




فهرست

مقدمات•
 نظريه های گذشته و حال       - و شهر     توسعه و رشد اقتصادی           •
شهری   ) competitiveness(نظريه رقابت پذيری      •
-ادغام کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه شهری                  •

نمونه ها   
عوامل موثر در موفقيت برنامه های توسعه اقتصاد شهری                          •

قرن بيست و يکم         



“The twenty first 
 century has 

 been hailed as 
 the urban 

 century”
 Christopher  Kennedy

قرن بيست و يکم “
قرن به عنوان 

 اعالم شهری 
”شده است  

کريستوفر کندی  

قرن بيست و يکم 



Adam Smith

رقابت بين    
بنگاههای اقتصادی     

David Hume
مالکيت   

خصوصی 

OF THE 

 
GROWTH OF 

 
THE CITY OF 

 
LONDON 

William Petty

 مصرف ملی  
و مخارج 
دولتی به  
عنوان  

محرک رشد 
 John Maynardو توسعه  

 
Keynes

The Death and Life of 

 
Great American Cities
شهرها موتور محرکه و 
زيربنای رشد اقتصادی  

هستند

Cities and the 

 
Wealth of 

 
Nations

The Economy of Cities

آزادی اقتصادی 

تاکيد بر    
توليد و       
عرضه   

تاکيد  بر 
 و مصرف 

سرمايه  
گذاری 

Jane  Jacobs

 و شهر  توسعه و رشد اقتصادی  
نظريه های گذشته

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sir_William_Petty.jpg


سياستمداران و   •
نظامهای دولتی شهرها   
نقش پايه ای در توسعه 

اقتصادی شهر ها 
. ندارند

ماهيت رقابتی شهرها   •
باعث می شود که 

نخبگان سرمايه گذار و   
سياست مداران شهری  
با پروژه های توسعه 
شهری موافقت نمايند 

شهرهای موفق نيازمند  •
زيرساختهای شهری   

باشند که پشتيبان . می
نيازهای توسعه  

اقتصادی و تجاری  
شهر باشند  

 و شهر  توسعه و رشد اقتصادی  
نظريه های معاصر 

سياست مداران  •
و کارآفرينان 
شهری ماشين 
رشد و توسعه 
.شهری هستند

شبکه قوی بين •
منافع تجاری و    

سياستمداران   
شهری باعث 

سرعت بخشيدن  
توسعه شهری 

. می شود



 و شهر  توسعه و رشد اقتصادی  
آينده

“competitiveness of cities is key to economic 

 prosperity”

توسعه اقتصاد ملی وابسته به توسعه اقتصاد شهری 
است

رقابت پذيری عامل کليدی در رشد و توسعه اقتصاد 
”شهری است

urban 

 competitiveness is 

 now more 

 significant than 

 national 

 competitiveness



) competitiveness( نظريه رقابت پذيری
شهری 

تکنولوژی پايدار    تکنولوژی   
اطالعات  

کاربرد    بيوتکنولوژی   
تکنولوژی 

در 
بنگاههای 
اقتصادی     
شهر

افزايش   
بهره وری

مصرف
 تکنولوژی 

توسط 
مصرف 
کنندگان    
شهری

زير ساختهای فيزيکی  
) ثروت و رشد شهر(

http://www.zayetech.com/wp-content/uploads/2011/09/Mexico-Information-Technology.jpg


عناصر مفهومی نظريه  رقابت پذيری  
شهری 

•
 

Vision

•
 

Entrepreneurship

•
 

Specialisation

•
 

Social cohesion

•
 

Governance

چشم انداز 

کارآفرينی 

تخصص گرايی    

انسجام اجتماعی  

اداره و حکومت    



Company
Essence
ماهيت   

 شرکتها  

Industry 
Structure

ساختار  
صنعتی  

Human 
Resources

منابع  
 انسانی  

Living 
Environment

محيط
 زندگی

Software
Environment

محيط
 نرم افزاری 

Hardware 
Environment

محيط 
سخت
 افزاری

Global 
Connectivity

ارتباط 
و اتصال جهانی   

Urban Competitiveness= F（E、T、I、L、H、S、G）

عناصر تبيينی و اندازه گيری  
رقابت پذيری شهری 

New York, London, Tokyo, Paris, Washington, Los Angeles, 
Stockholm, Singapore, San Francisco, Chicago, Toronto, Seoul, 
Boston, San Diego, Oakland, Helsinki, Madrid, Vienna, Philadelphia, 
and Houston



يکپارچه کردن رقابت پذيری شهری در برنامه های          
) انگلستان(نمونه داندی   توسعه اقتصاد شهری   

توسعه بنگاههای     
 اقتصادی  

زيرساختهای  
 ساختمانی   
 و فيزيکی  

مهارتها و اشتغال     
 پذيری

بازاريابی مکان،  
گردشگری و 
مراسم

احياء و  
باززنده سازی 

مکان کار و فعاليت       شهر دانش، ابداعات و کارآفرين     مرکز زنده، پويا و   
فرهنگی-تفريجی 



يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
) آمريکا(پورتلند اقتصاد شهری نمونه   

تسهيل و   
تشويق 

ابداعات و  
احتراعات 

حداکثر 
کردن 
رقابت  
پذيری

تقويت    
محيط 

زندگی و 
اقتصادی 

ساختن پايدارترين اقتصاد شهری در جهان     



رقابت پذيری جهانی  

پذيرای فعاليتهای   
تجاری و اقتصادی 

فرصتهای  
اقتصادی 
برای همه

رهبری از 
طريق مشارکت

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه   
) آفريقای جنوبی(کيپ تون  اقتصاد شهری نمونه   



چشم انداز اقتصادی        
اقتصادی با کارايی باال که موقعيت جهانی شهر را به                     •

 تقويت می نمايد         کارآفرينی    و  مرکز ابداعات     عنوان      

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   



راهبردها  

فضايی سالم برای رشد    •
و بالندگی

پشتيبانی از بنگاههای   •
محلی، سرمايه گذاری     
جديد و تجارت جهانی  

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   





يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   

کربنمواد زايداکوسيستم ها    



•
 

BladeRunners
 

Creative Industries 
•

 
Arts Cooperative

•
 

Women’s Social Enterprise:
 

Business 
 Incubator

•
 

DTES Business Education 
•

 
Business Cluster Strategy

•
 

BusinessLinks
 

Employment Program
•

 
Case Coordination Project

•
 

Core Operations, Benefit Agreements, 
 Cluster Development

•
 

Employment Training Fund
•

 
Integrated Database Development & 

 implementation

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   



يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   



يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   

هوای تميز  
مواد غذايی 

محلی 

) مشاغل جديد  (اقتصاد سبز   

) محل کار (اقتصاد سبز   

مديريت اقليمی  

ساختمان سبز   
) جديد(

ساختمان  
سبز 

) موجود(

حمل و نقل سبز  
زباله صفر  

دسترسی به طبيعت 

 رد پای سبک تر اکولوژی    

) کيفيت  ( آب تميز  

) مصرف(آب تميز 



2020برنامه اجرايی سبزترين شهر سال         

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
)کانادا(ونکوور  اقتصاد شهری نمونه   



جهت گيريهای استراتژيک   
يک شهر پذيرای  : 1 جهت گيری راهبردی   •

بنگاههای اقتصادی و کارا
مرکز ابداعات در   : 2 جهت گيری راهبردی   •

منطقه آسيا و اقيانوسيه
متصل از نظر بين : 3 جهت گيری راهبردی   •

المللی و مبتنی بر صادرات  
سرمايه گذاری روی  : 4 جهت گيری راهبردی   •

مردم برای افزايش مهارتها و بهبود نيروی کار
شهری زنده و خالق   : 1 جهت گيری راهبردی   •

جهانی 

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
نيوزلند     -اوکلند     اقتصاد شهری نمونه   





آلمان  -مونيخ 

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
) آلمان (مونيخ    اقتصاد شهری نمونه   



يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
) آلمان (مونيخ     شهری نمونه   اقتصاد



 استراليا  -سيدنی    

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
) استراليا    ( سيدنی    اقتصاد شهری نمونه   



يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
) استراليا    ( سيدنی    اقتصاد شهری نمونه   

اصول راهنما 



دستور کار 
شهرهای ملی و      

جهانی 

سرمايه گذاری 
روی اجتماعات و    

مردم

تقويت رقابت     
پذيری تجاری

معرفی و  
بازاريابی 
شهر

توسعه  
سرمايه 
انسانی  

جهت گيری های   
استرتژيک

شهر پايدار 

يکپارچه کردن رقابت پذيری در برنامه های توسعه      
) استراليا    ( سيدنی    اقتصاد شهری نمونه   



•
 

The Cities Alliance 
شبکه ای از شهرها و شريکان آنها در برنامه ريزی توسعه                 •
: شامل سازمانهای بين المللی مانند                 •

سازمان ملل–
بانک جهانی–
– ...
)آمريکا، انگليس، آلمان، کانادا، ژاپن( کشورهای کمک کننده  –

برای تهيه استراتژی های توسعه اقتصاد شهری شهرهای             •
عضو و باال بردن سطح زاغه ها           

نظريه شهرهای رقابت پذير و  
 The Cities Allianceکشورهای در حال توسعه   



چشم انداز آينده    
عدن شهری مدرن و دارای اقتصادی وابسته به خدمات               

. تجارت دريايی، هوايی و جهانگری است                  
اين اقتصاد ظرفيتی رقابتی بکار می گيرد تا قطبی جذاب                         

. برای سرمايه گذاری های محلی و بين المللی باشد               

ورود نظريه شهر رقابت پذير در  
عدن   کشورهای در حال توسعه   



Aims:
•

 
Effective, 

 
competitive, 

 
coordinative 

 
and 

 
networked 

 
pivot, 

 that contains the airport, seaport and other means and areas 

 within the free zone.

•
 

Strong 

 
economic 

 
link 

 
between 

 
the 

 
centre 

 
and 

 
the 

 
industrial 

 complexes/basic services.

•
 

Helpful business environment.

•
 

Effective establishments  that assist the private sector

•
 

Encouraging civil centers and an efficient infrastructure

•
 

Establishment 

 
and 

 
continuous 

 
improvement 

 
for 

 
a 

 
dynamic 

 economic base, of variant sectors.

ورود نظريه شهر رقابت پذير در  
عدن   کشورهای در حال توسعه   



1.

 
Partnership 

 
among 

 
the 

 
local 

 
council, 

 
ministry 

 
of 

 
planning 

 
and 

 
investment and several international assistance groups.

2.

 
Establishment 

 
of 

 
a 

 
participation 

 
forum 

 
to 

 
define    the 

 
topics 

 
of 

 
common 

 
and 

 
urgent 

 
concern 

 
– a 

 
framework 

 
for 

 
the 

 
drafting 

 
of 

 
policies.

3.

 
Participatory strategic planning and defining of priorities

4.

 
Coordination among assistance groups.

5.

 
Enhancing authentication and exchange of information.

6.

 
Periodical newsletter to acknowledge the implementation of the 

 
program.

7.

 
Provision of training

 
in various fields.

ورود نظريه شهر رقابت پذير در  
)ويتنام    ( هوشی مينگ      کشورهای در حال توسعه   



Economic Development Strategy:

1.

 

A bureau was established for the economic development to coordinate policies: 

 
setting investment plan, work with the private sector, the government and the 

 
civil community, setting an objective and vision for the future city.

2.

 

Enhancing the investment atmosphere through institutional and administrative 

 
reforms.

3.

 

Erecting a free port at Canomp

 

airport and  free zones at the city, to encourage 

 
business and trade with neighboring countries.

4.

 

Formulation of a commerce court  to judge the credit issues and cases.

5.

 

Work 

 

with 

 

urban 

 

planning 

 

bureau 

 

to 

 

ensure 

 

the 

 

benefit 

 

of 

 

the 

 

Master 

 

Plan 

 
from every opportunity for economic development.

6.

 

Join 

 

efforts 

 

with 

 

the 

 

government 

 

to 

 

enhance 

 

the 

 

state 

 

profile 

 

and 

 

ensure 

 

that 

 
the city enjoys a good environment for attracting investments.

ورود نظريه شهر رقابت پذير در  
) دواندا    (کيگالی کشورهای در حال توسعه   



اهميت دادن به بخش خصوصی و سرمايه گذاری آن          •
ايجاد ظرفيتهای نهادی و انسانی برای توسعه اقتصاد شهری                     •
مشارکت دادن  رهبران محلی  •
طراحی ابزارهای مبتکرانه تامين مالی توسعه اقتصادی            •
مشارکت و همکاری    •
يکپارچگی برنامه های توسعه اقتصاد شهری با برنامه های کاربری                             •

ارضی
توجه به بخش مسکن         •
هماهنگی برنامه های توسعه اقتصادی شهرها با ساير برنامه ها                         •
توجه برنامه های توسعه  اقتصاد شهری به محالت شهری                   •

عوامل موثر در موفقيت برنامه های توسعه اقتصاد       
شهری دهه اول قرن بيست و يکم     



ابزارهای شهرداری ها در برنامه های        
رقابت پذيری شهر   

اقداماتی که مسئولين شهر به         ): Representation( نمايندگی کردن       •
. نمايندگی از طرف مردمی که آنها را انتخاب کرده اند انجام می دهند                

ارايه فعاليتها، زيرساختها و خدماتی که بر                ): Services(ارايه خدمات  •
. کيفيت زندگی مردم در شهر تاثير می گذارند           

ارايه و اجرای ضوابط و       ):  Regulation( وضع قوانين و مقررات   •
. مقررات و خط مشی های حفظ نظم و ترتيب در شهر          

 Development and(کمک به توسعه و سرمايه گذاری    •
investment :(            تحريک و مديريت توسعه اقتصادی پايدار و رفاه

در اين ميان      .   اجتماعی برای شهروندان، توريستها و ساکنان آتی شهر                
.جذب سرمايه و حفظ آن از اهميت زيادی برخوردار است              



با تشکر    
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