
 ادامه دعوای حقوقی مالکان پاساژ 
عالءالدین و شهرداری تهران

دیوان عدالت قرار کارشناسی صادر کرد

شهروند| جلسه رس��یدگی به پرونده تخریب 
طبقات هفت��م و منفی۳ مجتم��ع عالءالدین با 
حضور طرفین پرونده در دیوان عدالت برگزار شد 
که قاضی ش��عبه تجدیدنظر، درخواست مجدد 
مالک عالءالدین برای صدور دس��تور موقت را رد 

کرد.
علی اکبر بختی��اری، مدیرکل حوزه ریاس��ت 
دیوان عدال��ت اداری با اعالم ای��ن مطلب درباره 
آخرین وضع این پرون��ده در دیوان عدالت گفت: 
با توجه به اهمیت موضوع و با تش��خیص قاضی، 
طرفین پرون��ده برای ارایه توضیحات به ش��عبه 
تجدیدنظر دیوان دعوت شدند. این مقام مسئول 
در دیوان عدالت اداری گفت:  جلس��ه رسیدگی 
در مرحله تجدیدنظر با حض��ور مالک مجتمع و 
نماینده شهرداری برگزار شد و طرفین توضیحات 
و مدارک و مس��تندات خود را ارایه کردند. در این 
جلسه، مالک عالءالدین درخواست صدور دستور 
موقت کرد که این درخواس��ت از سوی قاضی رد 

شد اما اصل دعوا در حال رسیدگی است.
بختیاری گفت: در نهایت پس از ارایه توضیحات 
از س��وی طرفین پرونده، قاضی قرار کارشناسی 
صادر کرد. بر این اس��اس، موضوعات تعیین شده 
از س��وی قاضی به کارشناس رسمی دادگستری 
ارجاع می ش��ود و پس از اظهارنظر کارش��ناس، 
قاضی ب��ه ص��دور رأی مب��ادرت خواه��د کرد. 
کمیسیون ماده 100 ش��هرداری تهران، با توجه 
به س��اخت غیرقانونی و غیرمجاز طبقه هفتم و 
منفی ۳ مجتمع عالءالدین، حکم به تخریب این 
طبقه داده بود که مالک مجتمع نسبت به تصمیم 
کمیس��یون به دی��وان عدالت اداری ش��کایت و 

درخواست صدور دستور موقت کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد

 کاهش ۹ درصدی آمار ازدواج
 در ۹ ماه نخست امسال

رئیس سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور از 
توقف روند افزایش��ی طالق در کش��ور خبر داد. 
احمد تویسرکانی با اشاره به آمار ازدواج و طالق 
در 9 ماهه نخست امس��ال گفت: »ما در 9 ماهه 
امس��ال 516 هزار و 295 واقعه ازدواج را در دفاتر 
رسمی ازدواج به ثبت رساندیم که این رقم نسبت 
به مدت مشابه س��ال گذش��ته 9 درصد کاهش 

داشته است.« 
او همچنین با اش��اره به آمار طالق گفت: »در 9 
ماهه امسال 116 هزار و 842 واقعه طالق به ثبت 
رس��یده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
تغییری نداشته و به عبارتی روند افزایشی طالق 
متوقف شده است.«  معاون قوه قضائیه همچنین 
درخصوص ثبت اختراعات و عالیم تجاری ادامه 
داد: »میزان اختراعات ثبت شده در 9 ماهه امسال 
2085 م��ورد بوده ضمن این که 12 ه��زار و ۳46 
عالمت تجاری به ثبت رس��یده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذش��ته 8۳ درصد رشد داشته 

است.«

 شیوع رو به افزایش
فلج مغزی در کشور

مهر| استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، از شیوع 
رو به افزایش بیماری فلج مغزی )CP( در کشور 
خبر داد و گفت:  هم اکن��ون 2 تا 4 کودک به ازای 
ه��ر 1000تولد زنده دچار این عارضه می ش��وند 
و س��االنه 7 تا 10 هزار بیمار داریم. آزیتا توس��لی 
متخصص مغز و اعصاب ک��ودکان، با ارایه مبحث 
»تاخیر تکاملی در ک��ودکان فلج مغزی« در اولین 
همایش اختالالت عصبی - تکاملی، افزود:  شیوع 
این بیماری در میان چند قلوه��ا و نوزادان نارس، 
بیشتر است بطوریکه میزان شیوع فلج مغزی در 
میان چن��د قلوها، 7/5 در ه��ر 1000 تولد زنده و 
در میان نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم، 
ش��یوع بیماری بین 8 تا 10 کودک در هر 1000 

تولد زنده است. 
او تأکی��د کرد که ب��ا تمام مراقبت ه��ای نظام 
بهداش��ت و درمان از کودکان و مادران، متاسفانه 
چون عم��ده علل ب��روز فل��ج مغزی، ب��ه دوران 
جنینی و قبل از تولد برمی گ��ردد و قابل کنترل 
کامل نظام بهداش��تی کشور نیس��ت، به همین 
خاطر رو به افزایش گذاشته است. به گفته استاد 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران، علت های قبل از 
تولد در ابت��الی کودکان به فلج مغ��زی حتی در 
کشورهای توسعه یافته، شامل 70 درصد بیماران 
می ش��ود که عفونت های داخل رحمی، نارسایی 
جف��ت، اس��تروک های داخل رحم��ی و عوامل 
ژنتیکی، ازجمله آنها هستند. این استاد دانشگاه، 
گفت: »اختالالت ش��ناختی، اختالالت حرکتی، 
اختالالت رفتاری و تشنج، ازجمله عالیمی است 
که در بیماران فلج مغزی مش��اهده می شود ولی 
آنچه مس��لم اس��ت، درطول زمان ممکن است 
عالیم این بیماری تغییر کنند اما بیماری پیشرفت 
نخواهد کرد، اما تش��خیص زودهنگام و ش��روع 

درمان، در بهبودی بیماری تأثیر دارد.«

گزارش »شهروند« از کارگرانی که در پمپ بنزین ها، سرطان و بیماری های تنفسی و پوستی می گیرند
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زهرا جعفرزاده| در مخزن را که باز می کنند، صدای 
سرفه هم بلند می شود، سرفه پشت سرفه. نفسش باال 
نمی آید. برایش آب می آورند، روی لبه سکو می نشیند. 
کمی که می گذرد، اسکناس ها را دوباره دستش می گیرد 
و می رود سراغ مشتری. آن س��اعت از روز پمپ بنزین 
ش��لوغ اس��ت، بوی بنزین امانش را بریده، نه فقط بوی 
تند و تهوع آور بنزین که دود ماش��ین ها. ماشین هایی 
که یک لحظه خاموش نمی شوند. از 8 صبح تا 4 بعد از 
ظهر که شیفت اش تمام می ش��ود، ماجرا همین است. 
این ح��ال هر روزه تم��ام کارگران پمپ بنزین اس��ت، 
»آقاس��ید« فقط یکی از آنهاس��ت. آن یکی، همکارش، 
ماس��ک بزرگ س��فیدی روی صورت��ش را گرفته، از 
همان ها که فیلتر دارد. به س��ختی می شود صدایش را 
ش��نید. می پرسم: »مشکل تنفس��ی دارین؟« رویش را 
برمی گرداند و می رود آن طرف. آقا سید می گوید: » اینها 
حرف نمی زنن.« خودش هم دوست ندارد حرفی بزند. نه 
درباره سرفه های شدیدش موقع تخلیه بنزین، نه درباره 
ترک های سفید و خشک روی دستش. آن یکی جوان تر 
است، تا مش��ترِی زن می بیند، س��ریع کارت سوخت 
را می گیرد تا بنزین بزند. زن ه��ا انعام خوبی می دهند. 
می پرسم: »این جا که کار می کنین بوی بنزین اذیتتون 
نمی کن��ه؟« با صدای ت��و دماغی اش ج��واب می دهد: 
»2ساله نمی تونم راحت نفس بکش��م. مشکل بویایی 
پیدا کردم. با ماس��ک هم نمی شه با مشتری حرف زد.« 
ش��یلنگ را که از داخل باک بیرون می آورد، کمی هم 
بنزین روی دستش می ریزد. می گوید: » چاره ای ندارم، 
کار دیگه ای نیس��ت.« به ۳0 ساله ها می ماند. گونه های 
برجسته اش، هم از زور سرما قرمز شده. دستش درست 
مثل دست »آقا س��ید« که حداقل 10 سال از او بزرگتر 
است، خشک و سفید از ترک های عمیق است. صدای 
بوق های پی در پی، بوی تند و مشمئز کننده بنزین و دود 
اگزوز ماشین ها زیر سقف کاذب پمپ بنزین، تحمل فضا 

را برای همان چند دقیقه هم سخت می کند. 
هیچکس اعتراض نمی کند

مس��ئول جایگاه زیر بار این مش��کالت نمی رود. از 
همان اول آب پاک��ی را می ریزد.» هیچ کدوم از کارگرها 
باهاتون حرف نمی زنن.« راست هم می گفت. مرد جوان 
الغری اس��ت، می گوید بازرس جایگاه های س��وخت 
اس��ت.»این همه بازدید کردم کسی ش��کایتی به من 
نکرده، اینها به کارشون احتیاج دارن.« اینها، منظورش 
همان 4، 5 هزار کارگری است که حاال در 246 جایگاه 
تهران کار می کنند. همان ها که خیلی هایشان فصلی 
و مقطعی کار می کنند و ش��اید تنها ۳0 درصدش��ان، 
کارگران قرارداد بس��ته ای باش��ند که بیمه هم شامل 
حالشان می ش��ود. با دست به س��مت کارگران اشاره 
می کند.» درآمد این کار خیلی خوبه، نش��نیدم کسی 
به خاطر مشکالت یا مریضی گالیه ای کنه.« آنها گالیه 
نمی کنند، سم بنزین را با هر نفس��ی که می کشند، با 
انبوهی از سرب ماشین ها، قورت می دهند و صدایشان 
هم درنمی آید. چند ماهی کار می کنند، شاید هم چند 
سال. آن قدر برایش��ان درآمد دارد که این چیزها مانع 
ادامه کارش��ان نش��ود. کارگران پمپ بنزین به حقوق 
ماهانه 800 هزار تومان دل نبس��ته اند، خیلی هایشان 
هم منتظر پایان ماه نیس��تند، آنها حقوقشان را هر روز 
با انعام مش��تری ها می گیرند. هستند کسانی که فقط 
می خواهند همان جا بایس��تند و انع��ام بگیرند، ماهی 
دو میلیون تومان می ش��ود، این برای کارگران فصلی، 
دانشجویان و کسانی که کاری بلد نیستند، یعنی درآمد 
خوب.  کارگران آن قدر زیاد هستند که هیچ کارفرمایی، 
زیر بار حق و حقوق اضافه آنها نمی رود. هر که خواست، 
می ماند و هر که نه، می رود. این برای کارفرما ش��رایط 
ایده آلی اس��ت. وزارت بهداش��ت هم کاری به کارشان 
ندارد. مس��ئول جایگاه که خودش را ب��ازرس معرفی 
می کند، می گوید: » تا حاال نه وزارت بهداشت و نه جای 
دیگر، صحبتی با ما نکرده، ایرادی هم به نبود ماسک و 
دستکش نگرفتند. فقط اجبار روی پوشش و لباس است 

که شرکت پاالیش و پخش نظارت می کنه.«
کارگران عصبی با بیماری های تنفسی و پوستی 

»رس��ولی« در بهارس��تان جای��گاه س��وخت دارد، 
15 س��الی می ش��ود. آلودگی پمپ بنزین ها را نه فقط 
برای کارگران که برای کارفرماها و هر کس��ی که آن جا 
می رود و می آی��د، خطرناک می دان��د.» پمپ بنزین نه 
فقط آلوده که خیل��ی هم خطرناکه.« هم��ه اینها را به 
خالص بودن و نبودن بنزین ربط می دهد.» وقتی بنزین 
ناخالص باشه، دود و س��رب و آلودگی اش هم بیشتره. 
کافیه کس��ی دستش��و در مخزن بنزین کنه یا کمی 
بنزین روی دس��تش بریزه، آن وقت متوجه سوزش و 
رد قرمزی که روی پوس��ت می ذاره می شه. اونهایی که 
ت��و پمپ بنزین کار می کن��ن، دیگه عادت ک��ردن.« او 
کسانی را می شناس��د که به خاطر کار طوالنی مدت در 
پمپ بنزین حتی بدون سابقه ای، بیماری های عجیب 
و غریب گرفته اند.»عوارض ش��غلی کار تو پمپ بنزین 
زیاده، بیشتر کارگرای ما که جوان هم هستن، عصبی 
هستند، بنزین روی اعصابشون تأثیر گذاشته، بیماری 
تنفسی و انواع سرطان ها را هم باید اضافه کرد، هر چند 
به طور مستقیم، پزش��کی این موضوع را تأیید نکرده، 
اما هر ی��ک از کارگران مریض می ش��وند، پزش��ک ها 
یک جوری موضوع را ب��ه کارکردن تو پمپ بنزین ربط 
می دهند. بعضی کارگرا 12 ساعت تو پمپ می ایستند و 
24 ساعت استراحت می کنن، همان 12 ساعت اما فشار 
زیادی روش��ون می ذاره.« با این همه تأیید می کند که 
کارگران پمپ بنزین به خاطر درآمد باال، حاضر نیستند 
بروند. حال خودش هم تعریفی ندارد. بیماری تنفسی، 

پوستی و عصبی را با هم دارد. 
در جایگاه های سوخت از ماسک و دستکش خبری 
نیست. همین که کارگران لباس کار تنشان می کنند، باز 
هم جای شکرش باقی است. اگر هم کسی بیماری حاد 
تنفسی داشته باشد، با هزینه خودش ماسکی، از همین 

500 یا  هزار تومانی ها می خرد و روی صورتش می بندد. 
این نهایت توجه به س��المتی اس��ت. ای��ن جایگاه دار 
می گوید: » ما به کارگر ماس��ک هم که می دیم، یک بار 
می زنه، ده بار نمی زنه. اصال این ماس��ک ها اثری نداره. 
دستکش هم نمی تونن دستش��ون کنن، پول گرفتنو 
سخت می کنه. بهتره به جای این کارها، کیفیت بنزین 
باال بره. بنزین در 15 سالی که این جا هستم و هر روز هم 
نفتکش ها رو می بینم که بنزین تخلیه می کنن، بدبوتر 
و رنگ اش هم تیره تر ش��ده. گاهی زرده، یه وقتایی هم 
سبز. حتی وقتی روی پوس��ت می ریزه، جدیدا بیشتر 
می س��وزونه. موقع تخلیه هم گاز زی��ادی ازش بیرون 
می زنه.« اش��اره او ب��ه کارگران پمپ بنزینی اس��ت که 
روزانه حداقل یک لیتر بنزین روی دستشان می ریزد یا 
موتورسیکلت سوارانی که نشسته، باکشان را پر می کنند 
و مق��داری ه��م بنزین روی نقاط حس��اس بدنش��ان 

می ریزد، اتفاقی که عواقب بدی برایشان دارد!
کارفرما موظف به معاینه ساالنه است

وزارت بهداش��ت می گوید همه چیز آیین نامه دارد، 
بازرسانی هم هس��تند که عالوه بر س��المت کارگران، 
ش��رایط مح��ل کار را می س��نجند. از س��وی دیگر اما 
جای��گاه داران هیچ چیز درباره بازدید وزارت بهداش��ت 
نمی دانند. محمد تهرانی نسب، رئیس اداره طب کار مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت است، او می گوید: 
»تمامی کارفرمایان، شاغالن و کارگران مشمول قانون 

کار موظف هستند برای ش��اغالن خود پرونده پزشکی 
تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز ارایه 
دهنده خدمات سالمت شغلی از آنها معاینه و آزمایشات 
الزم به عمل آورند.« او در توضیح بیش��تر به »شهروند« 
تأکید می کن��د: »ای��ن معاینه ه��ا باید توس��ط مراکز 
تخصصی طب کار و پزشکان دارای مجوز ارایه خدمات 
سالمت ش��غلی انجام ش��ود.« پمپ بنزین ها هم از این 
ماجرا مستثنی نیستند.» در ارتباط با پمپ بنزین ها هم 
همین اتفاق می افتد و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و 
وزارت بهداشت روند اجرا و انجام معاینات سالمت شغلی 
را پایش و نظارت می کنند.« این اما تمام ماجرا نیس��ت، 
رئیس اداره طب کار مرکز س��المت محیط و کار وزارت 
بهداش��ت، می گوید که نه تنها س��المت کارگران بلکه 
وضع آالینده ها و مخاطرات محیط کار هم باید ارزیابی 
و سنجیده ش��ود. تهرانی نسب به عنوان متخصص طب 
کار، به بیماری های شغلی احتمالی ناشی از اشتغال در 
جایگاه های عرضه سوخت اشاره می کند.» دراین مکان، 
احتمال ابتال به بیماری های شغلی به نوع مواد سوختی، 
میزان شدت و مدت مواجهه، وجود بیماری های زمینه ای 
و استعداد ژنتیکی و... شاغالن بستگی دارد. تهرانی نسب 
تأکید می کند: » باید به کارگران و کارفرمایان جایگاه های 
س��وخت، اهمیت انجام معاینات س��المت ش��غلی و 
چگونگی کاربرد وسایل حفاظتی فردی مانند دستکش و 

ماسک آموزش داده شود.«
موج سرطان با افزودنی های جدید به بنزین

همه اینها باز هم کارفرماها را موظف به اجرای قانون 

نمی کند. بیژن ح��اج محمدرضا که رئی��س اتحادیه 
جایگاه داران کش��ور اس��ت، آن را به مشکل اقتصادی 
جایگاه ها ربط می دهد. اتفاقی که باعث شده تا جایگاه ها 
از 40 س��ال پیش تا کنون با ضرر و زیان مواجه ش��وند. 
آن هم ب��ه خاطر محدودی��ت در توزی��ع فرآورده های 
سوختی و مکمل ها. جایگاه های سوخت آنقدر مشکل 
اقتصادی دارند که پرداختن به سالمت کارگران شاید 
آخرین چیزی باشد که ذهن کارفرمایان را مشغول کرده 
باش��د. او در گفت و گو با »ش��هروند« به دوره ای اش��اره 
می کند که قرار بود کارفرماها روزی یک لیتر ش��یر به 
کارگران پمپ بنزین بدهند.»ماجرای سالمت کارگران، 
بعد از جنگ مطرح شد، همان موقع ها هم یعنی از سال 
69 به بعد، صحبت از این شد که به کارگران روزی یک 
لیتر شیر بدهند، آن موقع شیر سهمیه ای بود، هیچ وقت 
این اتفاق نیفتاد، کس��ی هم نیامد بگوید این سهمیه 

پمپ بنزین ها  را  بدهید به کارگران!«
 حاج محمدرضا ب��ه ماجرای تلخ، ابت��الی کارگران 
پمپ بنزین ها به انواع س��رطان ها و مشکالت تنفسی 
اشاره می کند. اتفاقی که از سال های 75، 76 شروع شد 
و چند سالی هم ادامه داش��ت.» همان سال ها، به جای 
سرب، به بنزین ماده »ام تی بی ای«، اضافه کردند، یک 
ماده ای که برای افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه شد، 
این روند 10 سال ادامه داشت، بعد از افزودن این ماده، ما 
به یک باره با کارگرانی مواجه شدیم که حین کار سرطان 

معده، مری و پوست می گرفتند، مبتال به بیماری های 
قلبی- ریوی و قندی ش��دند. مش��کالت تنفسی هم 
زیاد ش��د. همه هم کارگر جوان ۳0، 40 س��اله بودند. 
مواردی داش��تیم که مبتال به دیابت ما، 6 ماهه جانش 
را از دس��ت داد. برخی توانایی راه رفتن نداشتند، حتی 
عده ای می گفتند که به بنزین معتاد شده اند، وقتی وارد 
پمپ بنزین می شوند حالشان خوب می شود.« با این که 
آن زمان آماری از بیماری کارگ��ران جمع آوری و ثبت 
نشد، اما به گفته این مس��ئول در اتحادیه جایگاه داران، 
میزان ابتال به انواع س��رطان و بیماری های تنفس��ی از 

حالت طبیعی خارج و نگران کننده شد. 
رئیس اتحادیه جایگاه داران کش��ور، ادامه می دهد: 
» ما می گفتیم که این م��اده در بنزین آمریکا که اضافه 
شد، چند ایالت را آلوده کرد، حتی آلودگی ها به سمت 
روستاها هم درحال پیشروی بود، حتی گفتیم که آمار 
داریم، چند س��ال بعد به ما گفتند که این ماده دیگر به 
بنزین اضافه نمی شود، با این حال باز هم ما روند ابتال به 
بیماری ها را داشتیم، بیماری ها دیگر به اندازه آن دوران 
نبود اما به روند خود ادامه داد.« به گفته او، حاال هم آمار 
کارگران مبتال به سرطان یا دیگر بیماری های مرتبط با 
کارشان، کم نیست. »کیفیت بنزین دست ما نیست.« 
حاج محمدرضا این را در انتقاد از وضعیتی که سالمت 
کارگ��ران و حتی مردم را به خط��ر انداخته، می گوید. 
»پس از این ماجرا هم بنزین یورو 2 آمد و بعد هم بنزین 
پتروش��یمی در دوره ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد 
توزیع شد، حاال هم مدعی اند، بنزین یورو 4 است، حاال 

این وس��ط تکلیف کارگران معلوم نیس��ت، چه کسی 
پاسخگوی مشکالت و بیماری این کارگران است.«

 او از نبود آیین نامه های وزارت بهداشت برای تأمین 
س��المت کارگران گالیه می کند.»به خاط��ر آلودگی 
باال، نمی ش��ود از ماس��ک های معمولی استفاده کرد، 
ماسک های خاص هم گران اس��ت، نه به ما می گویند 
کدام ماسک باید استفاده شود، کجا توزیع می شوند و...، 
همه اینها نیاز به پول دارد، هیچ استانداردی هم اعالم 
نمی شود.« با همه اینها هنوز هم کار این کارگران جزو 
مشاغل سخت به ش��مار نمی رود. این هم گالیه دیگر 
رئیس اتحادیه جایگاه داران است. او می گوید: » هر نوع 
فشار به جایگاه ها از سوی وزارت بهداشت، کار یا نفت، 
منجر به تعطیل شدن جایگاه سوخت می شود چراکه 
کار با این ش��رایط برای کارفرما به صرفه نیست.« همه 
چیز اما آلودگی و بیماری های ناشی از آن نیست. این 
جایگاه ها خط��ر انفجار هم دارن��د. اتفاقی که به گفته 
ح��اج محمدرض��ا، تاکنون چندی��ن ب��ار رخ داده. »با 
ونتیالتور هم نمی شود گازهای متصاعد شده از بنزین 
را کامال از بین برد، این گازها 24س��اعته به هوا تزریق 
می شوند، این وسط هم دود این آالیندگی ها به چشم 
ساکنان اطراف این جایگاه ها می رود، این درحالی است 
که پمپ بنزین ها باید حریم ۳00 متری داشته باشند، 
خانه ای در اطراف این جایگاه ها باشد، درحالی که برخی 
از خانه ها دیوار به دیوار پمپ بنزین ها ساخته شده اند. 
ش��هرداری به اینها مجوز س��اخت داده.« او می گوید: 
»مردم زیاد ش��کایت می کنند، اگر مش��کل از مخزن 
بنزین باش��د، رفع می ش��ود، اما وقتی نفتکش، بنزین 

تخلیه می کند، دیگر تقصیر جایگاه سوخت نیست.«
 ساکنان محدوده پمپ بنزین ها؛

 کالفه، عصبی و بیمار
اوج آلودگی اما زمانی است که بنزین تخلیه می شود. 
آن زمان نه فقط کارگر و مشتری که خانه های اطراف 
هم در امان نیس��تند. ت��ا داخل پارکینگ خانه ش��ان 
هم بوی بنزین ب��ا همان تندی پمپ بنزین به مش��ام 
می رسد، خانه ای نوس��از با معماری مدرن که درست 
روبه روی پمپ بنزین جالل آل احمد، س��اخته ش��ده. 
4 واحد، 4خان��واده، با هزار و یک مش��کل. همه هم به 
خاطر وجود همین پمپ بنزین اس��ت. آنها خانه شان 
را یکی دو میلیون تومان ارزان ت��ر از خانه های خیابان 
پایینی خریده اند، پولی که حاال باید برای دوا و درمان 
بدهند. پمپ بنزین قیمت خانه ش��ان را پایین آورده. 
»تابس��تان کولر را که روش��ن می کنیم، دیگر بویش 

غیرقابل تحمل می شود، نه می شود پنجره را باز کرد و 
نه کولر را روشن. تمام تابستان مکافات داریم. نفتکش 
روزی ۳ تا 4 بار بنزین تخلیه می کند، بویش آن موقع 
شدیدتر می شود.« س��اکن طبقه دوم س��اختمان، از 
صدای بوق ماشین ها و بویی که موقع تخلیه نفتکش، 
تمام محوطه را پُر می کند، ناراضی اس��ت. بوی بنزین، 
آنها را بیمار کرده.» دخترم سرما که می خوره، خیلی بد 
سرفه می کنه، خوب هم نمی شه، همه مون دچار ضعف 
اعصاب شدیم.« ساکن طبقه چهارم،»ام اس« دارد. زن 
میانسالی است.»این بو افتضاحه، دکتر به من گفته که 
مواد شیمیایی برایم خطرناکه، اما بو از زیر در خانه وارد 
می شود، بوی بنزین حالمو بدتر می کند.« مغازه داری 
که مغازه اش درس��ت دیوار به دیوار پمپ بنزین است 
هم از آلودگی ش��کایت می کند.» 22 ساله این جا کار 
می کنم، وقتی سرما می خوردم، مثل پیرمردها سرفه 
می کنم. این بو خیلی ما را اذیت کرده. جدای از این اگر 
اتفاقی برای این پمپ بیفتد، همه این ساختمان ها هم 

خراب می شود.«
صدای بوق ماشین ها بلندتر می شود، اعتراض شان 
به ماش��ین نفتکش بزرگی اس��ت ک��ه می خواهد به 
 زور خودش را در جایگاه جا کند. راه ش��لوغ می ش��ود، 
»آقا سید« و همکارانش، از این سکو به آن سکو می روند، 
بوی تند بنزین از مخزن بلند می شود، دود ماشین ها و 
بوی صفحه کالچ ش��ان که در سرباالیی گیر کرده اند، 
کالفه می کند. آنها روزی چندین ب��ار این هوا را نفس 

می کشند. 

روي میز خبر

  پمپ بنزین ها باید حریم 300 متری داشته باشند و هیچ خانه ای اطراف این جایگاه ها نباشد            وزارت خانه های بهداشت و کار وظیفه نظارت دارند

روي خط خبر

 بازدید هیأت مطبوعاتی افغانستان
 از مدارس اتباع افغان در تهران

ش�هروند| هیأت مطبوعاتی افغانستان که به 
مدت یک هفته در تهران حضور دارند از مدارس 
اتباع افغ��ان در تهران در منطقه ش��ورآباد تهران 

بازدید کردند. 
در این هیأت معاون مطبوعاتی وزارت اطالعات 
و فرهنگ افغانس��تان، رئیس خبرگزاری رسمی 
دولتی افغانس��تان، رئی��س ش��بکه تلویزیونی 
دولتی افغانستان، مسئول روزنامه انگلیسی زبان 
افغانس��تان تایم��ز و یکی از مس��ئوالن ش��بکه 

تلویزیونی خصوصی این کشور حضور داشتند. 
این هیأت ظه��ر از مدارس دخترانه و پس��رانه 
موسس��ه مردمی حامی واقع در ش��ورآباد دیدار 
کردند و فاطمه اشرفی رئیس هیأت مدیره انجمن 
حمایت از زن��ان وکودکان پناهن��ده )حامی( در 
رابطه ب��ا این مدارس ب��رای هیأت افغانس��تانی 
توضیحات��ی ارایه کرد. او با بیان این که موسس��ه 
مردمی حامی بیش از 15 سال است که کار خود 
را آغاز کرده اس��ت، گف��ت: »دانش آم��وزان فاقد 
کارت اقامت هم می توانند در این مدارس تحصیل 
کنند ولی تا امروز ای��ن دانش آموزان پس از اتمام 
پایه ششم قادر به ادامه تحصیل نبوده اند؛ چرا که 
مدارس حامی تنها شش پایه دارد و این کودکان 
از آنجایی که کارت اقامت ندارند نمی توانس��تند 

تحصیل خود را در سایر مدارس ادامه دهند.« 
او در بخش دیگری از س��خنان خ��ود با تأکید 
براینکه مردم ای��ران اتباع افغان را دوس��ت خود 
می دانند، گفت:  »در مورد اتفاقی که در پاکدشت 
رخ داد بسیار متاثر شدیم و باید بگویم با توجه به 
اهمی��ت موضوع و محکوم ش��دن این اق��دام در 
افکارعمومی درحال حاضر این موضوع از طریق 
دادستانی پاکدشت پیگیری می شود و این درحالی 
است که در سایر موارد که بدرفتاری با دانش آموزان 
ایرانی صورت می گرفت این امر در سطح دادستانی 
دنبال نمی شد ولی در رابطه با دانش آموزان افغان 
این اقدام صورت گرفته است.« رئیس هیأت مدیره 
انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با بیان 
این که در آغاز ش��روع به کارمان در سال 1۳87 با 
176 دانش آم��وز کار را آغاز کردیم گفت:  »اکنون 
7مدرسه یا مرکز آموزشی داریم که در آن مجموعاً 
حدود 1700 کودک مش��غول تحصیل هستند. 
یک مرکز آموزش��ی با 450 دانش آموز در مشهد، 
2 مرکز آموزش��ی با 250 دانش آموز در سمنان، 
2 مرکز آموزش��ی در منطق��ه 5 ته��ران با 260 
دانش آموز و 2 مرکز آموزشی در شورآباد با حدود 

650 دانش آموز داریم.« 
انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده برای 
تحصیل ای��ن کودکان فعالیت می کن��د و امکان 
خدمات تحصیلی رایگان را برای این دانش آموزان 

فراهم می کند. 
در ادامه این دیدار، س��یمین حسن زاده معاون 
مطبوعاتی وزارت اطالع��ات و فرهنگ افغان که 
ریاست هیأت مطبوعاتی کشور را برعهده داشت 
ضم��ن بازدید از این م��دارس با ک��ودکان افغان 

گفت وگو کرد. 
در ادامه دانش آموزان نی��ز آرزوهای خود برای 
هیأت مطبوعاتی افغانستان را عنوان کردند. در این 
میان دانش آموزان پسر بیشتر آرزوی ستاره شدن 
یا قهرمانی در رشته های ورزش��ی را داشتند و از 
این که موفق نشوند به دلیل نداشتن مدرک اقامت، 
ادامه تحصیل داده و مجبور شوند به مشاغلی مانند 
کارگری بس��نده کنند نگران بودن��د. تعدادی از 
دختران دانش آموز نیز از رئیس جمهوری ش��ان 
درخواست داش��تند تا افغانس��تان را آباد کرده و 
ش��رایطی را فراهم کند تا آنها بتوانن��د به همراه 

خانواده هایشان به افغانستان بازگردند.

توضیح مدیرعامل فضای سبز تهران درباره قطع 
درختان خیابان ولی عصر

چنارها را برای جلوگیری از سقوط 
قطع کردیم 

نسیم| مدیرعامل س��ازمان فضای سبز تهران 
از کاش��ت 2 هزار درخت چنار در خیابان ولیعصر 
خبر داد و گفت: چنارهایی که در این خیابان قطع 
شده اند خشک بودند و برای پیشگیری از سقوط 
قطع ش��ده اند.علی محمد مختاری گفت: کاشت 
چنارهای جدید حد فاصل تقاطع خیابان ولیعصر 
با خیابان انقالب و بزرگراه ش��هید چمران کاشته 
می شوند و زیرس��اخت های الزم برای راه اندازی 

سیستم آبیاری قطره ای ایجاد شده است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر 
تهران درباره غرس هزار نهال ب��ه جای 6 درخت 
قطع ش��ده خیابان ولیعصر)عج( در ابتدای فصل 
تابستان گفت:  علت قطع درختان احتمال سقوط 
به دلیل افزایش سن درختان بوده که با مجوز قطع 
شده اس��ت تا خطری برای ش��هروندان به همراه 
نداشته باش��د. مختاری با بیان این که شهرداری 
تهران به منظور حف��ظ و نگه��داری از درختان 
خیابان ولیعصر )عج( کمیته صیانت را از چند سال 
گذش��ته تش��کیل داده اس��ت، گفت:  چگونگی 
نگهداری، آبیاری، دفع آفات و رس��یدگی به این 
درختان به طور متناوب از سوی کارشناسان انجام 

می شود تا آسیبی به درختان این خیابان نرسد.

 تغییرات کروموزومی برخی کارگران
مهدی عقبایی، عضو هیأت مدیره اتحادیه کارگران صنعت انرژی ایران 
است، او از ناراحتی های پوس��تی، مشکالت اسکلتی، بیماری های روحی، 
تنفسی، ریوی و خونی می گوید که به جان این کارگران می افتد. عقبایی در 
گفت و گو با »شهروند« توضیح دیگری درباره این ماجرا می دهد.»ساده ترین 
عامل بیم��اری برای ای��ن کارگ��ران، اس��کناس های آلوده اس��ت، انواع 
بیماری های قارچی و باکتریایی به سراغ این کارگران می رود، 90 درصد این 
کارگران بیماری کچلی دارند، بنزین هم که روی بدنش��ان می ریزد، باعث 
خشکی و پوسته شدن پوستشان می شود، از دیگر سو، بیماری های اسکلتی 
به خاطر غیراستاندارد بودن سکوها و ایستادن های طوالنی، در بین خیلی از 
این کارگران دیده می شود.« او افت شنوایی را یکی دیگر از عوارض این شغل 
می داند.» صدای بوق ماشین ها و موتورسیکلت ها، صدای گاز دادن خودروها 
و... مشکل شنوایی ایجاد می کند، استش��مام هوای آلوده، متابولیسم این 
کارگران را باال می برد و با وارد شدن سرب به ریه هایشان، غلظت خونشان 
افزایش پیدا می کند، آنها مشکل کلیوی هم پیدا می کنند، سردرد، سرگیجه 
و لرزش های عضالنی هم بیماری های دیگری است که سراغ این کارگران 
می رود. سرطان زا بودن سرب ناشی از احتراق ناقص سوخت خودروها، هم 
باعث شده تا آنها س��رطان خون بگیرند یا در سیستم اعصاب مرکزی شان 
اختالل ایجاد شود.« عقبایی، به تنها پایش درمانی که دو سال پیش درباره 
سالمت کارگران پمپ بنزین انجام شده، اش��اره می کند. تحقیقی که 56 
کارمند داخل پمپ بنزین ش��یراز را مورد آزمایش قرار داد.» در این پایش، 
آنزیم خون این افراد آزمایش و مشخص شد که کروموزوم های این کارگران 

که سال های زیادی در پمپ بنزین کار کرده اند، دچار تغییراتی شده.«
به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه کارگران صنعت ان��رژی ایران، ۳0 تا 
۳5 درصد کارگران از عوارض جانبی بنزین و نوع کاری که انجام می دهند، 

رنج می برند.» این کارگران به دلیل این که کاالیی تولید نمی کنند، سختی 
کار هم بهش��ان تعلق پیدا نمی کند، وزارت کار باید این مسائل را پیگیری 
کند، باید بازرس شان را بفرستند در جایگاه ها. ببینند قوانین و آیین نامه ها 
رعایت می شود یا خیر.« او وزارت بهداشت را هم در انجام بازرسی ها سهیم 
می داند.» وزارت بهداشت هم وظیفه بازرس��ی دارد، اگر ماسکی، لباسی یا 
دستکشی استفاده نمی ش��ود، این بازرسان باید گزارش کنند و با متخلف 

برخورد شود. اما این اتفاق خیلی کم می افتد.«
 او هم می گوید کارفرمایان باید هزینه خرید ماسک و دستکش و هر آنچه 
را که سالمتی کارگران را تأمین می کند، پرداخت کنند، شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی هم این را تأیید می کند. 
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