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قاسمِ سنگ
یادنامه »بیرونیت« به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت ابوالقاسم شفیعی

با گفتارهایی از:  عالالدین میرمحمدصادقی  مصطفی موذن زاده      محمدرضا بهرامن    مهدی کرباسیان و . . .
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 مرد سنیگ ایران 

       مینا ایزدی، دبیر تحریریه

 زنــده یــاد حــاج ابوالقاســم شــفیعی خدمــات ارزشــمندی بــرای صنعــت ســنگ ایــران انجــام داد و یکــی از ســتون های بخش معدن کشــور 

در ســه دهــه اخیــر بــود. شــفیعی بــه دلیــل ابتال به کرونــا اوایــل فرودین ماه ســال ۱۳۹۹ درگذشــت. نزدیــکان، دوســتان و همــکاران از او، به 

نیکــی یــاد مــی کنند. صبوری، هوشــمندی، دلســوز بودن، خورشویی، ریســک پذیــری و منعطف بــودن در فعالیت های اقتصــادی ویژگی  

هایــی اســت کــه در توصیــف شــخصیت ایــن کارآفریــن نــام بــرده می شــود.  شــفیعی نــه تنها به عنــوان یــک فعال اقتصــادی و یــک فعال 

بخــش معــدن و صنایــع معدنــی شــناخته مــی شــود بلکــه بــه عنــوان یک خیــر که همــواره پیشــتاز فعالیــت خیرخواهانه بــرای مــردم هم 

بــوده زبانــزد اســت. در مقاطعــی هــم شــفیعی، فرمانــدار شهرســتان های زرین شــهر، شــهرضای اســتان اصفهان و شــهر کرد بــوده اســت. او 

بــرای رشــد و ترقــی صنعــت ســنگ اقدامــات  ارزنــده ای انجــام داد. ایــن اقدامــات هــم در مرحلــه اجرایی به خوبــی انجام شــد و هم اینکه 

بــه واســطه اظهارنظرهــای او در دفــاع از صنعــت ســنگ ایــران و در جلســاتی کــه بــا حضــور مقامات مســئول برگزار میشــده منــود پیدا می 

کــرد؛ تــا جایــی کــه نزدیــکان او از زنــده یــاد شــفیعی بــه عنــوان مــرد بــی پروای جلســات یاد مــی کند کــه در ســخرنانی ها و مصاحبــه ها و 

جلســات، جســارت باالیــی در حامیت از صنعت ســنگ داشــته اســت. ایــن کارآفرین در کمیته امــداد امام خمینی و در بخــش اقتصادی این 

کمیتــه فعالیــت داشــته و بــه واســطه  فعالیــت هــای معدنــی در ایــن بخش هزینــه  خانواده هــای کمیته امــداد تامین میشــده اســت. در 

آن زمــان مســئولیت معــادن آتشــکوه و حاجــی آبــاد را عهــده دار بــود و بعدها خــود صاحب معادن بزرگی شــد. او فعالیت های اکتشــافی 

معــدن دهبیــد فــارس را آغــاز کــرد و ایــن معــدن را کــه حــاال یکــی از معــادن شــاخص کشــور بــه شــامر مــی رود بــه مــدرن تریــن ماشــین 

آالت روز دنیــا مجهــز کــرد. معــدن شــایان حــاال ســمبل معدن ســنگ هــای صادراتی اســت. زنده یاد شــفیعی در تاســیس و راه انــدازی خانه 

 معــدن ایــران و انجمــن ســنگ ایــران نیــز نقــش برجســته ای داشــت و از طریــق تشــکل گرایی مطالبــات صنفــی خــود را دنبــال می کــرد.

اثــرات فعالیــت او فقــط محــدود بــه ســنگ نبــود و در ســایر معادن کشــور نیز اقدامــات بزرگــی انجــام داد. اثــرات و اقدامات ایــن کارآفرین 

در بخــش تولیــدی، معــادن ســنگ هــای تزیینــی، جابه جایی خــاک و کارهــای پیامنکاری ماندگار اســت.
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خودساخته، کارآفرین و خیر

 

 عالالدین میرمحمدصادقی

  رئیس هیات امنای خانه  معدن ایران 

مرحــوم ابوالقاســم شــفیعی فــردی کوشــا در بخــش معــدن و بــه ویــژه ســنگ های تزیینــی در ایــران بــود کــه شــوربختانه در 

ســالی کــه گذشــت بــر اثــر کرونــا درگذشــت و جامعــه معدنــی از دســتش داد.

عــالوه  او  اســت.  بــر جــای گذاشــته  آینــدگان  بــرای  را  از خــود خاطره هــا و مســیر روشــنی   مرحــوم شــفیعی 

از  کــه  داد  انجــام  را  توجهــی  قابــل  اقدامــات  اجتامعــی  مســوولیت های  حــوزه  در  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــر 

مــردی خــود ســاخته  ابوالقاســم شــفیعی  داشــت.  نیکویــی  اخــالق  و  نیک منشــی  اســت.  مانــده  یــادگار  بــه  او  

 بــود و در هــر ســمت و جایگاهــی کــه بــه او مســوولیتی داده می شــد آن را بــه بهرتیــن نحــو انجــام مــی داد. 

ــس از  ــا پ ــی داشــت، ام ــرد مطلوب ــن ســمت عملک ــود و در ای ــدار شــهرکرد ب ــالب فرمان ــل انق ــه او در اوای ــاد دارم ک ــه ی ب

ــه داد. ــت خــود را ادام ــی فعالی ــح ســاختامنی و در بخــش ســنگ و کانی هــای معدن ــداری، در عرصــه مصال  ســمت فرمان

 نکتــه ای کــه دربــاره مرحــوم ابوالقاســم شــفیعی می تــوان اشــاره کرد آن اســت کــه او در بازاریابی نبوغ داشــت و همین مورد 

 صادرات سنگ ایران را در سال های اخیر و ارتباط با برخی از کشورهای دنیا توسعه داد و موفقیت چشمگیری را به دست آورد.

 امــا شــفیعی در ایــن مســیر بــا مخالفت هایــی مواجــه بــود و همــواره از کارشــکنی، دشــمنی هــا و حســادت هــا 

مکــدر بــود. او در کار خیــر فعالیــت داشــت، بیامرســتانی در خمینــی شــهر اصفهــان ســاخت کــه بانــی آن دکــرت 

ــتان  ــن بیامرس ــاخت ای ــیر س ــفیعی در مس ــوم ش ــه مرح ــت ک ــی اس ــی از طرح های ــتان یک ــن بیامرس ــود. ای ــادی ب میردام

ــتان  ــای بیامرس ــات امن ــو هی ــده عض ــه بن ــی ک ــد. از آنجای ــده دار ش ــاختامنی را عه ــح س ــن مصال ــت و تامی ــدم گذاش ق

 بــودم تــالش هــای او را از نزدیــک مشــاهده مــی کــردم. اکنــون ایــن بیامرســتان بــه بهــره بــرداری رســیده اســت. 
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مرحــوم  شــفیعی در هــر جلســه ای کــه رشکــت مــی کــرد از خانــه معــدن ایــران گرفتــه تــا اتــاق بازرگانــی یــک مناینــده فعــال 

بــود. مناینــده ایــی صاحــب نظــر و هــر پیشــنهادی کــه ارائــه مــی کــرد، همواره گــره گشــای مشــکالت صنعت و بخــش معدن 

بــود. او فعالیــت چشــمگیری را در متــام ســال های عمــر خــود در بخــش معــدن بــه منایــش گذاشــت و نقــش فــوق  العــاده ای 

در بخــش معــدن و ســنگ هــای تزیینــی ایفــا کــرد. او بــرای مســائل اجتامعــی و اقتصــادی کشــور همواره دلســوزانه پیشــنهاد 

ارائــه مــی کــرد و فــردی خودســاخته و کارآفرینــی بــزرگ و برجســته بــود . یــاد و نامــش همــواره مانا.

 مردی که معدن را یم فهمید

مصطفی موذن زاده

بنیانگذار ایمیدرو

مرحــوم حــاج ابوالقاســم شــفیعی باطلــه بــرداری هــای مــس ســونگون را انجــام مــی داد. ایشــان در زمینــه اســتخراج معــادن بســیار 

فعــال بــود. مرحــوم شــفیعی، فعالیتــش را از ســنگ هــای ســاختامنی رشوع کــرد. از زمــان ورود بنــده بــه رشکــت مــس ایشــان 

پیامنــکار رشکــت مــس شــد و ســپس صاحــب معــادن فلــزی و آهنــی شــد. بنــده در ســال 1381 کــه مدیرعامــل ســازمان ایمیــدرو 

شــدم، مرحــوم حــاج ابوالقاســم شــفیعی، آقــای مهنــدس بهرامــن، آقــای حمیــدی انارکــی و آقــای میــر محمــد صادقــی را بــه دفــرتم 

فــرا خوانــدم و بــه آنهــا گفتــم شــام خانــه معــدن را تشــکیل دهیــد. از آن موقــع حــدود ۱۸ ســال مــی گــذرد و خوشــبختانه خانــه 

ــد اقــای حــاج  ــه معــدن بودن ــدا کــرده اســت. از چهــار نفــری کــه ارکان اصلــی تشــکیل دهنــده خان معــدن رشــد و توســعه پی

ابوالقاســم شــفیعی فــوت کردند.مرحــوم شــفیعی انســان بســیار خــوش برخــورد و خــورشو بــود که همیشــه لبخنــد بر لب داشــت. 
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آقــای شــفیعی در کارهایــش جــدی بــود. او اهــل بیزینــس و بــرای پیشــرد فعالیــت هــا انعطــاف پذیــر بــود. ایشــان معــدن انگوران 

را اســتخراج کــرد و در بســیاری از معــادن ســنگ آهــن پیامنــکار بــود. حضــور ایشــان در بخــش معــدن بســیار قــوی بــود. درواقــع 

ایــن مرحــوم یکــی از بــزرگان و پیشکســوتان بخــش معــدن بــه شــامر مــی رود. حــاج ابوالقاســم شــفیعی اهــل معاملــه و مذاکــره 

بــود . مســلم اســت کــه در کارهــای پیامنــکاری اختالفــات زیــاد پیــش مــی آیــد ولــی ایشــان بســیار بــا اخــالق و انعطــاف پذیــر بود 

و همیشــه مســائل را منطقــی حــل مــی کــرد و مــا می توانســتیم بــا او بــرای پیشــرد کارهــا مذاکــره بکنیــم. مهمرتین ویژگی ایشــان 

ایــن بــود کــه معــدن را میفهمیــد و بــه مســائل بخــش معــدن آگاه بــود. آقــای شــفیعی یکــی از مدافعین بخش معــدن بــود و رفتار 

متیــن  و جــا افتــاده ای داشــت. همــه معــدن کاران کشــور ایشــان را مــی شناســند و از ایشــان بــه نیکــی یــاد مــی کننــد. مرحــوم 

شــفیعی یکــی از ســتون های بخــش معــدن کشــور بــود. 

 

هومشند، صبور، ریسک پذیر و  اتثیرگذار

 

محمدرضا بهرامن

رئیس خانه معدن ایران

مرحــوم ابوالقاســم شــفیعی روز اول فرودیــن مــاه ســال 1399 فــوت کــرد و تشــییع جنــازه مرحــوم دوم فرودیــن مــاه برگــزار 

شــد. رشوع آشــنایی بنــده بــا مرحــوم شــفیعی از ســال 1368 بــود. ایشــان مســئولیت هــای مختلفــی داشــت. یــک زمانــی 

فرمانــدار بــود و بعــد هــم بــه فعالیــت هــای معدنــی ورود پیــدا کــرد. زمانــی کــه مرحــوم شــفیعی در کمیتــه امــداد مشــغول 

بــه کار بــود در بخــش اقتصــادی ایــن کمیتــه فعالیــت مــی کــرد و بــه دنبــال ایــن بــود کــه بــه واســطه فعالیــت هــای معدنــی 

هزینــه هــای کمیتــه امــداد را تامیــن کنــد کــه در آن مقطــع زمانــی تصمیــم درســتی بــود. درواقــع بــا تامیــن درآمــد از طریــق 
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فعالیــت هــای معدنــی بخشــی از نیــاز هــای خانــواده کمیتــه امــداد تامیــن میشــد. بنــده بــه همــراه آقــای شــفیعی مذاکرات 

و نشســت هــای معدنــی مختلفــی بــا هــم داشــتیم. ایشــان مســئولیت معــدن حاجــی آبــاد کــه متعلــق بــه رشکــت توفیــران 

بــود و معــدن آتشــکوه را برعهــده داشــت و درآن مقطــع، فعالیــت معدنــی اش را در ایــن دو معــدن در کمیتــه امــداد 

آغــاز کــرد و بــه نوعــی جریــان  اقتصــادی در کمیتــه امــداد بــا نــگاه ایشــان ادامــه پیــدا کــرد. بــه واســطه فعالیــت هــای 

ارزشــمند مرحــوم شــفیعی هنــوز هــم ایــن دو معــدن از معــادن شــاخص کشــور بــه شــامر مــی رونــد. آقــای شــفیعی از 

هــوش باالیــی برخــودار بــود . در مــدت کوتاهــی آثــار قابــل توجهــی در بخــش معــدن عرضــه کــرد. ایشــان بــا کمــک 

بنــده معــادن را از منطقــه توفیــران گرفــت و بــه توانبخشــی کــه آن زمــان زیــر نظــر آقــای کاشــانی بــود واگــذار کــرد. این 

معــادن بــازار خوبــی نداشــتند ولــی مرحــوم شــفیعی بــا هوشــمندی ایــن معــادن را فعــال کــرد و محصــوالت ایــن معــادن 

در بــازار هــای خارجــی بــه خوبــی فــروش رفــت. آقــای شــفیعی همزمــان فعالیتــش را در بخــش خصوصــی آغــاز کــرد و 

در ایــن بخــش نیــز موفقیــت هــای کالنــی بــه دســت آورد. ایشــان پیامنــکاری در بخــش معــدن را آغــاز کــرد و رشکــت 

مبیــن راه انــدازی شــد. در ســال 1374 مرحــوم شــفیعی فعالیــت اکتشــافی معــدن بهبیــد فــارس را رشوع کــرد . آن زمــان 

همــه فکــر مــی کردنــد کــه کار کــردن در ایــن معــدن بــی نتیجــه اســت ولــی ایشــان بــا رصف 4 ســال زمــان و هزینــه بــاال 

ایــن معــدن را کــه حــاال بــه معــدن شــایان معــروف شــده اســت راه انــدازی و فعــال کــرد و ایــن معــدن بــه مرحلــه تولیــد 

رســید. معــدن شــایان حــاال ســمبل معــدن ســنگ هــای صادراتــی اســت. مترکــز آقــای شــفیعی روی بازارهــای صادراتــی بــود. 

ایشــان هوشــمندی باالیــی بــرای پیــدا کــردن بازارهــای جدیــد بــرای محصــوالت معدنــی داشــت. ایشــان از ریســک باالیــی 

برخــوردار بــود و مســیرهای مختلفــی را طــی مــی کــرد تــا همیشــه در بخــش معــدن بهرتیــن باشــد. آقــای شــفیعی در کنــار 

فعالیــت هــای اقتصــادی و معدنــی مســئولیت هــای اجتامعــی را بــه بهرتیــن وجــه انجــام مــی داد و بــه خوبــی مــی توانســت 

راهگشــای مســائل و نیازهــای جامعــه باشــد. ایشــان یکــی از افــرادی بــود کــه در انجــام مســئولیت هــای اجتامعــی از هیــچ 

چیــز دریــغ منــی کــرد و یکــی از آرزوهــای مرحــوم شــفیعی ایــن بــود کــه ایجــاد اشــتغال کنــد. ایشــان از اوایــل اســفند ســال 

1398 بــه کرونــا مبتــال شــد و زمانــی کــه در بیامرســتان بــود بــا مــن متــاس تلفنــی داشــت و حتــی در ایــن رشایــط هــم بــه 

دنبــال حــل و فصــل مشــکالت دیگــران بــود. آقــای شــفیعی همزمــان فعالیــت هــای دیگــری رادر معــادن غیرســنگی آغــاز 

کــرد و مــی خواســت ایــن معــادن را هــم در زنجیــره تولیــد داشــته باشــد. بنــده بــه اتفــاق مرحــوم شــفیعی بنیانگــذار انجمــن 

ــود. ایشــان بســیار  ــرای انجــام مســئولیت هــای اجتامعــی ب ــی ب ــم. آقــای شــفیعی همــراه خوب ــه معــدن بودی ســنگ و خان
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صبــور بــود. بعضــا برخوردهــای ناشایســتی از ســوی جامعــه بــا افــراد موفــق صــورت مــی گیــرد ولــی روحیــه صبــوری آقــای 

شــفیعی باعــث شــد بتوانــد راه خــود را ادامــه دهــد و همچنــان موفــق باشــد. بــه واســطه فعالیــت هــای معدنــی درآمدزایــی 

داشــت ولــی بــه هــامن انــدازه هــم بــرای انجــام مســئولیت هــای اجتامعــی دریــغ منــی کــرد و همیشــه بــا روی خــوش از 

مــردم اســتقبال و کمــک حــال جامعــه خــودش بــود. ایشــان بــرای انجــام فعالیــت هــا زمــان زیــادی مــی گذاشــت و تــالش مــی 

کــرد محیــط هــای کاری را در کنــار هــم حفــظ کنــد. مرحــوم شــفیعی یکــی از فعالیــن هیئــت مدیــره خانــه معــدن ایــران و 

انجمــن ســنگ ایــران بــود. جــای ایشــان در کنــار مــا خالیســت. اثــرات و اقدامــات ایشــان در بخــش تولیــدی، معــادن ســنگ 

هــای تزیینــی، جابــه جایــی خــاک و کارهــای پیامنــکاری، خانــه معــدن ایــران، انجمــن ســنگ ایــران مانــدگار اســت. یادمــان 

باشــد کــه همیشــه اقدامــات ارزشــمندی کــه ایــن بزرگــوار انجــام داد را بــه عنــوان ســمبل بــرای پیشــرد فعالیــت هــا در نظــر 

بگیریــم و یادمــان باشــد کــه افــرادی کــه در فعالیــت هــای اقتصــادی موفــق مــی شــوند در مســئولیت هــای اجتامعــی نیــز 

انســان هــای تاثیرگذاری هســتند. 

خیر و خیرخواه مردم

مهدی کرباسیان

 رییس پیشین هیات عامل ایمیدرو

مرحــوم شــفیعی انســان خیــری بــود . بنــده یــک خاطــره ازایشــان دارم. بــرای راه انــدازی شــیرخوارگاه  شــبیر کــه زیــر 

نظــر ســازمان بهزیســتی هــم هســت مــن بــا ایشــان متــاس گرفتــم تــا در راه انــدازی ایــن شــیرخوارگاه کمــک کننــد و 

ایشــان چــون انســان خیــری بــود ســنگ هــای موردنیــاز ایــن  شــیرخوارگاه را هدیه کــرد. شــیرخوارگاه شــبیر االن مدرن 

تریــن شــیرخوارگاه کشــور اســت. روحشــان قریــن رحمت.
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مدافع رسسخت سنگ ایران

محمود گوهرین

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران

مرحــوم ابوالقاســم شــفیعی رئیــس انجمــن ســنگ بــود و در متــام نشســت هــا و متــام ســمینارهایی کــه توســط خانــه معــدن و یــا 

در مجمــوع متامــی هامیــش هــا و ســمینار هایــی کــه در خصــوص بحــث معــدن بــود رشکــت می کــرد. ایشــان یکــی از مدافعیــن 

رسســخت صنعــت ســنگ بــود. ابتــکارات ایشــان در نــوع خــود بی نظیــر بــود. ایشــان اولیــن نفــر بعــد از مرحــوم قنــر بــود کــه 

یکــی از مدافعــان جــدی صنعــت ســنگ بــود تــا اقدامــات و فعالیــت هــا درایــن صنعــت بــه خوبــی پیــش رود. 

زمانــی کــه جلــوی صــادرات ســنگ کــوپ گرفتــه شــد آقــای شــفیعی اظهــار ناراحتــی مــی کــرد کــه ســایر کشــورها همچــون ترکیــه 

هیــچ کــدام موقعیــت ایــران را در صنعــت ســنگ نداشــتند و توانســته انــد جایــگاه باالتــری در ایــن صنعــت پیــدا کننــد. ایشــان 

خیلــی هــم تاســف میخــورد. یکــی از نگرانــی هــای همیشــگی مرحــوم شــفیعی ایــن بــود کــه چــرا بــا وجــود برخــورداری ایــران از 

پتانســیل هــا و مزیــت هــای بســیار در صنعــت ســنگ بایــد ترک هــا جایــگاه باالتــری در صنعــت ســنگ را پیــدا کننــد. ایشــان در 

زمینــه بــه کارگیــری تکنولــوژی هــا در صنعــت ســنگ پیــرو بــود و بــا اقداماتــی کــه در صنعت ســنگ انجــام داد به نوعــی معرف 

ســنگ ایــران بــود. مرحــوم شــفیعی توانســت بــه بهرتیــن وجــه ممکــن معــادن ســنگ را معرفــی بکنــد و رهــری انجمــن ســنگ را 

ــل کند.  تقب

ایشــان همیشــه از مــن مــی پرســید کــه تــو چنــد ســالت اســت و مــن بــه ایشــان جــواب مــی دادم کــه ۱۱ ســال از شــام کوچــک 

تــر هســتم. زمانــی کــه بــه شــوخی مــن ایــن جــواب را مــی  دادم مرحــوم تعجــب مــی کــرد چــون مرحــوم شــفیعی ۱۱ ســال از مــن 

کوچکــرت بــود. ولــی ایشــان همیشــه ســن مــن را مــی پرســید و مــا رس ایــن موضــوع همیشــه بــا هــم بگــو مگــو داشــتیم.
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سلطان سنگ ایران

عباسعلی اقبالی زارچ

مدیرکل اسبق بهره برداری معادن وزارت صمت

مرحــوم شــفیعی ســلطان ســنگ ایــران بــود. آقــای شــفیعی یکــی از بهرتیــن معــادن کشــور را بــه شــکل منونــه تجهیــز کــرد. نقــش 

ایشــان در صنعــت ســنگ پررنــگ بــود.  بنــده بــا مرحــوم شــفیعی تقریبــاً در ســال هــای ۶۴ و ۶۵  آشــنا شــدم.  رشوع کار ایشــان 

در بخــش اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام خمینــی بــود.  نقــش مرحــوم شــفیعی در معــادن کشــور بســیار ارزشــمند اســت . ایشــان 

بــرای معــادن ســنگ منطقــه بهبیــد فــارس و همچنیــن منطقــه ابرقــو کــه در اختیــار کمیتــه امــداد امــام بــود خدمــات ارزشــمندی 

انجــام داد. آقــای شــفیعی ایــن معــادن را بــه دســتگاه هــای ســیم بــرش  کــه یکــی از آرزوهــای دیرینــه مــردم ایــران و جامعــه 

معدنــکاری کشــور و معــدن داران ســنگ کشــور بــود مجهــز کــرد. مرحــوم شــفیعی در زمــان آقــای محلوجــی، وزیرمعــادن و فلزات 

بــا آقــای دکــرت گلســتانه، آقــای شــکرریز و آقــای کالهــدوز و بنــده  همــکاری داشــت. ایشــان نقــش برجســته ای در خریــد ماشــین 

آالت ســنگین از جملــه راســول، دســتگاه هــای ســیم بــرش و و جرثقیــل هــای مدرنــی کــه در کشــور ایتالیــا بارهــا بازدیــد کــرده بــود 

بــرای صنعــت ســنگ کشــور داشــت. بنــده افتخــاره ایــن را داشــتم کــه همــراه مرحــوم شــفیعی در کشــور ایتالیــا از معــادن  بازدیــد 

داشــته باشــم و همــراه ایشــان در منایشــگاه های ایتالیــا رشکــت مــی کردیــم . آقــای شــفیعی از دســتاوردهای رشکــت هــای وابســته 

بــه ســنگ ایتالیایــی اســتفاده مــی کــرد و همــواره اســتفاده از ابــزارآالت و ماشــین آالت پیرفتــه ایتالیایــی را بــه وزارت معــادن 

و فلــزات توصیــه مــی کــرد. مرحــوم شــفیعی نقــش ارزشــمندی در خریــد ایــن ماشــین آالت مــدرن داشــت و در نهایــت ایشــان 

موفــق شــد کــه یکــی از معــادن کشــور بــه نــام معــدن شــایان در اســتان فــارس را مجهــز بــه دســتگاه هــای ســیم بــرش و همچنیــن 

ماشــین االت  مــدرن کــه در کشــورهای پیرفتــه دنیــا بــود بکنــد. از نظــر بنــده ایــن معــدن در ســال های ۸۰ بــه بعــد یکــی از 

بهرتیــن معــادن کشــور و دنیــا هســت. بنــده همیشــه آرزو داشــتم افــرادی کــه فعالیــت هــای شایســته انجــام مــی دهنــد از دیــد 
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مقامــات نیــز در ردیــف شــخصیت های برجســته کشــور قــرار بگیرنــد. ایشــان یکــی از ایــن افــراد برجســته در بخــش 

معــدن و صنعــت ســنگ بــود کــه گاهــا مــورد بی مهــری برخــی از مقامــات قــرار مــی گرفــت. مرحــوم شــفیعی بــه 

واســطه فعالیــت هایــی کــه بــرای بخــش معــادن ســنگ انجــام میــداد و بــرای فــروش بــا کشــورهای خارجــی همکاری 

داشــت درآمدزایــی داشــت ولــی برخــی مقامــات بــه ایــن مــوارد ایــراد مــی گرفتنــد. بعضــا ســنگ انــدازی هــای عــده 

ای مســیر پیشــرد کارهــا را بــرای مرحــوم شــفیعی کنــد مــی کــرد. برخــی مدیــران وزارتخانــه ایشــان را مورد بــی مهری 

قــرار مــی دادنــد. بــا ایــن حــال ایشــان بــا اســتمرار در فعالیــت هــای ارزشــمندی کــه انجــام میــداد بــه عنــوان یــک 

الگــو بــرای فعــاالن بخــش معــدن و صنعــت ســنگ شــناخته مــی شــود. آقــای شــفیعی در کارهــا موفــق بــود و خــوب 

فعالیــت هــا را هدایــت مــی کــرد. مرحــوم شــفیعی در ایجــاد انجمــن ســنگ ایــران کــه یکــی از بهرتیــن انجمــن هــای 

معدنــی کشــور اســت نقــش داشــت . ایشــان یکــی از بنیانگــذاران ایــن انجمــن و پیگیــر مســائل و شــعارهای شــهری 

بــود. در زمــان ایشــان همــه معــادن ســنگ کشــور  مجهــز بــه دســتگاه هــای ســیم بــرش شــدند. االن وقتــی افــراد بــه 

ایــن معــادن ورود پیــدا مــی کننــد از زیبایــی معــادن لــذت می برنــد  کــه بخــش بزرگــی از تجهیــزات و زیبایــی ایــن 

معــادن مرهــون تــالش هــای آقــای شــفیعی اســت. بنــده  از زحامتــی کــه آقــای شــفیعی و دوستانشــان در انجمــن 

ســنگ داشــتند ســپاس گــذاری مــی کنــم. یکــی از افتخــارات کشــور مــا ایــن اســت کــه دیگــر کســی حــق نــدارد در 

معــادن ســنگ بــه روش هــای قدیمــی کار بکنــد . مــن بــه شــخصه از ایــن موضــوع ناراحــت هســتم کــه اشــخاصی 

کــه اقدامــات شایســته ای بــرای صنعــت ســنگ و بخــش معــدن انجــام مــی دهنــد مــورد حامیــت قــرار منــی گیرنــد. 

آقــای شــفیعی فعالیــت هــای ارزشــمندی بــرای معــدن شــایان انجــام داد کــه در کار معــدن کاری در دنیــا بی ســابقه 

بــود. ایشــان در متامــی انجمــن هــا، ســمینارها و منایشــگاه هــای ســنگ کشــور بســیار فعــال بــود و نقطه نظــرات 

ارزشــمندی داشــت. درواقــع مرحــوم شــفیعی  باعــث آبــروی کشــور بــود چــون ســابقه طوالنــی در امــورات معــادن 

ســنگ کشــور و  معــدن ســنگ دنیــا داشــت . ایشــان جلســات خوبــی بــا مقامــات ســایر کشــورها برگــزار مــی کــرد و با 

رفــن ایشــان ضایعــه بزرگــی بــرای معــادن کشــور و بــه خصــوص معــادن ســنگ کشــور ایجــاد شــد. مــن امیــدوارم کــه 

همــکاران و بــرادران و رشکای مرحــوم شــفیعی  بتواننــد راه ایــن بزرگــوار را ادامــه دهنــد تــا همــواره بتــوان از  تجاربی 

کــه همــکاران و رشکای ایشــان بــه هنــگام کار بــا ایشــان داشــتند اســتفاده کــرد  و آینــده خوبــی بــرای معــادن ســنگی 

کشــور رقــم زد. 
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صاحب نظر و صاحب انم صنعت سنگ

غالمرضا حمیدی انارکی

 عضو هیات مدیره خانه معدن ایران

آشــنایی بنــده بــا مرحــوم شــفیعی از ســال ۱۳۷۰ و زمانــی کــه ایشــان در کمیتــه امــداد امــام خمینــی مشــغول کار بــود رشوع شــد. 

آقــای شــفیعی بــه رشکتــی کــه بنــده مســئولیتش را برعهــده داشــتم مراجعــه کــرده بــود و بــرای گرفــن دو معدن ســنگ بــرای کمیته 

امــداد امــام خمینــی تــالش مــی کــرد. آن زمــان مــا دونفــر مقابــل همدیگــر قــرار گرفتیــم و بــا هــم جروبحــث داشــتیم. ایــن نقطــه 

آشــنایی بنــده بــا مرحــوم شــفیعی بــود. بعدهــا امــا ایــن آشــنایی تبدیــل بــه دوســتی عمیقــی شــد. ایشــان بــه یکــی از مســئولین 

نظارتــی ســازمان صنعــت، معــدن تــو جــارت گفتــه بــود کــه »درســت اســت کــه مــن بــا آقــای حمیــدی درگیــر بــودم ولــی زمانــی 

کــه دیــدم ایشــان بــرای ســازمانی کــه مســئولش اســت ایســتادگی می کنــد دلخــور نشــدم و بــرای ایشــان احــرتام نیــز قائــل هســتم«.  

مرحــوم شــفیعی بــا جدیــت معــادن کمیتــه امــداد را ســامان بخشــید تــا مدتــی هــم مســئولیت و مدیریــت آنجــا را برعهده داشــت. 

ســپس بــه تدریــج صاحــب معادنــی شــد کــه خــود اکتشــاف کــرده بــود و تــالش کــرد که ایــن معــادن را توســعه دهــد. ایشــان در این 

کار نیــز موفــق بــود. معــادن ســنگ  را بــه خوبــی مدیریــت مــی کــرد. فــروش محصــوالت ایــن معــادن بــازار خوبــی پیــدا کــرده بــود 

و بــا روش هــای جدیــد مشــغول کار بــود. آقــای شــفیعی در قســمت ســنگ و تجــارت ســنگ نیــز فعــال بــود. ایشــان روی فعالیــت 

هــای معــدن کاران ســنگ و مســئولین ســنگ ســاختامنی اثرگذاربــود. عالقــه مرحــوم شــفیعی باعــث شــد زمانــی کــه انجمــن ســنگ 

کشــور تاســیس شــد بــه عنــوان عضــو هیئــت مدیــره وارد ایــن انجمــن شــود و در ایــن انجمن، ایشــان بســیار فعال بــود. بعدهــا برای 

چندیــن دوره مدیریــت و ریاســت انجمــن ســنگ کشــور را بــه عهــده داشــت. بــا قــدرت در ایــن انجمــن کارکــرد و نقــش بســزایی 

را در ایــن انجمــن برعهــده داشــت. ایشــان در معــادن زغــال ســنگ و صنعــت ســنگ شــناخته شــده هســت. در معــادن دیگــر نیــز 

فعالیــت زیــادی داشــت و در قســمت  پیامنــکاری وبهــره بــرداری از ســایر معــادن تشــکیالت را مدیریــت می کــرد. ایشــان در معــادن 
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ســنگ صاحــب نظــر و صاحــب نــام بــود.  در معــادن رسب و روی نیــز کارکــرد و در مجمــوع یــک فعــال معدنــی متــام عیــار بــود. 

آقــای شــفیعی در اتــاق بازرگانــی بــرای مــدت زیــادی فعالیــت مــی کــرد. در کمیتــه معــادن اتــاق ایــران فعــال بــود و در اینجــا هــم 

نقــش خــود را در دفــاع از بخــش معــدن ایفــا کــرد. ایشــان هیــچ گاه در دفــاع از معــادن ســنگ و صنعــت ســنگ ســاکت نبــود و در 

مجلــس بــا مناینــدگان متــاس داشــت و بــا مســئولین در حــل و فصــل مســائل و مشــکالت معدنــکاران تعامــل می کــرد. آقــای شــفیعی 

فقــط بــه فکــر منافــع خــودش نبــود بلکــه برای منافــع جمعی جنگیــد. در رفاقــت صمیمیــت داشــت و روی فعالیتش می توانســتیم 

حســاب کنیــم. ایشــان نقــش بســزایی در بخــش معــدن، در انجمــن ســنگ و اتــاق  بازرگانــی داشــت و حضــور ایشــان در مســائل 

معدنــی پررنــگ و ارزنــده بــود.

دلسوز صنعت سنگ

رضا احمدی

 رییس انجمن سنگ اصفهان

حاج ابوالقاســم شــفیعی یکی از پیشکســوتان صنعت ســنگ و یکی از دلســوزان این صنعت بود. مرحوم شــفیعی برای توسعه صنعت سنگ 

وقــت میگذاشــت.  بحــث هــای مالــی بــرای ایشــان در صنعت ســنگ پررنگ نبود و ایشــان نیاز مالی نداشــت ولی برای اینکه صنعت ســنگ 

رشــد و ترقی داشــته باشــد دلســوزانه کار می کرد و زمان می گذاشــت.  آقای شفیعی دســتگاه های برش نوین را در معدن دهبید استان فارس 

بــه کار گرفــت و هرکســی مــی خواســت فراینــدکار را در ایــن دســتگاه ببیند ایشــان دریــغ منی کرد. مرحوم شــفیعی خیر بود و کمک شــایانی 

بــه مــردم مــی کــرد. بنــده با ایشــان در اصفهان همــراه با اســتاندار وقت اصفهان عکس یــادگاری دارم و هنــوز این عکس نزد بنده اســت. این 

عکس یادگاری خاطره ای از دلســوزی ها و همکاری های آقای شــفیعی را در صنعت ســنگ تداعی می کند. یادم می آید که ایشــان زمانی 

 کــه ســیل آمــد کمــک مالــی بــه پنــج خانــواده ســیل زده را تقبــل کــرد. مرحوم شــفیعی خیــری بود کــه به مــردم مســتضعف و ضعیف کمک

 می کرد.
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حاج ابوالقامس برای معادن سنگ متام گذاشت

محمدرضا فراشباشی

مدیرعامل رشکت توسعه معادن پارس بهمن فرامرز 

آشــنایی بنــده بــا مرحــوم ابوالقاســم شــفیعی از ســال 1370 آغــاز شــد. ابتــدا معــادن ســنگ تراوتــن از طریــق کمیتــه 

امــداد بــه ایشــان واگــذار شــد. مرحــوم شــفیعی مســئولیت معــادن آتشــکوه و حاجی آبــاد را برعهده داشــت. ایشــان 

بــرای معــدن بهبیــد اســتان فــارس نیــز ســنگ متــام گذاشــت و منجــر بــه اعتــالی ســنگ مرمریــت اســتخوانی معــدن 

بهبیــد شــد. بنــده در ســال 1370 ایــن معــدن را کشــف کــردم کــه ایــن معــدن بــه بنیــاد توانبخشــی واگــذار شــد و 

مرحــوم شــفیعی از طریــق ایــن بنیــاد متولــی معــدن بهبیــد فــارس شــد و ســنگ مرمریــت معــدن بهبیــد را توســعه و 

اشــاعه داد و منجــر بــه رونــق رشکــت مرمریــت شــد کــه ایــن رشکــت همچنــان فعــال اســت. آن اوایــل فعالیــت های 

معدنــی مرحــوم شــفیعی، ایشــان از طریــق مرکــز توســعه علــوم کــه یــک مرکــز حــوزوی بــود بــرای معــادن تنگویــه 

آمــده بــود. ایشــان تــالش هــا و زحــامت بســیاری بــرای بخــش معــدن کشــید کــه بســیار ارزشــمند اســت. یــادم مــی 

آیــد زمانــی کــه مرحــوم شــفیعی بخشــی از معــادن تراورتــن قرمــز را داشــتند در آذرشــهر در همســایگی مجموعه ما 

بــود. ایشــان زحمــت کشــید و معدنــی راه انــدازی کــرد ولــی ســنگ مناســبی نداشــت و تنهــا ســنگ بــه در دبخــورش 

در محــدوده معدنــی مــا بــود کــه مــا توافــق کردیــم و بــا کدخدامنشــی آقــای بهرامــن بخشــی از ایــن محــدوده را به 

ایشــان واگــذار کردیــم. کــه هــم ایشــان کارشــان راه بیفتــد و هــم ادامــه فعالیــت بدهیــم. همچنــان ایــن معــدن کار 

مــی کنــد. و مــا بــا تعامــل ایــن همــکاری و همــکاری را بــا مرحــوم ابوالقاســم شــفیعی داشــتیم. 
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مرد جسور و یب پروای جلسات

احمد رشیفی

رییس انجمن سنگ ایران

حــاج ابوالقاســم شــفیعی یکــی از نــوادری بــود کــه بــا از دســت دادن ایشــان هیچ جایگزینی در صنعت ســنگ بــرای او نداریــم . مرحوم 

شــفیعی در متامــی زمینــه هــا فکــر خالقــی داشــت و یــک کارآفرین بود. آقای شــفیعی بســیار خــوش فکر، تیزهــوش و در زمینه مســائل 

فرهنگــی و مســائل تاریخــی تســلط داشــت. مرحــوم شــفیعی در متامــی زمینــه هــا یکــری اقداماتــی را انجــام داده بــود،  اطالعاتــی را 

بــه دســت آورده بــود و در حــوزه هــای مختلــف صاحــب فکربــود. ایشــان از ابتــدا معــدن شــایان را اکتشــاف کــرد. مرحــوم شــفیعی 

ایــن معــدن را برنــد کــرد و ســنگش را در بازارهــای جهانــی عرضــه کــرد. کارآفرینــی ایشــان فقــط بــه حــوزه ســنگ مرتبــط نبود بلکــه در 

متامــی کارهــای تولیــدی و اقتصــادی فعــال بــود. مرحــوم شــفیعی حــدود ۶ هــزار نیــروی انســانی را در مکان هــای مختلــف شــاغل کــرد 

و چــون در فعالیــت هــای تولیــدی و اقتصــادی فعــال بــود بــه خوبــی می توانســت اشــتغال زایــی کنــد. در مجمــوع مرحوم شــفیعی در 

بخــش تولیــد و اشــتغال موفــق بــود و اقدامــات شــاخصی را انجــام داد. ایشــان بــه دنبــال اقداماتی کــه منافع تجاری داشــته باشــد نبود. 

فعالیــت هــای ایشــان در زمینــه ایجــاد اشــتغال و تولیــد و ارزش افــزوده و در مجمــوع فعالیت هــای بــود کــه بتوانــد بــرای کشــور منافع 

ایجــاد کنــد. ایشــان فــرد موثــر و قابــل احرتامــی بــود. خاطــرات زیــادی از ایشــان دارم. مــن و مرحــوم شــفیعی جلســه ای در وزارتخانــه 

داشــتیم آن موقــع ایشــان کرونــا گرفتــه بــود. مــا بــه منــزل ایشــان رفتیــم و مرحــوم خــودش بــرای مــا کبــاب و جوجه کبــاب درســت کرد 

آنجــا بســیار بــا هــم گفــت و گــو کردیــم و ایشــان گــرم و صمیمــی بــود. بعــد از آن روز، همــه بــه مــن مــی گفتنــد شــام کــه بــه منــزل 

ایشــان رفتیــد بایــد کرونــا مــی گرفتیــد. مــن هــم منتظر گرفــن کرونا بــودم ولی خب خوشــبختانه مبتال نشــدم. مرحوم شــفیعی انســان 

بســیار جســوری در جلســات بــود. ودر حضــور وزیــر و معــاون وزیــر اصــالً کوتاهــی منــی کــرد وحــرف هایــی کــه فکــر مــی کرد درســت 

و منطقــی اســت را بــه زبــان مــی آورد. او  بی پــروا حــرف هایــش را مــی زد. در جلســاتی کــه بنــده بــا مرحــوم شــفیعی رشکــت داشــتیم 

او هرگــز مامشــات منی کــرد و مباحثــی کــه بــه حــق بــود را بــا رصاحــت بــه مقامــات بــاال منتقــل مــی کــرد.
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منشا خیر و برکات صنایع معدین

بهرام شکوری

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 

یــاد و خاطــره مرحــوم شــفیعی همیشــه بــا ماســت. بنــده باایشــان ۲۷ ســال همــکاری داشــتم. ایشــان بســیار خــوش 

بیــن، متواضــع، باهــوش و عالقمنــد بــه توســعه کشــور و همــواره مدافــع خوبــی بــرای بخــش خصوصــی بــود. یکــی 

از مشــخصه هــای بــارز مرحــوم شــفیعی جســارت ایشــان در خصــوص دفــاع از صنعــت ســنگ بــود. خیلی هــا ایــن 

جســارت را در ســخرنانی هــا و مصاحبــه هایشــان نداشــتند ولــی مرحــوم شــفیعی جســارت ایــن را داشــت کــه از 

صنعــت ســنگ حامیــت و دفــاع کنــد. مرحــوم شــفیع در بســیاری از مــوارد هــم بــه خاطــر ایــن مشــخصه جســارت 

باالیــی کــه داشــت لطمــه دیــد ولــی دســت بــردار نبــود و همیشــه حامــی خوبــی بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی بــه 

ویــژه صنایــع معدنــی بود.متامــی فعــاالن اقتصــادی هرجایــی کــه اســمی از ایشــان بــه میــان می آیــد بــه نیکــی از 

مرحــوم شــفیعی یــاد مــی کننــد. مرحــوم شــفیعی منشــاء خیــر و بــرکات زیــادی بــود و بــا مجموعــه هایــی کــه راه 

انــدازی کردنــد بخــش تولیــد را رونــق داد، صــادرات را ســامان داد و ســال هــا صــادر کننــده منونــه و معدنــکار منونــه 

کشــور بــود. ایشــان لــوح هــای زیــادی نیــز از مســئولین کشــوری دریافــت کــرد. مرحــوم شــفیعی در کارهــای خیــر 

هــم پیشــقدم بــود. ایشــان را هــم بــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی هــم بــه عنــوان یــک خیــر مــی شــناختند. هــر 

جایــی کــه قــرار بــود اقدامــات خیرخواهانــه صــورت بگیــرد مرحــوم شــفیعی پیشــتاز و پیشــقدم می شــد. بنــده در ۲۷ 

ســالی کــه بــا ایشــان همــکاری داشــتم حتــی از خانــواده ایشــان هــم بــه مرحــوم شــفیعی نزدیــک تــر بــودم. از ۲۷ ســال 

گذشــته کــه رشکــت مبیــن را راه انــدازی کردیــم در کنــار ایشــان بــودم تــا روزی کــه فــوت کرد. مرحوم شــفیعی هــم رفیق 

خــوب، هــم بــرادر خــوب و هــم یــک رشیــک اقتصــادی خوبــی بــرای بنــده بــود.
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