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فهرستبرای اقتصاد فانوس بیاورید

اشکان رسولیان/ دنیای اقتصاد
دریا  موج های  و  شب  تاریکی  که  همان طور 
است،  وحشت آور  کشتی نشینان  برای 
اقتصاد  آتی  تحوالت  به  نسبت  نااطمینانی 
صاحبان  شدید،  شوک های  احتمال  و 
کسب وکار و فعالیت های اقتصادی را زمین گیر 
می کند. برای مقابله با این آسیب ها است که 
هدف  با  کالن  اقتصادی  سیاست گذاری های 
نااطمینانی نسبت به آینده و تخفیف  کاهش 

آثار شوک های برون زا طراحی می شوند.
سیاست های  نیز  ایران  اقتصاد  فعلی  شرایط  در 
شده  ارائه  اقتصادی  مشکالت  رفع  برای  متنوعی 
است؛ ولی مشخص نیست که در عمل کدام یک 
بیشتری  مثبت  تاثیر  می تواند  سیاست ها  این  از 
اقدامات  گاهی  باشد.  داشته  اقتصاد  عملکرد  بر 
دارند.  قرار  یکدیگر  با  کامل  تضاد  در  پیشنهادی 
را  بودجه  کسری  رفع  راه  برخی  مثال،  به طور 
دیگر  برخی  و  می دانند  دولت  مخارج  کاهش 
شرایط  دلیل  به  بودجه  کسری  افزایش  بر  حتی 
فقدان  نیز  نهایت  در  می کنند.  تاکید  رکودی 

مشاهده متن کامل

در آخرین نشست اعضای سندیکای صنعت برق ایران با مدیر عامل شرکت توانیر، یکی از 
حاضرین، در آخر جلسه، در مورد قیمت تمام شده برق، مطلبی را عنوان کردند که به نظر می 
رسد ضمن صحت موضوع، محدود به صنعت برق و شرکت های برق منطقه ای و توزیع نبوده و 

اغلب سازمان های دولتی، نهادهای حکومتی و زیر مجموعه های هر سه قوه را دربرمی گیرد.

نگاهی به پیامدهای نابرابری حقوق پرداختی 
در در دولت و بخش خصوصی زکریا  ولت  کیلو   ۴۰۰ برق  پست  افتتاح 
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الذکر،  فوق  موضوع  اینکه  به  توجه  با  دارد  جا  لذا 
فعالیت در واحدهای تولیدی را به لحاظ روانی متاثر 
کرده و به عالوه بحث تغییرات حقوق نیز در مجلس 
مطرح است، این موضوع به شکل جدی تری مورد 
بررسی  منظور  به  یادداشت  این  گیرد.  قرار  تعمق 
است؛  شده  نگاشته  اشاره  مورد  موضوع  بیشتر 
 85 تعلق  و  عمرانی  بودجه  کمبود  بارها،  ما  همه 
درصد بودجه کشور به هزینه های جاری را شنیده 
ایم و تعلق اکثریت بودجه جاری به پرداخت های 

پرسنلی نیز مکرراً گفته شده است.
در سال های گذشته )شاید بیشتر از ده سال قبل( 
پرداختی در واحدهای تولیدی، عمدتا برابر یا بیشتر 
از پرداختی در سازمان های دولتی بود. ولی اخیراً 
روند پرداختی در سازمان های دولتی تغییر کرده و 
حقوق پرداختی به کارمندان دولت در تمام سطوح، 
افزایش یافته است. این افزایش، تفاوت محسوسی 
جامعه  مولدتر  بخش  با  دولتی ها  حقوق  بین 
در  این  است.  آورده  وجود  به  تولیدی(  )واحدهای 
تورم  از  متعددی  آمارهای  همواره  که  است  حالی 
پرسنل در برخی سازمان های دولتی و ناکارآمدی 
و غیربهره ور بودن آنها ارائه می شود، با این حال 
) نسبی(  پرداختی  از سطح  آنها  اما در هر صورت 

بهتری برخوردارند.
در بررسی ریشه تفاوت ها، مالحظه می شود که این 
پرداختی ها بیش از آنکه شامل حقوق و مزایای پایه 
باشد، مشمول 2 ردیف پرداختی تحت عنوان اضافه 
شخص(  حضور  با  )نه  لیست  صورت  به  که  کاری 
تهیه می شود و حق ماموریتی که معلوم نیست به 

چه صورت محاسبه می شود، است. 
پرسنلی  های  هزینه  سهم  تولیدی  واحدهای  در 
می باید درصد محدودی از قیمت تمام شده باشد. 
مورد  کاال  قیمت  بودن  رقابتی  این صورت  غیر  در 

در  پرسنلی  هزینه  لحاظ  بدین  بود.  خواهد  تردید 
شرکت های تولیدی نمی تواند به صورت غیرعادی 
و دست و دلبازانه محاسبه شود. به خصوص بخش 
اضافه کاری آن فقط با حضور و انجام واقعی کار و 
دارد، ضمن  ارتباط  اضافی  وقت  در  انجام  ضرورت 
اینکه محاسبه حق ماموریت نیز با دقت و وسواس 
کافی صورت می پذیرد. در حالی که سازمان های 
عدم  و  عمومی  بودجه  به  اتکا  برکت  به  دولتی، 
بدون حساب عمل  بودن،  رقابتی  به  تقّید  ضرورت 

می کنند.
است  ممکن  خانواده  یک  اعضاء  اینکه  به  توجه  با 
در بخش های مختلف شاغل باشند و بعضاً یکی از 
آنها در یک سازمان دولتی و عضو دیگری در یک 
واحد تولیدی فعالیت کنند، این تفاوت ها به شکلی 
شفاف قابل مشاهده خواهد بود. به این ترتیب عضو 
که  شرایطی  در  بیند  می  تولیدی  واحد  در  شاغل 
برادر یا خواهرش، در مجموع طول ماه،150 ساعت 
در سازمان دولتی محل کارش حضور نداشته است، 
کاری  اضافه  150ساعت  120و  یا   100 یا   80 از 
او بدون حضور واقعی و الزم هیچ  برخوردار است، 
لحاظ  به  تبعیض  این  و  کند  نمی  دریافت  مبلغی 
واحدهای  در  شاغلین  بر  منفی  بسیار  تاثیر  روانی 
واحدهای  در  وری  بهره  نهایت  در  و  دارد  تولیدی 

تولیدی را متاثر می کند.
در واقع مدیران عالیرتبه دولت و نظام و نیز روسای 
سه قوه، باید بیش از هر چیز خواهان آرامش روانی 
در محیط های کاری تولیدی باشند و بستر  توسعه 
و اشتغال مولد را فراهم کنند. اما متاسفانه با مجاز 
لیست،  صورت  به  کاری  اضافه  پرداخت  دانستن 
روانی  اثر  کشور،  بودجه  ظرفیت  از  کاستن  ضمن 
منفی در محیط های تولیدی ایجاد و به نارضایتی 
بخشی  رسد  می  نظر  به  حتی  زنند.  می  دامن  ها 

پرداختی  از  ناشی  زندگی،  های  هزینه  تورم  از 
نامتناسب با کار و تالش در واحدهای دولتی است. 
ای کاش آماری تفکیکی از پرداختی سازمان های 
سهم  که  شود  داده  نشان  آن  در  و  تهیه  دولتی 
پرداختی بابت اضافه کاری و حق ماموریت و... هر 
کدام چند درصد از کل پرداخت ماهانه این سازمان 

ها را تشکیل می دهد.
آیا اصوالً سازمان های دولتی یا حکومتی که انباشته 
از پرسنل هستند، نیازی به اضافه کاری دارند؟ آیا 
)البته  شود  می  پر  پرسنل  همه  عادی  کار  وقت 
برخی پست ها شاید واقعاً زمان کم بیاورند(؟ آیا به 
توزیع عادالنه کار بین کارکنان توجه شده، تا نیازی 
به اضافه کاری نباشد؟ همه اعتقاد دارند دولت باید 
بیشتر  دریافتی  جاذبه  و  انگیزه  آیا  شود،  کوچکتر 
را  دولت  اجازه کوچکتر شدن  کار کمتر  مقابل  در 

خواهد داد؟
پیشنهاد می شود موضوع تحقیق در مورد دریافتی 
در فعالیت متناظر و متناسب در سازمان های دولتی 
و واحدهای تولیدی به یک سازمان بی طرف که در 
تولیدی  )واحدهای  نمایندگان بخش خصوصی  آن 
غیر دولتی یا غیر منتسب به دولت( حضور داشته 
باشند، سپرده شود تا نتیجه را جهت رعایت عدالت 

اجتماعی متناسب با تالش به کار گیرند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان گفت:  اگر 
به  امسال  تابستان  در  زکریا  کیلوولت   ۴00 پست 
بهره برداری نمی رسید مجبور بودیم در شهر مشهد 

روزی 100 مگاوات خاموشی اعمال کنیم.
از پست  رضا ریاحی در جریان مراسم بهره برداری 
زکریا در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پروژه ۴00 
واقع  کیلوولت زکریا در رینگ جنوبی شهر مشهد 
شده و قرار است بار عمده برق شهر مشهد را تامین 

کند. 
طی  و  بوده  تومان  میلیارد   50 پروژه  این  ارزش 
سه سال گذشته با همت مهندسین این استان به 
بهره برداری رسیده است. وی افزود: این پست قرار 
است چهار پست برق این شهر را تغذیه کند. پست 
امام رضا)ع( در شهر مشهد که بخش زیادی از تامین 
برق شهر را برعهده دارد، یکی از این پست ها است. 
در مشهد دو پست ابوطالب در رینگ شمالی مشهد 
و پست زکریا در رینگ جنوبی مشهد، نقش اساسی 

در تامین برق شهر مشهد دارند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان بیان کرد: 
امسال  تابستان  در  که  زکریا  کیلوولت  پست ۴00 
افتتاح  وزیر  توسط  امروز  و  رسید  بهره برداری  به 
اگر  و  انجام شد  بسیار سختی  می شود، در شرایط 
در تابستان امسال به بهره برداری نمی رسید مجبور 
بودیم در شهر مشهد روزی 100 مگاوات خاموشی 
بهره برداری  به  دیرتر  روز  دو  اگر  کنیم.  اعمال 
می رسید، مجبور به اعمال خاموشی در شهر مشهد 
بودیم، اما همکاران ما در ماه رمضان سه شیفت کار 

می کردند.
استراتژیک  پست  این  احداث  است  ذکر  به  الزم 
پرتالش  مهندسین  توسط  تحویل،  کلید  بصورت 
شرکت آفرینه طوس از اعضای این سندیکا صورت 

گرفته است

افتتاح پست برق ۴۰۰ کیلو ولت 
زکریا در مشهد

 ۴۰۰ برق  پست  مشهد،  در  نیرو  وزیر  با حضور 
کیلوولت زکریا که بصورت EPC توسط شرکت 
آفرینه طوس طراحی و اجرا گردید است، افتتاح 

گردید.
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عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
با  امریکا  دشمنی  دالیل  از  یکی  گفت:  تهران 
ایران و ناآرامی هایی که در خاورمیانه ایجاد می 
کند، آن است که فضا را برای فروش نفت و گاز 

خودش باز کند.
عضو  و  انرژی  اقتصاد  کارشناس  کالهی،  علیرضا 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: 
در خصوص رمزارزها و نحوه برخورد با این صنعت، 

فرصت سوزی بدی در کشور در حال انجام است.
نگاه  پله عمیق تر  را یک  رمزارزها  افزود: بحث  وی 

از  کنیم، موضوع بالک چین است؛ بالک چین یکی 
تکنولوژی های اساسی شکل دهنده آینده همراه با 

هوش مصنوعی و واقعیت افزوده و ... است.
گرفت،  شکل  ایران  در  حمایت  با  پتروشیمی   *

بالک چین هم نیازمند حمایت است
کالهی با بیان اینکه "بالک چین تکنولوژی مهمی 
است و برای توسعه هر تکنولوژی مهمی، آنرا درگیر 
مسائل اقتصادی می کنند تا مغز و سرمایه انسانی 
به سمت توسعه آن هدایت شود"، گفت: اگر امروز 
در ایران در صنعت پتروشیمی سرآمد هستیم، برای 
این است که فرش قرمزی با عنوان گاز ارزان برای 

این صنعت پهن کردیم و حتی در یک بازه زمانی، 
تضمین  را  پتروشیمی  مجتمع های  وام های  دولت 
در  پتروشیمی  حمایت هایی،  چنین  با  و  کرد  می 

ایران شکل گرفت.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم تکنولوژی بالک چین 
از  قرمزی  فرش  چنین  باید  بگیرد  شکل  ایران  در 

جنس حمایت برای آن پهن کنیم.
همزمان  توسعه  در  انرژی  غلط  سیاست گذاری   *

شبکه گاز و برق
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
برای  تواند  می  "بالک چین  اینکه  بیان  با  تهران 
کشور ما یک بازی سراسر برد باشد"، تصریح کرد: 
به خاطر ساختار غلط سیاست گذاری انرژی، برای هر 
گاز،  شبکه  هم  و  بردیم  برق  شبکه  هم  روستایی 
از  عمده ای  بخش  در  که  است  شده  باعث  این  و 
سال، منهای ۴00 ساعت اوج بار و دو ماه با بار اوج 
غیربحرانی، در باقی سال که بیش از نصف سال می 
شود، نصف زیرساخت های برق کشور بی کار است و 
در خصوص گاز نیز، حدود 8 تا 9 ماه از سال است 

که گاز مازاد داریم.
تغییرات  اینکه  به  توجه  با  همچنین  افزود:  وی 
شکل  و  شده  خارج  خطی  حالت  از  تکنولوژی 
لگاریتمی به خود گرفته است، یعنی شتاب تغییرات 
خطی  شرایطی  چنین  است،در  روزافزون  فناوری 
انرژی  حوزه  کارشناسان  و  مسئوالن  کردن  فکر 

کشور می تواند مضر باشد.
* تغییر سیاست انرژی امریکا پس از 50 سال

کالهی خاطرنشان کرد: این خطر جدی وجود دارد 
گاز  و  نفت  تقاضای  دیگر  تا 30 سال  که طی 20 
از  و خیلی  باشد  داشته  توجهی  قابل  افت  دنیا  در 
این هستند  برای  در حال تالش  کشورهای جهان 
پول کنند؛ مثال  به  تبدیل  را  انرژی شان  که ذخایر 

و  گذاشت  بورس  در  را  آرامکو  از  بخشی  عربستان 
بیش از 30 میلیارد دالر پول از این بخش دریافت 
اعالم  گذاری  سرمایه  های  صندوق  برخی  یا  کرد، 
کرده اند که در آینده سرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز را متوقف خواهند کرد، همچنین امریکایی که 
50 سال سیاست انرژی خود را بر روی این مسئله 
تولید  منابع خود  از  نیاز  اندازه  به  که  بود  گذاشته 
کند، تغییر استراتژی داده و هر روز تولید نفت و گاز 
خود را افزایش می دهد و االن تولید نفت خود را 
به 13 میلیون بشکه در روز رسانده و یکی از دالیل 
در خاورمیانه  که  هایی  ناآرامی  و  ایران  با  دشمنی 
ایجاد می کند آن است که فضا را برای فروش نفت 
خودش باز کند و همه اینها به خاطر این است که 
نفت  آینده،  احتماال در  دارد که  تحلیل وجود  این 
و گاز، تقاضای فعلی را نخواهد داشت و باید منابع 

خود را تبدیل به پول کنند.
وی ادامه داد: از اینرو اگر ما هم بخواهیم داشته های 
انرژی خود را تبدیل به پول کنیم باید فکری در این 
باره کنیم؛ ما تولید برق و تولید گاز مازادی را در 
طول سال داریم و یکسری ذخایر بهره برداری نشده 
نفت  منابع  از  برداشت  فعلی  روند  با  که  داریم  هم 
داریم؛ حاال  گاز  و  نفت  آینده  تا 100 سال  گاز،  و 
اگر بخواهیم اینها را تبدیل به درآمد کنیم، یکی از 
راهکارها صادرات مستقیم برق و گاز با خط انتقال و 
خط لوله است اما می توانیم ذهن ها را در این زمینه 

بیشتر از این ظرفیت ها باز کنیم.
* شرایط اقتصادی دنیا تغییر کرده

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
تغییر  دنیا  اقتصادی  "شرایط  اینکه  بیان  با  تهران 
کرده"، گفت: شرکت اپل که 15 سال پیش در شرف 
ورشکستگی بود، امروزه مجموع ارزش سهامش از 
مجموع ارزش سهام 10 شرکت خودروساز برتر دنیا 

امریکا به دنبال بازکردن فضا برای نفت و گاز خودش است

لزوم بازنگری وزارت نیرو در یک تعرفه گذاری
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ندارد  نیز  کارخانه  یک  که  حالی  در  است؛  بیشتر 
و  برند  فنی،  دانش  اختراع،  ثبت  از  مجموعه ای  و 
را  نگاهمان  نوع  باید  پس  است؛  فروش  مجموعه 

عوض کنیم.
وی افزود: اینکه فکر کنیم رمزارزها صنعت نیستند، 
شود،  نمی  حاصل  آن  از  مشخصی  محصول  چون 
تولید  نحوی  به  که  چرا  نیست،  درستی  تفکر  این 
طالی دیجیتال است؛ استخراج آنها سخت و ضریب 

امنیتی باالیی به خاطر نوع تکنولوژی دارند .
* چرا بانک های مرکزی با رمزارزها مخالف اند؟

کالهی در پاسخ به اینکه "چرا بانک های مرکزی با 
فعالیت رمزارزها مخالفند؟"، گفت: دلیل آن را باید 
در این دید که بانک های مرکزی قدرت خودشان را 
در سیاست گذاری های پولی و اعمال این سیاست ها 

در خطر می بینند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی امریکا که حاکم بر 
بکشد،  چالش  به  را  رمزارزها  دنیاست،  پولی  نظام 
بر  حاکمیتش  خواهد  نمی  که  چرا  است،  طبیعی 
نظام مالی دنیا را در خطر ببیند؛ اما ما که در نظم 
نوین نظام مالی و بانکی دنیا سرمان بی کاله مانده 
از  باید  ایم،  مانده  بهره  بی  آن  مقررات  منافع  از  و 
بنیادی  تغییرات  و  بازی به هم زن  عوامل  یکسری 

استقبال کنیم.
* تبدیل خط لوله صلح به خط خوراک پتروشیمی 

شرق کشور
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
تهران اذعان داشت: از سویی دیگر، اگر بخواهیم برق 
مازادمان را همین امروز صادر کنیم، میسر نیست؛ 
حتما باید با خریداران قراردادهای دوطرفه ببندیم 
خریداران  همچنین  کنیم،  احداث  انتقال  خط  و 
محدود هستند، مگر چقدر با افغانستان یا عراق می 
توانیم افزایش صادرات برق داشته باشیم؟؛ پاکستان 

که اساسا به دلیل بدحسابی ها و بدقولی های مکرر 
داریم خط  نیز  نبوده و هم اکنون  مشتری مناسبی 
پتروشیمی های  خوراک  لوله  خط  به  را  صلح  لوله 

شرق کشور تبدیل می کنیم.
عراق  به  انرژی  فروش  دالر  میلیون  ماهی 500   *

داریم
وی افزود: در حال حاضر به عراق ماهانه حدود 500 
میلیون دالر فروش انرژی داریم و عراقی ها هم پول 
ما را هر چند با تأخیر می دهند؛ اما پاکستان اساسا 
کشوری با خوش حسابی در پرداخت نیست، اما می 
توانیم فروش انرژی را به انواع مختلف به این کشور 

نیز افزایش دهیم.
کالهی با بیان اینکه "ظرفیت مازاد شبکه برق کشور 
را پیش  و تکنولوژی های جدید، راههای جدیدی 
پای ما گذاشته"، گفت: می توانیم برق را تبدیل به 
از طریق راههای غیرقابل تحریم، آن  پول کنیم و 
را در جهان مبادله کنیم و هسته یک فناوری را در 

کشور شکل دهیم.
برای تصمیم گیری  زیادی  * سیاستمداران فرصت 

ندارند
سرعت  شدت  به  فناوری  تغییرات  داد:  ادامه  وی 
یک  یا  ماه   6 دیگر  سیاست گذار  یعنی  گرفته، 
سال زمان ندارد تا در خصوص یک تغییر فناوری 
در خصوص  کند؛  گیری  تصمیم  جدید  فناوری  یا 
یک  زیاد،  زمان  طی  با  نیرو   وزارت  رمزارزها 
مورد  برق  و  گاز  برای  غیراقتصادی  قیمت گذاری 
استفاده در رمزارزها گذاشت، و تمام بزرگانی که در 
این عرصه در حال آوردن سرمایه های خود به ایران 
بودند، چه به صورت کامال خارجی و چه به صورت 
ایران  از  از سرمایه های داخلی و خارجی،  تلفیقی 
گفته جای  گذاران  به سرمایه  قزاقستان  و  رفته اند 
با  را  بزنید و برق  بیایید در قزاقستان مزرعه  ایران 
قیمت 2.5 سنت تحویل بگیرید؛ چرا که قزاقستان 

هم می خواهد منابعش را تبدیل به پول کند.
وی افزود: پس در نتیجه این تعرفه گذاری، فعاالن 
ایران می روند،  از  بزرگ و شناسنامه دار و شفاف 
چرا که از طرفی نمی خواهند فعالیت غیراقتصادی 
داشته باشند و از طرف دیگر نمی خواهند قانون را 
استفاده کنند و وزارت  از برق غیرمجاز  و  شکسته 
به  محل  از  توانست  می  که  درآمدی  عمال  نیرو 
دست  از  را  باشد  داشته  راکدش  منابع  کارگیری 
بین  اقتصاد،  مقوله  در  که  نبود  این  متوجه  و  داد 
نسبت  درآمد،  حداکثرسازی  و  بها  حداکثرسازی 

خطی نیست.
* چطور تعرفه گذاری نامناسب، فعالیت در صنعت 

ماینینگ را غیرشفاف می کند؟
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
تهران خاطرنشان کرد: در نتیجه این تعرفه گذاری 
نیرو  وزارت  صنعت،  این  بزرگ  فعاالن  رفتن  و 

صورت  به  که  پراکنده  فعاالن  یکسری  و  ماند  می 
از  استفاده  با  که  در شهرک های صنعتی  غیرمجاز 
به  اقدام  کردن،  گم  رد  منظور  به  انشعاب  چندین 
فعالیت می کنند و یا کسانی بخواهند با استفاده از 
برق خانگی، ماین کنند که زیرساخت های شهری 

نیز جوابگوی این گونه مصارف نیست.
وی افزود: صنعت ماینینگ تنها صنعتی است که هر 
زمان بخواهیم می توانیم آنرا خاموش و روشن کنیم 
و این تعامل که در زمان پیک مصرف برق، فعاالن 
این صنعت، مصرف برق را متوقف کنند در صورتی 
و  فعاالن شفاف  با  نیرو  وزارت  بود که  پذیر  امکان 
بزرگ مواجه باشد، اما در شرایط فعالیت در فضای 
غیرشفاف و با بازیگران کوچک و متعدد، این تعامل 

مقدور نیست.
* فعاالن رمزارزها می توانستند برق خود را خود 
لزوم کمک  مواقع  در  نیز  شبکه  به  و  کنند  تأمین 

کنند
با  توانستیم  می  همچنین  کرد:  تصریح  کالهی 
استفاده از گاز مازاد کشور، به سرمایه گذاران این 
عرصه این فرصت را بدهیم که خودشان نسبت به 
از  بازده بیش  با  احداث نیروگاه های تولید پراکنده 
80 درصدی اقدام کنند و گاز را با تعرفه مشخصی 
و  بدهیم  آنها  به  باشد  معقول  اقتصادی  نظر  از  که 
کنند  تأمین  را  خودشان  برق  نیاز  اینکه  بر  عالوه 
زمان  در  باشند،  نداشته  برداشتی  برق،  از شبکه  و 
پیک بار شبکه از آنها بخواهیم که برق تولیدی را 
در  کشور  کمک حال  و  کنند  تزریق  برق  شبکه  به 

شرایط پیک باشند.
وزارت  است،  مشخص  آنچه  کرد:  خاطرنشان  وی 
نیرو باید برای استفاده از فرصت رمزارزها و پاگرفتن 
تعرفه  به  نسبت  ایران،  در  بالک چین  تکنولوژی 

گذاری های صورت گرفته، بازنگری کند.

کالهی با بیان اینکه "ظرفیت 
مازاد شبکه برق کشور و 

تکنولوژی های جدید، راههای 
جدیدی را پیش پای ما گذاشته"، 

گفت: می توانیم برق را تبدیل 
به پول کنیم و از طریق راههای 
غیرقابل تحریم، آن را در جهان 
مبادله کنیم و هسته یک فناوری 

را در کشور شکل دهیم
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فراخوان نمایشگاه انرژی کیش 
و تخصیص فضای اختصاصی به 

اعضا در پاویون سندیکا
کیش  انرژی  بینالمللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
طبق روال هرساله طی روزهای 3۰ دیماه الی 3 
بهمن ماه سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد 

کیش با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت 
گـاز،  ملی  شرکـت  نفت،  ملی  شرکت  نفت، 
شرکت ملـی صنایع پتروشیمی، شرکت ملـی 
پخش فرآوردههـای نفت و تشکلهای حوزه نفت 
و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز 
برگزار خواهد  بینالمللی کیش  نمایشگاههـای 

شد. 
شـرکتهای  و  کارفرمایـان  حضـور  بـه  عنایـت  بـا 
و  بـرق  و  پتروشـیمی  گاز،  نفـت،  حـوزه  معتبـر 
انجـام  برنامه ریزی هـای  ایـن رویـداد و  انـرژی در 
شـده برای بازدیـد مدیران ارشـد و دسـتاندرکاران 
وزارتخانههـای مرتبط و همچنیـن مدیران تدارکات 
شـرکت های باالدسـتی و سـرمایه گذاران مرتبـط، 
سـندیکا هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل حضور 
آورده  بعمـل  را  نمایشـگاه  در  عضـو  شـرکت های 
اسـت و امکان حضـور اعضا در غرفههای اسـتاندارد 
مسـتقل 15 متـری در پاویون سـندیکا بـا هزینه 2 

میلیـون تومـان فراهم شـده اسـت.
صـورت  در  میشـود   دعـوت  محتـرم  اعضـای  از 
بـه  فـرم ذیـل  ارسـال  و  تکمیـل  بـا  عالقمنـدی، 
شـماره فکـس 669۴۴967 مراتـب آمادگی خود را 
برای حضـور در شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
انـرژی کیـش بـه سـندیکا اعـالم و بـرای کسـب 
اطالعـات بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـا 
آقـای   09122350915  ( همـراه  تلفـن  شـماره 
سـندیکا  نمایشـگاه های  امـور  یـا  و  فتح الـه گل( 
شـماره تلفـن 3-66570930 داخلـی 113 )خانـم 

باقرپـور( تمـاس حاصـل فرماینـد.
مسـاحت  بـا  امـکان حضـور  اسـت  ذکـر  )شـایان 
بیشـتر و یـا حضـور در غرفـه مسـتقل نیـز بـرای 
اعضـای سـندیکا بـا 15 درصـد تخفیـف هماهنـگ 

شـده اسـت(.

پذیرش ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات توسط دولت 
افغانستان 

وزارت امور خارجه از پذیرش ضمانت نامه های صادره از طرف صندوق ضمانت صادرات ایران در 
افغانستان و اطمینان بخشی رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان برای پذیرش ضمانت نامه های 
صادره از طرف صندوق فوق الذکر برای شرکت های ایرانی متقاضی شرکت در مناقصات دولتی آن 

کشور خبر داده است. 
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مرکز پژوهش ها: بدون اصالح 
چشمگیر الیحه بودجه 99 

دولت یا چاپ پول می کند یا 
معامله سیاسی

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به گزینه های 
پوشش کسری قابل توجه الیحه بودجه 99 اعالم 
در  گزینه ها،  این  انتخاب  عدم  صورت  در  کرد 
هنگام اجرای بودجه، دولت با یک راهکار دیگر 
بانک  از  استقراض  برای  اضطرار  و  فشار  شامل 
مرکزی و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن 

دادن به معامله سیاسی، مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی با 
عنوان »بررسی الیحه بودجه سال 1399 کل کشور 
2. بودجه به زبان ساده«، توضیحات مهمی درباره 
شرایط تهیه الیحه بودجه 99 و تصویب آن اشاره 

کرده است.
در بخش »مقدمه« گزارش بازوی کارشناسی مجلس 
بودجه در  این موضوع آمده است: »امسال،  درباره 
وضعیتی تهیه شده است و احتماالً تصویب خواهد 

شد که:

- کشور در شرایط تحریم به سر می  برد و کاهش 
درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجه در 

بودجه شده،
- تورِم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از 
مردم کاسته و آن ها را زیر فشار برده و نیاز به طرح 

های حمایتی محسوس است،
و  بنزین  قیمت  افزایش  طرح  نامناسب  اجرای   -
آشوب های پس از آن،  عالوه بر ایجاد تالطم و فشار 
اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه های 
هرگونه حرکت  مقابل  در  را  و...، سیاستگذار  دیگر 
گذشته  از  بیش  و  محتاط  پذیر،  آسیب  اصالحی 

محافظه کار کرده است،
هایی شامل  گزینه  بودجه،  پوشش کسری  برای   -
افزایش درآمدهای غیرنفتی )عمدتا مالیات(، کاهش 
هزینه ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی های 

فعلی پیش روی دولت است،
در  فوق،  گزینه  های  از  انتخاب  عدم  صورت  در   -
دیگر  راهکار  یک  با  دولت  بودجه،  اجرای  هنگام 
شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی 
)چاپ پول( و پذیرش تورم شدید ناشی از آن، یا تن 
دادن به معامله سیاسی که به دالیل عمدتا دفاعی 

از آن احتراز می شود، مواجه خواهد شد،
آن  یا  ها،  مالیات  افزایش  یا  ها  هزینه  کاهش   -
نامیده  پرهیزکاری  یا  ریاضت  اصطالحا  که  چیزی 

می شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند،
- در نهایت، انتخابات مجلس - و با فاصله یک سال 
پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست جمهوری 
- و فرایند کسب رای از طبقات مختلف اجتماعی 
به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه گیری گروه های 

سیاسی، در پیش است«.
*راز عبور سالمت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت

پژوهش های  مرکز  از گزارش  این بخش  ادامه  در 

یا  فنی  جنبه های  از  »فارغ  است:  آمده  مجلس 
راز  و میان مدت،  بودجه، در کوتاه مدت  حسابداری 
نفت،  بدون  اقتصاد  به  خطرناک  یا  سالمت  عبور 
ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی 
اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر 
یا مخرب مسئله ذینفعان فضای مالی و پولی کشور 
می گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختالف و تنش 
ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع آوری 
)مالیات ستانی و...( و صرف )دریافت کنندگان( منابع 
مالی،  سرنوشت  کشور،  پولی  و  بودجه ای  عمومی 
اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی 
تقویت  باید  نیز،  بلندمدت  برای  زد.  خواهد  رقم 
موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت های 
بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن 

نیز باید از همین االن شروع شود«
این وضعیت بسته به نوع عمل سیاستگذار و اجماع 
نخواهد  بیشتر  سرانجام  چهار  شده،  انجام  ملی 
پایان بندی آن  باید  این مردم هستند که  و  داشت 

را انتخاب کنند:
- عبور موفق به اقتصاد نفتی با استفاده از فرصت 
تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذینفعان )ترک اعتیاد 

نفتی(،
- تنش و بی ثباتی اجتماعی-سیاسی شدید در مسیر 
مدیریت  طریق  از  نفت  بدون  اقتصاد  به  رسیدن 

ناکارآمد ذینفعان )تخریب و آشوب بی ثمر(،
- محافظه کاری و گذران امور با استقراض و چاپ 
پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده 

اقتصاد )تخریبی تدریجی و سپس شتابنده(،
- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی 
از طریق نفش کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن 
دیگر در اختیار کشور نیست )مرثیه ای برای فرصت 

از دست رفته(«.

نحوه انطباق شاخص فلزات 
به همراه نکات الزم االجرا در 

محاسبه مابه التفاوت نرخ فلزات
بسیاری  توازن  گذشته  در سال  فلزات  نوسات 
قرار  تاثیر  تحت  را  برق  صنعت  قراردادهای  از 
تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  فعالیت  و  داده 
مربوط  تعدیالت  دریافت  گرو  در  پیمانکاری  و 
همواره طی  موضوع  این  است.  فلزات  انواع  به 
نشست ها و مکاتبات متعدد سندیکا با سازمان 
برنامه و بودجه و شرکت توانیر مورد تأکید قرار 

گرفته و پیگیری شده است. 
محترم  اعضای  از  دریافتی  نظرات  نقطه  بطوریکه 
 98/0۴/2۴ مورخ   98-1۴06 شماره  استعالم  طی 
درخصوص یکسان سازی استفاده از شاخص فلزات 
در دستورالعمل های مابه التفاوت نرخ فلزات ابالغی 
از  پس  توانیر  شرکت  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
جلسات  در  و  ارائه  توانیر  شرکت  به  جمع بندی 

کارشناسی از پیشنهادات اعضا دفاع شد. 
توانیر  شرکت  شده  انجام  پیگیری های  براساس 
برق  شرکت های  در  رویه  وحدت  ایجاد  به منظور 
منطقه ای، نسبت به انتشار نحوه اعمال شاخص های 

مذکور اقدام نموده است. 
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رقم غیرواقعی صادرات نفت در 
الیحه بودجه 99 نمی تواند برای 

جامعه امیدآفرینی کند
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه 
در بودجه سال آینده خیلی از ارقام از جمله رقم 
صادرات 1 میلیون بشکه نفت غیرواقعی است، 
که  است  این  بودجه  نجات  راهکار  تنها  گفت: 
کمیسیون تلفیق کلیات الیحه بودجه را رد کند 

و به دولت برگرداند.
تلفیق  کمیسیون  عضو  حاجی  دلیگانی  حسینعلی 
خبرنگار  با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
پیش- تحقق  درباره  فارس  خبرگزاری  اقتصادی 
گفت:   99 سال  بودجه  الیحه  در  دولت   بینی های 
در بودجه سال آینده خیلی از ارقام غیرواقعی است 
از  یکی  نفت  بشکه  میلیون   1 صادرات  رقم  مثال 
متأسفانه  نیست.  واقعی  عدد  این  است.  موارد  این 
و  ندیده  واقعی  به صورت  را  درآمدی  منابع  دولت 
مجلس بایستی این الیحه را به دولت برگرداند تا به 
اصطالح آبی که در بودجه بسته است را جمع کند.
وی تاکید کرد: اگر بودجه به این نحو تصویب شود، 
بود  خواهد  مواجه  کسری  با  االن  همین  از  دولت 
این  کند.  تامین  را  تعهداتش  منابع  نمی  تواند  زیرا 
در  رقمی  چنین  درج  از  دولت  هدف  که  اظهارات 
بودجه در جهت امیدآفرینی به مردم بوده، درست 
این  و  است  روشن  خیلی  واقعیات  چون  نیست. 

مساله نمی  تواند برای جامعه امیدآفرینی کند.
حاجی دلیگانی با اشاره به عدم تحقق مبلغ ۴8 هزار 
میلیارد تومان از واگذاری اموال دولتی اظهار داشت: 

میلیارد  هزار   1۴ رقم  از  گذشته  سال  بودجه  در 
تومانی که پیش  بینی شده بود، فقط 300 میلیارد 
تومان تامین شد. بنابراین سال آینده هم این مساله 
عملیاتی نخواهد شد. زیرا این رقم هم واقعی نیست.

*تنها راهکار نجات بودجه این است که کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه را رد کند

راهکارهای  درباره  مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو 
موجود برای جبران کسری بودجه گفت: جلوگیری 
قابل تحققی است که  مالیاتی منبع درآمد  فرار  از 
در  همچنین  کند.  توجه  بیشتر  آن  به  دولت  باید 
که  بودجه  و  برنامه  سازمان  کارشناسان  گزارش 
خرداد ماه سال جاری ارائه شد، منابعی مطرح بود 
تامین  منبع  عنوان  به  آنها  از  بودجه  در الیحه  که 

درآمد استفاده نشده است.
وی در خصوص ادامه سیاست دولت برای تخصیص 
این  گفت:  اساسی  کاالهای  به  تومانی   ۴200 ارز 
بهترین  است.  نبوده  موفق  فعلی  روش  با  سیاست 
قرار  که  دالری  میلیارد   10.5 که  بود  این  راهکار 
اختصاص  تومانی  ارز ۴200  به   99 سال  در  است 
داده شود، به صورت مستقیم به حساب مردم واریز 
کنند. با این کار جلو سوء استفاده  هایی که از بیت -

المال می شود گرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مورد احتمال ورود 
برای اصالح بودجه 99 در میانه  شورای سران قوا 
سال آینده بیان کرد: من فکر می کنم پس از تصمیم 
راحتی در  به  نهاد  این  بنزین،  قوا در مساله  سران 
تنها  بنابراین  باشد.  داشته  ورود  مشابه  موضوعات 
راهکار نجات بودجه این است که کمیسیون تلفیق 
کلیات الیحه بودجه را رد کرده و به دولت برگرداند. 
در این صورت دولت ظرف یک ماه پس از آن باید 
بودجه اصالح شده را مجدد تقدیم مجلس کند. لذا 
من به شخصه موافق رد شدن کلیات بودجه هستم.

کمیته مشترک بازرگانی ایران و رومانی تشکیل می شود
معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد کمیته مشترک بازرگانی 
ایران و رومانی را تشکیل دهد.در این راستا از کلیه افرادی که سابقه تجارت با کشور رومانی را دارند، 

دعوت می شود برای ثبت نام و حضور در جلسه با شماره 85732388 تماس بگیرند.

مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه 28 
دی برگزار می شود

مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه 28 دی ماه ساعت 1۴ در سالن اجتماعات 
طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می شود.

قرار است در این نشست، انتخابات هیات مدیره برگزار شود. کلیه اعضای اتاق ایران که سابقه فعالیت تجاری 
با کشور سوریه دارند، می توانند برای کسب اطالعات تکمیلی و ثبت نام با شماره تلفن 85732388 معاونت 

بین الملل اتاق ایران، تماس بگیرند.
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یادداشت

خیلی از مسائل پیرامونی ما امروزه عوض شده اند 
و اشکال و احوال تازه ای یافته اند. فضای رقابت و 
کسب وکار نیز در حال تغییر چهره و دگرگونی 
است. امروزه ماهیت »تغییر« بیشتر شبیه نوعی 
مفهوم با دامنه گسترده ای از محتوا است تا یک 
واژه صرف که بتوان آن را در قالب یک تعریف 

گنجاند.
تغییر و مدیریت آن شاید  بهتر مفهوم  برای درک 
فلسفه  از آن میان،  و  فلسفه  به  بهتر است گریزی 
نظریه  و   )Process philosophy( پویشی 
حرکت جوهری بزنیم. به این معنا که تغییر، تبدیل 
یک وضعیت ایستا به وضعیت ایستای دیگر نیست 
ماهیتا  تغییر  بلکه  شود،  آنی  اتفاقات  به  منجر  که 
است  و جبری  ناپیدا  پیوسته،  همیشگی،  وضعیتی 
از  شدن  است،  افتادن  اتفاق  حال  در  ذره ذره  که 

لحظه ای به لحظه دیگر. در این حالت بی قراری و 
عدم ثبات خود اصلی برقرار و ثابت پنداشته شده و 
گویا برای جلوگیری از غفلتی خطیر باید تغییرات و 
اتفاقات جزئی و کوچک پیرامونی را موشکافانه مورد 
کنکاش قرار داد. من معتقدم درک این مفهوم در 
تقویت بینش مدیران و رهبران تغییر حائز اهمیت 
فراوان است.سوالی که این نوشتار در پی یافتن پاسخ 
آن است، این است که مدیران و استراتژیست های 
صنعت بانکداری کشور چه گام های اساسی را برای 
ایجاد تغییر مطلوب و رهبری تغییر در این صنعت 
پویا باید بردارند تا ضمن درک کالن روندهای این 
صنعت، از شدت رقابت در دنیای معاصر جان سالم 
به در برند.  نگارنده ضمن دارا بودن تجربه ای اندک 
در صنعت بانکداری کشور، از دیدگاه پیتر دراکر در 
این زمینه بهره گرفته است. الزم به توضیح است که 

این مطالب عالوه بر کاربست در دنیای کسب وکار، 
در سطح ملی و فردی نیز قابلیت به کارگیری دارد. 
در ادامه مراحل اساسی ایجاد تغییر مطلوب تشریح 

شده است.
1. رهاسازی و دل کندن سازمان یافته

سازمان  کندن  دل  و  رها سازی  مرحله  در 
از  باید   )organized abandonment(یافته
نداده  انجام  قبال  را  کار  این  اگر  که  پرسید  خود 
کار  آن  آیا  داریم،  اکنون  که  اطالعاتی  با  بودیم، 
انجام  را  کارهایی  چه  اینکه  یا  می دادیم؟  انجام  را 
داده ایم که با علم امروزی مان دیگر حاضر به انجام 
آن نیستیم؟ مثال در صنعت بانکداری کشور فرض 
ایستاده ایم  فعلی  دانش  و  تجربه  نردبان  بر  کنیم 
را  کارها  کدام  می پرسیم،  خود  از  گذشته  به  رو  و 
باید پیش تر انجام می دادیم یا کدام کارها را نباید 
انجام دهیم. مثال پاسخ فرضی سوال فوق می تواند 

این گونه باشد:
بانکداری  و  اطالعات  فناوری  که  می دانستیم  اگر 
یک  باید  می کند،  پیدا  زیادی  اهمیت  الکترونیک 
شرکت قوی در حوزه فناوری اطالعات با دارا بودن

)PSP )Payment service provider مختص 
اداره می کردیم و در جذب  به خود را راه اندازی و 
نیروی انسانی توانمند و متخصص این حوزه همت 
فراوان  مثال های  می گماردیم.  کار  به  بیشتری 
می گذریم،  آن  از  که  کرد  ذکر  می توان  دیگری 
دقیق  پاسخگویی  و  سوال  این  طرح  این  وجود  با 
دلفی  روش  به  یا  فکری  توفان  جلسات  در  آن  به 
باید درخصوص  و  الزامی است  تغییر  برای مدیران 
پاسخ های ارائه شده خود را ملزم و مقید به تغییر 
و دگرگونی بدانند، این تغییرات می تواند در حوزه 
ارکان  از  کدام  هر  و  بازار  و  فرآیند  تولید، خدمت، 

مدل کسب وکار باشد.

ساختار،  فرهنگ،  از  کندن  دل  است  بدیهی  البته 
نیروی انسانی، فناوری قدیمی، رویه ها و روش های 
انجام کار دشوار است؛ ولی اگر سازمان با قاطعیت 
هنوز  که  گذشته  کارهای  که  برسد  نتیجه  این  به 
بدون  و  بی شک  است،  بوده  اشتباه  دارد،  ادامه 
باید موجبات تغییر را فراهم  کوچک ترین تردیدی 
مختص  دشوار  و  تلخ  راهبردی  تصمیم  این  آورد. 
مدیران توانمند و کاردان است و همین امر تفاوت 
در طول  را  و عقب افتاده  پیشرو  میان سازمان های 

تاریخ نشان می دهد.
2. بهسازی سازمان یافته

 organized( بهسازی  پیشتاز  به عنوان  ژاپنی ها 
improvement( در امور کسب وکار، این فن را 
کایزن نامیده اند. سازمان ها در راستای دستیابی به 
نقطه مطلوب همواره به صورت خزنده به دنبال بهبود 
مستمر  بهسازی  هدف  و  هستند  عملکرد  مستمر 
اجرای  برای  کلیدی  بسیار  نکته  است.  همین  هم 
موفقیت آمیز این مرحله تعریف شفاف، قابل فهم و 
قابل درک عملکرد است. عملکرد، مفهومی پیچیده 
در سطح  و  راهبردی  لحاظ  به  است.  چندبعدی  و 
کالن، عملکرد در کلیه سلسله مراتب سازمانی باید 
باشد. همراستایی  اهداف  و  انداز  با چشم  همراستا 
استراتژیک در بُعد عملکرد منجر به ایجاد هم افزایی 
موضوع  به  آبشاری  و  طبیعی  دیدگاه  شد.  خواهد 
بازه های  در  هدف گذاری  و  راهبردی  ریزی  برنامه 
بهبود  و  انسجام  برای  عاملی  خود  مختلف  زمانی 
عملکرد خواهد شد. از طرفی در بخش وظیفه ای و 
سطح ُخرد، عملکرد و ارزیابی آن بخشی از وظایف 
تخصصی منابع انسانی است به این معنا که در این 
شغل  شرح  اساس  بر  عملکرد  ارزیابی  اکوسیستم، 

افراد و واحدهای سازمانی انجام می شود 
متن کامل

موردکاوی درک کالن روندها در صنعت بانکداری

گام های اساسی برای تغییر مطلوب

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3607995-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8
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نگاه آخر

کلوت شهداد کرمان به عنوان یک جاذبه منحصر 
چشم  می شود.  شناخته  ایران  طبیعی  و  فرد  به 
شهداد  های  کلوت  آلود  وهم  و  ماورایی  انداز 
ساالنه توریست های بسیاری را از داخل و خارج 
از کشور به سمت خود جذب می کند. نکته حائر 
اهمیت در خصوص کلوت شهداد کرمان که آن را 
در سراسر جهان بر سرزبان ها انداخته است، دارا 
بودن باالترین درجه حرارتی کره زمین می باشد. 
به  کرمان  در  شهداد  منطقه  تر  ساده  عبارت  به 
شده  شناخته  زمین  کره  نقطه  ترین  گرم  عنوان 
است، همچنین عالوه بر این بخشی از دشت لوت 

در میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است.

کلوت شهداد کرمان

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/03/2158668/%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/photo/6
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