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یک میلیون و  300هزار نفر
مبتال به صرع در کشور

پاکدامنرئیسانجمنمغزواعصابایرانبابیاناینکهتصادفاترانندگیدرکشوریکیازعللاصلیابتالبهبیماریصرعاست،گفت:درایرانیکمیلیونو۳۰۰
هزار نفر به صرع مبتال هستند که این رقم حدود سه برابر بیشتر از آمارجهانی است .وی افزود :به زودی یکی از داروهای صرع که مشابه خارجی آن وارد کشور می
شودووارداتآنبهکشوربهدلیلانتقالارزدچارمشکلشدهبود،بهتولیدداخلمیرسدوباقیمتبسیارکمترازمشابهخارجیدربازاربهبیمارانعرضهمیشود.

...
اخبار

پرداخت یک میلیون و  217هزار
دالر دیه حادثه سانچی

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از پرداخت
یک میلیون و  217هــزار دالر به خانواده
های شهدای حادثه سانچی خبر داد .محمد
شریعتمداری روز پنج شنبه در حاشیه آیین
گرامی داشــت نخستین سالگرد شهدای
سانچی افــزود :این مبلغ به خانواده هایی
که تشریفات قانونی مربوط به حصر وراثت
را طی کــرده و پــرونــده تشکیل داده اند،
پرداخت شده اســت.وی از پرداخت 340
هزار دالر غرامت به فرزندان این شهدا خبر
داد .شریعتمداری همچنین از پرداخت 50
تا60میلیون تومان به عنوان مستمری به هر
یک از خانواده های شهدای سانچی خبر داد
و گفت :در حوزه استخدام فرزندان شهدا نیز
همه این ها به کار گرفته خواهند شد.
▪استخدام یک نفر از خانواده شهدا

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری
نیز گفت :یک نفر از بستگان درجــه اول
هر کــدام از شهدای حادثه سانچی اعم از
فرزندان و همسران آن ها در شرکت ملی
نفتکش یا دیگر سازمان ها استخدام می
شوند.جمشید تقی زاده به ایرنا افزود :این
مسئله شامل فرزندان بالغ شهدا بوده و حتی
فرزندانی که به سن بلوغ نرسیده اند ،پس
از رسیدن به این سن در صورتی که تمایل
داشته باشند و صــاح بدانند در سیستم
شرکت ملی نفتکش جذب خواهند شد.

توسط اتحادیه جهانی مخابرات درمیان ۱۶۷کشوراعالم شد

رتبه 81ایران درتوسعه فناوری اطالعات
و 60درامنیت سایبری
جایگاه جهانی ایــران از منظر شاخصهای
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و آمادگی
امنیت سایبری توسط اتحادیه جهانی مخابرات
اعالم شد .درشاخص اول ایران در میان 167
کشور رتبه  ۸۱و درشاخص دوم ازمیان 165
کشور رتبه ۶۰را از آن خود کرد .به گزارش مهر،
آخرین وضعیت رتبه بندی جهانی ایران از نظر
شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات
و شاخص آمادگی امنیت سایبری که تا پایان
سال  ۲۰۱۷توسط اتحادیه جهانی مخابرات
و ارتباطات راه دور مورد ارزیابی قرار گرفته
است،منتشرشد.آخرینبررسیشاخصتوسعه
فناوری اطالعات کشورها که توسط اتحادیه
جهانی مخابرات ارزیابی و از سوی دفتر پایش
توسعه  ICTسازمان فناوری اطالعات ایران
منتشر شده است ،نشان می دهد که تا پایان
سال  ، ۲۰۱۷ایران در میان  ۱۶۷کشور دنیا
جایگاه  ۸۱را به خود اختصاص داده و امتیاز
 5.58را از  ۱۰دریافت کرده است .بررسی ها
نشان می دهد که در این رده بندی کشور اول
جهان ایسلند است که با امتیاز  8.89جایگاه
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نخست جهان را از نظر توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات به خود اختصاص داده است .در
همین حال اتحادیه جهانی مخابرات ،آخرین
وضعیت کشورها در شاخص جهانی آمادگی
امنیت سایبری را نیز تا پایان ســال ۲۰۱۷
اعــام کــرد .برمبنای ایــن شاخص که توسط
این سازمان منتشر شده است ،کشورمان رتبه
 ۶۰را در میان  ۱۶۵کشور جهان در اختیار
دارد.این شاخص برمبنای توسعه کشورها در
زمینه امنیت سایبری ارزیابی می شود .در این
شاخصعمانکشوراولمنطقهخاورمیانهاست
و امتیاز  0.8از یک را به خود اختصاص داده
است .این درحالی است که امتیاز ایران در این
رده بندی عدد  0.494از یک است.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

وزارت کار سختی کارخبرنگاری
را نپذیرفته است!
معاون مطبوعاتی و اطــاع رسانی وزارت
ارشــــاد گــفــت :اگــرچــه قـــرار گــرفــتــن شغل
خبرنگاری در حیطه مشاغل سخت مورد
پیگیری این وزارتخانه و خبرنگاران است
ولی هنوز وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
این امر را نپذیرفته است .محمد سلطانی فر
پنج شنبه شب به ایرنا اظهار کرد :در صورت
قبول این مسئله توسط وزارت تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی ،خبرنگاران می توانند با
 20سال خدمت بازنشسته شوند.وی بیمه
خبرنگاران را از وظایف کارفرما و مدیران
مسئول نشریات دانست و گفت :تا چند سال
قبل یارانه ای به صندوق هنرمندان برای
بیمه خبرنگاران اختصاص می یافت ولی با
مداخله در کار کارفرما اتفاقات بدی در این
حوزه رخ داد .سلطانی فر افــزود :با سهمیه
بندی رسانه ها برای بیمه ،چون برخی رسانه
ها با همه سهمیه خود کار نمی کردند افراد
دیگری را که خبرنگار نبودند در فهرست قرار
می دادند تا از تسهیالت بیمه برخوردار شوند
که ایــن باعث می شد افــراد مطالبه حقوق

خود را از کارفرما داشته باشند و کارمندان
عــادی را به عنوان خبرنگار بگنجانند .وی
اظهار کرد :بر این اساس در برنامه دیگری
تمام رسانه ها را مشمول ردیــف زیــر هفت
درصد پرداخت بیمه ای برای پنج نفر بیمه
شده کردیم که تمامی رسانه های مکتوب را
شامل می شد و اکنون به دنبال آن هستیم
که رسانه های مجازی را نیز دربرگیرد.وی
با اشــاره به بیمه تکمیلی سه هــزار ،روزنامه
نگار از طریق صندوق هنرمندان ،گفت :این
افراد که با احتساب خانواده ها شامل حدود
هفت هزار نفر می شوند با پرداخت  30درصد
سهم روزنامه نگار ،می توانند از مزایای بیمه
تکمیلی برخوردار شوند.

از میان خبرها
افزایش  20درصدی اعتبار طرح تحول سالمت

جنجال پنجرههای نوزاد در سوئیس!

در حالی روز چهارشنبه سرپرست وزارت بهداشت از
افزایش اعتبار طرح تحول سالمت تا ۲۰درصد خبر داد که
عمد ه ترین علت استعفای قاضیزادههاشمی ،وزیر سابق
وزارت بهداشت« ،کاهش بودجه سالمت» ذکر شده بود .به
نوشته شرق ،سعید نمکی ،سرپرست وزارت بهداشت ،در این باره خبر داد بستههای حمایتی
طرح تحول نظام سالمت که شامل حمایت از بیماران صعبالعالج و بیماران خاص ،به ویژه در
زمینه دارویی ،کاهش هزینههای کمرشکن از دوش مردم در خدمات بستری و ماندگاری پزشک
در نقاط محروم است ،قطعا تأمین خواهد شد .وی همچنین افزود :در سال آینده هم نسبت به
سال قبلی ،تأمین هزینه قابلتوجهی حداقل در طرح تحول نظام سالمت خواهیم داشت .

دولــت«ســوئــیــس»فــضــایــی بــه نــام پنجره کـــودک را در
خیابا نهای این کشور تعبیه کرده است تا مادرانی که
توانایی نگهداری از فرزندان خود را ندارند ،آن ها را درون
این جعبه ها قرار دهند و به دست دولت بسپارند تا از آن ها
نگهداری کند .جالب است که در این شرایط ،والدین تا یک سال حق پشیمانی و باز پس گرفتن
فرزند خود را دارند.عده ای از کاربران معتقدند که دولت این کشور بهتر بود تا از مادران حمایت
بیشتری میکرد تا از فرزندان خود مراقبت کنند نه این که فضا را برای سر راه گذاشتن نوزادان
خود هموار کند عده ای نیزاز این حرکت استقبال کردند و معتقدند با این شیوه مادر میتواند
از وضعیت کودک خود با خبر شود ،نه این که کودک را کنار خیابان یا سطل آشغال رها کند.

...
خبر

نحوه شناسایی کارگران فاقد
بیمه برای دریافت سبدکاال
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کــارگــران گفت :کــارگــران بــرای دریافت
سبد کاال از طریق فهرست بیمههایی که در
تامین اجتماعی وجود دارد شناسایی شده
و در صورت داشتن دریافتی زیر سه میلیون
تومان،بستهحمایتیبهآنهاتعلقمیگیرد.
هــادی ابــوی به ایسنا گفت :صر فنظر از
کــارگــران مشمول قانون کــار ،بخشی از
کارگران فصلی و ساختمانی فاقد بیمه هم
هستند که باید شناسایی و مشمول دریافت
بسته حمایت غذایی شوند.
ابــوی از وجــود شــش میلیون کــارگــر فاقد
بیمه در کشور خبر داد و گفت :بعضا گفته
میشود که همه این شش میلیون نفر کارگر
محسوب نمیشوند و اگر آن را بپذیریم در
حالت خوشبینانه نیمی از این جمعیت و
معادل سه میلیون نفر ،به شکل زیرپلهای
و در کارگا ههای فاقد بیمه مشغول کارند
یا به مشاغل کاذب روی آوردهانــد که برای
دریافت سبد کاال ،نیازمند شناسایی هستند.
وی گفت :وزارت کــار بــه جــای ادارات و
سازمان های بهزیستی ،میتواند در قالب
بخشنامهای اعالم کند که کارگران فاقد بیمه
به انجمنهای صنفی و تشکلهای کارگری
اســتــان محل سکونت خــود مراجعه و به
معرفی و ثبت نام برای دریافت بسته حمایتی
اقــدام کنند.به گــزارش ایسنا ،پیش از این
سازمان تامین اجتماعی تنها سه میلیون
کارگر فاقد بیمه تامین اجتماعی داشته
و با اعــام سامانه پیامکی١٠٠٠14٢٠
و شماره تلفن  1420به عنوان پلهای
ارتباطی برای بیمه شدن سه میلیون کارگر
فاقد بیمه بر لــزوم بررسی مداوم وضعیت
بیمهای کارگران تاکید کرده بود.

