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شرکتهای عضو
مشکالت بیمهای خود را به سندیکا اعالم کنند

«مهدی مسائلی» ،عضو هیات مدیره و رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا روند بررسی و در دستور کار قرار گرفتن مسائل فعاالن
صنعت برق با سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرده است.
یکــی از مشــکالتی کــه فعــاالن صنعــت بــرق در کنــار
چالشهــای پرتعــداد ناشــی از اقتصــاد نابســامان بــرق
و نظــام ناکارآمــد حقوقــی و قراردادهــای ایــن صنعــت
بــا آن دســت بــه گریبــان بودهانــد ،مســئله بیمــه
قراردادهــای پیمانــی بــوده اســت .در حقیقــت تعــدد
بخشــنامههای ســازمان تامیــن اجتماعــی و نیــز
مبهــم و قابــل تفســیر بــودن آنهــا در کنــار ناآگاهی دو
طــرف نســبت بــه ضوابــط و شــرایط یکدیگــر ،تعییــن
حــق بیمــه قراردادهــای پیمانــی را بــه یــک چالــش
جــدی و هزینهســاز بــرای شــرکت هــای فعــال در
صنعــت بــرق کشــور تبدیــل کــرده بــود لــذا پیگیــری
بــرای حــل ایــن مســاله از ســال  ۹۷در دســتور کار
ســندیکا قــرار گرفــت .مشــارکت ســندیکای صنعــت
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ادامه در صفحه2

یادداشت

وقتی بانک شانه خالی میکند

اصالح نظام بانکی و وادارکردن این شبکه عظیم به بازگشت
به ریل خدمتگذاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر ،یک
وظیفه بزرگ ملی است.
ناصرذاکری
کارشناساقتصادی

چگونه در اقتصاد ما پول ملی از انجام وظایفش شانه خالی
کرده است .به بیان دقیقتر متولیان امر وظایف خود را در
قبال حمایت از پول ملی انجام نداد ه و موجبات تضعیف آن
و درنتیجه واردآمدن ضربهای کمرشکن به اقتصاد خانوارهای
کمدرآمد و به کل اقتصاد ملی را فراهم آوردهاند .در این
یادداشت به این نکته میپردازم که شبکه بانکی در کشور
ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته است .شرایط
«خاص» اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی در چند
دهه گذشته موجب شده «تجارت پول» رونق چشمگیری بیابد.
ی و حضور گسترده و بیضابطه
گسترش حیرتانگیز شبکه بانک 
مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به «بحران
غیرمجازها» معروف شد ،همه و همه نشانههای شکلگیری این
تجارت مخرب بود .بانک بهعنوان یک بنگاه اقتصادی طبعا به
فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب
متن کامل

شماره  03  2988آبـان 1400
ادامه از صفحه قبل

بــرق ایــران بــا اتاقهــای بازرگانــی ایــران و
تهــران و برخــی از تشــکلهای فعــال کارفرمایــی
در نهایــت منتــج بــه برگــزاری نشســتهای
منظمــی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه منظــور
بررســی بخشــنامههای مرتبــط و رفــع ابهامــات
و نقصانهــای آن شــد .تــاش و مشــارکت
بیســابقه و فرابخشــی تشــکلهای بخــش
خصوصــی در کنــار همراهــی ســازمان تامیــن
اجتماعــی بــه تدویــن بخشــنامه تلخیــص و تنقیــح
بخشــنامه حــق بیمــه مقاطعــهکاران منجــر شــد
کــه بــه گفتــه کارشناســان بــه نوعــی شــابلون بیمه
قراردادهــا محســوب شــده و میتوانــد از تفســیرها
و اعمــال ســلیقههای نادرســت جلوگیــری کــرده و
تــا حــدی دو طــرف را بــه یــک درک مشــترک از
شــرایط برســاند .مشــارکت مســتمر ،جــدی و موثــر
ســندیکا در تدویــن ایــن بخشــنامه کــه بــه تاییــد
تشــکلها و ســازمان تامیــن اجتماعــی رســیده
اســت یکــی از دســتاوردهای ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران در حــوزه تامیــن اجتماعــی بــوده
اســت« .مهــدی مســائلی» ،عضــو هیــات مدیــره و
رئیــس کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکا
رونــد بررســی و در دســتور کار قــرار گرفتن مســائل
فعــاالن صنعــت بــرق بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی
را تشــریح کــرده اســت.
مســائلی با اشــاره بــه اینکــه طــرح استانداردســازی
محاســبه حــق بیمــه قراردادهــای صنعــت بــرق،
دوم بهمــن ســال  1397در اتــاق بازرگانــی تهــران
رونمایــی و مــورد اســتقبال و وثــوق مدیریــت
بیمــه اتــاق قــرار گرفــت ،گفــت :طــرح مذکــور
 11اردیبهشــت ســال  1398بــا حمایــت معاونــت
کســب و کار اتــاق تهــران در جلســهای در اداره
کل غــرب تهــران ســازمان تامیــن اجتماعــی مــورد

بررســی قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :اوایــل خــرداد ســال  1398ایــن
طــرح بــه اطــاع مدیــرکل دفتــر بررسـیهای فنــی
بازرگانــی قراردادهــا و پشــتیبانی شــرکت توانیــر
رســید و بعــد از آن بیــن ســالهای  1398تا 1400
بالــغ بــر  50جلســه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی
در ایــن خصــوص برگــزار شــد کــه  9جلســه از ایــن
تعــداد جلســات بــا محوریــت ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران بــه صــورت مشــترک بــا شــرکت توانیــر
بــرای حــل مشــکالت بیمـهای قراردادهــای فعــاالن
صنعــت بــرق برگــزار شــد.
رئیــس کمیتــه حقوقــی و قراردادهــای ســندیکا
تصریــح کــرد :در روزهــای شــروع اوجگیــری شــیوع
کرونــا و بــه تاریــخ  14اســفند  98جلســهای در
محــل ســازمان تامیــن اجتماعــی کل کشــور بــه
همراهــی اتــاق تهــران ،ســندیکا و شــرکت توانیــر
درخصــوص بخشــنامه  14/5درآمــد برگــزار شــد
کــه بــه تهیــه پیشنویــس توافقــی بیــن ســازمان
تامیــن اجتماعــی ،توانیــر و بخــش خصوصــی منجر
شــد .البتــه بررســی ایــن بخشــنامه بــه علــت
شــرایط کرونــا و تغییــرات در مدیریــت معاونــت
بیمــه ســازمان مــدت زمــان کوتاهــی متوقــف مانــد
و ســپس در  11تیــر  1399در کمیســیون مــاده
 12اتــاق ایــران مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و بــه
ارائــه یــک نامــه اداری و ابــاغ آن بــه تمــام شــعب
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــرای استاندارســازی
محاســبه حــق بیمــه قراردادهــای صنعــت بــرق در
حــوزه توزیــع منتــج شــد.
مســائلی بــا اشــاره بــه آغــاز بررســی بخشــنامه
تنقیــح و تلخیــص مقاطعــهکاران در اول شــهریور
 1399در ســازمان تامیــن اجتماعــی ،تاکیــد
کــرد :بــا بررســی بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص

مقاطعــهکاران بــه نوعــی خالصــه ســازی
بخشــنامههای ســری  14و دســتورات اداری آن در
ســازمان تامیــن اجتماعــی کلیــد خــورد و تقریبــا
بــه مــدت  6مــاه ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه در 20
اســفند  1399بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص مقاطعه
کاران از طــرف ســازمان تامیــن اجتماعــی ابــاغ
شــد .بــا ابــاغ ایــن بخشــنامه نزدیــک بــه دو هــزار
بخشــنامه و دســتور اداری تبدیــل بــه  40بخشــنامه
و دســتور اداری شــد و ایــن اقــدام نشــان از تغییــر
رویکــرد ســازمان تامیــن اجتماعــی دارد .ســازمان
تامیــن اجتماعــی در دوره مدیریــت آقــای ســاالری
مقطــوع ســازی و استانداردســازی را در دســتور کار
قــرار داد تــا مشــکالتی کــه بخــش خصوصــی و
فعــاالن کســب و کار بــه عنــوان شــرکای اجتماعــی
بــا ســازمان دارنــد بــه حداقــل برســد.
وی ادامــه داد :بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص
مقاطعــهکاران ابــاغ شــد امــا چــون وضعیــت
قراردادهــای  PCو  EPCدر آن مراعــا مانــده بــود،
نامــهای در ایــن خصــوص خطــاب بــه ریاســت
هیــات مدیــره ســازمان تامیــن اجتماعــی تهیــه و
در آن قیــد شــد کــه وضعیــت قراردادهــای مذکــور
در ایــن بخشــنامه تعییــن تکلیــف نشــده اســت و
بایــد پیگیــری شــود .بــرای پیگیــری ایــن موضــوع
کمیتــهای تحــت عنــوان کمیتــه وحــدت رویــه
ایجــاد شــد کــه ایــن کمیتــه در خــرداد  1400از
طریــق بخشــنامهای بــه شــورای مقرراتزدایــی و
وحــدت رویــه ســازمان تامیــن اجتماعــی تبدیــل
شــد و از مهــر مــاه  1400آغــاز بــه کار کــرد و
ســندیکا تــا امــروز  6موضــوع کلیــدی فعــاالن
صنعــت بــرق را جهــت بررســی و پیگیــری بــه
دبیرخانــه ایــن شــورا ارســال کــرده اســت.
عضــو هیــات مدیــره ســندیکا افــزود :در دوره
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برق و انرژی

هفتــم هیــات مدیــره ســندیکا درخصــوص تعامــل
و ایجــاد ارتبــاط بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی
کارهــای ویــژهای صــورت گرفتــه اســت .ســندیکا
در ایــن دوره تالشهــا و اقدامــات بســیاری بــرای
حــل مشــکالت بیم ـهای اعضــای خــود انجــام داد
کــه تــا حــدودی هــم در بهبــود کســب و کار اعضــا
موثــر بــود .در ایــن راســتا ،اتــاق بازرگانــی تهــران
هــم همکاریهــای بســیار تنگاتنــگ و موثــری بــا
ســندیکا داشــته اســت کــه جــا دارد از همیــن جــا
از آقــای دکتــر حاجــی پــور معاونــت کســب و کار
اتــاق و ســرکار خانــم علیآبــادی مدیــر بیمــه اتــاق
تهــران کمــال تشــکر را داشــته باشــیم.
مســائلی در پایــان خاطرنشــان کــرد :شــرکتهای
عضــو ســندیکا میتواننــد کوچکتریــن مســئلهای
خــود بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی را کــه در قانون
تصریــح شــده امــا در اجــرا بــا مشــکل مواجه شــده
اســت ،بــه همــراه مــدارک و مســتندات به ســندیکا
اعــام کننــد تــا در مســیر پیگیــری قــرار بگیــرد.
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محمد صادق محمودی به عنوان دبیر جدید سندیکای صنعت برق
خراسان انتخاب شد

در جلسه تودیع و معارفه دبیر سندیکای شعبه خراسان ،مهندس محمودی ضمن تبیین برنامه های
خود ابراز امیدواری کرد با توجه به رسالت و اهدافی که سندیکا دارد و نگرش جدید هیات مدیره و با
حمایت شرکت های عضو در دبیرخانه شاهد پیشرفت بیش از پیش خواهیم بود.
در ادامه رئیس و سایر اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر اجرایی شعبه ضمن خوش آمدگویی و تبریک انتصاب
ایشان به سمت دبیری سندیکا ،تاکید کردند در راه رسیدن به پویایی بیشتر شعبه از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.
در این جلسه رضا نمازی ،دبیر سابق شعبه در ابتدا ضمن تشکر از هیات مدیره فعلی و دورههای گذشته،
مدیر اجرایی شعبه و همچنین مدیران عامل شرکت های عضو خراسان و هیات مدیره و دبیر سندیکای
صنعت برق ایران که در این سالها با آنان همکاری داشته ،به ارائه گزارشی از اقدامات و خدماتی که تاکنون
در حوزههای مختلف در دبیرخانه انجام پذیرفته است ،پرداخت و برای دبیر جدید شعبه آرزوی موفقیت کرد.
ایشان نیز اشاره کردند در راه پیشرفت سندیکا هر جایی که نیاز باشد آماده انتقال تجربیات خود خواهند بود.
در ادامه این جلسه هیات مدیره ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات مهندس نمازی در طول تصدی
پست دبیری سندیکا  ،جهت بهرهمندی از تجربیات آقای نمازی ،طی حکمی ایشان را به عنوان مشاور
هیات مدیره منصوب کردند.
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شروع کنید :اقدامات کوچک و قابل اجرا.
ما نامشان را «آزمایش های کوچولو» گذاشتهایم.
«ترانها ( ،»)Tran Haاستراتژیست کسب وکار
و طراحی میگوید« :آزمایش های کوچک ،راهی
برای معرفی ایدههای جدید یا ترویج رفتارهای
جدید است.چه برای خودتان و چه میان اعضای
تیمتان .این تجربهها به لحاظ مقیاس ،کوچک یا
به اصطالح ما ،کوچولو هستند.وقتی با گام های
کوچک شروع میکنید ،تغییر ،آنقدرها هم ترسناک
و خسته کننده نیست».
تران سالها با من همکار بوده و ایده آزمایشهای
کوچک را برای نخستین بار سالها پیش از او
شنیدم .از آن موقع ،من بارها از این روش برای
کمک به مراجعانم استفاده کرده ام تا بتوانند
مشکالت بزرگ را ابتدا به بخشهای کوچک تقسیم
کرده سپس رفع کنند .خودم هم از این روش
استفاده کرده ام .مثال اینکه چه طور بتوانم بهتر
دورکاری کنم یا چه طور استرسم را کنترل کنم.
این یک رویکرد است وآنقدر انعطافپذیراست که
در طیف وسیعی از شرایط کاربرد دارد اما در عین
حال ،آنقدر ساختارمند است که با کمکش بتوانید
از پس مشکالت بزرگ و سخت برآیید.
روش آزمایش های کوچک ،یکی از بهترین راهها
برای مدیریت تغییرات فرهنگی و رفع مشکالت
پیچیده است چون به شما یک نقطه ورود نشان
میدهد .انسان ها پیچیده اند و نحوه تعاملشان با
یکدیگر به سختی قابل تجزیه و تحلیل است به ویژه
وقتی دینامیکها (یا همان عوامل موثر بر روابط) در
تمامی ابعاد محیط کار ریشه دوانده باشد .به همین
علت ،شروع با گام های خیلی کوچک بسیار مفید
و کاربردی است.
تران میگوید( « :این روش) ،مثل این است که

«آزمایشهای کوچک» ،رفتارهایی که بهنتیجهمنجرمیشوند

تغییرات بزرگ با آزمایش های کوچک

بعضی تغییرات در یک سازمان یا اصالح رفتارها در یک تیم کاری ،به سادگی آنچه مدیران تصور
میکنند ،اتفاق نمیافتد .یک الگو تحت عنوان «آزمایشهای کوچک» برای این مواقع وجود دارد که
مدیر بدون آنکه دست به اقدام بزرگ بزند ،میتواند محرک کارکنان برای شروع تغییر و تحول باشد.
این الگو به مدیر میگوید« :برای حصول نتیجه ،برنامهریزی مستقیم نکن ،رفتارها را طراحی کن».
یک موقعیت را در نظر بگیرید :شما مدیر یک تیم
هستید که اعضایش پرشور و مشتاق هستند و به
کارشان خیلی اهمیت میدهند اما یک مشکل
وجود دارد که دا ئما تکرار میشود .مدام با هم بحث
میکنند .هر کس روی حرف خودش پافشاری
میکند .شما به عنوان مدیر ،مدتهاست که شاهد
چنین روندی هستید و به ویژه در جلسات ،این را
به کرات دیده اید و این دارد انرژی اعضا و حتی
خودتان را تحلیل می برد .از خودتان میپرسید:
«چه عواملی باعث این اتفاق شده و چه طور

میتوانم آن را تغییر دهم؟ چطور تشویقشان کنم
که جور دیگری با هم کار کنند؟»
به هر حال ،داشتن نیروهایی که نسبت به کارشان
اشتیاق دارند ،ایده پردازی میکنند و از ایده شان
دفاع میکنند ،یک موهبت است اما برای کسی
که میخواهد آنها را مدیریت کند ،واقعا طاقت
فرساست .شما به عنوان یک مدیر در این شرایط،
ممکن است وسوسه شوید که اقدام اساسی و بزرگی
انجام دهید تا همه چیز تغییر کند .اما تجربه نشان
داده که بهتر است تغییر را با گام های کوچک

یادداشت

یک تغییر خیلی بزرگ را به بخشهای کوچک قابل
هضم تقسیم کنیم و ذره ذره با آن مقابله کنیم،
به جای ایجاد یک تغییر اساسی که میتواند برای
بعضی از آدم ها طاقت فرسا باشد و برای بعضی
دیگر ،تهدیدآمیز ».
جادوی این روش ،مربوط به رویکردش است و اینکه
چه طور کمک میکند موافقت بقیه را جلب کنید.
وقتی دارید کاری را به شکل یک آزمایش یا تجربه
انجام میدهید ،در واقع دارید یک مشکل ادامهدار
را به شکل یک مساله کم ریسک درمیآورید.
وقتی برای نخستین بار یک مساله کوچک را حل
میکنید ،در واقع گرهی از یک کالف سردرگم را
باز کرده اید و این کمک میکند ببینید چه عواملی
با هم ترکیب شده اند که منجر به روندی شده
که دائم تکرار میشود .طرف حساب شما ،آدمهای
واقعی هستند که احساسات ،عادتها و پیشینههایی
دارند که در تقابل با هم هستند و گاهی ورژن های
مختلفی از واقعیت ،با هم در حال رقابت هستند.
برگردیم به مثالی که ابتدای مقاله آوردم؛ یک تیم
که اعضایش ،مشتاق و پرانرژی هستند اما با هم
سر ایدههایشان دعوا میکنند .و حاال مدیرشان از
این شرایط به ستوه آمده .او نباید کاری کند که
اعضای تیم ،اشتیاقشان را از دست بدهند یا دیگر
تمایلی به دفاع از ایدههای خود نداشته باشند .او
باید دنبال راهی بگردد تا جو میان اعضای تیم و
نحوه تعاملشان با هم به اصطالح «ریست» شود.
شما هم اگر با مشکل مشابهی مواجهید ،ابتدا
باید وقت بگذارید و مشکلی که قصد حلش را
دارید خوب درک کنید (در این مورد :چه طور
دینامیکهای تیمی را تغییر دهم؟) ببینید چه افراد
و عواملی روی این مشکل تاثیر دارند و شما درباره
اش چه کارهایی میتوانید انجام دهید.سپس یک
متن کامل
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عروس نمکی خاورمیانه
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