پلیس مخالف خاموشی در بزرگراههاست

کاهش ۵۰درصدی ورودی بیمارستانها

سند ملی بیماریهای نادر ایران تصویب شد

مهر :رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در جمع خبرنگاران در واکنش به خاموشــی شبانه
برخی بزرگراههای پایتخت گفت :جدول برق بزرگراهها دست پلیس نیست و مدیریت این
موضوع با شرکت توانیر است .وی افزود :مخالفت خودمان را با این خاموشیها اعالم کردهایم
اما آنها (شرکت توانیر) اعالم کردند که یکسری مشکالت دارند و باید برای زیرساختهای
خود را تأمین کنند .سردار حمیدی خاطرنشان کرد :در شرایط عدم نور کافی مشکالتی برای
رانندگان ایجاد میشــود ،پلیس مخالفت خودش را با خاموشی شبانه برخی بزرگراههای
پایتخت اعالم کرده است و به زودی هم گزارشی در این مورد اعالم خواهیم کرد.

ایسنا :عضو ســتاد مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه به دنبال اعمال محدودیتها
و افزایش ســطح رعایت پروتکلهای بهداشتی از ســوی مردم ،ورودی بیمارستانها
تا۵۰درصد کاهش پیدا کرده است گفت :البته تاثیر این محدودیتها برکاهش مرگ و
میرهای ناشــی از کرونا به صورت تدریجی بوده و تقریبا ۳۰درصد کمتر شده است .وی
ادامه این روند نزولی و دستیابی به شرایط مطلوب را مستلزم تداوم محدودیتها و رعایت
پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم دانست و گفت :پرهیز از دورهمنشینیهاو سفرهای
در ونشهری و برونشهری به ادامه این روند نزولی کمک میکند.

ایرنا :سند ملی بیماریهای نادر که چندی پیش با همکاری بنیاد بیماریهای نادر ایران
و دانشگاه تهران تهیه و با حضور اندیشمندان ،فرهیختگان و متخصصان برجسته داخلی
و خارجی تدوین شــده بود پس از بررسی شورای عالی ســامت و امنیت غذایی وزارت
بهداشت به ریاست وزیر بهداشت به تصویب رسید .در ابتدا این سند با دستور وزیر بهداشت
به معاونت درمان و رئیس مرکز امور بیماریهای وزارت بهداشت ابالغ و در نهایت توسط
بنیاد بیماریهای نادر و دانشگاه تهران تهیه و تدوین شد .چشمانداز این سند ،پیشگیری از
تولد نوزادان مبتال به بیماریهای نادر و رفع مشکالت دارویی بیماران نادر است.
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مجادله و حاشــیه کارگر و کارفرمــا برای حقوق
پرداختی ،یدی طوالنی در تاریخ بشر دارد و سابقه
این مجادله به قدری دراز اســت که گاهی تنه به
تنه تاریخ میزند .دســتانی پینهبسته و چهرههای
سوخته زیر شالقهای ســرد و گرم روزگار امروز
حکایت از ناعدالتی و فاصله طبقاتی در جامعه دارد.
تورم ،گرانی ،اجارهبهای افسارگریخته ،بیکاری و...
تنها بخشی از دغدغههای قشــر کارگری جامعه
ماست! قشری که هرساله چشم امیدش را به شورای
عالی کار و جلسات تعیین دستمزدها دوخته تا مگر
حقوق های بخور و نمیرش اندکــی افزایش یابد و
بتواند قدری مرهم بی پولــی ها و خرجهای نکرده
و گوشتهای نخریدهاش باشد .جامعه کارگری در
کشور همواره با چالش های بسیاری روبهرو بوده و
با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع
مشکالت این قشر از جامعه از ســوی نمایندگان
کارگری ،همچنان مشکالت و گرفتاری های جامعه
کارگری به قوت خود باقی اســت .قرار است امروز
سهشنبه  ۹دیماه هزینههای زندگی کارگران به
صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی
شــود .عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت
نهایی به عنوان سبد معیشــت استخراج میشود،
مالک بررسی دستمزد ۱۴۰۰در شورای عالی کار
اســت .چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامهای
به نمایندگان کارگران خواستار معرفی نمایندگان
خود برای حضور در جلسه کمیته مزد شده بودند
که پس از معرفی نماینده کارگــران و کارفرمایان
از هر تشکل ،دعوتنامه ارسالی برای  ۹دیماه ۹۹
بود که با دستور کار (بررســی سبد معیشت برای
دستمزد  )۱۴۰۰برگزار خواهد شد .طبق سنوات
گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته
مزد نهایی و مالک شورای عالی کار برای چانهزنی
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قرار است نخستین جلسه رسمیکمیته دستمزد با حضور
نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت برگزار شود

سهشنبهسرددستمزد

عکس  :اقتصاد24

هدف ازمقایســه موعودگرایــی درادیان و
پرداختن به نقاط اشــتراک وافتــراق ،بیان
این نکته نیست که دینی ازدین دیگردراین
مسئله خاص متأثر شده یا برآن تأثیر گذاشته
اســت .آنچه مورد نظرمیباشد این است که
اشتراکات اسالم ،یهودیت و مسیحیت کنار
هم قــرار گیرند و این نتیجه کلی به دســت
آید که اندیشه منجی و موعودی که در پایان
جهان خواهد آمد در همــه ادیان وجود دارد
اما اینکه «این موعود کیســت؟ و چه موقع و
کجا ظهور خواهد کرد؟» ازجمله مسائل مورد
اختالف است .پیروان ادیان سهگانه ابراهیمی
بر پیروزی ایمان بر کفر ،حاکمیت حق و علم،
عدالت اجتماعی ،نجات بشر از ظلم و ستم و
وراثت زمین به صالحان اعتقاد راســخ دارند.
در یک کلمــه میتوان گفت فلســفه تاریخ
در ادیان ابراهیمی بــا اعتقاد به ظهورمنجی
معنا پیدا میکند .پیشــینه موعودباوری در
آیین اســام ،یهودیت و مسیحیت به تعالیم
اولیه آن ســه دین برمیگــردد؛ یعنی امری
ساختگی و دروغین نیست .مطالعات تطبیقی،
ضرورت زندگی عصر ماســت کــه از تحول
شگرف ارتباطات ناشی میشود .در گذشته
با عدم توفیق انسان در عرصه ارتباطات ،این
مهم چندان ضرورتی نداشــت امــا در عصر
ارتباطات ،هر فکر و اطالعی که در گوشهای
از دهکده بزرگ جهانی طرح شود ،لحظاتی
بعد تمام مردم جهان ،امکان دستیابی به آن را
دارند.
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مزدی قرار میگیرد .طبق سنوات گذشته معموالً
کمیته دســتمزد از دیماه آغاز و تا اواخر بهمن یا
اوایل اســفندماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران
تعیین میشود .سال گذشته  ۵اسفندماه در آخرین
جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم
سبد معیشت کارگران را ۵میلیون و ۵۰۰هزار تومان
میدانستند اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان
درنهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم ۴میلیون و
۹۴۰هزار تومان برای ســبد معیشت خانوار ۴نفره
کارگری موافقت کردند .این رقم مالک برای تعیین

دستمزد ســال  ۹۹قرار گرفت که درنهایت حقوق
کارگران با افزایشی نزدیک به ۲۶درصد مورد قبول
جامعه کارگری نبود و عدد دســتمزد در بهترین
حالت به نزدیک ۳میلیون تومان رسید .همین باعث
شد که کارگران سال خود را با عقبماندگی مزدی
شروع کنند .اما ازآنجاکه درسال  ۹۹همزمانی شیوع
ویروس کرونا ،رشــد زیاد تــورم و تحریمها و عدم
مدیریت دولت باعث شد که گرانیها افسارگسیخته
پیش رود ،مشکالت معیشتی کارگران چندین برابر
شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران ،جامعه کارگری
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برای تأمین معاش خانواده خود با مشکالت متعدد
روبهرو هستند و دســتمزد فعلی صرفا جوابگوی
۳۰درصد هزینههای زندگی آنهاســت .در حال
حاضر نیز «محمدرضاتاجیــک» نماینده کارگران
در کمیته مزد با بیان اینکه سهشنبه  ۹دیماه اولین
جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در
سال  ۹۹برای تعیین مزد  ۱۴۰۰است گفت :دستور
کار جلسه بررسی سبد معیشــت کارگران است.
تشــکلهای کارگری و کارفرمایی بررسیهایی را
درباره عدد و ارقام ســبد معیشت داشته اند ،اعداد
و ارقام حکایت از این دارد که بــا افزایش چندین
باره قیمت ها ،ســبد معیشــت کارگران کمتر از
 ۱۰میلیون تومان نیســت ،چراکه هزینهها بیشتر
از حد تصور گران شــده اســت و هزینه اجارهبها
بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص
میدهد .تاجیک گفت :سال گذشته سبد معیشت
کارگران ۴میلیون و  ۹۴۰هزار تومان تعیین شــد
که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقلها به
دست آمد و قطعاً هزینههای زندگی باالتر از اینها
بود .اما برای تعیین دســتمزد کســی به آن توجه
نکرد.
جامعه کارگری مستحق دریافت کمک
معیشتی
رئیس کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران،
جامعه کارگری را مستحق دریافت کمک معیشتی
دانســت و گفت :برای آنکــه پرداخت کمکهای
معیشتی هدفمند شود باید بانک اطالعات قوی از
بیکاران و افراد فاقد بیمه و درآمد در کشور داشته
باشیم« .ناصرچمنی» درباره واریز کمک معیشتی
۱۰۰هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار ابراز
عقیده کرد و گفت :تاکید ما این اســت که اگر می
خواهیم کار درست و عملیاتی انجام بدهیم کمک
معیشتی به خانواده های نیازمند جامعه پرداخت
شود.

یافتهها
مهمترین پرسش این روزها:

آیا ویتامین Dمیتواند از
کووید 19جلوگیری کند؟

نســل فردا  /گروه ترجمه :ویتامین Dبرای
حفظ سیســتم ایمنی ضروری و مهم اســت.
مطالعات اولیه حاکــی از وجود ارتباط احتمالی
بین کمبود ویتامین Dو میزان مرگومیر ناشی از
کووید 19است .عوامل خطر برای کمبود ویتامین
 Dعوامل خطر عفونت کووید 19نیز است .برای
نتیجهگیری پزشکی درمورد رابطه بین ویتامینD
و کووید 19تحقیقات بیشتری الزم است.
ویتامین  Dچیست؟
ویتامین  Dیک ویتامین محلول در چربی
است که در برخی از غذاهایی که مصرف میکنید
وجود دارد .به عنوان مثال ماهیهای چرب مانند
سلمون ،ماهی تن و ماهی خال خالی منابع خوبی
از ویتامین Dهستند.
اینکه این ماده مغذی محلول در چربی بوده به این
معنی است که برای جذب آن باید چربی مصرف
کنید .این ویتامیــن در چربیها یا روغنها حل
میشــود و میتواند در بافت چربی بدن ذخیره
شود .یکی از اصلیترین راههای جذب ویتامین
 Dقرارگرفتن در معرض آفتاب است .اشعه UVB
باعث ایجاد پاسخ در سلولهای شما برای تولید
ویتامین Dبرای استفاده بدن میشود.
ویتامین  Dچه کاری انجام میدهد؟
ویتامین  Dچندین نقش مهم در بدن ایفا
میکند .این ماده به بدن برای جذب کلسیم به
منظور حفظ سالمت استخوان کمک میکند ،به
تعدیل رشد سلول و به انتقال پیام بین اعصاب و
عضالت کمک میکند.
رابطه ویتامین Dو کووید19
چندیــن مطالعه مقدماتی نشــان داده
است که ممکن اســت بین میزان ویتامین Dدر
جمعیتهای مختلف و میــزان عفونت و مرگ و
میر کووید 19رابطه وجود داشته باشد .درحقیقت
محققان متذکر میشوند که عوامل خطر کمبود
ویتامین( Dجنسیت مرد ،سن باال ،شرایط مزمن
از پیش موجود) نیز از عوامــل خطر کووید19
هستند.
چگونه میتوان سطح مناسب ویتامین Dرا
حفظ کرد
توصیههای ویتامین  Dاز نظر سن متفاوت است.
به بزرگساالن زیر 70سال توصیه میشود روزانه
15میکروگرم (یا  600واحد بینالمللی) ویتامین
 Dمصرف کنند .اگر 71ســال یا بیشــتر دارید
20میکروگرم توصیه میشود.
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