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 نقش فرهنگ 
در مواجهه با  سیل

»رودخانه بــه فیروزآباد خوش آمــدی! بعد از 
سال ها دوباره برگشتی. خوش آمدی.« صدای 
فریاد خوشحالی مرد کشاورز از آبگیری دوباره 
رودخانه فیروزآباد که قربان صدقه رودخانه ای 
می رود که در مردادماه یک ســال خشــک و 
دوباره زنده شده زمزمه های حیات را به گوش 
مردم می رســاند؛ درســت در روزهایی که در 
گوشــه و کنار کشــور و حتی در خود اصفهان 
پدیده مونسون یکه تازی و حریم طبیعت را از 
آنچه انسان ها در آن ســاخته اند پاک می کند. 
به عبارتی، این روزها که پیرمــرد فیروزآبادی 
با بغض و شــعف از احیــای دوبــاره رودخانه 
خوشــحالی می کنــد، تیم هــای عملیاتی در 
21استان کشــور ازجمله امامزاده داوود)ع(، 
زرین دشــت و فیروزکوه، ســمنان، مازندران، 
گیالن، سیســتان و بلوچســتان و... مشغول 
امدادرسانی به سیل زده ها و جست و جوی پیکر 
مفقودان هستند. ســیلی که در بستر رودخانه 
فیروزآباد جاری شده چه فرقی با سیلی دارد که 
در ارتفاعات تهران یا دیگر شهرها روانه شد؟ اولی 
تصویری از امید و خوشحالی برای مردم رقم زد 
و دومی، صدها خانواده را عزادار کرد؟ »منوچهر 
عبدخداوندی« پیشکســوت و مدرس امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر چرایی این موضوع را 

اینطور توضیح می دهد:
یک بار با دقت به مفهوم کلمه »رودخانه« دقت 
کنید! رودخانه یعنی خانه رود. حاال اینکه چرا 
باید به حریم این خانه تجاوز کرد، روی آن کانالی 
کمتر از ظرفیت خود رودخانه زد و در مسیر آن 
خانه ساخت؟ سؤالی اساسی است. این یکی از 
دالیلی است که بارندگی و سیالب را به پدیده ای 
خسارت بار تبدیل می کند. درحالی که اینها ذات 
طبیعت هستند و اگر با آن درست روبه رو شویم، 
نه تنها آسیبی نمی زنند بلکه برای تداوم حیات 

در هر منطقه ای به آن نیاز داریم.
گرچه مخاطرات به دو دسته طبیعی و انسان ساز 
تقسیم بندی می شوند، اما باید بدانیم که اغلب 
این مخاطرات طبیعی هم درواقع پدیده هایی 
هســتند که در ذات خود مخاطره به شــمار 
نمی روند بلکه ناآماده بودن ما در برابر آن، باعث 
خســارت بار بودن و آســیب زایی آن می شود. 
حتی اگر از این هم عقب تر برویم و موضوع را با 
زاویه ای بازتر و بزرگ تر ببینیم، ردپای انســان 
در ایجاد تغییرات اقلیمی و بر هم خوردن نظم 

طبیعت به خوبی روشن است.
گرچه وقوع پدیده ای مثل ســیل در دست ما 
نیست، اما ما در ایجاد خطرات و تخریب توسط 
آن نقش مهمی داریم یا آن را تشدید می کنیم. 
درک این موضوع چندان پیچیده نیســت که 
با قطع بی رویه درختان، ساخت وساز در بستر 
رودخانه ها، ساخت کانال هایی غیراستاندارد، 
نداشتن آگاهی از مواجهه با پدیده های طبیعی 
همــه و همه باعث شــده تــا مــا در برابر این 

مخاطرات آسیب پذیرتر شویم.
حاال که این آسیب پذیری در بخش های زیادی 
به وجود آمــده، جای گلــه از متولیان آموزش 
همگانی هم هست. وقتی ما ویدئوهای متعددی 
از رانندگی خودروها در مسیر سیالب، یا بازی 
و شوخی شهروندان با سیل می بینیم باید این 
تلنگر را به خــود بزنیم کــه در زمینه آموزش 
همگانی کم کاری کرده ایم. چراکه هنوز بسیاری 
از شهروندان تصور می کنند سیلی با ارتفاع کم، 
خطری برای آنها ندارد. در کدام رسانه، در کدام 
فضای آموزشی شنیده اید که جریان آب اگر تا 
یک سوم از الســتیک خودرو را دربر گرفت، با 
جریانی کشنده و مرگبار روبه رو هستید؟ وقتی 
سیل با سرعت به ســمت افراد نزدیک می شود 
اما آنها به جای فرار به ســمت ارتفاع مشغول 
فیلمبرداری و عکس گرفتن هستند، یعنی هیچ 
آموزش مؤثری در این زمینه به این شهروندان 
داده نشده اســت. برای اینکه بدانید چقدر در 
زمینه آموزش های همگانی عقب هستیم باید 
اشاره ای به حوادث ســال های گذشته کنم؛ در 
زلزله مالرد اســتان تهران، بیشترین آسیب ها 
مربوط به افــرادی بود که هنــگام وقوع زلزله 
مشــغول فرار بودند؛ این افراد نمی دانســتند 
باید حین وقوع زلزله چه کنند. بیشترین آمار 
آتش نشانی در این زلزله، مربوط به افرادی بود 
که بعد از پایان زمین لرزه می خواستند به خانه 
برگردند اما کلید به همراه نداشتند؛ یعنی خبری 
از کیف اضطراری در خانه آنها نبوده که هنگام 
رخ دادن اتفاقی اضطراری، بتوانند آن را بردارند 
و از خانه فرار کنند درحالی که باید اقالم ضروری 
خود را حداقل برای ساعات بعد از حادثه همراه 

داشته باشند.
این آگاهی نه در ســطح عمومی جامعه و نه در 
ســطح مدیران و تصمیم گیرندگان به چشــم 
نمی خورد. در یک نگاه کلی، باید بگویم جامعه 
ما آگاهی بسیار کمی از »ایمنی« دارد؛ ایمنی 
به معنای شناخت حوادث بالقوه ای که ما اجازه 
نمی دهیم بــه فعل تبدیل شــوند. فردی که با 
چنین مفهومی آشــنا باشــد و ذهنش ایمنی 
را به عنوان ششــمین حس بپذیــرد و تقویت 
کند، ناخودآگاه به زندگــی در حریم رودخانه، 
به بلندمرتبه ســازی  در خاک سست و هزاران 
نکته دیگر حساس می شود و آن را نمی پذیرد تا 
خطرات بالقوه را به خطرات بالفعل تبدیل نکند. 
اما از شما می خواهم بگردید و سرفصلی به نام 
»ایمنی« را در مفاد آموزشی ما در دانشگاه ها یا 

حتی آموزش های همگانی پیدا کنید!
همین هاســت که ما را به این نتیجه می رساند: 
پدیده هایی مثل ســیل، بیشــتر از اینکه یک 
بحــران طبیعی باشــند، بحرانــی فرهنگی و 

اجتماعی هستند.

تارا امیرییادداشت
روزنامه نگار

مدارس حاشیه تهران، دوشیفته می شوند

گرانی مسکن و دیگر مشکالت اقتصادی، بسیاری 
از خانواده های ساکن در شهر تهران را به مناطق 
حاشیه ای این شهر کشــانده و این یعنی امسال 
با افزایش چشــمگیر جمعیت دانش آموزان در 
مدارس دولتی حاشیه شهر تهران روبه رو هستیم. 
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران، امسال بیش از 70هزار دانش آموز 
به جمــع دانش آموزان حاشــیه تهــران اضافه 
می شود. پاسخگویی به پذیرش این دانش آموزان 
جدید الورود، دســت کم به بیش از 2هزار کالس 
درس نیاز دارد؛ این در حالی اســت که امســال 
95مدرسه دولتی در این شهرستان ها احداث شده 
که پیش بینی می شود تا آغاز سال تحصیلی تنها 
نیمی از این مدارس به بهره برداری برسند. به گفته 
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
تهران، امسال افزایش جمعیت دانش آموزان این 
شهرستان به دوشیفته شدن تعدادی از مدارس 

منجر می شود.
افزایش مهاجرت به شهرستان های استان تهران 
در 2سال گذشته، با کاهش سرانه های آموزشی، 
فرهنگی، ورزشی و شــهری در این شهرستان ها 
همراه بوده اســت. گرانی مســکن و هزینه های 
زندگی، یکی از دالیل کوچ اجباری ساکنان شهر 
تهران به مناطق حاشیه ای است. مهاجرت اتباع 
افغانســتانی بعد از روی کار آمدن دولت طالبان، 
به افزایش جمعیت اتباع در حاشیه ها دامن زده 
است و بخش دیگری از این جمعیت رو به رشد را 
مهاجران سایر شهرها و روستاها به تهران تشکیل 
می دهند؛ دالیلی که به افزایــش 70هزار نفری 
جمعیت دانش آموزان شهرســتان های اســتان 
تهران در ســال تحصیلی 1402-1401 منجر 
شده است. این جمعیت در مناطق حاشیه ای شهر 
تهران در حالی رو به افزایش است که ظرفیت های 
مدارس دولتی در این محالت با مشکالت جدی ای 
روبه رو هســتند. مریم زمانی، یکی از ســاکنان 
این مناطق حاشــیه ای در شهرستان رباط کریم 
می گویــد: »مدرســه دولتی درســت روبه روی 
خانه ما قرار دارد، اما وقتی بــرای ثبت نام فرزند 
7ساله ام به این مدرسه رفتم، متوجه شدم ظرفیت 
کالس های درس این مدرسه امسال بیش از 40نفر 
است. طبیعی است که وقتی تعداد دانش آموزان 
یک کالس زیاد می شــود، معلــم فرصتی برای 
رســیدگی کامل به همه دانش آمــوزان نخواهد 
داشت و با افت کیفیت تدریس روبه رو می شویم؛ 
برای همین ترجیح دادم که فرزندم را در مدرسه 
غیردولتی ثبت نــام کنم.« به گفتــه او، حتی در 
مدارس غیردولتی این شهرستان هم وضع چندان 
مطلوب نیســت و تعداد دانش آموزان در مدارس 

غیردولتی هم افزایش پیدا کرده است.
 او می گوید: »امســال بــه جای اینکــه دنبال 
مدرسه ای با کیفیت آموزشی خوب باشیم و سراغ 
معلم های کارکشــته را از این مدارس بگیریم، به 
فکر این بودیم که کدام مدرسه غیردولتی کالس 

درس های خلوت تری دارد. به نظر می رسد تعداد 
دانش آموزان در مــدارس غیردولتی هم افزایش 
پیدا کرده اســت. در نهایت ما امسال مجبور به 
ثبت نام فرزندمان در مدرســه غیرانتفاعی ای با 
25نفر جمعیت در هر کالس شدیم. فکر می کنم 
این تعداد هم بــرای یک مدرســه غیرانتفاعی 

جمعیت زیادی باشد.«
وضعیت در شهرستان های دیگر ازجمله پاکدشت، 
ری و باقرشهر، شــهریار، اسالم شهر و... هم بهتر 
این این نیست. مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی 
شهرســتان ری که می خواهد نامــی از او برده 
نشود، می گوید: »امسال افزایش تعداد مهاجران 
و اتباع هم در این منطقه بســیار چشمگیر بود. 
خانواده های این کودکان به دلیل نداشتن مدارک 
هویتی یا مدارک قانونی اقامت، ابتدا سراغ مدارس 
غیردولتی می روند چون تصور می کنند که ثبت نام 
کردن در این مدارس فرایند ساده تری برای آنها 
خواهد داشــت. اما وقتی درباره مدارک قانونی با 
آنها صحبت می کنیم متوجه می شــویم که فاقد 
این مدارک هستند. تصور می کنم تا ادامه داشتن 
فرایند ثبت رسمی مشــخصات اتباع در سامانه 
کشــور، ما همچنان دانش آمــوز متقاضی برای 
ثبت نام در مدارس حاشــیه شــهر تهران داشته 

باشیم.«

به 1400 کالس درس جدید نیازمندیم
اگر قرار باشد همه 70هزار دانش آموزی که امسال 
به جمع محصالن شهرســتان های استان تهران 
اضافه می شوند در مدارس دولتی تحصیل کنند، 
با فرض اینکه ظرفیت هــر کالس 30نفر تعیین 
شود، به بیش از 1400 کالس درس در مقاطع و 
رشته های مختلف در این شهرستان ها نیازمندیم. 
اگر قرار باشد برای این کالس های درس مدارس 
جدید دایر کنیم، بــا فرض ظرفیت 20کالس در 
هر مدرســه، به بیش از 120مدرســه نوساز در 
ســال تحصیلی جدید نیاز داریــم. هم اکنون به 
کمک خیران مدرسه ســاز و با همــکاری وزارت 
آموزش و پرورش، بیش از 95پروژه ساخت وساز یا 

نوسازی مدارس فرسوده در شهرستان های استان 
تهران داریم و پیش بینی می شود که تا آغاز سال 
تحصیلی جدید، حداقــل نیمی از این مدارس به 

بهره برداری برسند.
به گفتــه بهرامی آمارهــای هر ســاله وضعیت 
ثبت نامــی دانش آمــوزان در مــدارس دولتی و 
غیردولتی نشان می دهد در شهرستان های استان 
تهران به طور متوسط 8 تا 9درصد از دانش آموزان 
در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند. بهرامی 
می گوید: »حدود 8 تا 9درصــد از دانش آموزان 
شهرستان های استان تهران در مدارس غیردولتی 
تحصیل می کنند. از این 70هزار دانش آموزی که 
ورودی امسال مدارس خواهند بود نیز همان 8 تا 
9درصد در مدارس غیردولتــی ثبت نام خواهند 
کرد. ما به همان میزانی که مدارس دولتی ایجاد 
می کنیم، حتما یک یا 2مدرســه غیردولتی هم 
ایجاد می کنیم و تقریبا این تناسب 8 تا 9درصدی 
تحصیل دانش آموزان شهرســتان های اســتان 
تهران در مــدارس غیردولتی، سال هاســت که 

اتفاق می افتد.«
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
تهران همچنین می گوید: »ما می دانیم که سال 
جدید 70هزار دانش آموز اضافــه داریم. با توجه 
به تقســیم بندی هایی که شده اســت برخی در 
کالس های موجود ســاماندهی می شوند و برای 
برخی نیز باید کالس جدید ساماندهی شود که 
همان 1400کالس اســت. از این تعداد کالس 
موردنیاز، بخشی تمهید شده و بخشی هم توسط 
همکاران ما در معاونت نوسازی و تجهیز مدارس 
فراهم خواهد شد. ما در آموزش و پرورش در هر 
استانی 2دستگاه داریم؛ یک دستگاه ما هستیم که 
آموزش و پرورش محسوب می شویم و امور نیروی 
انسانی، تربیتی، کالس گذاری و... برعهده ماست. 
دســتگاه دیگری هم به صورت موازی با ما وجود 
دارد، اما زیرمجموعه ما محســوب نمی شود و ما 
دخل و تصرفی در آن نداریم؛ آن دستگاه سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس است که حوزه ساخت 
و تجهیز، نوسازی و بهســازی مدارس را برعهده 

دارد. ما فقط بهره برداریم و اعالم نیاز می کنیم و 
آنها تامین می کنند.«

تدریس در شرایط سخت
کاهش تراکم دانش آموزی در کالس های درس، 
موضوعی است که ســتاد ملی مقابله با کرونا بر 
آن تأکید دارد و با نزدیک شــدن به آغاز ســال 
تحصیلی، نگرانی خانواده هــا از این موضوع هم 
افزایش پیدا می کند. مینا رشادت، معلم پایه اول 
ابتدایی یکی از مدارس غیردولتی شهرستان ری 
می گوید: »رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 
توســط دانش آموزان به خصوص پایه های اول و 
دوم ابتدایی کار بســیار ســختی است. کودکان 
بی اراده به دهان و بینی و چشم های خود دست 
می زنند و نمی توانند برای مدت طوالنی، مثال 4 
تا 5ساعت ماسک را روی صورت خود نگه دارند؛ 
بدون اینکه آن را زمیــن نیندازند یا آلوده نکنند؛ 
برای همین است که کاهش جمعیت کالس های 
درس اهمیت پیدا می کند. در چنین شرایطی هم 
معلم ها فرصت بیشــتری دارند تا حواسشان به 
رفتارهای دانش آموزان باشد و هم دانش آموزان در 
فضای ایمن تری درس می خوانند و احتمال شیوع 
کرونا در بین آنها کاهش پیدا می کند.« او درباره 
تجربه  خود در سال تحصیلی گذشته و بازگشایی 
کامل کالس های درس می گوید: »کرونا و در کل 
بیماری های ویروسی به شدت و با سرعت در بین 
دانش آموزان شــیوع پیدا می کنند. سال گذشته 
معموال با هر بار بیمار شدن یکی از دانش آموزان، 
دوستان نزدیک او یا دیگر دانش آموزان هم به نوبت 
مبتال می شدند. تقریبا هیچ روزی از سال را به یاد 
ندارم که حداقل یک نفر از شاگردان کالس بیمار 
نبوده باشــد و این یعنی هم دانش آموزان و هم 

معلمان در معرض خطر ابتال هستند.«

فاصله با سطح مطلوب
»ســال تحصیلی 1401-1400 میانگین تراکم 
دانش آموزان در کالس های درس شهرستان های 
استان تهران 31.8 بود؛ یعنی کمتر از 32نفر در 

هر کالس.« بهرامی این را می گوید و ضمن اشاره 
به افزایش تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی 
پیش رو، از اقداماتی که برای ایجاد تناســب در 
تعداد هر کالس انجام شــده، می گوید: »به جز 
بحث نوسازی و ســاخت مدارس جدید که در ید 
اختیار مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس است، ما 
تمهیداتی را برای ساماندهی نیروی کار و مدارس 
درنظر گرفته ایم. یکی از این موضوعات استفاده 
از شــیفت دوم کاری برای برخی مدارس است. 
همچنین برخی فضاهای موجود در مدارس را که 
کاربری اداری یا ســایر کاربری ها را برای مدرسه 
داشتند، به فضای آموزشــی اضافه کرده ایم تا در 
این زمینه کمتر با مشکل مواجه شویم.« او شرایط 
ایده آل برای مدارس شهرستان های استان تهران 
را رســاندن جمعیت کالس های درس به 20 تا 
25دانش آموز می داند کــه گرچه به زودی امکان 
تحقق آن نیست، اما این مسیری است که آموزش 
و پرورش شهرستان به سمت آن حرکت می کند.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران امسال مانوری برای آمادگی مدارس 
شهرستان ها برگزار شده تا با شروع سال تحصیلی 
جدید، آموزش و پرورش با مشکالت پیچیده ای 
روبه رو نباشــد و آمادگی الزم را برای شروع سال 
تحصیلی داشــته باشــد. بهرامی می گوید: »در 
مورد نیروی انسانی هنوز تکلیف 3مولفه برای ما 
مشخص نشده است؛ یکی تعداد همکارانی که قرار 
است از استان تهران به دیگر استان ها منتقل شوند 
و برعکس، یکی تعداد افرادی که در شــهریورماه 
بازنشسته می شوند و دیگری معلمانی که از طریق 
آزمون ورودی آموزش و پرورش قرار است جذب 
شوند. با روشن شــدن تکلیف این مولفه هاست 
که می توانیم درباره وضعیت ظرفیت مدرسان و 

معلمان به طور دقیق اظهارنظر کنیم.«
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های 
اســتان تهران در برخــی از شهرســتان ها که 
مهاجرپذیری کمتری دارند، با شرایط متعادل تر 
و پایدارتری روبــه رو هســتیم. بهرامی توضیح 
می دهد: »در شهرستانی مثل فیروزکوه که نسبتا 
جمعیت ثابتی دارد، مشــکل چندانی نداریم، اما 
در برخی شهرســتان ها مثل بهارستان، قدس، 
شهریار و پردیس و پرند، با توجه به جمعیت زیاد 
و مهاجرپذیری باال، چالش های بیشــتری پیش 

روی ماست.«
او یکی از مهم ترین مطالبــات آموزش و پرورش 
در هر شهرستانی را پایبندی سازندگان مسکن 
به قانــون تامین فضــای آموزشــی می داند و 
می گوید: »اگر سازندگان مســکن این قانون را 
به درستی رعایت کنند باری از مشکالت آموزش 
و پرورش در شهرســتان ها برداشته خواهد شد. 
قانون سازندگان را مکلف کرده که برای ساخت 
هر 200واحد مســکونی، باید حداقل یک مرکز 
آموزشی درنظر گرفته و ســاخته شود، اما اغلب 
سازندگان و شهرداری هایی که پایان کار را صادر 
می کنند به این قانون بی توجه هستند و در نتیجه 

شاهد انبوه سازی  بدون داشتن 
زیرســاخت های الزم آموزشی 
در برخــی مناطق هســتیم.«
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از افزایش 70هزار نفری دانش آموزان در شهرستان های اطراف پس از رشد مهاجرت از پایتخت خبر داد

سال تحصیلی جدید با 
افزایش 70هزار نفری 
جمعیت دانش آموزان 
شهرستان های استان 

تهران، مواجه هستیم. 
این جمعیت در مناطق 
حاشیه ای شهر تهران 
در حالی رو به افزایش 
است که ظرفیت های 
مدارس دولتی در این 

محالت با مشکالت 
جدی روبه رو هستند

هم اکنون به کمک 
خیران مدرسه ساز 

و با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش، 

بیش از 95پروژه 
ساخت وساز یا نوسازی 

مدارس فرسوده 
در شهرستان های 

استان تهران داریم و 
پیش بینی می شود که 
تا آغاز سال تحصیلی 
جدید، حداقل نیمی 

از این مدارس به 
بهره برداری برسند

کاهش تراکم 
دانش آموزی در 

کالس های درس، 
موضوعی است که 
ستاد ملی مقابله با 

کرونا بر آن تأکید دارد 
و با نزدیک شدن به 

آغاز سال تحصیلی، 
نگرانی خانواده ها از 

این موضوع هم افزایش 
پیدا می کند

یکی از تمهیدات انجام 
شده برای افزایش 

ظرفیت پذیرش 
دانش آموزان، استفاده 

از شیفت دوم کاری 
برای برخی از مدارس 

است. همچنین برخی 
فضاهای موجود در 

مدارس را  که کاربری 
اداری و یا سایر 

کاربری ها را برای 
مدرسه داشتند، به 

فضای آموزشی اضافه 
کرده ایم تا در این زمینه 

کمتر با مشکل مواجه 
شویم

در شهرستانی مثل 
فیروزکوه که نسبتا 

جمعیت ثابتی دارد، 
مشکل چندانی وجود 

ندارد اما در برخی 
شهرستان ها مثل 
بهارستان، قدس، 

شهریار و پردیس و پرند 
با توجه به جمعیت زیاد 

و مهاجرپذیری باال، 
چالش های بیشتری 

دارند

مدیرکل آموزش و 
پرورش شهرستان های 

استان تهران شرایط 
ایده آل برای مدارس 

این شهرستان را 
رساندن جمعیت 

کالس های درس به 
20تا 25دانش آموز 
می داند که به زودی 

امکان تحقق آن نیست

70هزار 
دانش آموز، امسال به جمع 
دانش آموزان شهرستان های 
استان تهران اضافه می شوند

40نفر 
تراکم برخی مدارس دولتی در 
شهرستان های استان تهران 

است.

5هزار 
معلم استان تهران درخواست 
نقل و انتقال به خارج از این 

استان را داده اند.

2171مدرسه 
 دولتی در تهران
  امسال فعالیت

 می کنند.

9درصد 
از دانش آموزان شهرستان های 

استان تهران در مدارس 
غیردولتی تحصیل می کنند.

يك میلیون و500هزار 
دانش آموز امسال در 

استان تهران مشغول به 
تحصیل هستند.

30 تا 33نفر 
 تراکم جمعیت مدارس استان 
تهران در سال تحصیلی جدید 

است.

800مدرسه 
غیردولتی در شهرستان های 

استان تهران، امسال 
دانش آموزان را پذیرش می کنند.

مدارس شهرستان های استان تهران به روایت اعداد

خوشا به حال شهدایی که 
حاج قاسم نگرانشان بود

 اختالل های
 پایان ناپذیر اینترنت

 موتور اقتصادی
 شهرداری قدرت گرفت

 به مناسبت بازگشت
 دالوران خان طومان

براساس گزارش های فنی نیمی از سال1400 
اینترنت کشور دچار اختالل بوده است

 گزارش شورای شهر از دخل و خرج
 شهرداری تهران  در 3ماهه ابتدایی سال


