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پیشنهاد اخذ عوارض از بزرگراه ها به شورای شهر ارایه 
نشده است

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران از انجام غربالگری سالمت ۱۷ 
هزار کارگر خدمات شهری خبر داد.

افشین حبیب زاده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه اجرای طرح غربالگری ملی از 
کارگران خدمات شهری شهرداری تهران و تست های سالمت از کارگران انجام شده 
است، اظهارکرد: در فراکسیون کارگری شورای شهر پیگیر انجام تست های غربالگری 

سالمت برای کارگران خدمات شهری بودیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه با موافقت و همکاری شرکت شهر سالم ۱۷ هزار 
کارگر خدمات شهری در طرح غربالگری شرکت کردند، گفت: از این میان حدود 
۲۰۰۰ نفر از کارگران دارای بیماری های مختلف بودند که تحت درمان قرار گرفتند.

حبیب زاده با اشاره به اینکه در این غربالگری ها مشخص شد که پنج نفر از کارگران 
نیازمند جراحی قلب هستند،اظهارکرد: خوشبختانه وضعیت سالمتی کارگران 

خدمات شهری مناسب بوده است.
وی همچنین در مورد پیشنهاد اخذ عوارض از بزرگراه های پایتخت با بیان اینکه 
تصویب اخذ هرگونه عوارض بر اساس قانون باید در شورای شهر انجام بگیرد و 
تاکنون نیز هیچ پیشنهادی در این خصوص به کمیسیون تخصصی داده نشده است، 
گفت: قطعاً هرگونه عوارض با توجه به شرایط اقتصادی مردم خواهد بود و عوارضی 

که باعث فشار بر مردم شود را نمی پذیریم.

قاچاق کنسروی »شیشه« ناکام ماند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۱۷ کیلوگرم مخدر 
شیشه که برای قاچاق به خارج از کشور در قوطی کنسرو جاسازی شده 

بود، خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده در گفت وگو با ایسنا، دراین باره گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با رصد اطالعاتی و با همکاری پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرودگاه امام خمینی )ره(، محموله شیشه جاسازی شده در انواع کنسروهای 
خوراکی را کشف کردند که در بررسی از آنها مشخص شد کنسروهای خوراکی 

حاوی بسته های ماده مخدر شیشه به مقدار ۱۷ کیلوگرم هستند.
وی با بیان اینکه در همین راستا سه نفر قاچاقچی دستگیر شدند، گفت:  قاچاقچیان 
قصد داشتند که کنسروهای حاوی بسته های موادمخدر شیشه را از کشور خارج و به 

مقصد کشور اندونزی منتقل کنند.
به گفته وی این محموله فقط برای قاچاق موادمخدر در حال توزیع بوده و به هیچ 
عنوان در فروشگاه های کشور چنین محصوالت آلوده ای وجود ندارد. رییس پلیس 
مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر 

شده، گفت: این افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

توان اهدای عضو در ایران ۴ برابر آمار فعلی است

مدیرعامل انجمن اهداء عضو ایران گفت: پایان سال گذشته شاخص اهدای 
عضو )در یک میلیون نفر جمعیت( در ایران به ۱۱.۸ رسید؛ درحالیکه با 
توجه به آمار باالی مرگ مغزی در کشور، این توان را داریم که آن را تا چهار 

برابر افزایش دهیم.
به گزارش ایسنا، کتایون نجفی زاده در اولین دوره آموزش تخصصی و مدیریتی 
فراهم آوری اعضای پیوندی استان کرمانشاه که امروز )۲۲ دی( برگزارشد، با بیان 
اینکه اهداء عضو مسئله ای اجتماعی و ملی است که باید برای ترویج آن در جامعه 
فرهنگ سازی کنیم، افزود: ضروری است برای مردم فرهنگ سازی کنیم که افراد 
مرگ مغزی در واقع مرده هایی هستند که تنها قلب شان برای مدتی کوتاه تپش 

دارد.
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران با بیان اینکه افراد مرگ مغزی یک درصد 
از افراد فوت شده جامعه را تشکیل می دهند، گفت: معتقدیم اینها افرادی هستند 
که خداوند به آنها توفیق داده تا مرگی قهرمانانه داشته باشند و باعث نجات جان 
انسان های دیگر شوند. وی رشد اهدای عضو در ایران را از سال ۷۹ تا پایان سال 
گذشته خوب توصیف کرد و گفت: سال ۷۹ شاخص اهدای عضو در کشور برای هر 
یک میلیون نفر، دو دهم درصد بود که این رقم در سال ۹۶ به ۱۱.۵۸ رسیده که 
پیشرفت خوبی است. نجفی زاده افزود: البته باتوجه به آمار باالی مرگ مغزی در 
ایران، توان اهدای عضو در ایران چهار برابر این میزان است. از سوی دیگر تعداد 
بیماران نیازمند پیوند ما رقم باالیی یعنی حدود ۲۵ هزار بیمار است که متاسفانه 

روزانه تعدادی از آنها به دلیل نرسیدن عضو جان خود را از دست می دهند.
وی در ادامه به وضعیت اهدای عضو در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
براساس آمار، میزان اهدای عضو در استان کرمانشاه خصوصا در بحث اهدای کلیه 

طی سال گذشته اُفتی نسبی داشته است.
مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایران تاکید کرد: در تالشیم تا بتوانیم آمار اهدای 

عضو در کرمانشاه را با همراهی متولیان امر و فرهنگ سازی باال بریم.

اخبار
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 پلیس راه آهن: 117هزارتن کاالی قاچاق درشبکه ریلی کشف شد
فرمانده پلیس راه آهن گفت: همزمان با تشدید کنترل انبار توشه و اثاثیه همراه مسافران در یگان های این نیرو، در 9 ماهه امسال بیش از ۱۱۷ هزار تن کاالی قاچاق در حوزه ریلی کشف و ضبط شد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران، سرهنگ » حشمت اله ملکی « افزود: براساس طرح های مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پلیس راه آهن در برنامه های عملیاتی امسال، مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ۱9یگان تابعه در اولویت های این نیرو قراردارد. وی اضافه کرد: نیروهای 
پلیس راه آهن در مدت این گزارش موفق شدند ۱۱۷ هزار و ۷49 میلیارد و 59۸ میلیون و ۸۸2 هزار ریال کاالی قاچاق را در شبکه حمل و نقل ریلی کشف کنند و در این رابطه 4۷5 نفر شناسایی و دستیگر شده اند.

مردانی در لباس کودکانه

پوست دستش کلفت تر از همساالنش است
آنقدر در این سن و سال کم، کار کرده که پوست دستش 
کلفت تر از سایر همساالنش است و می توان او را مردی 
در لباس کودکانه دید که به تنهایی می تواند یک مغازه 
را مدیریت کند و از پس حساب و کتاب صندوق مغازه 
گرفته تا تمیز کردن، چیدن اجناس و سر و کله زدن با 

مشتریان برآید.
 با قامتی کوتاه تر از دسته ی جارو، جثه ای نحیف و هیکلی 
کودکانه، به سختی کف دستش را با یک تکه پارچه  برای تمیز 
کردن میزها پر کرده است. البالی کارهای خدماتی، گاهی به 
خواست ارباب، پول های دخل را به بانک مجاور می برد، عصرانه ای 
از سر خیابان برای ارباب می خرد و البته به ندرت هم شنوای 
دعواها، سر و کله زدن ها و حرف های بزرگانه ارباب و برخی از 

مشتریان است.
به گفته  خودش، ارباب ماهانه به ازای کار کردن از ساعت چهار 
عصر تا حوالی ۱۰.۵ شب، ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به او حقوق 
می دهد و او هم بعضی اوقات برای جبران محبت های ارباب یا 

رضای خدا، بیشتر از این زمان نیز کار می کند.
این نوجوان کم سن و سال معتقد است که با کار کردن او، باری 
از دوش خانواده اش برداشته می شود و حتی می تواند در تامین 

مایحتاج زندگی به خانواده اش کمک کند.
آنقدر در این سن و سال کم، کار کرده که پوست دستش 
کلفت تر از سایر همساالنش است و می توان او را مردی در لباس 
کودکانه دید که به تنهایی می تواند یک مغازه را مدیریت کند و از 
پس حساب و کتاب صندوق مغازه گرفته تا تمیز کردن، چیدن 

اجناس و سر و کله زدن با مشتریان برآید.
کارگرهای کم سن و سال شاغل، محدود به یکی دو صنف 
خاص نمی شوند بلکه در اغلب صنوف دیگر هم می توان ردپایی از 
کارگر کم سن و سال گرفت که در اموری مانند کارهای خدماتی 

و گاهی فعالیت های سنگین کارگری مشغول است.
ضربه ی اقتصادی نیروهای کم  سن

برخی از اقتصاددان ها برخالف تصور عموم که آغاز فرهنگ 
کار در سنین پایین را یک مزیت برای کشورمان می دانند، این 
نیروهای کم سن و سال را عاملی بر ضعف اقتصاد کشور عنوان 
از آنجایی که آن ها برای فعالیت در  می کنند و معتقدند که 
مشاغل کارگری پرورش داده می شوند و اکثرشان در سنین باالتر 
درس را رها کرده و برای داشتن درآمدی پایدار به مشاغل کاذب 
روی می آورند لذا این جمعیت از ادبیات و دانش کار، تنها مهارت 
یک فعالیت را یاد می گیرند و گاهی در بزرگسالی به دالیلی مانند 
نداشتن مدرک تحصیلی و دانش آکادمیک کاربردی، از تبدیل 

شدن به نیروهایی متخصص جا می مانند.
از طرفی ضریب پوششی آموزش نیز در جامعه کاهش یافته 
و افراد مشمول تحصیل کمتری را در برمی گیرد. این مسئله به 
ظاهر بی تاثیر در برهه ای از زمان، از اعتماد محصالن نسبت به 
سیستم آموزشی کشور  می کاهد و منجر به روی آوردن آن ها 
به مشاغل کاذب با درآمدهایی کاذب به جای تحصیل و حتی 

پرداختن به علوم کاربردی می شود.
این قشر با دانش پایه ای ضعیف و محدود، در حالی به ظاهر 
هیچ تاثیری در اقتصاد کشور ندارند که ورود آن ها به بازار کار 
و خط تولید کشور، زمینه ساز تولید با کیفیت و کمیت پایین 

می شود و بسترساز تامین نیازهای کشور از طریق واردات را فراهم 
کرده و حتی نرخ تورم را نیز متاثر از خود می کند.

لزوم یکسان سازی تعریف سن قانونی کار
سن قانونی کار به لحاظ قانونی در کشورهای مختلف متفاوت 
است به طوری که در برخی کشورها باالی ۱۵ سال تعیین شده 
ولی در کشور ما این میزان باالی ۱۰ سال تعریف شده است 
هرچند که در بسیاری از اوقات این تعریف نیز در تعداد شاغل 

کم سن تاثیر چندانی ندارد.
محمد حسین ریاحی، مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
استان یزد در مورد سن قانونی کار در کشورمان می گوید: هرچند 
سن قانونی کار بنا به تعریف مرکز آمار ایران شامل تمام افراد 
شاغل ۱۰ ساله و بیشتر هستند ولی در تعاریف بین المللی و 
همچنین ماده ۷۹ قانون کار، بکارگماری افراد کمتر از ۱۵ سال 
تمام ممنوع است و حداقل سن برای کار، ۱۵ سال تمام تعیین 

شده است.
وی با بیان این که در ایران و برخی از کشورهای در حال 
توسعه به دلیل احتمال باالتری که نسبت به کار کردن افراد 
در سنین زیر ۱۵ سال نسبت به کشورهای توسعه یافته وجود 
دارد، حداقل سن کار ۱۰ سال در نظر گرفته شده است، عنوان 
می کند: در سال ۱۳۹۰، تعداد شاغالن دارای سن ۱۰ تا ۱۴ سال 
در کشور حدود ۸۵ هزار نفر یعنی حدود ۰.۴ درصد از جمعیت 
کل شاغالن بوده که تعداد این افراد تا سه سال بعد به حدود 
۴۵ هزار نفر رسیده که حدود ۰.۲ درصد از جمعیت شاغالن را 

شامل می شده است.
ریاحی به سهم پایین شاغالن این بازه سنی در کشورمان اشاره 
می کند و می گوید: به نظر می رسد که تعیین سن باالی ۱۵ سال 
یا باالی ۱۰ سال، آنچنان تفاوتی در آمار شاغالن سنین پایین 
در کشور نخواهد داشت ولی در عین حال الزم است که مبنای 

تعریف جمعیت در سن کار، برای آمار ایران نیز تغییر یابد.
 رعایت نشدن حقوق قانونی شاغالن کم سن

متاسفانه به رغم قوانین تعیین شده در مورد قانون سن کار و 
شرایط بکارگیری کودکان و نوجوانان، در اکثر اوقات شاهد عدم 
رعایت این قوانین از سوی کارفرمایان و تضییع حقوق کودکان 
کار و گاهاً بیگاری آنها در نبود نظارت کافی متولیان امر هستیم.

علی اکبر جعفری ندوشن، عضو هیات علمی دانشگاه یزد در 
گفت وگو با خبرنگار ایسنا به کار گماردن افراد با سن کمتر از ۱۵ 
سال تمام شمسی را براساس ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ 
ممنوع و اشتغال نوجوان یعنی کارگری در سنین ۱۵ تا ۱۸ سال 
را غیرمجاز می داند و می گوید: البته برابر با ماده ۸۲ قانون مذکور، 

بکارگیری این افراد با در نظر گرفتن برخی شرایط مجاز است.
وی از جمله این شرایط را کمتر بودن ساعات کار روزانه کارگران 
نوجوان به مدت نیم ساعت نسبت به سایر کارگران، اعالم و اظهار 
می کند: ممنوعیت ارجاع نوجوانان به کارهای سخت و زیان آور، 
ممنوعیت ارجاع اضافه  کاری و ممنوعیت به کارگیری کارگر 
نوجوان در ساعات شب از دیگر امتیازات و شروط تعیین شده 
در این ماده ی قانونی است. البته با وجود ساعت کاری کمتر برای 
کارگران نوجوان، حقوق ماهیانه دریافتی آنها نمی تواند کمتر از 

حداقل میزان تعیین شده برای سایر کارگران نیز باشد.
آسیب های اجتماعی در کمین کودکان کار

در حالی به ظاهر تعریف سن کار در کشورمان تفاوتی ندارد 
که عالوه بر ضعف اقتصادی ناشی از تاثیر وجود نیروهای آموزش 
ندیده و تجربی کار، آسیب های اجتماعی هم به تبع عدم آموزش، 
بلوغ کاری زودرس کودکان و نوجوانان و استقالل زودهنگام و 
قرار گرفتن در محیط کار و اجتماع بدون مدیریت صحیح، آن ها 

را تهدید می کند.
اتفاقات و رویدادهایی مانند آزارهای جنسی، دزدی و موارد 

افزایش کودکان کار به ویژه در کالن شهرها را  دیگری مانند 
گذشته  برشمرد.  اجتماعی  آسیب های  این  جمله  از  می توان 
از تمام آسیب هایی که یک کودک و نوجوان شاغل را تهدید 
می کند، گاهی حقوق آن ها راحت تر از سایر نیروهای کار، زیرپا 
گذاشته می شود و از آن ها عامدانه یا غیرعمد بیگاری کشیده 
می شود و کودک برای تداوم شغل خود یا نشان دادن خود به 

صاحب کار زیر بار تمام شرایط دشوار کاری می رود.
فرهنگ دیرین مهارت آموزی از سنین پایین

جدای از موارد قانونی سن کار، فرهنگ کار از سنین پایین 
در بسیاری از شهرهای کشورمان همچون یزد به شکل رایجی 
جا افتاده به طوری که بسیاری والدین تا همین سال های اخیر 
به ویژه در فصل تعطیلی تابستان، کودکان و نوجوانان خود را با 

سنجش محیط کار و افراد همکار، شاغل می کردند.
البته اغلب نوجوانان و کودکان شاغل نزد پدر و اقوام مورد 
اعتماد خانواده شان مشغول بکار می شدند و این رویکرد عالوه بر 
رشد فرهنگ کار در آن ها، به رشد علمی شان نیز منجر می شد، 
گواه این موضوع نیز بسیاری از رتبه های برتر کنکور سراسری 

است که به نوعی مزه کار را چشیده اند.
آمار رسمی کشور نیز بیانگر همین افزایش جمعیت شاغل در 
فصل تابستان است که هر ساله نیز همچنان نسبت به سال قبل 
روند افزایشی نشان می دهد و می توان این طور برداشت کرد که 
گاهی فرهنگ کار کردن از سنین پایین و اختصاص اوقات فراغت 
ایرانیان به ویژه یزدی ها به کار کردن، منجر به اجتماعی شدن و 
اقتصادی زندگی کردن فرزندان آن ها شده و همین موارد شاید 

در تعریف سن کار موثر بوده است.
شاید این عامل از این منظر نه یک تهدید، بلکه یک ظرفیت 
برای کشور محسوب می شود که باید سیستم آموزشی و نقش 

مدیریتی خانواده ها منجر به رشد و پویایی آن شود.

 سرپرست وزارت بهداشت:

18 هزار پرستار در وزارت بهداشت استخدام می شوند

سرپرست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از استخدام ۱۸ هزار 
پرستار در سال های 9۸ و 99 در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: پرستاران 
رکن خدمات سالمت هستند و قرار نیست جایگاه پزشک باال برود و جایگاه 

پرستار پایین یا برعکس.
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، سعید نمکی روز شنبه در مراسم روز پرستار که در 
سالن همایش های صدا و سیما و با حضور  پرستاران برگزار شد ضمن تبریک میالد 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار افزود: عشق خمیر مایه حضور پرستار در کنار 

 بیمار است و این موضوع جای تبریک دارد. 
وی بیان کرد: دستاوردهای مختلفی در ۴۰ سال انقالب اسالمی داشتیم. زمانی 
وجود داشت که با ۵ دالر کودکان را در برابر چند  بیماری واکسینه می کردیم. امروزه 
با سالمت روان پریشان، جمعیت سالمند و بیماری های غیرواگیر مواجه هستیم. 
همچنین مشکل  سالمت مردان نیز در جامعه وجود دارد. سالمت مردان یکی از 

جدی ترین مسائل نظام سالمت است و باید به آن توجه کرد. 
نمکی گفت: طرح تحول سالمت مربوط به دولت تدبیر و امید است و این طرح با 
قدرت و شدت ادامه می یابد، اما باید دوباره مرور شده  و اولویت ها تعریف و جایگاه ها 
بازنگری شود. اینکه چه کسی در کجا باید قرار بگیرد و چه خدمتی از او انتظار داریم. 

سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: البته قرار نیست کارشناسان بهداشت کنار 
گذاشته شده و پرستاران به جای آنها گذاشته شوند.  بلکه همه نظام سالمت یک تیم 
هستند و باید کنار هم کار کنند و گسست ها ترمیم شود. زیرا امروز، روز وفاق ملی 
است. قرار نیست  جایگاه پزشک باال برود و جایگاه پرستار پایین بیاید یا برعکس. زیرا 

همه نظام سالمت یک تیم واحد محسوب می شوند. 
نمکی گفت: در این شرایط نمی توان فقط با یک گروه خاص، نظام سالمت را اداره 
کرد. بزرگترین  رکن نظام سالمت می تواند پرستار باشد، باید نگاه به پرستار را تغییر 

داد. حتی باید ۴ سال آموزش پرستاری نیز در رده کارشناسی  دگرگون شود.
وی درباره مسائل صنفی پرستاری نیز بیان کرد: در این رابطه ساعت ها بررسی 
و صحبت انجام شده است. به هر حال قرار شد ۱۸  هزار پرستار در سال ۹۸ و ۹۹ 

استخدام شوند. 
نمکی ادامه داد: یکی از تالش های ما احیای بخش خصوصی در کنار بخش دولتی 

است. زیرا اگر بخش خصوصی به حدی از کارایی  برسد، می تواند میزان قابل توجهی 
از نیروهای پرستاری را جذب کند. ما تکلیف داریم که موضوع تعرفه پرستاری را نیز 

دنبال کنیم تا  از شرمساری جامعه پرستاری خارج شویم. 
سرپرست وزارت بهداشت گفت: سازمان نظام پرستاری باید به ما در وزارت بهداشت 

کمک فکری بدهند تا بتوانیم در تحول نظام  سالمت موفق باشیم. 
 حقوق پرستاران بازنگری و اصالح می شود

نمکی همچنین در حاشیه مراسم روز پرستار در جمع خبرنگاران گفت: تناسبی بین 
حقوق پرسنل در نظام سالمت وجود ندارد و قطعا باید در حقوق پرستاران به عنوان 
یکی از زحمتکش ترین اقشار نظام سالمت بازنگری انجام شود و اگر تبعیض وجود 

داشته باشد آن را اصالح کنیم.
وی افزود: در هفته آینده به این موضوع می پردازیم که چگونه معوقات پرستاران را 
بپردازیم. همچنین درباره کارانه پرستاران نیز دستوراتی برای پرداخت انجام شده است.

وی با اشاره به مشکل کمبود پرستار در نظام سالمت بیان کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ 
حدود ۱۹ هزار پرستار را استخدام می کنیم که البته فقط در بخش دولتی است و برای 
جذب در بخش خصوصی نیز شرایطی فراهم می کنیم تا با تمهیدات ویژه تعدادی از 

پرستاران استخدام شوند.
نمکی همچنین درباره ادامه طرح تحول سالمت اظهار داشت: طرح تحول سالمت 
یکی از اصلی ترین طرح های دولت تدبیر و امید است و با قدرت و شدت ادامه می یابد. 
بسته هایی که شامل کاهش هزینه های کمرشکن از جیب بیمار، تهیه دارو برای 
بیماران خاص و صعب العالج و حمایت آنها و ماندگاری پزشک در نقاط محروم و 

کمتر برخوردار بوده، نسبت به گذشته تقویت می شوند.

شهردار تهران تاکید کرد: شعار »تهران شهری برای همه« 
دربرگیرنده همه جانداران است و با این نگاه به اداره شهر 

خواهیم پرداخت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، پیروز حناچی روز شنبه در جشن 
پایش سالمت ۱۷ هزار کارگر خدمات شهری شهرداری تهران با 
بیان اینکه افزایش میزان استفاده کنندگان دوچرخه باعث کاهش 
استفاده از خودرو شخصی خواهد شد گفت: این راه بسیار کم 
هزینه و پر بازده است و باید بیشتر تحرک داشته و پیاده روی 

کنیم.
افزود:  پایتخت  شهروندان  از سالمت  آماری  به  اشاره  با  وی 
دوچرخه در این زمینه یک نماد است و تعداد استفاده کنندگان 
از دوچرخه کمتر از یک درصد است که امیدواریم این میزان به 

۵ درصد افزایش یابد.
حناچی خاطرنشان کرد: اگر با دید سالمت به آن نگاه کنیم از 

واجبات است.
سالمت  در خصوص  آمارهایی  اینکه  بیان  با  تهران  شهردار 
شهروندان تهرانی وجود دارد که محرمانه نیست گفت: ساالنه ۵۷ 

هزار نفر در تهران به طور طبیعی فوت می کنند، از این تعداد 
یکهزار و ۲۰۰ مرگ ناشی از حوادث و سوانح است که اغلب این 
افراد مردان در سنین کار و نیز کودکان باالی پنج سال را تشکیل 

می دهند.
حناچی به تالش جهت تغییر این وضعیت تاکید و بیان کرد: 
مهمترین اقدام در این زمینه توسعه مترو است که تاثیر بسزایی 
را بر کاهش آلودگی هوا دارد، براساس آمارها چهار هزار و ۵۷۳ 
نفر در سال ۹۴ به دلیل ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون فوت 

کرده اند.
وی یادآور شد: هزار و ۴۹۴ نفر نیز در پایتخت به دلیل بیماری 

های تنفسی به بیمارستان ها مراجعه می کنند.
شهردار تهران گفت: ذرات معلق در سال گذشته در ۲۳۹ روز 
بیش از حد استاندارد، ۱۰۲ روز درشرایط حساس و ۹ روز در 

شرایط اضطراری قرار داشت.
وی اضافه کرد: همچنین ۴۰۰ نفر در تهران به دلیل رعایت 

نکردن مسائل ایمنی جان خود را از دست داده اند.
شهردار تهران با بیان اینکه ۹،۳ درصد تهرانی ها دیابت دارند و 

۵۳ درصد از این افراد از دیابت نوع ۲ خود بی اطالع هستند افزود: 
همچنین ۵۰ درصد کلسترول باال، ۳۰ درصد تری گلیسیرین و 

۳۶ درصد دچار پرفشاری خون دارند.
حناچی اظهارداشت: از هر پنج تهرانی یک نفر فشار خون دارد 
که در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می شود و 
همچنین از هشت تهرانی دارای فشار خون، یک نفر از بیماری 

خود مطلع نیست.
وی با بیان اینکه ۳۵ درصد پایتخت نشیناِن ۵۵ سال به باال چاق 
هستند گفت: در کل ۱۹،۲ درصد تهرانی ها چاق و خانم ها نیز 

۱،۷ درصد برابر مردان چاق هستند.
شهردار تهران با بیان اینکه با این آمار نمی خواهیم سوگواری 
کنیم بلکه باید تالش هایی جهت برطرف شدن آن صورت گیرد 

گفت:
وقتی این آمار کنار هم قرار می گیرند بدین معنا هستند که 
باید به ترافیک و آلودگی با دید سالمت شهروندان نگاه کرد 
و اگر به عنوان مشکل به آنها نگاه کنیم باید شیوه زندگی را 

تغییر دهیم. 

 شهردار پایتخت:

شعار »تهران شهری برای همه« دربرگیرنده همه جانداران است


