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 بوستان گفتگوی تهران عالوه بر 

گزارش
فضاهای مناســبی کــه برای 
تعامالت اجتماعــی و اقدامات 
رســانه ای دارد، دارای فضــای 
نمایشگاهی مدرن و بزرگی است که جان می دهد 
برای حضور فعاالن حوزه های نوین و عرضه کننده 
محصوالت خاص و جدید. به گزارش همشهری، 
در این بوستان، هرساله نمایشگاه های تخصصی 
ویژه مثل گل و گیاه، دستاوردها و کارآفرینی زنان، 
تولیدات ملــی و محصوالت ســالمتی و البته 
نمایشــگاه شــهر هوشــمند برگزار می شود؛ 
نمایشگاهی که به خاطر دسترسی خوب از سمت 
بزرگراه شهیدچمران، بار ترافیکی زیادی به معابر 
اطراف و محله گیشا تحمیل نمی کند. حاال قرار 
است قســمت هایی از این بوستان چه در بخش 
ســاختمان نمایشــگاهی بزرگ با آن معماری 
خاصش و چه در بخش کوشک های موجود، به 
نمایشگاه دائمی فناوری تبدیل شود. اینطور که 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران گفته، ایجاد چنین 
فضای نمایشگاهی زمان زیادی نمی برد و در نیمه 
دوم جاری به بهره برداری می رسد. با این اوصاف 
باید منتظر فضایی تخصصی در بوستان گفتگو بود 
تا استارت آپ  ها، دانش بنیان ها، کسب وکارهای نو 
و در مجموع فناورانه ها جمع شوند و به معرفی 
محصوالت و خدمات جدیــد خود بپردازند. این 
نمایشگاه می تواند فرصتی رقابتی را بین فعاالن 
حوزه فنــاوری به وجود آورد؛ چراکــه از 1400 

شــرکت خالق در کشــور، بیش از نیمی یعنی 
۷۸0 مورد در تهران مســتقر هســتند. زاکانی، 
شهردار پایتخت در این رابطه می گوید: »تهران 
ظرفیت های بــاالی علمی و دانشــی دارد. باید 
مسیری را دنبال کنیم که به هویت فناورانه تهران 
بینجامد، بر همین اساس در نیمه دوم این ماه، 
بوستان گفتگو به نمایشگاه دائمی فناوری تبدیل 
خواهد شــد تا به کمک ظرفیت های این حوزه 
بیاید.« وی با اشاره به مهاجرت جوانان و نخبگان 
از کشور تأکید می کند: »بالطبع ما در مقابل جوانی 
که احســاس می کند کاری از دست او ساخته 
نیست و باید مهاجرت کند، خودمان را مسئول 
می دانیم تا زمینه کار و شرایط او را فراهم و تسهیل 

کنیم تا  در کشور خود بماند.«

سازمانفناوریتشکیلمیشود
شــهرداری تهــران هیــچ گاه بــرای حــوزه 
هوشمندسازی و فناوری های نوین نه سازمان و 
شرکتی داشته و نه متولی خاصی. اگرچه سازمان 
فناوری ارتباطات و اطالعات شــهرداری )فاوا( 
سال هاست که تشکیل شده، اما این سازمان بیشتر 
در حوزه های الکترونیک سازی و هوشمندسازی 
فرایندهای شهرداری فعالیت می کند. درصورتی 
که سازمان خاصی که فضای عرض اندام فعاالن 
نوآور را مهیا کند، وجود نداشــته است. همین 
موضوع سبب شده تا مدیریت شهری فعلی، ایجاد 
و تشکیل سازمان فناوری های نوین شهرداری 

تهران را در دستور کار قرار دهد. احمد صادقی، 
رئیس کمیته هوشمندسازی شورای شهر تهران 
در این خصوص می گوید: »شهردار تهران تشکیل 
سازمان فناوری های نوین را در قالب الیحه اصالح 
ساختار معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران  به 

شورا ارائه کرده است. با اصالح الیحه، شهرداری 
تهران تا حد بسیار زیادی می تواند مشکل نبود 
متولی برای حوزه هوشمند سازی را رفع کند.« او 
تبدیل بوستان گفتگو به مرکز نمایشگاهی فناوری 

را در راستای همین الیحه عنوان می کند. 

رقابت فناورانه  در بوستان گفتگو
شهردار تهران از تبدیل بوستان گفتگو به نمایشگاه دائمی فناوری در نیمه دوم ماه جاری خبر داده است

تولید بیش از ۹۵ درصد تجهیزات آتش نشانی  در کشور
 معاونت حفاظت و پیشــگیری از حریق سازمان 

گزارش2
آتش نشــانی شــهر تهران از برگزاری پنجمین 
همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی  و ایمنی 

شهری در روزهای 20 تا 22 تیر در تهران خبر داد.
به گزارش ایســنا، دبیر اجرایــی پنجمین همایش و نمایشــگاه 
بین المللی آتش نشانی  و ایمنی شــهری با اشاره به اینکه بیش از 
95درصد تجهیزات آتش نشــانی در داخل کشور تولید می شود، 
گفت: در این سال ها باالی 95درصد تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 
 در کشور با کیفیت حتی بهتر از برندهای خارجی تولید می شود. 
قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرده اســت در بسیاری از موارد به 
یک سوم رسیده است. البته شاید از نظر کمیت تجهیزات به تولید 
انبوه نرسیده ایم اما اولویت ما در فهرست زنجیره تامین سازمان 

آتش نشانی  همیشه با تجهیزات تولید داخل است.
کامران عبدولی ادامه داد: یکی از مواردی که در ســنوات گذشته 
مــورد انتقاد مســئوالن و نهادهای نظارتی واقع شــده اســت، 
عدم ارتباط و عدم ورود دانشگاه ها به موضوعات ایمنی و آتش نشانی 
بوده است. برای این همایش استادان فعال و عالقه مند به حوزه های 
ایمنی و آتش نشانی شناسایی و با دعوت و پیگیری این بزرگواران و 
تبیین اهداف همایش و سازمان آتش نشانی، جلسات هم اندیشی 

برگزار و با استقبال دانشگاه ها مواجه شد.
وی ادامه داد: با پیشــرفت های صنعت و تکنولوژی روزبه روز کار 
برای آتش نشانی  ابعاد جدیدی از چالش ها و تجربه ای جدید پیدا 
می کند، به همین منظــور باید یکی از برنامه های هر ســازمانی 
مخصوصا ســازمان آتش نشــانی  دســتیابی به علم روز ایمنی و 
آتش نشــانی  و همچنین موضوعات تکنولوژی هــای روز در این 

حوزه باشد.
عبدولی به 4محور اصلی همایش اشــاره کــرد و گفت: پنجمین 
همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشــانی  و ایمنی شهری در 
4پنل علمی برگزار می شود. چالش های مرتبط به حوادث شهری 
و صنعتی به عنوان نخســتین محور درنظر گرفته شده که برای 
نخســتین بار در طول دوران برگزاری همایش به وقوع پیوسته 
است. دومین محور همایش، ارتقا ي فرهنگ ایمنی شهروندان و 

سالمت آتش نشان هاست.
وی افزود: محور سوم همایش بحث مهندسی آتش و فناوری های 
نوین است. مهندسی آتش موضوعی است که در جامعه بین المللی 
مورد توجه قرار گرفته و اقدامات بســیاری صورت پذیرفته است؛ 

اما باوجود مصوبه  هیأت عمومی  وزیران در تاریخ 1۸دی9۳ هنوز 
این مصوبه به مرحله اجرا نرسیده است، درحالی که بیش از ۸ سال 
از تاریخ تصویب این مصوبه می گذرد. سازمان آتش نشانی با توجه 
به اهمیت موضوع، نســبت به پیگیری موضوع از مراجع ذیربط 
اقدام می کند ایــن پیگیری منجر به برگــزاری و فارغ التحصیل 
شدن فراگیران نخســتین دوره این رشــته در دانشگاه خواجه 
نصیر شده است. به گفته عبدولی یکی از مباحث رشته مهندسی 
حریق، رفتارشناســی حریق و کنترل ســناریوهای مختلف در 
ساختمان هاســت که این مهم از طریق ارتباط بین رشــته های 

مکانیک برق و عمران امکان پذیر است.
وی ادامه داد: محور دیگر نیز محیط زیست و انرژی است. در نهایت 
یک محور ویژه امســال کاربرد فناوری های نوین در خودروها و 
تجهیزات آتش نشانی  است که امســال این موضوع به طور خاص 
دیده شــده اســت و انتظار داریم خروجی های خوبی هم داشته 

باشیم.

برگزاری۱۸کارگاهتخصصی
عبدولی در ادامه به زیر مجموعه های علمی  و کارگاه های همایش 

نیز اشــاره کرد و گفت: در پنجمین همایش آتش نشانی  و ایمنی 
شهری، 1۸ کارگاه تخصصی در محورهایی که اشاره شده برگزار 
خواهد شد. همچنین زیر محورهایی برای هر پنل درنظر گرفته 
شده است. سعی شده است که زیرمحورها را متناسب با موضوعات 
حوزه های عملیات، آموزش و آموزش های شــهروندی انتخاب و 
عالقه مندان که مخاطب این همایش محســوب می شوند، اعم از 
دانشجویان، دانشگاهیان و متخصصان ساخت وساز و متخصصان 
نظام مهندسی و شهرسازی و آتش نشانی های کشور می توانند از 

موضوعات مطرح شده استفاده کنند.
وی گفت: تاکنون در حــدود 200 مقاله بــه دبیرخانه همایش 
رسیده است که این موضوع، بیانگر استقبال خوب جامعه علمی 
و دانشگاهی کشور از این رویداد اســت. استادانی از دانشگاه های 
شهید بهشتی تهران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، دانشگاه اهواز، 
دانشگاه شیراز، دانشگاه پیام نور، مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن 
و شهرســازی و دانشــگاه های مختلف در این خصوص همکاری 

خوبی با ما داشته اند.
عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر درخصوص 

همایش به سایت WWW. NFUS.IR مراجعه کنند.

پارکعلموفناوری
دریچهایروبهتحولشهرهایجدید

 پارک علم و فناوری زیرساختی برای حمایت 
از توسعه شرکت های مبتنی بر علم و فناوری 
اســت. پارک های فناوری، بــه مجموعه ای 
اطالق می شــوند که از طریق فراهم آوردن 
و ارائه زمین، تاسیســات زیربنایــی، آزمایشــگاه ها، کارگاه های 
تحقیقاتی متمرکز و تسهیالت قانونی، موجبات اجتماع واحدها، 
شرکت ها و مؤسسه های تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم 
می کند. پارک های مذکور از تعدادی شــرکت های فناور تشکیل 
شده اند و به طور کلی مکانی جهت رشد و توسعه انواع نوآوری ها و 
کارآفرینی های فناورانه هستند و ارتباط ویژه ای با دانشگاه ها و مراکز 

تولید علم دارند. 
شــرکت های فناور مســتقر در پارک ها، پژوهش ها را تبدیل به 
محصوالت قابل عرضــه در بازار تجــاری کرده و به این شــکل 
تجاری کردن تحقیقات را تسریع می کنند. این شرکت ها در زمان 
اســتقرار در پارک، اطالعات، مشــاوره های ضــروری، خدمات و 
تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقا دریافت کرده و خود را برای 
حضور مستقل و مؤثر در صحنه فناوری کشــور آماده می  سازند. 
این دست از پارک های تحقیقاتی می توانند با ایجاد ظرفیت های 
جدید پژوهشی و پرورش محققان در گسترش تحقیقات در جامعه 
مؤثر باشند و از طرفی دیگر به عنوان حلقه ارتباطی بین دانشگاه ها و 
صنایع عمل کنند و این دقیقا همان چیزی است که کالنشهرهای 
کشورهای در حال توسعه همچون تهران به شدت به آن نیاز مبرم 
دارند. تا زیرساختی نباشد، حرف از گام جدید به ثمر نشسته تنها 
در حد حرف شعار آمیزی خواهد بود که شهروندان را سرگرم خواهد 
کرد اما اطمینان و رضایت را فراهم نخواهد آورد و این عدم رضایت در 
گذر زمان بستر مناسبی برای مهاجرت و از دست دادن نیروی جوان 
و کارآمدی خواهد بود که می توان از آن در راستای نیل به توسعه 
پایدار منطقه ای کمک شایانی گرفت؛ مقدمه ای که می تواند انگیزه 
الزم برای مدیران شهری به شمار آید. سابقه ایجاد پارک های علمی 
و تحقیقاتی در جهان از چند دهه تجاوز نمی کند ولی عملکرد آنها 
در بسیاری از کشورها کامال قابل توجه بوده است. دقیقا به مصاف این 
مهم می توان از کالنشهرهای کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و 
ژاپن که در این راه پیشقدم بوده اند و حتی به احداث شهرک های 
تحقیقاتی نیز روی آورده اند نام برد. البته بعضی از کشــورهای در 
حال توسعه مانند چین، کره، تایوان و سنگاپور نیز به موفقیت هایی 
در این زمینه دســت یافته اند که در ادامه به صورت مختصر به آن 
اشاره خواهد شد. هرچند نمونه های ناموفقی هم از تجربه ایجاد این 
پارک ها در جهان وجود داشته است، ولی در بسیاری از موارد به سبب 
حمایت های الزم و بهره گیری از مدیریت  های مناسب تأثیر مثبت این 
پارک ها بر توسعه اقتصادی کشورها کامال آشکار است. اگر بخواهیم 
اشاره ای به پیشینه پارک های علمی در جهان داشته باشیم، ریشه 
آن به پارک تحقیقاتی استنفورد برمی گردد که در ایالت کالیفرنیای 
آمریکا واقع شده است و منشأ شــکل گیری معروف ترین منطقه 
فناورانه جهان یعنی دره سیلیکون بوده است که تبدیل به الگویی 
برای ایجاد پارک های علمی و فناوری در سایر نقاط جهان ازجمله 
پارک مثلث تحقیقاتی در کارولینای شمالی، شهرک علمی تسوکوبا 
در ژاپن، سوفیا آنتی پلیس در فرانسه و پارک های علمی هریوت وات 
و کمبریج در انگلستان شده است. به گفته پروفسور جان آلن، رئیس 
 سابق پارک علمی منچستر در انگلســتان و مدیر شرکت مشاوره

 Pythia Consulting، انجمــن پارک هــای علمــی جهان در 
سال200۷ میالدی شامل ۳25پارک در 69کشور جهان بوده است 
که این پارک ها بیش از 100هزار شرکت را در خود جای داده اند. اما 
چنان که خوانندگان گرامی با این مهم بیشتر آشنا شوند و اطالعات 
بهتری کسب کنند، چند کشور دارای سابقه در باب این مهم را به 

شرح  ذیل بررسی  می کنیم.
مالزی:پارک فناوری مالزی در سال1996 میالدی، درحالی که 
50هکتار مساحت و سرمایه گذاری دولتی معادل ۸0میلیون دالر 
داشــت، در 10کیلومتری پایتخت )کوآالالمپــور( و در مجاورت 
Multi�5دانشگاه و ۸مؤسسه تحقیقاتی ملی و مؤسسه تازه تاسیس

media Super Corridor آغاز به کار کرد. مجموعه سرویس های 
خدماتی، شامل یک مرکز نمونه سازی پیشرفته، آزمایشگاه های 
کنترل کیفیت و صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر تحت مدیریت 
پارک است. در مالزی پارک ها و انکوباتورها یک انجمن ملی مستقل 
تشکیل داده اند و این استراتژی ارتباطی از سایر کشورهای صنعتی 

مثل چین، اندونزی، برزیل و مکزیک اقتباس شده است.
سنگاپور:پارک علمی ســنگاپور نیز در سال19۸1 آغاز به کار 
کرده است. این پارک یک بخش انکوباتور دارد که توسط مؤسسه 
استانداردها و پژوهش صنعتی ســنگاپور اداره می شود. یک مرکز 
نوآوری و مرکز همیاری ایجاد فناوری نیز به آن اضافه شده   تا یک 
محدوده فنی، تجاری، آموزشــی و امکانات مشــترک را تشکیل 
دهند. این پارک توسط شرکت پارک های فناوری که در اداره انواع 
ساختمان های چندمستأجره در سنگاپور و ساخت پارک فناوری 

اطالعات در بنگلور هندوستان شرکت دارد، توسعه یافته است.
ژاپن: در کشور ژاپن، پارک ها در مقیاس بزرگ تر، همان شهرهای 
علمی هســتند که بانی آنها دولت است، مثل تســوکوبا و پارک 
دانشگاهی کازوسا. شهر علمی تسوکوبا ۳پارک فناوری و 50مؤسسه 
پژوهشی دولتی را که نیمی از بودجه پژوهشی و توسعه ملی را به خود 
اختصاص داده اند، درون خود جا داده  است. پارک تحقیقاتی کیوتو 
که فعالیت خود را در دهه گذشته آغاز کرده است و دارای امکانات 
انکوباتوری، مناطق آموزشی و پژوهشی فعال است و به شبکه سازی 

و مبادالت بین المللی بهای زیادی می دهد.
چین:پارک علمی و صنعتی شــن ژن ازجمله بیش از ۸0پارک 
ملی چین است که دولت مرکزی با ساخت آنها در نواحی مخصوص 
فناوری موافقت کرده است. بیش از 40پارک مرتبط با دانشگاه نیز 
در چین فعالند. یک مرکز انکوباتور مخصــوص، برای بازگرداندن 
محصالن چینی از کشورهای دیگر تاسیس شده است. شرکت نوآوری 
تکنولوژی مدرن چائوهجینگ به عنوان سرویس دهنده بین المللی 
انکوباتور در ناحیه شرقی و پارک ژانگ جیانگ در منطقه پودونگ در 
ناحیه غربی جا گرفته است. بعضی از پارک  های چین بر موضوعات 

خاصی مثل اقیانوس شناسی و زیست محیطی متمرکز شده اند.
ایران: حال باید به سراغ نحوه و زمان آغاز فعالیت پارک های علم و 
فناوری در ایران بپردازیم. سابقه نخستین اقدامات در زمینه تاسیس 
پارک های علم و فناوری  در ایران نیز به سال های پایانی دهه1۳60 
بازمی گردد. تاکنون تعداد قابل توجهی پارک علم و فناوری در کشور 
مجوز تاســیس دریافت کرده اند که از این تعــداد، تعدادی نیز به 
عضویت کامل انجمن بین المللی پارک های علمی پذیرفته شده اند.

تهران نیز همچون سایر شهرهای در خور جهان دارای ظرفیت های 
باالی نیروی انســانی جــوان و کارآمد با دانش علمــی و فناوری 
قابل قبولی است که با ایجاد یک بستر مناسب همچون پارک علم و 
فناوری می تواند بسیاری از معضالت پیش روی این کالنشهر رو به 

تحول را به اتفاقات جدیدی با کمک آنان مواجه کند. 

 مسعود رنجبریان 
 شهردار منطقه۶ 

اداره زیباســازی منطقــه۶ بــا همــکاری 
شــهرداری ناحیــه۵ ایــن منطقــه اقــدام 
بــه خطاطــی اشــعار نظامی گنجــوی در 
خیابانی به نام این شــاعر بلندآوازه کرد. 
خط�نقاشی اشــعار منظومه هفت پیکر 
نظامی گنجوی در خیایان نظامی گنجوی، 
در مجاورت کوچه هفت پیکر و روی هفت 
جداره دانشــگاه اکو اجرا شــده اســت که 
هرکدام از این کشورهای عضو به نوعی با 
حکیم نظامی گنجوی آشنایی و نقطه نظر 
فرهنگی درخصوص آن دارند. این اقدام 
کــه در قالب طــرح گــذر فرهنــگ اجرایی 
می شــود یــک طــرح خالقانــه در حــوزه 

زیباسازی و اجتماعی است.

 محسن منصوری
 استاندار تهران

مســکن مهر  تعهــدات  از  بخشــی 
شهرســتان پردیس مربوط بــه وزارت 
راه وشهرســازی و بخشــی بــر عهــده 
ماســت کــه در ایــن زمینــه وزارت راه 
باید اعتبارات ملی تخصیص دهد. در 
مورد متروي پردیس نیز باید وضعیت 
مالــی، تجهیــز منابــع و واگــذاری بــه 
ســرمایه گذار خصوصــی یــا خارجــی 
مورد بررســی قرار گیــرد. تصفیه خانه 
پردیس نیز به لحاظ زیســت محیطی 
اهمیــت زیــادی دارد و باید اجــرای آن 

تسریع شود. 

نمایشــگاه شــهرهای خواهرخوانــده و 
توانمنــدی مدیریت شــهری تهــران به 
همت مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری تهــران به مــدت ۶روز از ۱۲ 
تــا ۱۸تیرمــاه در مرکــز نمایشــگاه های 
تخصصــی شــهرداری تهــران واقــع در 
بوســتان گفت وگــو برگــزار می شــود. 
بــرای  مناســب  فضایــی  ایجــاد 
ســاماندهی، بهینه ســازی  و معرفــی 
فعالیت هــای شــهرداری تهــران در 
راســتای رســالت و ماموریت هــای 
و  جامــع  الگــوی  ارائــه  ســازمانی، 
کارآمــد فعالیت هــا، ایجــاد ارتبــاط 
مؤثــر بین حــوزه ای و ... از اهــداف این 

نمایشگاه است.

شــهردار منطقــه۲ گفــت: همزمــان با 
اجرای ششــمین مرحله طــرح ممیزی 
امــالک شــهر تهــران، اطالعــات بیش 
منطقــه  تجــاری  ملــک  ۷۱هــزار  از 
به روزرســانی شــد. مهــدی صالحــی 
گفت: منطقه۲ با جمع آوری اطالعات 
بیــش از ۸۵۰۰ملــک، رتبــه نخســت 
را در بیــن مناطــق ۲۲گانــه به خــود 
اختصــاص داده اســت. خیابان هــای 
ســرو شــرقی�غربی، بلــوار دادمــان، 
بلــوار دریــا، ســعادت آباد، گیشــا، 
ســتارخان، مرزداران، جالل آل احمد، 
اشــرفی اصفهانی، محمدعلــی جناح، 
شادمهر و... ازجمله مسیرهای اصلی 
منطقه است که ممیزی امالک تجاری 

آنها انجام شد.
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دیداراعضایجامعهخیرین
مدرسهسازباشهردارتهران

اعضای جامعــه خیرین مدرسه ســاز پایتخت با 
شهردار تهران دیدار و گفت وگو کردند. به گزارش 
پایگاه خبــری شــهر، اعضای جامعــه خیرین 
مدرسه ساز شــهر تهران، ظهر دیروز با حضور در 
ســاختمان شــهرداری تهران با علیرضا زاکانی، 

شهردار تهران دیدار و گفت وگو کردند.
در این دیــدار درباره موضوعاتــی ازجمله تعداد 
دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس دولتی 
و غیردولتی، تشــکیل کارگروه مشترک کاری، 
درصد فرســودگی مدارس شــهر تهران، تراکم 
دانش آموزی در مدارس تهران، لزوم اجرای قانون 
تامین مراکز و فضاهای آموزشی برای سازندگان 
200واحد مســکونی، مقایسه میانگین فضاهای 
آموزشی در کشور و شهر تهران و ساخت مدارس 
مشارکتی در هر یک از مناطق پایتخت گفت وگو 

و تبادل نظر شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

مدیریت شهر

مژگانرضایی؛دکترای برنامه ریزی شهرینگاه

بوستانی با محوطه های خاص
طراحیوساختمحلدائمینمایشگاههایتخصصیشهرداریتهراندربوستانگفتگوبا
هدفافزایشتوانمندیشــهردرارائهوعرضهمحصوالتوکاالهایفنی،تجاری،فرهنگی
و...دراردیبهشتسال۱۳۸۵آغازشد.اینبوستاندارایامکاناتویژهایبهشرحزیراست.

۹۳هزارمترمربعمساحت
۲۰هزارمترمربعفضاینمایشگاهی

دارایتأسیساتوسیستمهایایمنیوحفاظتینوین
وجودفضاهایبسیاربزرگ،باارتفاعینزدیکبه۲۳متروعدمقرارگیریستوندرفضای

اصلیساختماننمایشگاهیاصلی
دارایامکاناتینظیرمسجد،رستوران،کتابخانهتخصصیچندرسانهای،فضایسبز،زمین
بازیکودکان،زمیناسکیت،آمفیتئاترروباز،فروشگاهکتاب،ساختمانکوشکشاملمرکز

کارآموزیوآموزشیکشورهایباپوششکمجنگل،کودکسرا،۸آبنما،آالچیقو...
دانشبنیانهادرپارکهایفناوریبهکمکشهرداریمیآیند

برنامههایشهرداریتهرانبرایبهرهگیریازظرفیتفعاالندانشبنیانوفناوریهاینوین
عبارتنداز: 

افزایشسهمفناوریهاینویندرحلمسائلشهری ۱
خلقهویتهایثانویوجاذبههایجدیدازطریقهوشمندسازیوفناوریهاینوین ۲

۳عرضهنیازهاوابرچالشهایمدیریتشهریبهمراکزدانشبنیان
ایجادوتقویتزیستبومنورآوریوتبدیلتهرانبهمثابهسکوینوآوری،پژوهش،فناوری 4

وهمآفرینی
بومیسازیفناوریوداخلیسازیتجهیزاتموردنیازشهرداریباکمکمراکزدانشبنیان ۵

کمکبهاشتغالازطریقکسبوکارهاینوین 6
ارتقایفرایندشتابدهیبرایشرکتهایدانشبنیان 7

۸تشکیلصندوقنوآوریشهریوکارخانههاوپارکهایعلموفناوریدرشهرتهرانبرای
تامیننیازهاوحمایتازشرکتهایدانشبنیانوکسبوکارهاینو
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