوکرمانشاهوهمداناطرافوسلماسدشتدرگوشتتولید

لبنیاتو
تانخوزسهوايوآبتضادنتیجهدراروپابهآنصادراتوخوزستاندرمارچوبهوفرنگیتوتکاشت

اروپابا

تهرانکیلومتري120شعاعتاکارخانهتاسیسممنوعیت
واراكصنعتیشهربهصنایعوگذارانسرمایههدایت

قزوینصنعتیشهر

کم آبی و آلودگی هواي تهران
بواسطه افزایش تعداد  

کارخانجات از تهران تا کرج  



دوران کاربرد تکنوکراسی بر توسعه اقتصاد. 5
آغاز تکنوکراسی، شروع صنعت گستري-ب






انتاسیس و مدیریت سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایر. 6
ایتالیاصنعتینوسازي«موسسهازالگوبرداري«
مادامبودندولتیودولتبهپتروشیمیوفوالدمانندسنگینصنایعتاسیسمسئولیتواگذاري

آنها
اسلواکی؛چکهمکاريبا)تبریز(سازيماشین
انگلیس؛نفرگوسمسیکارخانههمکاريباتولیداتکیفیتارتقايورومانیهمکاريبا)تبریز(تراکتورسازي
شوروي؛همکاريبا)اراك(بخارهايدیگوسنگینوسایلساختبرايسازيماشین
در)%10(پاکستانو)%15(آمریکامشارکتوآمریکارینولدزشرکتهمکاريبا)اراك(آلومینیومذوب

گذاري؛سرمایه
گسترشسازماندرصنایعنوسازي

بافت؛اطلسکارخانه
ایران؛فلزيصنایعکارخانه
خسروي؛چرمکارخانه
آبکوهقندوچنارانقندهايکارخانه.



داستان مس سرچشمه. 7
سرچشمهمسمعدنکشف

مس؛سنگصادراتواستخراجبراي)30-70مشارکت(تراستسلکشنشرکتبارضاییبرادرانهمکاري
خالصمستنمیلیونچهار(مسسنگتنمیلیونصدچهارذخیرهکشف(.

آناکانداآمریکاییشرکتباقراردادامضاي
است؛فنیامورمشاورآناکانداوبودهمسمعدنمالکایراندولت
وقوانینتابعوایراندولتمستخدممازاد،درصد10عالوهبهقبلیمزایايوحقوقباآناکانداکارمندان

هستند؛کشوررسوم
وحقوقماه3پرداختبامیتواندسرچشمهمسمدیرعاملوبودهموقتیآناکانداکارمندانتماماستخدام

کند؛اخراجراآنهابازگشت1درجهبلیطیک
بود؛سال6بهمحدودفنیدانشارائهبابتآناکانداشرکتالزحمهحق
بود؛ایرانباعادالنهجریمهپرداختبازمانهردرقراردادلغوحق

لندنبورسدرفروشرینگدرنمایندهدارايوساله20سابقهباآناکاندافروشادارهخرید



)ادامه(داستان مس سرچشمه . 7

سرچشمهمسبومیساکنانانتقال
واقعی؛مقدارازبیشقیمتیباخانوار7یا6زمینخرید
؛)خانهقهوهودرمانگاهعمومی،حمامساختسازي،خانه(معدنکیلومتري10درروستاایجاد
سال؛16ازکمترافرادآموزشومعدندرسال16بااليجواناناستخدام
زوج؛هربرايتومان500وافتادهکاراززنیامردبرايتومان300ماهیمستمريتعیین
آنانازمایحتاجخریدبهمعدنالزامومرغداريوکشاورزيبرايخانوارهربهزمیناعطاي.

معدنبومیانازحمایتصندوقتاسیسوسیمانخرید
سال؛4مصرفبرايداخلتولیدازترارزانقیمتیبهجنوبیآفریقايودورخاورازسیمانواردات
باال؛%10قیمتبابندرعباسدرسازيساختمانبرايارتشبهمازادسیمانفروش
زنانوپیرمردانمستمريبرايملیبانکدرحاصلهسودگذاريسپرده.

سرچشمهمسازاستعفاودرمانبرايآمریکابهاعزام.



تشکیل شرکت یوریران و همکاري با سازمان انرژي اتمی. 8

بوشهرنیروگاهسوختتامینبراياعتماددکترهمکاريبایوریرانشرکتاندازيراه
.بودنشدهتولیدهماورانیورمکیلویکزمانآنتابوشهرنیروگاهبرايدالرمیلیارد3کردهزینهعلیرغم

جهاناورانیوممعدنبزرگترینراسینگمعدنبهتولیدخطپنجمینکردناضافه
پنجم؛خطاندازيراههايهزینهتامینبرايدالرمیلیون40مبلغبهاسنادياعتبارگشایش
ایران؛برايسال17خوراكتامینوپنجمخطمحصوالتخریدپیش
خرید؛پیشبابتکیلوگرمنیمهردردالر2تخفیفدریافت
شرکتسهام%20قبالدرپنجمخطاندازيراههزینهتقبل.

دالر5000تنهادریافتوماموریتبابتدالرمیلیون9بخشش
costقرارداد plusدکترپروندهبرانصرافنامهتاثیروسوختتامینهزینهدرصد4.5میزانبهانرژيسازمانبا
.انقالبازپسنیازمند



فعالیت هاي تکنوکراتیک خارجی. 9

ولووکارخانهمشکالترفعبهکمک

سوئدپادشاهازشوالیهنشانگرفتن
انبوهتولیدروشازتولیدفرآیندتغییر

Benchبهآمریکایی productionتخصیصبا
وشکارگرانوکاراستادبهمتحركکارمیزیک

خروجی؛عنوانبهکاملخودرويیکتحویل

دلیلبهکارگراندرمطلوبحسایجاد

خروجی؛بودنمشخص

کارگرانمیانرقابتومقایسهایجادامکان.






نکات کتاب براي امروز ما. 10

صنعتیتوسعهالزمه
صنعتیتوسعهنیازپیشکشاورزيبخشتوسعه.1

گمرکاتوتجارتتولید،بخشهايمیانهماهنگیوجود.2

برتربرندهايبامشتركهايهمکاريوعلمیتعامالتوجود.3

ومعدنصنعت،وزارتتفکیک
یصنعتالزاماتبامغایرتجارت

شدن
بایصنعتسیاستبرنامهتدوین

دروصنعتیآمایشلحاظ
توسعههايبرنامهباتناسب
فناوريوکشاورزيمعدنی،

سیاستبراقتصادتقدم
رهزنجیباپیونديهمضرورت

منطقهوجهانیارزشهاي
اي



با سپاس از حسن توجه شما
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