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پیشینه پژوهش
کنفرانــس شــهرداران آمریــکا در گردهمایــی شــورایی در رابطــه بــا اقتصــاد شــهری و 
شــهرهای جدیــد آمریــکا: گــروه کاری دربــاره خالقیــت و مکان ســازی در ســال 2016. 
ــرار  ــورد بررســی ق ــوآوری را م ــر نواحــی ن ــه رشــد اخی ــد ک ــق کردن ــروه کاری تواف گ
دهنــد  - نواحــی جغرافیایــی کوچــک درون شــهری کــه در آنهــا دانشــگاه ها، موسســات 
ــتاب دهنده ها  ــتارت آپ ها، ش ــا اس ــد و ب ــرار دارن ــه ای ق ــرکت های خوش ــکی و ش پزش
و مراکــز  رشــد در ارتبــاط هســتند. ایــن مراکــز، یــک جغرافیــای جدیــد از توســعه ی 
اقتصــادی را ارائــه می دهنــد کــه حاکــی از تغییــر اساســی رویکــرد از پارک هــای علــم 
و فنــاوری ایزولــه شــده در حومه هــای شــهر بــه  محیط هــای مملــو از امکانــات و بــا 

دسترســی و ارتباطــات بســیار مناســب در هســته های شــهری ماســت.  
ــد  ــد رش ــه در آن رون ــتند ک ــتی داش ــورگ نشس ــروه کاری در پیتزب ــر 2016 گ در اکتب
فزاینــده اقتصــاد نوآورانــه، کــه در حــال ظهــور در نواحــی کوچــک جغرافیایــی متعــدد 
اســت، مــورد بررســی قــرار گرفــت. گــروه کاری از موسســه رباتیــک دانشــگاه کارنگــی 
ــز  ــورگ2 و نی ــگاه پیتزب ــانی دانش ــی انس ــات مهندس ــگاه های تحقیق ــون1 و آزمایش مل

ــد. صنعــت رباتیــک کارنگــی در محلــه الرنســویل شــهر3 بازدیــد کردن

1. Robotics Institute at Carnegie Mellon University 
2. the Human Engineering Research Laboratories at the University of 
Pittsburgh 
3.Carnegie Robotics in the city’s Lawrenceville neighborhood 
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گــروه کاری بــرای اولیــن بــار آزمایــش کردنــد کــه چگونــه پیتزبــورگ در حــال توســعه مناطــق نــوآوری 
اســت. عکــس توســط: اســکات گلداســمیت.

گــروه کاری همچنیــن جهــت یادگیــری روش توســعه ی مناطــق نــوآوری بــه ســنت لوییــز ســفرکردند. 
عکــس توســط: کاتریــن بیــش.
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			همچنیــن	ایــن	گــروه	در	گفتگوهــای	ســاختاریافته	پیرامــون	ســه	زمینــه	زیــر،	
همچنیــن	ایــن	گــروه	در	گفتگوهــای	ســاختاریافته	پیرامــون	ســه	زمینــه	زیــر،	

شــرکت	نمودنــد	:
-	نوآوری1

-	دربرگیری	یا	فراگیری2		
-میانکنش	میان	مکان	و	نوآوری3

ــرای	آشــنایی	و	آگاهــی	بیشــتر	از	فعالیت	هــای	 در	آوریــل	2017،	گــروه	کاری	ب
ــوآوری	کورتکــس4«	کــه	در	قلــب	شــهر	 ــام	»کامیونتــی	ن ــه	ن ــوآوری	ب پهنــه	ن
ــران	ســنت	 ــد.		رهب ــد	نمودن ــهر	بازدی ــن	ش ــز	مســتقر	اســت،	از	ای ســنت	لوئی
ــه	 ــن	منطق ــه	آن	ای ــه	برپای ــدی	ک ــرد	چندبع ــه	راهب ــوط	ب ــات	مرب ــز	جزئی لویی
ــک	 ــه	ی ــوان	نمون ــه	عن ــتند	و	ب ــتراک	گذاش ــه	اش ــه	را	ب ــکل	گرفت ــوآوری	ش ن
ــدگان	 ــه	بازدید	کنن ــوآوری	و	خالقیــت	را	ب ــز	ن بلوک	شــهری	شــامل	شــش	مرک
نشــان	دادنــد.	گــروه	کاری	بینــش	جدیــدی	را	درمــورد	طیــف	وســیعی	از	
ــی	در	 ــوآوری	و	توســعه	کارآفرین ــت	ن ــدف	تقوی ــا	ه ــزی	ب ــای	برنامه	ری راهبرده
بخــش	مرکــزی	شــهر	ســنت	لوییــز	و	کامیونتــی	کورتکــس	بــه	دســت	آورنــد.

1. Innovation 
2. inclusion 
3. intersection between place and innovation 
4. Cortex Innovation Community 
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مقدمه
این یک زمان خارق العاده برای شهردار بودن در یک شهر آمریکایی است.

پیونــد و ارتبــاط میــان مولفه هــای جمعیتــی و جریان هــای بــازار، بــه شــهرها امکانــی 
دوبــاره می دهــد تــا نقــاط قــوت اقتصــادی خــود را بــرای ایجــاد فرصت هــای بــزرگ 
اقتصــادی بــرای همــه شهروندانشــان بهبــود بخشــند. ایــن نقــاط قــوت، متنوع هســتند: 
ــا و  ــه هایی از نهاده ــتند- خوش ــمند هس ــیار ارزش ــای1 بس ــگاه دارائی ه ــهرها منزل ش
ــد  ــده و رش ــده ش ــوآوری بهره من ــارکتی ن ــت مش ــه از ماهی ــهری ک ــرکت های ش ش
ــوده و از  ــاده روی ب ــت پی ــام شــهرها دارای قابلی ــای شــهری2  در تم ــد. هاب ه می کنن
نظــر فرهنگــی غنــی هســتند بــه طوریکــه شــاغالن بــا اســتعداد، آنهــا را مکان هایــی 
ــی های  ــهرها دسترس ــن ش ــد. همچنی ــازی می دانن ــی، کار و ب ــرای زندگ ــمند ب ارزش
ــز شــغلی  ــرای مراک ــه ای، ب ــه پهنه هــای گســترده حوم ــری، نســبت ب ــی بهت جغرافیای
فراهــم می آورنــد. عــالوه بــر ایــن، مجــاورت جغرافیایــی بســیاری از نواحــی نــوآوری 
بــا جوامــع کــم درآمــد، فرصت هایــی را بــرای جــذب جمعیــت ایــن مناطــق در رونــد 
ــوآوری موجــب  ــن مناطــق ن ــی آورد.  همچنی ــتغال پدید م ــا و اش رشــد کســب و کاره
ــف گســترده ای از  ــه طی ــه شــدت ب ــهرها ب ــرا ش ــوند، زی ــی می ش ــد مالیات ــد درآم رش

خدمــات شــهری نیــاز دارنــد.

1. assets 
2.Urban hubs

ــا  ــی ب ــهرهای آمریکای ــه ش ــه چگون ــه ک ــاره آنک ــه درب ــن کتابچ    ای
شناســایی و نفــوذ مناطــق نــوآوری و خالقیــت، می تواننــد قدرتمندتــر 

ــد. ــنهاد می ده ــتورالعملی را پیش ــوند، دس ــر ش و رقابتی ت

ــده  ــاد ش ــکا ایج ــا در آمری ــی م ــاختار مدیریت ــی در س ــر اساس ــک تغیی ــان، ی   همزم
اســت بــه ایــن معنــا کــه شــهرها بــا کناره گیــری دولت هــای فــدرال و ایالتــی روبــرو 
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هســتند- و عــدم اطمینــان بــه بودجــه ای کــه بــرای ده هــا ســال بــه شــهرها کمــک 
کــرده بــود تــا بــر موانــع مالــی در گــردش خــود، غلبــه کننــد و رشــد محلــی را ممکــن 
نماینــد. ایــن کناره گیــری دولــت، کــه شــهرهای بــزرگ و کوچــک را بــه حــال خــود 
ــه  ــرمایه گذاری و ارائ ــی، س ــه طراح ــزم ب ــهری را مل ــران ش ــت، رهب ــاخته اس ــا س ره
ــات  ــن الزم ــت. ای ــرده اس ــه ک ــی مبتکران ــد بخش ــادی چن ــعه  اقتص ــای توس طرح ه

پیشــتر مســئولیت دولتمــردان در ســطوح باالتــر بــود.
ــا  ــا ب ــد گرفــت ت ــرار خواهن ــر قــدرت، شــهرها تحــت فشــار ق ــن تغیی در چارچــوب ای
تامــل و ابتــکار عمــل بیشــتری بــرای شناســایی و آزادســازی ســرمایه های اقتصــادی، 
ــن تالش هــا خــود  ــد،  کــه ای ــای دسترســی عمــل نماین ــدی و مزای ویژگی هــای کالب
ــا از  ــد ت ــاز دارن ــهری نی ــران ش ــد. رهب ــد ش ــده خواه ــال های آین ــد در س ــث رش باع
ــاالن  ــا، فع ــر نیازه ــی تغیی ــت کنند-چگونگ ــود حمای ــای اقتصــادی خ فضــای جغرافی
ــم  ــهری متراک ــای ش ــع در هاب ه ــمت تجم ــه س ــوآور را ب ــرکت های ن ــالق و ش خ
ــه و  ــکل گرفت ــا ش ــیعی از نیروه ــتره وس ــر از گس ــز متاث ــن مراک ــد. ای ــوق می ده س
ــه  ــوآوری، مکان ســازی1 و فراگیــری اقتصــادی2 هســتند. همچنیــن ب محــل تالقــی ن
طــور فزاینــده نقشــی حیاتــی -گرچــه متفــاوت-  را در پیشــبرد رشــد اقتصــاد محلــی 

بــازی مــی کننــد. 
در برخــی شــهرها، کــه ســردمداران پژوهش هــای اقتصــادی پیشــرو هســتند، 
ــا  ــر دانشــگاه ها، مراکــز پزشــکی ی ــوآوری پیرامــون پهنه هــای کلیــدی نظی مناطــق ن
ــده اند.  ــع ش ــا واق ــار آبراه ه ــیاری در کن ــد. بس ــعه می یابن ــزرگ توس ــرکت های ب ش
ــورت  ــه ص ــا را ب ــا آن ه ــتند ت ــی هس ــای علم ــعه  پارک ه ــال بازتوس ــی در ح برخ
ــوم  ــای عل ــد بخش ه ــای توانمن ــد. پهنه ه ــاده روی درآورن ــت پی ــا قابلی ــرده تر ب فش
زیســتی، فنــاوری اطالعــات و صنایــع خــالق، موسســات پیشــرفته و پیشــرو پژوهشــی، 
ــد.  ــز رشــد را گردهــم می آورن ــق و توســعه شــامل اســتارت آپ ها و مراک ــز تحقی مراک
ــل  ــل متص ــل و نق ــتم حم ــه سیس ــوده و ب ــرده ب ــدی فش ــر کالب ــا از نظ ــن پهنه ه ای
هســتند. همچنیــن کاربری هــای آنهــا بــه صــورت مختلــط مســکونی، اداری و خــرده 

فروشــی پیشــنهاد مــی شــود. 
1. Placemaking 
2. economic inclusion 
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ــع متمرکــز  ــل مرب ــا ســرمایه های اقتصــادی در مســاحت 1/3 مای ــوآوری شــهر اوکالهوم در مناطــق ن
ــوگل ارث. ــط: گ ــس توس ــده اند. عک ش

   در ســایر شــهرها، مراکــز خــالق و مجموعه هــای فرهنگــی متمرکــز بــر جلــب و تودر 
ســایر شــهرها، مراکــز خــالق و مجموعه هــای فرهنگــی، متمرکــز بــر جلــب و توســعه 
ــر  ــذار ب ــری اثرگ ــه عنص ــر ب ــودن هن ــل نم ــری و تبدی ــمگیر هن ــارکت های چش مش
ــی شــده اند  ــه مکان های ــل ب ــی تبدی ــه هســتند. خیابان هــای اصل روی پیشــرفت جامع
ــا1   ــازی کامیونتی ه ــال بازس ــا در ح ــالق در آنه ــه خ ــی و جامع ــان محل ــه کارآفرین ک
ــتند.  ــا هس ــراف آنه ــالت اط ــاری و مح ــای تج ــرد کریدوره ــت عملک ــق تقوی از طری
ــه عنــوان یکــی از اولیــن خوشــه های کارآفرینــان-  همچنیــن بازارهــای عمومــی - ب
ــا  ــه ای ب ــی منطق ــواد غذای ــد م ــد تولی ــه ای جدی ــای منطق ــاد خیابان ه ــال ایج در ح
اســتفاده از مــواد اولیــه محلــی بــه منظــور پدیــدآوردن و تحقــق صحنه هــای آشــپزی 
مشــهور در جهــان هســتند. ایــن بازارهــا همچنیــن ســبب ارتقــا ســطح دسترســی بــه 
ــن امــر  ــد شــده، کــه ای ــازه در نواحــی کــه ســرویس دهی کمــی دارن ــی ت ــواد غذای م

ــی می شــود. ــود بهداشــت عموم ــود باعــث بهب خ
ــد  ــکا می توانن ــه شــهرهای آمری ــاره آنکــه چگون ــاب، دســتورالعمل هایی را درب ــن کت ای
ــه  ــر شــوند، ارائ ــر و رقابتی ت ــن مراکــز شــهری، قدرتمندت ــه ای ــا شناســایی و نفــوذ ب ب
1. Communities 
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ــه  ــه ب ــت ک ــواوری اس ــی ن ــه نواح ــاص ب ــه خ ــتورالعمل توج ــن دس ــد. در ای می ده
ــرو  ــرکت های پیش ــات و ش ــه موسس ــده اند ک ــف ش ــی تعری ــق جغرافیای ــوان مناط عن
و شــتاب دهنده ها  تجــاری  اســتارت آپ ها، ســازمان های  بــا  و  متمرکــز شــده اند 
ــت  ــوده، قابلی ــدی، فشــرده ب ــن نواحــی از نظــر کالب ــن ای ــاط هســتند. همچنی در ارتب
دسترســی مناســب داشــته و کاربــری مختلــط مســکونی، اداری و خــرده فروشــی دارنــد. 

بــرای روشن شــدن موضــوع بایــد گفــت کــه اســتراتژی یــک منطقــه، 
ــد. در  ــرار دارن ــران در راس آن ق ــه رهب ــی ک ــت - جای ــی اس فرامحل
ــد را  ــو قدرتمن ــی ول ــی حمایت ــهرداران نقش ــهرها ش ــیاری از ش بس

ــازی خواهنــد کــرد. ب

ــد  ــد می آین ــز، پدی ــه مرک ــک ب ــای نزدی ــا پهنه ه ــهر ی ــز ش ــوآوری در مرک ــق ن مناط
ماننــد آتالنتــا، کمبریــج، ایندیاناپلیــس، فیالدلفیــا، فینکــس، پیتزبــورگ و ســنت لوئیــز. 
ــر رشــد مســکونی و تجــاری،  دانشــگاه های تحقیقاتــی  ــه ای کــه در آن عــالوه ب پهن
ــالق،  در  ــرکت های خ ــاوری و ش ــه های فن ــکی و خوش ــای پزش ــرفته، مجتمع ه پیش
ــر  ــهرهایی نظی ــد در ش ــا می توانن ــن بخش ه ــتند. ای ــب وکار هس ــعه کس ــال توس ح
ــا  ــه در آنه ــوند ک ــن تاســیس ش ــوگا و تِ ــس، چاتان ــورد، َم ــو بدف ــل راک، آرک، نی لیت
انــواع دیگــری از عملکردهــای کلیــدی ماننــد خدمــات رفاهــی و موسســات فرهنگــی 
ــوآوری هســتند.  ــا هــدف تحریــک فعالیت هــای ن ــا دانشــگاه ها ب در حــال مشــارکت ب
ــی در حــال ظهــور و در حــال رشــد  ــوان مراکــز فن ــه عن ــد ب ــن می توانن آنهــا همچنی
ــس  ــت، ل ــتون، دیتروی ــا در بوس ــداد آبراه-ه ــهر و در امت ــر ش ــته های قدیمی ت در هس
ــاختمان های  ــا از س ــن ی ــن زمی ــت پایی ــد و از قیم ــس شــکل گیرن ــس و پراویدن آنجل
ــای کار و  ــوان فض ــه عن ــه ب ــاختمان های متروک ــوند )از س ــد ش ــه آن بهره من متروک

فعالیــت اســتفاده نماینــد(.
شــهرداران ایــاالت متحــده نقشــی ابــزاری در رشــد و تکامــل مناطــق نــوآوری بــازی 
ــهرداران  ــد. ش ــل می یاب ــان تکام ــت زم ــا گذش ــاال ب ــه احتم ــی ک ــد - نقش می کنن
ــت  ــی را جه ــوزه و پایگاه ــه ح ــد ک ــت کنن ــی خدم ــوان نمایندگان ــه عن ــد ب می توانن
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ــد:  ــرن 21 فراهــم نمــوده ان ــه ق ــوط ب توســعه نگــرش جمعــی مرب
ــهرداران  ــران، ش ــوان رهب ــه عن ــان ب ــه مهارت هایش ــت، برپای ــرای رقاب ــارکت ب مش
ــه  ــق، ب ــالق موف ــک اقتصــاد خ ــد ی ــرای رش ــک چشــم انداز ب ــه ی ــا ارائ ــد ب می توانن

ــهرداران  ــان، ش ــدرت تنظیم گیری ش ــه ق ــوند. برپای ــناخته ش ــان ش ــوان قهرمان عن
می تواننــد کاتالیزورهایــی باشــند کــه ابزارهــای جدیــد را ابــداع یــا قوانیــن قدیمــی را 

ــه رشد،ساده ســازی نماینــد. ــرای تشــویق مناطــق ب ب
این کتاب، راهی پیش روی رهبران شهر می گذارد.

دنیــس لوئــر توضیــح می دهــد: »هــر شــخص امــالک و مســتغالت دارد. ایــن موضــوع دربــاره ســاخت 
یــک جامعــه نــوآوری و خــالق اســت.« رئیــس جمهــور و مدیــر عامــل،  Cortex جامعــه خــالق در 

ســنت لوئیــس1. عکــس توســط: ماریــا فرانــک.
)L) , Cortex Commons (R)

1. Cortex Innovation Community in St. Louis 
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مروری بر مناطق نوآوری

ــی  ــد ویژگ ــا چن ــدل ب ــن م ــتفاده از درک ای ــا اس ــا ب ــط آنه ــهرداران و ادارات زیرب ش
ــد.  ــت کنن ــالق حمای ــای خ ــد بخش ه ــد از رش ــری می توانن ــرز موث ــه ط ــاص، ب خ
ــه  ــدید ب ــش ش ــه گرای ــه مقول ــران ب ــگران و ناظ ــیاری از پژوهش ــه بس ــی ک در حال
ــز1 در  ــزارش موسســه بروکینگ ــد، گ ــوده ان ــاره نم ــا اش ــکان مبن ــی و م ــوآوری محل ن
ســال 2014  بــا عنــوان »رشــد مناطــق نــوآوری2« ایــن مکان هــای جغرافیایــی جدیــد 
ــوان  ــه عن ــوآوری را ب ــان آمریکایــی معرفــی نمــود. بروکینگــز نواحــی ن ــه مخاطب را ب
ــن و پیشــرفته ترین موسســات و  ــه روزتری ــه ب ــد ک ــف می کن ــی تعری نواحــی جغرافیای
ــد، در آن  ــاط دارن ــز رشــد و شــتابدهنده ها ارتب ــا اســتارت آپ ها، مراک ــه ب شــرکت ها ک
ــت  ــوده، قابلی ــرده ب ــدی، فش ــر کالب ــا از نظ ــن بخش ه ــن ای ــتند. همچنی ــتقر هس مس
دسترســی مناســب داشــته و کاربــری مختلــط مســکونی، اداری و خــرده فروشــی دارنــد. 

ــکل  ــهر ش ــزای از ش ــل مج ــور کام ــه ط ــه ب ــب وکاری ک ــای کس ــالف پارک ه برخ
می گرفتــه انــد،  و مناطــق مســکونی کــه ده هــا ســال اســت بیشــتر جمعیــت شــهرها 
ــیعی از  ــف وس ــامل طی ــوآوری ش ــق ن ــد، مناط ــای داده ان ــود ج ــا را در خ و حومه ه
مشــخصه های و دارائی هــای متمایــز کننده انــد. ایــن مناطــق شــامل ســه نــوع 

ــن هســتند: ــی بنیادی دارائ
ــازمان هایی  ــات و س ــرکت ها، موسس ــامل ش ــه ش ــادی3:  ک ــای اقتص دارائی ه
اســت کــه هدایــت، پــرورش یــا پشــتیبانی از محیطــی سرشــار از خالقیــت و نــوآوری 

را بــر عهــده دارنــد.
دارائی هــای کالبــدی4:  کــه در قالــب فضاهــای عمومــی و خصوصی-ســاختمان ها، 

فضاهــای عمومــی، خیابان هــا و ســایر زیرســاخت ها -طراحــی و 
1. Brookings Institution report 
2. The Rise of Innovation Districts 
3. Economic Assets 
4. Physical Assets 
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همــه مناطــق خــالق شــامل ســه دارائــی اقتصــادی، کالبــدی و شبکه ســازی هســتند. عکــس توســط: 
بروکینگــز.

ــان- اشــخاص، شــرکت ها  ــط بیــن حامی دارائی هــای شــبکه ای1:  کــه شــامل رواب
و موسســات- می شــود کــه پتانســیل خلــق، تشــویق و یــا ســرعت بخشــیدن بــه رشــد 

ــد. ــا را دارن ایده ه
ــوع  ــر ســه ن ــای خــود می رســندکه ه ــی ظرفیت ه ــه تمام ــی ب ــوآوری زمان مناطــق ن
دارایــی آنهــا در یــک بســتر فرهنگــی حمایتــی، فراگیــر و ریســک پذیر، توســعه یابنــد. 
اکوسیســتم حاصلــه، یــک ارتبــاط ســینرژیک میــان مــردم، شــرکت ها و مــکان اســت 
ــه  ــوآوری ن ــق ن ــه آن(. مناط ــرف جامع ــم ع ــه و ه ــی منطق ــای فیزیک ــم جغرافی )ه
برنامــه توســعه امــالک و مســتغالت بــوده و نــه برنامــه جدیــد مشــخص شــده از ســوی 
ــرای رهبــری متنــوع و اســتعدادها  دولــت اســت. آنهــا کامیونیتی هایــی هســتند کــه ب
ــد  ــرای خلــق ایده هــای جدی ارزش قائلنــد و وجــود تعــدد تخصصهــا و رویکردهــا را ب

ــد. ــروری می دانن ض
ــه  ــک منطق ــاد ی ــت ایج ــبکه ای جه ــدی و ش ــادی، کالب ــرمایه های اقتص ــب س ترکی
نــوآوری بــه آســانی قابــل دســتیابی نیســت. مشــاهدات بروکینگــز و PPS در سراســر 
ــوآوری  ایــاالت متحــده و خــارج از آن نشــان داده اســت کــه ســاخت یــک منطقــه ن
ــات،  ــالن2  دارد - موسس ــوذان و عام ــترده ای از ذی نف ــف گس ــه طی ــاز ب ــدا نی در ابت
1. Networking assets 
2. actors 
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شــرکت ها، نهادهــای غیــر انتفاعــی و دولــت -  کــه تمایــل بــه همــکاری بــا یکدیگــر 
داشــته باشــند. حرکــت بــه جلــو نیــاز بــه درک روشــنی از موقعیــت رقابتــی منطقــه و 
چگونگــی بهره گیــری از نقــاط قــوت شــهر و منطقــه دارد؛ تفکــر دقیــق و موشــکافانه 
ــا  ــی پروژه ه ــن مال ــه تامی ــه ب ــور خالقان ــه ط ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــورد اینک درم
ــتم  ــک اکوسیس ــه ی ــل ب ــان تبدی ــت زم ــا گذش ــه ب ــت به طوریک ــا پرداخ و برنامه ه
قــوی شــوند؛ و نیــز توانایــی طراحــی مجموعــه ای متشــکل از دارائی هــای اقتصــادی، 

کالبــدی و شــبکه ای جهــت افزایــش ســطح هــم افزایــی.
ــل  ــم حاص ــه مه ــتر را دارد. نکت ــات بیش ــا جزیی ــح ب ــر، ارزش توضی ــه آخ ــن نکت ای
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــان ای ــاط جه ــایر نق ــده و س ــاالت متح ــی در ای ــی نواح از بررس
همگرایــی دارائی هــا آنچنــان کــه تصــور می شــود اتفــاق نمی افتــد. فضاهــای 
ــات  ــب اوق ــد اغل ــد می دهن ــم پیون ــه ه ــی را ب ــه کامیونیت ــی ک ــی و فعالیت های عموم
ــرای ســاخت شــبکه های اجتماعــی  ــی ب ــالش کاف ــف هســتند. ت ــدی ضعی دارای پیون
ــک  ــه ی ــق ب ــس تعل ــاد ح ــی، و ایج ــه اتفاق ــده و چ ــزی  ش ــه برنامه ری ــر، چ قوی ت
جامعــه واحــد - بــه عنــوان پیش نیــازی مهــم در تقویــت نــوآوری، صــورت نمی گیــرد.



18

نوآوری چیست؟
ــدات،  ــه، تولی ــا بهبودیافت ــد ی ــای جدی ــه ایده ه ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــوآوری زمان ن
ــا  ــازار  ی ــای ب ــدن تقاض ــود آم ــه وج ــث ب ــا باع ــا فراینده ــا ی ــات، فناوری ه خدم
ــوند. ــی می ش ــی و محیط ــادی، اجتماع ــای اقتص ــرای چالش ه ــد ب ــای جدی راه حل ه

ــی ،  ــازار ، اجتماع ــای ب ــود دارد -نوآوری ه ــوآوری وج ــی از ن ــواع مختلف ــه ان در نتیج
مدنــی و مکانــی- ایــن کتــاب راهنمــا بــر نوآوری هــای صنایعــی متمرکــز اســت کــه 
از مجــاورت در کنــار هــم و همــکاری و تعامــل کارگــران و شــرکت ها نفــع مــی برنــد. 

ایــن صنایــع عبارتنــد از:
ــون:  ــردی همچ ــوم کارب ــد عل ــور مانن ــاال و پژوهش مح ــای دارای ارزش ب - بخش ه

علــوم حیــات و مــواد، فنــاوری انــرژی، فنــاوری نانــو. 
- »اپلیکیشن اقتصادی« در حال رشد و کامیونیتی استارت آپ های تکنولوژیکال  

- زمینه هــای بســیار خالقانــه ماننــد طراحــی صنعتــی، هنرهــای گرافیکــی، رســانه ها، 
ــی  ــای طراح ــا زمینه ه ــاوری را ب ــه فن ــی ک ــد صنایع ــه رش ــش رو ب ــاری و بخ معم

ــد. ــام می کنن ــردی ادغ ــالق و کارب خ
ــرفته و  ــاجی پیش ــت نس ــرفته، صنع ــدی پیش ــی تولی ــع تخصص ــته ای از صنای - دس

تولیــدات صنایع دســتی کوچــک.
ــکاری  ــل و هم ــد و از تعام ــرار دارن ــق ق ــن مناط ــا در ای ــه اساس ــع ک ــایر صنای - س
ــال ســایر  ــه دنب ــل خــود ب ــه و تحلی ــد طــی تجزی ــر شــهر بای ــد می شــوند. ه بهره من
صنایــع باشــد- شــهرها ممکــن اســت از رونــد ایــن تحقیقــات پیشــی گرفتــه باشــند.

ــره از  ــک گ ــبکه ای در ی ــدی و ش ــادی، کالب ــای اقتص ــز دارائی ه ــر تمرک ــر زی تصوی
ــا را  ــن دارائی ه ــب تر از ای ــب مناس ــی ترکی ــه ای از چگونگ ــوآوری- نمون ــه ن منطق
ــر  ــا 1000 آک ــوال 300 ت ــوآوری معم ــه ن ــک منطق ــه ی ــی ک ــد. در حال ــان می ده نش
ــاص-  ــه خ ــا نقط ــره ی ــک گ ــخص در ی ــزی مش ــد آوردن تمرک ــعت دارد، پدی وس
مراکــز طبیعــی بــرای تعامــل جامعــه - بــرای داشــتن یــک اســتراتژی هوشــمندانه و 
ــه مــرور زمــان از نظــر جغرافیایــی  ــد ب موفــق ضــروری اســت. ایــن توده هــا می توانن
ــد:  ــکل می گیرن ــی ش ــی مختلف ــای مکان ــز در موقعیت ه ــن مراک ــد. ای ــترش یابن گس
ــز  ــی متمرک ــای عموم ــک فض ــی و گاه در ی ــی اصل ــای ارتباط ــاورت راه ه گاه در مج
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ــر( ــد تصوی ــوند )مانن می ش

ــادی،  ــای اقتص ــز دارائی ه ــر تمرک ــن تصوی ای
کالبــدی و شــبکه ای را در گــره ای از یــک 
منطقــه نــوآوری بــه انــدازه یــک بلــوک کامــل 
ــک  ــه ی ــی ک ــد. در حال ــان می ده ــهری نش ش
ــعت  ــر وس ــا 1000 آک ــوال 300 ت ــه معم منطق
دارد، ثابــت شــده اســت کــه خلــق یــک مرکــز 
متمرکــز و قابــل توجــه در گره هــای خــاص یــا 
ــان  ــرور زم ــه م ــه ب ــی، ک ــای اصل در کریدوره
ــتراتژی  ــک اس ــد، ی ــترش می یابن ــا گس در فض

ــق اســت. هوشــمندانه و موف
گاهــی  تصویــر(و  می شــوند)مانند 
ــوآوری جــذاب  ــز ن ــک مرک ــون ی پیرام

ــی. ــز فعالیت ــا مرک ی

دارایی های کالبدی

ــرات  ــتون فق ــدار، س ــبکه راه پیاده  م ــک ش       ی
منطقــه نــوآوری را شــکل می دهــد- تقویــت 
کننــده پیونــد بیــن مــردم و بنگاه هــای اقتصــادی. 
      فضاهــای عمومــی بــه منظــور ایجــاد تعامــل، 
یادگیــری و شبکه ســازی طراحــی و مدیریــت 

شــده اســت.
بــا  ســاختمان ها  همکــف  طبقــات    
ــای جمعــی  کافی شــاپ ها، رســتوران ها و فضاه
-قابــل دســترس، راحــت و دعــوت کننــده- فعــال 

. ند می شــو
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دارایی های اقتصادی
ــرکت ها و  ــازمانی، ش ــای س ــی از فضاه      ترکیب
اســتارت آپ ها کــه در مجــاورت یکدیگــر، از جملــه 

فضاهــای کاری مناســب، متمرکــز شــده اند.
     امکانــات اصلــی تحقیقاتــی شــرکت های 
ــات  ــرکت ها و موسس ــی ش ــز در نزدیک ــزرگ نی ب
ســریع  توســعه  بــه  تــا  اســت  شــده  واقــع 

کنــد. کمــک  جدیــد  نوآوری هــای 
     دفاتــر انتقــال فنــاوری، بــرای حمایــت از 
تجــاری شــدن، در جایــی واقــع شــده اند کــه 
افــراد و شــرکت ها در حــال نــوآوری هســتند 
مهجــور  دانشــگاه  یــک  پردیــس  در  -فقــط 

نــد. نده ا نما

دارایی های شبکه ای 
     برنامه ریــزی - بــرای رشــد ســازمان های 
ــبکه  ــت ش ــری و تقوی ــریع در یادگی ــد، تس جدی
بیــن مــردم و ســازمان ها کــه در فضاهــای 
ــد. ــوذ می کن ــی نف ــی و خصوص ــالق عموم خ
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گونه شناسی مناطق نوآوری: یک اندازه برای همه مناسب 
نیست.

ــدار  ــی پدی ــال متفاوت ــرز کام ــه ط ــده ب ــاالت متح ــر ای ــوآوری در سراس ــق ن مناط
می شــوند. در حالــی کــه مقالــه بــا عنــوان رشــد مناطــق نــوآوری1 )بروکینگــز، 2014( 
ــر نشــان می دهــد کــه  ــات عمیق ت ــد کــرده اســت، تحقیق ــه تاکی ــوع منطق ــر ســه ن ب
ــی از مناطــق  ــواع مختلف ــات بیشــتری اســت. ان ــب دارای جزیی ــه مرات ــده ب ــن پدی ای
نــوآوری در حــال ظهــور هســتند کــه رشــد آن هــا بــه طــرق مختلــف صــورت گرفتــه 

ــت: ــده اس ــر در آم ــکل های زی ــه ش و ب
ــتارت آپ ها  ــا شــرکت ها و اس ــه ب ــز دانشــگاهی و پزشــکی ک ــم مراک ــز متراک - تمرک

ــا بتواننــد بــه تحقیقــات جنبــه تجــاری بدهنــد. ارتبــاط برقــرار می کننــد ت
- پایگاه های غیرسنتی مانند تسهیالت دولتی یا شرکت های بزرگ.

- انبوهــی از شــرکت های نوبنیــاد و اســتارت آپ ها بــه وجــود آورنــده مناطــق 
مختلــف.  ترکیب هــای  و  اندازه هــا  در  کارآفریــن 

ــوال در  ــه معم ــتفاده، ک ــم اس ــهری ک ــی ش ــدد از اراض ــرداری مج ــوی بهره ب - الگ
ــب از  ــده اند و اغل ــع ش ــی واق ــق صنعت ــا در مناط ــی ی ــای تاریخ ــاورت رودخانه ه مج

طریــق ســرمایه گذاری های اخیــر در حمل و نقــل رشــد یافته انــد.
ــواری  ــم، همج ــش تراک ــت افزای ــهر جه ــه ش ــی حوم ــای علم ــعه پارک ه - بازتوس
ــب  ــی مناس ــت- دسترس ــده آل قابلی ــت ای ــدی -در حال ــای کلی ــازگاری در گره ه و س

داشــته باشــد.
ــوآور و  ــات ن ــد، موسس ــرمایه گذاری های جدی ــق س ــهر از طری ــز ش ــازی مرک - بازس

ــی. ــات تحقیقات ــگاه ها و موسس ــبکه ای از دانش ش

در مقابــل رشــد و تکامــل ایــن مناطــق بــا تنــوع گونه شناســی ذکــر شــده، مالحظــات 
متعــددی بــه چشــم می خــورد:

1.The Rise of Innovation Districts 
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- اوال، برخــی از شــهرها عمــدا یــک منطقــه نــوآوری را توســعه می دهنــد ، در حالــی 
ــد  ــازار و اجتمــاع پدی ــه طــور طبیعــی و از طریــق پویایی هــای ب کــه ســایر مناطــق ب

می آینــد.
ــد  ــا نبای ــتند، ام ــم هس ــه مه ــوآوری، اگرچ ــر از ن ــه های کوچکت ــه، خوش -  دوم آنک
بــه عنــوان مناطــق نــوآوری تلقــی گردنــد. بــرای مثــال مجموعــه ای از فضاهــای کار 
اشــتراکی، کــه از نظــر مقیــاس، شــدت اســتفاده و هدفــی کــه در ایــن کتابچــه توضیــح 
داده شــده اســت، محــدود هســتند را نمــی تــوان بــه عنــوان منطقــه نــوآوری دانســت. 
- ســوم آنکــه، گســتره حامیانــی کــه در توســعه ایــن گونــه مناطــق مشــارکت دارنــد 
-نهادهــای مدنــی، شــرکت ها، واســطه ها، بنیادهــا، توســعه دهندگان و دولــت-از 
مکانــی بــه مــکان دیگــر متفــاوت اســت. نقــش آن هــا در توســعه مناطــق نیــز بــه طــور 
ــان و شــرکت های  ــد، مجری ــد. در یــک منطقــه شــهردار می توان ــر می کن اساســی تغیی
ــاره ایــن موضــوع فکــر کننــد و در منطقــه ای دیگــر،  محلــی را گــرد هــم آورد تــا درب

رئیــس یــک دانشــگاه ایــن نقــش را بــازی کنــد.

چرا مناطق خالق در حال پیدایش هستند؟
ــاط جهــان  ــکا و ســایر نق ــاالت متحــده آمری ــوآوری در سراســر ای افزایــش مناطــق ن

ــی اســت: ــد اقتصــادی ، فرهنگــی و جمعیت ــروی قدرتمن ــن نی ــد چندی نتیجــه برآین
- مناطــق بــه واســطه اقتصــاد جهانــی بــه طــور فزاینــده متکــی بــر نــوآوری رشــد مــی 
کننــد. امــروزه، تقریبــًا 20 درصــد از کل مشــاغل در ایــاالت متحــده، مشــاغل مربــوط 
بــه دانــش، فنــاوری، مهندســی یــا ریاضیــات )STEM( هســتند - ســهمی کــه از زمــان 

انقــالب صنعتــی دو برابــر شــده اســت.

ــدی  ــده فراین ــور فزاین ــه ط ــه ب ــا ک ــر نوآوری ه ــال تغیی ــت درح ــق از ماهی - مناط
مشــارکتی اســت، حمایــت می کننــد. تحقیقــات - شــامل بررســی 19/9 میلیــون مقالــه 
ــور  ــه ط ــا ب ــه تیم ه ــه چگون ــد ک ــان می ده ــده- نش ــت ش ــراع ثب ــون اخت و 2 میلی
ــه  ــی کــه ب ــا مخترعان ــداوم پیشــرفت های چشــمگیرتری را در مقایســه ب مســتمر و م
صــورت انفــرادی فعالیــت می کننــد، دارنــد. ایــن امــر بیشــتر بــه دلیــل گســترش روز 
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ــی کــه شــرکت ها و  ــرد، جای ــاز1« صــورت می گی ــوآوری ب ــزون اتخــاذ سیاســت »ن اف
موسســات ایده هــای جدیــدی را خلــق کــرده و برپایــه منابــع داخلــی و خارجــی، آنهــا 

ــد. ــه می کنن ــازار عرض ــه ب را ب
ــال  ــن ح ــد و در عی ــذب می کنن ــود ج ــه خ ــرکت ها را ب ــتعدادها و ش ــق، اس - مناط
مکان هایــی جــذاب بــرای زندگــی، کار و تفریــح هســتند. تغییــرات جمعیتــی و 
ــرای  ــای مســن، تقاضــا ب ــد و گروه ه ــزاره جدی ــه در ه ــا ، ازجمل ــای خانواره پویایی ه
ــط در  ــه صــورت مختل ــات ب ــداری کــه مســکن، محــل کار و امکان محله هــای پیاده م
ــد، را افزایــش داده اســت. تراکــم موسســات، تنــوع امکانــات و  آنهــا شــکل گرفتــه ان
ــرای تشــویق موسســاتی کــه  فضاهــای ســرزنده نشــان دهنده وجــود قــدرت کافــی ب
بــه ظاهــر قابلیــت جابجایــی نداشــته انــد،  و نیــز مشــارکت امکانــات تحقیقاتــی بــرای 

ــه درون  مناطــق اســت. ــن موسســات ب ــی ای جابجای

1. Open innovation 
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دوازده اصل راهنمای مناطق نوآوری

همپیونــدی، پایــه و اســاس مناطــق نــوآوری موفــق اســت. بدیــن ترتیــب، تالش هــای 
ــد رویکــردی همــه  ــن مناطــق، نیازمن ــد رشــد ای ــا رون ــا ارتق ــت ی ــرای حمای جــدی ب

جانبــه و جامعــی اســت کــه شــامل ایــن 12 اصــل باشــد: 

ــرات  ــتون فق ــی، س ــای پژوهش ــوآور و توان ه ــای ن ــه بندی بخش ه 1.خوش
ــوآور و توان هــای پژوهشــی همــان  ــوآوری اســت. تمرکــز بخش هــای ن مناطــق ن
چیــزی اســت کــه از ابتــدا زمینه هــای نــوآوری را هدایــت می کنــد. برخــالف تــالش 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــت ب ــش صنع ــرمایه گذارانی را در بخ ــا س ــان ی ــه کارشناس ــت ک دول
ــادی  ــوت اقتص ــاط ق ــر نق ــز ب ــا تمرک ــق ب ــن مناط ــد، ای ــاب می کن ــا انتخ دارایی ه
شــهری یــا منطقــه ای خــود و تقویــت ایــن نقــاط قــوت، رشــد می کننــد. بــه عنــوان 
ــرژی اســت  ــال نقــاط قــوت اوکالهمــا ســیتی شــامل مراقبت هــای بهداشــتی و ان مث

ــدی دارد.  ــازی قدرتمن ــت ماشین س ــد صنع ــوِون هلن ــه آینده ــی ک در حال
ــورت  ــد و در ص ــرورش دهن ــود را پ ــی خ ــرکت های خصوص ــد ش ــهرها بای ــه: ش نکت

ــد.  ــتخدام کنن ــری اس ــاط دیگ ــان را از نق ــکان، کارکن ام

2. بــرای مناطــق نــوآوری،  همگرایــی - یعنــی ادغــام بخش هــا و تخصــص 
ــرمایه گذاران  ــیاری از س ــت. بس ــر اس ــم و موث ــیار مه ــف - بس ــای مختل ه
ــاط  ــک ارتب ــد )ی ــر می دانن ــی مجــزا از یکدیگ ــان را متشــکل از صنایع اقتصــادی جه
ــاوری  ــوآوری - فن ــا پلتفرم هــای ن ــد. ام ــاره آن فکــر می کنن ــه درب عمــودی( و اینگون
ــد در  ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــد فناوری های ــک - مول ــد، رباتی ــواد جدی ــات، م اطالع
ــای  ــای پژوهــش و فناوری ه ــوان قطب ه ــه عن ــند. ب ــع باش ــت بســیاری از صنای خدم
نســل های آینــده، مناطــق نــوآوری بــه عنــوان بســتر پیونددهنــده )یــک بســتر افقــی( 

ــوند.   ــناخته می ش ــع ش ــان صنای می
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رشــد روز افــزون نوآوری هــا - ماننــد واحــد کنتــرل داخلــی ماشــین - از طریــق همــکاری رشــته ها و 
ــر اســت. شــکل توســط: بروکینگــز. ــی امکان پذی بخش هــای مختلف

  بــه ایــن ترتیــب، ذینفعــان منطقــه بایــد ظرفیــت خــود را از طریــق پیونــد بیــن صنایــع 
ــا پژوهش هــای مشــارکتی، مباحثــه و فناوری هــای متقابــل، شــکل  ظاهــرا نامشــابه ب

. هند د

3. مناطــق بــه واســطه تنــوع موسســات، شــرکت ها و اســتارت آپ ها 
ــوع  ــب متن ــن ترکی ــدی از ای ــا ح ــوآوری ت ــق ن ــدرت مناط ــوند. ق ــد می ش قدرتمن
ــب  ــزرگ تشــکیل شــده اند، اغل ــا از موسســات ب ــی کــه عمدت ناشــی می شــود. مناطق
ــد،  ــم می کنن ــال فراه ــک و فع ــات کوچ ــه موسس ــه ای ک ــتابدهنده نوآوران ــد ش رش
ــرای  ــری ب ــت کمت ــت، فرص ــتارت آپ ها در آنهاس ــم اس ــه تراک ــی ک ــد. مناطق را ندارن
ــر از  ــردی« متاث ــالط عملک ــزه در اخت ــد. »معج ــازده دارن ــای پرب ــارکت و توافق ه مش
ــی،  ــی، خصوص ــات دولت ــایر موسس ــا و س ــن نهاده ــن ای ــوق هایی در بی ــاد مش ایج

ــت. ــهری اس ــگاهی و ش دانش

ــه اســت.   ــوی منطق ــای اکوسیســتم های ق 4. پیوســتگی و همجــواری، زیربن
ــل ،  ــت-یعنی حمل و نق ــت آن اس ــل موفقی ــه، عام ــک منطق ــوب ی ــتگی مطل پیوس
ــکاف ها  ــدرو. ش ــوص تن ــیر مخص ــواره ها و مس ــا ، س ــه ، پیاده روه ــیرهای دوچرخ مس
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را شناســایی و عاقالنــه ســرمایه گذاری کنیــد. ضمنــا مناطــق بایــد موفقیت هــای خــود 
را گام بــه گام اندازه گیــری کننــد. تجربــه همجــواری- یــا تمرکــز کالبــدی شــرکت ها، 
کارکنــان و فعالیت هــا - چیــزی اســت کــه منطقــه »ســرزنده« را از منطقــه کســالت 

ــد. ــز می کن آور متمای

ــامل  ــد - ش ــاز دارن ــا نی ــیعی از راهبرده ــف وس ــه طی ــوآوری ب ــق ن 5. مناط
ــه  ــوآوری، ب ــه ن ــعه منطق ــدت. توس ــدت و کوتاه م ــرد، بلندم ــداف کالن و خ اه
ترکیبــی از ســرمایه گذاری های کالن )مثــال در حمــل و نقــل، مســیر مخصــوص حمــل 
ــه  ــر )ب ــای ســرمایه( و راهبردهــای خردت ــدر ، معامــالت و ســایر صندوق ه ــل تن و نق
عنــوان مثــال، فعالســازی مجــدد یــک پــارک رهــا شــده و برنامه ریــزی فضاهــا( نیــاز 
دارد. ایــن رویکردهــا قابــل تعریــف هســتند: ســرمایه گذاری های بــزرگ مقیــاس، زیــر 
ــد  ــکل بگیرن ــاس آن ش ــد براس ــا بتوانن ــایر فعالیت ه ــه س ــد ک ــا می کنن ــی را مهی بنای
ــده  ــت ش ــای هدای ــب فراینده ــدت، در قال ــرمایه گذاری های کوتاه م ــه س ــی ک در حال
ــر و  ــات بزرگت ــکل گیری اقدام ــرای ش ــه ب ــد زمین ــی می توانن ــه محل ــوی جامع از س

ــد.   ــبب گردن ــر را س ــای مهمت جریان ه

ــیعی  ــف وس ــامل طی ــزی - ش ــت. برنامه ری ــی اس ــل اساس ــزی، اص 6. برنامه ری
شــبکه ها   ایجــاد  و  شــرکت ها  تقویــت  مهارت هــا،  رشــد  بــرای  فعالیت هــا  از 
شــکل دهنده بافــت همپیونــد در یــک منطقــه اســت. یکــی از اشــتباهات عمــده، ایــن 
ــود. ــمرده ش ــت ش ــم اهمی ــه ک ــون منطق ــل و پیرام ــزی در داخ ــه برنامه ری ــت ک اس

ــری و  ــارکت، یادگی ــرای مش ــه ب ــن فعاالن-ک ــی بی ــالت اجتماع 7. تعام
ــای  ــوان »گره ه ــت عن ــز تح ــاط متمرک ــت-  در نق ــروری اس ــذاری ض تاثیرگ
ــی  ــی اجتماع ــای تعامل ــماری از گره ه ــداد انگشت ش ــد. تع ــاق می افت ــی1« اتف تعامل
ــند.  ــی باش ــک کامیونیت ــده ی ــد و پدیدآورن ــد مول ــاال می توانن ــه، احتم ــک منطق در ی

1. hot spots 
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ــیلیکون ولی2   ــانه ای در س ــل افس ــن وی ــرز واگ ــد واک ــت مانن ــن اس ــا ممک ــن گره ه ای
ــه3  نزدیــک پردیــس  ــد ونچــر کاف ــا مانن ــه باشــند ی ــه طــور ارگانیــک شــکل گرفت ب
موسســه فنــاوری ماساچوســت4 طراحــی شــده باشــند. اینگونــه مناطــق بایــد همچــون 
ــل،  ــه، تحلی ــرار گرفت ــایی ق ــورد شناس ــتثنایی م ــرد و اس ــه ف ــر ب ــی منحص مکان های

ــوند. ــتیبانی ش ــت و پش محافظ

8. نــوآوری را در معــرض دیــد قــرار داده و عمومــی کنیــد. نــوآوری در تامیــن 
نــور روز در فضاهــای عمومــی و خصوصــی بــر حــس کنجــکاوی نــوآوران و اشــتیاق 
ــن  ــدن تعامــالت بی ــه وجــود آم ــذارد و موجــب ب ــر می گ ــرای انجــام کار، تاثی ــا ب آنه
همســایگان می شــود و داســتان یــک منطقــه نــوآوری را بــه بنیان گــذاران یــا 
ــه  ــای اولی ــش نمونه ه ــرای آزمای ــن ب ــد. همچنی ــال می ده ــوه انتق ســرمایه گذاران بالق
ــم  ــرای تفهی ــد. ب ــل می کن ــده5« تبدی ــگاه های زن ــه »آزمایش ــی را ب ــای عموم فضاه
بیشــتر موضــوع می تــوان بــه فعالیت هایــی نظیــر هکاتون ها6)رویــدادی مســابقه 
ــزار(، اشــاره کــرد  ــزار / ســخت اف ــرم اف ماننــد جهــت تقویــت مشــارکت در توســعه ن
و نیــز ســمپوزیوم ها و کلینیک هــای بهداشــتی، کــه عمومــا در فضــای داخلــی 
ــت  ــد. در نهای ــت می کنن ــی فعالی ــوزه عموم ــتر در ح ــد و بیش ــرار دارن ــاختمان ها ق س
ــد  ــتر باش ــاختمان ها بیش ــف س ــه همک ــفافیت در طبق ــه ش ــر چ ــه ه ــت ک ــد گف بای

ــد. ــرار کنن ــاط برق ــی ارتب ــای درون ــا فعالیت-ه ــد ب ــر می توانن ــاده بهت ــران پی عاب

2. Silicon Valley’s legendary Walker’s Wagon Whee 
3. Venture Café 
4. MIT 
5. living labs 
6. hackathons 
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بعضــی از مناطــق در حــال آزمایــش  نــوآوری 
جملــه  از  عمومــی هســتند،  فضاهــای  در 
بــرای  بــرق  چــراغ  تیرهــای  از  اســتفاده 
وضعیــت  یــا  آب وهــوا  وضعیــت  تحلیــل 

ترافیــک. شــکل توســط: بروکینگــز

ــوع و مشــارکت را در همــه چشــم اندازها، اهــداف و راهبردهــا  9. اهمیــت تن
ــد	 ــای	جدی ــعه	فناوری ه ــب	توس ــا	موج ــه	تنه ــوآوری	ن ــق	ن ــد.	مناط بگنجانی
ــه	 ــدزا	را	ب ــد	درآم ــاغل	جدی ــات	و	مش ــه ای	از	موسس ــه	مجموع ــوند،	بلک می ش
طــور	روزانــه	خلــق	می	کننــد.	در	دوره	ی	زمانــی	کــه	نابرابــری	اجتماعــی	
ــرای	 ــی	ب ــه	محل ــد	ب ــوآوری	بای ــق	ن ــت،	مناط ــد	اس ــال	رش ــهرها	در	ح در	ش
فرصت هــای	اقتصــادی	بــرای	شــهروندان	تبدیــل	شــوند،	بــه	ویــژه	بــرای	محــالت	
پیرامــون	ایــن	مناطــق	کــه	بــا	فقــر	و	نبــود	ســرمایه	گذاری	دســت	و	پنجــه	نــرم	
ــه	تنهایــی	کافــی	نیســت.	فقــط	از	طریــق	آموزش	هــای	 می کننــد.	امــا	رشــد	ب
ــن	 ــازی	ای ــرای	مکان س ــالش	ب ــب	و	کار	و	ت ــعه	کس ــتخدام،	توس ــد،	اس هدفمن
ــرورش	داده،	ســاختارهای	 ــی	را	پ ــد	محل ــوان	اســتعدادهای	جدی ــا	می ت بخش ه
قــدرت	متنوع تــری	را	ترغیــب	و	بــه	رفــع	فقــر	و	عــدم	ســرمایه گذاری	در	

ــی	شــهر(	کمــک	نمــود. جوامــع	کــم	برخــوردار	)محــالت	پیرامون

10. از مباحــث  صرفــا معطــوف به«داشــتن صرفــه اقتصــادی« فراتــر برویــد. 
ــش	داده	و	 ــازار	را	افزای ــدرت	ب ــان	ق ــت	زم ــا	گذش ــد	ب ــق	می توانن ــق	موف مناط
ــی	اســتارت	آپ	ها،	شــرکت های	رشــد	یافتــه	و	ســاکنان	مجــاور	خــود	 ــر	توانای ب
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ــه	 ــمند	زود	ب ــق	هوش ــد.	مناط ــر	بگذارن ــا	تاثی ــن	بخش ه ــکونت	در	ای ــرای	س ب
نتیجــه	می	رســند	و	از	طریــق	طیــف	وســیعی	از	اقدامــات	سیاســی	و	پروژه هــای	
راهبــردی	کــه	صرفــه	اقتصــادی	و	تنــوع	دارنــد،	از	نمــودار	مبانــی	رشــد	فراتــر	

می	رونــد.	

ــر	 ــت.		اکث ــروری اس ــد، ض ــق رش ــرای تحق ــوآور ب ــذاری ن ــرمایه گ 11. س
مناطــق	نــوآوری	بــرای	پیشــبرد	رشــد	نوآورانــه	و	فراگیــر،	بــدون	نگرانــی	دربــاره	
منابــع	موجــود	و	محــدود،	نیازمنــد	جریان هــای	مالــی	جدیــد	هســتند.	از	آنجــا	
کــه	ایــن	بخش هــا	احتمــاال	بودجــه	کمتــری	از	ایالت هــا	و	دولــت	فــدرال	بــرای	
ــه	 ــن	بودج ــای	تامی ــد،	ابزاره ــت	می کنن ــود	دریاف ــای	خ ــت	از	فعالیت ه حمای
ــه	 ــرمایه های	منطق ــهر	و	س ــرمایه گذاری	در	ش ــای	س ــامل	روش ه ــوآوری-	ش ن
ــرار	 ــی،	مــورد	بررســی	ق ــر	پشــتیبانی	مال ــا	نگاهــی	ب -	بایــد	در	طــول	زمــان	ب

گیــرد.

12. موفقیــت بلنــد مــدت نیــاز بــه یــک رویکــرد مشــارکتی بــرای نظــارت 
دارد. اخــالق	و	فرهنــگ	کار	در	یــک	منطقــه	نــوآوری	تحــت	عنــوان	»مشــارکت	
ــه	 ــن	ب ــی	از	پایی ــی	افق ــک	الگــوی	مدیریت ــف	می شــود.	ی ــت«	تعری ــرای	رقاب ب
ــدان	و	 ــت،	کارمن ــی،	دول ــگاهی	و	مدن ــاری،	دانش ــات	تج ــامل	مؤسس ــاال	-	ش ب
شــهروندان	-	می توانــد	کارهایــی	را	کــه	بایــد	انجــام	شــود،	بــه	بهتریــن	شــکل	
ــردی،	 ــی	و	راهب ــات	مال ــد:	شناســایی	ســرمایه ها،	طراحــی،	اقدام هماهنــگ	کن

مدیریــت	فضــای	عمومــی	و	ارزیابــی	پیشــرفت.
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رسیدگی به دارایی های شهر - شناسایی پتانسیل یک حوزه 
نوآوری 

اکثــر شــهرهای آمریکایــی - یعنــی شــهرهای کوچــک و متوســط - دارای یــک هــدف 
ــه  ــت ک ــتند و ان اینس ــادی هس ــای اقتص ــز از دارایی ه ــق آمی ــدی موف ــرای بهره من ب
ــن ویژگی هــای آن  ــروز کــه از مهمتری ــوآوری را، در اقتصــاد ام ــد یــک حــوزه ن بتوانن

رقابــت جهانــی، ارتباطــات و جنــب و جــوش اســت، پدیــد آورنــد. 
شــهرداران، کــه طبیعتــًا دیــدگاه جامعــی نســبت بــه شــهر دارنــد، بایــد یــک فراینــد 
ــه  ــهری ک ــی ش ــای جغرافیای ــایی محدوده ه ــرای شناس ــناخت« را ب ــزی و ش »ممی
ــد.  ــد آورن ــتند، پدی ــز هس ــری در آن متمرک ــی و رهب ــادی ، فیزیک ــای اقتص دارایی ه
ــا بیشــترین  ــه ای ب ــد منطق ــا بای ــا ، شــهرداران و همــکاران آنه ــن یافته ه براســاس ای
پتانســیل را انتخــاب کننــد تــا بــه حــوزه ای بــرای پیشــرفت و نــوآوری تبدیــل شــود و 

ســپس جهــت توســعه آن بکوشــند.
ــه نظــر  ــوآوری ممکــن اســت ریســک پذیــر ب در حالــی کــه انتخــاب یــک منطقــه ن
ــز  ــا و مراک ــایر هاب ه ــادی س ــای اقتص ــه ظرفیت ه ــبت ب ــی نس ــا حت ــیده و ی رس
ــرمایه گذاری  ــالش و س ــطح ت ــردد، س ــداد نگ ــت قلم ــز اهمی ــدان حائ ــهری، چن ش
ــی و  ــز مکان ــد، مســتلزم تمرک ــوآوری قدرتمن ــک اکوسیســتم ن ــرورش ی ــرای پ الزم ب
ــع،  ــدرال اســت. در واق ــی و ف ــه ایالت ــژه در راســتای کاهــش بودج ــه وی ــی ب جغرافیای
غالــب مناطــق فقــط قــادر بــه ایجــاد تراکــم الزم از بازیگــران1، امکانــات  و خدمــات و 

ــود. ــد ب ــک محــدوده خواهن موسســات در ی
ــای  ــه دارایی ه ــبترین مجموع ــا مناس ــی ب ــای جغرافیای ــایی محدوده ه ــرای شناس ب
ــوزه  ــهر در ح ــان ش ــهرداران و کارشناس ــوآوری، ش ــوزه ن ــاد ح ــر ایج ــر ب ــه موث اولی
توســعه اقتصــادی و ســایر تخصص هــا )بــه عنــوان مثــال  شهرســازی و برنامه ریــزی 

ــد: ــه ســه ســؤال اساســی پاســخ دهن ــد ب و حمــل و نقــل شــهری( بای

1. actors 
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ــای  ــدام پهنه ه ــادی در ک ــای اقتص ــز دارایی ه ــزان تمرک ــترین می 1. بیش
شــهری اســت؟

هــدف	از	گام	اول	تجزیــه	و	تحلیــل،	شناســایی	مناطقــی	اســت	کــه	دارایی	هــای	
الزم	بــرای	تولیــد	نیــروی	کار	بــا	اســتعداد،	رشــد	و	جــذب	بنگاه	هــای	اقتصــادی	
و	هدایــت	فعالیت	هــای	ســرمایه	گذاری	جدیــد	را	دارنــد.	همچنیــن	در	ایــن	گام	
ــا	ایــن	مناطــق	از	دارایی	هــای	متمایــز	کــه	 تحلیــل		مشــخص	می	شــود	کــه	آی
ــد،	برخــوردار	 ــی	می	گردن ــی	و	جهان ــت	رقابتــی	در	ســطح	مل ــق	مزی ســبب	خل

هســتند	یــا	نــه.	
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مناطقــی بــا گســتره وســیعی از دارایی هــا - تراکــم بــاالی بنگاه هــای 
اقتصــادی و شــرکت ها، مؤسســات، نیــروی کار و پژوهشــگران :

داده ها برای بررسی

کل اشتغال براساس بخش

تراکم امالک واقعی

هــای  بنــگاه  اشــغال  ســطح  میــزان 
مســکن و  خرده فروشــی ها  اقتصــادی، 

به دنبال مناطقی با تراکم دارایی ها باالتر از میانگین شهر باشید.

ــادی  ــص اقتص ــتند - تخص ــی هس ــت رقابت ــه دارای مزی ــی ک مناطق
ــی و ....( رو  ــوله های صنعت ــی )س ــای فعالیت ــه ای از فضاه ــا مجموع ی
ــی از  ــان درون محــدوده معین ــه توســط بنگاه هــا و مجری ــه رشــد ک ب

ــد : ــعه یافته ان ــهر توس ش

داده ها برای بررسی

اشتغال ، بازده و بهره وری صنعت

معامــالت(  و  )دالر  ســرمایه گذاری 
توســط صنعــت

ــه  ــتارت آپ ها ب ــل اس ــد تبدی ــرخ رش ن
ــد ــاغل مول مش

بــه دنبــال درک چگونگــی پیونــد مزیــت رقابتــی منطقــه بــا خوشــه هــای صنعتــی گســترده تــر یــک 
منطقــه باشــید.
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ــا  ــرکت ها و/ی ــات ، ش ــه- موسس ــای نوآوران ــا ظرفیت ه ــی ب مناطق
ــتند : ــی هس ــی خاص ــای فن ــه دارای ظرفیت ه ــی ک ــات عموم امکان

داده ها برای بررسی

ــق و  ــر روی تحقی ــذاری ب ــرمایه گ ــزان س می
)دالر( توســعه 

تعــداد ثبــت اختراعــات صــورت گرفتــه ســاالنه 
توســط بخــش عمومــی و خصوصــی

ــرای موسســات  ــوژی ب معیارهــای انتقــال تکنول
اختراعــات،  ثبــت  )اســتارتاپ ها،  کلیــدی 
ــات  ــوی موسس ــوز از س ــالت داراری مج معام

دانشــگاهی(

به دنبال مناطقی با تراکم دارایی باالتر از میانگین شهر باشید.

پــس از تدویــن لیســت کوتاهــی از مناطــق بالقــوه، بازیگــران درگیــر در فرآینــد ارزیابــی 
بایــد بــه مرحلــه بعــد، یعنــی تجزیــه و تحلیــل اولیــه دارایی هــای فیزیکــی بپردازنــد.
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ــتفاده  ــا اس ــده، ب ــایی ش ــادی شناس ــای اقتص ــای دارایی ه ــا قطب ه 2. آی
ــه و توســعه  ــا یافت ــا کیفیــت و بهــم پیوســته ارتق از دارائی هــای فیزیکــی ب

می یابنــد؟  
ــد  ــوه می توانن ــود و بالق ــی موج ــای فیزیک ــه ویژگی ه ــه چگون ــن اینک در گام دوم تعیی
بســتر مناســبی بــرای رشــد نوآورانــه فراهــم آورنــد، بــه عنــوان هــدف مطــرح می شــود. 
در حالــت ایــده آل ، ایــن تحلیــل نشــان می دهــد در چــه پهنه هــای فضایــی از شــهر 
ــایر  ــتر از س ــب بیش ــه مرات ــادی ب ــای اقتص ــردم و بنگاه ه ــان م ــاط می ــد و ارتب پیون
بخش هــای شــهر اســت و در چــه پهنه هایــی مــردم و بنگاه هــا بــه ســمت فضاهــای 

ــوند. ــیده می ش ــوش کش ــر جنب وج ــت و پ ــا کیفی ب

هاب هــای شــهری دارای ارتبــاط نســبی بــا ســایر بخش هــای شــهر 
و منطقــه. اتصــال و ارتبــاط بــا ســایر نقــاط شــهر و منطقــه بــرای موفقیــت طوالنــی 

مــدت هــر حــوزه، ضــروری اســت.

 آیــا قطب هــای اقتصــادی مشــخص شــده، دسترســی 
مناســب بــه ســایر نقــاط شــهر یــا منطقــه از جملــه راه 

آهــن و اتوبــوس منطقــه ای یــا شــهری دارنــد؟

آیــا موانــع فیزیکــی ماننــد بزرگراه هــا ، راه آهــن، 
کــه  دارنــد  وجــود  بــزرگ  پارک هــای  مســیل، 
دسترســی بــه ایــن مناطــق را محــدود می کنــد؟

عوامل ارزیابی 
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هاب هــای شــهری بــا میــزان مشــخصی از ارتباطــات درونــی. 
ــی  ــه ســطح باالی ــط بیــن مــردم و بنگاه هــا ب ــرای تقویــت رواب ــوآوری ب حوزه هــای ن

ــد. ــاز دارن ــی نی ــات درون از ارتباط

بررســی آنکــه تــا چــه انــدازه خیابان هــای داخلــی، 
بخشــی از یــک شــبکه بــه هــم پیوســته بــا قابلیــت 

پیــاده روی و بــا تقاطعــات مکــرر اســت.

ــا ســطح  ــه منظــور ارتق ــا ب ــا خیابان ه ــه آی ــن ک ای
ــته  ــردد آهس ــرای ت ــا ب ــایش پیاده ه ــی و آس ایمن

ــده اند. ــی ش ــواره ها طراح ــته س ــا پیوس ام

ــه  ــتند؟ ب ــب هس ــترده و مناس ــا گس ــا پیاده روه آی
ــن  ــتفاده چندی ــرای اس ــی ب ــال، فضای ــوان مث عن

ــه؟ ــه دوچرخ ــل از جمل ــل و نق ــت حم حال

ســنجش مناســب بــودن تعــدد مقاصــد بــرای 
تبدیــل محــدوده بــه محــدوده پیــاده

ــا  ــته در هاب ه ــای گسس ــا بخش ه ــه آی ــن ک ای
بــه واســطه توســعه های دروازه ای، خیابان هــای 
ــهری  ــای ش ــی، بلوک ه ــیرهای ریل ــت، مس بن بس
بیــش از حــد طوالنــی و بــدون کاربری هــای 
فعــال و یــا ســایر موانــع دیگــر ارتبــاط محــدوده بــا 

ــد. ــا دسترســی مناســب ندارن شــهر داشــته ی

عوامل ارزیابی 
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هاب هــای شــهری بــا ســطحی از تراکــم و اختــالط بــرای خلــق یــک 
کامیونیتــی نــوآوری شــبکه ای. 

ایــن بخــش توانایــی هــاب شــهری را در ایجــاد ترکیبــی از ســاختمان های مســکونی 
ــن  ــات فرهنگــی، اماک ــی، امکان ــای عموم ــه همکــف، بازاره ــت طبق و تجــاری، فعالی
ــی  ــد، ارزیاب ــل می کن ــر متص ــه یکدیگ ــردم را ب ــه م ــواردی ک ــایر م ــی و س عموم
ــن،  ــر روی زمی ــال حاض ــتفاده در ح ــوه اس ــدی و نح ــه بن ــق منطق ــد )از طری می نمای

تعییــن می شــود(.

اشتغال و تراکم مسکونی

قابلیت اختالط کاربری های شهری

امــکان داشــتن طیــف وســیعی از مــوارد اســتفاده از طبقــه 
ــتوران ها  ــال خرده فروشــی ، رس ــوان مث ــه عن همکــف )ب

، فضاهــای اجتماعــی(

ــی  ــک خیابان ــد ی ــد« ، مانن ــای مقص ــعت »خیابان ه وس
پیــاده روی  بــرای  کــه  خرده فروشــی ها  از  متشــکل 
مناســب اســت، یــا خیابانــی کــه جلــوی یــک پــارک پــر 
ــه مکانــی  ــد آن را ب جنب وجــوش قــرار دارد، کــه می توان

ــد. ــدل نمای ــاده روی ب ــرای پی جــذاب ب

میــزان دسترســی عمومــی، مقاصــد اجتماعــی کــه 
ســاکنان و نیروهــای کار را جــذب می نمایــد. در دســترس 
عمــوم قــرار دارد و کارگــران و ســاکنان را بــه خــود جلــب 

می کنــد.

عوامل ارزیابی 
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سپس برای پاسخ به سؤال سوم و آخر باید پژوهش های دیگری انجام شود.                

3. آیــا ایــن هاب هــای متشــکل از دارایی هــای اقتصــادی و فیزیکــی قــدرت 
آن را دارنــد کــه مجموعــه ای از رهبــران دوراندیــش و آینــده نگــر مشــتاق به 

ــد؟  همــکاری و ریســک پذیر را گردهــم آورن

هــدف از گام ســوم و آخــر تحلیلــی، شناســایی پتانســیل رهبــری در حوزه هــای 
نــوآوری بالقــوه اســت. در حالــی کــه شــهرداران مــی تواننــد نقــش مهمــی در حمایــت 
ــا  ــت ب ــی در نهای ــت واقع ــه موفقی ــتیابی ب ــند، دس ــته باش ــوآوری داش ــای ن از حوزه ه
ــی و واســطه ها در  ــازمان های مدن ــرکت ها، س ــدی، ش ــی موسســات کلی ــری محل رهب

ســطح منطقــه اســت.         



38

نــوآوری  بالقــوه  حوزه هــای  محلــی  رهبــران  آیــا 
ــارت دیگــر،  ــه عب ــد؟ ب ــت دارن ــی از موفقی چشــم انداز کل
ــود،  ــر خ ــال حاض ــا ح ــته ی ــای گذش ــا در کاره ــا آنه آی
نشــان داده انــد کــه ظرفیــت و جســارت آن را دارنــد کــه 
ــد و  ــج برون ــری رای ــی و تفک ــای مدیریت ــر از الگوه فرات

ــد؟ ــیم کنن ــد ترس ــرای رش ــدی ب ــم انداز جدی چش

آیــا ایــن رهبــران تمایــل بــه همــکاری دارنــد و فراتــر از 
ــد؟ ــل می کنن ــردی عم ــع ف مناف

ــا  ــج آنه ــه نتای ــی ک ــی در پروژه های ــران محل ــا رهب آی
ــوده، قــدرت ریســک پذیری از خــود  ــدان مشــخص نب چن

ــد؟  نشــان داده ان

عوامل ارزیابی 

ــا را انجــام  ــن بررســی ها و تحلیل ه ــه ای ــده آل، شــهری ک ــت ای ــر: در حال ــه آخ نکت
ــج  ــپس نتای ــود و س ــد نم ــخص خواه ــود را مش ــای خ ــا و چالش ه ــد، دارایی ه می ده
آنهــا را بــا شــهرهای مشــابه مقایســه می نمایــد تــا دریابــد چگونــه آنهــا در گام هــای 

ــد.  ــل نموده ان ــی عم ــی و جهان مل
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شهردار به عنوان میزبان )دعوت کننده، بازیگر کلیدی(
جلب مشارکت رهبران محلی با هدف تبیین راهبرد منطقه 

نوآوری 

نــوآوری،  مناطــق  توســعه  زمینــه  .در 
یــک  عنــوان  بــه  کــردن	 فعالیــت 
معنــای  بــه  )میزبــان(  دعوت کننــده 
نهادهــای  رهبــران  آوردن  دورهــم 
ــه ای از  ــن مجموع ــدف یافت ــا ه ــی ب محل
ــدازه  ــه ان ــه ب ــت ک ــترک اس ــع مش مناف
ــردی  ــکل گیری رویک ــر روی ش ــی ب کاف
ــر  ــه موث ــی در راســتای رشــد نوآوران جمع
باشــد.  ایــن، جایــی اســت کــه شــهرداران 
داشــته  را  تاثیــر  بیشــترین  می تواننــد 
باشــند، زیــرا دیــد آن هــا بــه شــهر، دیــدی 

از	 میزبــان،	 بــه	عنــوان	 شــهرداران	
محلــی،	 بازیگــران	 آوردن	 گردهــم	
ــه	 ــی،	ب ــا	جمع ــردی	ی ــورت	ف ــه	ص ب
تصمیم	ســازی	 ابــزار	 یــک	 عنــوان	
ــه	 ــد	زمین ــعی	می	کنن ــرده	س ــره	ب به
بــرای	بررســی	یــک	دســتور	کار	جدیــد	
ــق	 ــارض	را	از	طری ــک	تع ــل	ی ــا	ح ی
ــان	 ــی	ذی	نفع ــارکت	تمام ــب	مش جل
آوردنــد1.	 فراهــم	 ذی	نفــوذان	 یــا	
دعوت	کننــده	 نقــش	 در	 شــهرداران	
ســایر	بازیگــران	)یــا	میزبانــی(،	معمــوال	
بــه	عنــوان	تســهیل	گری	بی	طــرف	
ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــد،	بلک ــل	نمی	کنن عم
رهبــران	و	وکالیــی	کــه	در	پی	پیشــبرد	
ــتند،	 ــی	هس ــت	عموم ــداف	سیاس اه
ــب،	 ــن	ترتی ــوند.	بدی ــوب	می	ش محس
آن	هــا	می	تواننــد	-	و	اغلــب	همینطــور	
اســت-	از	قــدرت	خــود	بــرای	ترغیــب،	
متقاعدکــردن	و	انگیــزه	دادن	بــه	ســایر	
بازیگــران	محلــی	بــرای	حرکــت	در	

ــد ــد،	اســتفاده	کنن مســیری	جدی
ایــن	رو	شــهرداران	در	جلــب	مشــارکت	ســایر	 از	 	.1
تصمیم	گیــری	 و	 تصمیم	ســازی	 فراینــد	 در	 بازیگــران	

نقش	کلیدی	را	بازی	می	کنند	)مترجم(.	

Convener
گردآورنده

/ اسم/
1. کسی که افراد را برای هدفی رسمی یا 

عمومی گرد هم می آورد.
2. شخصی که جلسه یا کمیته ای را 

تشکیل می دهد یا ریاست آن را بر عهده 
دارد، خصوصا کسی که بطور خاص برای 

انجام آن انتخاب شده باشد.
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بازتــر اســت، معطــوف بــه ایجــاد ارتباطات 
ــا، و  ــا و ایده ه ــردم، مکان ه ــن م ــر بی موث
همیــن دیــدگاه شــهرداران اســت کــه بــه 
ــد  ــی دیگــر کمــک می کن ــران محل بازیگ
ــزی  ــه چی ــد چ ــه درســتی درک کنن ــا ب ت

ــت.  ــر اس امکانپذی
ــاده  ــبتا س ــی، نس ــش میزبان ــر نق در ظاه
ــک  ــه ی ــرای ارائ ــد، ب ــر می رس ــه نظ ب
ــت  ــر ماهی ــاره تغیی ــتدالل درب ــری اس س
اقتصادمــان و چگونگــی ایفــای نقــش 
ــا  ــه. ب ــطح منطق ــران در س ــی رهب اصل
ایــن حــال، شــواهد اولیــه از مناطــق 
نوظهــور حاکــی از آن اســت کــه تشــکیل 
ــی  ــران محل ــی از بازیگ ــه متنوع مجموع
ــی  ــه خصوص ــن جلس ــش از چندی ــه بی ب
نیــاز دارد. موسســات دانشــگاهی کلیــدی، 
ــای  ــی بنگاه ه ــی و حت ــرکت های جهان ش
ــی در  ــابقه طوالن ــط، س ــادی متوس اقتص
خــود  شــخصی  برنامه هــای  پیشــبرد 
بــرای  آن هــا  از  درخواســت  دارنــد. 
تغییــر  رهبری شــان،  روش  تغییــر 
ــگ  ــر فرهن ــی تغیی ــرد و حت ــوه عملک نح
ــا  سازمانی شــان، خواســته کمــی )پیــش پ
افتــاده ای( نیســت. گوناگــون بــا ذینفعــان 
مناطــق نــوآوری کــه از یــک دهــه قبــل 
یــا بیشــتر در دســت توســعه بوده انــد، 
نشــان می دهنــد کــه رهبــری جهــت 

ایجــاد تغییــرات تــا چــه حــد حیاتــی 
اســت. پرداختــن بــه چرایــی اینکــه یــک 
ــل  ــه مســائل تعل ــیدگی ب ــازمان در رس س
می کنــد و دالیلــی بــرای بــه تاخیــر 
انداختــن تصمیمــات پیــدا می کنــد، در 
ــر انجــام و  ــر ب ــازمانی دیگ ــه س ــی ک حال
پیشــبرد اقــدام مدنظــر تمرکــز می کنــد و 
ــد، در  ــم می کن ــود را بازتنظی ــت خ ماموری
ــکل  ــری ش ــود رهب ــث می ش ــت باع نهای

ــرد.  بگی
در ایــن بخــش از کتــاب راهنمــا، فرایندی 
پنــج مرحلــه ای را در اختیــار شــهرداران و 
ــه  ــه ب ــد ک ــرار می ده ــان ق ــای آن تیم ه
آنــان کمــک می کنــد بــا رهبــران محلــی 
بــه منظــور تدویــن یــک راهبــرد منطقــه 

نــوآوری، همــکاری نزدیــک نماینــد: 

از نظرمن، این فرایند به آسانی که تصور 
می شود نیست. سخت است زیرا همه در 

پناهگاه خود هستند.
Bruce Katz, Brookings
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1. بــرای مذاکــره دربــاره یــک رقابــت منطقــه	ای، بــه پژوهش	هــا و 
ــید.  ــلح باش ــه مس ــات پای تجربی

ایــن	مهــم	اســت	کــه	درک	کنیــم	شــهر	در	کــدام	بخــش	جغرافیایــی،	قوی	تریــن	
ــد	داشــته	باشــد	و	چــه	شــهرهای	مشــابه	دیگــری	 رقابــت	منطقــه	ای	را	می	توان
ــرای	 ــوآوری	هســتند.	قبــل	از	اینکــه	شــهرداران	ب در	حــال	پیشــبرد	مناطــق	ن
مذاکــره	دربــاره	ی	راهبــرد	منطقــه	نــوآوری	بــا	مجموعــه	ای	از	بازیگــران	دیگــر	
ارتبــاط	برقــرار	کننــد،	بایــد	در	ســطح	بســیار	باالیــی	ایــن	مســئله	را	درک	کننــد	
کــه	چــه	بخش	هایــی	از	شهرهایشــان	بیشــترین	ظرفیــت	را	بــرای	توســعه	یــک	
ــد	)بخــش	حسابرســی	دارایی	هــای	شــهر	در	ایــن	 ــوآوری	موفــق	دارن منطقــه	ن
ــای	 ــن	محــل	تجمــع	دارایی	ه ــرای	تعیی ــا،	رویکــرد	ســاده	ای	را	ب ــاب	راهنم کت

ــد.(. ــان	می	کن مهــم	در	شــهر	بی
پردیــس  کارگــزار  )دعوت کننــده(:  میزبــان  عنــوان  بــه  شــهردار 

فونیکــس شــهر  مرکــز  در  زیست	پزشــکی 
ــز	 ــی،	مراک ــه	ورزش ــس	-	در	دو	عرص ــرمایه	گذاری	در	فونیک ــه	س ــن	ده چندی
همایــش	و		مراکــز	فرهنگــی	هنــری	و	نمایشــی-	مرکــز	ایــن	شــهر	را	بــه	مرکــز	
مهــم	تفریحــی	منطقــه	تبدیــل	کــرده	اســت.	در	اوایــل	دهــه	2000،	در	حالــی	
ــی	و	شــهری	تقاضــای	ســومین	ورزشــگاه	در	مرکــز	شــهر	 کــه	رهبــران	بازرگان
را	داشــتند،	شــهردار،	اســکیپ	ریمــزا	)Skip Rimsza(،	فرصــت	را	بــرای	تغییــر	
مســیر	اقتصــادی	شــهر	بــه	ســمت	دانــش	و	نــوآوری	مناســب	ارزیابــی	کــرد.	بــه	
ــا،	شــهردار	از	قــدرت	خــود	در	 کمــک	راهبــرد	خوشــه	ای	زیست	پزشــکی	آریزون
گــردآوردن	]افــراد[	بــرای	متقاعــد	کــردن	کنسرســیوم	بیــن	المللــی	ژنومیکــس	
 International(	ــنال ــس	ترانسلیش ــات	ژنومیک ــه	تحقیق )Genomics(	و	موسس
	،)Genomics Consortium and Translational Genomics Research Institute
دانشــگاه	آریزونــا	و	دانشــگاه	ایالتــی	آریزونــا	اســتفاده	کــرد	و	]آن	هــا[	را	بــرای	
ــروصدای	 ــی	س ــن	ب ــا	تامی ــود.	وی	ب ــب	نم ــس	ترغی ــهر	فونیک ــتقرار	در	ش اس
زمیــن	بــرای	اســتادیوم	پیش	بینــی	شــده	و	تزریــق	پنجــاه	میلیــون	دالر	بودجــه	
ــک	دانشــگاه	زیست	پزشــکی	 ــاد	ی ــت	واســطه	ایج ــا	موفقی ــهر،	توانســت	ب از	ش
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جدیــد	بــرای	مرکــز	شــهر	شــود.	در	حالــی	کــه	شــهردار	ریمــزا	اقدامــات	مهــم	
اولیــه	را	انجــام	داد،	قــدرت	همــراه	کــردن	دو	شــهردار	دیگــر	را	نیــز	بــرای	جلــب	
نظــر	آنــان	بــه	توســعه	مناطــق	نــوآوری	در	قلــب	شــهر	را	بــه	دســت	آورد.	بــرای	
مثــال،	فیــل	گــوردون	)Gordon	Phil(،	جانشــین	فعلــی	ریمــزا،	در	ســال	2006	
یــک	طــرح	موفــق	خالقانــه	اوراق	قرضــه	شــهری	را	بــرای	پیشــبرد	دارایی	هــای	
آمــوزش،	تحقیقــات	و	نــوآوری	در	مرکــز	شــهر	هدایــت	کــرد.	گــرگ	اســتنتون	
ــران	دانشــگاه	 ــان	و	رهب ــی،	گروهــی	از	کارآفرین )Stanton	Greg(،	شــهردار	فعل
را	در	ســال	2016	بــرای	تهیــه	راهبــرد	منطقــه	نــوآوری	گردهــم	آورد	-	چیــزی	
ــه	 ــروزه	بیشــتر	ب ــه	نظــر	می	رســید.	ام ــل	تصــور	ب ــل	غیرقاب ــه	15	ســال	قب ک
ــرار	 ــه	ق ــورد	توج ــس	م ــوآوری	فونیک ــه	ن ــهرداری،	منطق ــری	ش ــطه	رهب واس
گرفتــه	اســت.	ایــن	منطقــه	توســط	دانشــگاه	زیست	پزشــکی،	تبدیــل	بــه	مرکــز	
ــوآوری	 ــه	ن ــده	ب ــرمایه	های	ترغیب	کنن ــو	از	س ــه	ممل ــت	ک ــده	اس ــی	ش ثقل
ــکن،	 ــرمایه	گذاری	در	مس ــک	س ــث	تحری ــجو	باع ــور	15000	دانش ــت.	حض اس
ــا	 ــرزنده	ب ــه	س ــک	محل ــاد	ی ــبب	ایج ــده	و	س ــا	گردی ــتوران	ها	و	مغازه	ه رس
24.7	واحــد	همســایگی	بــا	عملکردهــای	مختلــط	شــده	اســت.	امــروزه	تخمیــن	
ــارد	دالر	ارزش	 ــاالنه	3.	1	میلی ــکی	س ــس	زیست	پزش ــه	پردی ــود	ک زده	می	ش
ــی	دو	 ــی	میزبان ــادل	مال ــغ	بیشــتر	از	مع ــن	مبل ــد	-	ای ــد	می	کن اقتصــادی	تولی

مســابقه	Bowls	Super	اســت.
بــرای	تکمیــل	ایــن	تحلیــل	تجربــی،	شــهرداران	و	تیم	هــای	آنــان	بایــد	
ــد.	 ــور	بررســی	کنن ــا	نوظه ــغ	و/	ی ــوآوری	بال ــا	مناطــق	ن شــهرهای	مشــابه	را	ب
بررســی	شــهرهایی	بــا	اقتصــاد	مشــابه	)بــرای	مثــال،	نقــاط	قــوت	در	علــوم	روز	
ــازار	 ــه(	و	بازارهــای	اقتصــادی	مشــابه	)ماننــد	اشــتغال	پیشــرو/	ب ــا	علــم	رایان ی

ــد	اســت. ــا	رشــد	آهســته(	بســیار	مفی ــا	اقتصــاد	ب مســکن	ی
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 خورخــه الــورزا، همچنــان نقــش قدرتمنــدی را بــه عنــوان گردآورنــده بــرای پیشــبرد منطقــه طراحــی و 
.Lo2 :نــوآوری ایفــا مــی کنــد. اعتبــار عکــس

2. بــرای جــذب مشــارکت بــه صــورت جداگانــه بــا ذینفعــان اصلــی دیــدار 
کنیــد.

شــهردارانی	کــه	آگاه	بــه	اطالعــات	فــوق	هســتند،	بایــد	بــه	طــور	جداگانــه	بــا	
رهبــران	محلــی	کــه	ســازمان	های	آن	هــا	در	محــدوده	منطقــه	پیشــنهادی	واقــع	
شــده	اند،	مالقــات	داشــته	باشــند.	]رهبــر	محلــی[	می	توانــد	شــامل	یــک	رئیــس	
دانشــگاه	یــا	رئیــس	بیمارســتان	آموزشــی،	مدیــر	عامــل	شــرکت	و	)در	صــورت	
ــن	جلســات،	شــهرداران	 ــان	باشــد.	در	ای ــرای	کارآفرین ــک	واســطه	ب ــکان(	ی ام

بایــد:	
ــه	نقــاط	قــوت	اقتصــادی	و	بازیگــران	مهمــی	کــه	در	آنجــا	قــرار	 ــا	توجــه	ب -	ب
ــزی	 ــان	طرح	ری ــری	ذینفع ــت	رقابت	پذی ــرای	تقوی ــهر	را	ب ــی	ش ــد،	آمادگ دارن

کننــد.	
-	شــواهد	اولیــه	ای	را	،	بــا	مراجعــه	بــه	راهنمــای	ارزیابــی	پیشــرفته	در	سراســر	
شــهر	در	دســترس	مخاطبــان	قراردهنــد	کــه	نشــان		دهــد	منطقــه	جغرافیایــی	

ــده	ســرمایه	اســت.	 پیشــنهادی،	از	نظــر	کارشناســی	تضمین	کنن
ــن	 ــرای	ای ــال	اج ــه	در	ح ــابه	چگون ــهرهای	مش ــایر	ش ــه	س ــان	دهند	ک -	نش

ــتند1	.	 ــرد	هس راهب
1.	نمونه	هــای	مشــابه	اجــرا	شــده	در	ســایر	شــهرها	را	بــرای	رهبــران	محلــی	ارائــه	دهنــد	و	خطــر	عقب	ماندگــی	شــهر	

در	این	مسیر	را	برای	آنان	به	صورت	شفاف	به	تصویر	بکشند	)مترجم(.	
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-	ابــراز	تمایــل	بــا	هــدف	تشــویق	بــه	انجــام	تالشــی	مشــابه.	تاکیــد	بــر	اینکــه	
چگونــه	ایــن	]امــر[	در	مقیــاس	منطقــه	نــوآوری،	بــه	مشــارکت	آنهــا	بــه	عنــوان	

رهبــران	محلــی	نیــاز	دارد.
اگرچــه	هــدف	اصلــی	آنســت	کــه	مشــارکت	رهبــران	جلــب	شــود	و	امتیــازات	
ــی،	 ــازه	زمان ــن	ب ــا	در	ای ــوآوری	در	شــهر	تحصیــل	گــردد،	ام توســعه	منطقــه	ن
ــه	آن	 ــبت	ب ــی	نس ــهری	و	اگاه ــوآوری	ش ــه	ن ــای	منطق ــه	مزای ــوش	دادن	ب گ
ــه	 ــت	یابی	ب ــتر	از	دس ــی	بیش ــا	حت ــر	ی ــی،	از	ارزش	براب ــران	محل ــط	رهب توس
ــن	 ــون	ای ــا	پیرام ــد	تشــویق	شــوند	ت ــی	بای ــران	محل آن	برخــوردار	اســت.	رهب
ــد،	 ــد	بتوانن ــا	بای ــند.	آنه ــوال	بپرس ــد	و	س ــکاوی	کنن ــو	و	کنج ــوم	گفتگ مفه
ــا	 ــاال	آن	ه ــه	احتم ــی	ک ــن	دالیل ــرد،	مهم	تری ــن	راهب ــان	از	ای ــن	برداشت	ش اولی
را	متوجــه	ایــن	رویکــرد	می	کنــد،	موانعــی	کــه	بــرای	تحقــق	چنیــن	راهبــردی	
ــی	در	 ــران	اصل ــایر	بازیگ ــد	س ــه	معتقدن ــانی	را	ک ــد	و	کس ــی	می	کنن پیش	بین

ــد. ــی	هســتند،	را	تشــخیص	دهن ســطح	محل
بعــد	از	دفعــه	اول	کــه	شــهردار	بــا	تعــداد	کمــی	از	رهبــران	اصلــی	دیــدار	نمــود،	
ــران	 ــی	از	رهب ــروه	کوچک ــت	گ ــر	اس ــا	بهت ــه	آی ــود	ک ــری	ش ــد	تصمیم	گی بای
ــردی	 ــع	ف ــورد	مناف ــات	بیشــتری	در	م ــدا	اطالع ــا	ابت ــد	ی ــم	آین ــی	گرده محل
آن	هــا	جمــع	آوری	گــردد.	اگــر	تردیــد	وجــود	دارد،	گام	ســوم	کــه	در	زیــر	آمــده	

اســت	را	اجــرا	کنیــد.	
ــن  ــا هــدف تبیی ــران آینده	نگــر ب ــان: ائتــالف رهب ــوان میزب ــه عن شــهردار ب

راهبــرد منطقــه نــوآوری
ــه	ای	 ــر	جلس ــهردار	آینده	نگ ــورزا	)Elorza	Jorge(،	ش ــه	ال ــه	خورخ ــی	ک هنگام
ــراون	)Brown(	تشــکیل	داد،	موضــوع	 ــا	رئیــس	جمهــور	و	رئیــس	دانشــگاه	ب ب
ــا	 ــد	ب ــی	را	می	توانن ــه	کارهای ــه	چ ــود	ک ــن	ب ــی	ای ــتور	کار،	بررس ــی	دس اصل
ــه	رهبــری	 ــرای	تقویــت	اقتصــاد	محلــی	انجــام	دهنــد.	تحلیــل	قبلــی،	ب هــم	ب
ــرد	 ــک	راهب ــه	ی ــی	داد	ک ــان	م ــدو	)Raimondo(،	نش ــدار	رایمون ــت	و	فرمان ایال
ــامل	 ــکی	)ش ــوآوری	زیست	پزش ــه	ها	در	ن ــوت	خوش ــاط	ق ــد	نق ــد	می	توان مفی
بهداشــت،	ســالمتی	و	خــوراک(،	»فناوری	هــای	آبــی«	)کــه	بــه	اصطــالح	
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ــل	 ــن	تحلی ــد.	ای ــت	کن ــی	را	تقوی ــود(	و	طراح ــی	ش ــناخته	م ــز	ش ــی	نی دریای
همچنیــن	بــه	جغرافیاهــای	خــاص	-	مناطــق	نــوآوری	-	بــرای	پیشــبرد	چنیــن	
دســتورالعملی	اشــاره	داشــت.	رهبــری	اولیــه	توســط	ایالــت،	اجــرای	بازســازی	
ــرای	 ــز	ب ــی	موفقیت	آمی ــی	95	و	الب ــن	ایالت ــاورت	بی ــه	ای	در	مج ــه	منطق اولی
منابــع	قــوه	مقننــه،	زمینــه	را	بــرای	تالش	هــای	ایالتــی	و	شــهری	بــرای	جــذب	

ــم	آورد. ــد	فراه ــرکت	های	جدی ش
بــه	همیــن	دلیــل	بــود	کــه	تعامــل	رئیــس	جمهــور	بــراون	و	شــهردار	و	
ــراون،	دانشــگاه	رود	 ــر	ب ــود.	عــالوه	ب ــی	بســیار	ضــروری	ب ــران	محل دیگــر	رهب
آیلنــد		)Rhode	Island(،	کالــج	رود	آیلنــد،	دانشــکده	طراحــی	رود	آیلنــد،	
کالــج	پراویِدنــس	)Providenc	،	ِکــر	نیــو	انگلنــد	)England	New	Care(	و	
	Johnson(	ولــز	و	جانســون	دانشــگاه	و	)Lifespan(	اســپن	الیــف	های	بیمارســتان
Wales	&(،	منطقــه	نــوآوری	و	طراحــی،	اکنــون	مقــری	بــرای	صاحبــان	اقتصــاد	
	،)Cambridge(	کمبریــج	نــوآوری	مرکــز	ماننــد	اســت،	نویــن	بنیــان	دانش
	GE( الکتریــک	 جنــرال	 و	 	)Johnson	&	 Johnson( جانســون	 و	 جانســون	
Digital(	دیجیتــال.	شــهردار	الــورزا	)Elorza(	و	تیــم	او	گردهمایی	هــای	زیــادی	
ــی	و	 ــران	محل ــیاری	از	رهب ــداد	بس ــان،	تع ــول	زم ــه	در	ط ــد	ک ــب	دادن را	ترتی
اعضــای	جامعــه	را	درگیــر	نماینــد	تــا	یــک	دســتور	کار	جمعــی	را	شــکل	دهنــد.

ــر  ــت تاثی ــد تح ــا می	توانن ــترک در کج ــع مش ــه مناف ــد ک ــی کنی 3. ارزیاب
ــد. ــرار گیرن ق

ــی	 ــران	مختلف ــه	در	آن	بازیگ ــی،	ک ــت	عموم ــرات	سیاس ــا	از	مذاک پژوهش	ه
ــان	 ــد،	نش ــارکت	می	کنن ــه	مش ــت	بهین ــک	سیاس ــی	ی ــرای	طراح ــه	ب فعاالن
می		دهــد	هنگامــی	کــه	ارزیابــی	اولیــه	منافــع،	قبــل	از	دعــوت	همــه	بازیگــران،	

ــد.	 ــذاری	را	دارن ــترین	اثرگ ــا	بیش ــده،	فرآینده ــتند	ش ــف	و	مس تعری
در	حالــی	کــه	کارمنــدان	شــهرداری	ممکــن	اســت	مجموعــه	مهارت	هــای	الزم	
بــرای	ایفــای	ایــن	نقــش	را	داشــته	باشــند،	تعــدادی	از	مشــاوران	خارجــی	نیــز	
ــد	و	اگــر	مشــاور	 ــه	خوبــی	در	ایــن	فرایندهــا	مهــارت	دارن ــد	کــه	ب وجــود	دارن
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ــا	 ــه	ب ــق	مصاحب ــند.	از	طری ــدی	باش ــهیل	کننده	مفی ــد	تس ــند،	می	توانن نباش
ــا	 ــه	شــده	اســت	ت ــاه	)5-8	صفحــه(	تهی ــزارش	کوت ــک	گ ــه،	ی ــران	منطق رهب
ــع	 ــع	مشــترک،	مناف ــه	شــهرداران	درک	عمیقــی	از	اولویت	هــای	خــاص،	مناف ب

ــد.	 ــدی	بده ــل	بع ــرای	مراح ــی	تســهیل	کننده	ب ــک	ارزیاب ــض	و	ی متناق
4. بــرای تعییــن ســطح مانــدگاری راهبــرد یــک منطقــه نــوآوری و تعریــف 

وظایــف اصلــی گردهــم جمــع شــوید. 
فراینــد	جلســه	بــا	ذینفعــان	بــه	عنــوان	یــک	گــروه،	کامــال	متناســب	بــا	شــرایط	
ــی	 ــیار	کم ــروه	بس ــا	گ ــهردار	ب ــدا	ش ــری،	ابت ــورد	آینده	نگ ــی	اســت.	در	م محل
ــه	 ــدی	اضاف ــران	جدی ــان،	بازیگ ــا	گذشــت	زم ــد	و	ب ــات	می	کن ــران	مالق از	رهب
ــد	و	تصمیم	ســازی	کننــد.	در	مــورد	فونیکــس،	 ــه	گفتگــو	بپیوندن ــا	ب می	کنــد	ت
شــهردار	بــه	طــور	خصوصــی	بــا	یکــی	از	موسســات	کلیــدی	مالقــات	کــرد	تــا	
اینکــه	پیمانــی	منعقــد	شــد.	)نــوار	کنــاری	موجــود	در	ایــن	بخــش	را	ببینیــد(.	
ــرد	 ــرای	توســعه	راهب تجربیــات	هــر	دو	شــهر	نشــان	می	دهــد	کــه	گفتگوهــا	ب
منطقــه	نــوآوری	مــدت	زمــان	طوالنــی،	اغلــب	بــه	مــدت	یــک	ســال	یــا	بیشــتر،	

ــد. ــول	می	انجام ــه	ط ب
ــا	 ــدی	کــه	ب ــن	تدریجــی	راهبردهــا،	رون ــع،	گونه	بنــدی	جزئیــات	و	تدوی در	واق
ــه	کنــش	 ــب	ب ــزی	اســت	کــه	اغل ــد،		همــان	چی ــاق	می	افت ــان	اتف گذشــت	زم
ــرای	 ــتی	ب ــا	راه	درس ــن	گفتگوه ــه	ای ــی	ک ــود.	در	حال ــر	می	ش ــی	منج جمع
پیشــبرد	اهــداف	اســت،	شــهرداران	و	نهادهــای	اجرایــی	آنهــا	نیــز	بایــد	گــروه	را	

ــه	ســمت	تکمیــل	وظایــف	خــاص	هدایــت	کننــد،	ماننــد: ب
-	شناســایی	مــرز	منطقــه.	مــرز	]منطقــه[	بــرای	جمــع	آوری	و	تجزیــه	و	
تحلیــل	داده	هــای	مهــم،	گســترش	یــک	نگــرش	جمعــی	و	ســرانجام	برندینــگ	
منطقــه	الزامــی	اســت.	شــهرداران	می	تواننــد	در	اینجــا	نقــش	ســازنده-ای	ایفــا	
ــا	 ــد	ارتباطــات	ی ــد	و	می	توانن ــی	شــهر	احاطــه	دارن ــر	کل ــه	تصوی ــرا	ب ــد	زی کنن
ــادر	 ــادگی	ق ــه	س ــان	ب ــایر	ذینفع ــه	س ــد	ک ــی	را	ببینن ــای	احتمال هم	افزایی	ه
ــران	 ــه	رهب ــد	ب ــهرداران	می	توانن ــن	ش ــد.	همچنی ــا	را	درک	کنن ــتند	آنه نیس
ــه	 ــا	گذشــت	زمــان	در	پاســخ	ب محلــی	گوشــزد	کننــد	کــه	مرزهــای	منطقــه	ب
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ــه  ــتند ک ــر هس ــریع تر و ارزان ت ــبک تر، س ــتراتژی های س ــه ای از اس ــی نمون ــواد غذای ــای م کامیون ه
تــردد پیــاده  را در خیابان هــای دانشــگاه شــهر فیالدلفیــا افزایــش داده اســت. اعتبــار عکــس: پــروژه ای 

)PPS(بــرای فضاهــای عمومــی

ــد	 ــر	خواه ــای	خــاص	در	محــالت	مجــاور،	تغیی ــا	فرصت	ه ــازار	و	ی ــای	ب نیروه
کــرد.	

-	انجــام	یــک	ارزیابــی	طوالنی	تــر	از	دارایی	هــا.	ارزیابــی	معرفــی	شــده	در	ایــن	
ــکان	 ــترده،	م ــی	گس ــا	جابجای ــا	ب ــد	ت ــک	می	کن ــما	کم ــه	ش ــا	ب ــاب	راهنم کت
ــوآوری	را	تعییــن	کنیــد.	یکبــار	کــه	رهبــران	محلــی	 احتمالــی	یــک	منطقــه	ن
ــه	جلــو	حرکــت	کننــد،	بایــد	 ــد	کــه	ب در	یــک	جغرافیــای	خــاص	توافــق	کردن
اطالعــات	بیشــتری	در	مــورد	نقطــه	بحرانــی،	مزیــت	رقابتــی،	مــکان	بــا	کیفیــت	
و	ســایر	متغیرهــا	جمــع	آوری	شــود.	)بــرای	اطالعــات	بیشــتر	بــه	بخــش	منابــع	

مراجعــه	کنیــد(.	

-	تشــکیل	یــک	ســاختار	حکمروایــی	غیررســمی	بــرای	ســازماندهی	تالش	هــای	
ــت	 ــود	حاکمی ــه	نب ــد	ک ــان	می	ده ــن	نش ــز2	روی		زمی ــالش	بروکینگ ــا.	ت آن	ه
دلیــل	عمــده	ای	اســت	کــه	باعــث	می	شــود	مناطــق	دارای	پتانســیل	»از	بیــن	
ــز	 ــا	اشــتیاق	و	تمرک ــر	ب ــت	آینده	نگ ــا	حاکمی ــا	ب ــد«	و	چــرا	ســایر	مکان	ه نرون

ــد. ــرفت	می	کنن پیش

2. Brookings’s 
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-	اجــرای	یــک	روش	ســاده	تر،	ســریع	تر،	ارزان	تــر	بــرای	یــک	جنبــش	در	سراســر	
منطقــه.	بــه	زبــان	ســاده:	شــهرها	نیــازی	ندارنــد	کــه	قبــل	از	بــه	وجــود	آمــدن	
تغییــر	ســریع،	منتظــر	فراینــد	طوالنــی		مــدت	برنامه	ریــزی	باشــند	تــا	خــود	را	
ــر،	 ــریع	تر	و	ارزان	ت ــان	تر،	س ــورد	آس ــث	در	م ــرای	بح ــد.	)ب ــش	بگذارن ــه	نمای ب
بــه	بخــش	»شــهردار	بــه	عنــوان	قهرمــان«	ایــن	کتــاب	راهنمــا	مراجعــه	کنیــد.(
-	ایجــاد	یــک	چشــم	انــداز	یــا	برنامه.	بســته	بــه	پیچیدگــی	موضوعــات،	بازیگران	
را	بــرای	توســعه	یــک	چشــم-انداز	یــا	برنامــه	گســترده	تر	تشــویق	کنیــد.	گرچــه	
ایــن	می	توانــد	شــامل	حکومــت	شــهری	باشــد،	امــا	برنامه	هــا	توســط	بازیگــران	
ــت	 ــارکت	دول ــدی،	مش ــات	کلی ــوند	و	در	لحظ ــعه	داده	می	ش ــز	توس ــی	نی محل
شــهر	را	جلــب	می	کننــد.	)بــرای	فهــم	بیشــتر،	بــه	بخــش	»شــهردار	بــه	عنــوان	

قهرمــان«	ایــن	کتــاب	راهنمــا	مراجعــه	کنیــد(.
5. آگاه بمانیــد- و بــه تشــویق رهبــران بــرای ایجــاد یــک دســتور کار جمعــی 

ــه دهید.  ــوی ادام ق
هنگامــی	کــه	رهبــران	محلــی	بــرای	ایجــاد	و	پیشــبرد	یــک	نقشــه	راه	جمعــی	بــا	
هــم	کار	می	کننــد،	شــهرداران	و	تیم-هــای	آنــان	می	تواننــد	نقــش	خــود	را	بــه	
نقشــی	متفــاوت	تغییــر	دهنــد.	دو	بخــش	بعــدی	نقــش	شــهرداران	را	بــه	عنــوان	

یــک	قهرمــان	و	یــک	تســهیل	گر	شــرح	می	دهــد.		

ــوان  ــه عن ــه ای ب برنامه نویســی همچــون؛ ســاعات شــاد، شــب های هــک و فرصت هــای توســعه حرف
»بافــت پیوند دهنــده« مناطــق نــوآوری هســتند. تصویــری کــه در اینجــا نشــان داده شــده اســت تنهــا 
ــار  ــت. اعتب ــوگا2 اس ــوآوری چاتان ــه ن ــی1 در منطق ــوآوری ادن ــز ن ــیار در مرک ــای بس ــی از رویداده یک

ــار3  ــا ب ــر: ویکتوری تصوی

1.	Edney	Innovation	Center 
2.	Chattanooga’s	innovation	district 
3.	Victoria	Barr 
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شهردار به عنوان حامی)مدافع(- برای پیشبرد یک منطقه 
نوآوری نقش مشهودی ایفا می کند

ــرفت	 ــرای	پیش ــالش	ب ــف	اول	ت در	ص
حضــور	داشــته	باشــد،	موفقیت	هــا	
از	تالشــگران	و	 و	 بگیــرد	 را	جشــن	
ــرای	ادامــه	تالششــان	 سخت	کوشــان	ب
حمایــت	کنــد.	بــه	طــور	خالصــه،	
از	 وســیعی	 طیــف	 حامــی،	 یــک	
و	 مهــم	 نقش	هــای	 از	 را،	 نقش	هــا	
ــای	 ــا	نقش	ه ــه	ت ــر	گرفت ــل	تغیی قاب
کوچــک	و	عملیاتــی،	ایفــا	می	کنــد.
و	 مشــخص	ترین	 بخــش	 ایــن	 در	
کــه	 را	 فعالیت	هایــی	 محتمل	تریــن	
عنــوان	 بــه	 می	تواننــد	 شــهرداران	
ــوآوری	انجــام	 ــه	ن ــی	رشــد	منطق حام

ــی  ــودن، یک ــان( ب ــع، قهرم ــی )مداف حام
از معمول تریــن نقش هایــی اســت کــه 
ــش  ــن نق ــد. ای ــا کنن ــد ایف شــهرداران بای
و  رویکــردی  مهارت هــای  بــه  اشــاره 
ــند  ــهرداران درتالش ــه ش ــری دارد ک رهب
حرکــت  بــه  شــتابدهی  منظــور  بــه 
شهرهایشــان در مســیر شــکوفایی از آنهــا 

نــد. بهره گیر
حامــی	 عنــوان	 بــه	 نقــش	 ایفــای	
بدیــن	 نــوآوری،	 منطقــه	 یــک	 در	
معناســت	کــه	بایــد	نقــش	یــک	رهبــر	
ــردم	را	 ــت	م ــی	همیشــه	در	خدم محل
داشــت	و	چشــم	اندازی	را	ارائــه	داد	
ــر	 ــد	قویت کــه	براســاس	آن	شــهر	بتوان
و	رقابت	پذیرتــر	گــردد.	حامی	بــودن	
ــای	ایجــاد	شــرایط	 ــه	معن همچنیــن	ب
مناســب	بــرای	پیشــرفت	در	آینــده	
اســت،	چه	ایــن	شــرایط	از	طریــق	ارائه	
ــده	 ــرای	رشــد	در	آین ــک	نقشــه	راه	ب ی
ــه	واســطه	تفویــض	 ــا	ب ــد	ی بدســت	آی
اختیــارات	بــه	دیگــران	بــرای	رهبــری.	
همچنیــن،	یــک	حامــی	بایــد	همــواره	

Champion
مدافع
/ اسم/

1. یک جنگجو یا مبارز
2. یک حامی یا مدافع 

3. کسی که برای احقاق حق یا شرافت 
مبارزه می کند.
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ــت. ــده	اس ــرح	داده	ش ــد،	ش دهن
1. یــک چشــم انداز یــا فراخــوان 

فعالیت هــا، منتشــر کنیــد.
ــد	 ــی	می	توان ــا	زمان ــک	شــهردار	غالب ی
ــد	 ــر	برس ــه	نظ ــرایط	ب ــن	ش در	بهتری
از	 مشــخصی	 چشــم	انداز	 کــه	
بــر	 مبتنــی	 آینــده	 در	 موفقیت	هــا	
بســتر	 و	 باشــد	 داشــته	 تجربیــات	
تحقــق	آن	در	قالــب	اهــداف	و	ایده	هــا	
ــداد	انگشت	شــماری	 ــد.	تع ــه	ده را	ارائ
ــا،	 از	شــهرداران	ایــاالت	متحــده	و	اروپ
در	ســخنرانی	افتتاحیــه	یــا	بیانیــه	
ــرای	 ــم	اندازی	را	ب ــود،	چش ــهری	خ ش
توســعه	نــوآوری	ارائــه	نموده	انــد.	

شــهرداران	 مــوارد،	 از	 بســیاری	 در	
رشــد	 بــرای	 خــود	 چشــم	انداز	
نوآورانــه	را	بــه	یــک	جغرافیــای	خــاص	
-	یــک	منطقــه	-	بــرای	فعالیــت	آینــده	
در	 گره	زده	انــد.	 ســرمایه	گذاری	 و	
ســال	2010	و	در	پنجمیــن	ســخنرانی	
ــاس	 ــه،	شــهردار	بوســتون	توم افتتاحی
را	 خــود	 چشــم	انداز	 منینــو1،	 ام.	
ــب	 ــدر	در	قال ــرای	توســعه	مجــدد	بن ب
ــرد	 ــیم	ک ــوآوری	ترس ــه	ن ــک	منطق ی
ــن	بخــش	 ــود	در	ای ــیه	موج ــه	حاش )ب
ــلونا،	 ــهردار	بارس ــد(.	ش ــه	کنی مراجع

1. Thomas M. Menino 

ــرای	 ــرک	ب ــه	مح ــاز	ب ــان	کالز2	نی ج
عنــوان	 بــه	 را	 اقتصــادی	 تغییــرات	
مزیــت	 تقویــت	 بــرای	 وســیله	ای	

ــرد.	 ــان	ک ــهر	بی ــی	ش رقابت
انــدی	 شــهردار	 	2014 ســال	 در	
شــهری	 چاتانــووگا،	 در	 بــرک3	
در	 تنســی4،	 شــهرقی	 جنــوب	 در	
شــهری”	 “بیانیــه	 ارائــه	 ســخنرانی	
ــت	 ــرای	تقوی ــم	اندازی	را	ب ــود،	چش خ
از	 شــهری	 نــوآوری	 پتانســیل	های	
طریــق	توســعه	منطقــه	نــوآوری	ارائــه	
داد.	در	حالی	کــه	ایــده	اطالع	رســانی	
عمومــی	توســعه	یــک	منطقه	نــوآوری،	
ــع	 ــرای	کســب	وکارها،	مناف ــژه	ب ــه	وی ب
ــد	 ــرک	خواه ــات،	مح ــهر	و	مطبوع ش
ــینه	 ــه	پیش ــاز	ب ــدام	نی ــن	اق ــود،	ای ب
شــغلی	بــه	عنــوان	پیش	نیــاز	دارد.		در	

ــوع: ــن	موض ــده	آل،	ای ــت	ای حال
ــه	 ــه	ب ــی	اولی ــک	ارزیاب ــه	ی ــاز	ب -	نی
ــهر	در	 ــا	ش ــه	آی ــن	آنک ــور	تعیی منظ
حــال	رشــد	بــوده	یــا	برخــوردار	از	
ــه	 ــت،	دارد	)ب ــی	اس ــای	رقابت دارایی	ه
دارایی	هــای	شــهر	 ارزیابــی	 بخــش	

ــد(.	 ــه	کنی مراجع
-	نیــاز	بــه	گفتگــو	بــا	رهبــران	مدنــی،	
ــا	 ــی		ب ــی	محل ــی	و	غیرانتفاع اجتماع

2. Joan Clos 
3. Andy Berke 
4. Chattanooga, Tenn. 
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ــاد	 ــا	و	ایج ــع	آنه ــی	مناف ــدف	ارزیاب ه
اجمــاع؛	و	نیــز	برگــزاری	مذاکــرات	
ــهر	 ــه	ش ــی	ک ــورد	نقش ــی	در	م داخل
تمایــل	بــه	ایفــای	آن	دارد،	اســت	
ــان	 ــدی	کارکن ــال،	زمان	بن ــرای	مث )ب
برنامه	ریــزی	و	 و	منابــع،	پشــتیبانی	

مشــارکت	رهبــری(.
ــران  ــه دیگ ــود را ب ــارات خ 2. اختی

ــد. ــذار کنی واگ
اســت	 ممکــن	 مــوارد،	 برخــی	 در	
ــن	باشــد	کــه	 تشــخیص	شــهرداران	ای
بهتریــن	راه	بــرای	رشــد،	واگــذاری	
ــت	 ــه	وق ــه	کســانی	اســت	ک ــدرت	ب ق
ــا	 ــردن	کاره ــگ	ک ــت	هماهن و	صالحی
را	در	مقیــاس	فرامحلــی	دارنــد.	)بــرای	
اطــالع	از	چگونگــی	انجــام	ایــن	کار	در	
ــه	 ــیه	مراجع ــه	حاش ــس	ب ــنت	لوئی س

ــد.( کنی

در  منینــو،  ام.  تومــاس  شــهردار 
بیانیــه شــهری خــود در ســال 2010،  
ــه  ــک منطق ــرای ی ــر را ب ــم انداز زی چش

گذاشــت: اشــتراک  بــه  نــوآوری 
رویکــرد جدیــدی بــرای  اســکله مطــرح 
شــده اســت - رویکــردی کــه هــم 
ــا  ــت. م ــی اس ــم تجرب ــنجیده تر و ه س
ــر  ــزاران ایک ــن ه ــد ای ــم بای ــه باه هم
)4,047 متــر مربــع( را در قالــب مرکــزی 
و  دانش بنیــان  فعالیت هــای  بــرای 
ــا  ــم. م ــعه دهی ــه توس ــاغل خالقان مش
صنایــع  در  را  نــوآوری  خوشــه های 
مراقبت هــای  و  بیوتکنولــوژی  ســبز، 
ــع  ــایر صنای ــعه وب و س ــتی، توس بهداش
اینجــا،  در  و  کــرد.  خواهیــم  تعریــف 
را  مســکن  جایگزیــن  مدل هــای  مــا 
ــای  ــا ایده ه ــرد. م ــم ک ــش خواهی آزمای
ــم کــرد کــه  ــدی را آزمایــش خواهی جدی
فرصت-هــای شــغلی/زندگی را در اختیــار 
کارآفرینــان قــرار می دهنــد و مســکن 
بــرای  را  اســتطاعت  قابــل  اشــتراکی 

می کننــد. فراهــم  پژوهشــگران 
تجربــه ســال ها مهندســی مالــی مــا 
مســکن  زمینــه  در  بحــران  دچــار  را 
ــه  ــه ب ــت ک ــت آن اس ــت. وق ــرده اس ک
ــا  ــم. م ــی« بازگردی ــی مهندس »مهندس
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بــا  را  توســعه دهندگان  و  معمــاران 
ــا   ــرد ت ــم ک ــه رو خواهی ــش روب ــن چال ای
ــد و  طراحی هــای نویــن، نقشــه های جدی
مصالــح جدیــد را تجربــه کننــد. ماموریت 
ــود  ــن خواهــد ب ــه همــه ای ــا نســبت ب م
ــی را  ــت و یکم ــرن بیس ــه ق ــه منطق ک
ــای  ــه پاســخگوی نیازه ــم ک ایجــاد کنی
نوآورانــی اســت کــه در بوســتون زندگــی 
ــا هــدف ایجــاد جاذبــه  و کار می کننــد  ب
و  شــهری  آزمایشــگاه  یــک  شــغلی، 
بــرای  آن  آموخته هــای  از  بهره  منــدی 

ــهر. ش

3. توســعه یــک برنامــه، اقــدام 
راهبــردی. محــور، 

بــا	رهبــری	شــهردار،	مدیــران	اجرایــی	
برنامه	ریــزی	 در	 می	تواننــد	 شــهری	
ایفــا	کــرده	و	همزمــان	بــا	 نقــش	

ــد.	 ــی	کار	کنن ــران	محل رهب
مفاهیــم	 بســیاری،	 دیــدگاه	 از	
برنامــه	ای	 توســعه	 و	 برنامه	ریــزی	
فرایندهــای	 از	 شــرحی	 می	توانــد	
طوالنــی،	دســت	و	پاگیــر	و	پرهزینــه	را	
تداعــی	کنــد.	بــرای	مناطــق	نــوآوری،	
بــه	 دســت	یابی	 ایــده	آل	 ســناریوی	

تعادلــی	ســالم	اســت:	

-	مبتنــی	بــر	تجربیاتــی	کــه	مشــخص	
ســرمایه	گذاری	 مزایــای	 می	کننــد	

ــت،	 چیس
ــب	بــرای	 ــه	انــدازه	کافــی	مناس -	ب
ــران	 ــالف	بازیگ ــارکت	و	ائت ــب	مش جل

ــت، ــی	اس محل
-	و	بــه	انــدازه	کافــی	برای	پاســخگویی	
بــه	تغییــرات	ســالم	در	بــازار،	هوشــمند	

ست.		 ا
بارســلونا،	ســنت	لوئیــس،	پراویدنــس1		
و	پــارک	مثلــث	پژوهــش	)یــک	مــدل	
پــارک	علمــی	شــهری	در	منطقــه	ای	از	
کارولینــای	شــمالی(	همــه	نمونه	هایــی	
کــه	 هســتند	 نــوآوری	 مناطــق	 از	
ــاد	 ــکل	گیری	اقتص ــرای	ش ــی	ب طرح
مکان	ســازی،	 محلــه،	 خــاص	
شبکه	ســازی	و	فرصت	هــای	فراگیــر	

ــد. ــعه	داده	ان را	توس
رونــد	 بارســلونا	 کــه	 حالــی	 در	
طراحــی	 و	 هدایــت	 را	 برنامه	ریــزی	
کــرده	و	بودجــه	آن	را	تامیــن	نمــوده،	
شــهر	ســنت	لوئیــس	نقــش	پشــتیبان	
را	ایفــا	کــرده	اســت.	در	همــه	مــوارد،	
ــه	 ــابه(	ب ــران	مش ــا	مدی ــهرداران	)ی ش

عنــوان	حامــی،	عمــل	نموده	انــد.

1. Providence 
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انجــام  کوتاه مــدت  اقدامــات   -4
دهیــد و نیــروی محرکــه ایجــاد 

ــد.  کنی
ــا،	 ــی	آن	ه ــران	اجرای شــهرداران	و	مدی
از	تالش	هــای	 همچنیــن	می	تواننــد	
بــا	 امــا	 هزینــه	 کــم	 کوتاه	مــدت،	
ــا	هــدف	تقویــت	مناطــق	 ــاال	ب تاثیــر	ب
ــه	 ــرادی	ک ــن	اف ــط	بی ــوآوری	و	رواب ن
می	کننــد،	 کار	 و	 زندگــی	 آنجــا	 در	
حمایــت	نماینــد.	راهبــرد	مکان	ســازی	
	)LQC(	1ــر ــر،	ســریع	تر،	ارزان	ت چابک	ت
برنامه	ریــزان	 بــرای	 اســت	 روشــی	
ــر	 ــور	تفک ــه	منظ ــوآوری	ب ــه	ن منطق
و	 پیشــرفت	ها	 دربــاره	 خالقانــه	

1. LQC: Lighter, Quicker, Cheap-
er 

فضاهــای	 در	 کم	هزینــه	 بهبودهــای	
ــریع	 ــرای	س ــت	اج ــه	قابلی ــی	ک عموم
دارنــد.	تجربیــات	صــورت	گرفته	نشــان	
ــن	و	 ــی	کوچکتری ــه	حت ــد	ک می	دهن
ســاده	ترین	تالش	هــا	نیــز	می	توانــد	
منجــر	بــه	تغییــرات	بــزرگ	شــود.	بــه	
ــای	 ــا	فرآینده ــگ	ب ــا	هماهن ــای	ی ج
ــرد	 ــزی	بســیار	متمرکــز،	راهب برنامه	ری
را	 جوامــع	 تــا	 اســت	 قــادر	 	،LQC
یــاری	دهــد	تــا	مناطــق	نــوآوری	را	بــه	
عنــوان	فعالیت	هــای	همــواره	در	حــال	
تکامــل	و	پیشــرفت،	بداننــد	و	معرفــی	
کننــد.	ایــن	ویژگــی	بیانگــر	یکــی	
اســت:	 	LQC مهــم	 مزیت	هــای	 از	
توانایــی	ایجــاد	و	تســت	فــوری	پــروژه	
بــا	مشــارکت	مســتقیم	جامعــه.	اجــرای	

ــدی  ــه منطقه بن ــا ابزارهــای خالقان ــزی ب ــب برنامه ری ــوآوری، ترکی ــه ن ــرای ایجــاد منطق در بارســلونا ب
ــرای  ــاص ب ــای خ ــا ویژگی ه ــن ب ــکلی نوی ــه ش ــا، ب ــالط کاربری ه ــم و اخت ــش تراک ــت افزای جه

ــپانیا. ــلونا، اس ــت. عکــس: شــهر بارس ــد صــورت گرف ــوآوری جدی ــای ن فضاه
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ــد: ــک	کن ــر	کم ــوارد	زی ــه	م ــد	ب ــای	LQC	می	توان ــه	پروژه	ه اولی
ــی	روح	 ــال	ب ــه	قب ــی	ک ــای	عموم ــات	در	فضاه ــن	امکان -		زندگی	بخشــی	و	تامی

ــوآوری.	 ــش	مشــترک	در	بســیاری	از	مناطــق	ن ــد	-	یــک	چال بودن
-		شکســتن	مقاومــت	در	برابــر	تغییــر،	در	جوامــع	آســیب	پذیر	و	نادیده	انگاشــته	
ــر	را	از	دســت	 ــه	احتمــال	تغیی شــده	کــه	ممکــن	اســت	حتــی	ایمــان	خــود	ب

داده	باشــند.	
-	ایجاد	تمایل	و	عالقه	مندی	در	سرمایه	گذاران	بالقوه،	دولتی	و	خصوصی.

-	ایجاد	)یا	بازتولید(	حس	تعلق	جمعی	به	محله	یا	منطقه	
-		انتشــار	و	بازنشــر	تجربیــات	ارزشــمند	موثــر	بــر	روی	تالش	هــای	برنامه	ریزانــه	

آتــی	و	بهبــود	شــرایط	در	فضاهــای	عمومــی	در	بلنــد	مدت.	
-	تشــویق	جامعــه	بــه	ســهیم	بــودن	)بــه	عنــوان	نمونــه،	از	طریــق	آگاه	ســازی،	
دربــاره	اینکــه	چطــور	طراحــی	یــک	معبــر	جدیــد	شــهری	بــر	روی	جریان	هــای	
ــذارد(.	 ــر	می	گ ــز	اث ــا	نی ــی	پیاده	ه ــه	جابه	جای ــواره	ها	بلک ــا	س ــه	تنه ــی	ن ترافیک
ــا،	 ــک	اتومبیل	ه ــان	ترافی ــر	جری ــا	ب ــه	تنه ــد	ن ــی	جدی ــه	طراحــی	خیابان چگون

ــران	پیــاده	نیــز	تاثیــر	می	گــذارد(.	 ــر	عاب بلکــه	ب
ــت	از	 ــدف	حمای ــا	ه ــم	ب ــازی	مه ــای	شبکه	س ــدازی	رویداده ــت	راه	ان -	اهمی

ــوآوری	 ن
ــت	 ــد	-	و	دول ــتفاده	می	کن ــرد	LQC	اس ــه	از	رویک ــی	ک ــه	از	مناطق ــک	نمون ی
ــوآوری	 ــه	ن ــی	داری	را	در	اجــرای	آن	داشــته-	منطق ــم	و	معن ــی	نقــش	مه محل
ــه	اینکــه	 ــا	توجــه	ب ــورک	اســت.	ب ــک	فارســت	2در	وینســتون-	ســالم3	نیوی ِوی
ــت،	 ــه	اس ــن	منطق ــه	در	ای ــی	و	موردتوج ــوع	اصل ــتی،	موض ــالمت	و	تندرس س
ــه	عنــوان	 ــارک	بِیلــی4،	ب ــرای	ایجــاد	پ کارکنــان	و	ســاکنان	محلــی	محرکــی	ب
ــا	مســاحت	5.	1	ایکــری	در	محــدوده	ای	کــه	در	پیــش	 یــک	فضــای	عمومــی	ب
ــن	 ــوده،	شــدند.	در	ای ــا	در	شــهر	ب ــی	آفریقایی-آمریکایی	ه ــز	زندگ ــن	مرک از	ای
مــکان	هــر	هفتــه،	مجموعــه	ای	از	فعالیت	هــای	اجتماعــی،	ســخنرانی	ها	و	
کالس	هــا،	در	کنــار	ســایر	رویدادهــا	و	فعالیت	هایــی	کــه	بــرای	ایجــاد	تعامــالت	
2. Wake Forest 
3. Winston-Salem 
4. Bailey Park 
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ــوم	 ــگاه	مفه ــت	جای ــا	هــدف	تقوی ــا	طراحــی	شــده،	ب ــان	ومحلی	ه ــن	ذینفع بی
ــود.	 ــزار	می	ش ــه	برگ ــوآوری	در	جامع ن

ــنت  ــت در س ــرای موفقی ــدرت ب ــذاری ق ــی: واگ ــوان حام ــه عن ــهردار ب ش
ــس لوئی

اگرچــه	ســنت	لوئیــس	مرکز	اصلــی	اســتقرار	مجموعه	ای	چشــمگیر	از	موسســات	
ــک	 ــا	نزدی ــی	و	زیســتی	اســت،	ام ــوم	گیاه ــای	پژوهشــی	عل ــال	در	زمینه	ه فع
ــا	 ــای	ارتق ــود	موقعیت	ه ــل	وج ــه	دلی ــتعدادهایش	را	ب ــتارت	آپ	ها	و	اس ــود	اس ب
در	جاهــای	دیگــر	از	دســت	بدهــد.	در	ســال	2000،	ایــن	موسســات	بــا	یکدیگــر	
اجمــاع	کــرده	و	به	هــم	پیوســتند	تــا	اکوسیســتم	نــوآوری	را	شــکل	دهند	و	ایــن	
رونــد	را	معکــوس	نماینــد.	ایــن	ایــده	بــه	طــور	رســمی	در	ســال	2006	زمانــی	
ــن	 ــره	آلدرم ــت	مدی ــلی	)Slay	Francis(	و	هیئ ــیس	اس ــهردار	فرانس ــه	ش ک
ــرای	 ــی	ب ــی	محل ــر	انتفاع ــازمان	غی ــک	س ــه	ی ــی	را	ب )Alderman(	اختیارات

نظــارت	بــر	ایجــاد	منطقــه	نــوآوری	اعطــا	کردنــد،	تقویــت	شــد.
ــال	2002	 ــه	در	س ــی	501	c((3	ک ــت	مالیات ــک	معافی ــس	)Cortex(،	ی کورتک
تعییــن	شــد،	بــه	مجموعــه	ای	از	قدرت	هــای	حیــرت	آور	اهــدا	شــد	-	تصمیمــی	
کــه	بــه	گفتــه	رهبــران	فعلــی	آن	بــرای	موفقیــت	منطقــه	ضــروری	اســت.	بــه	
ــل	یــک	 ــرای	تبدی ــار	داده	شــد	کــه	یــک	طــرح	جامــع	ب ــن	اختی کورتکــس	ای

LQC می توانــد بــه جوامــع کمــک کنــد تــا مناطــق نــوآوری را بــه نمایــش بگذارنــد. ســاکنان محلــه 
نــوآوری وینستون-ســالم  از غــروب ]مراســم[ موســیقی لــذت می برنــد. عکــس از: لینــدزی یاربــرو.
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محلــه	صنعتــی		200	ایکــری	بــه	یــک	مرکــز	نــوآوری	در	فنــاوری	تدویــن	کنــد.	
ــه	 ــه،	تهی ــی	و	جامع ــای	محل ــا	مشــورت	نهاده ــع	ب ــک	طــرح	جام کورتکــس	ی

ــب	شــد. ــزی	ســنت	لوئیــس	تصوی کــرد	کــه	توســط	کمیســیون	برنامه	ری
همچنیــن	بــه	کورتکــس	ایــن	قــدرت	داده	شــد	کــه	بــه	عنــوان	توســعه	دهنده	
کلیــدی	بــا	صالحیــت	صــدور	کاهــش	مالیــات	و	دامنــه	عمــل	گســتردهفعالیت	
ــد	 ــا	رون ــادر	ســاخت	ت ــد.	مجمــوع	اختیــارات	و	قــدرت	کورتکــس،	آن	را	ق نمای
تغییــر	محلــه	ای	را	کــه	بــه	یــک	منطقــه	آلــوده	تبدیــل	شــده،	بــه	یــک	منطقــه	
نــوآور	در	حــال	رونــق،	ســرعت	بخشــد.	از	ســال	2004،	600	میلیــون	دالر	بــرای	
ایجــاد	4200	شــغل	مرتبــط	بــا	فنــاوری	و	ســاخت	1.7	میلیــون	فــوت	مربــع	[
ــرای]	فضــای	فعالیتــی،	ســرمایه	گذاری	شــده	اســت.	پــس	از	تکمیــل	فراینــد	 ب
توســعه،	انتظــار	مــی	رود	مجموعــه	نــوآوری	کورتکــس	بیــش	از	2	میلیــارد	دالر	

ســاخت	و	ســاز	و	12000	شــغل	را	ایجــاد	کــرده	باشــد.
ــه  ــه چگون ــد ک ــخص کنی ــوق مش ــای ف ــام راهبرده ــتفاده از تم ــا اس 5. ب

ــوند. ــل	می	ش ــر	تبدی ــد	فراگی ــرای	رش ــیری	ب ــه	مس ــق	ب مناط
ــا	 ــد	ت ــتفاده	کنن ــی	اس ــوان	حام ــه	عن ــود	ب ــش	خ ــد	از	نق ــهرداران	می	توانن ش
مطمئــن	شــوند	کــه	مناطــق	نــوآوری	بــه	طــور	فراگیــر	رشــد	کــرده	و	توســعه	
ــات	 ــاغل	و	ثب ــه	مش ــی	ب ــوع،	دسترس ــه	تن ــدی	ک ــیرهای	رش ــد،	مس می	یابن
ــی	 ــوآوری	نقشــه	راه ــور	خــاص،	مناطــق	ن ــه	ط ــد.	ب ــی	را	تشــویق	می	کنن مال
بــرای	تقویــت	وضعیــت	مالــی	شــهرها	-	در	مشــاغل	در	حــال	رشــد،	دســتمزد	
و	ارزش	هــای	دارایــی-	ارائــه	می	دهنــد	کــه	بــرای	شــهرهایی	کــه	از	نظــر	مالــی	
ــه	 ــودن	بودج ــاد	ب ــل	اعتم ــتگی	و	غیرقاب ــوق	بازنشس ــات	حق ــل	الزام ــه	دلی ب

ــف	هســتند،	ضــروری	اســت.	 ضعی
ایــن	امــر	مســتلزم	یــک	رویکــرد	چندبعــدی	اســت	کــه	براســاس	یک	چشــم	انداز	
ــا	هــدف	توســعه	اقتصــادی	شــکل	گرفتــه	و	رفــاه	و	رونــق	اقتصــادی	 شــهری	ب
در	ســطح	گســترده	هــدف	اصلــی	آن	اســت،	کــه	رشــد	منطقــه	نــوآوری	را	بــه	
ــی	 ــل	خوب ــرای	تحقــق	آن	شــناخته	می	شــود.	دالی ــی	ب ــوان	یــک	روش	اصل عن
بــرای	پدیــد	آمــدن	چنیــن	رویکــردی	وجــود	دارد.	صنایــع	پیشــرفته	و	مبتنــی	
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بــر	فنــاوری	کــه	نواحــی	نــوآوری	را	تشــکیل	می	دهنــد،	اثــرات	اقتصــادی	قابــل	
توجهــی	دارنــد،	باعــث	تحریــک	و	رشــد	شــرکت	ها	و	رشــد	فرصت	هــای	شــغلی	
در	زمینه	هــای	گوناگــون	می	شــوند.	بــه	عــالوه	بــه	عنــوان	یــک	گــروه	فعالیتــی،	
ــا	 ــالت	و	مهارت	ه ــف	وســیعی	از	ســطح	تحصی ــا	طی ــران	ب ــا	کارگ ــن	بخش	ه ای
را	اســتخدام	می	کننــد.	بــه	عنــوان	مثــال،	بروکینگــز	دریافــت	کــه	بیــش	از	55	
درصــد	مشــاغل	در	مناطــق	نــوآوری	در	فیالدلفیــا	و	اوکالهماســیتی	بــه	مــدرک	

چهــار	ســاله	نیــاز	ندارنــد.
ــا	در	 ــوآوری	شــهری	در	مجــاورت	ی ــه	اینکــه	بســیاری	از	مناطــق	ن ــا	توجــه	ب ب
ــرای	ایجــاد	 ــا	ب ــک	فرصــت	گرانبه ــد	،	ی ــرار	دارن ــد	ق درون	محله	هــای	کم	درآم

ــا	فرصت	هــای	شــغلی	وجــود	دارد. ــن	محــالت	ب ــد	ســاکنان	ای پیون
شــهردار در نقــش حامــی: تعییــن منطقــه	ای در چاتانــوگا )Chattanooga( بــا 

هدف مســیر رشــد
در	اوایــل	ســال	2015،	شــهردار	انــدی	بــرک	)Berke	Andy(	خبــر	شــکل	گیری	
ــری	 ــه	140	ایک ــک	منطق ــوان	ی ــه	عن ــوگا	را،	ب ــد	چاتان ــوآوری	جدی ــه	ن منطق
ــا	اعــالم	 ــی	و	ســاکنان،	علن ــران	محل ــی	رهب در	مرکــز	شــهر،	قبــل	از	گردهمای
ــت	در	همپشــایر	 ــا	ســریعترین	اینترن کــرد.	شــهردار	بیــان	کــرد،	»منطقــه	ای	ب
غربــی«	و	همچنیــن	در	ســخنانش	گفــت	»منطقــه	نــوآوری،	جایــگاه	مــا	را	بــه	
ــن	 ــرد«.	ای ــد	ک ــت	خواه ــرن	21	تقوی ــاد	ق ــران	در	اقتص ــی	از	رهب ــوان	یک عن
ــر	روی	 ــوگا	را	ب فراخــوان	اولیــه،	و	تمــام	تالش	هــای	ســخت	پــس	از	آن،		چاتان
نقشــه	جــای	داده	اســت.	در	تمــام	روزنامه	هــای	محلــی،	وبالگ	هــای	اینترنتــی	
	New	York	Times(	ــون ــز	و	فورچ ــد	نیویورک	تایم ــی	مانن ــانه	های	جهان و	رس
Fortune	and(،	خواننــدگان	آموختنــد	کــه	چطــور	شــهری	متوســط	در	جنــوب	

بــرای	خــود	نقشــی	در	اقتصــاد	نــوآوری	تعریــف	کــرده	اســت.	
ایــده	منطقــه	نــوآوری	چاتانــوگا	طــی	ماه	هــا	تحقیــق	شــکل	گرفــت،	از	طریــق	
	Gig	،فنــاوری	ویــژه	گــروه	جلســات	در	و	شــد	اصــالح	متخصصیــن	ــا گفتگــو	ب
و	کارگــروه	کارآفرینــی	تقویــت	شــد.	گــروه	کاری	27	نفــره	متشــکل	از	رهبــران	
ــه	 ــوآوری	را	ب ــق	ن ــهردار،	مناط ــاور	ش ــروه	مش ــب	گ ــاری،	در	قال ــی	و	تج مدن
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ــه	 ــر	ب ــای	منحص ــرداری	از	دارایی	ه ــرای	بهره	ب ــه	ب ــرد	بهین ــک	راهب ــوان	ی عن
ــر	1	گیگابیتــی	اســت	کــه	ســرعت	آن	 ــوگا،	کــه	شــامل	شــبکه	فیب ــرد	چاتان ف
ــن	 ــروز	ای ــد.	ام ــی	می	کن ــت،	معرف ــی	اس ــن	مل ــریع	تر	از	میانگی ــر	س 200	براب
منطقــه	مــکان	اســتقرار	مرکــز	جدیــد	نــوآوری	اِدنــی	)Edney(	اســت،	کــه	یــک	
مرکــز	90،000	فــوت	مربعــی	اســت	کــه	از	پایــگاه	کارآفرینــی	در	حــال	رشــد	
ــان	 ــی	میزب ــز	ادن ــاه	اول،	مرک ــد.	در	12	م ــت	می	کن ــه	پشــتیبانی	و	تقوی منطق

ــود. ــرکت	کننده	ب ــش	از	25000	ش ــا	بی ــداد	ب ــش	از	1000	روی بی
در	حالــی	کــه	رشــد	تجــاری	و	شــغلی	پیــش	شــرط	ایجــاد	فرصت	هــای	
ــد	از	 ــود.	شــهرداران	همچنیــن	بای ــی	نخواهــد	ب ــا	هنوزکاف اقتصــادی	اســت،	ام
ــزی	 ــان	برنامه	ری ــی	می ــاد	یکپارچگ ــبب	ایج ــه	س ــی	ک ــا	و	برنامه	های راهبرده
ــعه	 ــتای	توس ــا	در	راس ــی،	تالش	ه ــای	آموزش ــی،	نوآوری	ه ــروی	کار	عموم نی
ــوآوری	 ــور	ن ــق	نوظه ــی	در	مناط ــات	محل ــد	حی ــای	تجدی ــاغل	و	برنامه	ه مش
می	گــردد،	حمایــت	کننــد.	-	بــرای	توســعه	منطقــه	ای	فراگیــر	ایــن		برنامه	هــا	را	
به	یکدیگــر	پیونــد	زنــد-.	شــواهد	حاصــل	از	موسســات	غیرانتفاعــی	و	موسســات	
در	مرکــز	ابتــکارات	مهارتــی	فیالدلفیــای	غربــی	و	دانشــگاه	علوم	پزشــکی	
کلیولنــد	نشــان	می	دهنــد	کــه	چنیــن	تالش	هایــی	مکان	-مبنایــی	باعــث	
ــه	 ــک	ب ــر	و	کم ــروی	کار	متنوع	ت ــاد	نی ــان،	ایج ــردش	کاری	کارکن ــش	گ کاه
اســتفاده	از	منابــع	عمومــی	از	طریــق	ارتبــاط	بهتــر	آن	هــا	بــا	نیازهــای	کارفرمــا	
می	شــود.	در	حالــی	کــه	ایجــاد	یــک	اقتصــاد	نــوآوری	فراگیــر	نیازمنــد	تــالش	
بلندمــدت	اســت،	شــهرداران	می	تواننــد	بــا	اســتفاده	از	روش	LQC	کــه	در	بــاال	
توضیــح	داده	شــد،	اقدامــات	و	حــرکات	کوتاه	مــدت	را	بــه	نمایــش	بگذارنــد.	ایــن	
اقدامــات	می	توانــد	شــامل	مشــارکت	بــا	ذی	نفعــان	منطقــه	نــوآوری	در	تدویــن	
برنامه	هــای	عمومــی		بــا	هــدف	جــذب	ســاکنان	در	منطقــه	بــرای	همــکاری	بــا	
ــا	 ــن	آن	ه ــردد.	همچنی ــه	گ ــان	منطق دانشــجویان،	پژوهشــگران	و	ســایر	کارکن
می	تواننــد	بــه	بودجــه	پروژه	هــای	هنــری	عمومــی،	باززنده	ســازی	فضــای	
ــه	 ــد	ک ــک	کنن ــاس	کم ــک	مقی ــدی	کوچ ــات	کالب ــایر	اصالح ــا	س ــی	ی عموم

ــت. ــراف	اس ــای	اط ــه	محله	ه ــهر	ب ــد	ش ــان	دهنده	تعه نش
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ــا یکدیگــر مرتبــط می نمایــد  ــان را ب ــی ســاکنان و کارفرمای مرکــز ابتــکارات مهارتــی فیالدلفیــای غرب
ــتیار  ــد دس ــغلی مانن ــای ش ــا - در موقعیت ه ــوآوری فیالدلفی ــه ن ــی در منطق ــوذان اصل ــامل ذینف – ش

).Ryan Collerd( ــرد ــان کال ــی. عکــس از : رای ــظ امنیت ــر و محاف پرســتار، مدی
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شهردار به عنوان شتابدهنده - بکارگیری توان شهر برای 
تقویت منطقه نوآوری

Catalyst
شتابدهنده

/ اسم/
1. ماده ای که بدون اینکه تحت تأثیر قرار 
گیرد، واکنش شیمیایی را تسریع می کند.

2. شخص یا چیزی که یک رویداد را 
سرعت می بخشد.

شــتابدهی	نقشــی	اســت	که	شــهرداران	
بــا	 آنــان	 زیرمجموعــه	 نهادهــای	 و	
و	 قانون	گــذاری	 قــدرت	 از	 اســتفاده	
ــر	 ــرای	تاثیرگــذاری	ب ــی	خــود	ب حقوق
یــک	نتیجــه	خــاص	یــا	مجموعــه	ای	از	
ــه	 ــا	ک ــد.	از	آنج ــازی	می	کنن ــج،	ب نتای
ــاختار	 ــر	از	س ــهری	متاث ــت	ش مدیری
دامنــه	 اســت،	 ایالتــی	 دولت	هــای	
ــد	 ــهرداران	می	توانن ــه	ش ــی	ک اختیارات
ــرای	 ــتابدهنده	ب ــک	ش ــوان	ی ــه	عن ب
ــه	 ــی	ب ــند،	از	ایالت ــته	باش ــد	داش رش

ایالــت	دیگــر	متفــاوت	اســت.	بــه	طــور	
ــهری	 ــت	ش ــم	مدیری ــوز	ه ــی،	هن کل
ــاص	 ــای	خ ــش	مالیات	ه ــدرت	افزای ق
ــن	 ــی،	تعیی ــای	محل ــایر	درآمده و	س
کاربــری	زمیــن	آینــده	و	ایجــاد	تغییــر	
منطقه	بنــدی	 دســتورالعمل	های	 در	

ــد. ــی	را	دارن محل
یــک	 عنــوان	 بــه	 نقــش	 ایفــای	
شــتابدهنده	در	زمینــه	مناطــق	نوآوری	
ــه	 ــه	معنــای	آن	اســت	کــه	نســبت	ب ب
ابزارهــای	 اینکــه	چگونــه	می	تــوان	
و	 ضوابــط	 مشــخص،	 تنظیم	گــری	
از	 مالــی	 مشــوق	های	 و	 مقــررات	
ــای	 ــد	ارزش	از	دارائی	ه ــه	بازتولی جمل
ــرار	داد،	 ــتفاده	ق ــورد	اس ــی	را	م عموم

کامــال	آگاه	بــود.	
مــروری	بــر	مناطق	نــوآوری	در	سراســر	
ــن	 ــد	ای ــاالت	متحــده	نشــان	می	ده ای
مناطــق	با	ســه	چالــش	مشــخص	روبرو	
ــای	فعال	ســازی	 ــه	فرصت	ه هســتند	ک
پتانســیل	های	واقعــی	آنهــا	را	محــدود	
کــرده	اســت-	چالــش	هایــی	کــه	



61

داری،	 معنــی	 طــور	 بــه	 می	توانــد	
ــط	 ــا	توس ــه	آنه ــا	هم ــی	از	آن	ی بخش
شــهردار	بــه	عنــوان	شــتابدهنده	حــل	

شــود.
نوظهــور  مناطــق  از  بســیاری   .1
فاقــد بســتر کالبــدی الزم بــرای 
رشــد نوآورانــه هســتند )اتصــال، 

تراکــم(. و  همجــواری 
ــه	 ــوط	ب ــررات	مرب ــه	مق ــی	ک در	حال
کاربــری	زمیــن	نمی	توانــد	موجــب	
ایجــاد	و	تحریــک	یــک	منطقه	نــوآوری	
چارچوبــی	 می	توانــد	 امــا	 شــود،	
اساســی	بــرای	توســعه	تعییــن	نمایــد.	
قدیمــی،	 مجموعــه	ای	 برعکــس،	
نامناســب	یــا	انعطاف	ناپذیــر	از	قوانیــن	
کاربــری	اراضــی	اگــر	بــه	طــور	جــدی	
ــردد،	 ــوآوری	نگ ــه	ن ــع	رشــد	منطق مان
حداقــل	می	توانــد	توانایــی	منطقــه	
ــال	 ــط	فع ــک	محی ــاد	ی ــرای	ایج را	ب
ــای	 ــد.	ابزاره ــل	کن ــه	مخت و	یکپارچ
می	تواننــد	 منطقه	بنــدی	 مناســب	
ــژه	 ــه	وی ــع	شــوند،	ب ــد	واق بســیار	مفی
ــد	و	 ــب	رش ــازار	مناس ــه	ب ــی	ک هنگام
ــالک	و	 ــروش	ام ــد	و	ف ــی	در	خری ترق
مســتغالت	وجــود	دارد.	توضیحــات	
زیــر	دربــاره	ابــزار	خاصــی	بــرای	کمک	
بــه	شــهرها	جهــت	تقویــت	ایــن	بســتر	

ــت. ــدی	اس کالب

ــاد	 ــا	اقتص ــهرهایی	ب ــرای	ش ــزاری	ب اب
ــد ــال	رش ــوی	و	در	ح ق

تعریــف	یــک	اقــدام	متعادل	کننــده	
ــتفاده	 ــر	اس ــوع	حداکث ــن	دو	موض بی
به	صرفه	بــودن	 مقــرون	 حفــظ	 و	
یــک	چالــش	خــاص	بــرای	چنیــن	
شــهرهایی	کــه	در	تــالش	بــرای	ایجــاد	
ــذاب	 ــرزنده	و	ج ــوآوری	س ــق	ن مناط
ــک	 ــت.	ی ــش	اس ــک	چال ــتند،	ی هس
ــه	 ــتیابی	ب ــرای	دس ــدی	ب ــر	کلی عنص
ــری	زمیــن	 ایــن	هــدف،	اختــالط	کارب
و	حضــور	کاربــران	و	اســتفاده	کنندگان	
می	تواننــد	 شــهرها	 اســت.	 متنــوع	
مجــوز	 »افزایــش	 سیاســت	 از	
در	 توســعه	 جدیــد	 ظرفیت	هــای	
آینــده1	»	در	مناطــق	نــوآوری	بــه	
ــرای	 ــر	ب ــان	و	موث ــی	آس ــوان	راه عن
افزایــش	تراکــم،	همجــواری	و	اختــالط	
کاربــری	اســتفاده	نماینــد.	چالــش	
ایــن	روش	آن	اســت	کــه	می	توانــد	
ــه	افزایــش	قیمــت	 ناخواســته	منجــر	ب
راهــکار	 بهتریــن	 شــود.	 زمیــن	
ــد	 ــای	قدرتمن ــدی	در	بازاره منطقه	بن
ــی	در	 ــعه	آت ــتره	توس ــه	گس آنســت	ک

1. Zoning-Up 
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منطقــه	را	از	طریــق	کنتــرل	فعالیت	هــای	مولــد،	محــدود	کــرد2		امــا	از	ســوی	
دیگــر	صــدور	مجــوز	تراکــم	مــازاد،	یــا	کاربری	هــای	مســکونی،	خرده	فروشــی	و	
	PUD(3	شــده	ریــزی	برنامه	واحــد	توســعه	الگــوی	طریــق	از	را	ســودآور	تجــاری

افزایــش	داد.	 (	یــا	فرایندهــای	منطقه	بنــدی،	

2. Zoning-Low 
3. Planned Unit Development 

ــرای  ــور از آن هــا ب ــاال را تشــویق می کننــد و عب ــا ســرعت ب 1( خیابان هــای عریــض، عبــور و مــرور ب
ــی،  ــان اصل ــا از خیاب ــاختمان ها و دوری آنه ــینی س ــت. 2( عقب نش ــز اس ــش برانگی ــاده چال ــران پی عاب
ــود  ــبب می ش ــینی هایی س ــن عقب نش ــد. چنی ــش می ده ــی را کاه ــال و نزدیک ــاخص اتص ارزش ش
پیونــد عملکــردی میــان ســاختمان و خیابــان کــه باعــث می توانــد یــک قلمــرو عمومــی را شــکل دهــد، 
از بیــن بــرود.  3( نبــود فعالیت هــا در طبقــه همکــف کمــک می کنــد تــا بتــوان درک کــرد چــرا مــردم 

ــروژه فضاهــای عمومــی در اینجــا دیــده نمی شــوند. عکــس از: پ

ــه  ــرای تســهیل شبکه ســازی و ب ــی اســت کــه ب ــوآوری بوســتون فضای ــه ن ــب منطق ــی، قل ــاالر اصل ت
.Gustav Hoiland Flagship :ــس از ــت.  عک ــده اس ــی ش ــده طراح ــتراک گذاری ای اش
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ــزی،	 ــد	برنامه	ری ــن	فراین ــق	ای ــده	)PUD(:	از	طری ــد	برنامه	ریزی	ش ــعه	واح توس
توســعه	دهنده	می	توانــد	انعطاف	پذیــری	را	از	محدودیت	هــای	منطقه	بنــدی	
ــن	 ــه	ای ــه	دســت	آورد	ک ــاز(	ب ــول	مج ــش	از	حــد	معم ــم	بی ــا	تراک ــوال	ب )معم
ــه	 ــن	نگ ــد.	پایی ــاق	می	افت ــوم	اتف ــرای	عم ــی	ب ــه	مزایای ــاز	در	ازای	ارائ امتی
ــا	 ــه	ب ــد	ک ــازه	می-ده ــهر	اج ــان	ش ــه	کارکن ــه	ب ــدی	پای ــتن	منطقه	بن داش
ــه	در	 ــت	رفت ــی	از	دس ــای	اصل ــا	دارائی	ه ــد	ت ــره	کنن ــعه	دهندگان	مذاک توس

ــه:	 ــوان	نمون ــه	عن ــد،	ب ــا	نماین ــه	را	مهی منطق
-	فراهــم	آوردن	فضــا	یــا	ســاختاری	بــرای	مراکــز	پــرورش،	مرکــز	نــوآوری	یــا	
ــده	و	 ــم	آم ــد	گرده ــا	مشــتاق	می	توانن ــام	ی ــان	ع ــه	در	آن	کارآفرین ــزی	ک مرک

تبــادل	نظــر	کننــد.
ــا	بازارهــای	 ــرای	ماشــین	های	عرضه	کننــده	مــواد	غذایــی	و	ی ــاز	ب -	فضاهــای	ب

کشــاورزان
-	بهبود	فضاهای	ویژه	خیابانی	

-	فیبر	برای	پهنای	باند	با	سرعت	باال	)1	گیگابیت(
ــاد	 ــا	ایج ــه	ی ــواری	یکپارچ ــه	س ــا	دوچرخ ــاده	ی ــبکه	های	عابرپی ــاد	ش -	ایج

ایســتگاه	های	دوچرخــه	اشــتراکی
-	وسایل	نقلیه	برای	گردش	بین	یا	داخل	منطقه

ــو- ــد	گفتگ ــک	فراین ــق	ی ــتون	از	طری ــوآوری	بوس ــه	ن ــی	در	منطق ــاالر	اصل ت
ــع	 ــوان	بخشــی	از	پیمــان	مناف ــه	عن ــوع	PUD	ایجــاد	شــده	اســت.	ب ــا	از	ن مبن
کامیونیتــی1،	توســعه	دهنده	امــالک	بوســتون	گلوبــال	اینوســترز2	موافقــت	کــرد	
کــه	در	ازای	تصویــب	طــرح	توســعه	23	ایکــری	اســکله،	تــاالر	اصلــی	منطقــه	را	
بــدون	هیــچ	هزینــه	ای	بــرای	شــهر	بســازد.	تــاالر	اصلــی	نــوع	جدیــدی	از	فضــای	
شــهری	اختصــاص	یافتــه	بــرای	جامعــه	نــوآوری	بــا	هــدف	گــردآوری	و	تبــادل	
ــای	 ــی	و	فضاه ــاز	کاری،	آموزش ــای	ب ــامل	فضاه ــاالر	ش ــن	ت ــت.	ای ــا	اس ایده	ه
ــاالر	 ــت.	ت ــوع	اس ــتفاده	های	متن ــل	اس ــر	قاب ــای	انعطاف	پذی ــدادی	و	فضاه روی

1. Community Benefit Agreement. 
2. Boston Global Investors 
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اصلــی	منطقــه	اگــر	نگوئیــم	قلــب	منطقــه	نــواوری	بوســتون	اســت،	بایــد	اذعــان	
کــرد	کــه	بــدون	شــک	نقــش	یــک	»هــاب«	را	دارد.	

ــورد	 ــی	در	م ــارات	کاف ــهرها	اختی ــه	ش ــا	ب ــر	ایالت	ه ــان:	اکث ــق	همپوش مناط
ــتفاده	و	 ــوارد	اس ــد	م ــهر	بتوان ــا	ش ــد	ت ــی	می	دهن ــدی	محل ــررات	منطقه	بن مق
ــد.	 ــاز	خــود	را	در	یــک	منطقــه	تعییــن	شــده،	مشــخص	کن ــورد	نی ــات	م امکان
ــرا	 ــود،	زی ــده	می	ش ــان	نامی ــه	همپوش ــوان	منطق ــه	عن ــوال	ب ــه	معم ــن	منطق ای
ــه	 ــزی	اولی ــت.	برنامه	ری ــده«	اس ــانده	ش ــود	»پوش ــدی	موج ــاالی	منطقه	بن در	ب
ابتــدا	کاربری	هــای	مطلــوب	مرتبــط	بــا	نــوآوری	را	کــه	بعــدا	بــه	عنــوان	مبنایــی	

ــد.	 ــن	می	کن ــد،	تعیی ــتفاده	می	گردن ــه	اس ــرات	در	منطق ــرای	تغیی ب
شــهرها	معمــوال	در	ازای	رعایــت	کاربری	هــای	نــوآوری	تعریــف	شــده	در	طــرح،	
بــه	عنــوان	تشــویق	یــا	اجتنــاب	از	قــرار	گرفتــن	در	معــرض	تصــرف،	بــه	مالــکان	
ــی	 ــد.	تصــرف	در	جای ــم	بیشــتر	می		دهن ــاخت	تراک ــوز	س ــرمایه	گذارها	مج و	س
ــل	 ــه	دلی ــد	ب ــی	بای ــه	بخــش	دولت ــد	ک ــا	می	کن ــک	ادع اســت	کــه	صاحــب	مل
گرفتــن	تمــام	یــا	بخشــی	از	ارزش	امــالک	آنهــا	بــه	واســطه	تعریــف	کاربری	هــای	

کــم	ســود،	ایــن	ضــرر	را	جبــران	نمایــد.
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــویق کننده اس ــتابدهنده: تش ــوان ش ــه عن ــهردار ب ش

ــس ــاک در لس	آنجل پ
ــو	ویالرایگوســا	)Villaraigosa	Antonio(،	شــهردار	ســابق	 ــه	آنتونی ــی	ک هنگام
ــی	 ــه	های	اصل ــی	از	خوش ــوان	یک ــه	عن ــاک	را	ب ــای	پ ــس،	فناوری	ه ــس	آنجل ل
ــهری،	 ــعه	ش ــس	بازتوس ــراه	آژان ــه	هم ــت	او	-	ب ــرد،	دول ــی	ک ــادی	معرف اقتص
وزارت	آب	و	نیــرو	)LADWP(	و	دانشــگاه	های	بــزرگ	منطقــه	-		تصریــح	کردنــد	
کــه	بــرای	دســتیابی	بــه	رشــدی	ســریع	و	واقعــی،	بایــد	تالشــی	یکپارچــه	و	و	
احــد	صــورت	گیــرد.	آنهــا	بــر	روی	توســعه	کریــدوری	چهــار	مایلــی	بــا	هــدف	
جــذب	شــرکت	های	فعــال	در	حــوزه	فناوری	هــای	پــاک	متمرکــز	شــدند.	
ــزار	 ــوآوری	60	ه ــد	ن ــس	جدی ــعه	پردی ــاد	و	توس ــکاری،	ایج ــای	ابت ــنگ	بن س
فــوت	مربعــی	الکرتــز	)Kretz	La(	اســت	کــه	منزلــگاه	مرکــز	رشــد	فناوری	هــای	
ــاک	شــهر،	یــک	فروشــگاه	عرضــه	کننــده	نمونه	هــای	اولیــه،	آزمایشــگاه	های	 پ



65

ــق	و	 ــز	تحقی ــتقرار	مراک ــترک	اس ــکان	مش ــر	از	م ــک	و	مهم	ت ــوب	و	خش مرط
ــت.	 ــرژی	)R&D	LADWP’s(	اس ــان	آب	و	ان ــعه	دپارتم توس

تحــت	رهبــری	شــهردار	فعلــی	اریــک	گارســتی	)Garcetti	Eric(،	طــرح	
ــل	 ــون	دالر	از	مح ــا	4.	47	میلی ــت	مجموع ــاک	توانس ــای	پ ــکاری	انرژی	ه ابت
ــرای	ســاخت	پردیــس	 بودجــه	شــهر،	ایالــت،	بودجــه	هــای	فــدرال	و	خیریــه	ب
نــوآوری	دریافــت	کنــد.	اســتقرار	مشــترک	آزمایشــگاه	های	تحقیــق	و	توســعه	بــا	
ــوده	اســت:		از	 ــز	ب ــه	ای	موفقیــت	آمی ــاک	تجرب اســتارت	آپ	های	فناوری	هــای	پ
زمــان	افتتــاح	پردیــس	در	ســال	2011،	بیــش	از	120	میلیــون	دالر	بودجــه	بــه	
ــش	از	1300	شــغل	 ــه	ایجــاد	بی ــرده	و	ب ــه	ک شــرکت	های	مشــارکت	کننده	ارائ
کمــک	کــرده	اســت.	انتظــار	مــی	رود	در	بلندمــدت	منطقــه	فنــاوری	پــاک	بیــش	

از	300	میلیــون	دالر	ارزش	اقتصــادی	لــس	آنجلــس	را	تامیــن	کنــد.
ــد	دو	نکتــه	مهــم	را	در	نظــر	داشــت.	 ــه	مناطــق	همپوشــان	بای ــرای	ایــن	گون ب
ــالک	 ــان	ام ــا	صاحب ــد	ت ــوی	باش ــی	ق ــدازه	کاف ــه	ان ــد	ب ــالک	بای ــازار	ام اول،	ب
و	توســعه	دهندگان	بتواننــد	بــازده	ســرمایه	گــذاری	کافــی	را	نســبت	بــه	
ــالک	و	 ــازار	ام ــه	ب ــا	ک ــد.	دوم،	از	آنج ــی	درک	کنن ــع	عموم ــای	مناف هزینه	ه
ــره	 ــورد	مذاک ــر	اســت،	مکانیســم	PUD	م ــب	بســیار	انعطاف	پذی مســتغالت	اغل
می	توانــد	مطلوب	تــر	از	رویکــرد	کمتــر	انعطاف	پذیــر	مناطــق	همپوشــان	باشــد.

ابزارهایی برای شهرهایی با اقتصاد بازار ضعیف
شــهرهایی	کــه	بــازار	امــالک	و	مســتغالت	در	آنهــا	رشــد	محــدود	و	کنــد	دارنــد	
اغلــب	بــه	ابزارهــای	دیگــری	بــرای	شــکل	دادن	بــه	توســعه	نیــاز	پیــدا	می	کننــد.	
اگرچــه	منطقه	بنــدی	بــه	عنــوان	یــک	ابــزار	مســتقیم	بــرای	ایــن	شــهرداری	ها	
ــدی	 ــه	منطقه	بن ــود	ک ــن	ش ــد	مطمئ ــهردار	بای ــا	ش ــری	دارد،	ام ــده	کمت فای
ــرای	 ــد.	ب ــال	ایجــاد	نمی	کن ــه	فع ــرای	ایجــاد	مناطــق	نوآوران ــی	ب موجــود	مانع
مثــال،	در	بســیاری	از	شــهرهایی	کــه	مناطــق	نــوآور	نوظهــور	در	پهنه	هایــی	کــه	
ــدی	 ــط	منطقه	بن ــا	ضواب ــد،	غالب ــوده،	شــکل	گرفته	ان ــار	ب ــا	انب ــی	ی ــال	صنعت قب
موجــود	مجــوز	اســتقرار	کاربــری	مســکونی	را	نمی	دهــد.		امــکان	ایجــاد	
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کاربری	هــای	مســکونی،	حداقــل	در	ارتبــاط	بــا	ســاختمان	ها	بــا	عملکــرد	
ــرکاری	و	ســکونت،	گامــی	مهــم	اســت. دومنظــوره	دفات

ــدد	از	 ــردی	مج ــتفاده	راهب ــد	اس ــهری	بای ــای	ش ــا،	دولت	ه ــن	اقتصاده در	ای
ــا	در	 ــا	ی ــوآوری	نوپ ــه	ن ــک	منطق ــه	در	ی ــت	را	ک ــت	دول ــت	مالکی ــالک	تح ام
مجــاورت	آن	اســت،	بــا	هــدف	کمــک	بــه	تحریــک	رشــد،		مدنظــر	قــرار	دهنــد.	

ــد(. ــه	کنی ــه	صفحــه	46	مراجع ــات	بیشــتر	ب ــرای	اطالع )ب

ابزارهایی برای اقتصاد همه شهرها
طراحــی	ویــژه	منطقــه	اســتاندارد:	مناطــق	همپوشــان	می	تواننــد	بــر	الگوهــای	
ــا	 ــز	شــوند	ی ــح	داده	شــد،	متمرک ــاال	توضی ــه	در	ب ــن،	چنانکــه	ک ــری	زمی کارب
ــتاندارهای	 ــق	اس ــی	از	طری ــرزنده	خیابان ــای	س ــق	فضاه ــتای	خل ــا	در	راس غالب
ــزار-	کــه	دارای	مــرز	مشــخصی	اســت	کــه	در	 طراحــی	فعالیــت	کننــد.	ایــن	اب
ــرار	دارد		 ــی	ق ــای	خاص ــت	کنترل	ه ــنهادی	تح ــازی	پیش ــا	بازس ــاخت	ی آن	س
ــا	 ــا	هــر	توســعه	جدیــد	ت ــه	منطقــه	بایــد	ب ــد	نشــان	دهــد	کــه	چگون -	می	توان

ســال	آینــده	رشــد	کنــد:

ــودن	نمــای	ســاختمان	ها	در	طبقــه	همکــف	)همســطح	زمیــن(	در	 -	شــفاف	ب
ــی	در	داخــل	 ــه	اتفاق ــد	چ ــد	ببینن ــاده	بتوانن ــران	پی ــا	عاب ــا	ت ــداد	خیابان	ه امت

ــد. ــاختمان	می	افت س
ــه	 ــف(	ب ــه	همک ــی	از	طبق ــل	نیم ــوال	حداق ــا	)معم ــل	فض ــص	حداق -	تخصی
رســتوران	ها،	 یــا	 بارهــا	 کافه	هــا،	 خرده	فروشــی،	 همچــون	 کاربری	هایــی	
ــای	 ــا	فضاه ــا	ی ــی«،	گالری	ه ــوم	عموم ــای	س ــا	»مکان	ه ــازنده	ی ــای	س فضاه

ــره.	 ــی	و	غی ــای	نمایش هنره
-	ایجــاد	کریدورهــا	بــا	»قابلیــت	ســاخت«،	محورهایــی	کــه	نیــاز	بــه	ســاخت	و	
ســازهای	جدیــد	دارنــد	تــا	محــدوده	خطــوط	امــالک	را	گســترش	دهــد،	فضــای	
عمومــی	بهتــری	را	شــکل	دهنــد	و	فضاهــای	خالــی	و	بالاســتفاده	را	بــه	حداقــل	
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. ند برسا

ــاختمان	ها	 ــاده	رو	و	س ــیه	پی ــن	حاش ــه	بی ــایل	نقلی ــارک	وس ــت	پ -	ممنوعی
ــری	در	 ــارک	و	بارگی ــرای	پ ــا	ب ــیه	خیابان	ه ــوط	حاش ــردن	خط ــدود	ک و	مح

ــاده. ــی	پی ــیرهای	اصل مس

-	نیاز	به	پیاده	روهای	عریض	یا	سایر	بهسازی	های	فضای	عمومی.	
ــدف	تشــویق	 ــا	ه ــدی	ب ــاز	در	منطقه	بن ــای	موردنی ــل	پارکینگ	ه کاهــش	حداق
ــدازه	 ــه	ان ــوآوری	ب ــه	ن ــی	منطق ــت	مکان ــر	موقعی ــد	وجهــی.	اگ ــل	چن حمل	ونق
کافــی	بــا	ُمدهــای	مختلــف	حمل	ونقــل	پشــتیبانی	شــود،	ضوابــط	منطقه	بنــدی	
کــه	حداقــل	پارکینــگ	موردنیــاز	را	مشــخص	کرده	انــد،	می	تواننــد	تغییــر	کننــد	
ــش	 ــده	کاه ــه	طراحی	ش ــده	در	منطق ــن	ش ــل	تعیی ــزان	حداق ــه	می به	طوریک

یابــد.	
ــرزندگی	 ــطح	س ــا	س ــبب	ارتق ــم	س ــد	ه ــگ	می	توان ــذف	پارکین ــا	ح ــش	ی کاه
عابــران	پیــاده	شــود	)زیــرا	در	ایــن	شــرایط	عابــران	پیــاده	نســبت	بــه	زمانیکــه	
یــک	پارکینــگ	چنــد	ســطحی	یــا	ســطحی	وجــود	دارد،	نماهــای	مــرده	و	بی	روح	
ــد	 ــزوای	رش ــد	ان ــش	رون ــل	کاه ــه	دلی ــم	ب ــد(	و	ه ــه	می	کنن ــری	را	تجرب کمت

ــد. عکــس از:  ــد مناطــق را تقویــت کنن ــد کــه می توانن ــادی از فضاهــای عمومــی وجــود دارن ــواع زی ان
پــروژه فضاهــای عمومــی
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ــی[	 ــل	اجتماع ــی	]تعام ــای	تعامل ــود	ظرفیت	ه ــه،	موجــب	بهب ــردی	در	منطق ف
گــردد.

تبییــن	راهبردهایــی	بــا	هــدف	ایجــاد	فضاهــای	عمومــی	بــزرگ.	توســعه	فضاهای	
ــرای	مناطــق	 ــرای	ایجــاد	مناطقــی	پیوســته،	مشــوق	و	پذی عمومــی	اثرگــذار	ب
نــوآوری	هســتند،	ضــروری	اســت.	گزینــه	پیشــنهادی،	ســاخت	یــک	محــدوده	
محصــور	بی	حاصــل،	بازتاب	دهنــده	چالش	هایــی	اســت	کــه	در	پارک	هــای	
ــزوی	 ــراد	و	شــرکت	ها	را	من ــاده	ازجامعــه	وجــود	داشــته	کــه	اف علمــی	دور	افت
می	نموده	انــد.	اگــر	فضاهــای	عمومــی	بــه	خوبــی	طراحــی	و	برنامه	ریــزی	
شــوند،	می-تواننــد	پیونــد	دهنــده	افــراد	و	شــرکت	ها	باشــند	و	بــه	طــور	موثــر	

بــه	عنــوان	قلــب	یــک	اکوسیســتم	نوآورانــه	ســالم	و	فعــال	عمــل	کننــد.
ــد	از	 ــهرها	می	توانن ــه	ش ــود	دارد	ک ــددی	وج ــای	متع ــه	راهبرده ــی	ک در	حال
آنهــا	بــرای	ایجــاد	ســرزندگی	و	فعالیــت	در	مناطــق	اســتفاده	نماینــد،	برخــی	از	

ــد	از: ــا	عبارتن ــن	آن	ه مهم	تری
	

ــرای	فضاهــای	عمومــی	موجــود	از	 ــال	ب ــد	و	فع -	شناســایی	کاربری	هــای	جدی
ــور ــی	اجتماع	مح ــد	مکان	یاب ــق	فرآین طری

-	ســرمایه	گذاری	در	فضاهــای	عمومــی،	بــه	طــور	بالقــوه	بــا	اســتفاده	از	امــوال	
عمومــی	)همانطــور	کــه	در	بخــش	زیــر	توضیــح	داده	شــده	اســت(.

-	ایجــاد	یــک	نهــاد	مدیریــت	مــکان	عمومی/خصوصــی،	همچــون	ناحیــه	منافــع	
کامیونیتــی	بــا	مزایــای	اجتماعــی	یــا	منطقــه	بهبــود	کســب	و	کار.	بــرای	ایجــاد	
یــک	قلمــرو	عمومــی	نیرومنــد	و	ســالم،	مدیریــت	مــکان	در	مناطــق	بایــد	بیــش	
ــاک	و	ایمــن«	در	بســیاری	از	مناطــق	توســعه	 از	اســتانداردهای	عملکردهای»پ
ــه	 ــی	ک ــه	اجتماع	محــور	و	اصالحات ــه	برنام ــن	تهی ــد.	همچنی ــه	ده تجــارت	ارائ

فرصت	هــای	اســتفاده	از	فضاهــای	عمومــی	را	ارتقــا	دهــد،	حیاتــی	اســت.
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-	رفــع	موانــع	اداری.	فرآیندهــای	بــه	شــدت	دشــوار	در	صــدور	مجــوز،	
منطقه	بنــدی	بســیار	محــدود	کننــده	و	قوانیــن	مهندســی	ترافیــک	و	ممنوعیــت	
امکانــات	رفاهــی	ماننــد	کافه	هــای	]واقــع	در[	پیــاده	رو	می	تواننــد	مانــع	
حرکــت	رو	بــه	جلــو	در	یــک	منطقــه	نــوآوری	شــود.	در	مقابــل،	منطقــه	»فاقــد	

ــد. ــوآوری	آزاد	می	کن ــرای	ن ــه	را	ب ــی	و	جامع ــرو	عموم ــی«	قلم بروکراس

ــک  ــوان ی ــه عن ــبورگ ب ــاح پیتس ــتابدهنده: افتت ــوان ش ــه عن ــهردار ب ش
ــده ــگاه زن آزمایش

اگــر	کســی	امــروز	از	پیتســبورگ	عبــور	کنــد،	می	توانــد	ببینــد	در	خیابان	هــای	
ــک	 ــه	ی ــبورگ	ب ــت.	پیتس ــال	رخ	دادن	اس ــی	درح ــب	توجه ــاق	جال ــهر	اتف ش
آزمایشــگاه	زنــده	تبدیــل	شــده	اســت،	جایــی	کــه	شــرکت	اوبــر	)حمــل	و	نقــل	
اشــتراکی(	در	حــال	آزمایــش	فنــاوری	خودروهــای	خــودران	اســت.	اوبــر	ســال	ها	
بــر	روی	ارتقــا	ســطح		قــدرت	رباتیــک	خــود	در	پیتســبورگ	کار	کــرده	اســت.	
ــون	 ــی	مل ــک	دانشــگاه	کارنگ ــی	رباتی ــی	مهندس ــز	مل ــر،	مرک ــل	از	ورود	اوب قب
ــای	 ــعه	خودروه ــات	و	توس ــدم	تحقیق ــه	در	خــط	مق ــش	از	دو	ده )NREC(	بی
خــودران	بــود.	اوبــر	بــه	دلیــل	برخــورداری	از	فرهنــگ	همکارانــه	و	صنعت-مبنــا،	
بــه	اتخــاذ	یــک	اســتراتِژ	تهاجمــی،	اقــدام	بــه	اســتخدام	تعــدادی	از	پژوهشــگران	
ــای	 ــه	ج ــون	ب ــی	مل ــگاه	کارنگ ــل	دانش ــت.	در	مقاب ــوده	اس ــی	NREC	نم اصل
ــه	ای	 ــن	حرف ــرای	تمری ــی	ب ــوان	فرصت ــه	عن ــدام،	آن	ار	ب ــن	اق ــا	ای ــه	ب مقابل
»نــوآوری	بــاز«	در	نظــر	گرفتــه	و	نزدیــک	شــدن	بــه	ایــن	شــرکت	ها	را	فرصتــی	

بــرای	آشــنایی	بــا	رویکردهــا	و	تشــویق	توســعه	دانســته	اســت.	
ــک	 ــه	ی ــبورگ	ب ــای	پیتس ــه	جاده	ه ــده	ک ــن	ای ــی	ای ــت	محل ــر	دول ــه	اگ البت
ــرای	وســایل	نقلیــه	خــودران	تبدیــل	شــوند	را	نپذیرفتــه	 ــی	ب آزمایشــگاه	جهان
	،)Bill	Peduto(	پدوتــو	بیــل	نداشــت.	اهمیــت	دیگــر	هــا	این	از	یــک	هیــچ	بــود،
ــا	نیویــورک	تایمــز	گفــت:	»وظیفــه	مــا	 شــهردار	پیتســبورگ	در	مصاحبــه	ای	ب
ــر	 ــد	اوب ــا	شــرکت	هایی	مانن ــم	ی ــار	بگذاری ــط	را	کن نیســت	کــه	قوانیــن	و	ضواب
را	محــدود	کنیــم.	همچنیــن	ایــن	انتخــاب	شماســت	کــه	قوانیــن	غیرضــروری	
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ــک	 ــد	ی ــما	می	خواهی ــر	ش ــد.	اگ ــن	کنی ــز	په ــرش	قرم ــا	ف ــد	ی ــع	کنی وض
آزمایشــگاه	فنــاوری	قــرن	بیســت	و	یکمــی	باشــید،	بایــد	فــرش	قرمــز	را	پهــن	
ــر	نشــان	داد	کــه	 ــه	موفقیــت	اوب ــا	اشــاره	ب ــو	ب کنیــد.	در	واقــع،	شــهردار	پدوت
ــه	شــرکت	کمــک	 ــا	ب ــه	تنه ــن	شــهر	ن ــودن	چیســت.	ای ــی	شــتابدهنده	ب معن
کــرد	تــا	زمیــن	وســیعی	را	اجــاره	دهــد	کــه	بــه	آزمایشــگاه	تبدیــل	شــود،	بلکــه	
بــرای	جلوگیــری	از	اعمــال	ضوابــط	ممنوعیــت	خدمــات	حمــل		ونقــل	اشــتراکی		
ــز	 ــا	وجــود	برخوردهــای	تنش	آمی ــادی	انجــام	داد	.	حتــی	ب ــز	تالش	هــای	زی نی
ــای	 ــا	آزمایش	ه ــه	ت ــه	فرصــت	داش ــن	برنام ــن	ای ــر،	ای ــهر	و	اوب ــن	ش ــر	بی اخی
بیشــتری	در	زمینــه	خودروهــای	خــودران	انجــام	دهــد.	بــرای		مثــال،	فــورد	بــه	
	)spinoff(	اســپیناف	شــرکت	یــک	،)Argo(	آرگــو	در	دالر	میلیــارد	یــک	تازگــی
ــاط	 ــت.	ارتب ــوده	اس ــرمایه	گذاری	نم ــود	س ــی	مل ــگاه	کارنگ ــک	در	دانش روباتی
متقابــل	بیــن	پژوهش	هــای	جهانــی	و	شــهردار	حامــی،	پیتســبورگ	را	معــروف	

کــرده	اســت.
2- بســیاری از شــهرها از زمیــن یــا تســهیالت بــرای اســتفاده از پتانســیل 

ــد. ــتفاده نکرده ان ــوآوری اس ــق ن ــی مناط واقع
ــت	را	 ــه	دول ــق	ب ــهیالت	متعل ــالک	و	تس ــکا،	ام ــهرهای	آمری ــیاری	از	ش در	بس
می	تــوان	در	نواحــی	نوظهــور	و	در	حــال	رشــد	یافــت.	بســیاری	از	ایــن	امــالک	
نــه	تنهــا	رشــد	مناطــق	نــوآوری	را	تســهیل	نکرده	انــد،	بلکــه	بــه	موانعــی	بــرای	
ــای	 ــو	از	فعالیت	ه ــون	ممل ــه	اکن ــهر	ک ــک	ش ــده	اند.	در	ی ــل	ش ــعه	تبدی توس
ــع	شــده	 ــوآوری	آن	واق ــه	ن ــب	محل ــه	در	قل ــن	شــهری	ک ــه	اســت،	زمی نوآوران
بــرای	انبــار	وســایل	نقلیــه	بالاســتفاده	شــهری	مــورد	اســتفاده	قــرار	می	گیــرد.	
ــا	 ــاص	ی ــورد	خ ــک	م ــوده	و	ی ــول	ب ــرایط	معم ــه	ای	از	ش ــن	نمون ــفانه،	ای متاس

اســتثنا	صرفــا	در	یــک	نقطــه	نیســت.
ــرای	رشــد،	شــهرداران	 ــزاری	ب ــوان	اب ــه	عن ــن	دارایی	هــا	ب ــرای	آزاد	کــردن	ای ب
و	نهادهــای	زیرمجموعــه	آنــان	بایــد	نقــش	کلیــدی	در	قالــب	فرایندهــای	زیــر	

ایفــا	کننــد:
نــوآوری.	 -	شناســایی	و	شفاف	ســازی	مالکیت	هــای		شــهری	در	مناطــق	
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ــت	 ــد	هیئ ــزا	-	مانن ــت	مج ــا	مالکی ــازمان	ب ــا	س ــش	از	10	ارگان	ی ــرای	بی ب
ــهری	 ــازمان	های	ش ــایر	س ــس	و	س ــانی	و	پلی ــدارس،	ادارات	آتش	نش ــره	م مدی

این	امکان		وجود	دارد	که	در	منطقه	نوآوری	مالکیت	داشته	باشند	
ــهرداران	 ــت.	ش ــم	اس ــدم	مه ــن	ق ــت	اولی ــازی	مالکی ــایی	و	شفاف	س .	شناس
درصورتیکــه	نتواننــد	بخش	هــای	مســتقل	)ایزولــه(	دولتــی	کــه	معمــوال	در	بــه	
اشــتراک	گذاری	اطالعــات	موفــق	نیســتند،	را	شناســایی	کننــد،	از	آنــان	ضربــه	

می	خورنــد.
ــه	 ــی.	ب ــش	جمع ــد	کن ــک	فرآین ــهر	در	ی ــت	ش ــتراتژیک	دول ــارکت	اس -	مش
بیــان	ســاده،	شــهرداران	در	اینجــا	نقــش	مهمــی	ایفــا	می	کننــد.	ممکــن	اســت	
تشــویق	ســازمان	های	دولتــی	بــرای	مشــارکت	در	فرآیندهــای	محلــی	نیــاز	بــه	
ابزارهایــی	بــرای	متقاعــد	کــردن	آنــان	داشــته	باشــد.	ایــده	اصلــی	ایــن	اســت	
ــا	در	 ــد	از	آنه ــود	می	توانن ــردی	خ ــای	ف ــایی	دارائی	ه ــا	شناس ــا	ب ــه	دولت	ه ک
تقویــت	مزیت	هــای	رقابتــی	شــهر	بهــره		ببرنــد.	بیــن	ســایر	ابزارهــا،	شــهرداران	
اولویت	هــای	 تعییــن	 بودجه	بنــدی	ســرمایه	جهــت	 فراینــد	 از	 می	تواننــد	
ــرآورده	 ــداف	گســترده	تری	را	ب ــه	اه ــات	شــهری	ک ــن	امکان ــرای	تامی بودجــه	ب

ــد. ــتفاده	نماین ــد،	اس می	کنن

ــا،  ــت اوکالهم ــز بهداش ــادی مرک ــعه اقتص ــروژه توس ــه پ ــانی برنام ــی از به روزرس ــوان بخش ــه عن ب
شــورای شــهر اوکالهمــا در ســال 2016 یــک منطقــه تجدیــد نظــر شــده TIF )1( را تصویــب کــرد. از 
درآمدهــای TIF بــرای بهبــود اتصــال بــه محلــه کم درآمــد مجــاور )2(-هــم از نظــر کالبــدی و هــم از 

نظــر اقتصــادی- اســتفاده خواهــد شــد. عکــس از: گــوگل ارث
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ــد	از	 ــهرها	می	توانن ــهر.	ش ــالک	ش ــر	در	ام ــد	نظ ــد	تجدی ــایی	فراین -	شناس
زمیــن	خــود	بــه	صــورت	بهینــه	اســتفاده	کننــد	تــا	کاربری	هــای	مهمــی	را	کــه	
ــد	 ــا	نمی	توانن ــد،	ام ــد	توســعه	دهن ــت	می	کنن ــوآوری	را	تقوی اکوسیســتم	های	ن
اجاره	بهــای	بــازار	را	پرداخــت	کننــد.	این	هــا	کاربری	هــا	شــامل	فضاهــای	
ــکن	 ــات،	مس ــی	و	اجتماع ــای	آموزش ــی،	فض ــوآوری	عموم ــز	ن ــازنده	،	مراک س
ــرای	 ــهری	ب ــن	ش ــتفاده	از	زمی ــود.	اس ــا	می	ش ــایر	فضاه ــتطاعت	و	س ــل	اس قاب
ایــن	اهــداف	یــک	ابــزار	بســیار	ارزشــمند	اســت	در	جایــی	کــه	بــازار	امــالک	و	
مســتغالت	آنقــدر	قدرتمنــد	نیســت	کــه	ســود	حاصــل	از	توســعه	متعــارف	بتواند	
ــن	 ــد	زمی ــهر	می	توان ــد.	ش ــود	کمــک	کن ــم	س ــا	ک ــم	ام ــن	مصــارف	مه ــه	ای ب
ــراز	 ــت	اب ــا	درخواس ــنهادیه	ی ــت	پیش ــق	درخواس ــنتی	-	از	طری ــه	روش	س را	ب
ــت	زمین	شــهری	 ــظ	مالکی ــد	موضــوع	حف ــا	بای ــد،	ام ــذار	کن ــدی-	واگ عالقه	من
و	اخــذ	اجــاره	زمیــن	توســط	شــهر	بــه	طــور	جــدی	مــورد	توجــه	باشــد.	ایــن	
ــروژه	را	برای]شــخص[	توســعه	دهنده	کاهــش	 ــل	پ ــه	تحوی ــا	هزین ــه	تنه ــر	ن ام
می	دهــد،	بلکــه	بــه	مجموعــه	شــهر	کمــک	می	کنــد،	بــه	ویــژه	وقتــی	دارایــی-

هــای	جمعــی	منطقــه	در	طــول	زمــان	افزایــش	یابــد.
ــارکت  ــوق های مش ــا و مش ــوآوری راهبرده ــور ن ــی نوظه ــتر نواح 3. بیش
ــد. ــود وارد نکرده ان ــعه خ ــای توس ــل در برنامه ه ــور کام ــه ط ــادی را ب اقتص
ــه	و	 ــن	بودج ــا	و	تامی ــویی	برنامه	ه ــی،	همس ــه	طراح ــد	در	زمین ــهرها	بای ش
مشــوق	هایی	کــه	ســاکنان	محلــی	-	بــه	ویــژه	ســاکنان	محــالت	نزدیــک	-	را	بــه	

ــد. ــت	نماین ــد،	فعالی ــل	می	کن ــاری	وص ــغلی	و	تج ــای	ش فرصت	ه

شهرداران	و	مدیران	آن	ها	می	توانند:
طرح	هــای	خالقانــه	بنیادیــن	را	تســهیل	کننــد.	شــهرها	می	تواننــد	یــک	مرکــز	
اصلــی	بــرای	ســازماندهی	تقاضــای	خریــد	از	موسســات	و	شــرکت	های	کلیــدی	
ــب	وکارهای	 ــت	و	کس ــاغل	در	اقلی ــرای	مش ــق	ب ــن	طری ــند	و	از	ای ــه	باش منطق
ــه	آنهــا	در	بهره	منــدی	از	 ــا	ب ــان،	کمک	هــای	فنــی	و	مالــی	تامیــن	نماینــد	ت زن
فرصت	هــا	کمــک	کنــد.	بــه	عنــوان	مثــال	،	طــرح	خالقانــه	بنیادیــن	فیالدلفیــا		
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ــای	 ــازماندهی	تقاض ــر	س ــده	-	ب ــه	ش ــهری	تهی ــارت	ش ــر	نظ ــط	دفت ــه	توس ک
ــرای	 ــد	ب ــع	جدی مشــترک	بســیاری	از	موسســات	کلیــدی	شــهر	و	توســعه	مناب
ــا	هــدف	رشــد	 ــه	مشــاغل	محلــی	ب ــه	کمک	هــای	فنــی	ب عرضــه	از	طریــق	ارائ
آنهــا	و	افزایــش	تقاضــا	اشــاره	دارد.	قــدرت	خریــد	ترکیبــی	چند	فعالیــت	کلیدی	
ــل	 ــده	در	مح ــداری	ش ــات	خری ــزان	کل	ارزش	دالری	کاال	و	خدم ــا	می ــه	تنه ن
ــا	موسســات	متعــدد	را	 ــد	تعامــل	شــرکت	ها	ب را	افزایــش	می	دهــد،	بلکــه	فراین
نیــز	ســاده		نمــوده	و	تبدیــل	بــه	فراینــدی	روزمــره	می	کنــد.	همچنیــن	کمــک	
ــی	 ــی	جریان ــان	حاصــل	شــود	کــه	شــرکت	های	محل ــن	اطمین ــا	ای ــد	ت می	نمای
ــه	 ــوده	و	در	نتیج ــد	نم ــا	را	توانمن ــن	رو	آنه ــد	از	ای ــب	وکار	دارن ــداوم	در	کس م

ــود.	 ــاد	می	ش ــغل	ایج ش
-	مذاکــره	دربــاره	مشــوق	هــای	مرتبــط	بــا	منافــع	جامعــه.	تامیــن	بودجــه	یــا	
ــوآوری	پشــتیبانی	می	کنــد،	اغلــب	 مشــوق	های	دیگــر	کــه	از	توســعه	منطقــه	ن
شــامل	مفــاد	خاصــی	اســت	کــه	بــه	نفــع	جامعــه	محلــی	طراحــی	شــده	اســت.	
یکــی	از	رویکردهــا	کــه	مخصــوص	بازارهــای	داغ	اســت	)و	قبــال	در	ایــن	بخــش	
ــرای	طراحــی	بســته	 ــه	را	ب ــدا	جامع ــه	از	ابت ــن	اســت	ک ــح	داده	شــد(	ای توضی
ــام	 ــم.	انج ــارکت	دهی ــد،	مش ــرآورده	می-کن ــای	آن	را	ب ــه	نیازه ــنهادی	ک پیش
ــاکنان	و	 ــعه	دهندگان،	س ــن	توس ــاد	بی ــش	اعتم ــه	افزای ــد	ب ــن	کار	می	توان ای
ــه	بهتریــن	نحــو	 شــهر	کمــک	کنــد،	مادامــی	کــه	اطمینــان	می	دهــد	منافــع	ب
ــوان	بخشــی	از	 ــه	عن ــال،	ب ــرای	مث ــه	هم	راســتا	اســت.	ب ــت	جامع ــا	منفع ــه	ب ب
پــروژه	Shipyard	Point	Hunter›s	و	Point	Candlestick	در	ســان	فرانسیســکو،	
توســعه	دهندگان	نزدیــک	بــه	36	میلیــون	دالر	بــرای	مســکن	قابــل	اســتطاعت	
ــع	 ــه	مناف ــی	از	توافقنام ــوان	بخش ــه	عن ــی	ب ــاکنان	محل ــه	س ــوزش	کار	ب و	آم

اصلــی	جامعــه	بــا	شــهر،	متعهــد	شــدند.
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-	به	کارگیــری	افزایــش	مالیــات	بودجــه	)TIF(	-	اســتفاده	از	اوراق	قرضــه	
ــر	درآمدهــای	 ــا	تاکیــد	ب ــرای	پرداخــت	هزینه-هــای	بهســازی	-	ب شــهرداری	ب
ــی	باشــد	کــه	 ــاده		قانون ــد	براســاس	م ــوآوری	می	توان ــازاد.	تاســیس	منطقــه	ن م
بخشــی	از	درآمــد	حاصــل	بــرای	منافــع	جامعــه	را	در	نظــر	می	گیــرد.	بــه	عنــوان	
ــه	52	 ــک	بودج ــیتی	ی ــا	س ــه	اوکالهم ــات	بودج ــش	مالی ــه	افزای ــال،	برنام مث
ــوزِش	 ــرای	آم ــون	دالر	[آن]	ب ــه	18	میلی ــد	ک ــم	می	کن ــون	دالری	فراه میلی
ارتقــا	یافتــه،	همــکاری	بــا	مــدارس	شــهر	و	مرکــز	فنــاوری	متــرو	اختصــاص	داده	
ــاری	 ــکونی	و	تج ــای	مس ــت	از	فعالیت	ه ــرای	حمای ــا	ب ــت.	از	درآمده ــده	اس ش
ــا	محــالت	کم	برخــوردار	هســتند،	اســتفاده	 ــه	غالب ــی		ک ــای	پیرامون در	محله	ه
ــوزی	و	 ــوزی،	کارآم ــارت	آم ــوزش،	مه ــن	بودجــه	آم ــا	هــدف	تامی می	شــود	و	ب

ــردد. ــف	می	گ ــروی	کار	تعری ــعه	نی ــای	توس برنامه	ه

ــت  ــه تقوی ــر ب ــد منج ــوند، می توانن ــتیبانی می ش ــگاه ها پش ــط دانش ــب توس ــه اغل ــه، ک ــق نوآوران مناط
ــگاه  ــرای دانش ــن ب ــد: » آرزوی م ــان می کن ــرای بی ــوند. ف ــارکت ش ــه و مش ــری جامع ــاخص فراگی ش
ــس از:  ــد. عک ــده باش ــاالت متح ــگاه در ای ــن دانش ــگاه مدنی تری ــن دانش ــه ای ــت ک ــن اس ــل ای درکس

.)Drexel University( ــل ــگاه درکس دانش
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نتیجه گیری

بســیاری	از	شــهرهای	آمریکایــی	ســواره	بــر	مــوج	جدیــد	رقابت	شــهری	هســتند.	
از	آنجــا	کــه	اقتصــاد	ملــی	و	منطقــه	ای	مــا	به	طــور	شــدیدی	متکــی	بــر	نــوآوری	
بــوده	و	همچنیــن	از	آنجــا	کــه	دارائی	هــا	و	امکانــات	شــهری	بــه	عنــوان	بســتری	
ــوآوری	 ــق	ن ــده	اند،	مناط ــذاری	ش ــه	بازارزش	گ ــد	نوآوران ــرای	رش ــب	ب مناس

می	توانــد	یــک	راهبــرد	اقتصــادی	قدرتمنــد	محســوب	گــردد.	
نقــش	شــهرداران	در	پیشــبرد	آنچــه	عمدتــا	یــک	راهبــرد	فرامحلــی،	بــا	
اثرگــذاری	ســازمان	ها،	موسســات،	شــرکت	ها،	نهادهــای	مدنــی	و	دیگــران	
ــای	 ــق	نقش	ه ــف	و	از	طری ــرق	مختل ــه	ط ــه	ب ــان	ک ــت؟	آنچن ــت،	چیس اس
مختلــف	توصیف	شــده	در	ایــن	کتــاب	راهنمــا	بیــان	گردیــد،	شــهرداران	

شــهرهای	آمریکایــی	نقش	هــای	زیــادی	می	تواننــد	ایفــا	کننــد:
-	فتــح	بــاب	گفتگــو	دربــاره	مــکان	مناســب	و	بــاارزش	بــرای	اســتقرار	منطقــه	

نــوآوری.
-	اســتفاده	از	تریبــون	خــود	بــه	منظــور	ترســیم	چشــم	اندازی	از	توســعه	اهــرم	

قــدرت	اقتصــادی	داخلــی	)محلــی(	در	قالــب	نقــش	بســیار	قوی	تــر	نــوآوری.
ــای	 ــات	دارائی	ه ــال	اطالع ــدف	انتق ــا	ه ــهر	ب ــخنگوی	ش ــش	س ــای	نق -	ایف

مشــخص	محلــی	بــه	ســرمایه	گذاران	و	شــرکت	های	خــارج	از	منطقــه.	
-	اصــالح	ضوابــط	یــا	بازنگــری	در	دارائی	هــای	دولتــی	بــه	عنــوان	ابــزاری	بــرای	

ــع	پیــش	روی	فعال	ســازی	ظرفیت	هــای	منطقــه.	 رفــع	موان

در	نهایــت،	شــهرداران	نقــش	به	ســزایی	در	پیشــبرد	راهبردهــای	یــک	منطقــه	
در	شهرهایشــان	بــازی	می	کننــد.	برخــی	از	آنــان	ایــن	راهبــرد	را	از	ایــده	آغــاز	
ــازی	کــرده	و	 می	کننــد،	نقــش	تســهیلگر،	شــتابدهنده،	پشــتیبان	و	حامــی	را	ب
ــون	 ــد.	ســایر	شــهرداران	فقــط	هنگامیکــه	قان ــرات	می	گردن ســبب	ایجــاد	تغیی
ــارکت	 ــت،	مش ــی	اس ــای	محل ــش	روی	تالش	ه ــی	پی ــهری	مانع ــط	ش و	ضواب
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ــری	 ــن	دیگ ــناریوی	ممک ــر	س ــا	ه ــناریوها،	ی ــن	س ــدام	از	ای ــد.	در	هرک می	کنن
ــد	 ــا	می	توانن ــی	آنه ــازمان	های	اجرای ــهرداران	و	س ــکاری	ش ــان،	هم ــن	می در	ای

همــه	چیــز	را	تغییــر	دهنــد.	
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(2015), www.alexandriava.gov/uploadedFiles/planning/info/
EisenhowerWest/EWSAPFinalReportLoRes120115.pdf.
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October 24, 2014, www.americanprogress.org/issues/poverty/
reports/2014/10/24/97480/eds-meds-and-the-feds/.

• Hortencia Rodriguez, Dave Congdon, and Vanessa Ampelas, 
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uploads/2015/10/The-Development-of-Bostons-InnovationDistrict.
pdf.
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