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وزیر آموزش و پرورش با بیان این که معوقه های فرهنگیان کمتر از هزار میلیارد ریال اســت ،گفت :پرداخت آن در مرحله تخصیص در خزانه داری کشــور
قرار گرفته و تا سه هفته آینده پرداخت می شود.بطحایی به ایرنا گفت :با مساعدت ســازمان برنامه و بودجه بخش عمده ای از این معوقه ها شامل پاداش
بازنشستگان و معوقات نیروهای حق التدریسی در سال  1396پرداخت شده است.

...

علمیفناوری
آغاز به کار جشنواره کودک آنالین
حاجیان -اولین جشنواره کودک آنالین
بــا هــدف شناسایی اســتــعــدادهــادرحــوزه
تولیدمحتوای کــودک درفــضــای مجازی
وحمایت از آن ها آغاز به کارکرد.سید جمال
طباطبایی زاده در نشست خبری جشنواره
وب سری و فیلم کوتاه کودک آنالین افزود:
فراخوان همایش از دوشنبه  28آبــان در
سایت www.kudakonlinefest.irمنتشر
شده است  .دوستداران ،عالقه مندان ،فیلم
ســازان ،صاحبان ایــده ،نویسندگان کتاب
کودک و تمام آن هایی که فکر و ایده ای دارند
برایبهبودوضعیتحضورکودکاندرفضای
مجازی در این سایت ثبت نام کنند.

احتمال جایگزینی یک پیام
رسان دیگر با گپ و سروش
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در
خصوصتصمیمجدیدمرکزملیفضایمجازی
مبنیبرحذفپنجپیامرسانازگردونهحمایت،
اعالمکرد:دوپیامرسانمنتخبتصورنکنندکه
تاابددررتبهاولودومهستندوبدانندکهشش
ماه بعد دوباره ارزیابی میشوند و اگر امکانات
الزمبرایکاربرانفراهمنشدهباشد،ازفهرست
منتخبخارجوبایکپیامرساندیگرجایگزین
میشوند.عباس اسوشه گفت :دو پیام رسان
منتخب هم از نظر سرور و هم از نظر ارتباطات
اینترنتی ؛ مکان قرارگیری و خدمات ابری در
مرحلهدومحمایتهایجدیراکسبمیکنند
تاسرویسدهیبهتریداشتهباشند.ویافزود
 :به این دو پیام رسان اعالم شده است که خود
را برای ارائه خدمات دولت الکترونیک که باید
دراسرعوقتدراختیارمردم قراربگیرد،آماده
کنند و همچنین مشکالتی را که در گذشته
وجودداشتهبهحداقلبرسانند.

معوقه های فرهنگیان
تا  3هفته آینده پرداخت می شود

نگاه تجاری شرکت های بیمه باعث می شود

تاخیرهای سوال برانگیز در پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی

دانــش پــور -اگر چه در قانون موضوعی به نام
بیمه تکمیلی به شکل فعلی که مکمل خدمات
بیمه پایه باشد نیامده ،اما مسئله سالمت مردم
و هزینه درمــان بیماری که گاهی خارج از توان
بیشتر اقشار جامعه است راهی باقی نگذاشته
جز این که بیمه های تکمیلی عصای دست مردم
بشوند تا حداقل سنگینی بار هزینه های درمان
یک تنه روی دوش ایرانی ها نباشد .اما مردم
می گویند در بیشتر موارد چندان خیری از بیمه
های تکمیلی ندیده اند؛ ماه ها طول می کشد تا
پولی که به حساب مراکز درمانی واریز کرده اند
به حساب شان برگردد آن هم بعد از آن که بیمه
ها با ایرادگیری های مکرر یا مدارک را به آن ها
برگرداند یا مدعی می شــود که نــوع بیماری و
جراحیآنهاشاملقراردادشاننمیشودوعمال
بیماران تازه درمــان شده را آزار می دهد.بیمه
آتیهسازان حافظ ،از جمله بزرگترین شرکت
های بیمهگذار و ارائهدهنده خدمات بیمههای
تکمیلی اســت .شرکتی که هم اکنون بیش از
هفتمیلیوننفرازبازنشستگانتامیناجتماعی،
بازنشستگان خدمات کشوری و آموزش و پرورش
را تحت پوشش بیمه تکمیلی خود دارد ولی طیف
وسیع مخاطبان این شرکت بیمه ای از خدماتی
کهدریافتمیکنند،راضینیستند.شرکتهای
بیمه ای دیگر ازجمله پارسیان ،ایران و ...نیز با
وجود آن که تعداد بیمه گــذاران کمتری دارند
اما وضعیت مشابهی با بیمه آتیه ســازان حافظ
دارند .این جاست که شاید بتوان نگاه سخنگوی
وزارت بهداشت را راحت تر درک کرد وقتی که از
نگاه تجاری بیمه های تکمیلی می گوید .موضوع
«تجاری بودن» این بیمه ها دقیقا حاکی از این
است که تالش بیمه ها به جای خدمت رسانی
به مردم  ،کسب درآمــد است .ایرج حریرچی به
خراسان گفت :بیشتر شرکت های بیمه تکمیلی،
خصوصی صــرف نیستند بلکه شرکت هایی
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هستند که از طریق بیمه های تجاری مجوز می این که از زمان ارسال اسناد درمان تا پرداخت پول
گیرند .البته   روی عملکرد آن ها نظارت وجود مردم زمان زیادی بگذرد ،درست نیست .بنابراین
دارد تا خدمات تکمیلی  -درمانی آن ها برای حل مردم می توانند مواردی را که با تاخیر مواجه شده
مشکالت بیمارستان های خصوصی و دولتی به اند ،اعالم کنند .وی تاکید کرد :تاخیر در پرداخت
خوبی انجام شود .بر این اساس ما به عنوان وزارت هزینه های درمــان به مــردم از نظر تجاری روی
شرکت های بیمه تکمیلی تاثیر دارد.در این بین
بهداشت نیز برعملکرد آن ها نظارت داریم.
فرهنگیان نیز که از خدمات بیمه تکمیلی آتیه
ســازان حافظ استفاده می کنند ،دل خوشی از
▪روالی بر خالف قانون
وی درباره انتقادات از واریز هزینه های درمان که این بیمه گذار ندارند .در این خصوص مدیرعامل
معموالدیراتفاقمیافتد،تصریحکرد:طبققانون شرکت بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ با اشاره
حتی بیمه های پایه هم به محض دریافت اسناد به مشکالت بیمه تکمیلی فرهنگیان و علت تاخیر
مربوط به درمان ،باید پول واریز شده توسط بیمار در پرداخت هزینهها و خسارات درمانی گفت:
اگر بیش از دو ماه از زمان پرداخت از جیب برای
را پرداخت کنند ولی روال هایی در کشور به وجود
آمده که این شرایط را تغییر داده است .حریرچی با درمان گذشته باشد ،افراد تحت پوشش میتوانند
با واحدهای پاسخ
ابراز بی اطالعی
حتی
قانون
حریرچی:طبق
گــویــی تــلــفــنــی ما
از مـــدت زم ــان
بیمههایپایههمبهمحض
تـــمـــاس بــگــیــرنــد
قــانــونــی واریــــز
دریافتاسنادمربوطبه
و اطــــاع دهــنــد.
وج ــه درمــــان به
درمان،باید پولواریزشده
مهدی ریاحیفر در
حساب مردم در
توسطبیمارراپرداختکنند
گفتوگو با ایسنا،
بیمه های مکمل
افزود :درباره بیمه پایه ،بیمه گر موظف است به اظهار کــرد :ممکن است معلم مــدارک پزشکی
محض دریافت سند 60 ،درصد مبلغ را پرداخت خودرابهواحدهایرفاهیآموزشوپرورشارسال
کند بنابراین اگر قانونی هم دربــاره بیمه مکمل کرده باشد ولی آن ها پرونده را دیر به ما داده باشند
وجود داشته باشد ،نباید فرق چندانی دیده شود و و رسیدگی با اندکی تاخیر مواجه شده باشد .علت

تاخیر ،تماما متوجه ما نیست ،زیرا بیمه پردازی
آموزش و پرورش به روش صندوقی انجام میشود.
وی افزود :در واقع ما باید فقط مدارک را ارزیابی و
خسارات را واریز و با بیمارستانها قرارداد منعقد
کنیم .این آمــوزش و پــرورش است که پرداخت
خسارات را متعهد میشود .ریاحی فر افــزود:
ماهانه  ۵۰میلیارد تومان برای پرداخت خسارات
درمانی صرف میشود .از این مبلغ معموال ۱۰
میلیارد تومان مربوط به بیماران صعب العالج
است که با اولویت اول و سریعا ظرف مدت ۱۵
روز پرداخت میشود ،اما معموال پرداختیهای
مربوطبهمراکزدرمانیبهتعویقمیافتدکهباقول
معاونت توسعه آموزش و پرورش قرار شد بهزودی
این بودجه هم در اختیار ما قرار بگیرد که پرداخت
به مراجع درمانی را انجام دهیم.
▪بهانه تراشی در پذیرش اسناد بیماران

یــک کارشناس حــوزه بیمه نیز در گفت وگــو با
خراسان بر نگاه تجاری بیمه ها به موضوع بیمه
تکمیلی درمان اشاره کرد و گفت :همین موضوع
باعث شده در برخی موارد بیمه ها در پذیرش اسناد
بیماران بهانه تراشی کنند .به عنوان مثال گاهی
گفته می شود که برخی از درمان ها شامل بیمه فرد
نمی شود .نظری گفت :پایه شرکت های تجاری
سودآوری است به همین دلیل گاهی روند طوالنی
برای دریافت هزینه های درمانی به نحوی صورت
می گیرد که فرد عطای ماجرا را به لقای آن ببخشد
و به دنبال دریافت وجه خود نباشد به عبارتی فرد
احساسمیکندکهنبایدبیشازآنکهبرایدرمان
هزینه کرده از جیب خود هزینه کند این جاست که
باید گفت برخی شرکت های بیمه ای موضوع را به
نحوی مدیریت می کنند که سود بیشتری به جیب
بزنند.ویافزود:درچنینتخلفاتیوزارتبهداشت
یکی از مراجعی است که به عنوان متولی درمان
میتواند به شکایات بیمه گذاران رسیدگی کند.

...
خبر

یک سوم مردم جهان به سرویس
بهداشتی دسترسی ندارند

سازمان ملل متحد در «روز جهانی توالت»
اعالم کرد که بیش از  2.5میلیارد نفر معادل
یک سوم مردم جهان به امکانات بهداشتی
اولیه نظیر توالت دسترسی ندارند .به گزارش
ایــســنــا ،ســازمــان ملل میگوید دسترسی
نداشتن به امکانات اولیه بهداشتی نظیر
توالت تبعات منفی بسیاری را برای سالمت،
منزلت و امنیت انسان به همراه دارد« .لوئیز
جورجز آرسنالت» نماینده یونیسف میگوید:
هم اکنون یک سوم مردم جهان به امکانات
ابتدایی بهداشتی نظیر توالت دسترسی
ندارند ضمن اینکه  15درصــد از جمعیت
جهان نیز در مأل عام قضای حاجت میکنند.
در حالی که شش میلیارد نفر در جهان تلفن
همراه دارند اما تنها  4.5میلیارد نفر از آنها
به سرویس بهداشتی دسترسی دارنــد که
این یک آمــار تأسفآور اســت.در ماه فوریه،
روزنامه «تایمز آو ایندیا» به نقل از پلیس ایالت
«اوتــارپــرادش» که در این ایالت دو دختر به
قتل رسیده بودند اعالم کرد 95 :درصد از
مــوارد تجاوز جنسی هنگامی رخ میدهند
که زنان برای رفتن به توالت خانههای خود
را ترک میکنند.وی میگوید :حــدود 65
درصد از جمعیت روستایی هند در مأل عام
قضای حاجت میکنند .بههمین دلیل زنان و
دختران ترجیح میدهند شبها اقدام به این
کار کنند که این مسئله امنیت آنها را بهشدت
به خطر مـیانــدازد.بــه گــزارش هندوستان
تایمز ،تمام میکروبهای بیماریزا نظیر
ویروسها ،باکتریها ،تکیاختهها و انگلها
درمدفوعانسانهایمبتالبهبیماریهاوجود
دارنــد که این میکروبها از راه آلــوده کردن
آب ،خاک و غذا ،راه خود را به درون بدن دیگر
انسانها پیدا میکنند.

