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کرمان؛استانی محروم
پیشگام جهت گیری نو در اقتصاد کشور
اقتصاد کرمان :از رخدادهای عرصه مدیریت و اقتصاد کشور در سالی که پشت سر گذاشته شد ،ورق خوردن فصلی از دفتر اتاق ایران و آغاز دوره
جدیدی در مدیریت پارلمان بخش خصوصی بود آنجا که یکی از فرزندان شایس��ته کرمان بر جایگاه ریاست اتاق ایران تکیه زد تا کرمانیان با
پیشینه پرافتخاری که در اقتصاد و تجارت ایران داشته و دارند به شایستگی به عالیترین سطح مدیریت در بخش خصوصی ایران دست یابند.
این رخداد اما پیشینه و زمینهای داشته که در این نوشتار« ،مهدی آگاه» از فعاالن و پیشکسوتان اقتصادی استان کرمان ،بدان پرداخته و بستر
موفقیت هایی از این دست را به تحلیل کشیده است  .به نظر وی بهتر است " برای درک عمیقتر تقابل فرهنگی میان استانی که به توانمندیهای
تولیدی و صادراتی کاالهای خود متکی است و پایتختی که از آغاز دهه پنجاه به این سو توسعه و ثروت خود را در تاراج منابع نفت و گاز کشور
جسته است ،اندکی به گذشته باز گردیم ".شرح این سابقه را از قلم ایشان بخوانید:

 -1وضعی�ت اقتصادی ایران ت�ا پایان دهه
چهل
تا پایان دهه چهل ،درآمد اصلی کشور از فروش
نفت نبود .نفت برای مدتهای طوالنی درحدود
بش��کهای یک دالر برای ایران عایدات داشت و
میزان استخراج و صادرات آن هم نسبتاً محدود
بود .فروش نفت که در سالهای میانی دهه چهل
س��همی  17درصدی در تولید ناخالص داخلی
داشت ،در نیمه دهه پنجاه سهم آن به  37درصد
افزایش یافت .نکته بسیار مهم آن است که از هر
صد دالر ف��روش کاالهایی نظیر پس��ته ،پارچه،
مس ،سیمان و غیره  90دالر آن قب ً
ال صرف اشتغال در کشور گشته ،حال آنکه در
نیمه دهه پنجاه از فروش صد دالر نفت و گاز فقط  10دالر آن هزینه استخراج
و موجب اشتغال بوده و مابقی  90دالر آن در دست دیوانساالران می ماند که
به یاری آن هر که را خواهند عزت یا ذلت بخشند.
برای درک بهترآس��یبی که در جریان تبدیل اقتصاد سنتی بر مبنای تولیدات
کاالیی اش��تغالزا توس��ط بخش خصوصی به اقتصاد نفتی -دولتی امروزی به
جامعه و فرهنگ این سرزمین کهن وارد آمده است ،تغییرمعیشت دو قشر عمده
جمعیتی ایران را به اختصار مرور می کنیم.
در بخش کشاورزی سنتی حدود چهل هزار رشته قنات داشتیم .حفر اولیه این
قنات ها بین 10تا  100سال طول کشیده و بعضی از آنها برای دوهزار سال بدون
وقفه و بدون صرف انرژی ،مزارع را آبی��اری میکردند .یعنی قریب  12میلیون
نفر روستانشین ایرانی طی صدها سال ،س��رمایه ثابت عظیمی شامل بیش از
 300هزار کیلومتر کورۀ قنات (مجرا) و به همین میزان چاههای عمودی قنوات
انباشتند .عالوه بر این ،س��رمایهگذاری که در احداث مس��اجد ،کاروانسراها،
آب انبارها و یخچالهای سنتی ش��ده نیز در خور توجه است .اضافه بر شهرها
و روستاهای بزرگ در همه شاهراههای کش��ور به فاصله هر شش فرسنگ یک
کاروانسرا ،یک آب انبار ،یک یخچال سنتی و یک مسجد احداث شده بود .این
همه ،سرمایهگذاری ایرانی است که در آس��تانه دوران جدید 20 ،میلیون نفر
جمعیت داشته است .اگر تعداد نفر -روز کاری که در جریان این ساخت و سازها
به کار گرفته شده را بر جمعیت ایران در آستانه تحوالت تقسیم کنیم ،خواهیم
دید ،گرچه اقتصاد سنتی در ظاهر پر زرق و برق و مصرفی نبود اما جامعه ایرانی
در مجموع س��رمایه کالنی در زیربناهای اقتصادی انباشته بود که بسـیاری از
جامعه شناسان آن را به نوعی شاخـص ارزیابی تمـدنها میشناسند.
از سوی دیگر آزادگی و سربلندی سنتی مردم ایران را میتوان در زندگی عشایر
غرب کشور مالحظه کرد .به جای تشـریح نوش��ـتاری این بحـث ،دیدن فیلم
مسـتند علفزار ( )GRASSرا به عالقمندان توصیه میکنم .این فیلم در سال
 1925یعنی  90سال پیش ساخته شده و از کوچ بهاره ایل بختیاری از آغاجاری
به مناطق کوهستانی اصفهان تهیه شده است .در این مستند حماسه مهاجرت
پنجاه هزار نفر انسان اعم از کودک ،جوان و پیر با همه اموالشان از جمله پانصد
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هزار رأس گوسفند به تصویر کشیده شده است .این
جمع از کارون طغیانی و ارتفاعات برف گیر زردکوه
عبور میکنند .راه گشایی ایلخان با پای برهنه در برف
و یخ تا ارتفاعات باال ابهت این حماس��ه را دوچندان
میکند .این فیلم مس��تند مردمی را نشان میدهد
که فارغ از هرگونه حمایت دولتی ،زندگانی سرشار از
قناعت ،آزادگی ،فعالیت و تولید دارند .مردم به ظاهر
فقیری که نه تنها هیچگاه دست نیاز به سوی دولت
مرکزی دراز نمیکردند بلکه ب��ه هنگام لزوم از جان
و مال خود برای دفاع از وطن مایه میگذاشتند .ای
کاش مقامات کشوری و اس��تانی یک ساعت از وقت
خود را به دیدن این فیلم مستند اختصاص دهند تا بدانند که دخالت نابخردانه
در شیوه معیشت یک قوم ،هر چند با حس��ن نیت صورت گرفته باشد ،چگونه
قومی آزاده و سلحشور را در یکی دو نسل به مردمی محتاج و متکی به یارانه های
نفتی بدل کرده است.
 -2وضعیت اقتصادی ایران از آغاز دهه پنجاه
ازآغاز دهه پنجاه به بعد ،به خاطر برخی تح��والت در منطقه خاورمیانه و تأثیر
آن بر روابط کش��ورهای صادرکننده نفت با غرب ،قیمت جهانی نفت ظرف دو
و نیم سال یازده برابر ش��د .از آن زمان به بعد دولتهای روی کار آمده به جای
آنکه گران شدن قیمت نفت را با برداشت کمتر از ثروت ملی توأم کنند ،فروش
افزاینده ثروت فرانس��لی را صرف توس��عه اس��تبداد دولتی و جانشین کردن
تکنوکراتها در یک سیس��تم اقتصاد دستوری به جای سیس��تم اقتصاد بازار
کردند.
با افزایش سرسام آور درآمدهای ارزی ناشی از تاراج منابع تجدیدناپذیر کشور،
تقسیم سلیقهای رانت به طور روزافزونی در دستور کار دیوان ساالران پایتخت
نشین تش��نۀ زر و زور قرار گرفت .از س��ال  1352به بعد شبکههای عظیمی از
بانکها ،ش��رکتهای س��رمایهگذاری ،واس��طهها و دولتمردان فاسد با ایجاد
واحدهای تولیدی ،نه الزام��اً اقتصادی ،به جذب هر چه بیش��تر رانتهای ارز،
انرژی و آب پرداختند .س��هام اینگونه ش��رکتها به عمود خیمۀ بورس سهام
تهران بدل گشته و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانههای تولیدی مانند لوازم
خانگی ،نساجی و چرم و کفش در این بورس میشنویم .می توان تعلیق اجرای
قانون هدفمندی یارانهها را نش��انه نفوذ کارس��از رانت خواران انرژی در ارکان
حکومتی دانست .در سال  1392میزان این یارانه که عمدتاً به صورت سوخت
ارزان در اختیار ثروتمندان و به خصوص صاحب��ان صنایع انرژی بر قرار گرفته
در حدود یکصد و شصت میلیارد دالر بوده اس��ت! آسیبی را که بدینطریق به
معیشت اقشار میانی جامعه وارد کردیم ،تکنوکراتهایمان نابخردانه کوشیدند
با تکنولوژیهای عاریتی انرژی بر و متکی بر درآمد ارزی حاصل از فروش نفت
جبران کنند .حاصل این بیخردی در چهل و اندی س��ال گذشته ابتالی نظام
اقتصادی کشور به بلیهای است که محافل علمی آن را با نام" بیماری هلندی" یا

