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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

 کارمندهای خارجی
یک تخته شان کم است

راضیه حسینی

موضوع انشــاء این هفته: »در آینده می خواهید 
چه کاره شوید؟«

ما در آینده می خواهیم 
کارمنــد شــویم. کارمنــد 
هــر جایــی باشــد، مهــم 
نیست فقط توی کشور 
از  مــا  باشــد.  خودمــان 
نیســتیم  آدم هایــی  آن 
کــه تــا بــزرگ شــدیم به 
برویــم  بزنــد  ســرمان 
خارج زندگی کنیم. بابای ما می گوید: »هیچ جا مملکت 

خود آدم نمی شه.«
بابــای مــا می گویــد ایــن خارجی هــا عقل شــان کــم 
اســت مثالً توی فرانسه کارمندهای شان سی ساعت در 
هفتــه کار می کننــد. اما توی کشــور خودمــان آخرش به 

یازده ساعت در هفته می رسد. 
یــا مثــالً تــوی ژاپــن این قــدر کار می کننــد کــه موقع 
برگشــت بــه خانــه تــوی متــرو از شــدت خــواب غــش 
می کننــد. این هــا اصــالً نمی فهمنــد زندگــی یعنــی چــه. 

همان بروند  هاراگیری کنند، بهتر است.
مــا نمی دانســتیم هاراگیری یعنــی چــه. عموی مــان 
کــه مثــل بابای مان کارمند اســت برای مــان تعریف کرد. 
همکارانــش  جوک هــای  وســط  هــم  خــودش  می گفــت 

فهمیده. 
یــک روز بابای مــان بــه مــا گفت: »پســرم همیشــه 
ببیــن داری زندگــی می کنــی کــه کار کنی یــا کار می کنی 

که زندگی کنی.«
مــا نفهمیدیــم کــه بابای مــان چــه گفــت وقتــی از 
خودش پرســیدیم گفت توی یکی از کانال های تلگرامی 
خوانــده ولــی احتمــاالً معنــی خیلــی خوبــی می دهــد و 
مربوط به لذت بردن از زندگی و کمتر کار کردن است.

بابــا و  آینــده مثــل  مــا خیلــی دوســت داریــم در 
عموی مان عاقبت به خیر شویم.

اداره ها جاهای خیلی خوبی هســتند. بابای ما هر 
روز کــه از اداره برمی گــردد کلــی فیلم خنــده دار و جوک 
برای مــان می آورد. البته خــودش می گوید همه این ها را 

در وقت ناهار از همکارانش می گیرد.
مــا فکــر می کنیــم وقــت ناهــار اداره ها اندازه شــام 
عروسی دختر عباس آقا، همسایه مان، طوالنی است. 

شــام عروســی دختــر عباس آقــا خیلی خــوب بود. 
تــاالر، ســالن جــدا برای شــام دادن به خانم هــا و آقایان 
نداشــت بــرای همیــن توی یک ســالن اول بــه خانم ها و 

بعد به آقایان شام دادند.
جــای شــما خالــی آن شــب تا خرخــره خوردیم. یک 
بــار بــا مادرمــان رفتیــم توی ســالن شــام و دفعــه بعد با 
بابای مــان. البتــه آخــرش کمــی بــه معده مان فشــار آمد 
کــه خــدا را شــکر با عرق نعناع و ســرآخر هم یک قرص 

فاموتیدین جمع و جور شد.
مــا می خواهیــم خــوب درس بخوانیــم تــا در آینــده 
مثــل بابــا و عموی مــان یــک کارمنــد موفق شــویم و کلی 

وقت ناهار داشته باشیم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
بــا اشــاره بــه پیش بینــی هزینــه ســبد معیشــت 
خانوارهــای کارگــری اعــام کــرد هرگونــه اعــام 
یــا پیشــنهاد در خصــوص افزایش درصــد حقوق 
کارگــران بایــد پــس از جمــع بنــدی نهایــی ســبد 
دســتمزد  کمیتــه  در  کارگــران  زندگــی  هزینــه 

شورای عالی کار صورت گیرد.
فتــح الــه بیــات در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا 
اشــاره بــه پیشــنهاد کمیســیون اجتماعی مجلس 
بــرای افزایــش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران و 
توافق با وزارت کار برای دســتمزد ۱۴۰۰ گفت: از 
کســانی کــه در مجلس به فکر کارگران هســتند، 
دلســوزی مــی کننــد و با دولت جلســه می گذارند 
تشــکر می کنیــم ولــی توجــه داشــته باشــیم کــه 
حقــوق و دســتمزد کارگــران توســط شــورای عالی 
کار و طبــق مــاده ۴۱ قانون کار تعیین می شــود و 
نماینــده کارگــر، کارفرما و دولت ســه ضلع اصلی 
و شــرکای اجتماعی هســتند که باید در خصوص 

سبد معیشت به جمع بندی برسند.
وی افــزود: بــدون تردیــد در بحــث تعییــن 
حداقــل مــزد بایــد بنــد یــک و دو مــاده ۴۱ کــه بــه 
نــرخ تــورم و هزینــه ســبد معیشــت اشــاره دارد، 
مــورد توجــه قــرار گیــرد لــذا اینکه برخــی افزایش 
۴۰ درصدی یا ۳۵ درصدی را برای دستمزد سال 
آینده کارگران متصور می شــوند قابل اتکا نیست 
و بایــد دیــد ســبد معیشــت کارگــران چــه زمانــی 

نهایی می شود.

 افزایش حقوق کارگران منوط
به نهایی شدن رقم سبد معیشت 
بــه گفتــه ایــن مقام مســئول کارگــری وقتی 
هزینــه ماهانــه معیشــت کارگــران نهایــی شــد و 
اعضای کمیته مزد به جمع بندی رســیدند باز هم 

درصد افزایش حقوق توسط اعضای شورای عالی 
کار صورت می گیرد ولی چنانچه بخش خصوصی 
و دولتــی متفــاوت از نظــر و دیــدگاه نماینــدگان 
کمیســیون  و  مجلــس  از  کردنــد  عمــل  کارگــری 
اجتماعــی اســتمداد می طلبیــم کــه کمــک حال ما 
باشــند و مــا از تدبیــر و پیشــنهاد آنهــا اســتقبال 

می کنیم.

بیــات بــا تاکیــد بــر رعایــت مــاده ۴۱ قانــون 
کار در مذاکــرات دســتمزد اظهــار کــرد: امــروز در 
پیشگاه قانون مسئولیم و نباید فراتر از قانون یا 
خــارج از چارچوب قانون حرفی بزنیم که نتوانیم 
جوابگــوی آن باشــیم لذا معتقدیم کــه قانون کار 
در ماده ۴۱ مالک تعیین حداقل مزد را مشــخص 
کرده و بر مبنای آن باید در خصوص مزد کارگران 

تصمیم گیری کرد.

میانگین هزینه سبد معیشت 
کارگران حدود ۱۰ میلیون تومان 
رئیــس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی 
در عین حال درباره آخرین رقم هزینه معیشــت 
اعــالم  اســاس  بــر  گفــت:  کارگــری،  خانوارهــای 

نماینــدگان کارگــری پیش بینــی اولیه در خصوص 
رقــم معیشــت حــدود ۹ میلیــون تومــان بــود کــه 
اگــر کالن شــهرهایی مثــل تهران را حســاب کنیم 
هزینه معیشــت خانوار ۱۱ میلیون تومان تخمین 
بگیریــم،  میانگیــن  چنانچــه  ولــی  می شــود  زده 
هزینــه ماهانه ســبد معیشــت کارگــران حدود ۱۰ 

میلیون تومان خواهد شد.
بیــات ادامــه داد: تاکید جامعــه کارگری این 
اســت کــه کارگــران قــدرت خریــد داشــته باشــند 
دســتمزد  درصــدی  افزایــش  دنبــال  بــه  هرگــز  و 
نبوده انــد. اگــر افزایشــی کــه در اقــالم اساســی و 
مــورد مصــرف جامعــه کارگــری دیــده می شــود در 
سبد معیشت کارگران تثبیت شود، قدرت خرید 

آنها حفظ می شود.
وی گفــت: بحــث مــا بحث حداقل ها اســت 
انتظــار داریــم کــه  و دنبــال رفاهیــات نیســتیم. 
حداقل هــای زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری 
را حســاب کننــد و بــر مبنــای آن بــه کارگر حقوق 
بدهند.اگــر بخواهیــم ســطح رفــاه کارگــران را در 
نظــر بگیریــم بــه ۱۱ میلیــون تومــان می رســد کــه 
همیــن رقــم هــم هزینه هــای زندگــی یــک خانــوار 
را بــه طــور کامــل پوشــش نمی دهــد بنابــر ایــن 
از اعضــای شــورای عالــی کار تقاضــا داریــم کــه با 
دیدی بازتر و ســخاوتمندانه تر نســبت به موضوع 

دستمزد نگاه کنند.
رئیــس اتحادیه کارگران قــراردادی و پیمانی 
درصــد   ۵۲ از  بیــش  حاضــر  حــال  در  افــزود: 
می دهنــد  تشــکیل  کارگــران  را  کشــور  جمعیــت 
کــه تولیــدات داخلــی را مصرف می کننــد و قدرت 
خریــد کاالی خارجــی و لوکــس را ندارنــد. آنهــا با 
خرید محصوالت ایرانی به رونق تولید و توســعه 
اقتصــاد کمک می کنند بنابــر این باید کاری کنیم 
کــه قــدرت خریــد کارگــران و بازنشســتگان هــم 

افزایش یابد.

چنــدی روزی اســت کــه موضوع نامــه اخیر 
معاونــت حقوقــی رئیس جمهــوری دربــاره ســایر 
سطوح مزدی و پایه سنوات کارگران با انتقادات 
شــدیدی از جانــب جامعــه کارگــری روبــرو شــده 
اســت ایــن در حالــی اســت که معاونــت حقوقی 
ریاســت جمهوری اخبار منتشرشــده را رد کرد و 
گفت که این معاونت بخشــنامه ای صادر نکرده 

و در چنین مقامی نبوده است.
خبرگزاری مهر در گزارشی متن نامه معاونت 
حقوقــی رئیس جمهــوری را منتشــر کــرده و در این 
نامه  اعالم شده است که پرداختی کارفرمایان باید 
بــا رعایــت حداقل مزد مصوب باشــد امــا الزامی به 
اعمال افزایش حقوق سایر سطوح مزدی، مشروط 

به تسویه سنوات قبل، وجود ندارد.
منظــور از ایــن بنــد در ایــن نامــه این اســت 
کــه مــزد توافقــی بــرای باالتــر از حداقل دســتمزد 
قانونی، مجاز شــمرده شده و اگر کارفرما قرارداد 
خــود بــا کارگــر را در ســال جاری تســویه کند، در 
ســال بعــد، می تواند همــان حقوق ســال جاری و 
حتــی کمتــر را به همان کارگر بپــردازد؛ به عبارت 
ســاده تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه 
بــرای »ســایر ســطوح مــزدی« اجبــاری نیســت و 
کارفرمــا می توانــد بــه ســادگی، قرارداد خــود را با 
کارگــری کــه ده یــا حتــی پانــزده ســال در کارگاه، 
ســابقه کار دارد، تســویه و ســال بعــد قــراردادی 
جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد 

افزایش نمی یابد.
در متــن کامــل ایــن نامــه آمــده اســت: پیرو 
نامه در خصوص »بررســی مشــکالت کارفرمایان 
در انعقــاد قــرارداد جدیــد بــا کارگــران بــا رعایــت 
شــورای  مصوبــه  در  شــده  تعییــن  مــزد  حداقــل 
اعــالم  دســتمزد«  افزایــش  بــدون  و  کار  عالــی 
می نمایــد: مطابــق مــاده ۴۱ قانــون کار و تبصــره 
آن، شــورای عالــی کار موظــف اســت هــر ســال 
بــا لحــاظ معیارهــای قانونــی میــزان حداقــل مــزد 
کارگــران را تعییــن نمایــد و کارفرمایان نیز مکلف 
هســتند بــه هیــچ کارگــری )متناســب بــا ســاعات 
کار وی( از حداقــل مــزد مصــوب شــورای مذکــور، 
کمتــر پرداخــت نکنند. بر اســاس مفاد این ماده، 

کارفرمایــان در انعقــاد و ادامــه قراردادهــا و بــه 
گونــه ای غیرمســتقیم در قالــب حــاالت انحــالل 
رابطــه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین 
شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی 
این امر با افزایش دســتمزد همه ســطوح مزدی، 

مالزمه ندارد.
انقضــا  بــا  موقــت،  مــدت  کار  قراردادهــای 
مــدت و تســویه حســاب کارگــر، خاتمــه می یابنــد 
و قــرارداد احتمالــی ســال بعــد، قــرارداد در ســال 
جدید محســوب می شــود. در این فــرض هر گونه 
توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات 
ذی ربــط از جملــه رعایــت حداقل دســتمزد تعیین 
شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. 

با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تســویه 
حســاب قــرارداد پیشــین، رابطه قــراردادی خود با 
کارگــر را ادامه می دهد، قرارداد منعقده در ســال 
جدیــد، بــه منزلــه تمدیــد قــرارداد پیشــین بــوده 
و اعمــال افزایــش دســتمزد ســایر ســطوح مــزدی 
تعیین شده توسط شورای عالی کار الزامی است.
بنا به مراتب فوق، الزم اســت ســازمان های 
مرتبــط تدابیــر الزم بــرای اعمال تغییــرات قانونی 
در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این 
اساس برنامه ریزی و اعمال نمایند. روشن است 
سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا 
نســبت به اصالح نرم افزار محاســباتی حق بیمه 

سنواتی اقدام نماید.

بــه دنبــال انتشــار برخــی خبرهــا در رابطــه 
بــا ورود محمولــه واکســن »فایــزر« بــه کشــور، 
معــاون فنــی گمــرک ایــران اعــام کــرد کــه هــر 
اخیــر  مــدت  در  واکســن  وارداتــی  محمولــه  دو 
»اســپوتنیک وی« روســی بــوده و هیچ واکســن 
فایــزری در ایــن مــدت وارد و از گمــرک ترخیــص 

نشده است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش بود که مقام 
معظــم رهبــری در رابطه با ورود واکســن بیماری 
کووید-۱۹ تاکید کردند که ورود واکسن آمریکایی 

و انگلیسی به کشور ممنوع است.
در مدت اخیر دو محموله واکسن کرونا وارد 
شــد کــه بعــد از ورود دومیــن محموله، شــایعاتی 
مطرح شده مبنی بر اینکه محموله قابل توجهی 

از واکسن فایزر وارد کشور شده است.
جــوی  و  پــرس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ماجــرا از گمــرک ایــران بــه عنوان ترخیــص کننده 
محموله های واکســن وارداتی با رد این شــایعات 
از سوی مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک 

ایران همراه بود.

این مقام مسئول در گمرک ایران اعالم کرد 
کــه تشــریفات گمرکی هــر دو محموله بــا نظارت 
مستقیم مقامات گمرک ایران و مسئوالن مراجع 
ذیربــط ، پــای پرواز انجام ، ترخیص و به مقامات 
ذیربــط و ذیصــالح در  وزارت بهداشــت تحویــل 

شده است.
وی تاکیــد کــرد که هر دو محمولــه وارداتی، 
واکســن اســپوتنیک روســی بوده و هیچ واکســن 

فایزری در آن وجود نداشته است.
محمولــه  اولیــن  کــه  شــد  یــادآور  ارونقــی 

ســاعت ۱۶ روز پنجشــنبه )۱۶ بهمن( به فرودگاه 
امــام خمینــی )ره( رســید کــه حــاوی چهــار پالــت 
واکســن اســپوتنیک روســی بــه وزن حــدود ۶۴۰ 

کیلوگرم و ساخت کشور روسیه بود.
وی افــزود: دومیــن محمولــه نیز ســاعت دو 
بامــداد شــنبه )٢٥ بهمــن(، وارد فــرودگاه امــام 
خمینی )ره( شــد که ایــن محموله ۳۲۴۲ کیلویی  
نیــز واکســن اســپوتنیک ســاخت کشــور روســیه 

بوده است.
اکنــون  ایــران،  گمــرک  معــاون  گفتــه  بــه 

تقریبــاً همــه می داننــد که واکســن فایــزر باید در 
 ۹۴ ســانتیگراد)منفی  درجــه   ۷۰ منفــی  دمــای  
درجــه فارنهایــت( نگهداری شــود و دارای شــرایط 
خــاص بســته بندی و حمــل اســت. در حالــی کــه 
واکســن های روســی وارده بــا هواپیمایــی ماهان، 
در یخ خشــک مخصوص و با بســته بندی مربوطه 
بــه کشــور رســیده و از تمامــی مراحــل تخلیــه، 
انجــام تشــریفات گمرکــی و ترخیــص، بارگیــری و 
حمل کاال، تصویر و فیلم تهیه شــده و در اختیار 

رسانه ها قرار گرفته است.

میانگین هزینه سبد معیشت کارگران در تهران: ۱۱ میلیون تومان

انتشار سند مجوز دولت به کارفرمایان برای افزایش نیافتن حقوق »سایرسطوح مزدی«

معاون گمرک: هیچ واکسن فایزری وارد و ترخیص نشده است

در  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  فرمانــده 
کانشــهر تهــران، تــازه تریــن تغییــرات بیماری 

کووید ۱۹ در پایتخت را تشریح کرد.
زالــی، گفــت:  گــزارش مهــر، علیرضــا  بــه 
کرونــا ویروس ها، از ویروس هــای جهش پذیری 
هســتند و بــا گذشــت حــدود یــک ســال از آغــاز 
در  عرصــه جهانــی  در  بایــد   ۱۹ کوویــد  شــیوع 

انتظار جهش های متفاوتی از ویروس باشیم.
جهــش  بــروز  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
اتفاقــی عجیــب  انگلیســی و ســایر جهش هــا، 
و غریــب نیســت و طبیعتــاً نخســتین نیســت و 

آخرین جهش هم نخواهد بود.
زالــی گفــت: تاکنون جهش های ثبت شــده 
کووید ۱۹ حاکی از افزایش سرایت پذیری است.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران با بیان اینکه به هر حال هم در کشور ما 
و هــم ســایر کشــورها به دلیل ماهیــت پیچیده 
ایــن ویــروس بایــد در انتظــار جهش باشــیم که 
این جهش می تواند در درون کشــور و یا بیرون 
مرزها باشد، گفت: نمونه های کرونا ویروس ها 
انگلســتان،  جنوبــی،  آفریقــای  برزیــل،  در 
بــروز  از  سرشــاخه هایی  مکزیــک  و  آرژانتیــن 

جهش در عرصه جهانی به شمار می رود.
زالی افزود: نکته بسیار مهم این است که 
به رغم تمام این جهش های ویروســی، کماکان 
اصــول پروتکل هــای بهداشــتی ماننــد شســتن 
دســت ها و اســتفاده از ماســک و فاصله گذاری 
اجتماعــی در مقابــل ویروس هــای جهــش یافته 
پاســخ می دهــد و منجــر بــه پیشــگیری از ابتــال 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: بنابرایــن ایــن پروتکل هــا 
هفته هــای  در  و  اســت  نیافتنــی  تغییــر 
شــیوه  رعایــت  در  تغییــر  شــاهد  مــا  اخیــر 
الزم  بنابرایــن  بودیــم؛  بهداشــتی  نامه هــای 
رعایــت  در  ســختگیرانه تری  اســتراتژی  اســت 

شــیوه نامه ها اعمال شود.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر 
تهران افزود: شرایط فعلی ما در تهران به گونه ای 
نیست که به دی ماه شبیه باشد. افزایش میزان 
مراجعــان ســرپایی و بســتری، بــاال بــودن مــوارد 
تســت مثبــت، حاکــی از این اســت کــه در بهمن 
ماه، گونه متفاوت تری از چرخه ویروس را شاهد 
هســتیم کــه می توانــد نشــان دهنــده بارقه هــای 

شکل گیری خیز جدید بیماری باشد.

وی گفــت: اگــر خیــز چهــارم را در تهــران 
و ســایر اســتان ها شــاهد باشــیم ممکن اســت، 
ســرعت انتقــال، ســرایت و ابتــالء بــه مراتــب از 
امــواج قبلــی بیشــتر باشــد. کمــا اینکــه دامنــه 
گرفتــاری در مــوج ســوم بــه مراتــب بیشــتر از 

بیماری اول و دوم بود.
زالــی افزود: تاکنون فقط ۷ مورد ابتالء به 
ویــروس انگلیســی در اســتان تهران شناســایی 
اقدامــی  ویــروس  نــوع  ایــن  اثبــات  شــده اند. 

آزمایشگاهی است.
هفتــه  کــه  فــردی  همچنیــن  گفــت:  وی 
گذشــته بــر اثــر کرونــا انگلیســی فــوت شــد، به 

بیماری زمینه ای مبتال بود.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر 
تهران، افزود: متأسفانه در طول دو هفته اخیر 
بیشتر موارد بستری در بیمارستان، اعضای یک 
خانــواده بودنــد یــا مــراودات نزدیــک خانوادگــی 
داشتند. عالوه بر اینکه هنوز مطالعه مُتقنی در 
خصــوص اینکــه این ویروس جهش یافته تا چه 
میــزان به پروتکل هــای درمانی پاســخ می دهد، 
وجــود نــدارد، بــاز هــم بایــد تمــام اســتراتژی ها 

معطوف به پیشگیری باشد.

خیز جدید کرونا در پایتخت

دستورالعمل خدمات 
فوق برنامه در مدارس دولتی 

ابالغ شد
دســتورالعمل اجرایــی ارائــه خدمــات آموزشــی و 
تربیتــی فوق برنامــه در مــدارس دولتــی بــه ادارات کل 

آموزش وپرورش استان ها اباغ شد.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
ارائــه  اجرایــی  دســتورالعمل  آموزش وپــرورش،  وزارت 
مــدارس  در  فوق برنامــه  تربیتــی  و  آموزشــی  خدمــات 
دولتی، در راستای اجرای فعالیت ۸-۵ بازنگری و اصالح 
آموزشــی  خدمــات  ارائــه  نحــوه  اجرایــی  دســتورالعمل 
و پرورشــی فوق برنامــه، ذیــل برنامــه شــماره ۶ بازنگــری 
مقــررات و آیین نامه هــا )بــا تأکیــد بــر آیین نامــه اجرایی 
مــدارس( بــا رویکرد کاهــش تمرکز و افزایــش اختیارات 
ارکان مدرسه برای برنامه ریزی و ارائه خدمات فرهنگی، 
هنری، اجتماعی، آموزشــی و ورزشــی تا پایان سال دوم 
برنامــه ششــم توســعه از زیــر نظــام راهبــری و مدیریت 

تربیتی برنامه ابالغی سال ۱۳۹۹ ابالغ شد.
در  اســت:  شــده  تاکیــد  دســتورالعمل  ایــن  در 
راســتای تحقــق هدف عملیاتی ۱۶ ســند تحــول بنیادین 
وزارت آمــوزش و پــرورش مبنــی بــر تنــوع بخشــی در 
ارائــه خدمــات آموزشــی و فرصت های تربیتی متناســب 
بــا مصالــح جامعــه، نیازهــا و عالیــق دانــش آمــوزان در 
راســتای شــکوفایی اســتعدادهای آنها این دستورالعمل 

در مدارس ابالغ می شود.
براســاس مــاده چهــار آییــن نامــه مذکــور، خدمات 
آموزشــی فــوق برنامه شــامل دروس جبرانــی، تکمیلی، 
تقویتی، آموزشی و خدمات پرورشی شامل فعالیت های 
علمی-فرهنگــی، تربیتــی، هنــری، ورزشــی، بهداشــتی و 

فعالیت های گروهی دانش آموزان است.

تعویق زمان برگزاری المپیادهای علمی ۱۴۰۰
اســتعدادهای  پــرورش  ملــی  ســازمان 
درخشــان از تمدیــد مهلــت ثبت نــام و واریز وجه 
و تعویــق زمــان برگــزاری آزمون هــای المپیادهای 

علمی ۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا، بــه دلیــل صــادر نشــدن 
مجوز ســتاد ملــی مدیریت همه گیــری کووید ۱۹، 
مدیــران  و  اولیــاء  مکــرر  مراجعه هــای  همچنیــن 
مختلــف  دالیــل  بــه  اینکــه  از  حاکــی  مــدارس 
دانش آمــوزان زیــادی موفــق به ثبت نام نشــده اند 
یــا درخواســت انجــام ویرایــش ثبت نــام خــود را 
دارند، مقرر شــد در ســامانه ثبت نام از روز شنبه 
مــورخ۲۵ بهمــن ۹۹ لغایــت سه شــنبه ۲۸ بهمــن 
۹۹ امــکان ثبت نــام مجــدد، ویرایــش و پرداخــت 

هزینه فعال شود. 
بر اســاس این گزارش سازمان ملی پرورش 
اســتعدادهای درخشــان بــه ســه نکته مهــم دیگر 
نیز اشاره کرد؛ امکان ثبت نام دانش آموزان رشته 
معــارف اســالمی در المپیــاد اقتصــاد و مدیریــت 

فراهم شده است. 
روز جمعه ۱۵ اســفند ۹۹ لغایت چهارشنبه 
مــورخ ۲۰ اســفند ۹۹ آزمون هــای مرحلــه اول در 

سراسر کشور برگزار می شوند. 
ثبت نــام بــه شــرط پرداخــت هزینــه قطعــی 
شــده و کارت ورود به جلســه صادر خواهد شد و 
موارد پرداخت نشــده بعد از پایان مهلت پرداخت 

حذف می شوند.

احراز هویت اتباع خارجی در مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی
بیمه شدگان اتباع بیگانه برای پذیرش در مراکز 
درمانــی طــرف قــرارداد بــا تامیــن اجتماعــی، احــراز 

هویت می شوند.
ســازمان تامیــن اجتماعی اعالم کــرد: هویت این 
گروه از بیمه شدگان تا اطالع ثانوی، با استفاده از کد 
اختصاصــی منــدرج در جلــد دفترچــه درمانــی )۱۰ رقم 

اول شماره سریال دفترچه( صورت می گیرد.

گفتنــی اســت، ارائــه جلــد دفترچــه درمانــی در 
مراکز طرف قرارداد با تامین اجتماعی برای برخورداری 
از خدمات تشــخیصی و درمانی توســط اتباع، ضروری 

است.
همچنین آن دســته از بیمه شدگان اتباع خارجی 
شــماره  ارائــه  بــا  می تواننــد  هســتند،  وارد  تــازه  کــه 
اختصاصــی فراگیــر )فیدا( از خدمــات درمانی در تعهد 

سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
قابلیــت  حاضــر  حــال  در  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
اســتعالم اعتبــار دفترچه درمان تامیــن اجتماعی برای 
افــراد غیــر ایرانــی بــا وارد کــردن کــد شناســایی اتبــاع 
خارجــی از طریــق تمامــی بســترهای ارائــه خدمت اعم 
از USSD،Web و نســخه Web App ۱.۰.۳ عملیاتــی 

شده است.


