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2020، جنوری   31 
 

  سروے عالمی نہیں، کوئی کا پاکستان شہر، بڑےمجرم 10 کے دنیا
 ترقی کی شہروں ان مگر ترقی صرف اور ترقی رہو، مصروف ہمیشہ ہے تقاضا کا دور اس) نیوزڈیسک(کراچی

 ایک ، ہیں مرجاتے سے دبأو زہنی کر رہ مصروف مسلسل مالزمیں ہے،جہاں شامل خون کا مالزمین کروڑوں میں

 شکار کا دبأو زہنی زیادہ سے سب کو مالزمین میں جن ہیں ایسے شہر 10 کے دنیا مطابق کے سروے االقوامی بین

 پر نمبر اول سے سب میں فہرست۔ نہیں میں فہرست اس بھی شہر ایک کوئی کا پاکستان سے قسمتی خوش ہیں،

 سویل،چوتھے شہر کا کوریا جنوبی پر نمبر تیسرے ، ممبئی شہر کا بھارت پر نمبر ہے،دوسرے ٹوکیو شہر کا جاپان

 جکارتا،ساتویں شہر کا انڈونیشیا پر نمبر چھٹے منیال، شہر کا فلپائن پر نمبر ،پانچویں استبول شہر کا ترکی پر نمبر

 دسویں اور اینجلس شہرالس کا امریکا پر نمبر تاپی،نویں شہر کا پرتایوان نمبر ٓاٹھویں ہنوئی، شہر ویتناکا پر نمبر

 مجرم والے کرنے پیدا دبأو زہنی شہر یہ مطابق کے میڈیا االقوامی بین ہے ٓائیرس بیونس شہر کا ارجنٹائن پر نمبر

 اعداو سے تنظیموں االقوامی بین تمام سمیت او ایل ٓائی کے ریسرچ اس نے ادارے ہیںعالمی گئے ٹھہرائے شہر

 قرار سنڈروم تشخیص قابل پر طور باضابطہ کو دبائو ذہنی نے صحت ادارہ عالمی برس زشتہ ہیں کئے اکٹھے شمار

 دبائو ذہنی کہ ہے ٓائی سامنے بات یہ اب تاہم،۔ ہے پھیلتا سے جگہوں کی کرنے کام میں ماحول سخت کہ جو تھا دیا

 کام پر بنیادوں ریگولر سے اس مطابق، کے سروے گیلپ کے 2018 خصوصًا۔ہے خطرناک زیادہ بھی ے سے سوچ

 پر افراد شکار کے دبائو ذہنی اس میں تحقیق حالیہ اپنی نے سلیپر سیوی۔ ہے متاثر حصہ چوتھائی کا والوں کرنے

 میں تحقیق۔ گیا کیا تجزیہ کا شہروں 69 کے ممالک 53 سے حوالے اس۔ ہے لگایا پتہ کا شہروں سرفہرست مشتمل

 کرنا، کام زائد سے گھنٹوں 48 میں ہفتے نیند، کم سے گھنٹے7 میں اوقات کے رات کے افراد والے کرنے کام

 چھٹیاں کم کھپت، اور رکھائو رکھ کا مالزمین دلچسپی، عدم میں کام مسائل، کے صحت دماغی پھنسنا، میں ٹریفک

 سرفہرست،۔ ہیں طرح اس شہر سرفہرست 20 کے شکارافراد کے دبائو ذہنی۔تھے شامل اوقات کے کام سخت اور

 استنبول، پر نمبر چوتھے کوریا، جنوبی سیول، پر نمبر تیسرے بھارت، ممبئی، پر نمبر دوسرے جاپان، ٹوکیو،

 نمبر ٓاٹھویں ویتنام، ہنوائی، پر نمبر ساتویں جکارتہ، انڈونیشیا، پر نمبر چھٹے فلپائن، منیال، پر نمبر پانچویں ترکی،

 سڈنی، پر نمبر گیارویں ارجنٹینا، ٓائرس، بیونس پر نمبر دسویں اینجلس، الس پر نمبر نویں تائیوان، پے، تائی پر

 نمبر پندرویں برطانیہ، لندن، پر نمبر چودویں مالئشیا، کواللمپور، پر نمبر تیرویں شکاگو، پر نمبر بارویں ٓاسٹریلیا،

 جوہانسبرگ، پر، نمبر اٹھارویں سٹی، نیویارک پر نمبر سترویں چین، بیجنگ، پر نمبر سولویں کولمبیا، بگوٹا، پر

۔ہے شامل کانگ ہانگ پر نمبر بیسویں اور لینڈ نیوزی ٓاکلینڈ، پر نمبر انیسویں افریقا، جنوبی  

 


