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بیمهتکمیلی فرهنگیان؛ از ادعا تا واقعیت!
حسینطاهریفرد

بیمهتکمیلی فرهنگیان به طور جدی تحت عنوان
«بیمه طالیی» از س��ال  1389ب��ه اجرا درآمد و
توانست با توجه به شرایط نابسامان درمان کشور
بخشی از دغدغه درمانی فرهنگیان را پوشش دهد.
درطرحاختیاریبیمهطالییفرهنگیان 50،درصد
شوپرورش و نیم دیگر آن از
حق بیمه توسط آموز 
س��وی بیمهشده پرداخت میشود .قرارداد اولیه بیم ه طالیی فرهنگیان با
شرکت بیمه ایران تا سال  1393ادامه یافت.
اگرچه این طرح در سالهای ابتدایی اجرایی خود علیرغم تنوع تعهدات و
تعداد بیمهشدگان توانست رضایت نسبی اکثریت فرهنگیان را به دست آورد
اما در سالهای  91و  92با توجه به مشکالت و محدودیتهای تامین منابع
مالی و انباشت بدهی با مشکل مواجه شد که ماحصل آن انصراف شرکت
شوپرورش بود.
بیمه ایران از ادامه همکاری با وزارت آموز 
در سال 1393شرکت آتیهسازان حافظ به عنوان مجری قرارداد بیمهطالیی
فرهنگیان انتخاب شد .بیمه آتیهسازان حافظ شرکت کارگزاری است که
متعلق به سازمان بیمه سالمت است و وظیف ه آن فروش بیمهتکمیلی و
کنترل بازار بیمههایتکمیلی است .بیم ه طالیی فرهنگیان در سالهای94
ت��ا  96با حذف عنوان طالیی و تحت عنوان« بیمه تکمیلی» با ش��رکت
آتیهسازان حافظ منعقد شد.
در حال حاضر بیمه تکمیلی فرهنگیان به ش��کل «صندوق درمان» اداره
میشود .روش صندوقی به عنوان یک روش جدید در اجرای بیمه تکمیلی،
شوپرورش اجرا میشود .در روش صندوق درمان ،مدیریت
فقط توسط آموز 
شوپرورش است و شرکت بیمهگذار عم ً
ال
منابع مالی در اختیار وزارت آموز 
بابت بررس��ی اسناد پزشکی حقالعمل دریافت میکند و بیمهشدگان به
میزان سقف مشخص شده میتوانند از خدمات بیمهای استفاده کنند .در
این روش هزینههای درمانی فرهنگیان از محل صندوقی که از حق بیمهها
جمع شده است با نظارت و ممیزی شرکت کارگزار پرداخت میشود.
قراردادبیمهتکمیلیفرهنگیاندرشرایطیهرسالهبابیمهآتیهسازانحافظ
تمدید میشود که نارضایتیهای بسیاری درخصوص نحوه ارائه خدمات از
سوی این بیمهگذار مطرح است .ک م بودن مراکز طرف قرارداد ،کیفیت پایین
خدمات ارائه شده و تاخیر در پرداخت هزینههای درمانی از جمله اعتراضات
فرهنگیاندرخصوصبیمهتکمیلیفرهنگیاناست.
از مهمترین دالیل وزارتنشینان برای انتخاب روش صندوق درمان میتوان
به مدیریت بهینه منابع مالی ،بهبود ارائه خدمات و تسریع در فرآیند بررسی
و پرداخت هزینههای درمانی بیمهشدگان اشاره کرد که با توجه به عملکرد
ضعیف بیمهآتیه سازان از یک سو و از سوی دیگر بدلیل بیبرنامگی ،ضعف
شوپرورش ،بیمهتکمیلی
نظارت و ع��دم پیگیری مناس��ب وزارت آموز 
فرهنگیان علیرغم پرداخت هزینههای هنگفت به معضلی جدی برای آنان
تبدیل شده است.
شوپ��رورش بابت بیمه تکمیلی حدود  200میلیارد
در حال حاضر آموز 
تومان به شرکت بیمه آتیهسازان حافظ بدهکار است و شرکتهای بیمهای
ب��ه دلیل بدهی وزارت آموزشوپرورش خدم��ات درمانی فرهنگیان را به
درستی پوشش نمیدهند .از سوی دیگر به دلیل بدهی شرکتهای بیم ه به
داروخانهها ،کلینیکها و بیمارستانها باعث شده است تا این مراکز خدمات
دارویی و درمانی مناسب به فرهنگیان ارائه ندهند و فرهنگیان مجبور به
پرداخت هزینههای خود بهصورت آزاد باشند.
متاسفانه علیرغم سود هنگفتی که نصیب شرکتهای بیمه طرف قرارداد
شوپرورش نتوانستهاند یا
شوپرورش میشود ،مسئوالن وزارت آموز 
با آموز 
نخواستهاند امتیازات بیشتری برای فرهنگیان درخواست نمایند .آنان بدون
آسیب شناسی معضالت و مشکالت روش درمان صندوقی ،هر ساله بدون
درنظر گرفتن اعتراضات و انتقادات فرهنگیان بار دیگر با بیمه آتیهسازان
قراردادمیبندند.
شوپرورش و
به نظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی حال و حاضر آموز 
به بهانه نبود اعتبارات رفاهی کافی ،مسئوالن امر نه تنها به فکر اصالح شکل
بیمه تکمیلی فرهنگیان بهصورت «بیمهگری» نیستند بلکه در سال97
تصمیم به ادامه روش صندوقی با آتیهسازان حافظ دارند.
حال سوالی که برای بسیاری از فرهنگیان مطرح است این است که با وجود
شرکتهای بیمهگذار قوی که خدمات بهتر و كاملتری از آتیهسازان ارائه
میدهند اصرار متولیان امر بر ادامه همکاری با بیمه آتیهسازان چیست؟
شوپرورش نظر سنجی از فرهنگیان را دلیل انتخاب این
اگر مدیران آموز 
روش بیمهای و ش��رکت طرف قرارداد عنوان میکنند ،میتوانند بار دیگر
میزان رضایتمندی فرهنگیان از «روش صن��دوق درمان» و «نحوه ارائه
خدمات آتیه سازان حافظ» را بسنجند تا کارشناسان و منتقدان بیطرف بر
درستی ادعاهایشان تاکید کنند و دروغگویان و اتهام زنندگان رسوا گردند؟!
حال باید منتظر ماند و دید که در سال 97مدیران تصمیمساز این وزارتخانه
به دنبال شرکتهایی میروند که منافع فرهنگیان را تامین میکنند یا با
دیگر بدون توجه به دغدغهها و نارضایتی اکثریت فرهنگیان با شرکتهایی
قرارداد میبندند که به نفع مدیران باشند.

عبدالرضا فرید نائینی = معاونت اجرایی انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان

مراجعه و توقع از دولت تعریف میکنند .مدیریت
تشکلهای مهندسی در این فضا شکل گرفته و
به هیچ وجه پاسخگوی شرایط موجود نیست .در
این فضا که رکود و تحریم مدتی است بنیادهای
اقتصادی ما را دگرگون ک��رده و انواع تحرکات
مثبت و منفی در بخشهای مختلف اقتصاد ما،
هیاهویی به پا کرده است ،تشکلهای مهندسی با بیعملی و
با آرامش تمام ،شاهد فرو پاشی و اضمحالل اعضاء پر شمار
خود هستند و همچنان در سایه سیاست «نگاه به دولت»
در انتظارند که دولت قدمی بردارد.
شوربختانه در رابطه با فضای تحریم هیچ صدایی نمیشنویم.
اغلبتشکلهایمهندسیدرفضایپیشگفته،بهناکارآمدیو
سنتهاینامیمونخوکردهاند.مدیریتقبیلهای،پشتپازدن
به خرد جمعی ،ناکارآمدی در کار گروهی و مدیریت جمعی
و شوربختانه نادیده گرفتن اعضاء پر شمار خود که سرمایه
عظی��م ملی اس��ت و با س��اده انگاری این س��رمایه عظیم
بلوکه شده است .نیم میلیون نفر متخصص دانش آموخته که
هم فکری و هم داستانیشان میتواند فرآیند ساخت و ساز ما

تحریم ،چالشها و ناهنجاریهایی چون رکود همراه با تورم،
کاهش منابع دولتی ،کاهش اشتغال ،نابسامانی در واحدهای
تولیدی ،از جهت تأمین مواد اولیه و تجهیزات و ...را به جامعه
تحمیل میکند .بحث اساسی این است که چگونه این فضا
را در بخشهای مختلف اقتصادمان مدیریت کنیم ،فشارها را
تعدیل کنیم و در صورت امکان حتی در بخشهایی ،فضای
تهدید را به فرصت تبدیل کنیم .تشکلها در شرایط تحریم
چگونه میتوانند نقش س��ازنده و اثرگ��ذار ایفا کنند و چه
بخشهایی در این رابطه اولویت دارند؟
با تحدید درآمدهای ارزی دولت ،سیاست «نگاه به دولت»
کارآیی خود را از دست داده و تشکلهای اقتصادی به ویژه
تشکلهای مهندس��ی که اصوالً براساس سیاست «نگاه به
دولت» شکل گرفتهاند .در فضای تحریم ،باید مسئولیتهای
جدی��دی را بر عهده گیرند ،لذا نیازمند تحول اساس��ی در
ساختار و در اهداف راهبردی خود هستند.
این تحول قدم آغازین ،چالش اصلی و پیش نیاز ورود موثر
به فضای جدید است .این مهم در مسیر خاصی قرار دارد و
هر چه سریعتر باید آغاز شود .بدیهی است وداع با سیاست
«نگاه به دولت» و خود اتکایی ،الجرم همراه با جراحیهای
عمیق همراه و چالشهای توان فرس��ا اس��ت اما در صورت
تحقق ،از موارد میمون و مبارکی اس��ت که تهدید میتواند
ب��ه فرصت تبدیل ش��ود .در این رابطه فرصته��ا محدود و
مغتنماست.
> فرصت تحدید آمیز

مدی��ركل روابط كار وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعی
20ش��هریور در صفحه  4روزنامه آفتاب یزد اعالم كرد:
«راه حلی برای افزایش دس��تمزد كارگران وجود ندارد،
ظریفیآزاد در ادامه سخنانش گفته كه اكنون واحدهای
تولیدی با مش��كالت زیادی در تولید روبهرو هس��تند و
نباید به مش��كل آنها مس��ئله افزایش دستمزد كارگران
را نیز اضافه كرد ».در پاس��خ به سخنان مدیركل روابط
كار وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعی باید عرض كنم،
هر سال عدهای از كارشناسان دور هم جمع میشوند و
درباره افزایش حقوق كارگران بهاصطالح براساس تورم
تصمیمگیری میكنند و ش��ندرغاز ب��ه حقوقها اضافه
میكنن��د و از فروردینماه هرس��ال حقوقها براس��اس
مبلغ تعیین شده ،پرداخت میشود ،در حالی كه قیمت
بس��یاری از اجناس و مایحتاج ضروری از ماههای بهمن

كارگران ،هنرمندان بدون ساز!
علی اكبر فرقانی

و اس��فند یعنی قب��ل از دریافت اولین حقوق
افزایشیافته و گران میشود و افزایش حقوق
در ب��وق و كرن��ا میپیچ��د و در مطبوع��ات
هم بهخوبی اطالعرس��انی میش��ود(!) وقتی
قیمت بیش��تر مایحتاج ض��روری از حبوبات
و لبنی��ات گرفته تا گوش��ت و م��رغ همگی
بهطور سرس��امآوری گران ش��ده و بیشتر مسئوالن هم
از ای��ن ك��ه مردم قدرت خریدش��ان به ش��دت كاهش
یافت��ه ،اط�لا ع دارند و با م��ردم هم عقیدهان��د و ابراز

نوبت دوم

شركت توزیع نیروی برق استان یزد

شركت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی به پیمانكار واجد شرایط
دارای تائید صالحیت فعالیت از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد واگذار نماید .لذا متقاضیان شركت در مناقصه میتوانند از تاریخ  97/06/24لغایت 97/06/27
در ساعات اداری در قبال ارائه فیش بانكی به مبلغ  250،000ریال واریز شده به حساب سپهر شماره  02195095906004بانك صادرات شعبه ماركار یزد به نام
تمركز درآمدهای شركت توزیع نیروی برق استان یزد جهت دریافت مدارك مناقصه به امور تداركات این شركت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم یا به سایت
شرکت توانیر به آدرس  WWW. Tender.tavanir.org.irیا سایت شرکت توزیه برق استان یزد به آدرس  www.yed.co.irمراجعه و پیشنهادات خود را باتوجه به
مندرجات دفترچه مناقصه ظرف زمان و مهلت مقرر در جدول زیر به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند.ضمناً به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاءمدت،
ترتیب اثر داده نخواهد شد .كارفرما در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
ردیف

1

را دگرگون کند و همه بحران ها را با برنامهریزی
خرد پایه کنترل کند ،در فضای کبود نابسامانی و
ناامیدی دست و پا میزنند .در صورتی که اصوالً
در غیاب منابع دولت که همه چیز و همه جا را
در سایه محافظهکاری و بیعملی خود به تاریکی
میبرد ،فضای تحریم یک فرصت تاریخی است،
تا بنده��ای درآمد نفتی را از پای جامعه بزرگ مهندس��ی
پ��اره کنیم و در غیاب منابع دول��ت ،جایی هم برای دانش،
ب��رای تخصص ،برای بهرهوری و کیفیت دس��ت و پا کنیم.
میتوان با برنامهریزی مناس��ب مشکالت را تعدیل کرد و با
ارتقاء بهرهوری و کیفیت فرآیند عقب مانده ساخت و ساز را
باز سازی کرد.
= تشکلهای مهندسی در سایه سیاست «نگاه به دولت»
در چنگ رفتارهای قبیلهای گرفتارند و انگیزه و توان الزم را
جهت برنامهریزی دوره بحران ندارند .در این ش��رایط اعضاء
تشکلها باید رأی خود را در جهت بازسازی تشکلها هزینه
کنند و س��نتهای نا میمون را که در شأن جامعه پر شمار
و سرفراز مهندسی ما نیس��ت به دور بریزند به طور نمونه،

م��ی دانیم ه��ر از گاه��ی بحثهایی جهت خ��ود اتکایی
تشکلهای مهندسی مطرح بوده لیکن بزرگی و اثرگذاری
مناب��ع دولت از یک س��و و ناکارآمدی مدیریت تش��کلها
از س��وی دیگر ،موان��ع جدی در تحقق این مه��م بودهاند.
تش��کلهای مهندس��ی که ب��ر محور منابع دولت ش��کل
گرفتهاند ،اصوالً در س��ایه سیاس��ت «نگاه به دولت» توجه
ب��ه اموری نظیر خود اتکایی و ...را دغدغه خود نمییابند و
فعالیته��ای صنفی حتی فعالیتهای حرفهای را بر محور

آگهی مناقصههای عمومی (یک مرحله ای)

شماره
مناقصه

9
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شرح مناقصه

واگ�ذاری امانی خودروهای س�نگین ش�امل تریل�ر و جرثقیل و
باالبرجهت انجام امور ش�ركت توزیع برق اس�تان یزد و واگذاری
حجمی امور خدماتی شركت توزیع نیروی برق استان یزد از قبیل
97/126/603
امور نظافت ،سرو چای و ...جهت ستاد شركت و مدیریتهای برق
یك و دو و س�ه شهرس�تان یزد و مدیریت برق شهرس�تانهای
مهریز ،بافق ،بهاباد ،ابركوه ،خاتم ،تفت ،اشکذر و اردكان

تضمین شرکت
در مناقصه

850،000،000
ریال

نوع ضمانتنامه

زمان تحویل پاكتها

-1بانکی
-2چک بانکی
-3مطالبات

تاپایان
وقت

اداری

97/07/12

زمان بازگشایی پاکت
مدارک ارزیابی کیفی

ساعت
10:30

97/07/14

 -1هزینه درج آگهی مناقصه و كسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -2به پیشنهادات مشروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3داوطلبان میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  035-36248989 :و  035-36243111امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان یزد

هم��دردی میكنند .اما اینه��ا هیچ تأثیری
در كاهش قیمتها ندارد و این كه تولیدیها
ی��ا كارفرمای��ان در صورت افزای��ش حقوق و
دس��تمزد كارگران با مشكالت فراونی مواجه
خواهند شد ،صحیح ،اما بار گرانی و مشكالت
معیشتی همچنان بر دوش كارگران سنگینی
میكند و خانوادههای بیشماری صبر و تحملشان را در
برابر گرانیهای اخیر از دس��ت دادهاند .به عنوان نمونه
یكشنبه 18شهریور ،غروب س��وار خط یك مترو مبداء

«در انتخابات تشکلها ما شاهد هستیم که قبیلههای مختلف
برای کاندیدای هیئتمدیره لیستی ارائه میکنند که در آن
لیست بازرس��ین مورد عالقه خود را نیز معرفی میکنند و
قبیلهای که انتخاب میش��ود بازرس شخصی خود را نیز با
خود دارد».
= به طور خالصه پیام این اس��ت که بخش ساخت و ساز
بهویژه مسکن در فضای تحریم ،فعالیت وسیع و فشردهای
ب��رای انجام ش��دن دارد .عوام��ل ،عناصر و مناب��ع الزم در
دسترس ما اس��ت و جامعه پرشمار مهندسی ،در مدیریت
این روند توانا است.
= تشکلهای مهندسی باید با سیاست «نگاه به دولت» وداع
کنند و با تحول بنیادی ،در راستای خود اتکایی قدم بردارند.
= مدیریت تشکلها به نیرویهای جوان و پرتوان تکیه کند.
= دوره رک��ود و تحری��م را باید برنامهریزی کنیم .با ارتقاء
بهرهوری و کیفیت قادر خواهیم بود بخشی از رشد اقتصادی
را جبران کنیم.
= نیروی مهندس��ی غیر شاغل کشور را ،در جهت کنترل
فرآیندهای ساخت و ساز بهکار گیریم ،کیفیت نازل در امر
س��اخت و س��از از جمله محصول عدم کنترل در فرآیندها
اس��ت« .فرآیند تولید ،حمل و اجرای بت��ن ،فرآیند اجرای
س��یمانکاری و »...این هم��ه نیازمند حضور متخصصین
آموزش دیده است حالی که نیروی آزاد کافی در اختیار داریم
الزم است با آموزش فشرده ،به کنترل فرآیندها بگماریم تا
هم این نیروی متخصص را بهکار گیریم و هم کیفیت نازل
را پشت سر گذاریم.
= در دوره تحریم همه فعالیتها باید از کیفیت برخوردار
باشند ،این فرصتی است که رکود و تحریم در اختیار جامعه
مهندسی قرار داده است .ما باید این فرصت مغتنم را دریابیم.
= آمادگی جهت دوران پساتحریم در زمره اولویتهاست.
= فرصت مغتنمی اس��ت تا س��اختارهایمان را در بخش
مس��کن مجددا ً بررسی کنیم .ساختارهای موجود دربخش
مسکن به گذشته تعلق دارد و کارآمد نیست و نیازمند تحول
بنیادی است.
تجریش و مقصد كهریزك ش��دم ك��ه در بین راه پیاده
شدم ،در طول مسیر مرد جوانی كه با گیتار و اكو سوار
ترن شد و گفت دو شب به محرم باقی مانده ،اگر اجازه
دهید برایتان آهنگ ش��اد بنوازم و بخوانم .مسافران هم
پذیرفتند و دقایقی ش��اد ش��دند .نوازن��ده گیتار پس از
این كه از هنردوس��تان پ��ول دریافت كرد ،گفت ببینید
مش��كالت اقتص��ادی و گرانی باعث ش��ده به چه روزی
گرفتار ش��ویم و آخرین جملهاش این ب��ود «به گدایی
افتادهایم!» این كوچكترین و غمانگیزترین صحنهای بود
كه در مترو مشاهده كردم .كم نیستند افرادی كه مانند
ایشان مشكل دارند ،حال او خود را گدا خطاب كرد ،در
حالی كه اگر مس��ئوالن گوشه چشمی به اینگونه افراد
داشته باشند ،هنرمندان واقعیاند كه بیكاری باعث شده
با سازشان هنرنمایی كنند!

