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تغییرات ساختاری و شفافیت مالی دو اصل
ضروری ورود شرکتها به بازار سرمایه
گفتوگوی اختصاصی با
عباس آرگون؛
نایب رئیس کمیسیون بازار
پول و سرمایه اتاق تهران

با توجه به اهمیت ویژهای که بنگاههای کوچک
و متوسط برای اقتصاد کشور دارند ،بسیاری از
کارشناسان معتقدند در شرایط رکود فعلی ،ورود
به بازارهای بورس و فرابورس راه نجاتی برای این
شرکتهاست که این امر نیازمند یک حرکت و

تاکتیک اصولی و ساختاری است .شرکتهای SME
در فرایند پذیرش بازار سرمایه با چالشهای زیادی
مواجهند که ناشی از عدم شفافیت دفاتر آنها ،فرار
مالیاتی و عدم ارائه گزارشهای مالی و عملیاتی و
 ...است .عباس آرگون ،نایب رییس اول کمیسیون
بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران در گفتگوی پیش رو به بررسی این
موضوع پرداخته است.
در شرایط رکود فعلی ،بنگاههای اقتصادی برای حفظ نقدینگی و
تامین مالی مورد نیاز خود چه باید بکنند؟
بـا توجـه بـه تحریمهـا و بحـران اقتصـادی کشـور ،تقریبـا تمـام
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ادامه از صفحه قبل

راههـای ارتباطـی از قبیـل یوزانـس ،فاینانـس و
سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجـی ( )FDIبـرای
تجـارت و انعقـاد قـرارداد بـا کشـورهای خارجـی
مسـدود اسـت و مشـکالت خـاص خـود را دارد.
در حـال حاضر اتـکای واحدهای صنعتـی ،تولیدی
و بازرگانـی بـه منابـع داخلـی اسـت که با اسـتفاده
از ابزارهـا و شـیوههای مختلـف قابـل تحقق اسـت.
در شـرایط کنونـی شـرکتهای کوچک و متوسـط
بـا توجـه بـه نـوع تخصـص و حـوزه فعالیـت خـود
میتواننـد بـرای نـوآوری و شـکوفایی از صنـدوق
توسـعه ملی کمـک بگیرند و شـرکتهای بازرگانی
کـه در حـوزه صـادرات کار میکننـد میتواننـد از
تسـهیالت صنـدوق ضمانت صـادرات بهرمند شـوند.
راهـکار دیگـر بـرای تامیـن مالـی شـرکتهای
کوچـک و متوسـط کمـک گرفتـن از نظـام بانکـی
در قالـب ایجـاد گشـایش اعتبـاری و خریـد دِین و
فاکتورینـگ اسـت.
بهعلاوه ،انتشـار اوراق گام (گواهـی اوراق مولـد)
کـه بهتازگـی مطـرح شـده امـا هنـوز عملیاتـی
نشـده اسـت ،راهـکار دیگری اسـت کـه در صورت
عملیاتـی شـدن میتوانـد کمـک موثـری در بهبود
تامیـن مالـی شـرکتها بهخصـوص شـرکتهای
کوچـک و متوسـط باشـد.
روش دیگـر ،عرضه سـهام شـرکتها در بازار بورس
و فرابـورس اسـت تا از محل آن نـه از طریق فروش
سـهام ،بلکـه از طریـق افزایـش سـرمایه شـرکت یا
بـا اسـتفاده از حـق تقـدم و نیابـت عرضـه سـهام
بتواننـد تامیـن مالـی کننـد .در حـال حاضـر ایـن
شـیوههای تامیـن مالـی در کشـور موجـود و قابـل
اسـتفاده است.
آیـا بازارهـای سـرمایه میتواننـد بـه تامیـن مالـی
صنایـع بهویـژه بخشهـای زیرسـاختی کمـک

کننـد؟
بلـه ،واحدهـای صنعتـی ،تولیـدی و بازرگانـی از
طریـق بازار سـرمایه (بورس و فرابـورس) میتوانند
تامیـن مالـی کننـد .البتـه ورود در بـورس بـه یک
سـری اصـول و مقـررات ویژه وابسـته اسـت.
خصوصـا ورود بنگاههای کوچک و متوسـط (SME
هـا) بـه بـورس بـا توجه بـه ابزارهـای تعریفشـده
سـازمان بـورس نیازمنـد اصلاح سـاختاری
شرکتهاسـت.
آنهـا در صـورت اعمـال تغییـرات سـاختاری و
شـفافیت مالـی دفاترشـان میتواننـد در بـازار
بـورس و سـرمایه پذیـرش شـده و اوراق سـهام
منتشـر کننـد.
در چنیـن شـرایطی ایـن شـرکتها میتواننـد از
طریـق حـق تقدم بـه عنوان ناشـر افزایش سـرمایه
دهنـد و بـا اسـتفاده از ابزارهـا و اوراق مختلـف
تامیـن مالـی کنند.
آیـا اتـاق بازرگانی برای تسـهیل ورود شـرکتها به
بازارهای سـرمایه اقدامیانجام داده اسـت؟
اتـاق بازرگانـی عمدتـا بـه صـورت بنگاهـی اداره
میشـود و نمیتوانـد کار عملیاتـی انجـام دهـد .اما
از آنجـا کـه شـرکتها بـرای ورود بـه بازار سـرمایه
بایـد شـرایط احـراز داشـته باشـند ،اتـاق بازرگانی
میتوانـد کلیـات هماهنگـی و درخواسـتهای
شـرکتها را سـامان داده و فراینـد و شـرایط
پذیـرش را بـرای آنهـا تسـهیل و مطالبـه کنـد.
بـا ایـن وجـود ،اساسـا تامیـن مالـی بنگاههـای
کوچـک و متوسـط از طریـق بورس بسـیار مشـکل
اسـت؛ چراکـه اغلـب آنهـا تـا بـه امـروز سـاختار
اسـتاندارد بـورس را رعایـت نکردهانـد.

برنامه شرکت ملی گاز برای
عبور بیدغدغه از زمستان ۹۹
تشریح شد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت :برای
عبور بیدغدغه از زمستان  ۹۹و اطمینان از
پایداری و تابآوری انتقال گاز ،برنامه مشخصی
را در سه فاز تعمیرات پاالیشگاهی ،خطوط لوله
و مخازن ذخیرهسازی تدارک دیدهایم.
بـه گـزارش شـانا بـه نقـل از شـرکت ملـی گاز
ایـران ،حسـن منتظرتربتـی در ایـن بـاره اظهـار
کـرد :تعمیـرات اساسـی  ۱۱پاالیشـگاه در کشـور
از مجمـوع  ۱۸پاالیشـگاه موجـود پایـان یافتـه و
دو مـورد هـم در حـال انجام اسـت؛ تعمیـرات پنج
پاالیشـگاه دیگـر نیـز انشـاءاهلل تـا پایـان مهرمـاه
تکمیـل میشـود.
وی ادامـه داد :بـا این عملیات ،قابلیـت اطمینان ما
در پاالیشـگاهها افزایـش مییابـد و بـه ایـن ترتیب
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میتوانیـم تولیـد را بـه حداکثـر ممکن برسـانیم و
مطمئـن باشـیم کـه انتقـال پـاک ،ایمـن و بهرهور
گاز انجـام خواهد شـد.
معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز بـا بیـان اینکـه در
بخـش شـرکت انتقـال و خطـوط لولـه گاز از ۷۷۴
آیتـم مربـوط بـه پیگرانی تا به امـروز  ۷۰درصد آن
پایـان یافتـه اسـت ،تصریـح کرد :تـا پایـان مهرماه
بـا برنامهریـزی انجامشـده ،مابقـی آنهـا نیـز انجام
خواهد شـد.
تربتـی دربـاره مخـازن ذخیرهسـازی کـه سـومین
فـاز از ایـن برنامه از پیش تعیینشـده اسـت ،گفت:
در ایـن پیونـد کـه آیتـم بسـیار مهـم و راهبـردی
بـرای مـا بهویـژه در فصـل زمسـتان اسـت موفـق
شـدیم  ۳۲درصـد باالتـر از برنامـه عمـل کنیـم و
ذخیرهسـازی مخـازن را بـا موفقیـت انجـام دهیـم
کـه ایـن موضـوع میتوانـد در ذخیرهسـازیهای
راهبـردی مـا در فصل زمسـتان بسـیار یاریدهنده
با شد .
وی بـا بیـان اینکـه در سـال  ۹۸کل برداشـت گاز
از منابـع ،حـدود  ۲۷۰میلیـارد مترمکعـب بـوده
اسـت ،تأکیـد کـرد :همزمـان بـا افزایـش مصـرف
گاز و توسـعه شـبکه خطـوط لولـه و بهرهبـرداری
از تأسیسـات جدیـد تقویـت فشـار ،بـرای انتقـال
و توزیـع همـه گاز تولیدشـده بـا مشـکلی روبـهرو
نشـدیم کـه ایـن رونـد امسـال هـم ادامـه دارد.
بـه گـزارش شـانا ،محمدرضـا جوالیـی ،سرپرسـت
مدیریـت دیسـپچینگ شـرکت ملـی گاز ایـران نیز
پیـش از ایـن اعالم کـرده بود که این شـرکت برای
تأمیـن پایـدار گاز در زمسـتان امسـال آمادگـی
دارد و تمهیـدات شـرکت ملـی گاز ایـران در بخش
تولیـد ،انتقـال و توزیـع گاز از ماههـا پیـش بـرای
زمسـتان امسـال بسـیار مثبت پیـش رفتـه ،از این
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الزامات افزایش قیمت خرید
برق از نیروگاهها
محمدرضا زاهد ،کارشناس ارشد صنعت برق

تولیدکنندگان غیردولتی برق با مشکالت و
مسائل متعددی مواجهند که بدون شک «انباشت
مطالبات از وزارت نیرو»« ،افزایش چشمگیر و
بیسابقه نرخ ارز»« ،سنگینتر شدن تعهدات
ارزی آنها در قبال تسهیالت ارزی صندوق
توسعه ملی» و «پایین بودن قیمت خرید برق»،
جزو اصلیترین آنها محسوب میشود .مجموع

این چالشها در کنار شرایط نامساعد فضای
کسبوکار صنعت برق ،این دست از نیروگاهها را
در بطن بحرانی مخرب قرار داده که عمال توان
آنها را برای پذیرش مشکالت جدید از بین برده
است .بیشتر این مشکالت در اقتصاد نامتوازن
و نامتعادل برق ریشه دارند .عرضه کاالیی
استراتژیک با قیمتی غیرواقعی و در ساختاری
که عمال وزارت نیرو را در دریافت مابهالتفاوت
قیمت تمامشده و تکلیفی برق ناکام گذاشته
است ،صنعت برق را با وجود زیرساختی بودنش
به یک صنعت بحران زده تبدیل کرده است.
در این میان تالش وزارت نیرو برای واگذاری تولید
برق به بخش خصوصی با هدف افزایش راندمان و
حرکت در راستای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساسی هم نتوانست چندان کارساز واقع شود .با
وجود اینکه فعاالن بخش غیر دولتی تولید برق در
طول این سالها سهم خود را تا مرز ۶۰درصد از
تولید برق کشور افزایش دادهاند ،اما مشکالت پیش
روی آنها آنقدر پرتعداد است که عمال ادامه فعالیت
را برای آنها بسیار دشوار کرده است.
نگاهی به گذشته مبادالت نیروگاههای غیردولتی و
وزارت نیرو نشان میدهد با وجود برنامهریزیهای
صورتگرفته برای واگذاری ۸۰درصد تولید برق
کشور به بخش خصوصی ،اما سیاستهای این
حوزه آنقدر یکسویه تنظیم شد که پس از مدتی
سرمایهگذاران انگیزه خود را برای حضور در حوزه
تولید برق از دست دادند.
نکته اینجا است که ایجاد ثبات در فضای فعالیت
بخشخصوصی همواره از پیششرطهای اساسی
ورود سرمایه به نوع خاصی از فعالیتها است،
هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین عدم اجرای دقیق
قوانین یا عدم رعایت شرایط انصاف در قاعده بازی

بین بخش خصوصی و دولتی میتواند بهعنوان
عامل ضدانگیزشی و مانع در دستیابی به موفقیت
سرمایهگذاری عمل کند.
درست به همین دلیل اتخاذ فرآیندهای شفاف و
عادالنه در تصمیمگیریها از سوی قانونگذاران
و اعالم به موقع تصمیمات و پایبندی به اجرای
آنها از سوی مجریان خصوصا در شرایطی که کشور
از ناحیه اقتصاد کالن از بیثباتیهای متعدد رنج
میبرد ،بهمراتب حائز اهمیت بیشتری است .به
هر حال باید پذیرفت در شرایط پرچالش کنونی
به ریسکهای سرمایهگذاری از چند بُعد اقتصادی،
سیاسی ،فنی و کیفیت فضای کسبوکار افزوده
شده و زمانی که توسعه اندک بازارهای مالی
داخلی ،سازوکارهایی برای پوشش این ریسکها
ایجاد نمیکند ،شاهد فرار سرمایه خواهیم بود.
در همین فرآیند نهچندان پیچیده که بیش از
هر چیز زاییده نوعی ناکارآمدی مدیریت و نبود
شفافیت ساختارهای وزارت نیرو بهعنوان متولی و
سیاستگذاری که تولیدکننده و خریدار برق هم
محسوب میشود ،سرمایهگذاری بخش خصوصی
در حوزه تولید برق کاهش چشمگیری یافت و زیان
افزوده این صنعت از همین نقطه سیر صعودی به
خود گرفت.
حاال اما سرمایهگذارانی که با خرید یا احداث نیروگاه
به این حوزه وارد شده و با چالشهایش دست به
گریبان هستند ،مشکالت جدی و گسترده دیگری
هم دارند .مهمترین این مشکالت ،ثبات سقف نرخ
انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمدهفروشی از سال
 ۱۳۹۴است .البته وزیر نیرو امسال با افزایش سقف
نرخ انرژی ،کمی شرایط را بهبود بخشید ،اما تعیین
نشدن مدل مالی مشخص برای این افزایش سقف
و نحوه پیادهسازی یا استمرار این روند در آینده
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هم خود یک مشکل جدید است که حل آن بسیار
دشوار به نظر میرسد.
فراموش نکنیم تولیدکنندگان برق در شرایطی
از عدم تغییر ساالنه نرخ آسیب میبینند که
عمال ناگزیرند افزایش هزینههای اداره نیروگاه را
که ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم داخلی
است ،متقبل شوند .نکته مهم این است که به جز
امسال که با تصمیم وزیر نیرو سقف نرخ خرید برق
از بازار عمدهفروشی افزایش یافته ،تولیدکنندگان
برق در طول بیش از  ۵سال گذشته که اقتصاد
ایران بیشترین نوسانات را تجربه کرد ،هیچ افزایش
قیمتی برای برق تولیدی خود نداشتهاند .در همین
مدت وزارت نیرو هر ساله با درصدهای مشخصی
قیمت برق عرضهشده به مشترکان را افزایش
داده است .به بیان سادهتر روی ریل افزایشی
قیمتها ،بهای برق نیروگاههای غیر دولتی در
حالی افزایش نداشته است که متوسط قیمت
فروش برق به مشترکان بر اساس ترازنامه انرژی
و دستورالعملهای وزارت نیرو از سال  ۹۴تا  ۹۶از
 ۶۱۴ریال بر هر کیلوواتساعت برق به  ۷۰۰ریال
رسیده است .ضمن آنکه تعرفههای فروش برق برای
گروه بزرگی از مصرفکنندگان پرمصرف در سال
 ۲۳ ،۱۳۹۸درصد افزایش اضافی نیز داشته است.
واقعیت این است با وجود مشکالت پرتعداد کنونی
اگر در روی همین پاشنه بیتفاوتی به چالشهای
پرتعداد این حوزه بچرخد و این وزارتخانه برای
ضابطهمندکردن افزایش سقف نرخ انرژی و نرخ
پایه آمادگی بازار عمدهفروشی چارهای نیندیشد،
بهطور قطع ،صنعت برق در طول سالهای آینده به
ویژه در روزهای پیک مصرف با مشکالت عدیدهای
مواجه خواهد شد که ابعاد آن تنها در چارچوب یک
صنعت نخواهد بود و گسترهای ملی خواهد یافت.
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توزیع رصد و نظارت میشود .پروسه خرید تضمینی
برق از سامانههای خورشیدی یکی از پروسههای
موفق وزارت نیرو بوده و توانسته است مشارکت
بخش خصوصی و متقاضیان را به خوبی جلب کند.
روش دوم روش «خود تامین» است .در این روش،
مشترک سامانه خورشیدی را روی سقف خانه نصب
کرده و برق تولیدی را در خانه مصرف میکند .این
روش در چند سال اخیر در کشورهای اروپایی که
تعرفه برق خانگی آنها واقعی است و مصرف برق
خورشیدی بهصورت داخلی در خانه در مقایسه با
مصرف برق شبکه مقرون به صرفه است ،اجرایی
شده است .در حالی که در کشورهایی مانند ایران
که تعرفه برق خانگی بهصورت یارانهای و کمتر از
قیمت تمامشده برق خورشیدی است ،برای مشترک
خانگی نمیصرفد برق خورشیدی را در خانه و به
جای برق دریافتی از شبکه مصرف کند .بنابراین در
این کشورها روش خود تامین مرسوم نیست ،بلکه
روش خرید تضمینی برق خورشیدی همراه با یک
کنتور مجزا برای تزریق به شبکه به کار میرود.
حال این سوال مطرح است که آیا میتوان روش
خودتامین را بدون اقتصادی شدن اجرا کرد؟
در سالهای  ۹۲و  ۹۳وزارت نیرو تالش کرد با
اهرم تشویقی اعطای  ۵۰درصد کمک هزینه به
متقاضیان ،روش خودتامین را رایج کند ،ولی این
روش توفیقی بهدست نیاورد.
روش تشویقی دیگری که میتواند به کار گرفته
شود ،اعطای تسهیالت به متقاضیان است که نسبت
به روش کمک هزینه اول ،دارای جذابیت کمتر
بوده چرا که متقاضی باید اقساط تسهیالت را نیز
بازپرداخت کند ،در حالی که درآمدی از محل خرید
تضمینی نیز ندارد.
روش سومی که میتواند به کار گرفته شود ،الزام

مصوبه هیات وزیران و ارتباط آن با سامانههای خورشیدی

در بند سوم از مصوبه اخیر هیات وزیران (چهارم شهریور سال جاری ابالغ شد) که به مصوبه برق
رایگان معروف شده است ،به نصب مولد خورشیدی کوچک برای مشترکان پرمصرف و تامین بخشی
از برق مورد نیاز خانه از برق خورشیدی اشاره شده است.

برای توسعه سامانههای خورشیدی خانگی دو
روش متداول وجود دارد :روش «خرید تضمینی
برق خورشیدی» که در این روش ،سامانه
خورشیدی روی سقف خانه مشترک نصب شده،
برق تولیدی از سامانه خورشیدی از طریق یک
کنتور مجزا بهصورت کامل به شبکه برق تزریق و
«خرید تضمینی برق بهصورت بلندمدت با نرخهای
مشخص و اقتصادی» توسط وزارت نیرو انجام

میشود.
در این روش ،ساتبا بهعنوان متولی انرژیهای
تجدیدپذیر با شرکتهای توزیع برق سراسر کشور
قرارداد حقالعمل کاری داشته و این شرکتها
به نمایندگی از ساتبا با متقاضیان قرارداد خرید
تضمینی برق منعقد میکنند .کلیه مراحل فوق
در سامانهای که به این منظور طراحی شده است
(سامانه مهرسان) ثبت شده و توسط شرکتهای
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نصب سامانه خورشیدی برای مشترکان پرمصرف یا
برای طیفی از ساختمانها است که نیاز به بررسی و
دقت در جوانب امر دارد .در صورت استفاده وزارت
نیرو از ابزارهای تشویقی یا الزامی فوق ،با توجه به
اینکه خرید تضمینی برق وجود ندارد و مصرف برق
خورشیدی در خانه اقتصادی نیست ،مشترک در
مرحله خرید و نصب سامانه خورشیدی ،به کیفیت
تجهیزات توجه کمتری کرده و توجهش به دریافت
کمک هزینه و تسهیالت خواهد بود .همچنین به
دالیل فوق ،مشترک در مرحله بهرهبرداری نیز
توجه کمتری به سامانه میکند .بنابراین موفقیت
روش خودتامین در حال حاضر در ایران محل تردید
است.
نتیجهگیری
طبق تجربه سالهای  ۹۲و  ۹۳روش خودتامین
از نظر اقتصادی مناسب شرایط ایران نبوده است.
در صورتی که مجموعه وزارت نیرو بخواهند این
روش را با ابزارهای تشویقی یا الزام آور همراه و اجرا
کنند ،مسلما باید بهصورت آزمایشی و به موازات
خرید تضمینی برق از سامانهها اجرا شود تا موفقیت
یا عدم موفقیت آن مشخص شود.
خوشبختانه محمد ساتکین ،معاون وزیر نیرو در
سال جاری بارها اشاره کردهاند ،خرید تضمینی برق
از سامانههای خورشیدی انشعابی حفظ میشود
و در کنار آن و برای تنوع بخشی به روشهای
حمایتی ،ممکن است از روشهای دیگری نیز
استفاده شود .بخش خصوصی نیز از روشهای
جدید برای متنوعسازی سیاستهای حمایتی و
توسعه بازار حمایت کرده و آمادگی خود را برای
همکاری اعالم میکند ،مشروط به اینکه روش
فعلی خرید تضمینی برق از سامانههای خورشیدی
به هیچ وجه دستخوش تغییرات اساسی نشود.
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مدیرعاملتوانیراعالمکرد:

دو بخش بهینه سازی مصرف انرژی و پیک سایی،
به مدیریت توامان عرضه و تقاضای برق از سوی
وزارت نیرو طی سه سال اخیر اشاره کرد.
وی به استفاده از روش تعرفهای که در دنیا اجرا
میشود برای اصالح مصرف اشاره کرد و گفت:
پیشنهاد ما استفاده از این روش در کشور برای
پایین آوردن مصرف برق یک سری از مشترکان
خاص در ساعت پیک شبکه است.
«پرویز محمد نژاد» رییس کمیته برق کمیسیون
انرژی مجلس در این نشست گفت:کمیسیون انرژی
پروژهای مهم و با حساسیت ویژه و منحصر به فرد
را در حوزه برق ایجاد کرده که اخذ تصمیم متقن
و درست به طور حتم نیازمند مشاوره و تعامل با
صاحبنظران و کارشناسان در این صنعت زیربنایی
است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی
افزود :کنترل و بهینهسازی مصرف با توجه به
هزینهبر بودن احداث نیروگاه ،مد نظر ما قرار دارد
و اعتقاد داریم بهرهبرداری درست از شبکه توزیع و
کنترل مصرف برق بهترین راهکار است.
وی ادامه داد :ما از کلیات طرح برق امید پشتیبانی
میکنیم و به نظر میرسد با اجرای این طرح ملی،
عدالت اجتماعی بین مشترکانی که الگو را رعایت
میکنند و کسانی که به مصرف برق بیتوجه
هستند ،برقرار میشود.
«قاسم ساعدی» عضو کمیته برق کمیسسون
انرژی نیز بر عزم کمیسیون انرژی برای حل مسایل
صنعت برق با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با
پیشبرد فرایند توسعه در کشور تاکید کرد.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به کار مطالعاتی مجلس برای ایجاد
بسترهای برنامه هفتم توسعه همه جانبه کشور ،از

موافقت کمیسیون انرژی با کلیات طرح «برق امید»

تهران  -ایرنا  -مدیرعامل شرکت مادرتخصصی
تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
گفت:موافقت کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی با کلیات طرح"برق امید" مایه افتخار و
نقطه قوت صنعت برق است.
بهگزارش روز سه شنبه پایگاه اطالعرسانی وزارت
نیرو« ،محمدحسن متولیزاده» در نشست تخصصی
با حضور «پرویز محمدنژاد»« ،قاسم ساعدی»
و «مالک شریعتی» رییس و اعضای کمیته برق
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و از طریق
ارتباط تصویری با مدیران عامل شرکتهای توزیع
برق مناطق پنجگانه کشور در مرکز پایش شرکت
توانیر با محوریت معرفی و بررسی جزییات طرح
برق امید و قابلیتهای فنی و اجرایی این طرح
ملی ،افزود :ترکیب کمیته برق مجلس یک ترکیب
به طورکامل توانمند و آشنا به مسایل صنعت برق
است.
وی موافقت کمیسیون انرژی مجلس با کلیات طرح
«برق امید» را مایه افتخار و نقطه قوت صنعت برق
برشمرد و ضمن اشاره به طرح پیشنهادی استفاده
از داراییهای صنعت برق در بازار سرمایه ،این طرح

را برای پیشبرد طرحهای صنعت برق دانست که
نیازمند حمایت کمیسیون انرژی است.
مدیرعامل توانیر ،گفت :صنعت برق در این سالها
بهطور متوسط با  ۷.۱درصد رشد مصرف روبه رو
بود که باالترین میزان در مقایسه با متوسط جهانی
است و پاسخگویی به چنین رشدی نیازمند ۲
برابر شدن تاسیسات نیروگاهی ،خطوط و پستها
و اختصاص ساالنه نزدیک به  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان سرمایه گذاری است که از نظر منابع امکان
پذیر نبود ،هر چند به لحاظ فنی توانمندی الزم
وجود داشت.
متولی زاده ،به محدودیت منابع انرژی اشاره کرد
بهطوریکه سال گذشته محدودیت سوخت گاز که
سوخت اصلی نیروگاهها محسوب میشود ،صنعت
برق را به استفاده از  ۱۰میلیارد لیتر گازوییل به
ارزش چهارتا پنج میلیارد دالر وادارکرد که این
میزان برابر با  ۱۵درصد از کل انرژی مصرفی
نیروگاههاست.
مدیرعامل توانیر هر سه کیلووات ساعت کاهش
مصرف برق را با صرفهجویی در مصرف یک لیتر
گازوییل برابر دانست و با تاکید بر اهمیت کار در هر
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ستاد صنعت برق خواست الزام های این صنعت را
با توجه به پیشبینی سالهای آینده به کمیته برق
ارایه دهند تا این کمیته با مشورت ،هماندیشی و
اولویتبندی بتواند گامهای موثری را برای حل
چالشهای صنعت برق در برنامه هفتم توسعه
بردارد .وی اظهار داشت :همه دست اندرکاران
کشور بر این باورند که طبقات محروم جامعه باید
مورد توجه قرار بگیرند و اعتقاد دارم طرح برق امید
نیز دیدگاه عدالت محور دارد و اینکه تالش دارید
فرهنگ مصرف را با تاکید بر عدالت اجتماعی بهینه
کنید ،قابل تقدیر است.
«مالک شریعتی» عضو کمیته برق کمیسیون
انرژی مجلس نیز در این نشست خواستار طرح
دستورالعملهای اجرایی طرح برق امید در کمیته
برق کمیسیون انرژی با همکاری شرکت توانیر
و برگزاری جلسههای مشترک برای رفع نکات
جزیی از جمله فراوانیهای مربوط به شناسایی
سکونتگاههای غیردائم و خانههای خالی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر اهمیت محاسبه دقیق در طرح برق امید،
بهرهمندی ستاد صنعت برق از دادهها و اطالعات
بسیار دقیق را ویژگی مثبت صنعت برق کشور
عنوان و افزایش هزینه مشترکان پر مصرف و تشویق
کم مصرفها در این طرح را مثمر ثمر دانست.
«مصطفی رجبی مشهدی» معاون برنامه ریزی و
امور اقتصادی توانیرنیز با تبیین مطالعه پژوهشگاه
نیرو در خصوص چگونگی وضعیت تامین انرژی برق
تا سال  ،۱۴۰۷همکاری مردم با برنامههای مدیریت
مصرف طی سال  ۹۸را با حدود  ۲میلیارد کیلووات
ساعت صرفهجویی در مصرف برق همراه دانست که
بابت آن  ۱.۷میلیارد تومان پاداش به مردم تعلق
گرفت.
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مهر گزارش میدهد

شوک ترکیه به خواب
دیپلماسی گازی وزارت نفت

شوک ترکیه به خواب دیپلماسی گازی وزارت نفت
بررسیها نشان میدهد روند واردات گاز ترکیه
در حال کاهش است و اکتشاف گازی جدید این
کشور بی شک قدرت چانه زنی برای واردات گاز
از ایران را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،یک ماه پیش بود که
اردوغان رئیس جمهور ترکیه ،اعالم کرد این کشور

در  ۲۹می در چاه اکتشافی  ۱-Tunaتوانسته
است به ذخیره گازی قابلتوجهی دست یابد.
مطابق اعالم مقامات ترکیه ذخیره این میدانکه
اکنون میدان گازی ،ساکاریا «  »Sakaryaنامیده
میشود ،به میزان  ۳۲۰میلیارد مترمکعب است.
این میدان در عمق  ۳۵۰۰-۴۰۰۰متری در فاصله
 ۱۷۰کیلومتری استان زونگولداغ در دریای سیاه
قرار دارد.
کاهش وابستگی به گاز وارداتی در تولید برق
و تأکید به کاهش واردات به دلیل هزینه باالی
اقتصادی آنکه ساالنه  ۴۱-۴۵میلیارد دالر است،
از راهبردهای دولت ترکیه است که بر آن تاکید
ویژه ای دارد .گفتنی است به دلیل اینکه تولید
داخلی گاز این کشور ساالنه رقم ناچیز بین -۵۰۰
 ۴۰۰میلیون مترمکعب است ،این کشور ناچار است
حدود  ۹۹درصد تقاضای گازی خود را از کشورهای
روسیه ،ایران ،آذربایجان (بهصورت خط لوله) و
الجزایر ،قطر و اخیرا ً آمریکا (الانجی) وارد کند.
روند واردات گاز ترکیه در سراشیبی کاهش
تقاضای گازی ترکیه بین سالهای -۲۰۱۸-۲۰۱۹
 ۲۰۱۷میالدی به ترتیب  ۴۷.۲ ،۵۱.۶و ۴۳.۲
میلیارد مترمکعب در سال بوده که روند کاهشی آن
مشهود است .با وجود هشدار کارشناسان مختلف
به تصمیمگیران حوزه دیپلماسی گازی کشور بویژه
در چند سال گذشته ،به نظر میرسد همچنان
توجه خاصی به موضوع بازارسازی و ایمن سازی
بازارهای گازی کشور نمیشود .به باور بسیاری
از کارشناسان ،به دلیل تحوالت ساختاری بازار
جهانی و منطقهای گاز ،فرصتهای صادرات ایران
به صورت «بازگشتناپذیری» در حال تهدید است،
به همین دلیل ضروری است که عالوه بر «تثبیت
جایگاه گازی ایران» در بازارهای کنونی ،به کسب

سهم حداکثری در بازارهای در دسترس از طریق
خط لوله اقدام شود.
از سویی دیگر برخی دیگر معتقدند ایران باید در
حوزه صادرات ال ان جی فعال شود ،اما به این
موضوع توجه نمیشود که بازار جهانی الانجی
تا آینده میانمدت ( ۵-۱۰سال) به دلیل عدم
دسترسی به فناوری مایعسازی گاز در دسترس ایران
نخواهد بود و الزم است که تمرکز اولویتگذاری
فعلی صادرات گازی کشور بر صادرات گاز از طریق
خط لوله قرار گیرد.
چگونه سد تنگتر شدن حلقه تحریمها شویم؟
به گزارش خبرنگار مهر ،در نگاه به کسب سهم از
بازار گاز منطقهای و صادرات گاز ،عالوه بر منافع
صرف اقتصاد انرژی ،باید بر ابعاد امنیت انرژی آن از
نظر راهبردی نیز توجه شود .موضوعی که با گسترش
«وابستگی متقابل انرژی بین کشوری» میتواند
«مؤلفههای زمینهساز ایجاد و تداوم تحریم خارجی
بر ایران» را برای همیشه از بین ببرد .اما واکنش
وزارت نفت به عنوان متولی منافع انرژی کشور به ۲
شکل تقریباً تکراری بوده است؛ نخست آنکه کوچک
نمایی تحوالت آسیبزا به برنامههای صادرات گازی
کشور که از سوی منتقدان بیان میشده است.
مث ً
ال در پی انتشار خبر کشف میدان گازی جدید
ترکیه با ذخیره  ۳۲۰میلیارد مترمکعب ،وزیر نفت
ایران بیان داشت که این میدان در صورتی که همه
شرایط سرمایهگذاری فراهم باشد ،میتواند بین
 ۳۰-۳۵میلیون مترمکعب در روز تولید کرده که
به نسبت تقاضای روزانه  ۱۳۰میلیون مترمکعبی
گاز ترکیه ،نمیتواند سبب بینیازی گازی ترکیه
از ایران شود.
طبق نظر متخصصان حوزه دیپلماسی گاز ،استدالل
وزیر نفت ایران کام ً
ال با واقعیات در تضاد است زیرا
6

برق و انرژی

افزایش عرضه داخلی  ۳۰-۳۵میلیون مترمکعب در
روز گاز ترکیه در شرایطی که تا سال  ۲۰۲۵میالدی
روند رشد تقاضای گازی ترکیه چندان چشمگیر
نیست (در حد  )۳Bcm-۵به معنی افزایش قدرت
چانهزنی ترکیه در قراردادهای واردات گازی خود
از عرضهکنندگان فعلی نظیر ایران ،آذربایجان و
روسیه است.
تزارها بیکار نمینشینند
با توجه به سیاستهای تثبیت حضور گازی در بازار
ترکیه از سوی روسیه و آذربایجان و حتی برنامههای
مصوب افزایش صادرات گازی خود به ترکیه از
طریق خطوط لوله ترکیش استریم (گاز روسیه) و
پروژه شاهدنیز ( ۲-گاز آذربایجان) ،افزایش ۳۰-۳۵
میلیون مترمکعب تولید داخلی گاز ترکیه ،بیش از
حجم گاز وارداتی از ایران بوده که هیچ استراتژی
مناسبی برای تثبیت و افزایش حضور در بازار گاز
ترکیه ندارد.
متأسفانه وزیر نفت در موضعگیری خود توجه نکرد
که ترکیه احتماالً به گاز ایران نه دیگر برای تأمین
تقاضای داخلی خود بلکه برای تأمین برنامههای
صادرات گازی خود توجه خواهد کرد و شرط و
شروطی برای تمدید قرارداد گازی خود در سال
 ۲۰۲۶میالدی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر ،بر اساس این گزارش،
فرافکنی ضعفهای ناشی عدم پیشبرد طرحهای
صادرات خط لولهای گازی کشور در «فرصتهای
طالیی گذشته» (نظیر  ۲ساله بعد از برجام تا قبل
از خروج ترامپ از برجام) به «عدم تمایل دیگران
به همکاری گازی با ایران» در شرایطی است که
پیگیری طرحهای غیرراهبردی نظیر ۵۰۰ FLNG
هزار تنی در دورهای مورد تأکید زنگنه در وزارت
نفت بوده است.
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تراکنشهای بانکی سال  93به کمک مختومه شدن پروندههای
مالیاتی آمد

دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده های مالیاتی
براساس تراکنش های بانکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده های مالیاتی
که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی است.
در همین راستا محمد برزگری مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه
ای به روسا و مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش های بانکی سال  93خبر داد تا در این راستا پرونده
مالیاتی مودیان مختومه شود.
در این نامه آمده است :نظر به اینکه براساس مصوبه شماره  ۴جلسه مورخ  ۱۷/۶/۱۳۹۹کارگروه مبارزه
با فرار مالیاتی مقرر شده است :دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ،تراکنش های بانکی تکمیلی سال
 ۱۳۹۳که تا روز جاری (  ) ۱۷/۹/۱۳۹۹به دفتر مذکور واصل شده است را حداکثر تا تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹
پاالیش و به ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال نماید و مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی
ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص از مهلت سه ماهه موضوع ماده ۱۵۷
قانون مالیاتهای مستقیم برای ابالغ و یک ماهه اعتراض نیز در دریافت اطالعات تکمیلی از مؤدیان و بررسی
دقیق و کارشناسی موضوع استفاده نموده تا پرونده های مذکور حتی المقدور در اجرای مقررات ماده ۲۳۸
قانون مالیاتهای مستقیم مختومه گردد».
خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق انجام پذیرد.

برنامه چین برای افزایش
محبوبیت یوان

به گفته یک مقام چینی ،دولت این کشور به
دنبال تقویت جایگاه یوان در نظام ارزی و مالی
جهانی است.
به گزارش ایسنا به نقل از راشا تودی ،یکی از
مقامات ارشد دولت چین از برنامه این کشور برای
ترغیب دیگر کشورها به استفاده از یوان به عنوان
ذخیره ارزی و هم چنین تقویت جایگاه این ارز در
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پیشبرد پروژه موسوم به جاده و کمربند که از آن
به عنوان جاده ابریشم جدید یاد می شود ،خبر داد.
هوانگ کی فان که پیشتر شهردار شهر چونگ
کینگ بوده است با اشاره به سهم  ۱.۷۶درصدی
یوان از پرداخت های ارزی خارجی تا پایان ماه
ژوین گفت :سهم یوان از ذخایر ارزی هنوز پایین
است که این مساله با جایگاه چین در اقتصاد جهانی
همخوانی ندارد .چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و
شریک نخست تجاری بسیاری از کشورها به شمار
می رود.
هوانگ با بیان اینکه دولت چین باید به تالش های
خود برای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت
کشورهای مختلف با استفاده از یوان شدت ببخشد،
انعقاد پیمان های پولی و تشویق بانک های مرکزی
به استفاده از یوان را راه شتاب بخشیدن به روند
جهانی سازی یوان دانست .چین در حال حاضر به
دلیل کرونا با اخالل در زنجیره تجارت جهانی مواجه
شده است و این مساله یک فرصت دو لبه است که
به این کشور امکان می دهد تا زمان عادی شدن
جریان های تجاری روی امضای پیمان ها تجاری و
سرمایه گذاری جدید با دیگر کشورها متمرکز شود.
پروژه جاده و کمربند که در سال  ۲۰۱۳توسط شی
جین پینگ -رییس جمهور چین با هدف ایجاد
کریدور تجاری جدید اعالم شد و اکنون  ۱۶۷کشور
جهان در آن مشارکت دارند .قرار است این پروژه
عظیم که تاکنون حدود  ۱.۳۷تریلیون دالر هزینه
در بر داشته است باعث ایجاد زنجیره متصل تجارت
جهانی با محوریت چین بین آسیا ،اروپا ،آفریقا و
آمریکای جنوبی شود و به عقیده کارشناسان ،با
توجه به امکان نصف شدن هزینه تجارت جهانی از
طریق آن انتظار می رود کشورهای بیشتری نیز در
آینده به آن ملحق شوند.
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چرا آمریکا جلوی سرمایه
گذاری بانکها در بورس را
گرفت؟/احتمال تکرار تجربه
بورس نیویورک در ایران

آمریکا بعد از سقوط سنگین شاخص بورس
نیویورک در اوایل قرن بیستم ،سرمایه گذاری
بانک های تجاری در بورس را ممنوع کرد تا
مجددا این اتفاق تکرار نشود و این ممنوعیت
بعد از  9دهه ،همچنان پابرجاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
شاخص بورس در هفته های اخیر با کاهش قابل
توجهی مواجه شده و همین امر منجر به تشدید
تالش های دولت برای صعودی کردن شاخص
بورس شده است.
یکی از مهمترین اقدامات مذکور ،مصوبه شورای عالی
بورس مبنی بر لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها
در بورس است این مصوبه با انتقادهای شدید برخی
کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است .آنها
معتقدند که لغو ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها
در بورس ،برخالف بند «ب» ماده  ۱۶قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
(مصوب اردیبهشت ماه  )94بوده و می تواند منجر
به تشدید تورم و رکود شود .آنها اعتقاد دارند لغو
ممنوعیت سرمایهگذاری بانکها در بورس منجر به
ورود منابع مالی پرریسک به بازار سرمایه خواهد

شد و در بلندمدت چیزی جز استفاده از قدرت
خلق پول بانکها در راستای منافع سرمایهگذاران
کالن نخواهد بود و موجب بی ثباتی بیشتر و تشدید
سقوط شاخص بورس خواهد شد.
در همین زمینه ،بررسی تجربه آمریکا در اوایل قرن
بیستم در این زمینه ،مفید به نظر می رسد.
*روند صعودی بورس آمریکا پس از جنگ جهانی
اول
در دوران پس از جنگ جهانی اول که آمریکا توانست
به عنوان یکی از پیروزمندان این جنگ ،خود را به
عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در سطح بینالملل
مطرح کند ،بازار بورس این کشور نیز همپای دیگر
صنایع رشد چشمگیری داشت .بر اساس آمارها،
از سال  1921تا  1929میالدی ،بهترین دوره

صعودی بورس آمریکا بوده که تاکنون تکرار نشده
است .در این دوره زمانی ،شاخص بورس نیویورک
بیش از  6برابر شد و بسیاری از سرمایهگذاران خرد
و کالن را جذب کرد.
*سقوط سنگین و سریع شاخص بورس آمریکا در
اواخر سال 1929
با بی توجهی مقامات بورس آمریکا به هشدارهای
کارشناسان درباره رشد حبابی شاخص این بورس،
شاخص بورس آمریکا در اواخر سال  1929به شدت
سقوط کرد و در عرض کمتر از یک ماه ،شاخص
بورس نیویورک نزدیک به یک سوم کاهش یافت.
در ادامه نیز روند سقوط بورس آمریکا برای حدود
 4سال ادامه داشت و شاخص این بورس به کمتر
از یک پنجم کاهش یافت .سقوط شاخص بورس
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آمریکا در اواخر سال  ،1929رکورددار سریعترین
افت شاخص این بورس بوده که تاکنون و علی
رغم بحران هایی مانند بحران مالی سال  2007و
همچنین بحران کرونا در ماه های اخیر ،تکرار نشده
است.
پس از این سقوط بزرگ شاخص بورس ،بسیاری
از سهامداران آمریکایی به خیابانها آمدند و به
اعتراض در خیابانهای نیویورک پرداختند.
*ممنوعیت سرمایهگذاری بانکهای تجاری آمریکا
در بورس
نهایتا در سال  1932و درحالیکه روند نزولی
شاخص بورس در آمریکا همچنان ادامه داشت،
نمایندگان کنگره برای جلوگیری از وقوع مجدد
شرایط مشابه که موجب زیان شدید بخش قابل
توجهی از سرمایهگذاران خرد شده بود ،قانونی با
عنوان « ِگلَس-استیگال» را به تصویب رساندند .بر
اساس این قانون که تاکنون و با گذشت بیش از 9
دهه همچنان پابرجا مانده است ،بانکهای تجاری
به کلی از هرنوع سرمایهگذاری در بازارهای بورس
و اوراق بهادار منع شدند .فلسفه این ممنوعیت
جلوگیری از روند «ورود گسترده سرمایه پرریسک»
به بورس و رشد حبابی شاخص این بازار بود که در
نهایت سقوط شدید این شاخص را به دنبال داشت.
همچنین تدوین کنندگان این قانون اعتقاد داشتند
منابع بانکی باید از بازارهای پرریسک مانند بورس
دور بماند و تنها برای موضوعاتی مانند تسهیالت
مسکن و یا تأمین مالی بخش تولید مورد استفاده
قرار بگیرد .حال باید دید که مسئولین کشورمان از
این تجربه آمریکا درس می گیرند و مجددا جلوی
سرمایهگذاری بانکها در بورس را خواهند گرفت و
یا باید منتظر تکرار تجربه مشابه بورس نیویورک در
اوایل قرن بیستم در ایران باشیم؟
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افزایش بهرهوری از طریق
«بازیگوشی»

تاریخ مصرف «مقررات سخت اداری» در
شرکتهای موفق به پایان رسیده و «وقت بازی
و سرگرمی در طول ساعات کار» جایگزین آن
شده است .مدیران موفق با دو هدف کاهش
«استرس» و افزایش «انگیزه» ،محیط سازمان
را از حالت خشک خارج میکنند .پژوهشهای
مرتبط میگوید« ،بازیگوشی» به علت تاثیر روی
مغز ،بهرهوری در محیط کار را افزایش میدهد.
بسیاری از شرکتها نمیتوانند مفهوم «بازی» را
در فعالیتهای رایج خود بگنجانند .برعکس ،در
کسبوکارهای مختلف ،اکثر شرکتها تمرکز خود
را روی تعیین اهداف قابل اندازهگیری میگذارند
و برای رسیدن به این اهداف نگرشی جدی،
سختکوشانه و منظم در پیش میگیرند .این شرایط
کامال در تناقض با مفهوم بازی است .به عالوه،
این سازمانها اغلب دارای انواع مقررات داخلی
پیچیدهای هستند (بهعنوان مثال سیاستها،
رویهها ،دستورالعملها و )...که از ایجاد هرگونه
فعالیت یا رویداد بازیگونه در محیط کار آنها
ممانعت میکنند .همچنین این اعتقاد در بین
آنها کامال ریشه دوانده که ذهن کارکنان نباید از
پیگیری اهداف شرکت منحرف شود .اغلب ،کارکنان

چنین شرکتهایی مجبور به کار مداوم و فرسایشی
میشوند که نمونه آن را میتوان در الزام پاسخگویی
 ۲۴ساعته و  ۷روز هفته آنها دید .با این حال،
پژوهشهای فراوانی نشان دادهاند که این رویکرد
بیامان و مداوم اغلب منجر به فرسودگی شغلی
کارمندان و از بین رفتن تعادل زندگی-کار آنها
میشود؛ مواردی که هر دوی آنها برای دستیابی
یک سازمان به اهداف خود حیاتی هستند.
به عبارت ساده ،شرکتها بهطور معمول کارکنان را
تشویق میکنند که فقط روی فعالیتهای «جدی»
که منجر به دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت
میشوند ،تمرکز کنند .در نتیجه ،به نظر نمیرسد
بازی در اکثر فعالیتهای کسبوکار جایگاه خاصی
داشته باشد .با وجود این ،طی سالهای اخیر ،رابطه
بین بازی و فعالیتهای کاری جایگاه مستحکمتری
در پژوهشها پیدا کرده است .اهمیت این ارتباط
را میتوان در محیطهای کاری بهصورت جزء و در
فضای کسبوکار بهطور کلی مشاهده کرد.
در رابطه با این موضوع ،هنری مورای (Henry
 )Murrayدر کتاب مشهور خود با عنوان
«انگیزهها و احساسات» نشان داده است که بازی
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی است .این
نویسنده نمونههایی از بازی را ذکر کرده که از بین
آنها میتوان به انجام فعالیتهای بدون هدف خاص،
شوخی کردن ،تمرکز بر رویدادهای آزادکننده
استرس و شرکت در بازیها و رویدادهای اجتماعی
اشاره کرد .برخی از مهمترین مزایای بازی برای
فعالیتهای کاری در زیر آورده شده است:
• صاحبنظر حوزه انسانشناسی ،آبراهام مازلو،
نشان داده است که وقتی افراد نگرشی بازیگونه
و شاداب نسبت به فعالیتهای کسبوکار اتخاذ
میکنند ،تمایل به خوشرویی بیشتری داشته و

پرخاشگریشان کم میشود .این مساله باعث بهبود
کیفیت تعامالت آنها با سایر ذینفعان میشود .یک
ویژگی مشترک در همه این فعالیتها و رویدادهای
بازیگونه این است که باعث افزایش روحیه و
احساسات مثبت کارمندان میشوند .در رابطه با این
موضوع ،پژوهشی نشان داده است که احساسات
مثبت کارمندان عامل بسیار مهمی در موفقیت
تمام فعالیتهای کاری آنها است.
• برخی مطالعات پژوهشی به این یافته رسیدهاند
که فعالیتهای بازیگونه باعث خالقیت و روحیه
آزمایشگری افراد میشود و در نتیجه میتوان از
آنها انتظار ارائه ایدههای ناب داشت .این پژوهش
همچنین نتیجه گرفته است هنگامی که افراد در
فعالیتهای بازیگونه شرکت میکنند ،ارتباطات
عصبی بیشتری در مغز آنها ایجاد میشود که باعث
افزایش انعطافپذیری و انطباق آنها در مواجهه با
شرایط چالشبرانگیز میشود .افزایش ریسکپذیری
و برخورداری از ذهنی باز نسبت به ایدهها و نظرات
مختلف ،از مهمترین مزایای چنین نگرشی است.
• برخی دیگر از پژوهشگران مشاهده کردند که
اضافه کردن فعالیتهای بازیگونه به محیط کار
باعث بهبود روحیه و انرژی کارکنان میشود .عالوه
بر این ،افرادی که با روشی بازیگونه و شاداب
با دیگران ارتباط برقرار میکنند ،تمایل دارند
ارتباطات شخصی ،انسانی ،تازه و اصیل بیشتری با
آنها برقرار کنند .این فعالیتهای بازیگونه به افراد
کمک میکند یکدیگر را فراتر از نقشهای شغلی،
نقابهای اجتماعی و مشخصات شغلی ببینند که
نتیجه آن ایجاد ارتباطات خودجوش و اصیلتری
بین آنها است.
در نتیجه ،شرکتها باید مزایای ذکر شده برای
معرفی فعالیتهای بازیگونه و شاداب را در نظر

یادداشت

گرفته و به پیشنهادهای زیر توجه کنند .این
پیشنهادها میتوانند در مورد هر شرکتی اعمال
شوند و هدف آن این است که به تدریج فعالیتها
و رویدادهای بازیگونه بیشتری را در محل کار
معرفی کنید.
تنظیم فعالیتهای بازیگونه با نگرشی مثبت:
مهم است این نکته را درک کنیم که فعالیتهای
بازیگونه برخالف تصور بسیاری از مدیران میانی و
مدیران عامل ،اتالف وقت و سطحینگری نیستند.
در عوض این فعالیتها برای هر سازمانی دارای
ارزش باالیی هستند .معرفی مکرر فعالیتهای
بازیگونه افراد را به بداههپردازی ،کاوش در
مسیرهای نوآورانه تجاری ،تقویت تعامالت
اجتماعی و ترجیح پروژههای تیمی تشویق میکند.
این فعالیتهای بازیگونه یک ویژگی مشترک
دارند :طی آنها ،بیشتر رویههای رسمی سازمانی و
جنبههای رسمی کار بهصورت موقت کنار گذاشته
میشوند و این باعث میشود کارکنان رفتاری
کاوشگرانه و خودجوش داشته باشند .پژوهشها
همچنین به این یافته رسیدهاند که این فعل و
انفعاالت بازیگونه منجر به ترشح هورمونی به نام
اکسیتوسین میشود که نقش مثبتی در سالمت
روحی و جسمی کارکنان خواهد داشت .همچنین
مشخص شده است که اکسیتوسین روابط متقابل
اجتماعی مانند همکاری ،اعتماد به دیگران و ...را
تقویت میکند.
پرسیدن سواالت عمیق درباره بازی :بیشتر
محیطهای کاری مملو از برنامههای پرتنش،
بیپایان و از بین برنده انگیزه هستند .بنابراین،
ضروری است که شرکتها بتوانند بهطور مرتب به
اهمیت جذاب و شاداب کردن محیط کار پرداخته
و عمیقا به این موضوع بپردازند که «چرا بازی برای
متن کامل
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