رﺷﺪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺟﻬﺎﻧﯿﺸﺪن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ» .ﻣﻬﺪی ﺣﻤﯿﺪی«» ،ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺟﺮی و »رﺿﺎ ﺗﻘﯽ زاده« در
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رﺷﺪ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری و رﻗﺎﺑﺖ
در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺎرک و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ:

»ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوری و ﻓﻨﺎوری ﮔﺮه
ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﻧﺪ و از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺑﺪون ﻣﺮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻫﻤﯿﺖ
وﯾﮋهای ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﭘﺎرکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻧﻮآور ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﭘﺎر ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز
ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ روﯾﮑﺮد ﺷﻬﺮﻧﺸﻨﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ را ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﮑﻦ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﻧﺮژی ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ:

»ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﻬﺮی در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ
ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﻨﺎوری را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ«.

ذر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎرک در
اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی دارای ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﭘﺎرک ﻧﯿﺰ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻮﺳﻬﻊ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن آن ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻮد و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎرک ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎی دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

