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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

ادامه  در صفحه12

شرکت های عضو 
مشکالت بیمه ای 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.

یادداشت

یکــی از مشــکالتی کــه فعــاالن صنعــت بــرق در کنــار 
چالش هــای پرتعــداد ناشــی از اقتصــاد نابســامان بــرق 
و نظــام ناکارآمــد حقوقــی و قراردادهــای ایــن صنعــت 
ــه  ــئله بیم ــد، مس ــان بوده ان ــه گریب ــت ب ــا آن دس ب
قراردادهــای پیمانــی بــوده اســت. در حقیقــت تعــدد 
بخشــنامه های 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 
ــال در  ــای فع ــرکت ه ــرای ش ــاز ب ــدی و هزینه س ج
صنعــت بــرق کشــور تبدیــل کــرده بــود لــذا پیگیــری 
ــن مســاله از ســال ۹۷ در دســتور کار  ــرای حــل ای ب
ســندیکا قــرار گرفــت. مشــارکت ســندیکای صنعــت 

خالی  شانه   وظایفش  انجام  از  ملی  پول  ما  اقتصاد  در  چگونه 
در  را  خود  وظایف  امر  متولیان  دقیق تر  بیان  به  است.  کرده  
آن  تضعیف  موجبات  و  نداده   انجام  ملی  پول  از  حمایت  قبال 
خانوارهای  اقتصاد  به  کمرشکن  وارد آمدن ضربه ای  درنتیجه  و 
این  در  آورده اند.  فراهم  را  ملی  اقتصاد  کل  به  و  کم درآمد 
کشور  در  بانکی  شبکه  که  می پردازم  نکته  این  به  یادداشت 
شرایط  است.  داشته   نامطلوب  عملکرد  این  در  سهمی  چه  ما 
چند  در  دورقمی  تورم  حاکمیت  و  کشورمان  اقتصاد  »خاص« 
دهه گذشته موجب شده »تجارت پول« رونق چشمگیری بیابد. 
گسترش حیرت انگیز شبکه بانکی  و حضور گسترده و بی ضابطه 
مؤسسات مالی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به »بحران 
غیرمجازها« معروف شد، همه و همه نشانه های شکل گیری این 
تجارت مخرب بود. بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی طبعا به 
فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب 

وقتی بانک شانه خالی می کند
اصالح نظام بانکی و وادار کردن این شبکه عظیم به بازگشت 
به ریل خدمت گذاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک 

وظیفه بزرگ ملی است.
ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی
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و  ایــران  بازرگانــی  اتاق هــای  بــا  ایــران  بــرق 
ــی  ــال کارفرمای ــکل های فع ــی از تش ــران و برخ ته
نشســت های  برگــزاری  بــه  منتــج  نهایــت  در 
منظمــی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه منظــور 
ــات  ــع ابهام ــط و رف ــنامه های مرتب ــی بخش بررس
مشــارکت  و  تــالش  شــد.  آن  نقصان هــای  و 
بخــش  تشــکل های  فرابخشــی  و  بی ســابقه 
خصوصــی در کنــار همراهــی ســازمان تامیــن 
اجتماعــی بــه تدویــن بخشــنامه تلخیــص و تنقیــح 
ــد  ــر ش ــه کاران منج ــه مقاطع ــق بیم ــنامه ح بخش
کــه بــه گفتــه کارشناســان بــه نوعــی شــابلون بیمه 
قراردادهــا محســوب شــده و می توانــد از تفســیرها 
و اعمــال ســلیقه های نادرســت جلوگیــری کــرده و 
ــه یــک درک مشــترک از  ــا حــدی دو طــرف را ب ت
شــرایط برســاند. مشــارکت مســتمر، جــدی و موثــر 
ســندیکا در تدویــن ایــن بخشــنامه کــه بــه تاییــد 
ــیده  ــی رس ــن اجتماع ــازمان تامی ــکل ها و س تش
ــت  ــندیکای صنع ــتاوردهای س ــی از دس ــت یک اس
بــرق ایــران در حــوزه تامیــن اجتماعــی بــوده 
اســت. »مهــدی مســائلی«، عضــو هیــات مدیــره و 
ــندیکا  ــای س ــی و قرارداده ــه حقوق ــس کمیت رئی
رونــد بررســی و در دســتور کار قــرار گرفتن مســائل 
فعــاالن صنعــت بــرق بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ــرده اســت. را تشــریح ک
مســائلی با اشــاره بــه اینکــه طــرح استانداردســازی 
ــرق،  ــت ب ــای صنع ــه قرارداده ــق بیم ــبه ح محاس
دوم بهمــن ســال 13۹۷ در اتــاق بازرگانــی تهــران 
رونمایــی و مــورد اســتقبال و وثــوق مدیریــت 
ــور  ــرح مذک ــت: ط ــت، گف ــرار گرف ــاق ق ــه ات بیم
ــا حمایــت معاونــت  11 اردیبهشــت ســال 13۹8 ب
کســب و کار اتــاق تهــران در جلســه ای در اداره 
کل غــرب تهــران ســازمان تامیــن اجتماعــی مــورد 

ــت.  ــرار گرف بررســی ق
ــن  ــال 13۹8 ای ــرداد س ــل خ ــه داد: اوای وی ادام
طــرح بــه اطــالع مدیــرکل دفتــر بررســی های فنــی 
ــر  ــرکت توانی ــتیبانی ش ــا و پش ــی قرارداده بازرگان
رســید و بعــد از آن بیــن ســال های 13۹8 تا 1400 
بالــغ بــر 50 جلســه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی 
در ایــن خصــوص برگــزار شــد کــه ۹ جلســه از ایــن 
ــت ســندیکای صنعــت  ــا محوری ــداد جلســات ب تع
بــرق ایــران بــه صــورت مشــترک بــا شــرکت توانیــر 
بــرای حــل مشــکالت بیمــه ای قراردادهــای فعــاالن 

صنعــت بــرق برگــزار شــد.
ــندیکا  ــای س ــی و قرارداده ــه حقوق ــس کمیت رئی
تصریــح کــرد: در روزهــای شــروع اوج گیــری شــیوع 
ــه ای در  ــفند ۹8 جلس ــخ 14 اس ــه تاری ــا و ب کرون
ــه  ــور ب ــی کل کش ــن اجتماع ــازمان تامی ــل س مح
ــاق تهــران، ســندیکا و شــرکت توانیــر  همراهــی ات
ــد  ــزار ش ــد برگ ــنامه 14/5 درآم ــوص بخش درخص
کــه  بــه تهیــه پیش نویــس توافقــی بیــن ســازمان 
تامیــن اجتماعــی، توانیــر و بخــش خصوصــی منجر 
ــت  ــه عل ــنامه ب ــن بخش ــی ای ــه بررس ــد. البت ش
ــت  ــت معاون ــرات در مدیری ــا و تغیی ــرایط کرون ش
بیمــه ســازمان مــدت زمــان کوتاهــی متوقــف مانــد 
ــاده  ــیون م ــر 13۹۹ در کمیس ــپس در 11 تی و س
12 اتــاق ایــران مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و بــه 
ارائــه یــک نامــه اداری و ابــالغ آن بــه تمــام شــعب 
ــازی  ــرای استاندارس ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی س
محاســبه حــق بیمــه قراردادهــای صنعــت بــرق در 

حــوزه توزیــع منتــج شــد. 
ــنامه  ــی بخش ــاز بررس ــه آغ ــاره ب ــا اش ــائلی ب مس
ــهریور  ــه کاران در اول ش ــص مقاطع ــح و تلخی تنقی
تاکیــد  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  در   13۹۹
ــص  ــح و تلخی ــنامه تنقی ــی بخش ــا بررس ــرد: ب ک

ســازی  خالصــه  نوعــی  بــه  مقاطعــه کاران 
بخشــنامه های ســری 14 و دســتورات اداری آن در 
ســازمان تامیــن اجتماعــی کلیــد خــورد و تقریبــا 
بــه مــدت 6 مــاه ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه در 20 
اســفند 13۹۹ بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص مقاطعه 
ــالغ  ــی اب ــن اجتماع ــازمان تامی ــرف س کاران از ط
شــد. بــا ابــالغ ایــن بخشــنامه نزدیــک بــه دو هــزار 
بخشــنامه و دســتور اداری تبدیــل بــه 40 بخشــنامه 
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 
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــکالتی ک ــا مش ــرار داد ت ق
فعــاالن کســب و کار بــه عنــوان شــرکای اجتماعــی 

ــه حداقــل برســد. ــد ب ــا ســازمان دارن ب
تلخیــص  و  تنقیــح  بخشــنامه  داد:  ادامــه  وی 
مقاطعــه کاران ابــالغ شــد امــا چــون وضعیــت 
ــود،  ــده ب ــا مان ــای PC و EPC در آن مراع قرارداده
ــت  ــه ریاس ــاب ب ــوص خط ــن خص ــه ای در ای نام
ــره ســازمان تامیــن اجتماعــی تهیــه و  هیــات مدی
در آن قیــد شــد کــه وضعیــت قراردادهــای مذکــور 
در ایــن بخشــنامه تعییــن تکلیــف نشــده اســت و 
بایــد پیگیــری شــود. بــرای پیگیــری ایــن موضــوع 
ــه   ــدت روی ــه وح ــوان کمیت ــت عن ــه ای تح کمیت
ــن کمیتــه در خــرداد 1400 از  ایجــاد شــد کــه ای
ــی و  ــورای مقررات زدای ــه ش ــنامه ای ب ــق بخش طری
ــل  ــی تبدی ــن اجتماع ــه ســازمان تامی وحــدت روی
ــرد و  ــه کار ک ــاز ب ــاه 1400 آغ ــر م ــد و از مه ش
ــاالن  ــدی فع ــوع کلی ــروز 6 موض ــا ام ــندیکا ت س
ــه  ــری ب ــی و پیگی ــت بررس ــرق را جه ــت ب صنع

ــت.  ــرده اس ــال ک ــورا ارس ــن ش ــه ای دبیرخان
عضــو هیــات مدیــره ســندیکا افــزود: در دوره 

هفتــم هیــات مدیــره ســندیکا درخصــوص تعامــل 
ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــا س ــاط ب ــاد ارتب و ایج
ــه اســت. ســندیکا  ــژه ای صــورت گرفت کارهــای وی
ــرای  ــات بســیاری ب ــا و اقدام ــن دوره تالش ه در ای
حــل مشــکالت بیمــه ای اعضــای خــود انجــام داد 
کــه تــا حــدودی هــم در بهبــود کســب و کار اعضــا 
موثــر بــود. در ایــن راســتا، اتــاق بازرگانــی تهــران 
ــا  ــری ب هــم همکاری هــای بســیار تنگاتنــگ و موث
ســندیکا داشــته اســت کــه جــا دارد از همیــن جــا 
از آقــای دکتــر حاجــی پــور معاونــت کســب و کار 
اتــاق و ســرکار خانــم علی آبــادی مدیــر بیمــه اتــاق 

تهــران کمــال تشــکر را داشــته باشــیم.
ــان خاطرنشــان کــرد: شــرکت های  مســائلی در پای
عضــو ســندیکا می تواننــد کوچک تریــن مســئله ای 
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 

اعــالم کننــد تــا در مســیر پیگیــری قــرار بگیــرد.   
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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 دوره های گذشته، 
مدیر اجرایی شعبه و همچنین مدیران عامل شرکت های عضو خراسان و هیات مدیره و دبیر سندیکای 
صنعت برق ایران که در این سال ها با آنان همکاری داشته، به ارائه گزارشی از اقدامات و خدماتی که تاکنون 
در حوزه های 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 
ایشان را به عنوان مشاور  از تجربیات آقای نمازی، طی حکمی  پست دبیری سندیکا ، جهت بهره مندی 

هیات مدیره منصوب کردند. 

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.
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یادداشت

»آزمایش های کوچک«، رفتارهایی که به نتیجه منجر می شوند

تغییرات بزرگ با آزمایش های کوچک
بعضی تغییرات در یک سازمان یا اصالح رفتارها در یک تیم کاری، به سادگی آنچه مدیران تصور 
می کنند، اتفاق نمی افتد. یک الگو تحت عنوان »آزمایش های کوچک« برای این مواقع وجود دارد که 
مدیر بدون آنکه دست به اقدام بزرگ بزند، می تواند محرک کارکنان برای شروع تغییر و تحول باشد. 

این الگو به مدیر می گوید: »برای حصول نتیجه، برنامه ریزی مستقیم نکن، رفتارها را طراحی کن.«

متن کامل

یک موقعیت را در نظر بگیرید: شما مدیر یک تیم 
هستید که اعضایش پرشور و مشتاق هستند و به 
مشکل  یک  اما  می دهند  اهمیت  خیلی  کارشان 
وجود دارد که دا ئما تکرار می شود. مدام با هم بحث 
پافشاری  خودش  حرف  روی  کس  هر  می کنند. 
می کند. شما به عنوان مدیر، مدت هاست که شاهد 
چنین روندی هستید و به ویژه در جلسات، این را 
اعضا و حتی  انرژی  این دارد  و  اید  به کرات دیده 
می پرسید:  خودتان  از  برد.  می  تحلیل  را  خودتان 
طور  چه  و  شده  اتفاق  این  باعث  عواملی  »چه 

می توانم 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 می کنند و از ایده شان 
کسی  برای  اما  است  موهبت  یک  می کنند،  دفاع 
طاقت   واقعا  کند،  مدیریت  را  آنها  می خواهد  که 
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 
کوچک  های  گام  با  را  تغییر  است  بهتر  که  داده 

شروع کنید: اقدامات کوچک و قابل اجرا.
گذاشته ایم.  های کوچولو«  »آزمایش  را  نامشان  ما 
وکار  کسب  استراتژیست   ،»)Tran Ha( »تران ها 
راهی  کوچک،  های  »آزمایش  می گوید:  طراحی  و 
رفتارهای  ترویج  یا  جدید  ایده های  معرفی  برای 
اعضای  میان  چه  و  خودتان  برای  است.چه  جدید 
یا  کوچک  مقیاس،  لحاظ  به  تجربه ها  این  تیمتان. 
های  گام  با  هستند.وقتی  کوچولو  ما،  اصطالح  به 
کوچک شروع می کنید، تغییر، آنقدرها هم ترسناک 

و خسته کننده نیست.«
تران سال ها با من همکار بوده و ایده آزمایش های 
او  از  پیش  سال ها  بار  نخستین  برای  را  کوچک 
برای  روش  این  از  بارها  من  موقع،  آن  از  شنیدم. 
بتوانند  تا  ام  کرده  استفاده  مراجعانم  به  کمک 
مشکالت بزرگ را ابتدا به بخش های کوچک تقسیم 
روش  این  از  هم  خودم  کنند.  رفع  سپس  کرده 
بهتر  بتوانم  طور  چه  اینکه  مثال  ام.  کرده  استفاده 
یا چه طور استرسم را کنترل کنم.  دورکاری کنم 
که  انعطاف پذیراست  وآنقدر  است  رویکرد  این یک 
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.
راه ها  بهترین  از  یکی  های کوچک،  آزمایش  روش 
مشکالت  رفع  و  فرهنگی  تغییرات  مدیریت  برای 
نشان  ورود  نقطه  یک  شما  به  چون  است  پیچیده 
با  اند و نحوه تعاملشان  می دهد. انسان ها پیچیده 
یکدیگر به سختی قابل تجزیه و تحلیل است به ویژه 
وقتی دینامیک ها )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.
که  است  این  مثل  روش(،  )این   « می گوید:  تران 

یک تغییر خیلی بزرگ را به بخش های کوچک قابل 
کنیم،  مقابله  آن  با  ذره  ذره  و  کنیم  تقسیم  هضم 
به جای ایجاد یک تغییر اساسی که می تواند برای 
بعضی  برای  و  باشد  فرسا  طاقت  ها  آدم  از  بعضی 

دیگر، تهدیدآمیز «.
جادوی این روش، مربوط به رویکردش است و اینکه 
چه طور کمک می کند موافقت بقیه را جلب کنید. 
وقتی دارید کاری را به شکل یک آزمایش یا تجربه 
انجام می دهید، در واقع دارید یک مشکل ادامه دار 
درمی آورید.  ریسک  کم  مساله  یک  شکل  به  را 
وقتی برای نخستین بار یک مساله کوچک را حل 
از یک کالف سردرگم را  می کنید، در واقع گرهی 
باز کرده اید و این کمک می کند ببینید چه عواملی 
شده  روندی  به  منجر  که  اند  شده  ترکیب  هم  با 
که دائم تکرار می شود. طرف حساب شما، آدم های 
واقعی هستند که احساسات، عادت ها و پیشینه هایی 
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 
هم  با  اما  هستند  پرانرژی  و  مشتاق  اعضایش،  که 
سر ایده هایشان دعوا می کنند. و حاال مدیرشان از 
که  کند  کاری  نباید  او  آمده.  به ستوه  این شرایط 
اعضای تیم، اشتیاق شان را از دست بدهند یا دیگر 
او  باشند.  نداشته  ایده های خود  از  به دفاع  تمایلی 
و  تیم  اعضای  میان  تا جو  بگردد  راهی  دنبال  باید 

نحوه تعاملشان با هم به اصطالح »ریست« شود.
ابتدا  مواجهید،  مشابهی  مشکل  با  اگر  هم  شما 
را  حلش  قصد  که  مشکلی  و  بگذارید  وقت  باید 
طور  چه  مورد:  این  )در  کنید  درک  خوب  دارید 
دینامیک های تیمی را تغییر دهم؟( ببینید چه افراد 
و عواملی روی این مشکل تاثیر دارند و شما درباره 
انجام دهید.سپس یک  اش چه کارهایی می توانید 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3809670-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
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نگاه آخر

عروس نمکی خاورمیانه

https://www.farsnews.ir/photo/14000802000197/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-
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