توسعه شهری نیازمند خاللیت و نوآوری
اخیزاً هفَْم ضْزّای خالق تِ سزعت در دستَر وار ًظزیِ پزداساى ضْزی لزارگزفتِ است ٍ تحث ّای فزاٍاًی
در عزصِ سیاست ٍ داًطگاُ درتاب هعاًی هختلف ٍ وارتزدّای عولی آًْا صَرت گزفتِ است تِ ًظز هیزسذ وِ
ها در حال حزوت تِ سَی عصز خاللیت ّستین یعٌی عصزی وِ در آى خاللیت هحَر تَسعِ ضْزی هٌطمِ ای
ٍ هلی تِ ضوار هی رٍد افزاد خالق ضْزّای خالق را تِ عٌَاى هحل سىًَتطاى اًتخاب هی وٌٌذ.
تِ سغن ریچارد فلَریذا ،خاللیت نیروی محروه توسعه شهری است ٍی تیاى هی وٌذ در عصز صٌعتی
ٍیضگیْا یا اصَل ساسهاى در تواهی اتعاد سًذگی رسَخ پیذاوزدُ تَد اها در عصز حاضز ها اَسادی عول ٍ تحزن
تیطتزی هی خَاّین ٍ در پی هىاًْا ٍ ضزایطی ّستین وِ خاللیت را پزٍرش هی دٌّذ وِ در ٍالع تَاًایی
اًجام وارّای جذیذ تا داًص هَجَد هیثاضذ ایي خاللیت ًخست هی تَاًذ در چیشی وِ فلَرایذ آًزا « طثمِ
خالق» هی ًاهٌذ یافت ضَد .طبمه خالق گروهی است شامل اندیشمندان  ،متفىران  ،طراحان ،
مهندسان و دانشمندان  ،وارافرینان و اصحاب رسانه وه در یه چیس مشترن هستند ،آنها درآمد
خود را از طریك تفىر ،طراحی و تولید خالق به دست می آورند .فلَریذا اس ضْزّای خالق ٍ داًص هحَر
حوایت هی وٌذ سیزا آًْا استعذاد ّای خالق را جذب هی وٌٌذ ٍ ضزایط هٌاسثی را تزای آًْا فزاّن هی ساسًذ
افزاد خالق در پی هىاى ّایی تا تسْیالت هٌاسة ٍ ساسگار تا عالیك ٍ تزجیحات خَد ّستٌذ ایي اهز تاعث
رلاتت در تیي ضْزّا گزدیذُ است ،افشٍى تز ایي ضَاّذ ًطاى هی دّذ وِ ّوثستگی هثثتی تیي طثمِ خالق
هستمز در ضْزّا ٍ رضذ التصاد هحلی ٍجَد دارد ّوچٌیي یافتِ ّا ًطاى هی دّذ وِ رشد شهرها به دانش
طبمات خالق وابسته است تِ طَریىِ آًْا لادر ّستٌذ ایذُ ّا ٍ وسة ٍ وارّای جذیذ خلك وٌٌذ .خاللیت
اغلة در فزایٌذ تخزیة خالق تِ دست هی آیذ وِ هٌجز تِ ًَآٍری ٍ تحزیه رضذ التصادی هی ضَد.
ٌّذرسَى اثزّای جاًثی داًص را دریافت ضْزی هَرد هطالعِ لزار دادُ است ٍی تاثیز اثزّای جاًثی را تز تْزُ
ٍری ضْزی ٍ اًذاسُ ضْزی تزرسی وزدُ است تِ سعن ٍی اثزّای جاًثی داًص ،هٌجز تِ رضذ تْزُ ٍری ٍ اًذاسُ
ضْز هی ضَد تٌاتزایي هی تَاى گفت اًثاضت داًص ٍ اثزّای جاًثی تز رضذ تْزُ ٍری هحلی ٍ رضذ ضْزی هَثز
است تحمیمات ًطاى هی دّذ وِ حزفِ ّا ٍ وسة ٍ وارّای داًص هحَر هی تَاًذ هٌجز تِ تْزُ ٍری ٍ واهیاتی

تیطتز ضَد ً.یزٍی وار تا هْارت تاال ٍ تِ عالٍُ التصاد ضْزی ٍ اًعطاف پذیزی ٍ ساسگاری تیطتز هی تَاًذ در
تزخَرد تا تغییز ٍاوٌص تْتزی اًجام دّذ .

استراتژی های نوآوری ضرورتی بر شهر دانش محور:

یىی اس هفاّین هْن در تحث ضْزّای داًطی "استزاتضی ّای ًَآٍری ضْزی" است دٍایز اعتماد دارد
وِ هحزوِ ّای ًَآٍری ضْزی را درلالة یىسزی استزاتضی تذٍیي ًوَد وِ ًْایتا هی تَاًذ ًَآٍری را در
ضْز راُ اًذاسی  ،تَلیذ  ،پزٍرش ٍ تسزیع ًوایذ هعوَال ایي استزاتضی ّا پیچیذگی خاصی دارًذ وِ افزاد  ،رٍاتط
 ،ارسش ّا ،فزایٌذّا ،اتشارّا ٍ سیز ساخت هالی ،فیشیىی ٍ فٌاٍری را در تز هی گیزد .اًجوي ّا یا هحافل در آتي
تاستاى یىی اس اٍلیي هثال ّای چٌیي فضای ضْزی تِ ضوار هی آیذًًَ .اوا در ٍاصُ ضٌاسی خَد اظْار هی وٌذ
وِ استزاتضی ّای ًَآٍری  ،استزاتضی ّایی ّستٌذ وِ اهىاى خلك داًص ٍ ًَآٍری را فزاّن هی ساسد اس ایي رٍ
ضْزّای داًطی تایستی فضاّایی را تِ عٌَاى هحزوِ ّای ًَآٍری فزاّن ساسًذ .هطالعات ًطاى هی دٌّذ وِ
تسیاری اس ساسُ ّای یه ضْز هعوَلی هی تَاًذ تِ عٌَاى هحزوِ ّای ًَآٍری تىارگزفتِ ضًَذ ،اگز چِ ّز
داًطگاُ یا تخص صٌعتی ،وطاٍرسی ٍ غیزُ ًوی تَاًذ ًمص یه هحزوِ ًَآٍری را تِ خَتی ایفا وٌذ ّویطِ
تزویة هٌحصزتِ فزدی اس عَاهل هعٌَی ٍجَد دارد وِ یه ارگاى ضْزی هعوَلی را تِ یه هحزوِ ًَآٍری
تثذیل هی وٌذ.
در تخص سیز  ،71استزاتضی تَسعِ ًَآٍری عوَهی ارائِ ضذُ است :استزاتضیْای تَسعِ  :اهاوي همذسِ ،پاروْا ،
وتاتخاًِ ّا ،هَسُ ّا ،تزج دیذُ تاًی  ،داًطگاُ ّا ،تاسار سزهایِ ،سیز ساخت دیجیتالیًَ ،احی صٌعتی یا خَضِ
ّای صٌعتی  ،پارن ّای فٌاٍری ،اًىَتاتَرّا  ،آهَسش ٍ پزٍرش ٍ سزاًجام فضای هجاسی ضْزی ".
دٍایز 6002تا ووی تغییزات "  .استزاتضی ّای فَق هسیز دستیاتی تِ چطن اًذاس را تسیار سزعت تخطیذُ ٍ گاّا
جْص ّایی چطوگیز ایجاد هی ًوایذ

