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یادکردی از درگذشتگان معروف سال 1401

آه از آن رفتگان بی برگشت

اولین سال قرن جدید خورشیدی سال وداع تلخ با چهره های بسیاری بود که مردم با آنها خاطره داشتند، 
چهره های سرشناسی که در زمینه های مختلف صاحب نام بوده و باعث افتخار ایران و ایرانیان شده بودند. 
محدودیت این یادداشــت مانع از نام بردن از همه این بزرگان و صاحبان اندیشه یا هنر است، برای همین 

مجبور شدیم فقط به یادکرد تعدادی از این افراد بپردازیم.

علی رضاقلی 
)درگذشت: 8 فروردین(

علی رضاقلی پژوهشــگر حوزه جامعه شناســی 
و علوم سیاســی با دو کتاب »جامعه شناســی 
نخبه کشــی« و »جامعه شناسی خودکامگی« 
برای بســیاری از اهالی کتاب و اندیشه معرفی 
شــد. رضاقلــی پیــش از انقالب جهــت ادامه 
تحصیل به دانشــگاه ســوربن و سپس مدرسه 
سیاســی مطالعات عالــی  پاریــس رفت و در 
مقطع کارشناسی ارشد، جامعه شناسی سیاسی 
خواند. پس از انقالب ۱۳۵۷، پایان نامه دکترا را 

نیمه تمام رها کرد و به ایران بازگشــت و به طور غیررسمی به مطالعه و پژوهش 
در حوزه جامعه شناسی و اقتصاد سیاســی ایران پرداخت. با وجود اینکه عمده 
فعالیت های پژوهشــی و مطالعات علی رضاقلی به صورت غیرآکادمیک صورت 
می گرفت، اما نتایج مطالعات او از سوی مراجع دانشگاهی، اساتید و دانشجویان 
مورد توجه بوده و مورد نقد علمی قرار گرفته و مرجع بسیاری از تحقیقات حوزه 

علوم انسانی می باشند.

محمدعلی اسالمی ندوشن 
)درگذشت: 5 اردیبهشت(

محمدعلی اسالمی نُدوَشــن از نسل بزرگانی بود 
که در زمینه های علمی و فرهنگی مختلف صاحب 
عنوان و اثر بودند. او متولد ۱۳0۳ شمســی بود و 
نزدیک به یک قرن زیســت و یادگارهای باارزش 
و ماندگاری از این عمر طوالنی برجای گذاشــت. 
اسالمی ندوشــن در جوانی جزو شاعران صاحب 
نام بود، سپس در فرانسه حقوق بین الملل خواند 
اما در بازگشــت به ایران بــه دعوت فضل اهلل رضا 
به دانشــگاه تهران رفت و از اســاتید بزرگ و بی 

بدیل این دانشــگاه در رشته حقوق و ادبیات شــد. ندوشن از پرکارترین ادیبان و 
پژوهش گــران معاصر ایران بود و از وی بیش از ۷0 تألیف و ترجمه و صدها مقاله 

به جای مانده است.

محمود دعایی 
)درگذشت 15 خرداد(

حجت االســالم و المســلمین دعایــی روحانی 
اخالق گرا و معتدلی بود که از سویی با انقالبیون 
همراهی و رفاقت داشت و از سوی دیگر با اهالی 
هنر و ادبیات آشــنایی و مراوده داشــت. دعایی 
شــش دوره پیاپی نماینده مجلــس بود و بیش 
از چهل سال مدیرمسئول روزنامه اطالعات بود. 
در همین روزنامه او مقاالتی از مرحوم ســعیدی 
سیرجانی را منتشــر می کرد و ستون »دو کلمه 

حرف حســاب« کیومرث صابری )گل آقا( اولین بار در این روزنامه منتشــر شد 
و تا ســالها ماندگارترین و پرطرفدارترین ســتون مطبوعات بود. دعایی از جمله 
چهره هایی بود که مشــی و مرامش چنان بود که همه او را دوســت داشتند و از 

الطاف او بهره مند می شــدند، اگرچه برخی این مشــی و مرام را محافظه کارانه 
می شمردند.

احمد مهدوی دامغانی 
)درگذشت: 27 خرداد(

احمد مهــدوی دامغانی از بزرگانــی بود که نه 
تنها در ادبیات فارســی و عربی دکترا داشــت، 
که با تحصیل علــوم دینی به درجه اجتهاد هم 
رسیده بود. او پس از گذراندن دوره دکتری زبان 
و ادبیات فارســی به عنوان استاد دانشگاه تهران 
بــه تدریس در دانشــکده های ادبیات و الهیات 
دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس پرداخت. 
از ســال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ در دانشگاه مادرید به 

تدریس ادبیات عرب و فارســی و فقه اسالمی اشــتغال داشت.  مهدوی دامغانی 
چندین ســال سردفتر اســناد رسمی در تهران و از ســال ۱۳۵۴ رئیس کانون 
ســردفتران اسناد رســمی ایران بود که همین موضوع باعث شد پس از پیروزی 
انقالب مورد قهر واقع شــود. او از سال ۱۳۶۶ مقیم آمریکا و در دانشگاه هاروارد 
و دانشگاه پنســیلوانیا مشــغول به تدریس در مقطع دکترا و پست دکترا بود. 
رشته های تدریس او در آمریکا شامل: ادبیات عرب، ادبیات فارسی، کالم، فقه و 
برخی علوم اســالمی بودند. اما وی همیشه آرزوی بازگشت به وطن را داشت که 

تا اخرن روز حیات این امکان را برایش فراهم نکردند! 

هوشنگ ابتهاج 
)درگذشت: 19 مرداد(

هوشــنگ ابتهاج با تخلص »ه. الف. سایه« یکی 
پرطرفدارترین  و  ماندگارتریــن  بزرگتریــن،  از 
چهره های شــعر معاصر ایران بــود. غزل های او 
به عنوان سرمشــق و نمونه ای از ســبک تازه و 
بروزی از این ســبک شعر ســنتی ایران است. 
تعــدادی از غزل ها، تصنیف ها و اشــعار نیمایی 
او را هنرمندانــی نظیــر محمدرضا شــجریان، 
احمدظاهــر، علیرضا افتخاری، شــهرام ناظری، 
حســین قوامی و محمد اصفهانی اجرا کرده اند. 

تصنیف خاطره انگیز تو ای پری کجایی و تصنیف سپیده )ایران ای سرای امید( 
از اشــعار سایه اســت.  او در رادیو از ۱۳۵0 تا ۱۳۵۶ سرپرست برنامه گل ها و 
همچنین پایه گذار برنامه موســیقایی گلچین هفته بود. سایه در اوایل انقالب به 

زندان افتاد اما معروف است که با وساطت شهریار آزاد شد. 

عباس معروفی
 )درگذشت: 10 شهریور(

عباس معروفی داســتان نویــس و روزنامه نگار 
معروفــی بود که روزگاری مجلــه »گردون« را 
تهران منتشــر می کرد که از مهمترین نشریات 
ادبــی دهه ۷0 بود. سیاســت اما به پر و پای او 
پیچیــد و او مجبور به ترک وطــن و اقامت در 
آلمان شــد. اگرچه برخی افــراد او را به عنوان 
چهره ای سیاســی معرفــی می کنند اما ارزش 

کارهای ادبی او و بخصوص رمان های او به اندازه ای است که این آرزوی محال 
را شــکل می دهد که کاش او تمام انرژی و استعداد خود را در این زمینه به کار 
می گرفت و آثار بیشتری از خود به جای می گذاشت. مشهورترین رمان معروفی 
»سمفونی مردگان« است که چاپ های متعدد شده و  برنده جایزه سال ۲00۱ 

از بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شده است.

امین تارخ 
)درگذشت: 2 مهر(

بازیگر بزرگ، اخالق گرا و شاگردپروری که 
به عنوان یکی از چهره های برتر احیای تئاتر 
ایران شناخته می شد در روزهایی درگذشت 
که کشــور درگیر بحران شکل گرفته پس از 
درگذشت مهســا امینی بود و شاید همین 
امر باعث شــد که آن چنان که شایسته نام 
و جایگاه هنری اش بود، با او وداع نشود.  او 
در سال ۱۳۷۳ نخستین مدرسه بازیگری را 
به نام کارگاه آزاد بازیگری در تهران تأسیس 
کــرد که یکی از برترین مؤسســات آموزش 

بازیگری سینما در ایران محســوب می شود. تعدادی از دانش آموختگاِن کارگاه 
آزاد بازیگری تا ســال ۱۳۸۷ جوایز هنرپیشه برتر در رویدادهای گوناگون را به 
خود اختصاص داده اند. حبیب رضایی، مهتاب کرامتی ، ترانه علیدوستی ، پوریا 
پورســرخ ، گالره عباسی و شــبنم مقدمی از جمله دانش آموختگان این مدرسه 

بازیگری هستند.

کریم باوی 
)درگذشت: 16 آذر(

ســالها بود کــه از بازیکن بلندقــد و گلزن 
ســالهای نه چندان دور پرســپولیس و تیم 
ملی فوتبال خبری نبود. کریم باوی بیشــتر 
دوران حرفه ای خود را در دو باشگاه فوتبال 
شــاهین و پرسپولیس سپری کرده بود. او با 
وجود مدت کوتاه بازی برای تیم ملی فوتبال 
ایران، یکی از موفق ترین مهاجمان تیم ملی 
بوده اســت. کریم باوی با به ثمر رساندن ۱0 
گل در ۲۳ بازی ملــی آمار خوبی را از خود 
بر جای گذاشته است. او برای ضربات سرش 

شهرت داشت. باوی در هنگام جنگ ایران و عراق با خانواده اش از آبادان به اهواز 
و سپس به اصفهان و تهران آمد. او فوتبال را تحت نظر پرویز قلیچ خانی آغاز کرد 
اما مدتی بعد به جنگ رفت و در عملیات والفجر مقدماتی مجروح شد. باوی از 
زمان جنگ دو ترکش در بدنش ماند و از لحاظ جســمانی اوضاع خوبی نداشت. 
او با توصیه امیر قلعه نویی به تیم شــاهین پیوست. او پس از حضور در شاهین، 

توسط ناصر ابراهیمی برای تیم ملی انتخاب شد.
درگذشــت او یکبار دیگر نام او را به فوتبال دوســتان یــادآوری کرد؛ نامی که 

روزگاری طرفداران بسیاری داشت اما بیرحمانه فراموش شد. 

عباس شیبانی
)درگذشت: اول دی(

پزشک ساده زیستی که از جوانی و با نهضت 
آزادی وارد دنیای سیاســت شــد اما بعد از 
انقالب از این تشــکل سیاسی جدا شد و به 
اصولگرایان پیوســت. او پیش از انقالب با ۹ 
بــار محکومیت ۱۳ ســال از عمر خود را در 
زندان گذرانید. مرحوم شیبانی بعد از انقالب 
و در دولت موقت وزیر شــد، اما بیشــترین 
حضورش بــه عنوان نماینــده مجلس )۱۹ 
سال( و عضو شورای شهر تهران )۱۴ سال( 
بود. در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 

۱۳۶۸ او تنها رقیب علی اکبر هاشمی رفســنجانی بــود که در تبلیغات رادیویی 
خود اعالم کرد که خودش هم به هاشمی رفســنجانی رای می دهد؛ و شاید این 

موضوع گویای روش سیاستمداری خاص و کمی نامتعارف او بود. 

سید جواد طباطبایی 
)درگذشت: 9 اسفند(

سید جواد طباطبایی استاد دانشگاه و متفکر 
و روشــنفکر بزرگی بود کــه در زمینه های 
تاریخ، فســلفه و سیاســت صاحب نظر بود. 
او واضــع نظریه مجادله برانگیــزی در مورد 
انحطاط جامعه و اندیشه سیاسی در ایران در 
چند قرن اخیر بود که با عنوان »ایرانشــهر« 
مشهور است.  او صاحب نشان نخل آکادمیک 
از دولت فرانسه، مدال نقره تحقیقات در علم 
سیاست از دانشگاه کمبریج و نشان برگزیده 
جشنواره بین المللی فارابی بود. طباطبایی در 

دانشگاه تهران هم تدریس داشــت و صاحب تالیفات بسیاری است که میراثی 
ماندگار از این متفکر بزرگ است. 

حسن غفوری فرد 
)درگذشت: 18 اسفند(

دکتر غفــوری فرد دکتــرای فیزیک ذرات 
هسته ای از دانشگاه کانزاس آمریکا داشت و 
استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر بــود، اما بیش از اینکه به 
عنوان چهره ای دانشــگاهی شناخته شود، 
چهره ای سیاســی و ورزشــی بــود. او در 
دولــت مهندس موســوی، وزیر نیــرو و در 
ســازمان  رئیس  دولت هاشمی رفســنجانی 
تربیت بدنی بود. با این حال به عنوان چهره 
ای اصولگرا اما معتدل شــناخته می شد که 

گاه مواضعی منحصر به فرد داشت. او در انتخابات ۱۳۸۸ رسما اعالم کرد که به 
مهندس موسوی رای داده است.  

در ابتدا به تاریخچه ای از ضرورت شــکل گیری و نحوه 
ایجاد صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
اشــاره کنید. چه عاملی باعث شد که در حوزه معدن و 

صنایع معدنی چنین نهادی تاسیس شود؟
در بررســی تاریخچه این نهاد باید بگویم که اساس شکل گیری 
صندوق بیمه به پوشش ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در بخش معدن علی الخصوص اکتشاف معادن برمی گردد. در آن 
مقطع با توجــه به تصمیم حاکمیت برای ورود بخش خصوصی 
به حوزه معدن و لزوم ســرمایه گذار در اکتشــاف توسط بخش 
خصوصی به عنوان یک بخش کامل در سرمایه گذاری و واگذاری 
معادن بزرگ مقیاس به واســطه قانون اجرای سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی، در ابتدای دهه ۸0 به این فکر افتادند که اگر 
بخواهیم بخش خصوصی را ترغیب به ســرمایه گذاری در بخش 
معدن کنیم، اساســا ریسک های ذاتی مترتب بر بخش معدن را 
بایــد از لحاظ عقالیی و از منظر حاکمیتی پوشــش و مدیریت 
بکنیم؛ یعنی ریســک هجینگ داشته باشــیم و هم شیفت به 
سمت حاکمیت بکنیم برای اینکه بخش خصوصی ترغیب بشود 
در اکتشاف ســرمایه گذاری انجام شود و به واسطه آن استخراج 
و بهره بــرداری از بخــش معــدن افزایش پیدا کنــد. به همین 
دلیل صندوق بیمه در آن مقطع و در ســال ۱۳۸0 با نوشــتن 
آیین نامه ای با این مضمون با سرمایه ۱0 میلیارد تومان تشکیل 

شد. این اساس شکل گیری صندوق بیمه است.
بعد از آن ســال ها، دولت تصمیم می گیرد که از سرمایه گذاری 
در بخش اکتشــاف حمایت مالی هم بکند. به بخش خصوصی 
پالس مثبت می دهد که اگر شما بیایید در بخش معدن در حوزه 
اکتشاف و در حوزه بهره برداری فعالیت بکنید، ما می توانیم عالوه 
براینکه سرمایه گذاری شما را مورد بیمه قرار می دهیم و حمایت 
می کنیم و اگر سرمایه گذاری تان به لحاظ تکنیکال به نتیجه ای 
نرســید و منجر به یک محدوده و پتانسیل با قابلیت معدنکاری 
نشــد، ما ۸0 درصد پول شما را سوخت می کنیم، در عین حال 
ما از محل وجوه در اختیار و وجوه اداره شــده و کمک های فنی 
و اعتباری ســازمان برنامه )کــه در این مقطع نقش پررنگ تری 
داشــت( می توانیم بخشی از ســرمایه گذاری را به عنوان تامین 
منابع مالی ارزان قیمت در اختیار شــما قرار دهیم. بنابراین یک 
شــاخه دیگری به آن اضافه شد و بخشــی از تامین منابع مالی 

اکتشاف در معادن کوچک مقیاس را در اختیار گرفتند.
در سال های بعدی یعنی ســه چهار سال بعد به واسطه ورود و 
حضور بخش خصوصی در معدنکاری و به واسطه ایجاد واحدهای 
فرآوری کوچک مقیاس و دیدند که ما به منابع مالی نیاز داریم. 
من یادم هست در آن مقطع در مرکز پژوهش ها حساب کردیم 
که ســهم بخش خصوصی معدن از منابــع مالی بانک، و میزان 
برخورداری بخش خصوصی معدن از منابع بانکی به شــدت کم 
بــود. )در آن مقطع می توانیم بگوییــم ۹۵ درصد از بازار تامین 
منابع مالی کشور را بانک ها تشکیل می داد و بازار سرمایه به آن 
صورت متشــکل نشده بود و حجم بازار سرمایه کم بود(. اساس 

این کم بودن و یکی از دالیل کم بودن این ســهم برمی گشــت 
به نــوع دارایی های بخش معدنی که از لحــاظ تضامین بانکی 
جزء تضامین نوع اول و نوع دوم محســوب نمی شــدند. اساسا 
دارایی هــای بخش معدن مخصوصا بخــش خصوصی ۱( پروانه 
بهره برداری بخش معدن و ۲( ماشــین آالتی اســت که در آنجا 

کار می کند.
اینهــا از لحاظ بانکی و از لحاظ حقوقی جــزو دارایی های قابل 
قبول توثیقی محسوب نمی شوند و به همین خاطر است که در 
ســال ۱۳۹0 و در اصالحیه قانون معادن در یکی از مواد آوردیم 
که پروانه بهره برداری قابل توثیق اســت؛ ولی از حیث حقوقی و 
از حیــث بانکی عدم توثیق این پروانه هــای بهره برداری قابلیت 
دفاع دارد چون عین مال مرهونه حفظ نمی شــود و ماهیت مال 
مرهونــه در طول زمان تغییر ماهیت می دهد. بعد از آن صندوق 
برای کســانی که پروانه بهره برداری داشتند و به اصطالح جواز 
تاسیس یا ماده ۹0 برای فرآوری داشتند، منابع مالی و حمایت 

مالــی در نظر گرفت؛ یعنی دارایی های معدنی را در نزد صندوق 
به واسطه اساسنامه و به واسطه آیین نامه اجرایی قانون معادن با 
کمک شــورای عالی معادن قابل توثیق کردند و صندوق کم کم 
وارد این بحث هم شد. یعنی وارد قرارداد با بانک های عامل شد 
و یک خط اعتباری ایجاد کرد به واســطه منابعی که در اختیار 
داشــت و برای معدن و صنایع معدنی کوچک مقیاس هم خط 
اعتباری راه اندازی شــد که به واسطه بیمه نامه اعتباری صندوق 

ایجاد / تامین منابع مالی بکنند. 
صنــدوق وارد تفاهم نامه قــرارداد با بانک های عامل شــد و با 
ســپرده گذاری ای که نــزد بانک های عامل داشــت، ایجاد خط 
اعتبــاری برای بخــش خصوصی کــرد و از آن مقطع، دیگر ما 

وارد ســه بخش شــدیم ۱( اکتشاف ۲( اســتخراج ۳( فرآوری 
در حوزه هــای مختلــف، این کلیه کار صنــدوق در بدنه بخش 
معدن کشور اســت. ولی به واسطه پتانسیل و ذخایر معدنی ای 
که در داخل کشــور وجود دارد و به واســطه ســودآوری ای که 
علی الخصوص در بخش فلزی وجود دارد، سرعت سرمایه گذاری 
بخش خصوصی داخلی و خصولتی های داخلی در بخش معدن 
بسیار بســیار بیشتر از سرعت رشــد صندوق بود؛ یعنی ظرف 
صندوق متناسب با مظروف بخش معدن و پتانسیل های معدنی 
در داخل کشور نبود و نتوانست خودش را همسان با رشد بخش 

خصوصی رشد دهد.
از سال ۱۳۹۶ به بعد، ما عمال دیدیم که این ظرف دیگر هیچگونه 
تناسبی با میزان ســرمایه گذاری الزم و ظرفیت سرمایه گذاری 
الزم ندارد و نوع حمایت های ما اساســا یکســری حمایت های 
کوچکی محســوب می شــود. بنابراین اقدام به افزایش سرمایه 
کردیم و از ۱0 میلیارد تومان رساندیم به ۱۱0 میلیارد تومان و 

از ۱۱0 میلیارد تومان هم به ۱۴۲ میلیارد و ۳00 و بعد رساندیم 
به ۵00 و بعد ۱۶00 و االن داریم می رســانیم به ۵000 میلیارد 
تومان. ولی با رســیدن به ۵000 میلیــارد تومان در بدنه بخش 
معدن چه اتفاقی می افتد؟ به واسطه این ۵000 میلیارد تومان ما 
می توانیــم ۳۵ هزار میلیارد تومان بخش معدن را حمایت کنیم 
به واســطه مجوزی که بانک مرکزی برای ما اعطا کرده اســت. 
بنابراین اگر ما ۵ هزار میلیارد تومان را در ســال ۱۴0۲ بتوانیم 
ثبت بکنیــم، عمال می توانیم بگوییم که ۳۵ هزار میلیارد تومان 
در بخش خصوصی و کوچک مقیاس می توانیم حمایت کنیم و 
پتانســیل آن را داریم. حاال در عمل چه اتفاقی می افتد، این هم 

یک موضوع دیگری است.

فعالیت صندوق در این عمر 20 ساله، به هر حال با یکسری 
رخدادهایی اقتصادی و سیاســی همراه بوده است؛ مثل 
چالش تحریم ها، کمبــود نقدینگی و یا موضوعاتی مثل 
ممنوعیت واردات ماشین آالت معدنی. دراین بازه زمانی 

فراز و نشیب های صندوق را چطور ارزیابی می کنید؟
در صندوق شــاید پرچالش تریــن مقطع از اواخــر دهه ۸0 تا 
اوایل دهه ۹0 بوده به واســطه اینکه صنــدوق وارد یک قرارداد 
پنج جانبه ای شد که یکسری ماشــین آالتی به واسطه صندوق 
خریداری شــد و آن را به معدنکارانی که در آن مقطع به واسطه 
اجرای پروژه های مسکن مهر می خواستند در معادن شن، ماسه 

و سنگ الشه فعالیت کنند، دادند.
بعد از تعطیلی مســکن مهر، عمال این معادن کوچک با مشکل 
عدم تقاضای موثر مواجه شــدند و این عدم تقاضای موثر منجر 
به تعطیلی آن معادن شد و اینها نیاوردند اقساطشان را پرداخت 
کنند و صندوق در آن مقطع واقعا با یک چالش عجیب و غریبی 
مواجه شــد. جبران این چالش در سال های بعدی واقعا صندوق 
را با یک بحران نســبی مواجه کرد و مدیران قبلی و قبل از من 
واقعا تالش موثری کردند. توانســتند مدیریت کنند و به نحوی 
آن را جمــع کردند و تتمه اش هم به من رســید و من هم که 
آمدم توانســتیم این مبالغ را تســویه کنیــم. البته این موضوع 
نباید با وظیفه حاکمیتی صندوق قاطی شــود. شاید این سوال 
پیش آید که وظیفه صندوق انتقال ریســک ســرمایه گذاری به 
حاکمیت است، ولی توجه داشته باشید!  اینکه صندوق بخواهد 
ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن را به سمت خودش شیفت 
بدهــد، جزو یکی از ارکان صنــدوق و یکی از اهداف حاکمیتی 
صندوق اســت؛ ولی این نکته را باید در نظر بگیریم که باتوجه 
به سیاســت های معدنی ای که در میان مدت، کوتاه مدت و بلند 
مدت تعریف می شود، جنس سرمایه گذاری در انواع مواد معدنی 
مختلف را باید مد نظر قرار دهیم. یکسری از سرمایه گذاری ها در 
مواد معدنی مختلف باتوجه به جغرافیا و پتانسیل آن معدن ذاتا 
نباید صورت بگیرد. اصال سرمایه گذاری در بخش معدن به عنوان 
سرمایه گذاری کوتاه مدت نباید نگاه شود. این نکته ای هست که 
باید به آن توجه شود )میان مدت و بلند مدت(. در یکسری مواد 
معدنی در داخل کشور باتوجه به پتانسیل و جغرافیا و باتوجه به 
بازاری که در حال حاضر در ۱0 سال آینده و در بلندمدت داریم، 

نمی بایستی قاعدتا سرمایه گذاری صورت بگیرد.
در چه معادنی؟

مثال یکســری از سنگ های الشه در یکسری از مناطق که وقت 
تقاضای موثر و پایداری ندارند با یکسری از مناطق و یکسری از 
پتانسیل های فلزی دارای پتانسیل معدنی به شدت کم و دارای 

زیر ساخت به شــدت کم. علم اقتصاد می گوید با منابع محدود 
برای خواســته های نامحدود باید بهینه برنامه ریزی کنیم و آنها 
را تخصیص دهیم. ایجاد زیرســاخت در شرایطی که محدودیت 
منابــع برای حاکمیت وجود دارد، باید اولویت بندی شــود. این 
ایجاد زیرســاخت می بایستی متناسب با شناسایی پتانسیل های 
معدنــی با اولویــت میان مدت و بلند مدت و بــا اولویت میزان 
پتانسیل باشد. هرگونه خطا در تخصیص منابع منجر به هدررفت 
منابع می شــود. خب منابع ما هم محدود است و می بایست این 

سیاستگذاری صورت بگیرد.
این مالحظات را چگونه و در قالب کدام برنامه اجرایی در 

صندوق اعمال می کنید؟
اساســا می توانیم به صورت شفاف بگوییم که تقریبا منابع مان را 
هدایت کردیم به سمت استخراج بهینه پتانسیل های اقتصادی 
معدنی مواد فلــزی و تحقق نهضت  فرآوری برای مواد فلزی که 
قابلیت فرآوری دارند و در مقیاس خودش، اقتصادی محســوب 
می شــوند حتی در قیمت های حدی. چون شــما می دانید که 
ســیکل های تجاری ای که بخش معدن و مواد معدنی و در کل 
کامودیتی های معدنی از آن متاثر هست، یک سیکل های تجاری 
جدی اســت یعنی مــواد معدنی در بازار جهانی از یک ســیر و 
روند خاصی در ســیکل های تجاری مختلف تبعیت نمی کنند. 
ما مس ســه هزار دالری هم دیدیم، مــس ۱۱ هزار دالری هم 
دیدیم و احتمال دارد مس ۱۵ هــزار دالری هم ببینیم. زمانی 
که ما در یک پتانســیلی به صــورت بلند مدت می خواهیم فکر 
و ســرمایه گذاری کنیــم، باید قیمت های حدی و یا متوســط 
قیمت هــای حدی در ۱0-۱۵ ســال اخیر و پیش بینی هایی که 

برای آینده صورت می گیرد را مدنظر قرار بدهیم. 
از این حیث بله، من می توانم ادعا بکنم در دوران مدیریت ۵ ساله 
من این را مدنظر قرار دادیم. برخی از معدنکاران هم از دســت 
مجموعه ناراحت شدند که چرا مثال گزارش ما رد شده یا قابلیت 
ندارد که شما بیمه نامه صادر کنید و ما را به بانک معرفی کنید. 
به همین خاطر است که ریسک نکول ما در طول این پنج سال 
0/۳ )سه دهم( درصد اســت. در نظر داشته باشید که متوسط 
نکول بانکی بــا در نظر گرفتن تجدیــد قراردادها و جابه جایی 
قراردادها از سرفصل گذشــته به جاری، باالی ۱0 درصد است. 
ما حتی به نیم درصد هم نمی رســیم. دلیل آن هم این اســت 
که اساســا معتقدیم سرمایه محدود بخش خصوصی می بایست 
در پتانسیل هایی ســرمایه گذاری بشود که قابلیت تاب آوری در 
قیمت های حدی جهانی را در میان مدت داشــته باشد. این یک 

تئوری پذیرفته شده اقتصادی است. 
ادامه در صفحه 11

»فرید دهقانی« استراتژی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را تشریح کرد

حمایت اصولی و حداکثری از معدنکاران
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و همچنین هدایت 
و راهبری این ســرمایه گذاری در راستای اهداف کالن کشور در سال 1380 تاسیس شد. این نهاد، ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی 
را پوشش می دهد و درخصوص تسهیالت وام بانکی با دستگاه های تسهیالت دهنده و بانک های عامل هماهنگ بوده و هرگاه دستگاه تسهیالت دهنده بخواهد وام خود را با 
ریســک پذیری صندوق بیمه به متقاضی پرداخت کند، از سوی صندوق همکاری های الزم به عمل می آید. فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی در گفت وگوی زیر ضمن ارائه عملکرد صندوق در ســال های گذشته، سیاست کلی صندوق در زمینه حمایت از معدنکاران را تشریح و افق پیش روی این بخش برای 

سال 1402 را ترسیم کرده است.

رسالت »صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی« کاهش ریسک سرمایه گذاری اکتشاف و پروانه بهره برداری از 

طریق ارائه خدمات ذیل است:

الف- ارائه پوشش های بیمه ای در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری )بیمه نامه های سرمایه گذاری( شامل:

* پوشــش های بیمه ای برای خطراتی که منجر به توقف کامل و دائم عملیات اکتشاف، بهره برداری، کانه آرایی و فرآوری 

مواد معدنی می شود

* پوشش های بیمه  ای برای خطراتی که موجب توقف عملیات اکتشــاف، بهره برداری، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی 

می شود

* پوشــش های بیمه ای جهت خطرات عدم حصول نتیجه پیش بینی شده در طرح عملیات مصوب اکتشاف و تجهیز و 

آماده سازی معادن

* پوشش های بیمه ای برای خطرات غیر اقتصادی شدن طرح عملیات استخراج، کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی

ب- فراهم آوردن امکانات جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاران بخش معدن با صدور بیمه  نامه های اعتباری 

ج- ارائه مشاوره، راهنمایی و پیشنهادهای مناسب به معدنکاران برای اتخاذ بهترین تصمیمات در زمینه فعالیت های معدنی


