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روایتیازدوبنای«چهارطبقه»کهدرخاطراتمردمشهرماندگارشدهاست

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان خراسان
رضوی

هــرگاه خداوند برای خانــواده ای خیر بخواهــد آنان را در دیــن دانا می کند ،کوچــک ترها بزرگ
ترهایشان را احترام می کنند ،مدارا در زندگی و میانه روی در خرج روزیشان می کند و به عیوبشان
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آگاهشان می سازد تا آن ها را برطرف کنند .

مناجات

«چهارطبقه»؛چشم و چراغ ایران

عالمه حسن زاده آملی

الهی ،گریه زبان کودک بی زبان است ،آن چه خواهد از گریه تحصیل می کند .از کودکی ِ
راه کسب
مکمل چه حاصل؟
را به ما یاد داده ای ،قابل کاهل را از کامل ّ
الهی ،یک شوریده ،جهانی را می شوراند؛ این شوخ دیده را شوریده تر کن!
الهی ،نبودم و خلعت وجودم بخشیده ای ؛ خفته بودم و نعمت بیداری ام عطا کرده ای؛ تشنه بودم و
آب حیاتم چشانده ای ؛ متفرق بودم و کسوت جمعم پوشانده ای؛ توفیق دوام در صالتم هم مرحمت
بفرما که (ا ّلذین ُهم علی صلو ِت ِهم دائمون -معارج ،)23/کامروا هستند.

تنور
عمو شاطر

عمو شاطر دوباره برگشت

ببخشیدطوالنینشد!

بلهازقدیمگفتهاندکههررفتنییکآمدنیهمدارد!
باالخــره قدیمی ها هــم چیزهای الکــی می گفتند
و گفتــن چیزهای الکــی صرفا معطوف بــه فعلی ها
نیست!
اما اگر خاطــر مبارک تان باشــد ،بنــده یعنی جناب
«عمو شــاطر» خان بعد از این که اســتاندار و شهردار
قبلیمشهدبهدلیلبازنشستگیازاینشهررفتند،
حسابی جوگیر شدم و از بازنشسته بودن خودم پرده
برداشــتم و با پای خودم از «تنور» رفتم! اما کمی بعد
دیدمکهاستانداروشهرداربازنشستهما،دستشان
جایی بند شده است و یکی برای خودش معاون وزیر
شده و دیگری رئیس ســازمان! لذا احســاس کردم
سرم بی کاله مانده است ،از شما چه پنهان یک شب
ازبیکالهیسرخودمنیزپردهبرداشتموهمانشب
یواشکیدوبارهکرکره«تنور»راباالدادم.
خالصه که ببخشــید نبــود ما «طوالنی» شــد .گفتم
طوالنی ،یاد پاســخ اســتاندار عزیــز دربــاره معرفی
فرماندار مشهد افتادم .از شــما چه پنهان ،در حالی
که نزدیک هشــت ماه از خداحافظی فرماندار قبلی

 #مشهد
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مشهد-کهبندهخداسهماهبیشترفرماندارینکرد-
میگذرد،اماجنابرزمحسینیگفتهاستکهروند
انتخاب فرماندار طوالنی نشده است و مسیر خود را
طیمیکند!
بنده عالوه بر عذرخواهی از سایر چیزهای طوالنی،
ضمن درک معنای واقعی طوالنی ،پاسخ های زیر را
نیزپیشنهادمیکنم:
* چرا اعطای تسهیالت به سیل زدگان طوالنی
شدهاست؟
طوالنی نشده اســت ،مسیر چشــم انتظاری خود را
طیمیکند.
*چــرا تکمیل 570پروژه آموزشــی در اســتان
طوالنیشدهاست؟
طوالنی نشده است ،مسیر تامین اعتبار خود را طی
میکند.
* چــرا ارزان شــدن ورودی شــهربازی این قدر
طوالنیشدهاست؟
طوالنینشدهاست،رونداصالحقیمتیخودراطی
میکند.
*پــس البــد لبنیــات هــم گــران نشــده و روند
اصالحیراطیمیکند؟
خیر!لبنیاتمسیرافزایشقیمتخودراطیمیکند.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

ســاره بیات در پســتی اینســتاگرامی از هم بازی
شــدنش با دیگر بازیگر خراسانی« ،حامد بهداد»
نوشــت ...«:لحظه ای کــه منوچهر هــادی عزیز ،
از آرش و َرســتای ســریال دل ثبت کرد .همکاری
مجدد بعد از 16ســال با حامد بهداد عزیز برایم
ارزشمند است».
این گزارش حاکی اســت؛ سریال دل مجموعه ای
جدید برای پخش در شبکه خانگی به کارگردانی
منوچهــر هــادی و به نویســندگی بابــک کایدان
است .تصویربرداری این سریال به تهیه کنندگی
جواد فرحانی از بهمن سال  ۹۷آغاز شده و طبق
اعالم اولیه سازندگان ،قرار است در دو فصل ۱۴
قســمتی در شــبکه نمایش خانگی عرضه شــود.
از دیگر بازیگران این ســریال می تــوان به هومن
سیدی ،سعید راد ،افسانه بایگان ،کورش تهامی،
نسرین مقانلو ،مهراوه شریفی نیا و ...اشاره کرد.
بهــروز شــعیبی کارگــردان و بازیگر
خراســانی در صفحــه شــخصی
خود ،تولــد «پرویــز پرســتویی» را با
ادبیاتی متفاوت تبریک گفت« :آقای
پرســتویی بزرگ تولدتــون مبارک.
برایم ســعادت اســت که ۲۲ســال از
آژانسشیشــهای مــی گــذرد و مــن
همچنان افتخارشاگردی شما را دارم.
اجازه می خواهم بگویم؛ پدر تولدتان
مبارک».

بریده کتاب
دو نوع سکوت وجود دارد؛ سکوت با خود و سکوت
با دیگران.
*هــردو شــکل بــه طــور مســاوی
رنجمــان میدهــد .ســکوت بــا
خودمان تحــت حاکمیــت انزجار
شــدیدی اســت که از بی ارزشــی
برای روحمان ،گریبان خودمان
را گرفته اســت؛ آنچنــان زبون
کــه شایســتگی نــدارد چیــزی
دربارهاش گفته شــود .بدیهی
استکهبایدسکوتباخودمان
را بشــکنیم؛ اگــر میخواهیم
شکســتن ســکوت با دیگران
را بیازماییم .بدیهی است که

اصال حق نداریم از خودمان نفرت داشــته باشیم.
هیچحقیبرایسکوتافکارماندرمقابلروحمان
نداریم.
*«چیزهایی هســت که درمان
نمیشــود و ســا لها خواهــد
گذشتاماهرگزدرماننخواهیم
شــد .شــاید دوباره چراغی روی
میز داشته باشــیم و گلدانی گل و
عکسهای عزیزانمان را .اما دیگر
این چیزهــا را بــاور نداریــم .چون
که یک بــار مجبــور شــدیم ناگهان
ترکشان کنیم».
فضیلت های ناچیز
نویسنده :ناتالیا گینزبورگ

بخش زیادی از بافت تاریخی شــهر مشهد
در گذر ســال ها ،زیر چرخ های توسعه محو
شد اما مروری بر سیر تاریخ بناهای شهری
در مشــهد نشــان می دهد که هنــوز برخی
ساختمانهادرخاطراتجمعیشهروندان
نقشبستهاستوبهعنوانعنصرهویتیاز
آن یاد می شود .در تاریخ شهرسازی مشهد
ازاوایل دورهپهلویاول،رویکرد به تاسیس
بناهای مدرن شــتاب قابــل توجهی گرفته
اســت به طوری که بناهای قابل توجهی در
نقاطمختلفاینشهرقدمیکشند.ازجمله
این بناها؛ ساختمان بیمارستان شاهرضا
(امام رضا(ع) فعلی) ،تاالر شیر و خورشید،
بانک ملــی ،ســاختمان شــهرداری ،چهار
طبقهو...استکههرکدامپارهایازتاریخو
ازمنظریبخشیازهویتاینشهربهشمار
می آیند.اهمیت برخی از ســاخت و سازها
یا بناها تا جایی اســت که آن نقطه به عنوان
مقصد یا گذرگاه شــهروندان محسوب می
شــود و گاهی تا نیم قرن پــس از تخریب آن
بنا ،در حافظه جمعی شهروندان باقی می
ماند.ساختمانچهارطبقهمشهدبهعنوان
نخستین ساختمان طبقاتی شهر مشهد با
این که عمــرش کمتر از پنج دهــه بود ولی
به دلیل ویژگی های خاصاش به بخشــی
از تاریخ و هویت شــهری مشهد تبدیل شد
و در حافظه عموم مردم باقــی ماند اما این
ســاختمان قصه های خــودش را دارد که
در این گــزارش به صــورت اجمالــی به آن
پرداخت هایم:
•ساختمانی که چشم و چراغ ایران بود

تاریخ ساخت «چهار طبقه» مشهد به اوایل
دوره پهلــوی( ،طی ســال هــای  1305تا
1308ش)میرسد .احتماالپسازایجاد
خیابان موســوم به پهلوی ،زمینه ای برای
ایجاد بنــای چهار طبقــه در ایــن محدوده
که یکی از محالت مدرن و پر تردد شــهری
بوده ،فراهم می شود .بنابر گزارش اسناد و
مطبوعات ،این بنا از زمان ایجاد تا تخریب،
کاربری های مختلفی شامل هتل و فضای
اداری داشته است.
نویســنده کتاب «مزار میرمراد» با توصیف
ایــن ســاختمان در آن دوران ،فضاهــای
پیرامون آن را چنین شــرح می دهــد... « :
یکی از متمولین از روســیه برگشــته ،یک
عمارت چهار طبقه بســیار بلنــد آجری در
حاشیه خیابان پهلوی ساخت که مدت ها
مورد توجه و اعجاب عابــران بود .در مغازه
های سمت راست در ورودی عمارت ،یک
داروخانــه بزرگ و مفصــل تــر از داروخانه
مریضخانــه آمریکایــی دایــر گردیــد و در
مغازه های سمت چپ آن نمایندگی لوازم
برقی آلمانی اســتقرار یافت .روی تابلوی
بســیار بزرگ یکــی ،عالمــت بایــر و روی
تابلوی دیگری ســه حرف درشت «آ.ا.گ»
نمایان بــود .در اتــاق ها و حیــاط باصفای
چهارطبقههممهمانخانهوکافهرستوران
موزیکال پارس تاســیس گردید »]1[.اما

در یادداشــت هــای «عباس مســعودی»،
مدیر مســئول روزنامه اطالعات در ســال
1311ش .راجــع به عمــارت چهار طبقه
از قول یکی از شــهروندان مشــهد مطالب
قابل تاملی ذکر شده است ...« :در مشهد
ما یک عمــارت چهارطبقه وجــود دارد که
چشــم و چراغ ایران اســت ...خوشبختانه
این جا مهمان خانه شده و عموما می توانند
از داخل آن و مناظر خارجی اش اســتفاده
کنند .این عمــارت بلند ،این عمــارت زیبا
و قشــنگ دیشــب تحت اختیار تجار و اتاق
تجارت بــرای ابــراز احساســات در مقابل
امتیاز دارســی گذاشته شــده بود .آن هم
در اتــاق طبقه چهارم این مهمــان خانه که
گنجایش  500نفر را دارد»]2[.
• شش دانگ عمارت چهارطبقه در
قبال یک سرنبات و یک ریال وجه رایج

ســاختمان چهارطبقه متعلق بــه خانواده
نصیرزاده ازمهاجرانقفقازیبود.حکایت
واگذاری چهارطبقــه به آمــوزش و پرورش
خراسانرامولف«گروههایمهاجربهمشهد
از صفویه تاکنون» چنین شــرح داده است:
خانــدان نصیــرزاده موقوفــات خاصــی در
زمینهتعلیموتربیتدارند.طبقاجارهنامه
ایکهدرتاریخ 1324/10/12بینجواد
نصیرزادهوعلیمحمدپرتویمدیرکلوقت
تنظیم شــده اســت ،این ســاختمان از اول
آذرماه 1324ازقرارماهیپنجهزارریالبه
مدتدوسالبهادارهآموزشوپرورشاجاره
داده شد ]3[.جواد نصیرزاده فرزند جلیل
دراواخرسال1340ش.بهوکالتازعموی
خود ایوب نصیــرزاده بــا اداره کل فرهنگ
خراسان شش دانگ عمارت چهارطبقه را
که زیر آن چهار دربند دکان داشت در قبال
یک ســرنبات و یک ریال وجه رایج مصالحه
کرد.ادارهفرهنگخراساننیزدرقبالاین
وقف متعهد شــد عواید چهــار دربند دکان
را مــادام البقــا و در صورت انهــدام و تبدیل
محــل ،از عوایــد بدل هر ســال در حســاب
مخصوصی بــا نظارت جــواد نصیــرزاده یا
قائم مقــام وی به مصرف کمــک تحصیلی
محصالنبیبضاعتسهآموزشگاهبرساند.
اداره فرهنگ خراسان متعهد شد در عوض
عمارتچهارطبقه،دبیرستان«عاملی»رابه
نام«جلیلنصیرزاده»ودبستان«هروی»رابه
نامدبستان«ایوبنصیرزاده»نامگذاریکند
ودرصورتتغییربنایاتغییرمحلآن،نسبت
به دو بنا به همین نحو رفتار شود .همچنین
هــرگاه به عللــی هــر دو از بین بــرود ،عمل
نامگذاری به نام برادران نصیرزاده نســبت
بهیکیازدبیرستانهاتمدیدشود»]4[.
• رقیبی برای چهارطبقه ارگ

ســاختمان چهار طبقــه حــدود دو دهه به
عنوان تنها ساختمان مرتفع مشهد مطرح
بوده اســت ،مرحــوم بقیعی ،مشــهد پژوه
معاصر از «چهار طبقــه حضرتی» به عنوان
دومین بنای مرتفع مشهد یاد کرده است:

« ...مدت کوتاهی چهــار طبقه بی رقیب و
بیبدیلباقیماندتااینکهیکسرمایهدار
دیگر ،در مجاورت در شرقی صحن نو ،یک
چهار طبقه دیگر با نمای کاشی کاری زیبا،
ولیکوتاهتروجمعوجورترازاولی،ساخت
و اتاق ها و مغازه هایش را هم به مسافرخانه
و فروشگاه های اجناس زواری اجاره داد.
به همین جهت این بنا به اسم «چهارطبقه
حضرتی» شــهرت یافت و ســال هــا رقیب
منحصر به فرد چهارطبقه ارگ باقی ماند.
این بنا در مجاورت یکی از ورودیهای حرم
مطهر در بســت پایین خیابان قرار داشت.
ظاهرا بــا وجــود دو چهار طبقه در مشــهد
نوعــی رقابت هم بین ســاکنان ایــن دو بنا
وجود داشــته اســت .بنا به قولی :رقابت و
چشم و همچشمی میان صاحبان بناهای
ارگ و فلکــه حضرتــی و نیز بین ســاکنان
و فعــاالن و حتــی عابــران ایــن دو نقطه به
قدری شــدید بود که سکونت در هریک ،از
دیدگاه عده ای نوعی مباهات و سرافرازی
محســوب می شــد و از دیده گروهی دیگر
ننگ و شرمساری]5[ ».
•رقبایی که به فاصله پنج سال تخریب
شدند

امادرنهایتهردوچهارطبقهشهرمشهد،
به دلیل خیابان کشــی و توســعه فضاهای
شــهری ،به فاصله پنج سال تخریب شدند.
ساختمانچهارطبقه هنگاماحداثخیابان
دروازهطالیی(مدرس)درسال1350ش.
تخریبشدوانجمنشهرغرامت358/75
متــر اعیــان چهارطبقــه را (از قــرار متــری
10هزارریال)بهآموزشوپرورشپرداخت
کــرد]6[ ،ولی نــام آن هنوز بر زبــان مردم
جاریاست]7[.مولف«خاطراتحگمت»
نیز تخریب چهار طبقه حضرتی را در زمان
اســتانداری ولیان می داند کــه به موازات
طرح توســعه فلکه حــرم مطهــر و تغییر در
سیمای این منطقه رقم خورد]8[.
منابع
[ ]1مــزار میرمــراد (نمایــی از مشــهد قدیــم).
غالمحســین بقیعــی .تهــران :گوتنبــرگ.
 ،۱۳۷۳ص ]2[ 136ســه روز در مشــهد
(۱۳۱۱خورشیدی) :یادداشتهای مسافرت
عباس مســعودی .پژوهش و گــردآوری :مهدی
ســیدقطبی .مشــهد :نســیم آفتــاب،۱۳۹۶ .
ص ]3[ 175تاریخچــه آموزش و پــرورش نوین
خراسانازآغازتاانقالباسالمی.یوسفمتولی
حقیقی.مشهد:مرندیز،۱۳۸۴.ص]4[ 251
گروههــای مهاجر به مشــهد از صفویــه تاکنون.
علی نجفزاده .مشــهد :شــورای اسالمی شهر
مشــهد ،مرکز پژوهش ها ،۱۳۹۲.ص]5[ 84
مزار میرمراد (نمایی از مشــهد قدیم) ،ص136
[]6گروههایمهاجربهمشهدازصفویهتاکنون،
ص ]7[ 85تاریــخ مشــهد الرضا علیه الســام.
احمــد ماهــوان .مشــهد :ماهــوان،۱۳۸۳ .
ص ]8[ 468خاطرات حگمت یا مشــهد قدیم.
محمد حســین تقــوی گیالنی .مشــهد :مولف.
 ،۱۳۸۷ص77

حکایت
بین یکی از علمــای برجســته دینی و یک
نفر بی دین مناظره و بحث رخ داد ولی در
وسط بحث ،عالم از مناظره دست کشید و
از ادامه کار خودداری کرد .از او پرسیدند:
تو بــا آن همه علــم و فضل ،چــرا در برابر او

عقب نشینی کردی؟
در پاســخ گفت :علم مــن از قــرآن و گفتار
بزرگان دین اســت ،ولی این شخص قرآن
و گفتار بزرگان را قبول ندارد و نمی شنود
بنابراین شــنیدن ســخنان او برای من چه

سودی دارد.
آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی
آنست جوابش که جوابش ندهی
حکایت های گلســتان ســعدی به قلم
روان

توان مشارکت شرکت های دانش
بنیان در پیاده سازی راهبرد اقتصاد
مقاومتی

صاحب نظران ،پایدارترین رشد اقتصادی در جهان امروز
آن اقتصادهــای دانش بنیان می داننــد .در واقع آنان
را از ِ
معتقدند امروز دیگر حجم ســرمایه و اندازه بازار در توسعه
اقتصادی کشورها نقش چندانی ندارد ،بلکه این نقش را
دانشوفناوریایفامیکندودرواقعموجباتنیلکشوربه
سمتاقتصادپایدار،دانشمحوروپیشرورافراهممیآورد.
بایددرتعریفاینگونه اقتصادهابیانکرد«:اقتصاددانش
بنیان،اقتصادیاستکهبهطورمستقیمبرمبنایتولید،
توزیع و مصرف دانش و اطالعات تعریف می شود»  .البته
نبایدازاینمهمغافلشدکهدراقتصاددانشبنیانصرفا
از فناوری های ســطح باال استفاده می شــود ،بلکه در این
اقتصادتمامیکسبوکارها وصنایعبهفراخورنیازخود،
از توزیع و کاربرد دانش در پیشــبرد اهداف خود بهره می
برند.ویژگیاصلیاینمحصوالتکهبهعنوانموججدید
توسعه صنعتی از آن یاد می شــود ،باال بودن سهم تحقیق
و توسعه یا دانش نیروی انسانی در تولید این محصوالت و
خدمات اســت .در حقیقت این محصوالت نقش اساسی
در توسعه اقتصادی کشــورها دارند به طوری که سهم آن
ها در تولیدات صنعتی دنیا در حال افزایش است.با توجه
بهنکاتیکهبهآناشارهشد،کشورمانیزجهتدستیابیبه
یک رشد و توسعه پایدار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی
نیازمندیکتحولاقتصادیازسطحاقتصادمنبعمحوربه
سمتاقتصاددانشمحوراست.ذکرایننکتهنیزضروری
اســت که در دنیا شــاخص اقتصاد دانش بنیان براســاس
میزان اتکا به علوم مختلف تعریف می شــود که هم اکنون
سوئدباامتیاز 9.43رتبهنخسترابهخوداختصاصداده
اســت و پس از آن فنالند ،دانمارک ،هلند ،نروژ ،نیوزلند،
کانادا ،آلمان ،استرالیا ،ســوئیس ،ایرلند ،آمریکا و تایوان
و  ...قرار دارند.در واقع اولین رتبه کشــورهای آسیایی در
اینعرصهمتعلقبهتایواناستکهجایگاه 13رادرعرصه
بینالمللیازآنخودکردهاست،ایراننیزباامتیاز3.91
در رتبه  94دنیا قرار دارد ،از این رو تا رســیدن به وضعیت
ایــده آل فاصلــه بســیاری را شــاهد خواهیــم بود.مطلب
بسیار مهم دیگر ســهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد
یک کشور است که این میزان در کشورهای توسعه یافته
و پیشــرفته تا بیش از ۵۰درصــد هم می رســد ،اما به رغم
پشت سر گذاشــتن اقتصاد منبع محور در ایران هنوز این
سهم در اقتصاد کشور کمتر از یک درصد برآورد می شود،
حالآنکهبرایافق ۱۴۰۴بیشاز10درصدپیشبینی
شده اســت و عمال فاصله بســیار زیادی با آن داریم ولی با
همتشرکتهایدانشبنیان،فناور،نوآوروحمایتهای
واقعی و نه شعارگونه مسئوالن ،تحقق این موضوع عملی
خواهد بود .دو مسئله درخصوص اقتصاد دانش بنیان در
کشــور و اســتان ما مورد غفلت قرار گرفته؛ نخست روش
تامینمالیدرشرکتهایکوچکومتوسطدانشبنیان
است.شواهدحاکیازآناستکهدرکشورهایپیشرفته
روش تامین مالــی مبتنی بر بازار ســرمایه اســت ،چرا که
این نوع تامین مالی نسبت به روش تامین مالی مبتنی بر
بدهی دارای مزایای بیشتری اســت .به ویژه آن که تامین
مالیازطریقبازارسرمایهنیازبهوثیقههایسنگینونرخ
ســود باال ندارد .به رغم این که به تازگی روش تامین مالی
از طریق بازار سرمایه مطرح شده اما هنوز این مهم محقق
نشدهوتامینمالیشرکتهایدانشبنیانتنهاازطریق
تسهیالت امکان پذیر است که نیاز به وثایق سنگین با نرخ
سودباالداردواینموضوعباعثتحمیلبدهیهایبسیار
زیادبهشرکتهایدانشبنیانشدهکهبسیارنگرانکننده
است.دربازارهایسرمایهکشورهایپیشرفتهدنیا،بخش
عمدهایازتولیدناخالصداخلیناشیازفعالیتشرکت
های کوچک و متوسط است و بنابراین بازار مجزایی برای
پذیرش و عرضه شــرکت های کوچک و متوســط به وجود
آمدهکهازیکسوشرکتهایدانشبنیانتامینمالیمی
شوندوازسویدیگرنگرانیهایروشتامینمالیمبتنی
بربدهیراندارند،هرچندکهایندو روشبایدتوامانارائه
شوند.دومیننکتهنبودشناختصحیح،استفادهنکردن
از توانایی ها و ظرفیت های شرکت ها و بنگاه های دانش
بنیان و فناور در سطح استان در راستای اقتصاد مقاومتی
است .اگر از ظرفیت 220شــرکت دانش بنیان و بیش از
 400شرکت فناور ،مرکز رشد و تعداد زیادی استارتآپ
در استان اســتفاده شود ،مطمئنا مشــارکت این بخش از
اقتصاد در توسعه اســتان ،ارزش افزوده ،توسعه و اشتغال
پایدار را در پی خواهد داشــت.در پایان باید گفت که دیگر
مانند گذشــته حجم تولید ،معیــار دقیقی بــرای ارزیابی
توســعه اقتصادی یک کشــور نیســت ،بلکه میــزان تولید
دانش و محصــوالت دانش بنیان شــاخص جدیدی برای
سنجش قدرت اقتصادی یک کشور محســوب می شود.
از آنجا که شرکتهای دانش بنیان محرک اقتصادهای
داناییمحور هســتند و می توانند در پیاده سازی اقتصاد
مقاومتی بســیار موثــر واقع شــوند؛ امید مــیرود با درک
ظرفیت شــرکتهای دانش بنیان و حمایت هــای موثر از
اینسرمایههایارزشمند،سیاستگذاریهایصحیحو
مناسبیدرنظامنوآوریکشوررقمبخورد.

