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 چکیده

 برای رشد نواحی نوآوری چه باید کرد؟

  ایجاد کنید؛  کند،عمل می یمشارکت صورتبهکه  یشبکه رهبر کیابتدا 

 نطقه م کیرشد و توسعه  یچگونگ به کار نیارا تعیین کنید؛  انداز رشدچشم ،یعمل هایییبا ارائه راهنما

 کند.کمک می یاجتماع و یاقتصادمختلف در ابعاد  و بلندمدتو  مدتانیم، مدتکوتاهدر  ینوآور

  بپردازید؛  یاحرفهو افراد  استعدادهابه کشف 

 ؛ دیرا ارتقا ده ریشد فراگر  

 جذب سرمایه کنید.ی خود هابرای حمایت از زیرمجموعه 

در  مؤثرتوانند گامی نواحی نوآوری میاست و شده عصر ما همسو  نوآورانه ییایبا پو یمناطق نوآور پیدایش

  جامعه بردارند.نوآورانه یک  یهادهیاارتقای فناوری و توسعه 

 مقدمه 

این موارد به  .رشد نواحی نوآوری بررسی کنیم درجهتافراد متخصص را  یهاهیتوصدر این مقاله سعی داریم تا 

 عملی برای هایراهنمایی یارائه متفاوت، یهابخشبه شرح زیر هستند: ایجاد شبکه رهبری در بین  طور خالصه

، فراگیر کردن رشد و افراد ماهر استعدادهاعلم و فناوری و نواحی نوآوری، کشف  یهاپارک یاندازهاچشمتعیین 

 و در نهایت جذب سرمایه.

 

 رشد کنیم؟چگونه 

 :دهندیمارائه  هیپنج توص شرفتهیپ ینوآور نواحی در متخصصان

 

 مؤسساتاز رهبران  یامجموعه این شبکه شامل ایجاد کنید؛ یمشارکت یشبکه رهبر کیابتدا  .1

 و اداره منطقه یابی، بازارلی، تحویطراح نهیدر زم یکه به طور منظم و رسم ییهابخشو  هاشرکت، یاصل

 و زیلوئ، سنت ندهوونیدر بارسلونا، آ شرفتهیپ ینوآور یرهبران در نواح. باشد، میکنندیم یهمکار

شامل  Triple Helix .دانندیم یاساس خود تیرا در موفق Triple Helix ی، مدل حکمرانماستکهل

  و دولت است. یقاتیتحق یهادانشگاه، صنعت نیب یتعامالت ساختار



قه منط کیرشد و توسعه  یچگونگ تا دیکن نییرشد را تع اندازچشم ،یعمل یهاییراهنمابا ارائه  .2

 یو اجتماع فیزیکی، یکنار ابعاد اقتصاد در بلندمدتو  مدتانیم، مدتکوتاهدر  ینوآور

 ردفمنحصربه استفاده از نقاط قوت یرا برا اندازچشمتوسعه  تیاهم متخصصان شتریب ؛مشخص شود

، شرویپ یامنطقهو  یمحل یهاشرکتو  مؤسسات، زیمتما یاقتصاد یها)خوشههای خود زیرمجموعه

 .کنندیمذکر  (یفرهنگ یهایژگیو ریو سا یطراح یایو مزا یمکان تیموقع

 

 

 

 

 

 

 

 زیلوئدر سنت  1کورتکسمنطقه: طرح جامع  ندهیرشد آ یدوره برا کی میترس

 

، کردهلیتحص این را نیز در نظر داشته باشید که افراد ؛بپردازید یاحرفهو افراد  استعدادهابه کشف   .3

 به ،استعداد یریگیپ .هستند ینوآور یهامحرکه ،شرفتهیپ یهاستمیسو  هارساختیز ،ماهرکارگران 

 ربیف مانند ملزوماتیبه  ازین یفناور یسازکپارچهیهمچنین دارد.  ازیجذب، حفظ و رشد ن یهایاستراتژ

 یراباال ب تیفیبا ک یبستر جادیا یبرا یتخصص یشگاهیجاها امکانات آزما یدر بعضو  کیدرجه ینور

 نوآور دارد. یهاشرکت

 

 ندتوانانجام دهید. مناطق نوآوری می ینوآور ناحیهبا استفاده از این کار را  ؛دیرا ارتقا ده ریفراگرشد   .4

 ریو سا ی، شغلیآموزش امکانات جادیا نیمجاور و همچن فرسوده یهامحله یبازساز یبرا یبستر عنوانبه

بارسلونا، دیترویت و فیالدلفیا مانند  متفاوت یهامکاندر  .باشد شهر درآمدکمساکنان  یبرا هافرصت

 ییهامهارتبر روی مجهز کردن کارگران به  . در این نواحیاجرا کردندمختص به خود را  یهایاستراتژ

                                                           
1 Cortex Master Plan 



ه ب از رشد نوآورانه نیاز است، که برای مشارکت در اقتصاد نوآوری یا سایر مشاغل ثانویه و عالی حاصل

 طور خاصی متمرکز شده است.

 

 ؛موارد زیر به جذب سرمایه بپردازید برای حمایت از  .5

 یکاربرد قاتیو تحق هیعلوم پا 

  نوآوری یسازیتجار 

  امالک و مستغالت ، (هادهندهشتابو  مراکز رشد)شامل  ینیو گسترش کارآفر یاندازراه

 (دیمشترک جد ی)شامل فضاها یشهردرونو  یتجار ،ی، صنعتیمسکون

  (ونقلحملباند و  ی، خدمات، پهنای، انرژمثالعنوانبهبر مکان ) یمبتن یهارساختیز 

   وپرورشآموزشامکانات 

  ینوآور ستمیاداره اکوس یبرا هاواسطه 

 نیا نیتأم یرا برا یمحل یهاهیسرما تیبا موفق زیلوئو سنت  تیتروی، دجیکمبر شهرهایی مانند در

 کردند. فراهم ازهاین

 

 رو شِیپمسیر 

وان با تدر هر شهر بزرگ این کشور می باًیتقرزیرا  ،پتانسیل رشد مناطق نوآوری را دارد ،ایاالت متحده ،برای مثال

 . کردشهر متصل  یاستفاده از یک ترانزیت، منطقه تجاری مرکزی را به یک منطقه قوی در میانه

؛ و هستند شرفتیحال پدر  «یمجدد مناطق شهراحیای »در زین یمیقد یاحومهاز شهرها و جوامع  یاریبس

و  اسکله یای، اح2لدهایفبراون  ی، بازساز(هارساختیزحذف  ای) هارساختیزدر  یگذارهیسرما قیاز طر توانمی

 .کردمراحل تکامل را طی  تیترانزمحور توسعه 

 یاخوشه توسعهدرحالمجاور آنها(  یاحومه)و جوامع  «یشهردرون یعلم یهاپارک»از  ی، تعداد معدوددر نهایت

 یاقتصاد یهابنگاهکه به افراد و  کنندیم جادیرا ا ییفضاها؛ یعنی، دهندیم افزایشتراکم را . در این موارد هستند

 برسند. یاخوشه توسعهتا بتوانند به  دهدیمآشکار را  یاشبکه جادیاجازه ا

                                                           

ر ییا تغی گسترش، توسعه مجدد یدر حال حاضر برا یاربرد داشته است ولکافته و یتوسعه  قبالًه کشود یاستفاده م یساتیتأساشاره به  یبرا2 

 .ردیگیقرار م مورداستفاده یاربرک



 کنیم:هال، مورخ شهری، را برای نمونه بیان می ترپی ینوشته هاتمدندر زیر قسمتی از کتاب شهرها در 

 اندشدهجمع  کینزد یهامحلهدر  کوشا واز افراد با استعداد  یامجموعهمظهر ذات شهرها هستند:  یمناطق نوآور»

 3«.نامندیم «و بهبود دی، تقلینوآور یایپو ندیفرا» تا به تبادل نظر و دانش بپردازند. این رویداد را

شهرها و  یروشن برا یراه یدهندهنشاناست و شده عصر ما همسو  نوآورانه ییایبا پو یمناطق نوآور پیدایش

 یهادانشگاه، بزرگ و کوچک یهاشرکت یرؤسامقامات منتخب و  - یمحل رندگانیگ میتصم شهرها است. کالن

 اهآنبرای این موارد باید اجازه ابراز وجود به  - یبازرگان یهااتاقمحله و  ی، شوراهایمحل یهاکالج، نیری، خیمحل

 .کنندیمآنها هوشمندانه عمل  پذیرفتنمالی جهانی در  مؤسساتو  هاشرکت بدهند و این عملکردی منطقی است.

 یسوبه یگام توانیمسرعت ببخشند. در نتیجه می هاآن ندیفرابه  و یبانیرا پشت هاآن دیو دولت فدرال با هاالتیا

  برداریم. قرن جوان نیا هیاول یهادههدر  رتریو فراگ دارتری، پاتریقو یاقتصاد جادیا

 

 یبندجمع

و کالن شهرها گذاشته است. توسعه نواحی نوآوری  شهرها یرو شیپ ی راجدید پیدایش مناطق نوآوری مسیر

تواند باعث کند و میفرسوده مجاور ایجاد می یهامحلهدر آن ناحیه بلکه در مناطق و  تنهانه امکان پیشرفت را

، ایجاد شبکه استعدادهانیازمند کشف  رسیدن به این هدف واال منظوربه. مجاور شود یهابخشرشد و بازسازی 

همکاری مقامات  بیپرفرازونشمختلف و جذب سرمایه هستیم و این راه  یهابخشارتباطی قوی بین رهبران 

در ارتقای فناوری و  مؤثرتوانند گامی . در نتیجه، نواحی نوآوری میطلبدیممراحل  را در تمامدولتی و شهری 

 نوآورانه یک جامعه بردارند و ابراز وجود کنند. یهادهیاتوسعه 
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