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تحلیل مسائل و تأمین منابع مالی
در آموزش عالی ایران

نگاهی به «هزینه –درآمد» در دانشگاه ها
و مؤسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی
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«برنامه ریزی آموزشی به گونه ای باشد که از اتالف سرمایه ها جلوگیری نماید».
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«انتقاد به معنای نادیده گرفتن کارهای خوب انجام شده
نمی باشد».
4

فراموش نکنیم سال1396
سال (اقتصادمقاومتی)
و (تولیدواشتغال) است
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تاریخچه
• ایرانیان از جمله اولین کشورهای دنیا بوده اند که
«دانشگاه» داری را به سایر ملل آموزش داده اند.
• در زمان ساسانیان «فرهنگستان نصیبین» و «دانشگاه
گندی شاپور» و پس از پذیرش اسالم ،نظامیه ها شکل
گرفتند.
• قبل از پیروزی انقالب اسالمی بدواً «امیرکبیر» و سپس
حکومت پهلوی با الگو گرفتن از نمونه های غربی
دانشگاه ،نسبت به تأسیس آن در ایران اقدام نمودند.
.
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مقدمه
سرمایه گذاری در آموزش عالی «ارزشمندترین»
نوع سرمایه گذاری است .این سرمایه گذاری از دو
طریق امکان پذیر است:
الف -دولت ها
ب -بخش خصوصی (سرمایه گذاری مردم یا وقف)
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مقدمه
قانون اساسی ایران در مورد «آموزش و پرورش»
صراحت کامل دارد و آن را از جمله وظایف دولت ها
دانسته است.
اما در مورد «آموزش عالی» آن را با ابهام «تا مرز
خودکفائی» الزم دانسته است.
از «خود کفائی» تفسیرهای متفاوتی وجود دارد و به
همین دلیل ساماندهی «آموزش عالی» در این زمینه «سر
در گم» مانده است.
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مقدمه
اگرچه قبل از پیروزی انقالب اسالمی به «بخش
خصوصی» اجازه داده شده بود که «دانشگاه ملی»
را تأسیس و اداره نماید ،امّا بعد از پیروزی انقالب،
مانند سایر بخش های اقتصادی-اجتماعی ،اداره
امور دانشگاه ها نیز در سیطره قدرت متمرکز
دولت ها قرار گرفتند.
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مقدمه
بدلیل افزایش سریع جمعیت در دهه  60و بهم
خوردن تعادل جمعیت و فراوانی داوطلبان ورود به
دانشگاه ،شورایعالی انقالب فرهنگی در تاریخ
 64/7/23اجازه فعالیت مجدّد به «بخش خصوصی»
در آموزش عالی را صادر نمود.
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دالیل خالی ماندن صندلی های
دانشگاه ها
به دلیل افزایش سریع جمعیت در دهه  60و به هم
خوردن تعادل جمعیت و فشار ناشی از جوانان
پشت کنکور دولت های نهم و دهم بدون توجه به
آمایش سرزمینی ،نسبت به توسعه بی رویه و
«کمی» دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی روی
آورند ،به نحوی که تعداد مراکزآموزش عالی هم
اکنون از مرز  2880واحد نیز عبور نموده است.

آقای دکتر شریعتی
آموزشی وزارت علوم)

نیاسر

(معاون

در ایران  2600دانشگاه فعالیت می نمایند( اسفند.)۱۳۹۴
الف -جامع علمی کاربردی

 ۱0۱۱واحد

ب -آزاد اسالمی
ج -پیام نور

 505واحد
 52۱واحد

د -غیرانتفاعی
هـ -دولتی ها

 ۳58واحد
 205واحد *

*(وزارت علوم ،وزارت بهداشت ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت نیرو،
12
وزارت جهاد ،وزارت امور خارجه و ) ....

چالش مهمی با عنوان فراوانی «دانشگاه ها در ایران»

ظرفیت های دانشگاهی ایجاد شده برای پذیرش
دانشجو بر مبنای نیاز نبوده و اهداف سیاسی یا منافع
گروهی را دنبال نموده است (در حال حاضر بیش از
 700هزار صندلی خالی در دانشگاه ها وجود دارد).
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نمودار روند تغییرات تقاضای ورود به آموزش عالی کشور
 ۱۳8۳الی ۱۳۹۴
(واحد :هزار نفر)
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پیش بینی روند تقاضای آموزش عالی کشور
در افق ۱۴0۴

*جمعیت بالقوه متقاضی ورود به آموزش عالی از سال اول تا پایان برنامه ششم
توسعه  ۱/000/000نفر کاهش می یابد.
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یکی از شاخص مهم ارزیابی آموزش عالی در دنیا
«پوشش نرخ تحصیلی» است
• شاخص «پوشش نرخ تحصیلی» عبارت است از «تعداد
دانشجویان در هر کشور» به جمعیتی که در گروه سنی 18-24
سال قرار گرفته اند.
• این نسبت در باالترین (فنالند)  92درصد ،در کره جنوبی 91
درصد ،در یونان  89درصد و در آمریکا و سوئد  83درصد
است.

شاخص «پوشش نرخ تحصیلی» در ایران
• در پایان برنامه سوم توسعه پوشش آموزش عالی در ایران 20
درصد بوده ،و قرار بوده در برنامه چهارم از  20درصد به 30
درصد برسد.
• میانگین جهانی نرخ «پوشش تحصیلی» در دنیا 30درصد است.
در ایران در سال  94این نرخ به  50/6درصد رسیده است .این
نرخ از میانگین نرخ جهانی باالتر است ،اما متأسفانه قریب به
 48درصد از دانش آموختگان دانشگاهی ما بیکار هستند و اگر
قرار باشد هر دانش آموخته باتوجه به تخصص خود مشغول به
کار شود آمار بیکاری از این عدد هم فراتر خواهد رفت.

شاخص «پوشش نرخ تحصیلی» در ایران
• زمانی که آموزش عالی از مرز «پوشش»  30درصد
عبور می کند «توده وار» شدن آموزش عالی اتفاق
می افتد ،که در ایران اتفاق افتاده است و برون رفت از
آن هم کار ساده ای نخواهد بود .

عوارض «توده وار» شدن آموزش عالی
• «توده وار شدن» آموزش عالی در عین حال می
تواند در توسعه نیروی انسانی مؤثر و مفید باشد.

• اما به دلیل وضعیت نا به سامان اقتصاد کشور برنامه
ریزان و سیاست گذاران کشور باید برای فرار از
آن برنامه ریزی نمایند.

عوارض «توده وار» شدن آموزش عالی

• در حال حاضر  1/300/000نفر از جمعیت فارغ
التحصیالن کشور بیکار هستند .
• نرخ بیکاری عمومی حدود  12/4درصد است
اما نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهها در
سال  95حدود  20درصد بوده که نسبت به سال
 94برابر  1/5درصد رشد داشته است و این نرخ
به زودی به  30درصد خواهد رسید.

دالیل خالی ماندن صندلی های دانشگاه ها

به عبارت بهتر برای عبور از یک بحران ،به سمتی
حرکت نمودیم که نتیجه آن خلق بحران جدیدی
به نام «ظرفیتهای خالی دانشگاهی» بود.
هم اکنون قریب به  700هزار صندلی خالی در
دانشگاهها وجود دارد که اغلب آنها مربوط به
دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
می باشد.

تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
بدلیل بروز مشکالت فراوان سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی (حادث شده بعد از پیروزی انقالب اسالمی
مانند جنگ تحمیلی -محاصره اقتصادی ،کاهش قیمت
نفت و  )..و وابستگی شدید دولت ها به پول حاصل از
فروش نفت ،اعتبارات تخصیص یافته برای «آموزش
عالی و پژوهش» چندان رضایت بخش نبوده است.
22

تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
در برنامه های اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم توسعه به
ترتیب  0/6درصد 1/5 ،درصد 2 ،درصد 2/5 ،درصد از
«درآمد ناخالص ملی» برای امر پژوهش تخصیص یافته
بود که به ترتیب و فقط  0/4درصد 0/6 ،درصد0/67،
درصد و  0/45درصد از آن «تحقق» یافته است.
در آموزش عالی هم تمام دانشگاه های ایران
(اعم از دولتی یا غیردولتی) در یک مشکل
اساسی با هم شریک هستند و آن «کمبود منابع
مالی» است.
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تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
از سال  1360به بعد بودجه دانشگاه های دولتی (به
قیمت ثابت) دائماً رو به کاهش بوده و تناسبی با رشد
تورم نداشته است.
این کاهش اعتبارات «پیامدهای ناگواری» برای دانشگاه
ها داشته است که مهمترین آن ها عدم تجهیز و به روز
رسانی آزمایشگاه ها و عدم تأمین مالی اعضای هیات
علمی و کادرهای اداری بوده است.
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تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
• باتوجه به وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و عدم
تخصیص اعتبار های الزم برای دانشگاهها و برای فرار از
«بیماری مزمن کم پولی» اغلب دانشگاههای دولتی و
دانشگاه آزاد اسالمی به سمت افزایش سریع دانشجویان
تحصیالت تکمیلی حرکت نموده اند.

دالیل افزایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی
• ما در ایران به جای اینکه به دانشجویان پول بدهیم تا برای
پیشرفت مملکت تحقیق نمایند ،شروع به گرفتن پول از آنان
نموده ایم ،به نحوی که در پاره ای از پردیس های مربوط به
دانشگاههای دولتی ،شهریه دریافتی بیشتر از شهریه دانشگاههای
آزاد شده است.
«دانشجویان تحصیالت تکمیلی به عنوان «منبعی» برای
جبران کسری اعتبارت دانشگاهی در نظر گرفته شده
اند».

تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
کمبود اعتبار ،دانشگاه های دولتی را مجبور نموده که با
ایجاد «ظرفیت کاذب» به فاز پولی کردن دوره های
آموزشی روی آورند.
ابتدا دوره های شبانه در دانشگاه راه افتاد و پس از آن بر
اساس بندهای «ح» «ی» و «ط» ماده ( 20برنامه پنجم
توسعه) اجازه ایجاد پردیس ها و پذیرش دانشجوی
«تحصیالت تکمیلی» با اخذ شهریه صادر گردید.
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تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
عالوه بر گسترش بی رویه «پردیس»ها و «تحصیالت
تکمیلی» به دالیل کامالً غیرعلمی (و اغلب سیاسی)
سایر دانشگاه های دولتی نیز به صورت بی سابقه ای
گسترش یافته اند:
دانشگاه جامع علمی کاربردی که قرار بود در
طول برنامه پنجم به  480واحد برسد ،یکسال قبل از
پایان برنامه به  1112واحد رسید.
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تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
با همان استدالل «دانشگاه پیام نور» نیز با توسعه
«واحدهای استانی ،شهرستانی و روستایی» خود به سرعت
«برق و باد» افزایش یافت .و در این مورد خاص ،بر خالف
اساسنامه که وظیفه پیام نورها را «آموزش از راه دور» تعیین
نمود به پذیرش دانشجوی حضوری پرداخت!
تعداد دانشجویان پیام نور از  ۳60هزار نفر (در
سال  )۱۳8۴به بیش  ۱/000/000نفر (در سال )۱۳86
رسید که رشدی برابر  ۳00درصد را نشان می دهد.
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تأمین منابع مالی الزم برای اداره دانشگاه
برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیام نور هم عیناً همین
اتفاق رخ داده است.
فقط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد (در
پیام نورها) به روش «فراگیر» در سال ۹2-۹۳
از  ۱85000نفر به  220/000نفر و از طریق
کنکور از  26۹7۳نفر به  50۱67نفر رسیده
است.
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دالیل خالی ماندن ظرفیت های دانشگاهی ایجاد شده

افزایش بییرروییه ر«تعـداد دانشـگاه»هیارو ر«تعـداد
دانشجویان»ردررزمانیرکهرجمعیترجوانرکشوررروربیهر
کاهشربودهرییکر«اشتباه استراتژیک»رورحرکیتردرر
جهتراتالفرسرمایهرهایرملّیربودهراست.
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دالیل خالی ماندن ظرفیت های دانشگاهی ایجاد شده

کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه های دولتی بدلیل
اینکه حقوق و مزایای هیات علمی و کارکنان و سایر
هزینه های جاری ،از طرف دولت تأمین می گردد
«تهدید»ی به حساب نمی آید .امّا برای دانشگاه های
غیرانتفاعی که حتی یک ریال از اعتبارات دولتی
دریافت نمی کنند یک «تهدید» بزرگ و خطرناک
است.
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ظرفیت های خالی مانده در غیرانتفاعی ها
آمارراتحادیهرغیرانتفاعیرهیاربیرایرسیالر 96-97نشیانر
میردهدرکهردررمقاطعرکیاردانیرحیدودر%5رازرظرفییتر
هایراعالمرشدهرپررشدهراستروردررکارشناسیرهیارنییرزر
بصورترمیانگینرفقطر 24درصدرازرظرفیترهارپررشده
اند.

(بــه ترتیــ  ۹5درصــد و  76درصــد از
ظرفیــت هــا و بــه صــورت میــانگی 80
درصد ظرفیت ها خالی مانده است).
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توضیحات الزم برای برآورد هزینه ها در غیرانتفاعی ها

بر اساس یک تحقیق که در سازمان و برنامه کشور
به انجام رسیده در صورتی که تعداد دانشجویان
یک دانشگاه یا مؤسسه از  1000نفر بیشتر باشد،
هزینه – درآمد آن مؤسسه در نقطه «سر به سر»قرار
می گیرد .متاسفانه در حال حاضر بیشتر از  50درصد
از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی
غیرانتفاعی کمتر از  1000دانشجو دارند و به عبارت
بهتر «زیانده» می باشند.
34

برآورد هزینه با حاالت (فرضیه) های مختلف
 -1الف -میانگین دانشجویان ثبت نام نموده در دوره های کاردانی 5
 %بوده و  % 95ظرفیت ها خالی مانده است ،لذا از  100نفر سهمیه
کاردانی (مجوز سازمان سنجش) فقط  5نفر شهریه پرداز وجود دارد!!
ب -برای دوره کارشناسی ناپیوسته  80نفر و کارشناسی پیوسته  60نفر
در هر کالس می توانند ثبت نام نمایند (با میانگین  70نفر) .میانگین
ثبت نام کشوری در دوره های کارشناسی (در غیرانتفاعی ها) % 24
بوده و  % 76ظرفیت خالی مانده است.
ج -برای دوره های کارشناسی ارشد از  20نفر مجوز سازمان سنجش
به صورت میانگین  % 50ثبت نام نموده اند (به صورت میانگین پنجاه
درصد ظرفیت ها خالی مانده است).
35

توضیحات الزم برای برآورد هزینه با حاالت (فرضیه)
های مختلف

 -2هزینه حساب شده برای اعضای هیات علمی برای
دو کد-رشته اعتبار دارد و لذا کل هزینه های مربوطه در
این قسمت نصف خواهد شد.
 -3هزینه های جاری برای طول یک سال و برای تمام
کد رشته ها «ثابت» فرض شده است و اگر یک دانشگاه
یا موسسه چند رشته کاردانی ،کارشناسی پیوسته یا
ناپیوسته و یا ارشد را بصورت توأمان داشته باشد هزینه
های جاری فقط برای «یک بار» محاسبه می گردد.
36

جدول برآورد هزینه (مربوط به اخذ مجوز و شروع فعالیت هر کد-
رشته در مقاطع مختلف در غیرانتفاعی ها)

مقطع تحصیلی

حداقل اعضای هیات
علمی مورد نیاز

حداقل حقوق ماهیانه
هر عضو هیات علمی
(ریال)

کاردانی

سه مربی پایه ۱

۳۱/000/000

جمع پرداخت حقوق
و مزایای یک ساله
اعضای هیات علمی هر
مقطع (ریال)

جمع هزینه های جاری
سالیانه (حقوق
کارکنان -اجاره-آب-
برق -حمل و نقل-
گاز-پست -اینترنت
و)...

(ریال)

کارشناسی
(پیوسته و
ناپیوسته)
کارشناسی
ارشد
37

دو مربی پایه ۱

۳۱/000/000

یک استادیار پایه ۱

۴7/200/000

دو استادیار پایه ۱

۴7/200/000

یک دانشیار پایه ۱

5۴/000/000

۱/255/000/000

۱/۴7۴/200/000

2/00۳/000/000

۱/200/000/000

جدول برآورد شهریه های دریافتی (کل در آمدها) از
دانشجویان غیرانتفاعی در هر مقطع
مقطع تحصیلی

شهریه دریافتی در
هر ترم
(ریال)

شهریه دریافتی هر
سال
(ریال)

ظرفیت اسمی
دانشجویان در هر
کالس
(نفر)

میانگی ظرفیت
خالی مانده
(واقعی) در هر
مقطع

کاردانی

10/000/000

20/000/000

100

 95درصد

کارشناسی
پیوسته و
ناپیوسته

10/000/000

20/000/000

( 70میانگین)

 76درصد

کارشناسی
ارشد

30/000/000

60/000/000

20

 50درصد
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جدول خالص درآمد -هزینه ،کسری بودجه
**درآمد در دو دوره از هر مقطع
( ۳80نفر دانشجو)
(ریال)

اسمی

واقعی

۴/600/000/000

۱/0۴0/000/000

هزینه ها
(ریال)

5/۹۳2/000/000

کسری بودجه (واقعی)
(ریال)

۴/8۹2/000/000

** 200نفر کاردان 140 ،نفر کارشناس (میانگین  80نفر کارشناسی ناپیوسته و
 60نفر کارشناسی پیوسته)  40نفر کارشناسی ارشد در هر سال
نکته مهم :در صورتی که تعداد دانشجویان هر دانشگاه یا موسسه از
 ۱000نفر بیشتر باشد و ظرفیت خالی هم وجود نداشته باشد ،دوره
مقرون به صرفه نخواهد بود.
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زیان کلّی ناشی از خالی ماندن  80درصدی ظرفیت در غیرانتفاعی ها :

تعدادردانشگاهرهارورمؤسسهرهایرغیرانتفاعیرررررررررر 350مؤسسه
 420000نفر
ظرفیت کل (غیرانتفاعی ها)
 10000000ریال
میانگین (ثابت) شهریه هر ترم
 20/000/000ریال
میانگین شهریه ساالنه
 336000نفر
ظرفیت خالی مانده ()%80
برآورد کل زیان محاسبه شده در سال:

سالیانه بیشتر از ششصد و هفتاد میلیاردتومان
40

تأثیر خالی ماندن ظرفیت ها

خالی ماندن ظرفیت ،به معنای عدم دریافت شهریه است.
توجه خواهید فرمود زمانی که قری  %80از اعتبارات
حیاتی یک سیستم قطع شود ،امکان پایداری آن به
صفر نزدیک خواهد شد.
ازرآنجیارکییهردولییترمحتییرمرهییی رکمکیییربییهرغیرانتفییاعیر هییارررر
نمیرکندر(حتیریکرریال!)روربا توجـه بـه کـاهش آزار
دهنده دانشجو ،حفظ کیفیت در غیرانتفاعی ها بـه
یک معجزه شباهت دارد.
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مقایسه هزینه ها و کیفیت ها در دانشگاه های
دولتی و غیرانتفاعی
اجازهربفرمائیدردررموردرسرمایهرگذاریربهرازایرهیرردانشیجرودرر
دانشگاهررهایردولتیروردرردانشگاهرغیرانتفاعیرمقایسهرایرداشیتهر
باشم.
 .1آقای دکتر نادری منش (فارس « :)89/10/25برای دانشجوی
مقطع کارشناسی اکنون باالی  100میلیون تومان هزینه می شود».
 .2آقای دکتر دانشجو (فارس « :)91/7/11برای هر دانشجوی
دولتی سالیانه  12میلیون تومان هزینه می شود» .هر دوره  48میلیون
تومان.
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مقایسه هزینه ها و کیفیت ها در دانشگاه های
دولتی و غیرانتفاعی
 .۳میانگین شهریه دریافتی سالیانه از دانشجویان
غیرانتفاعی حدود دومیلیون تومان است!! (یک دوره
کارشناسی حدود 8میلیون تومان).
در این مصاحبه ها هم وزیر محترم و هم معاون ایشان به
سرمایه های عظیم ثابت (دارایی ها ،اموال ،ارزش زمین
و ساختمان و تجهیزات دانشگاهی اشارهرای نداشتند و
فقط به سرمایه گذاریرهای جاری اشاره نموده اند).
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«افزایش کیفیت» در دو حالت تحقق می یابد:
افزایش بهره وری و افزایش سرمایه گذاری.
مقایسهرهزینهرهاربرایرهرردانشجوردرربخشرهایردولتیریرور
خصوصیردررحداقل آن نسبت یک به شش وردر حـد
اکثر آن به نسبت یک به دوازده تفاوترنشانرمیردهد.
دانشگاههارورمؤسسهرهایرآموزشرعالیرغیرانتفاعیربیردونر
حتیییریییکرریییالرکمییکردولتییی،رازرمحییلرشییهریهرهییایر
دانشجوئیرادارهرمیرشوند.رلذارانتظاررمییررودرزمیانیرکیرهر
دانشجورکمروردررنتیجهراعتباراترآنرهارکیاهشرمییریرابیدر
«کیفیت»رآموزشرهارنیزرکاهشریابد.
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مقایسه کیفیت ها
دانشجویان ورودی غیرانتفاعی ها از نظر «کیفی» موقعیت
های مناسبی ندارند اما به استناد امار سازمان سنجش «خروجی»
غیرانتفاعی ها در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ،بعد از فارغ
التحصیالن دانشگاههای دولتی در مقام دوم قرار گرفته است.
ای مسئله بیانگر توجه کافی به کیفیتها در دانشگاهها و
مؤسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی است ،علیرغم
اینکه از نظر درآمدها به شدت تحت فشار هستند.
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مقایسه کیفیت ها:

آمار سازمان سنجش در مورد مقایسه پذیرش کارشناسی ارشد:
در میان ده درصد اول از کل دانشگاه ها [ از بی

آموزشی (دولتی و غیر دولتی)] یعنی بی
اول هستند:

 2600دانشگاه و مرکز

260دانشگاه که ده درصد

در ده درصد اول ( )۹نفر از دانشگاه و مؤسسه غیر انتفاعی وجود دارد
(که بی رتبه های دوم تا صد و هشتم قرار گرفته اند).
در ده درصد اول ( )2نفر از دانشگاه پیام نورها وجود دارد که در (رتبه
 ۹۱و )۱20قرار گرفته اند.
در ده درصد اول هیچ دانشجویی از دانشگاه آزاد اسالمی وجود ندارد
(اولی رتبه آزاد اسالمی از  ۱6۴به بعد است).
ای مسئله بیانگر توجه کافی به کیفیت ها در دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی غیرانتفاعی است،
علیرغم اینکه از نظر درآمدها به شدت تحت فشار هستند.
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عوارض «توده وار» شدن آموزش عالی
.1
.2
.3
.4

کاهش شدید کیفیت آموزش عالی
سرقت و تقل علمی
تبدیل دانشگاهها و مؤسسات به بنگاههای اقتصادی
بیکاری گسترده فارغ التحصیالن دانشگاهی

برای بیرون رفتن از پدیده «توده وار شدن»
آموزش عالی توجه به مسائل زیر الزامی است.
.1بایدربهر«گسترشراقتصادردانشربنیان»رتوجهرنمود.
 .2بایدربهر«تشکیلرشرکترهایردانشرمحور»رسرعتربخشید.

 .3بایدربرایر«رصدوررنیرویرانسانیرتحصیلرکرده»ربرنامهرریزیرنمود.

عوارض «توده وار» شدن آموزش عالی
• در حال حاضر تنها چاره جویی که برای فرار از
عوارض ((توده وار)) شدن آموزش عالی صورت
می گیرد گسترش دوره های تحصیلی تکمیلی
است.
• اما سونامی بیکاری از سال « 1400شالق وار» بر
پیکر جامعه فرود خواهد آمد و یکی از چالش های
مهم دولت های آینده خواهد بود.
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