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  )خالصه مدیریتی(

  :عنوان پژوهش

  تحلیل فضایی خدمات پشتیبان تولید با تأکید بر کارکرد فراملی کالنشهر تهران

  چکیده

رشد نظام سرمایه داري و ظهور انقلالب اطالعاتی منجر به شتاب فرآیند جهانی شدن شهرها از دهۀ 

، ظهور خدمات برتر و پیشرفته موسوم یکی از ویژگی هاي شهرها در این دوره. به این سو شده است. م 1960

و نوع پیشرفتۀ آن شامل خدمات حسابرسی، فناوري  )”Producer Services: “PS(به خدمات پشتیبان تولید 

اطالعات و ارتباطات، حمل و نقل و حقوق بین المللی، بیمه، مشاورة مدیریتی، تبلیغات و بازاریابی قرار دارند 

پیدایش و . نامیده اند ”Advanced Producer Services: “APS)(تیبان تولیدکه آنها را خدمات پیشرفته پش

رشد این خدمات تنها محدود به شهرهاي جهانی نبوده و در کالنشهرهاي غیر جهانی نیز نمود می یابد و 

عوامل موثر بر مکان . نقش مهمی در تجدید ساختار شهري و پیوند شهرها به شبکۀ شهري جهانی دارد

و نقش مدیریت شهري در ارتقاي این خدمات از سئواالت اصلی، و  APSکارکرد فراملی خدمات گزینی و 

نقش مزیت هاي فضایی در مکان گزینی و تأثیر اقدامات مدیریت شهري در ارتقا و توسعۀ این خدمات از 

ن پژوهش بر یافته هاي اصلی ای. طریق برنامه ریزي فضایی و راهبردي از فرضیه هاي اصلی پژوهش بوده اند

منطقۀ کالنشهر تهران، عبارت  22پرسشنامه و بررسی اسناد شهري در  200مبناي انجام مصاحبه و تحلیل 

جغرافیاي جدیدي را با الگوهاي فضایی درونی متفاوت آفریده است  APSاز نظر جغرافیایی، خدمات  -1: اند از

کالنشهر تهران، مرکز مسلط و  - 2. میده ایمنا "کانون خدمات شرکتی کالنشهر تهران "که شکل غالب آن را 

، APSتهران از نظر پیوندهاي جهانی به واسطۀ  - 3. مدیریت کنندة خدمات پشتیبان تولید در سطح ملی است

، کالنشهر تهران شهر جهانی محسوب APSدر نتیجه، به رقم شکل گیري خدمات . بسیار ضعیف می باشد
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ر مقیاس هاي متفاوت جغرافیایی، منطبق با برنامه ریزي فضایی و این پژوهش، راهکارهایی را د. نمی شود

  .پیشنهاد نموده است APSراهبردي،  براي ارتقاي جایگاه جهانی کالنشهر تهران با استفاده از 

  مقدمه 

گذر از انقالب صنعتی،  ورود به دورة پساصنعتی ، تغییر و تنوع در عملکرد نیروهاي سرمایه داري، 

، تجدید )الف - 1385 :کاستلز(میالدي 60رعت گرفتن فرآیند جهانی شدن پس از دهۀ و س ICTانقالب 

  1در این روند، به تعبیر مانوئل کاستلز. ساختار کارکردي، فضایی و مدیریتی شهرها را به همراه داشته است

فشردگی جهان در نتیجۀ ) 1989(فضاي جریان ها به فضاي مکان ها پیوند و به زعم دیوید هاروي) 1385(

این پیوندها فضا و کارکردهاي ویژه اي را براي شهرها به همراه داشته . زمانی و مکانی، کوچک شده است

: 1388موراي، (تنها با نگرش شبکه اي، زنجیره اي و در نهایت سیستمی ) 1999(است که به عقیدة کرنگ

کی از ویژگی هاي کلیدي به عنوان ی) APS(خدمات پیشرفتۀ پشتیبان تولید . قابل تحلیل است) 83

و نقطۀ پیوند ) Sassen,1991.Casstels 1996.Taylor 1991-2000-2004(شهرهاي دورة جهانی شدن 

فضایی مکان ها و جریان ها تلقی می شود و بنابر شواهد جهانی نقش آن در اقتصاد جهانی در حال رشد 

پژوهش تالش شده است تا از بعد  در این. است و چهرة اقتصادي و فضایی شهرها را دگرگون می سازد

  . فضایی و کارکردي وضعیت این خدمات در شهر تهران با استفاده از پژوهش میدانی مورد بررسی قرار گیرد

  

  طرح و تبیین مسئلۀ پژوهش

قدرت گرفتن نیروهاي سرمایه داري، انقالب اطالعاتی و سرعت گرفتن شتاب جهانی شدن از دهۀ 

ختاري جهانی شده است و این تجدید ساختار جهانی به واسطۀ روابط شبکه اي م منجر به تجدید سا.1960

این روند  ).165 :1379 صرّافی،(امکان القاء و یا احراز کارکردهاي جدید را براي کالنشهرها به وجود آورده است

                                                        
1 - Manuel Castells  
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فولوژي با تجدید سازمان فضایی، کارکردي و نهادي شهرها منجر به شکل گیري جغرافیاهاي نوینی در مور

اقتصادهاي محلّی محصور در گذشته، به سیطرة قدرت  2به اعتقاد والراشتاین. شهري آنها شده است

با اتکاي بیشتر بر بخش  3اقتصادهاي جهانی شده درآمده اند و الگوي اقتصاد سرمایه داري چند بعدي

و  (Clark, 1996:8-11)است  خصوصی، تقسیم کار، تولید، عرضه و مصرف؛ نیازهاي بازار جهانی را نشانه رفته

، جغرافیاهاي نوین و الگوهاي مکانی متفاوتی را به وجود آورده ) 1388:آنتونی گیدنز(چشم اندازهاي جهانی شده

خدمات پشتیبان تولید هم بیش از همه زاییده ي این تجدید ساختار شهري جهانی . Castells,1996)(است

با کاهش فعالیت  )467:الف -1385کاستلز، (نوان فرآورده و هم فرایندبه ع 4بوده است و عمدتا در شهرهاي جهانی

به  APSشکل گیري خدمات . )Hall,1998: 42-47. Sassen,2002:15(هاي سنتی و صنعتی شکل گرفته اند 

ارتقاي جایگاه اقتصادي شهرها به عنوان گره هاي اصلی و مقر کنترل اقتصاد جهانی کمک نموده و نقش 

 ,Taylor 1999, 2001,2004.Sassen(پیوند شهرها به شبکۀ شهري جهانی داشته اندپیشتاز را در 

1991.Hall,1966.Freidmann,1986( . آنها شکل دهنده به  اقتصاد بخش پیشرفته  شهري بوده اند و متمایز از

هران از لیکن مسئله این پژوهش ضعف و نبود پیوند ت. گذشته، چهره و کارکرد شهرها را دگرگون نموده اند

فضاهاي برنامه ریزي . و ایجاد پیوند به واسطۀ این خدمات در اقتصاد شهري جهانی است  APSطریق ارائۀ 

شده اي در تهران براي تقویت و ارتقاي این خدمات وجود ندارند و از دیگر سو، فضاهاي نوپا و مشابه فضاي 

ي اند و این فضاها عمدتا تهران را به مصرف شهر جهانی در تهران، ناتوان از رقابت در شبکه هم پیوند شهر

تهران خدمات و یا . جهانی شده دعوت نموده اند 5کاالها و خدمات شرکت هاي چندملیتی و موسسات تجاري

فرض شده است که ) Short,2004(کاالیی جهانی شده براي عرضه در اقتصاد جهانی ندارد و سیاه چاله اي 

بنابر نظرات و نتایج . وري از خود به اقتصاد جهانی ساطع نمی کندانرژي را به سوي خود جذب و اما ن

 ;Beaverstock et al, 1999a Short, 2002-2004, Taylor et al.(تهران شهر جهانی نمی باشد پژوهش هاي قبلی

                                                        
2 - Wallerstein  
3 - Monopoly 
4 - World City 
5 - Firm  
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2001a , 2004a. Stanley; 2003. Bassens et al; 2009-2011. Devriendt et al; 2009.  . ،1385خش تاجب. 1388هریس .

از آنجایی که جهانی شدن . و از فرصت هاي جهانی شدن استفاده نکرده است )1389صرافی و همکاران . 1387احمدي،

مانند شمشیري دو لبه است که می تواند آثار منفی یا مثبتی براي شهرها و اقتصاد ملی به همراه   داشته 

ان براي احراز و ایفاي کارکردهاي فراملی در فرآیند باشد، لذا نیاز است تا قابلیت ها، نقاط ضعف و قوت تهر

به عنوان یکی از شاخصه هاي کلیدي  APSاین پژوهش این مسئله را با مطالعۀ . جهانی شدن شناسایی شود

  .در پیوند دادن شهرها به شبکۀ شهري و اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار خواهد داد

  

 اهمیت و ضرورت پژوهش

تهران از نظر فضایی و کارکردي و جایگاه آن در  APSو تبیین ویژگی هاي ضرورت پژوهش، شناخت 

مرزي تهران به شبکۀ شهري جهانی و درك ضعف ها و کمبودهاي تهران در شبکۀ  _ایجاد پیوندهاي فرا

آدام ( "دست نامرئی بازار"نباید تهران را در مقابل انتخاب . شهري جهانی از منظر جغرافیاي اقتصادي است

  . در اقتصاد رقابتی اطالعاتی که نیازمند هوشمندي است، رها نمود )اسمیت

  اهداف پژوهش 

شناخت و تحلیل محدودیت ها و قابلیت هاي فضایی کارکردهاي خدمات پشتیبان تولید براي کاربرد آن  - 1

 .در ارتقاي نقش فراملی تهران

تولید براي احراز و ایفاي شناخت و تحلیل محدودیت ها و قابلیت هاي کارکردهاي خدمات پشتیبان   - 2

  . نقش هاي فراملی و پیوند کارکردي شهر تهران در اقتصاد شهري جهانی

  سئواالت پژوهش

  در کالنشهر تهران کدامند؟ "خدمات پشتیبان تولید "عوامل تعیین کننده در مکان گزینی کارکردهاي - 1
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خدمات پشتیبان تولید "کردهايمدیریت شهري با توجه به ظرفیت هاي کالنشهر تهران، براي احراز کار - 2

 چه نقشی را می تواند ایفا کند؟ "

  فرضیه هاي پژوهش

شکل گیري، گسترش و توزیع فضایی کارکردهاي خدمات پشتیبان تولید در کالنشهر تهران بیشتر   - 1

در ارتباط با نقش و ) اعم از نسبی یا رقابتی(تحت تأثیر تعیین کننده ها و مزیت هاي فضایی 

 . وده استتقاضاي ملی ب

مدیریت شهري تهران با برنامه ریزي توسعۀ فضایی و یکپارچه سازي آن با سیاست هاي کالن   - 2

 .توسعه ملی، می تواند موجب گسترش خدمات پشتیبان تولید براي احراز نقش هاي جهانی شود

 روش و تکنیک هاي پژوهش 

و  APSاجعه به آمار و اطالعات ابتدا متغیرها تعیین شد و از طریق سرشماري و مر پژوهشدر این     

PSبه صورت  هاي شهر تهران  ، آمار آنها از منابع متعدد شرکتی و سازمانی استخراج شده سپس روي نقشه

ها تکمیل و مورد تحلیل  در ادامه ضمن تعیین نمونه ها در نقشه، پرسشنامه. پیاده شد GISنقاط در محیط 

 ,Pearsonه از آزمون هاي پارامتري شامل ضریب همبستگی توافقی در ادامه متغیرها با استفاد. قرار گرفتند

Phi, Cramer's Vجامعه آماري . ، جداول تقاطعی و سایر تکنیک هاي آماري مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند

موضوع براي پرسشنامه  5موضوع می باشد که از بین آنها  11موسسه و شرکت در  6000این پژوهش 

سپس با . موسسه و شرکت تقلیل یافت 3000ۀ آماري به سطح دوم یعنی حدود مشخص شدند و جامع

شرکت و موسسه به عنوان نمونه آماري براي پژوهش میدانی  200استفاده از روش نمونه گیري سیستماتیک 

پرسشنامه به دلیل مخدوش بودن اطالعات در تحلیل ها  30لیکن از این تعداد نمونه در حدود . انتخاب شدند

در تکمیل پرسشنامه از نمونه ها، از نسبت زیر . پاسخ ندادن به سواالت از فرایند تحلیل ها حذف شدندو 

 :استفاده شده است

  



www.shahrsazionline.com 

 

6 

 

Κ
نمونه ها(1

Κ)آماريجامعه   

نبود داده هاي مناسب و روزآمد، دسترسی سخت به آدرس ها، تغییر آدرس ها، اشتباه بودن آدرس ها، 

ه پرسشنامه ها ، اظهار محرمانه بودن اطالعات و ترس از نظام مالیاتی پراکندگی آدرس ها، عدم پاسخ کامل ب

براي تحلیل فضایی خدمات پشتیبان تولید در . و سیاسی، از دشواري ها و مسائل این پژوهش بوده است

از نظر  APSو متغیر هاي الزم براي بررسی خدمات  کالنشهر تهران ابتدا تالش شده است تا سنجه ها

جدول زیر  این متغیر ها را نشان می . دي و مکانی، و دسترسی به فضاي جریان ها تعریف شودکارکردي، نها

  :  دهد

  

  متغیرها و مولفه هاي پژوهش
  نهادي و ساختار شرکتی –کارکردي   فضایی  - مکانی 

  اغالب مشتریان شرکت ها و محل استقرار آنه -اندازة موسسات  )فرعی، اصلی(تقسیمات اداري و نوع شرکت 
  روابط و حوزه نفوذ شرکت ها در سطح بین المللی  دورة شکل گیري

  نحوة ارتباط با شرکت ها و نهادهاي کشورهاي خارجی  الگوي ساختمانی محل استقرار
  دالیل همکاري و روابط خارجی پراکنش فضایی و عوامل موثر بر انتخاب مکانِ فعلی موسسات

  ICTاز دالیل استفاده   گرایش هاي مکانی موسسات
  مهمترین موانع ارتباط با کشورها، شهرها و شرکت هاي خارجی  موانع جابه جایی

  

  وسعت و محدودة موضوعی پژوهش 

منطقۀ شهرداري کالنشهر تهران است که با استفاده از اسناد طرح  22محدوده و قلمرو این پژوهش ،

) رایعالی شهرسازي و معماري ایرانشو 1386مصوب (ساختاري - هاي توسعۀ کالنشهر از جمله طرح راهبردي

و اطالعات دریافتی از شهرداري تهران، مرز محدوده مشخص و کنترل شد و در نقشه هاي موضوعی منعکس 

کالنشهر تهران پیاده  1:100در نقشه با مقیاس  ArcGIS10اطالعات موضوعی با استفاده از نرم افزار . گردید

نبود داده هاي مستند و  .دیل به نقشه هاي قابل چاپ گردیدتب 1:200000شد و خروجی آنها در مقیاس 
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در شهر  APSموثق و سري داده هاي زمانی در خصوص فعالیت و عملکرد و ویژگی شرکت ها و موسسات 

به ویژه آنکه مرجع قانونی اطالعاتی و گردآورنده اطالعات . تهران از مهمترین مشکالت این پژوهش بوده است

از این  رو تعیین تغییرات مکانی شرکت ها و موسسات ارائۀ دهندة خدمات . داردمناسب شرکتی وجود ن

تالش شده است از داده ها و اطالعات در دسترس نهایت استفاده براي تبیین و . پیشرفته کاري دشوار است

لۀ در مرح. منطقه اقدام شد 22در عمل براي تهیۀ پرسشنامه از . تحلیل موضوعات جغرافیایی به عمل آید

ماه  2سپس طی زمانی بیش از . اول تمامی اطالعات مکانی و آدرس ها از مراجع اطالعاتی اخذ شده است

در مرحلۀ سوم با مراجعه به بیش از . شهري تهران پیاده شد) 1:100(آدرس ها بر روي نقشه بزرگ مقیاس 

ها در مناطق شهرداري به  APS و تکمیل پرسشنامه از نمونه )به خاطر جایگزینی نمونه هاي خالی(موسسه  250

تحلیل جغرافیاي شرکتی و روابط و پیوندهاي کارکردي و اقتصادي شهر تهران با درون و بیرون از مرزهاي 

  .ملی آن شهر پرداخته ایم

  

 زمانی و مشکالت انجام پژوهش -محدوده مکانی 

مطالعه ي  1390تا سال  1378منطقۀ شهرداري کالنشهر تهران است که از سال  22محدودة این پژوهش 

نبود داده هاي شهري مناسب و روزآمد از شرکتها و موسسات، پراکنده بودن منابع . ان به اتجام رشیده است

و داده ها، دسترسی سخت به آدرس ها، تغییر آدرس ها، اشتباه بودن آدرس ها، پراکندگی آدرس ها، عدم 

ت، اظهار محرمانه بودن اطالعات، ترس از مسائل پاسخ کامل به پرسشنامه ها از طرف شرکت ها و موسسا

در نهایت به دلیل نو بودن این . مالیاتی و سیاسی، از دشواري ها و مسائل انجام این پژوهش بوده است

  .موضوع در جغرافیا، شناخت آن با استفاده از متون و ادبیات جهانی به زمان انجام پژوهش می افزود

  پیشینه پژوهش 
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پیشتاز تبیین اهمیت خدمات پیشرفته در اقتصاد شهرهاي عصر اطالعات  م،.80ز دههجغرافیدان ها ا

را منتشر و اهمیت بخش اقتصاد » شهرهاي جهانی« پیترهال کتاب خود تحت عنوان  1966در سال . بوده اند

یدمن و جان فر 1982در سال ). Hall, 1996(در شهرها را مطرح نمود) به تعبیر دانیل بل(جدید پسا ـ صنعتی 

پیوندها و رشته هاي » دستورکاري براي پژوهش و عمل: شکل گیري شهر جهانی«در مقالۀ خود  6وولف. گی

در ادامه ). Freidmann & Wolff: 1982, 2006(ارتباطی میان سرمایه داري و شهرنشینی را بررسی نمودند

در اقتصاد جهانی  7نقاط پایه؛ شهرهاي جهانی را »فرضیۀ شهرجهانی«، در اثر خود 1986فریدمن در سال 

را منتشر کرد و به » 9جهانشهر« اثر خود به نام  1991در سال  8ساسکیا ساسن). Friedmann, 1986(نامید 

نیازمند محیط هاي دانش پایه و  APSبه نظر او خدمات . طور روشن موضوع خدمات پیشرفته را مطرح نمود

شهرها در "در اثر دیگري خود با عنوان  1994ساسن در سال . )Bassens et al; 2009(توانمند تکنولوژیک اند

جهانشهر، «در اثر دیگري با عنوان  2000در شهرها  را مطرح نمود و در سال  APSبحث  "10اقتصاد جهانی

جان رنه . در شهرهاي جهانی دارد APS، نگاه ژرف تري به نقش »11مکان راهبردي ؛ یافته ها و زمینه هاي نو

را 13منطقۀ کالنشهري جهانی« 2004و در سال »  12جهانی شدن و شهر«کتاب خود  1999شورت در سال 

جهانی » بستر و زمینۀ اصلی«، به »اثر پذیر«منتشر و نگاه خود را از توجه به شهر و ناحیه به عنوان پدیدهاي 

 ,1991(ن ، ساس)1993( 16دانلیز15(1992)و بیلی  ، کوفی)1991( 14پژوهشگرانی مانند وود. شدن، برگرداند

 19و والکر) 2011 ,2008 ,2004 ,2000( 18و به ویژه پیتر تیلور) 2011 ,2000,2008 ,1999( 17، بیوراستوك)1994

                                                        
6 - Johan Friedmann & G.Wolff 
7 - Base Point 
8 - Saskia Sassen( استاد جامعه شناسی دانشگاه شیکاگو -بوینوس آیرس 1949متولد  ) 
9 - The Global City 
10 - Cities in World Economy 
11 - The global city: strategic site/new frontier 
12 - Globalization and the City 
13 - Global metropolitan: globalizing cities in a capitalist world 
14 - P.Wood and A.S.Bailly 
15 - W.Coffey 
16 - P.Daniels 
17 - J.V.Beaverstock 
18 - P.J.Taylor 
19 - F. Walker 
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موسوم به   20شبکۀ  پژوهش هاي جهانی شدن و شهرهاي جهانی. بیشتر پرداخته اند APSبه موضوع ) 2002(

GaWc سط پژوهشگرانی چون مانوئل کاستلز، در دپارتمان جغرافیاي دانشگاه البورو در انگلستان که تو

، جاناتان بیوراستوك، فرانک ویتالکس و دیگران شکل گرفته  21ساسکیا ساسن، سر پیترهال، نایجل تریفت

همراه با نظریات مربوط به مفهوم شهرهاي جهانی ، بیش از  1982از سال . است، پیشتاز این مطالعات بوده اند

در . به انجام رسیده است APSصورت کار پژوهشی و مقاله در خصوص نمونه مطالعاتی در جهان به  1000

در خصوص جهانی بودن شهر تهران، . وجود نداشته است ASPپژوهشی در خصوص  2011ایران تا سال 

، پیتر تیلور )2003( 22، استنلی)2004-2002(، جان رنه شورت)1999(مطالعاتی توسط بیوراستوك و همکاران

، )1388( ، نایجل هریس)1387(، احمدي)1385(، تاجبخش )2009( 24دورانت) 2011-2009( 23، بسنز )2001-2004(

مطالعات طرح راهبردي شهر تهران، ، 1404انجام شده است و سند چشم انداز تهران  )1389(صرافی و همکاران 

مرکز (است  منشور شهر تهران از جمله اسنادي بوده اند که در آن اشاراتی به اهمیت جهانی شدن تهران شده

لیکن . با نگاه جغرافیایی تاکنون مطالعاتی انجام نشده است APSدر بخش ). 1385: مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران

مطالعات در درون رشته هاي  APS، حقوقی و دیگر  ICTبراي مثال در خصوص بیمه،  APSدر هر کدام از 

ی آن رشته ها بوده و ارتباط به جغرافیا نداشته مرتبط انجام شده است که در آن مطالعات نگرش ها تخصص

براي مثال . اند و عناوین برخی از مقاالت نشوته شده در این حوزه در منابع پایانی این رساله فهرست شده اند

  . ایران نکموده استاقدام به رتبه بندي شرکت هاي  1389سازمان مدیریت صنعتی در سال 

 نتایج پژوهش

هایی که در اندیشۀ برنامه ریزي اقتصادي براي شهر تهران هستند کمک این پژوهش براي نهاد

این پژوهش با نگاهی جغرافیایی نمود فضایی خدمات پیشرفته و پویایی اقتصاد در فضاي شهري . خواهد نمود

                                                        
20 - Globalization and World Cities Research Network 
21 - Nigel Thrift 
22 - Stanley 
23 - Bassens 
24 - Devriendt 
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در تهران را جهت مدیریت و برنامه ریزي شهر تهران  APSرا ترسیم می کند و رفتار و کارکرد شرکت هاي 

از سوي دیگر یک شاخۀ جدیدي از مطالعات جغرافیاي اقتصادي را براي مطالعات آکادمیک . می دهدنشان 

در حوزة خدمات پیشرفته و اقتصاد شهري پیشرفته پیش روي پژوهشگران جغرافیاي اقتصادي شهر قرار می 

غرافیاي اقتصادي کاربرد نتایج این پژوهش بیش از همه مورد استفادة شهرداري تهران و پژوهشگران ج. دهد

  . در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی قرار خواهد گرفت

به  1380-90تهران به نحو چشم گیري در جغرافیاي کالنشهر شکل گرفته و در دو دهۀ اخیر به ویژه دهۀ، 

تهران ساختمان هاي اداري و تجاري نوین را در مناطق  APSخدمات    - 2. رشد خود رسیده استباالترین 

و خدمات  ICTدسترسی به زیرساخت هاي پایه از جمله حمل و نقل و زیرساخت هاي خدمات  شهري با

 APSدر مکان گزینی خدمات  - 3.شرکتی، زمینه هاي اقتصادي و شرایط مناسب محیطی انتخاب نموده است

 ، قیمت و اجاره بهاي امالك،ICTبه ترتیب دسترسی آسان به حمل و نقل مناسب و زیرساخت هاي خدمات 

شهر، مجاورت به ادارات و نهادهاي دولتی و سایر شرکتها و دسترسی به بازار مشتري مهم  CBDمجاورت با 

، جغرافیاي جدیدي را با ویژگی ساختاري و کارکردي قابل تمایزي در کالنشهر  APSبخش  - 4بوده اند 

این کانون که . ده ایمنامی "کانون خدمات شرکتی کالنشهر تهران"تهران به وجود آورده است که آن را 

تجاري ـ سنتی شهر تهران جدا  CBDخدمات شرکتی پیشرفتۀ تهران فرض نمود، از  CBDمی توان آن را 

، 7، 6این کانون شامل مناطق . شده و به تدریج به صورت بیضوي به شمال شهر حرکت و رشد نموده است

نی و کارکردي از جمله دسترسی به این کانون به دلیل مزیت هاي مکا. شهرداري تهران است 1و 2، 3

مرکزیت شهري، حمل و نقل سریع، استقرار طیف عظیمی از شرکت ها و ادارات و نهادهاي اقتصادي، 

دسترسی به مشتریان با درآمدهاي باالتر، موقعیت بهتر نسبت به مناطق جنوبی شهر و سایر مزیت ها مورد 

شنهاد طرح راهبردي که مرکز اقتصاد جهانی شهر تهران این کانون بر خالف پی. قرار گرفته است APSتوجه 

را در جنوب تهران پیش بینی نموده است، حداقل به روال فعلی تا دو دهۀ آتی به سمت مناطق شمالی تهران 

 APSکالنشهر تهران مرکز فرماندهی و سلطه و کنترل خدمات  -)1( :بخش کارکردي. حرکت خواهد نمود
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از نظر . کشور، در آن مستقر شده اند APSخدمات % 80انگین مراکز اصلی بیش ازدر ایران است و به طور می

هاي  APSمشتریان % 90تهران در خدمت اقتصاد ملی است و بیش از  APSکارکردهاي فراملی، خدمات 

بخشی از مسئله نبود شرایط رقابتی جهانی و . تهران ملی بوده و کارکردهاي فراملی و جهانی ارائه نمی دهند

در این خصوص تهران پیوند ضعیفی با شبکۀ . حریم هاي بین المللی و ضعف در روابط شرکتی فراملی استت

از نظر پیوندهاي بین المللی و پیوندهاي شهري جهانی، به ترتیب اهمیت بخش  - )2. (شهري جهانی دارد

شهرهاي جهانی از  ، حقوقی، حسابرسی و در آخر بیمه،  با مناطق وICTخدمات حمل و نقل بین المللی، 

جمله شهرهاي  لندن،  شانگهاي ، سئول،  پکن ،  دبی ،  میالن،  پاریس ،  هنگ کنگ  و مادرید پیوند دارند 

مشاوره و دریافت تجارب و خرید و کمتر فروش و ارائۀ خدمات از . و تهران را به شبکه متصل می کند

لیکن آنها . تهران است APSللی ترین بخش حمل و نقل بین الم. مهمترین دالیل این روابط بوده است

خدماتی جهانی شده نمی باشند و خدماتی را به مشتریان خارجی خود ارائه نمی دهند و جغرافیاي شرکتی 

در مجموع اگر چه بخشی از . آنها، بیشتر دریافت کنندة خدمات هستند. خدمات فراملی آنها ضعیف است

APS  نی است، لیکن در وهلۀ نخست سهم آن در مجموعتهران در پیوند با شبکۀ شهري جهاAPS  بسیار

ناچیز است و دوم، این خدمات در بیشتر موارد در خدمت جریان هاي اقتصادي صادراتی از خارج است تا در 

بخش جدایی ناپذیري از  ICTاستفاده از خدمات   - )3. (خدمت حضور شرکت هاي تهران در بازارهاي جهانی

یک اتصال و پیوند چرخه اي و شبکه اي و برهمکنش عمیق در خدمات  - )4. (است تهران شده APSخدمات 

APS براي مثال اگر . فعالیت هرکدام از آنها بسیار متأثر از  فعال بودن دیگر بخش ها است. تهران وجود دارد

. اهد داشتارتباط اقتصادي بین المللی وجود نداشته باشد در نتیجه حمل و نقل و تبادل اقتصادي وجود نخو

پشتیبانی حقوقی هم کاهش می یابد زیرا تبادلی نخواهد . بیمه ها راکد شده و به بخش داخلی رو می آورند

با توان رقابت بین المللی و ابداع براي رقابت، کمتر رشد می کند چون نیاز به تخصص هاي حرفه  ICT. بود

سابرسی بین المللی به دلیل تجربه کم بین ح. اي مبتنی بر فناوري کاهش می یابد و بازاري در کار نیست

بانک ها و . المللی و نیز تحریم ها و نبود روابط اقتصادي بین شهري کاهش می یابد و خدماتی ارائه نمی شود
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موسسات مالی که با بخش هاي دیگر پیوند دارد، متورم شده و سرمایه ها از جریان اقتصادي به انباشت 

شهرهاي منطقۀ خاورمیانه به ویژه  - )5. (تبدیل می شوند)  1989تعبیر دیوید هاروي، به (مخرب سرمایه 

شهرهاي دبی و استانبول از تحریم ها علیه ایران، ضعف بازیگري تهران و اقدامات خود، توانسته اند این 

ه محتواي آن شهرها را به مرتبۀ شهرهاي جهانی ارتقاء دهند و نکته فقط رسیدن به رتبه نیست بلکه باید ب

  . آنها حتی تهران را به عنوان یکی از شهرهاي سرمایه فرست به سمت خود جذب نموده اند. توجه شود

  پیشنهادات و راهکارهایی براي تهران

اما همۀ گره ها از خود انرژي . تهران گره اي از گره هاي شبکۀ شهري جهانی است :در سطح جهانی - 1

الزم است سیاست ها و . کننده جریان هاي اقتصادي نمی باشند ساطع نمی کنند و در این شبکه تقویت

تهران باید تالش . راهبردهاي اقتصادي تهران با نگاهی فراملی و با توجه به منطق جهانی در عمل تنظیم شود

زیرا کدهاي . نماید خود را از بحران هاي سیاسی خارج و با همسیاگانی به وسعت جهان تعامل برقرار سازد

خروج از تحریم ها، ورود بر اتحادیه هاي اقتصادي، سرمایه گذاري بر . ک تهران را به حاشیه می راندژئوپلتی

 . توان ها و استعدادهاي دانش محور ملی و در نهایت استفاده از توان هاي فضایی تهران گام نخست است

. ا و آسیا قرار دارداگر در نقشه جهانی توجه نماییم تهران در مرکز قاره اروپ: در سطح منطقه اي  - 2

کشورهاي آسیاي میانه، آسیاي شرقی، حوزة خلیج فارس و مدیترانه و ترکیه در پیرامون تهران قرار گرفته 

تهران از شبکه هاي حمل و نقل هوایی و زمینی براي اتصال این مناطق برخوردار است و به نسبت . اند

ی وسیعتري در پیوند دادن بین مناطق نامبرده شهرهایی مانند دبی و استانبول از حوزة نفوذ جغرافیای

و دیگران هنوز مکان و موقعیت اهمیت خود را  )1991(، ساسن(2008)به گفتۀ کسانی چون نیل. برخوردار است

لذا تهران می تواند از طریق ایجاد روابط فراملی مناسب، جایگاه مناسبی را در ارائۀ خدمات . از دست نداده اند

APS  لذا الزم است تا برنامه راهبردي مناسبی براي . ویژه براي آسیاي مرکزي به دست آورددر منطقه به

 . تحریک جریان ها و پیوندها تدوین نماید که خود مستلزم پیوند با سیاست هاي جهانی و ملی است
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می تواند سهم بسیار مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی تهران  و ایجاد  APSخدمات  :در سطح ملی - 3

به ویژه اگر بتواند از . می تواند در اختیار تولید قرار گیرد و ایجاد اشتغال نماید APS. غل داشته باشدمشا

تهران . صادرات پشتیبانی و یا خدمات خود را صادر نموده و یا به افزایش سرمایه گذاري خارجی کمک نماید

ب سیاست گذاري ملی و منطبق با باید براي جهانی شدن، خدمات پیشرفته و اقتصاد شرکتی خود در چارچو

تهران باید در خصوص حل مشکل . منافع ملی برنامۀ راهبردي، کوتاه مدت و اجرایی تدوین و به اجراء گذارد

ترافیک و آلودگی، نگهداشت سرمایه و منابع دانش و انسانی، ساماندهی زیرساخت هاي شهري، ارتقاي محیط 

ران اجتماعی و فرهنگی، قوانین دست و پاگیر اداري ، ایجاد جاذبه زیست شهري، بهبود روابط بین المللی، بح

 . هاي سرمایه گذاري خارجی و ایجاد زیرساخت هاي برتر  تالش جدي نماید

گره هاي روابط اقتصادي در سطوح محلی و پیوند دهندة شهر با اقتصاد  APSخدمات  :در سطح محلی - 4

آنها نیازمند تقویت شبکه هاي ارتباطی و . ا به وجود می آورندآنها مزیت رقابتی براي شهره. ملی و جهانی اند

آنها باید در مکان هایی برنامه ریزي شده و . مدارهایی هستند که براي تقویت تبادل آنها طراحی می شوند

 APSبراي مثال ایجاد کانون هاي شهري مناسب فعالیت . تجهیز شده با کمترین موانع فعالیت مستقر شوند

باید به ارتقاي شبکۀ سریع حمل . با کانون خدمات شرکتی تهران می تواند از نظر فضایی مهم باشد در ارتباط

. و ارتقاي محیطی نواحی محل استقرار آنها توجه جدي شود ICTو نقل عمومی و زیرساخت هاي محلی 

یش از همه همچنین باید براي بخش خدمات پیشرفته و خدمات شرکتی با نگاهی فرآیندي و سازمانی که ب

تلفیقی از برنامه ریزي شرکتی، بخشی و فضایی است، برنامه هایی که ماهیت راهبردي و اجرایی دارند تهیه 

در این برنامه ها رفتار شرکت ها، منافع شرکتی و بخش خصوصی و قابلیت هاي محیطی مهم خواهند . شود

موافق با نظرات . که اي و جهانی توجه شوددر این برنامه ها باید به فعالیت هایی با ماهیت روابط شب. بود

در ایجاد  28برنامه ریزي راهبردي می تواند به رویکرد سیاست شهري فراملی 27و پارن ریتر 26، وارد25هیلی 

                                                        
25 - Healey 
26 - Ward 
27 - Parnreiter 
28 - Transnational Urban Policy 
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همانگونه که ساسن هم فضاي شهر . (Parnreiter,2011)محیط شهري مناسب با شرایط جهانی شدن عمل نماید

منطق آن باید برآمده از ). Sassen,1999;142(از کنشگران معرفی می کند جهانی را فضایی راهبردي با تنوعی

تقاضاي شرکت ها باشد و رفتار سازمانی، تغییرات در استفاده از فنون پیشرفته، رفتارشناسی و پویایی 

شناسی حرکات و جابه جاي شرکت ها و در نهایت نگرش هاي اقتصادي و مدیریت سازمانی آنها در عصر 

شهرداري تهران می تواند با مدیریت منابع . باید در برنامه ریزي هاي شهري مهم تلقی شوند ICT اطالعات و

. آماده نماید APSو سرمایه هاي شهري فضاهایی از کالنشهر را به ویژه در نواحی شمالی شهر براي خدمات 

در نهایت باید . خواهد بودبی شک استفاده از پیشنهادات فعاالن اقتصاد شرکتی در این برنامه ریزي موثرتر 

این طرح باید بتواند . طرح راهبردي فضایی تهران، با طرح راهبردي اقتصادي شهر تهران همسو شود

 .راهبردهاي اقتصادي مناسب با فضاي جهانی به اجراء گذارد

مکان هاي با  APS همان طوري که در پژوهش حاضر به آن رسیدیم،:  در سطح مکان هاي جغرافیایی - 5

ت باالي محیطی، ساختمان هاي جدید و مجتمع ها و آپارتمان هاي مجهز با قابلیت دسترسی بهتر، کیفی

در رفتار مکانی شرکت ها، به . هزینه هاي کمتر و شراکتی و مجاورت با سایر شرکت ها انتخاب می کنند

شتریان فراملی و اگر قرار باشد به م. شرایط و ویژگی هاي اقتصادي و مشتریان در سطح ملی توجه می شود

جهانی خدمات دهند، لذا به زیرساخت ها و خدمات و محیط پیشرفته اي نیاز خواهد بود و البته نباید این 

زیرا . در نظر داشت APSمحیط را از شهر جدا فرض نمود و یا الگوي مشابهی را براي مکان هاي تمرکز 

، CBD انند حمل و نقل، خدمات شرکتی،متصل به سایر کارکردهاي شهري م APS تحرکات و رفتار مکانی

همچنین . و تسهیالتی است که کالنشهر در اختیارش قرار می دهد ICT مشتریان، نیروي کار، زیرساخت هاي

لذا تمهیدات باید ابتدا متوجه مناطق شهرداري تهران شود و آنها باید به سمت . بستگی دارد APSبه نوع 

اختمان هاي اداري و تجاري نوین و در استطاعت، با محیط هاي بی شک س. مکان هاي مناسب هدایت شوند

سپس ایجاد مناطق و مکان هاي . مناسب و حمل و نقل مناسب می تواند گزینه مناسب و واقع بینانه باشد

زمانی که به ) به مثابه شهرك ها و خوشه هاي صنعتی و یا مجتمع هاي اداري و تجاري نوین(نوین خدماتی 
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. باشد ICTتهران مانند خدمات  APS توجه شود می تواند پیشنهاد دیگري براي برخی خدماتشرایط نامبرده 

لیکن باید با امکانسنجی الزم به جوانب اقتصادي، فضایی و اجتماعی آن توجه گردد و به آیندة آنها اندیشه 

 . شود

شناخت و توسعۀ تهیه بانک اطالعات شهري از خدمات شرکتی، اعمال مدیریت و انجام پژوهش الزمۀ  -6

بدون داده هاي مناسب شهري، بدون مدیریت راهبردي و بدون پژوهش کاربردي؛ . است APSخدمات 

. خطایی، هزینه هاي دو چندان و بدون نتیجه را به دنبال خواهد داشت –پیشنهادات و اقدامات آزمون 

در سطح ملی و  APSت بررسی و پژوهش در خصوص روابط بین شرکتی، جغرافیا و روابط بین شهري خدما

در بخش هاي  APS، نقش APSمناطق کالنشهري، پیوندهاي شهري جهانی از طریق تک تک خدمات 

در اقتصاد و مشاغل شهري، زیرساخت ها و زمینه هاي رشد  APSاقتصادي شهري و منطقه اي، اثرات و سهم 

APS حوزه نفوذ ملی ،APS  جدید در جذب و توسعۀ و پیوند آنها با کالنشهر تهران، نقش فضاهايAPS  و آتی

و  موضوعاتی  APSدر اقتصاد شهري تهران، نقش نیروي انسانی و مدیریت منابع انسانی در توسعۀ  APSنگري 

پژوهش هاي آتی باید راه هاي . تهران انجام شود APSاز این دست می تواند با نگاهی جغرافیایی در خصوص 

 .را هموار سازد APSنشهري تهران با استفاده از خود اتکایی و ارتقاي اقتصادي منطقۀ کال

بلکه باید . میسر نخواهد بود APSدر نهایت باید متذکر شویم که جهانی شدن تهران به تنهایی از طریق وجود 

چرا که مطمنا اگر . اندیشه و سیاست مدیران و کردار شهروندان زمینه ساز ایجاد محیطی جهانی باشد

هنگ کنگ، دبی و استانبول در آسیا بر تهران پیشی گرفته اند نه به خاطر جمعیت  شهرهایی مانند سنگاپور،

و امکانات اشان، بلکه مهمتر از آن به خاطر احساس ایمنی، امنیت، آزادي، رفاه و امید و آیندة بهتر براي 

ا و سایر متخصصان، دانش آموختگان، مخترعان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران، توریست ها، جهان وطن ه

آنها شهرهایی براي زندگی و . شهروندان بوده است و تنها تولید و جذب پول هدف نهایی اشان نبوده است

سپس تولید بر مبناي دانش آفریده اند و این اطمینان را به وجود آورده اند که سرمایه هاي مادي و معنوي 
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طی امن زندگی خواهند نمود و زندگی اشان اشان  با سود و آزادي انتخاب همراه خواهد بود و آنها در محی

 .همراه با اعتماد و تالش براي پیشرفت و زندگی همراه با آزادي، امنیت و سالمتی خواهد بود

از جمله مهمترین حوزه هاي اقتصادي  APSدر یک جمعبندي، به این نتیجه رسیدیم که خدمات     

آنها از حوزه هاي کلیدي در . شهري جهانی اند براي ارتقاي جایگاه تهران در پیوند بین شهري در شبکۀ

لیکن از منظر مکانی، برنامه ریزي و مدیریت . اقتصاد کالنشهر در عصر جهانی شدن محسوب می شوند

. اندیشده شده اي براي تقویت این بخش وجود ندارد و اقتصاد شرکتی است که به آنها شکل می دهد

رویکردهاي و سیاست ها، تالش ها و راهبردهاي ) 1390(حاضر  همچنین از نظر کارکردهاي فراملی، در حال

عملیاتی و تعاملیِ ضعیفی براي ایجاد روابط و پیوندهاي فراملی شهر تهران با شبکۀ شهري جهانی وجود 

به عنوان یک شاخص پیوند دهندة شهرها در شبکۀ جهانی به شمار می رود، لیکن  APSاگر چه خدمات . دارد

. ایر عوامل است و نمی تواند مستقل از سیاست هاي کالن شهري و ملی عمل نمایدخود تحت تأثیر س

سیاست هاي شهري، سیاست ها و تصمیمات ملی، تعامل یا عدم تعامل جهانی، ایدولوژي و نگاه به ارتباطات 

فرهنگ بین المللی، انگیزه هاي اقتصادي در روابط شرکتی، آزادسازي یا انحصار در فضاي رقابتی اقتصادي، 

شهري، تسهیالت و خدمات زیربنایی و محیط شهري، فضاي امن، قابل زندگی و فعالیت شهري و دیگر 

  . عوامل، از مهمترین مشوق ها براي ارتقاي نقش فراملی کالنشهر تهران به حساب می آیند

  

  پیشنهاداتی براي شهرداري 

شهرداري  5تا  1سمت مناطق به  APSبا توجه به یافته هاي پژوهش بخش نوین شرکتی و خدمات  - 1

تهران همچنان در حال تثبیت وضعیت تمرکز خود  7و  6از سوي دیگر مناطق . در حرکت است

. لذا باید تجدید نظري در پیشنهادات مربوط به طرح راهبردي ساختاري تهران صورت پذیرد. است

شرکت  50000شرکت و بخش شرکتی با بیش از  10000با بیش از  APSصورت بخش  در غیر این
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در واقع واقعیت هاي فعالیتی نوین بر خالف . و موسسه تمایل به سمت مناطق شمالی نموده است

  .مطالعات طرح راهبردي به جاي جنوب شهر، شمال شهر را انتخاب نموده است

الزم تا شهرداري با استفاده از نظرات و تجارب شرکت ها، پیوندي را بین اقتصاد شرکتی و برنامه  - 2

این امر مستلزم تهیۀ برنامه راهبردي توسعۀ اقتصاد شرکتی تهران در . فضایی به وجود آوردریزي 

شهرداري نموي تواند به  .راستاي تعریف مکان ها و فضاهاي مورد نیاز فعالیت هاي فراملی است

این امر مستلزم درگیر . تنهایی و از طریق طرح راهبردي توسعۀ اقتصادي شهر را تضمین نماید

 .ن فعاالن اقتصادي و به ویژه شرکت ها و برنامه ریزي شرکتی استنمود

شهرداري تهران باید در طی یک . نبود بانک اطالعاتی بزرگترین مشکل داده پردازي شهري است - 3

سرشماري اطالعات مربوط به شرکت ها را استخراج و بانک اطالعاتی مربوطه را براي تحلیل هاي 

 .دازدشهري و برنامه ریزي به راه ان

شهرداري باید با برنامه . فعالیت هاي نوین شهري مستلزم برخورداري از فضاهاي نوین شرکتی است - 4

ریزي و طراحی مستعدترین فضاهاي شهري براي فعالیت هاي شرکتی را شناسایینموده و با جذب 

 .سرمایه امکانی را براي حضور شرکت هاي خارجی و ایرانی در این فضا به وجود آورد
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