نهمين جلسه دبيران شوراي رفاهي مناطق دهگانه مورخ 69/3/71
================================================

نهمين جلسه شوراي دبيران رفاهي مناطق دهگانه در تاريخ  69/3/71از ساعت  5بعدازظهر به صرف افطار
با حضور شركت كنندگان مشروحه ذيل صورتجلسه در محل مجتمع فرهنگي گل ياس تشكيل گرديد.
در ابتداي جلسه پس از قرائت آياتي از قرآن كريم آقاي دكتر رضائي ضمن عرض خير مقدم به شركت
كنندگان در جلسه به تغييرات مديريتي وزارتخانه اشاره نموده و ضمن خوش آمد به جناب آقاي دكتر
سنگتراش اظهار اميدواري نمودند با توجه به تجربيات و سوابق اجرائي ايشان ستاد امور رفاهي اعضاي هيأت
علمي با شتابي بيش از قبل به سمت هدف ها و وظايف خويش حركت نمايد.
سپس حاضرين در جلسه به معرفي دانشگاه و منطقه خود پرداختند .پس از آن جناب آقاي سنگتراش به
برخي از سوابق و فعاليت هاي مختلف خويش در وزارت علوم و ساير دستگاهها اشاره نمودند و با بيان
برخي از اقداماتي كه در مدت حضور خود در ستاد رفاهي پيگيري و دنبال نموده اند خطاب به دبيران
شوراي مناطق اعالم داشتند كه از نظر من همه شما رييس ستاد امور رفاهي وزارت علوم هستيد و ضروري
است كه ما با شما مستمراً همفكري داشته باشيم و فعاليتها تدوين و برنامهريزي شود و از طريق
مناطق و دانشگاهها اجرا گردد و لذا دفتر ستاد امور رفاهي در طبقه هشتم وزارت دفتر شما مي باشد.
پس از آن هريك از دبيران شوراي رفاهي مناطق گزارشي از وضعيت مؤسسات منطقه خود و
فعاليتها و برنامه ها و پيشنهادهاي منطقه را ارائه نمودند كه اهم مطالب مناطق به شرح ذيل است:
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 گزارش مكتوب تشكيل شوراي رفاهي منطقه و ليست مشخصات و اطالعات اعضاي شورا به ستادرفاهي ارسال شده است.
 دانشگاه رازي كرمانشاه هنوز براي جناب آقاي خزائي حكم مشاور صادر ننموده و فعالً به عنوان مسئولرفاهي در جلسات شورا شركت مينمايد.
 گروه تلگرامي براي شوراي منطقه و براي دو كارگروه مشترك تشكيل گرديده است.ايشان همچنين مشكالت كلي دانشگاهها را نيز به شرح زير عنوان نمودند:
1

 الزام آور نبودن موارد رفاهي آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي كه ضروري است اين موارد الزامآور شود.
 هيأت امناء عنايتي به مباحث رفاهي و بودجه هاي مورد نياز آن ندارد و تكيه آنها بر روي بودجهپژوهشي است.
 الزم است براي افزايش حقوق وزارت علوم اقدام جدي بعمل آورد و طرح پيشنهادي پرداخت افزايش %01از محل درآمدهاي اختصاصي جواب نمي دهد.
 بي انگيزهگي در شوراهاي رفاهي دانشگاهها هست كه مي گويند پول نداريم و از ما پول نخواهيد. بانك ها تنها وام با سود  %01مي دهند و ما از محل سپرده ها هيچ استفاده اي تاكنون نكرده ايم. يك سري تفاهم نامه بين وزارتخانه ها و ساير دستگاهها و وزارتخانه ها نيز بايد داشته باشيم تا ازامكانات رفاهي آنها استفاده كنيم.
 مشكالت دانشگاههاي نوپا و تازه تأسيس شده از نظر امكانات رفاهي بسيار بيشتر است و بايد توجهويژهاي به آنها شود.
 امكانات رفاهي دانشگاههاي برخوردار بايد با تسهيالت ويژه بين دانشگاههاي منطقه به اشتراكگذاشته شود.
 وام مسكن  011ميليوني با سود  %01الزم است مبلع آن افزايش و سود آن كاهش يابد و بخشي ازسود اين وام را وزارت متقبل شود.
 براي حمايت از سفرهاي تفريحي الزم است بن سفر داده شود و يا حمايت مالي صورت پذيرد.ايشان همچنين انتقاداتي در خصوص برخي از مسائل رفاهي مطرح نمودند:
 قرارداد با شركت نگين خودرو تسهيالت قابل توجهي در برندارد و چند ميليون تخفيف را ما خودمانهم در صورتي كه چانه بزنيم به ما خواهند داد.
 كارت فرهيختگان و كارت ارزي تاكنون خبري نشده و اطالع زيادي از آن نداريم و ارائه اين كارتهابراي اساتيد جوان كه اكثراً پيماني هستند مفيدتر خواهد بود.
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ايشان ضمن عرض تبريك انتصاب جناب آقاي سنگتراش و تشكر از تشكيل جلسه و تسليت شهادت
جمعي از هموطنان عزيز در حادثه تروريستي امروز تهران موارد زير را بيان داشتند:
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 تاكنون يك جلسه شوراي رفاهي در منطقه برگزار شده و طي آن برنامه تشكيل جلسات شورا وكارگروههاي آن در سال  69تنظيم گرديده است.
 در جلسه شورا تصميم گرفته شد كه همه واحدهاي منطقه قرارداد بيمه تكميلي را بصورت جمعي بايك شركت بيمه گر منعقد نماييم.
 توانمندي هاي همه دانشگاههاي منطقه الزم است تعيين و به اشتراك گذاشته شود. دانشگاه فردوسي مشهد با اينكه امكانات و توانمندي خوبي دارد ،همراهي و همكاري و مشاركت الزمرا با دانشگاههاي منطقه نداشته است.
 پيشنهاد ايجاد يك كنسرسيوم براي ايجاد امكانات رفاهي مشترك براي دانشگاههاي منطقه مطرحگرديد تا از طريق آن براي ساخت و يا خريد و يا اجاره يك مجتمع رفاهي و تأمين امكانات رفاهي براي
اعضاي هيأت علمي اقدام شود.
 منتظر اخذ تصميم و نتيجه نهايي براي ايجاد مجتمع رفاهي در زمين چابكسر هستيم و الزم استهرچه سريعتر اين مجتمع فعال شود تا از اين امكانات استفاده بهينه بعمل آيد.
 درخصوص ابالغ حقالزحمه و يا كسر واحد موظف مشاوران رفاهي اقدام الزم انجام شود. انتظار همكاران آن است كه هرچند شايد افزايش حقوق در حيطه اختيارات ستاد رفاهي نباشد ولي ازطريق ستاد نيز پيگيري شود.
 انتظار آن است كه وزارت مشاركت بين امكانات رفاهي دانشگاهها را ايجاد و حمايت نمايد. در بحث بيمه وزارت وارد شود و يك قرارداد مشترك با يكي از بيمه ها تنظيم نمايد .تجربه قراردادسال قبل صندوق رفاه دانشجويان مناسب بود و شايسته است تقويت گردد و ادامه يابد.
 كانال تلگرامي رفاه خيلي شلوغ است مناسب است اين گروه فقط براي دبيران مناطق اختصاص يابد. كارت فرهيختگان را همه متقاضي شدند و ما در دانشگاه خودمان  01تا  91ميليون وام با سود  %01بههمه مي دهيم.
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 اولين جلسه شوراي منطقه در دانشگاه سهند در تاريخ  69/3/2با حضور رييس و معاون دانشگاه برگزارگرديد.
 شايسته است وزارت علوم خود اعضاي هيأت علمي را توانمند سازي نمايد. لزوم افزايش سقف وام مسكن از  011ميليون به  211ميليون ميشود بنا بر مرتبه اعضاي هيأت علميمتفاوت باشد .در حال حاضر بانك مهر اقتصاد تا  311ميليون وام مي دهد.
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 متاسفانه بانك تجارت  %31از وام ها را بلوكه مي كند و با مذاكراتي كه انجام شده است .در حال حاضر %01آن را نگه مي دارد كه بايد با بانك مذاكره شود و از اين اقدام خودداري نمايد.
 ضرورت دارد اين جلسات شورا بصورت حضوري استمرار يابد و در هر جلسه نماينده يك دستگاهاجرايي و يا بانك و غيره شركت و مشكالت با آنها مطرح شود و تصميمات و راهكارهايي اتخاذ شود.
 درخصوص طرح ها و برنامه هايي كه به دانشگاهها اعالم مي شود اطالعات الزم با جزئيات و با فرصتمناست به ما داده شود.
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 سراغ گروه تلگرامي نمي روم چون رسميت ندارد ،يك كانال مي تواند براي اطالع رساني بجاي آنايجاد شود.
 در نامه هاي ارسالي به دانشگاهها بايد دقت نظر و زمان الزم در نظر گرفته شود. چون دانشگاه اصفهان در منطقه  9دبيري همه شوراها و كميتههاي مختلف را بعهده دارد جلسه مازيرمجموعه معاونين اداري و مالي تشكيل شده و كميته هاي مختلف برگزار شده است.
 قرارداد بيمه تكميلي براي  03دانشگاه بزرگ را داريم پيگيري مي كنيم و استعالم كرده ايم. اشتراك امكانات رفاهي و تخفيف هاي مناسب براي دانشگاههاي منطقه  9در نظر گرفته شده است. با دانشگاههاي ديگر امكانات رفاهي خود را تهاتر كرده ايم قراردادهايي با دانشگاههاي تهران ،تبريز ومشهد و برخي دانشگاههاي ديگر شهرستان ها منعقد كرده ايم و مهمانسرا و امكانات ديگر خود را در
اختيار آنان گذاشته و متقابالً از امكانات ديگر دانشگاهها در طول سال همكاران ما استفاده مي نمايند.
 با تفاهمي كه با بانك ملي انجام گرديد  211تا  311ميليون از بانك ملي وام مي گيريم و چرخه كارآن حداكثر يك روز بيشتر وقت نمي گيرد.
 پيش بيني گرديد كه كمك هزينه آيين نامه رفاهي را به عنوان كمك براي كسر سود وام ها استفادهنماييم.
 چند تغيير در آيين نامه ماده  010براي كمك هزينه ازدواج و فوت ايجاد نموده ايم كه  0برابر حقوقمرتبه و پايه حقوق مستمر پرداخت گردد و به تصويب هيأت امناء رسيده است.
 اگر قرار است كار مهمي براي اعضاي هيأت علمي انجام شود موضوع تأمين مسكن است .با مكاتباتيكه با وزارت مسكن انجام شده بود آنها مي خواستند وسط بيابان به ما زمين بدهند و كسي متقاضي نبود
و لذا ما با انبوه سازان وارد مذاكره شده ايم.
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 ما قبل از ابالغ شيوه نامه در دانشگاه خود شوراي رفاهي تشكيل داده ايم و ما مشروعيت خود را از اينشورا مي گيريم.
 ما از زمان آقاي دكتر عسگريان كه معاون اداري ،مالي دانشگاه اميركبير بودند ستاد رفاهي فعال داشتهو داريم و ايشان بنده را مسئول كميته مسكن نمودند و تاكيد كردند كه به فكر مسكن نيروهاي جوان
باشيد .و لذا از همان زمان كميته تشكيل و فعال مي باشد.
 كمك هزينه خريد مسكن در دانشگاه ما در دست اقدام است ولي هنوز اجرايي نشده است. الزم است در جلسات شوراي معاونين اداري و مالي دانشگاهها ،مشاوران رفاهي دانشگاهها نيز دعوتشوند و مسئوالن وزارت در جلسه مشترك به رؤسا و معاونين دانشگاهها اعالم نمايند كه از مشاوران
رفاهي و فعاليت هاي شوراهاي رفاهي حمايت كنيد.
 وزارت علوم براي تأمين بيمه مناسب است خود يك سازمان بيمه تأسيس كند. شوراي رفاهي و دبير شورا در چارت سازماني دانشگاهها اضافه شود. حقالزحمه مشاوران و دبيران شوراي رفاهي تعيين و ابالغ شود چون بي مايه فتير است. براي نامه هاي ارسالي مهلت و اطالعات كافي داده شود. به عنوان مسئول كميته مسكن دانشگاه تاكنون زمين هايي تهيه شده و چند برج ساخته ايم و واگذاركردهايم اكنون هم زميني را در دست پيگيري داريم در شمال و تفرش هم داريم اقداماتي انجام
مي دهيم و اگر همكاران كسي متقاضي مسكن در تهران باشد ما در خدمت ايشان خواهيم بود.
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 شيوه نامه مصوب و ابالغي فوقالعاده كارساز است و رسميتي به رفاه اعضاي هيأت علمي داده است.هرچند الزم است در برخي موضوعات اصالح و تكميل شود .مشكلي كه با آن روبرو هستيم رفاه
كارمندان محترم مي باشد كه ممكن است جبهه بگيرند مگر اينكه اين شورا مشترك شود.
 افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي از ضروريات است. خدمات پيوست رفاهي آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي با تصويب هيأت امناء مركزي برايهمه دانشگاهها الزام آور شود.
 صورتجلسات و شماره همراه دبيران رفاهي در سايت ستاد رفاهي بارگزاري نشود ولي ميتوان بصورتدفترچه اي تهيه و توزيع شود و بجاي شماره موبايل و تلفن دفاتر مشاوران در سايت بارگزاري شود.
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 االن دنيا براساس ايده سرمايه داري مي چرخد و ما نمي خواهيم به دوره كمونيستي برگرديم و لذامهمانسرا و امكانات رفاهي دانشگاه را به بخش خصوصي داده ايم و همكاران با درصدي تخفيف از آن
استفاده مي كنند.
 متقاضيان كارت فرهيختگان  69نفر است ولي مستركارت متقاضي بيشتري داريم. ما در بحث زمين موفق بوده ايم و با جلساتي كه با استاندار فارس داشته ايم به نتيجه رسيده ايم وزمينهاي مناسبي تأمين شده است.
 هر دانشگاه خود بايد با توجه به امكانات و شرايط خود مسائل و نيازهايش را با مسئوالن استانپيگيري نمايد .و نمي تواند يك الگوي واحد براي همه وجود داشته باشد و ما چنانچه روش خودمان را
اعالم كنيم ممكن است واحدهاي ديگر نتوانند استفاده كنند و حتي كارشكني هايي صورت پذيرد.
 الزم است سقف وام مسكن افزايش و سود آن كمتر شود. بانك ملت در شيراز در اراده خدمات و رهن سند سخت گيري مي كند و مناسب است كه مثل بانكتجارت عمل نمايد.
 پيشنهاد مي شود :اگر كسي وام قبلي خود را ((تسويه)) كند ،ستاد رفاهي مجدداً او را براي دريافت وامبا شرايط جديد به بانك ديگري معرفي نمايد.
 بنظر مي رسد بايد در نحوه تشكيل جلسات كارگروهها و شورا در منطقه تجديدنظر شود .چون امكانتشكيل اين جلسات سخت مي باشد .هيچ يك از دانشگاهها تمايل ندارند جلسه شورا را تشكيل دهند و
تشكيل جلسه كارگروهها نيز بخودي خود مفيد نخواهد بود .لطفا تجربه خودتان را به ما بگوييد.
 نامه هاي ستاد مستقيم بدست ما نمي رسد. نامه هاي ارسالي به دانشگاهها با دقت تهيه شود و اطالعات الزم به دانشگاهها داده شود حتي اگراطالعات كاملي هم نداريد همين عدم اطالع كامل ذكر شود.
 امور خودرو و سفر و  ....آيا به رفاه مربوط مي شود؟ آقاي دكتر نظرپور مي گفت به ما مربوط نمي شود! وام يك ميليوني مسافرت پيشنهاد شده كه ماهي صدهزار تومان كسر شود .وام  31ميليوني بانكآينده بدون كارمزد و وام  01ميليوني ايران كارت براي همكاران پيش بيني شده است.
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 الزم است ارائه خدمات رفاهي دانشگاهها به اعضاي هيأت علمي خود در ارزيابي و تعيين رنكينگدانشگاهها مؤثر باشد.
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 بحث سالمت و ورزش اعضاي هيأت علمي بسيار مهم است كه بايد پيگيري و راه اندازي شود و ما اينكار را دنبال كرده ايم.
 الزم است در جلسه رؤساي دانشگاهها به آنها تأكيد شود كه توجه و عنايت بيشتري به مسائل رفاهي وتقويت شوراي رفاهي داشته باشند.
دكتر كمالجو مشاور رفاهي دانشگاه مازندران و دبير شوراي رفاهي منطقه 2

 وزارتخانه از نظرات مشاوران مناطق استفاده كند ،ما در كنار شما هستيم كه مشورت دهيم. تا پول و بودجه نباشد كاري نمي شود انجام داد و بدون پول و اعتبار همه چيز شعار مي شود. اگر پشتيباني وزارت نباشد مشاوران رفاهي هيچ كاره اند. حق الزحمه مشاوران تأمين نشده است. وام  %09و افزايش سقف وام و پايين آمدن سود آن قرار بود در زمان آقاي دكتر اميد انجام شودهمچنين قرار بود موارد پيوست رفاهي اعضاي هيات علمي را در همه دانشگاهها اجرايي كنند ولي ايشان
رفتند و باز ما منتظريم.
 مركز رفاهي بزرگي در كنار دريا داريم ايجاد مي كنيم بصورت سهامي براي كاركنان و اعضاي هيأتعلمي با سهام  0ميليوني و ده ميليون توماني.
دكتر فالح مشاور رفاهي دانشگاه حضرت معصومه و دبير شوراي رفاهي منطقه 4

 شوراي رفاهي باعث شد كه تقريبا تمامي دانشگاههاي منطقه  4موارد پيوست رفاهي را اجرا كنند ودانشگاه هايي كه برخي از خدمات را ارائه مي كردند در حال حاضر همه خدمات رفاهي را غير از حق
مسكن پرداخت مي نمايند.
 بايد در جلسات شوراي مناطق به همين صورت ساير موضوعات را تجميع كنيم و با مشاركت همديگرتسهيالت و خدمات را باال ببريم.
 خدمات و امور رفاهي بايد از باال تهيه شود و به مناطق و دانشگاهها داده شود ولي االن ما از پايينداريم كار مي كنيم.
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از همه دبيران محترم مناطق بابت گزارش هايي كه ارائه نمودند و بابت فعاليتهايي كه انجام پذيرفته
است تشكر و سپاسگزاري نمودند و با عنايت به نزديك شدن به زمان افطار مواردي را بصورت فشرده به
شرح ذيل بيان داشتند:
 در مورد مستركارت پيگيري هاي زيادي انجام شده و از استعالماتي كه از  00بانك و شركت بعملآمده در حال حاضر به يك بانك و يك شركت رسيده ايم و در آينده نزديك نهايي مي شود و اطالعات
روشن آن را توضيح خواهيم داد.
 كارت فرهيختگان و مستركارت با بانك تجارت به مشكل برخورد كرده ايم و چون حقوق ها مدتياست مستقيم از سوي خزانه پرداخت مي شود اعتبار و بودجه اي از ناحيه وزارت نزد بانك تجارت وجود
نداشته است .و لذا بانك هم براي صدور كارت هاي فرهيختگان با مشكل روبرو گرديده است و جلساتي
كه تاكنون داشته ايم هنوز به نتيجه روشني نرسيده است.
 تفاهم نامهاي براي ارائه خدمات و تسهيالت با بانك ملي در دست اقدام داريم كه اميد است آنتفاهم نامه منتج به نتيجه شود و پس از امضاء نهايي اطالع رساني خواهد شد.
 براي افزايش سقف وام مسكن از  011ميليون به  211ميليون از طريق وزارت با بانك مركزي مكاتبه وپيگيري شده ولي بانك مركزي مخالفت نموده و لذا به دنبال راههاي ديگري هستيم.
 در خصوص سفر دانشگاهيان به عتبات در قالب كاروان هاي خاص براي هر دانشگاه اقدام شده است .وبدليل ضرب االجل ستاد عتبات دانشگاهيان ما نيز ملزم به رعايت ضرباالجل آنها بوديم ،هرچند كه
مشكالت چرخه اداري دانشگاهها را مي دانيم.
 در بحث جامع گردشگري داخلي و خارجي مذاكراتي در حال انجام است و دو يا سه كشور هدف ازجمله مالزي را تعيين كرده ايم و پس از نهايي شدن اعالم خواهيم كرد.
 بانك گردشگري اعالم آمادگي كرده است كه براي مسافرت هاي خارجي  0ميليون وام دهد ولي چونهزينه هاي آن باال مي باشد به صرفه نمي باشد.
 هتل پرديسان با تخفيف  %61براي اعضاي هيأت علمي پيش بيني شده است ولي فقط  %3درآمد آنهتل از محل استفاده اعضاي هيأت علمي و بقيه از ساير اقشار است بايد بررسي كرد كه مشكل چيست؟
و راه حلي براي آن پيدا نموده.
 با توجه به امكانات خاص و متفاوت شركت هاي بيمه در استانها ،بهتر است كه قراردادهاي بيمهبصورت منطقه اي عمل شود تا يك قرار كل براي همه دانشگاهها.
 شما در كارگروههاي چهارگانه و شوراي مناطق مشاركت فعال نماييد و برنامه ها و پيشنهادات عملياتيو اجرايي منطقه خود را براي ستاد رفاهي ارسال كنيد.
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 همانگونه كه گفته شد مشكل شوراهاي رفاهي در حال حاضر عدم همراهي و مساعدت معاونين اداريو مالي دانشگاههاست كه همكاري نميكنند انشااهلل در جلسه شوراي معاونين اداري و مالي دانشگاهها
اين مسئله را مطرح خواهيم كرد.
 يكي از بانك ها آماده است خدمات و تسهيالت روز شمار به سرمايه دانشگاهها و اعضاي هيأت علميبدهد .كه مذاكرات آن در دست پيگيري است و پس از نهايي شدن اعالم خواهد شد.
 افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي در حيطه وظايف و اختيارات ستاد رفاهي نمي باشد و كميته اي دروزارت خانه در حال پيگيري آن مي باشد كه بايد با سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير مراجع
هماهنگي نمايد .و مي دانم كه به دنبال راهكارهاي مؤثر مي باشند .انشاهلل نتيجه آن اعالم خواهد شد.
با توجه به نزديك شدن به زمان افطار جلسه با ذكر صلوات به پايان رسيد .جلسه بعدي متعاقباً
تعيين و اطالع رساني خواهد شد.

غايب

حاضرين در جلسه:
آقاي دكتر سنگتراش دبير ستاد امور رفاهي اعضاي هيأت علمي
آقاي دكتر مختاري معاون دبير ستاد امور رفاهي اعضاي هيأت علمي
آقاي دكتر رضايي مشاور دبير ستاد امور رفاهي اعضاي هيأت علمي
آقاي دكتر فيروزي مشاور دبير ستاد امور رفاهي اعضاي هيأت علمي
آقاي دكتر طاهري اطاقسرا دبير شوراي رفاهي منطقه 0
آقاي دكتر كمالجو دبير شوراي رفاهي منطقه 2
آقاي دكتر اسدپور دبير شوراي رفاهي منطقه 3
آقاي دكتر فالح دبير شوراي رفاهي منطقه 4
آقاي دكتر محدثي دبير شوراي رفاهي منطقه 0
آقاي دكتر شمس دبير شوراي رفاهي منطقه 9
آقاي دكتر مينائي دبير شوراي رفاهي منطقه 6
آقاي دكتر حشمتي دبير شوراي رفاهي منطقه 1
آقاي دكتر صمدزاده دبير شوراي رفاهي منطقه 6
آقاي دكتر آرش مرادزادگان دبير شوراي رفاهي منطقه 01

9

آقاي دكتر حشمتي دبير شوراي رفاهي منطقه 1

