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عالمت سؤال برابر 
بازمانده از تحصیل

آموزش حضوری شروع شد، ولی چه اتفاقی برای 
بازماندگان از تحصیل رخ می دهد؟ مســئله ای که 
پژوهشــگاه به آن پرداخته و کارگروهی برای آن 
تحت عنــوان مطالعات فوری ایجاد کرده اســت. 
توصیه هایی به وزارتخانه و در رســانه های مختلف 
اعالم شــد. برای وزیر وقت گزارش هایی نوشتیم. 
در همان زمان که بحث آموزش های مجازی مطرح 
شد به این موضوع نیز پرداختیم که میزان انتشار 
کرونا در میان دانش آمــوزان مقاطع ابتدایی کمتر 
است و مقاالت زیادی درباره آن منتشر شد. مقاالتی 
در این باره که ایمنی ذاتی بدن کودکان مقابل این 
ویروس ایســتادگی می کند و در زمان ابتال عالئم 
خفیفی از خود نشــان می دهنــد؛ بنابراین بعضی 
کشورها مثل ســوئد مقاطع ابتدایی خود را حتی 
در اوج بیماری تعطیل نکردند یا زمان کوتاهی آن 
را تعطیل کردند. بعدتر نیز تعطیلی در میان دیگر 
کشورها کم و کمتر شد، اما مشکل کشور ما این بود 
که سیستم دینامیکی برای تعطیلی مدارس نداشت. 
ما براساس همه یا هیچ رفتار می کردیم. با مدارسی 
که در مناطقی با میزان حداقلی انتشار قرار داشتند 
همانگونه رفتــار کردیم که با مــدارس در مناطق 
پرخطر رفتار می کردیم. حتی در بحث آموزش های 
ترکیبی که براســاس آن می توانستند بچه ها را در 
دســته های تعریف شــده ای آموزش دهند، رفتار 
مناسب نکردیم. از همه مهم تر گروه های در معرض 

خطر را نادیده گرفتیم.
دانش آموزان گروه هایی که ترک تحصیل می کنند، 
از خانواده های در معرض خطرند. این یعنی خانواده 
با مســائل و مشــکالت اقتصادی دســت و پنجه 
نرم می کند و مدرســه نرفتن بچه بــرای خانواده 
بهتر از مدرسه رفتن اوســت. درواقع خانواده های 
نابرخورداری وجود دارند که برای آموزش مجازی 
به تجهیزات الزم دسترســی ندارنــد؛ درحالی که 
خیلی از کشــورها در جهان این آسیب شناســی 
را انجام داده بودند و گزارشــی به وسیله یونسکو، 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک جهانی 
و... آماده شــده بود که براساس آن برای این دست 
از دانش آموزان برنامه ریــزی ویژه ای انجام می داد. 
حتی خیلی از مدارس در کشــورهای مختلف آن 
دسته از دانش آموزانی را که در معرض خطر بودند یا 
کاهش یادگیری داشتند، حمایت کردند. مشخص 
است وقتی حمایت های الزم انجام نشود، متغیرهای 
مختلف کنار هم قرار گرفته و ترک تحصیل اتفاق 

می افتد.
نکته  دیگر اینکه دخترها بیشتر در معرض چنین 
خطری قرار می گیرند. بــرای همه این گرفتاری ها 
هیــچ برنامه ریزی صــورت نگرفــت. درحالی که 
پژوهشــگاه این توصیه ها را گوشــزد و اعالم کرد 
تعطیلی گســترده مدارس چنین مشــکالتی را 
به وجود می آورد. از سویی با طوالنی شدن این روند 
برگشت بچه ها به مدرسه و معلم ها به کالس درس 
مشکل تر شــد و دانش آموزان دچار افت یادگیری 
شــدند و رغبت خود را به آموزش از دست دادند. 
درحالی که در دنیا مشخص شــده بود که بهترین 
روش های آموزش مجازی اثرگذاری الزم در مقایسه 
با آموزش حضوری را خصوصــا در مقطع ابتدایی 

ندارد.
در پژوهشگاه مطالعات بین المللی را بررسی کردیم 
تا به این درک برسیم که دیگر کشورها چه مسیری 
را آزموده اند. خیلی از کشــورها از طریق مشاوره، 
معلم یا مدیریت مدرســه با دانش آمــوزان تعامل 
کردند و ارتباط مدرسه و دانش آموز به طور پیوسته 
برقرار بود و خدماتی به لحاظ آموزشی و پشتیبانی 
به دانش آموزان ارائه شد. مشوق هایی درنظر گرفته 
شد تا دانش آموزانی که درصدد ترک تحصیل بودند، 
شناسایی شــوند. البته آخرین رقم بازماندگان از 
تحصیل عددی نزدیک به یک میلیــون نفر بوده 
است؛ عددی که کودکان افغانســتانی هم شامل 
آن نمی شــدند؛ درحالی که این افراد در کشور ما 
زندگی می کنند و شــهروند این جامعه هستند و 
چنانچه از مهارت الزم برخوردار نباشند به اقتصاد، 
فرهنگ و مســائل مختلف جامعه آسیب خواهند 
زد. وظیفه مدارس پس از این شاید به دست آوردن 
آمار دقیق از دانش آموزان بازمانده از تحصیل باشد. 
این بازماندگان آن قدر نیستند که وزارت آموزش 
و پرورش برای بازگردانــدن آنها به تحصیل نتواند 
برنامه ریزی کند. مسئله این است که اساسا برنامه ای 
وجود ندارد و مشوق ها و روش ها در این باره بررسی 
نشده است. دانش آموزانی که دچار افت یادگیری 
هستند، رغبت خود را از دست داده و ترک تحصیل 
می کنند. نظام های آموزشــی موفق در دنیا هدف 
خود را دانش آموزان کم برخوردار و کم پیشــرفت 
قرار می دهند؛ بنابراین اگر بخواهیم کاری عملیاتی 
انجام دهیم، توزیع این عدد _دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل_ در سطح کشــور، رقمی نمی شود که 
آموزش و پرورش از عهده آن برنیاید. کشــورها در 
دوره کرونا بودجه آموزش و پرورش خود را افزایش 
داده اند تا با چنین مشکالتی روبه رو نشوند و از این 
بحران گذر کنند. اگر به ســرعت به این مسئله در 
کشور توجه نشود، خسارت های اقتصادی در آینده 
برای کشور به بار خواهد آورد؛ زیرا دانش آموزهایی 
که از سیستم مدرســه خارج می شوند در معرض 
آسیب های اجتماعی قرار می گیرند؛ بنابراین دنیا 
کوشــش می کند تا دانش آموز را در مدرســه نگه 
دارد تا سرمایه  انسانی غنی داشته باشد. اگر سرمایه  
انسانی با مهارت نداشته باشیم در آینده با مشکالتی 
روبه رو خواهیم بود. اقتصاددانان برجســته در دنیا 
بر این باورند که بین مهارت هایی که دانش آموزان 
به دست می آورند و رشد اقتصادی ارتباط نزدیکی 

وجود دارد.
بی شــک ما با آموزش مجازی با افت یادگیری در 
این دو ســال روبه رو بوده ایم. پس ما به این دسته 
از دانش آموزان که دچار افت یادگیری هســتند، 
دانش آموزان در معرض خطر می گوییم که در آینده 

ممکن است به بازماندگان از تحصیل اضافه شوند.

یادداشت
بهنام بهراد 

عضو هیأت علمی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش

یک میلیون بازمانده از تحصیل

 مدارس از نخستین مکان هایی بود که با ورود 
کرونا تعطیل شد تا دانش آموزان صدمه جانی 
نبینند. اما تعطیلی ادامه دار شــد و آنقدر طول 
کشید که 3 سال تحصیلی را در نوردید. درهای 
مدرســه را برای رفع اشــکال، باز گذاشتند، 
امتحانــات را ترکیبی)حضــوری و مجــازی( 
برگزار کردنــد، اما روال آمــوزش حضوری تا 
همین هفته گذشته شکل جدی به خود نگرفت. 
آموزش با تلویزیون و موبایل همان چیزی بود 
که پدر و مادرهــا خوابش را هــم نمی دیدند. 
همین زمان بود که در کنار مشکالت آموزشی، 
مشــکالت معیشــتی دوران کرونا باعث شد 
دانش آموزانی نتوانند از آموزش بهره مند شوند. 
سال گذشته بود که علیرضا کاظمی، سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش اعــالم کرد: »آمارها 
نشــان می دهد حدود ۲۱۰هــزار دانش آموز 
دوره ابتدایی و در حدود ۷۶۰ هزار دانش آموز 
دوره متوسطه تارک تحصیل داریم که این، یک 
آسیب جدی است و باید برای آن برنامه داشته 
باشیم و بر آن تمرکز کنیم.« اما به تازگی مرکز 
آمار ایران از وضعیت آموزشــی، نرخ باسوادی 
و بازمانگان تحصیلی گزارشــی منتشــر کرده 
اســت؛ آماری که وضعیت آمــوزش و پرورش 
را برای بررسی و حل مشــکالت بیش از پیش 

روشن می کند.

افت و خیز آمار آموزش
از سال ۱39۰ و بر اساس »سند تحول بنیادین 
آموزش و پــرورش« تغییراتی در نظام آموزش 
رسمی کشور آغاز شــد. یکی از اهدافی که در 
سند بر آن تأکید شده »توسعه عدالت آموزشی، 
ترویج مشارکت فعال کودکان در روند یادگیری 
و آموزش و توانمندسازی منابع انسانی به ویژه 
مدیریت مدارس و آموزگاران« است. در ایران، 
عالوه بر کودکان افغانستانی بازمانده از تحصیل 
که معموال کارت اقامت قانونی ندارند، هزاران 
کودک دیگــر نیز از تحصیــل بازمانده اند. این 
در حالی است که موانع قانونی برای دسترسی 
کودکان پناهنده به آموزش رســمی در سال 
۱394برداشته شد. سال گذشته بود که رضوان 
حکیم زاده، معــاون آموزش ابتدایــی وزارت 
آموزش و پرورش اعالم کرد که به صورت جدی 
پیگیر امــور مربوط به بازمانــدگان از تحصیل 

هستند.
از جمعیت واجب التعلیمی که باید در مدرسه 
حضور داشته باشــند، به آن دسته از کودکانی 
که تا کنون در هیچ مدرسه ای ثبت نام نکرده اند، 
مادامی  که در بازه سنی دوره ابتدایی هستند، 
بازمانده از تحصیل  و بــه دانش آموزانی که به 
هر علت پس از ورود به سیســتم مدرســه از 
چرخه تحصیل خارج شــده اند، تارک تحصیل 

می گویند.

البته آمار فقط با این شــکل منفی ارائه نشده 
است. بنا به تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، 
در ســال های ۱39۶تا ۱399نرخ باســوادی 
در نقاط شــهری و روســتایی روند افزایشــی 
داشته اســت. نرخ باســوادی در کل کشور از 
8۷/9درصد در ســال ۱39۶بــه 89/۷درصد 
در ســال ۱399افزایش پیدا کرده. از ســویی 
سرانه فضاهای آموزشی کشور هم در سال های 
تحصیلی ۱39۶- ۱395تــا ۱4۰۰-۱399از 
5/۱۷مترمربع به 5/۲۲مترمربع رسیده است. 
دانش آمــوزان مقطــع ابتدایی در ســال های 
تحصیلی ۱39۶- ۱395تا ۱4۰۰-۱399سهم 
بیشــتری بین مقاطع تحصیلی داشته اند. در 
همین ســال تحصیلی گذشته ســهم مقاطع 
تحصیلی ابتدایی، متوســطه اول و متوســطه 
دوم به ترتیب برابــر 5۷/۲، ۲4/۰و ۱8/8درصد 

بوده است.
نسبت دانش آموزان مدارس غیردولتی به کل 
دانش آموزان از ۱۱/4درصد در سال تحصیلی 
۱39۶- ۱395به ۱۱/۶درصد در پایان ســال 
۱4۰۰-۱399رســیده و این نســبت در سال 
تحصیلــی۱4۰۰-۱399در مقاطع تحصیلی 
ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به ترتیب 
برابــر ۱۲/۷، 9/8 و ۱۰/۶درصد بوده اســت. 
نســبت دانش آموز به معلم در مدارس دولتی 
هم در ســال های تحصیلی ۱39۶- ۱395تا 
۱4۰۰-۱399به ترتیب در مقطــع ابتدایی از 
۲5/۲ به 33/۱درصد، مقطع متوســطه اول از 
۱9/9به ۲5/۰درصد و مقطع متوســطه دوم از 

۱3/5 درصد به ۱۶/4درصد رسیده است.

سهم دختران و پسران از مدرسه نرفتن
با اینکه نــرخ باســوادی افزایش داشــته، اما 
تــارکان تحصیــل و بازمانــدگان از تحصیل 
نیز بیشــتر شــده اند. مرکز آمار ایران، ســیر 
 تــرک تحصیــل در ســال های تحصیلــی

 ۱39۶-۱395را در مقطع ابتدایی ۰/99 درصد 
اعالم کرده و در ســال ۱4۰۰-۱399آن را به 
۱/۱8درصد افزایش داده است. درحالی که در 
متوســطه اول و دوم این روند کاهشــی بوده؛ 
مثال در سال تحصیلی ۱39۶-۱395نرخ ترک 
تحصیل دانش آموزان در متوســطه اول 4/۱۱ 
درصد و در متوســط دوم 4/53 درصد بوده که 
در سال ۱4۰۰-۱399در متوسطه اول به 3/۶۶ 
و در متوسطه دوم به ۲/5۰ درصد رسیده است. 
در بازماندگان از تحصیل نیز وضعیت در مقطع 
ابتدایی بدتر و در متوسطه اول و دوم بهتر شده 
است. چنانکه مرکز آمار ایران اعالم کرده است 
بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱39۶-

۱395از ۷میلیون و 45۱هزار و 98۱دانش آموز 
در مقطع ابتدایی، ۱۶۱هزار و 8۶۷نفر اســت. 
این آمار در ســال ۱4۰۰-۱399با 8میلیون و 
۲33هزار و 985دانش آموز، ۲۱۰هزار و ۲۲۱نفر 

شده است.
بازمانــدگان از تحصیــل در ســال تحصیلی 
۱39۶-۱395در مقطع تحصیلی متوســطه 
اول و دوم نیز به ترتیــب، ۲۱5هزار و ۶8۱نفر و 
 3۷۰هزار و 3۶3تن بوده است. این آمار در سال

 ۱4۰۰-۱399در مقطع تحصیلی متوســطه 
اول و دوم نیز به ترتیب به ۲۰4هزار و ۷35نفر 
و 5۶5هزار و 9۱5تن رســیده. این اعداد نشان 
می دهد به استثنای متوسطه اول، در ۲ مقطع 
ابتدایی و متوســطه دوم آمــار بازماندگان از 

تحصیل افزایش داشته است.
 بــر اســاس ایــن آمــاردر ســال تحصیلی

 ۱4۰۰-۱399چیــزی حــدوِد 9۷۰هــزار و 
8۷۱نفر، یعنی نزدیک به یک میلیون دانش آموز 

از تحصیل بازمانده اند.
اما در میان بازماندگان از تحصیل معموال سهم 
پسران خصوصا در ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه 
دوم بیشتر اســت و حتی با افزایش نیز در سال 

تحصیلی گذشته روبه رو بوده است.
آن طور که مرکز آمار اعالم کرده اســت، سهم 
پســران بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی 
۱39۶-۱395در مقطع ابتدایی 8۲هزار و 4نفر 
بوده که در سال ۱4۰۰-۱399 به ۱۱3هزار و 
39۶نفر رسیده است. دختران در همین مقطع 
نیز از ۷9هزار و 8۶3نفــر به 9۶هزار و 8۲5نفر 

رسیده است.
این آمــار در مقطــع متوســطه اول در میان 
دختران بیشتر است. سهم پســران بازمانده از 

تحصیل در ســال تحصیلی ۱39۶-۱395در 
 این مقطع 8۱هزار و 9۷4نفر بوده که در سال 
۱4۰۰-۱399به 9۱هزار و ۷9۶نفر رســیده 
است. دختران در همین مقطع نیز از ۱33هزار 
۷۰۷نفر به ۱۱۲هزار و 939نفر رســیده است. 
در متوســطه دوم نیز در پســران این عدد در 
ســال تحصیلــی ۱39۶-۱395از ۱۶۶هزار و 
5۰8نفر به ۲84هزار و ۶۷نفر در سال تحصیلی 
۱4۰۰-۱399 رسید. این آمار در میان دختران 
از ۲۰3هزار و 855نفر به ۲8۱هزار و 848رسیده 

است.

بازماندگان رها نمی شوند؟
اما برای بررسی مشــکل بازمانگان از تحصیل 
چه باید کرد؟ گفته می شود هر سال فهرستی 
از اســامی این کودکان بازمانــده از تحصیل از 
طریق حوزه ستاد ارسال شده و یک به یک آنها 
شناسایی و درصورت احراز وضعیت بازماندگی، 
آموزش می بینند. سعید ربوشه، معاون آموزش 
ابتدایی اداره  کل آموزش و پرورش شهر تهران 
 روند ایــن کار را چنیــن توضیح داده اســت: 
»۲ نفــر از همــکاران واجد شــرایط و مورد 
اعتماد از مناطق، انتخــاب و به مدت ۲ ماه در 
محل اداره کل شــهر تهران حاضرمی شوند و 
با تک تک خانواده های درگیــر تماس تلفنی 
می گیرند.« طبیعی اســت در چنین شرایطی 
بعضی خانواده ها از بازگشت فرزندشان به محیط 
مدرسه اســتقبال نکنند، اما پیگیری های الزم 
انجام می شود. سال گذشــته در دوره ابتدایی 
۲۱۰ هــزار بازمانده از تحصیل وجود داشــت 

که نسبت به ســال قبل از آن افزایش داشته، 
از طرفــی اکثر بازمانــدگان از تحصیل مربوط 
به دانش آموزان پایه اول ابتدایــی بوده اند که 
خانواده ها به خاطر نگرانی از کرونا اجازه ندادند 
دانش آموزان ثبت نام کنند. رضوان حکیم زاده، 
معاون آموزش ابتدایــی همان زمان اعالم کرد 
که با شــیوع کرونا و مجازی شدن مدارس، در 
مسائل تربیتی و آموزشــی دچار چالش جدی 
شده اند که بعضی از آن مشکالت در کوتاه مدت 
قابل رصد اســت و بعضی تأثیــر بلندمدتی بر 
نظام آموزشــی خواهد گذاشت. از طرفی ایران 
را باید جزو معدود کشــورهایی دانســت که 
به علت ناهماهنگی های موجود آموزش مجازی 
طوالنی مدتی را تجربه کرده است. اما مشکالت 
رصد شده شامل افت تحصیلی بود. به اینگونه که 
نمرات دانش آموزان دوره ابتدایی سال گذشته با 
۲سال قبل از کرونا مقایسه شدند و در آن تعداد 
دانش آموزان اول ابتدایی که در درس فارســی 
رتبه »خیلی خوب« کسب کرده بودند ۱۰درصد 
کاهش پیدا کرده بود؛ همچنین درصد نمرات 
»قابل قبول« و »نیاز به تالش بیشتر« در دروس 
فارسی، ریاضی و علوم افزایش داشتند. به همین 
دلیل دوره های آموزشــی برگزار و از ظرفیت 
دانشجو معلم و معلم داوطلب استفاده شد. بعد 
مشخص شد دانش آموزان ابتدایی کالس دوم و 
سوم در نوشتن و یادگیری، مهارت کافی ندارند.
 در ســال  جاری کودکان ۷ســال تمام زیادی 
بودند کــه در دوره اول ثبت نام نشــدند. طبق 
آمار ثبت احوال در سال جاری باید یک میلیون 
و 54۶هــزار نفــر در کالس اول ثبت نــام 
می کردند، امــا یک میلیون و ۷۲5هــزار نفر 
ثبت نام کردنــد. این به معنای آن اســت که با 
افزایــش ۱۱۰درصــدی روبه رو هســتیم. در 
واقع اغلب آنهایی که ســال گذشــته ثبت نام 
نکرده بودند امســال ثبت نام کردند. موج های 
 کرونا یکی پس از دیگــری در تعطیلی مدارس

 آمدند و رفتند. این نشان می دهد که بازگشایی 
مدارس تأثیری در افزایش نداشته و حاال زمان 
آن رســیده که میزان حضور دانش آموزان در 
مدارس افزایش پیدا کند. شــاید الزم باشــد 
خانواده ها اجازه دهنــد دانش آموزان روزهای 
بیشــتری در مدرسه باشــند، اگر در این سن 
فرصت در کنار هم بودن را از آنها بگیریم ممکن 
اســت مهارت های ارتباطی مانند دوســتیابی 
و چگونگی برقــراری ارتبــاط در این کودکان 
تقویت نشود. شاید وقت آن رسیده بهانه جویی 
را کنار بگذاریــم و اجازه دهیم آنچــه باید در 

رشــد کــودکان رخ دهــد، 
اتفــاق بیفتد، زیــرا آموزش 
حــق همه کــودکان اســت.
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در میــان بازمانــدگان از تحصیــل 
معموال ســهم پســران خصوصا در 2 
مقطع ابتدایی و متوسطه دوم بیشتر 
اســت و حتی با افزایش نیز در ســال 
تحصیلی گذشته روبه رو بوده است.

آن طــور کــه مرکــز آمــار اعــالم کــرده 
بازمانــده  پســران  ســهم  اســت، 
تحصیلــی ســال  در  تحصیــل   از 

 1396-1395در مقطــع ابتدایــی 
82هــزار و 4نفــر بــوده کــه در ســال 
1400-1399 به 113هــزار و 396نفر 

رسیده است

گفتــه می شــود هــر ســال فهرســتی 
از اســامی ایــن کــودکان بازمانــده 
از تحصیــل از طریــق حــوزه ســتاد 
ارســال شــده و یــک بــه یــک آنهــا 
شـنــاسـایـــــی و درصـــورت احــــراز 
وضعیــــت بــــازمـــانــــدگی، آمــــوزش 
می بیننــد. ســعید ربوشــه، معــاون 
آمــوزش ابتدایــی اداره  کل آموزش 
و پــرورش شــهر تهــران رونــد ایــن 
کار را چنیــن توضیــح داده اســت: 
»2 نفــر از همــکاران واجد شــرایط 
و مــورد اعتمــاد از مناطــق، انتخاب 
و به مــدت 2 مــاه در محــل اداره کل 
شــهر تهــران حاضــر می شــوند و بــا 
تک تک خانواده هــای درگیر تماس 

تلفنی می گیرند.«

زهرا رستگارمقدمگزارش
روزنامه نگار

سهم بازماندگان از تحصیل

متوسط دوممتوسط اولابتداییسال تحصیلی

1395-13962/176/8118/19

1399-14002/555/7717/53

مرکز آمار اعالم کرده است که نرخ باسوادی، افزایش داشته، اما بازماندگان از تحصیل هم بیشتر شده اند

از دانش آموزان مقطع 
ابتدایی در سال 

تحصیلی 1395-1396 
از تحصیل بازمانده اند.

161هزار و 
867نفر 

 از دانش آموزان 
مقطع ابتدایی در سال 
تحصیلی 1399-1400 
بازماندگان از تحصیل 

هستند.

 210هزارو
221نفر

نفر از دانش آموزان 
متوسطه اول در سال 

تحصیلی 1395-1396 
از تحصیل بازمانده اند.

 215هزارو
681

از دانش آموزان 
متوسطه اول در 
سال تحصیلی 

1400-1399بازماندگان 
از تحصیل هستند.

 204هزارو
735نفر 

از دانش آموزان 
متوسطه دوم در سال 
تحصیلی 1395-1396 
بازماندگان از تحصیل 

بودند.

 370هزارو
363نفر 

نفر از دانش آموزان 
متوسطه دوم در سال 
تحصیلی 1399-1400 
بازماندگان از تحصیل 

هستند.

 565هزارو
915

نفر، یعنی نزدیک به 
یک میلیون دانش آموز 

در سال تحصیلی 
1400-1399 از تحصیل 

بازمانده اند.

 970هزارو
871

 نیم نگاهی به افکار 
فوکویاما درباره ایران

قوه مقننه با برگزاری »رویداد ملی نوآیند« پذیرای 
ایده های خالقانه برای حل چالش های آینده است

اعضای شورای شهر تهران به فضاسازی های اخیر علیه 
مدیریت شهری و آلودگی ها واکنش نشان دادند

 چه کسانی از 
بازدارندگی ایران می ترسند؟

 نوآوری استارت آپی
برای حکمرانی 

 آالیندگی گرد و خاک
11برابر حد مجاز


