
 

 

  11- 26، صفحات 1392 زمستان، چهارمي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه
  

 ميزان ادغام تهران در فرآيند جهاني شدن
   پرويز آقايي
  احمد پوراحمد
  سعيد ضرغامي

   27/02/1393:تاريخ پذيرش    14/07/1392:تاريخ دريافت
 چكيده

هاي علمي قرن بيست و يكم مطرح است و شهرها در ترين بحثعنوان يكي از مهمجهاني شدن به
تواند اثرات مثبت جهاني شدن مي .ي جهاني شوندكنند وارد اين چرخهرقابت شديد با يكديگر سعي مي

   هاي بر جاي بگذارد با توجه به پيچيدگيو منفي بسياري را بر شهرها و علي الخصوص كالنشهرها 
هاي شهري، ارزيابي ميزان تاثيرات جهاني شدن بر يك شهر كار دشواري است و متخصصان شهري نظام

حقيق حاضر، محققين، در ت. اندهاي مختلفي را بر حسب هر كدام از ابعاد جهاني شدن بيان كردهشاخص
ارجي، حجم تجارت بين الملل، كريدورهاي هوايي، گذاري مستقيم خجذب سرمايه(از پنج شاخص 

براي ارزيابي ميزان ادغام كالنشهر تهران در ) هاي خارجي و ضريب نفوذ و سرعت اينترنتتعداد بانك
هايي كه در تحقيق حاضر از آن استفاده شده است بر شاخص. اندفرايند جهاني شدن استفاده كرده

      روش كار . خارجي كرني آن را ارائه داده استهايي است كه نشريه سياست اساس شاخص
صورت مطالعه تطبيقي است و سعي شده است تا جديدترين آمار و اطالعات تحليلي و به - يفتوصي

باشد و در ارزيابي هر جامعه آماري در تحقيق حاضر استان تهران مي. مربوط به تهران گردآوري شود
ايم نتايج تحقيق حاكي از آن است كه تهران النشهرها قياس كردهها، تهران را با ساير ككدام از شاخص

  نتوانسته است خود را به عنوان شهر جهاني معرفي كند و كمترين شواهد جهاني شدن در آن ديده 
شود اين درحالي است كه بسياري از كالنشهرهاي جهان در حال توسعه توانسته اند سهم خود را از مي

زايش دهند و در نهايت پيشنهادهايي جهت ادغام هرچه بيشتر تهران در فرايند تاثيرات جهاني شدن اف
 .گيري از تاثيرات مثبت آن ارائه گرديده استجهاني شدن و بهره

هاي جهاني شدن، شبكه شهرهاي جهاني، جهاني شدن، شهرهاي جهاني، شاخص: كلمات كليدي
  كالنشهر تهران
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  مقدمه
اينكه . هاي قديم مربوط دانستبه عمق تاريخ بشر و به زمانتوان ريشه جهاني شدن را مي

مولف يا خواننده كدام بعد از جهاني شدن را مورد توجه داشته باشد، بر بحث ريشه تاريخي اين 
مثال اگر منظور از جهاني شدن را به هر نوع تحرك گسترش طلبانه . موضوع موثر خواهد بود

 توان به ميت خواهانه معني كنيم، منشا آن را ميو هر تالش تما) مثبت يا منفي(جهاني 
هاي شاهان و امپراطوري براي تسخير ها و حتي لشكركشيهاي قديم، اديان و ايدئولوژيتمدن

ي گرايانهدر اين صورت تالش مداخله). 273:1381اكسفورد باري، (عالم مرتبط ساخت 
     هاي بعد نيز عمارگر در قرنميالدي و تحركات كشورهاي است 16ها در قرن مركانتليست

خاطر همين باشد كه برخي از شايد به. تواند پرتوهايي از جهاني شدن محسوب گرددمي
كه در آن يك سلسله . دانندمي 1815محققان و مورخان اقتصادي آغاز جهاني شدن را سال 

 كه در آن  1880همچنين گروهي در دهه . ها در اروپا و آمريكا به وقوع پيوستلشكركشي
اي از جهاني پرداختند برههگرايان افراطي كشورهاي پيشرفته به استعمار جوامع ضعيف ميملي

  ).115:1380محسني، (كنند شدن قلمداد مي
جهاني شدن پديده جديدي نيست، آنچه جديد است، سرعت، مقياس، دامنه و پيچيدگي 

 1990از دهه ). 7:  2001انساني ،هاي گزارش جهاني سكونتگاه(ارتباطات جهاني امروز است 
در . ميالدي مفهوم جهاني شدن رايج گرديد و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبديل شد

ظاهر امر، جهاني شدن يعني ره سپردن تمامي جوامع به سوي جهاني وحدت يافته كه در آن 
ه معناي آزادي اما در واقع، جهاني شدن ب. شودهمه چيز در سطح جهاني مطرح و نگريسته مي

مطلق كسب و كار، برداشته شدن تمامي موانع براي جريان يافتن سهل و آسان سرمايه و نفوذ 
ها ها و حركت روان اطالعات، امور ماليه، خدمات و باالخره تداخل فرهنگآن در تمامي عرصه

    آن هم به سوي يكسان شدگي و يكدستي است كه تمامي اين امور در مقياس جهاني رخ 
رونالد رابرتسون جهاني شدن را هم فشرده شدن جهان و ). 16: 1380زاده، ايران( دهدمي

او جهاني شدن را يك فرآيند كم و بيش مستقل . داندتبديل آن به مكان واحد جهاني مي
مالكوم ). 12: 1385رابرتسون، (، جهت و نيروي محرك خود را دارد كند كه منطقمعرفي مي

جهاني شدن فرآيندي است كه در آن قيد و بندهاي : گويداني شدن ميواترز در تعريف جه
رود و اند، از بين ميجغرافيايي كه بر روابط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع سايه افكنده

  ).12: 1379واترز،( شوندطور آگاهانه از كاهش اين قيد و بندها مطلع ميمردم به
هاي هاي جديدي ظهور كرده و گاهي نقشا، نقشدر فرآيند جهاني شدن، در برخي شهره

عه فعاليتهاي خصيصه اصلي اين تحوالت، توس. گذشته در مقياس جهاني ارتقاء يافته است
بخش مهمي از . جهاني شدن مقياس تاثيرگذاري اين عملكردهاست –بخش خدمات و فراملي

در دوره جهاني . تحوالت نقش شهرها، نتيجه انتظارات فرآيندهاي اقتصاد جهاني شهرهاست
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         اي هاي جهاني توليد، سرمايه، تجارت و مهاجرت نيازمند نقاطي گرهشبكه"شدن 
 "ها را فرآهم آورندي براي فعاليت اين شبكهها، اطالعات و منابع مالهستند كه زير ساخت

)Breitung & Gunter, 2006:86.(  
 جهان محدود به جهاني شهرهاي ظهور حوزه، اين در گرفته انجام تحقيقات نتايج براساس

 از كالن بخشي جهاني كار تقسيم اساس بر و مراتبي سلسله ساختار با بلكه نبوده يافته توسعه
 جاي تحوالت اخير مشاهده با صورت اين در .شودمي شامل نيز را توسعه حال در جهان شهرهاي

 به و است؟ چگونه جهاني شدن تحوالت در تهران شهري كالن منطقه جايگاه كه است سؤال اين
 در ملي اقتصادهاي توسعه محرك عنوان موتور به شهري كالن مناطق و شهر كالن اگر عبارتي
آيا تهران توانسته است جايگاه خود را ). 17:1384اسكات، (شوند مي محسوب شدن جهاني عصر

 پرسش اين حاضر پيرامون مقاله موضوع اين بررسي براي المللي ارتقاء دهد؟در سطح بين
  : است يافته سازمان

عنوان يك هاي جهاني شدن، تهران تا چه ميزان توانسته است خود را بهبر اساس شاخص - 1
 شهر جهاني مطرح كند؟

  
  تحقيقفرضيه 

رسد تهران نتوانسته است در شبكه شهرهاي جهاني، خود را به عنوان يك به نظر مي - 1
 .كالنشهر جهاني معرفي كند

 
  مراحل و روش تحقيق

كنيم كه هايي استفاده ميشاخص و هامؤلفهبراي سنجش و پاسخگويي به سوال تحقيق، از 
هايي كه محققين ته بيشتر شاخصالب .بسياري از متخصصان جهاني شدن بر سر آن توافق دارند

 مشاوره دفتر و خارجي سياست هاي نشريهگيرند، بر اساس شاخصدر تحقيق خود به كار مي
  .است كرني المللي بين

          روش تحقيق، سؤال به پاسخ يافتن و موجود وضع تبيين براي تحقيق روش
         صورت تحقيق علمي فرايند قالب در منطقي كليت يك در كه است تحليلي -توصيفي

 و اسناد محتواي مطالعه و ايكتابخانه روش از اطالعات گردآوري با كه اين ترتيب به .پذيردمي
تحليلي و  و توصيفي رويكرد با سپس و استخراج مرتبط آمارهاي و متون و التين، فارسي منابع

 شامل حاضر تحقيق در جامعه آماري است گرفته قرار تجزيه و تحليل مورد صورت تطبيقيبه
  .باشد مي تهران شهري استان كالن منطقه محدوده
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  مباني نظري تحقيق
داند كه در مانوئل كاستلز در كتاب عصر اطالعات، جهاني شدن را نوعي ظهور اطالعات مي

). 40: 1380كاستلز، (گيرد داري، پهنه اقتصاد جامعه و فرهنگ را در بر ميادامه حركت سرمايه
كند كه در كتاب وضعيت پست هاروي جهاني شدن را فشردگي زمان و مكان معرفي ميديويد 

دهد كه چهار نقشه از كره زمين را طي زمان به مدرنيته اين فرآيند را در يك نمودار نشان مي
آنتوني گيدنز فرآيند جهاني شدن را با توسعه ). Harvey, 1989: 241( تصوير كشيده است

هاي از نظر گيدنز جامعه مدرن بعد از اروپاي فئودال و يا نمونه. سازدجوامع جديد مرتبط مي
  ).Giddens, 1987: 55-63( شود كه داراي چهار ويژگي نهادي و سازماني استجديدتر آن اطالق مي

هاي دو قطبي بر جهان، اي است كه بعد از افول پارادايمتوان گفت جهاني شدن نظريهمي
جهاني شدن  ).92:1388فني، (سعه را با تغييراتي نوين مواجه ساخت ارائه شد و جغرافياي تو

شود و در واقع شامل مي را... اقتصادي و ،واقعيتي كلي است كه ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي
 .گوناگون دارد ابعاد آن را به مثابه يك نظام اجتماعي نوين ديد كه كاركردهاي مختلفي در بايد

 اقتصادي دارد و يكي از جنبهنظران بر اين باورند كه جهاني شدن بيشتر بسياري از صاحب
ترين تحوالتي كه در سالهاي اخير به وقوع پيوسته همگرايي و ادغام اقتصادهاي ملي در برجسته

در  هاي تكنولوژيك و فناوري اطالعات واقتصادهاي جهاني بوده است كه در پي پيشرفت
از آنجا كه جهاني شدن فرايندي چند . ي به پيش رفته استهاي آزاد سازبستري از سياست

براي آن وجود داشته باشدكه هر يك  هاي مختلفي نيزبعدي است، منطقي است كه شاخص
 .ابعاد مختلفي از آن را پوشش دهد

 از ظهور ناشي را اخير دهه سه در هاآن اقتصادي يابياهميت و جهاني شهرهاي ظهور ساسن
ها در مقياس جهاني به مليتي و سازماندهي توليدات آن چند هاي شركت سيال هايسرمايه

او يك روند معطوف به سازمان اقتصادي . هاي فناوري اطالعات عنوان كرده استمدد پيشرفت
كند كه پيامد آن نقش استراتژيك نوين براي مادر يكپارچه ولي پراكنده جهاني را شناسايي مي

احمدي، (فرماندهي بسيار متمركز اقتصاد جهاني بوده است هاي عنوان سمتشهرها به
137:1387.(  
 بيان به .كندمي جستجو اطالعاتي شهر در را شدن جهاني فضايي پيامد كاستلز مانوئل

 توانايي كه يافته سازمان كنترل و فرماندهي مراكز پيرامون جهاني - اطالعاتي كاستلز اقتصاد
 اين. هستند دارا را هاشركت هايشبكه تنيده درهم هاي تفعالي مديريت و هماهنگي، نوآوري

 زمان هم تمركز و پراكندگي آن ويژگي كه است كرده ايجاد را متفاوتي فضايي توليد الگوي وجه
 بيشتر داخلي ناخالص توليد و اشتغال در را خود سهم خدمات اين .است خدمات پيشرفته

 رشد بيشترين جهان پيشتاز شهرهاي كالن در و اندداده افزايش نحو چشمگيريبه كشورها
  و بوده فراگير خدمات اين. اندداده اختصاص خود به را گذارينرخ سرمايه ترين بيش و اشتغال
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كاستلز، (اند شده پخش زمين سياره سرتاسر در1 نشين هاي حاشيه چاله سياه جزبه
130:1380.( 

انتقال و تغيير در مكان فعاليت اقتصادي در معناي جغرافيدان اقتصادي جهاني شدن را به
دنبال كاهش در موانع طبيعي اين انقباض به. دانندها ميها و فاصلهكاهش مسافت پي انقباض و

كاهش در موانع طبيعي ناشي از انقالب .ايجاد شده است و كاهش در موانع مصنوعي
بوده و ) ي اطالعات و ارتباطاتانقالب در صنعت حمل و نقل و انقالب در تكنولوژ(تكنولوژيكي 

زدايي و آزادسازي تجاري و آزادسازي در بازارهاي واسطة مقرراتمصنوعي به كاهش در موانع
  .(Crafts, 2011: 102) .مالي و پولي تحقق پيدا كرده است

  
 شدن و شهرهاي جهاني جهاني شاخصهاي

از جمله ابعاد ي جهاني شدن مفهومي است چند بعدي كه ابعاد مختلف حيات انسان
 بنابراين در يك معناي كلي . شود، سياسي و زيست محيطي را شامل مياقتصادي، فرهنگي

انسانها، كشورها،  اعم از(ابستگي متقابل اجزاء دور از هم توان جهاني شدن را افزايش ومي
كرد و گيري توان اين سطوح وابستگي متقابل را اندازهاما چگونه مي. دانست) شركتها و غيره
هاي ميزان مشاركت يك كشور خاص از جنبه ون آن را مورد ارزيابي قرار داد؟پيامدهاي گوناگ

توان مطمئن شد كه شود؟ و از چه راهي ميچگونه مشخص مي شدنمختلف در فرايند جهاني 
؟ و باالخره اياي ذهني وافسانهدر حال وقوع و نه انگاره اي است واقعي وجهاني شدن پديده

پيشرفت است  توان دريافت كه آيا در دنياي واقعي، جهاني شدن در حال گسترش وه ميچگون
بدون ترديد، ارائه پاسخ منطقي به اينگونه سواالت مستلزم در اختيار داشتن شاخص . عكسيا بر

  . باشدمناسب از جهاني شدن مي
 

 سنجش براي كرني المللي بين مشاوره دفتر و خارجي سياست نشريه هايشاخص و هامؤلفه .1جدول 

  شدن جهاني

  )173:1381جعفري صميمي،: (منبع
  

                                           
1 Black Holes 

  شاخص مولفه رديف
  .گذاري مستقيم خارحيالملل، ميزان سرمايهحجم تجارت بين اقتصادي 1
  .الملليهاي بينتعداد سفارت خانه در كشورها، عضويت در سازمان سياسي 2
 .تعداد كاربران اينترنت فني 3
  .الملليجهانگردي و مسافرت بينالملل، تعدادارتباط تلفني بين فردي 4
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 است، گذاشته تأثير زمين كره از وسيعي گستره در مختلفي شهرهاي بر شدن جهاني گرچه
 اقتصاد عرصه در خصوصبه شدن جهاني با فرايندهاي قويتري پيوندهاي داراي شهرها برخي ولي

 شهر در نظريه عالقه مورد مطالعاتي محورهاي از همواره شهرها اين شناخت .هستند جهاني
 اين تفكيك و شناخت براي معيارهايي تعيين براي گسترده هايتالش وجود با .است بوده جهاني
 .است نشده فراهم جهاني شهرهاي شناخت براي محكمي تجربي نظري و مبناي تاكنون شهرها،

 كه است تعاريفي و توصيفات جهاني، شهرهاي خصوصيات شناخت براي مهم منابع از يكي
    گدس پاتريك توسط جهاني شهر از توصيف ترينقديمي. شوندمي ارائه مختلف محققان توسط

 از پس .كرد جهان معرفي اقتصادي هايفعاليت ترينمهم انجام مركز را آنها كه شد ارائه )1915(
 المللي، بين و ملي سطوح در سياسي قدرت مراكز را جهاني ، شهرهاي1966سال در هال پيتر آن

 كاالهاي حمل مراكز المللي، بين و ملي تجارت مراكز دولت، با مرتبط ادارات استقرار محل
 توليد مراكز مربوطه، مالي و خدمات بيمه بانكي، خدمات ارائه مراكز همسايه، و مربوطه كشورهاي

   در علمي دانش كاربرد عالي، آموزش حقوق، پزشكي، هايزمينه در پيشرفته خدمات ارائه و
 انبوه مصرف مراكز ها،رسانه و نشريات طريق از اطالعات انتشار و گردآوري آوري، مراكزفن

 ديگر گوناگون هاي فعاليت ساير و سرگرمي، فرهنگ، هنر، مراكز آن، غير و لوكس كاالهاي
 تعاريف شهرها، بر آن تأثيرات و شدن جهاني فرايندهاي تشديد با Hall 2005: 6).( كرد توصيف

 جان دوره اين در .يابندمي شدن جهاني به شهرها پاسخ با بيشتري ارتباط نيز جهاني شهر
 مؤسسات فراملي، هاي شركت ادارات مالي، بزرگ مراكز استقرار مكان را جهاني شهر فريدمن

 نقلي و حملهاي گره مهم، هاي كارخانه استقرار كار، و كسب خدمات سريع رشد با المللي بين
 ماهيت به فريدمن تعريف در). Friedman،320:1999 ( كرد توصيف زياد جمعيت و مهم

 از تركوچك فضايي را جهاني شهر بعد، هايسال در وي .شد قبل توجه از بيشتر شهرها اقتصادي
 اجتماعي و اقتصادي با تعامالت بزرگ شهري فضاهاي همچنين و سرمايه انباشت براي جهان كل

 .كرد معرفي فشرده

  
 شدن جهاني سيستم در تهران شهر كالن جايگاه و نقش

             بدون شك امروزه پس از كشورها، مهمترين واحدهاي فضايي فعاليتهاي 
كالنشهرها در پيوندهاي فضايي نويني، . باشنداجتماعي بشر، كالنشهرها مي - اقتصادي

د آورده و به محورهاي گردش توسعه به دور اي به وجوقلمروهاي پيوسته و گسسته گسترده
شايد با اطمينان بتوان گفت كه در تمامي كشورهاي گيتي، سهم در توليد . اندخود بدل شده

هاي ويژگي). Zhang, 2010: 57( ملي كالنشهرها به مراتب بيش از سهم جمعيت آنهاست
جهان انجام شده است، هاي اخير در كالنشهرهاي گره گاهي در مطالعات وسيعي كه طي دهه

دهد كه در خارج از نظام قدرت كالسيك و سلطه جهاني در قرن گذشته، با تمهيدات نشان مي
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ها نقش آفريني كنند و پيشتاز توسعه اند در فضاي جرياناي كالنشهرهايي توانستههوشمندانه
  ). 52- 57: 1389صرافي و محمدي، ( ملي كشور نيز شوند

 يك نيازمند شدن جهاني ميزان گيري اندازه و جهاني شهرهاي شناسايي شاخصهاي و روشها
 مالكهاي اغلب ولي نگرفته شكل كامل بصورت تاكنون كه است المللي بين انجمن استاندارد

 ). Aribas & Perez،127: 2008 ( .مالك سنجش قرار گرفته است  آن در IT نقش و اقتصادي

  
  گذاري مستقيم خارجيسرمايه

امروزه . است” جهاني شدن“ترين نمودهاي  گذاري مستقيم خارجي يكي از اصلي سرمايه
از ديد . گذاري خارجي اتفاق نظر دارند ها همگي بر اهميت حياتي سرمايه اقتصاددانان و دولت

ويژه در كشورهاي در حال توسعه، براي ايجاد طيف وسيعي از آنها اين مسأله به نيرويي، به
 . (Aghaei, 2013: 3) آيدحساب ميي بهتحوالت اقتصاد

عدم تكافوي منابع داخلي براي ي واسطهامروزه بسياري از كشورهاي جهان به
خارجي  گذاري سرمايه .اندهاي خارجي پيدا كرده گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه سرمايه

گذاري مستقيم ايهو سرم) FPI( دارانه خارجي، سرمايه گذاري سهام  معمــوالً در دو قالب
دهد كه رتبه ايران در نشان مي 2005گزارش آنكتاد در سال . گيردصورت مي) FDI( خارجي

كه عدم اطمينان و  .است 130كشورجهان  140گذاري مستقيم خارجي در بين   جذب سرمايه
  .باشدعدم موفقيت ايران در جذب آن تواند يكي از داليل اصلي ثباتي سياسي و اقتصادي ميبي

است،  مشهود نيز تهران شهري كالن منطقه در خارجي هايسرمايه از كشور ناچيز سهم
 تير ماه در ايران فني و اقتصادي كمكهاي و گذاري سرمايه سازمان از شده ارائه اطالعات براساس
گذاري خارجي در  سرمايه حمايت و تشويق قانون پوشش تحت خارجي گذاريسرمايه كل 1386

طور متوسط ساليانه ميليون دالر و به 775/1در استان تهران حدود  72- 86هاي طول سال
اعالن و انتشار رسمي گزارش جهاني طبق . ميليون دالر بوده است 100رقمي ناچيز حدود 

، تهران تنها )آنكتاد(سازمان ملل متحد  كنفرانس توسعه و تجارت 2013گذاري سال  سرمايه
، در )بدون نفت و گاز( گذاري مستقيم خارجييون دالر سرمايهميل 118توانسته است با جذب 

 .ميان استانهاي كشور حائز رتبه سوم شود
  

  ، به هزار دالر1391- 1385گذاري مستقيم خارجي در تهران، سالهاي آمار سرمايه. 2جدول 

  .ايران فني و اقتصادي كمكهاي و گذاري سرمايه سازمان/  www. iio.oietai.ir :منبع
  

  1391  1390 1389  1388 1387 1386 1385 سال
  118.556  135.087  111.616  29.982 131.957 127.970 143.811 تهران



  1392 زمستان، چهارمي  فصلنامه مطالعات برنامه ريزي شهري، سال اول، شماره............. 18
  

 

به  2002گذاري مستقيم خارجي در استانبول در سال اين در حالي است كه حجم سرمايه
 گذاريدر منطقه كالنشهري سئول حجم سرمايه 2004ميليون دالر و همچنين در سال  8247

ساله كه در آن از ايران به  20انداز با توجه به اهداف چشم. ميليون دالر رسيد 6202 خارجي به
   هاي مستقيم خارجي بايد شود، در جذب سرمايه گذاريعنوان قدرت اول منطقه ياد مي

  .هاي بيشتري شودتالش
  

  حجم تجارت خارجي
گرايي شديد در مصرفدر منطقه كالنشهري تهران نشانگر ميزان حجم صادرات و واردات 

برابر صادرات در منطقه كالنشهر تهران با واردات  25طوري كه حدود باشد بهاستان تهران مي
حالي است كه در شهرهاي استانبول و سئول نوعي توازن ميان اين در. كاال مواجه هستيم

  .واردات و صادرات كاال وجود دارد
  

 89و  88درات كاال در استان تهران در سالهاي صا.3جدول 

  89واردات سال   89صادرات سال   88صادرات سال 
 )دالر(ارزش  )كيلو گرم(وزن )دالر(ارزش  )كيلو گرم(وزن )دالر(ارزش 

1.851.499.83 535.551.465 2.273.363.049 649.942.100 51.000.000000  

  ).سازمان توسعه و تجارت خارجي استان تهران( www.tehranexpor.com: منبع
 

   2004حجم تجارت بين الملل كالن شهرهاي منتخب در مقايسه با تهران در سال .4جدول 
  )ميليارد دالر(

  تهران  استانبول سئول نام كالنشهر
  1.226  41.397 30 ميزان صادرات

  6.215  69.883 48.5 وارداتميزان
  7.44  111.28 78.5 حجم تجارت

  16.8  58.8 16.5 درصد از تجارت ملي
 .1385تهران  استان و برنامه ريزي مديريت سازمان استان، توسعه سوم برنامه بخشي فرا عملكرد گزارش: منبع

 
مانند استانبول، ، كالنشهرهايي 2000در تحقيق انجام شده توسط تيلور و همكاران در سال 

اند در حالي كه در اين سئول، جاكارتا و شانگهاي در شبكه شهري جهاني داراي جايگاه بوده
  .ي آخر قرار داردباشد و در ردهليست تهران داراي كمترين شواهد جهاني شدن مي

هاي جهاني شدن، ترافيك و حمل و نقل هوايي در سطح بين المللي يكي ديگر از شاخص
. يت خود را بيشتر نمايان كرده استامروزه با گسترش صنعت توريسم اين مسئله اهم .باشدمي
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دليل توانايي پاسخگويي به نسبت سريع از لحاظ از نظر ويتلوكس و وريكن، ترافيك هوايي به
تاجبخش، (عرضه و تقاضا، شاخص مناسبي براي ارزيابي ويژگي جهاني بودن شهرهاست 

26:1385.( 

 290 مورد در هوايي مسافران جريانهاي توزيع مورد در افراد اين وسيله به كه هايبررسي
عنوان به را جهان برتر شهر 150 گرفته انجام 2001 سال اول ماهه 8 هاي داده مبناي بر شهر

   ميليون  30 باالي تا ميليون 2 زير از هوايي مسافران تعداد جايي به جا در كانوني شهرهاي
 آنها ،جزو تهران كه دارد قرار شهرها اين بين در خاورميانه منطقه شهر هشت كه كرده بنديرتبه

اين در حالي است كه در چند سال گذشته فرودگاههاي . (Witloxtl et al, 2004: 17)نيست 
    المللي نشان دهند و اند خود را در سطح بينمنطقه مانند فرودگاه دبي و استانبول توانسته

با توجه به موقعيت ممتاز ايران . حمل و نقل در سطح جهان مطرح شوند عنوان كريدورهايبه
     هاي مناسب برقرار گردد در خاورميانه و قرار گرفتن در مسير اروپا و خاور، اگر زيرساخت

  .تواند موقعيت خود را ارتقا بخشدمي
  

  هاي خارجيتعداد بانك
جهاني، در شهرهاي جهاني متمركز هاي بانكداري جهاني همانند بسياري ديگر از فعاليت

هاي جهاني شدن نشان دهنده ارتباط و به عنوان يكي از شاخص) 102:1388نصيري، (است 
  .اقتصادي شهرها و كشورها با يكديگر است

شعبه بانك خارجي وجود دارد كه اين رقم در قياس با  40در تهران تعداد  2009در سال 
شعبه و همچنين در قياس با كشورهاي در  178داد آن كشورهاي توسعه يافته كه ميانگين تع
  .رسد، قابل مقايسه نيستشعبه مي 76حال توسعه كه ميانگين تعداد آن به 

 
 هاي جهاني در كشورهاي آسيايي و كشورهاي در حال توسعهتعداد بانك. 5جدول 

  تعداد بانك شهر
  80 سائوپائولو
  47 دهلي

  116 هنگ هنگ
  103 سنگاپور
  76 شانگهاي
  40 تهران
  76 ميانگين
  )1389: نظريان، اصغر: (منبع
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  سرعت و ضريب نفوذ اينترنت
ها در پايان قرن بيستم نسبت هاي جديد ارتباطات در همه عرصهميزان استفاده از فناوري

افزايش هاي فرهنگي ها و نشانهبرابر شده و امكان مبادله پيام 4سال قبل از آن، بيش از  20به 
ها شرايط ايجاد بازار جهاني محصوالت فرهنگي را كه تعداد به عالوه اين زيرساخت. يافته است

در ). 26:1388نصيري، (وجود آورده است كنند، بههاي بزرگ آن را اداره ميمشخصي از شركت
  .بازار جهاني استفاده از اينترنت، امكان مبادالت سريع را فراهم كرده است

 باشدكه اين ضريب نفوذدرصد مي 14.7با  برابر 89اينترنت در كل كشوردرسالضريب نفوذ 
متوسط  .بوده است18.7 برابر با 87سال  در اين مقدار ،است درصد 23.1براي استان تهران 

براي ارزيابي اين (. باشدمي درصد 80از ضريب نفوذ اينترنت دركشورهاي توسعه يافته باالتر
را محسوب  اينترنت استفاده كردند از بار 1ماه قبل حداقل  12كه در را افرادي  شاخص، درصد

مگابايت برثانيه، در اروپا  0.43برابر  89در سال  سرعت اينترنت در كشورهمچنين  ).كنيممي
مگابايت  1.16مگابايت برثانيه و در افريقا  6.14، در آمريكاي شمالي برثانيهمگابايت  6.47

  ).www.tehran.ir( برثانيه مي باشد
  

  )2007(شاخص سرعت اينترنت در شهرهاي منتخب. 6جدول 

  سرعت اينترنت خانگي  شهر
  )مگابيت بر ثانيه(

  حداكثر سرعت اينترنت
  )مگابيت بر ثانيه(

  63 2 توكيو
  50 5 لندن

  100 2.3 نيويورك
  15 3 آنكارا

  6 1 مكزيكوسيتي
  10 2 كواالالمپور

  0.9  كيلوبيت27 تهران
Source: www.yazdit.mihanblog.com 

   
مشاهده آمار فوق گواه اين امر است كه در زمينه استفاده از فناوري جديد، علي الخصوص 
اينترنت، كه از پيش نيازهاي ورود به بازار جهاني است،  فاصله زيادي را با ساير شهرهاي جهان 

  .داريم
 بندي مراتب شهرهاي جهاني را بر مبناي جدول زير طبقهسلسله تيلور در تحقيق خود،

مراتب شهرهاي جهاني كند كه بر اساس اين تحقيق تهران نتوانسته است خود را در سلسلهمي
  .جاي دهد
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 سلسله مراتب شهرهاي جهاني. 7جدول 

2004: Taylor  :Source  
  

  جمعبندي
توان ادعا كرد كه كالنشهر تهران متغير، مي 5با توجه به مباحث مطرح شده و ارزيابي 

است در شبكه شهرهاي جهاني حضوري پويا داشته باشد، به طوريكه در تمامي  نتوانسته
ها، اختالف تهران با ساير شهرهاي جهاني اعم از كشورهاي توسعه يافته و در حال شاخص

انجام شده بود تهران در كنار  2004در رتبه بندي تيلور كه در سال . توسعه فاحش است
همچنين تحقيق . كمترين شواهد جهاني شدن هستند شهرهايي قرار گرفته است كه داراي

در چند سال گذشته شهرهاي منطقه از جمله استانبول . كندحاضر نيز اين ادعا را تاييد مي
. اند خود را به عنوان يك شهر جهاني مطرح كند و اختالف خود را با تهران افزايش دهدتوانسته
يان در دنياي اسالم معرفي شده است اما تهران جهانشهري فرهنگي و دانش بن 1404در افق 

دبي و : تهران دو رقيب جدي در منطقه را دارد. كندآمار و ارقام مصداق اين جمله را تاييد نمي
  . استانبول

هاي عملكردي، تعداد شركتهاي خارجي، و توليدات در سطح جهاني پي با دقت در ويژگي
گذاري مستقيم در بحث سرمايه. ي استبريم كه كالنشهر تهران فاقد عملكردهاي جهانمي

     طوري كه تهران خود را خارجي و حجم تجارت، تهران با ساير شهرها قابل قياس نيست به
هاي تهران در وضعيت موجود فاقد توان. عنوان يك شهر مصرف كننده نشان داده استبه

 شهرهاي جهاني آلفا)الف
  لندن، پاريس، نيويورك، توكيو

  هنگ، لس آنجلس، ميالن، سنگاپور شيكاگو، فرانكفورت، هنگ
 شهرهاي جهاني بتا)ب

  سان فرانسيسكو، سيدني، تورنتو، زوريخ
  بروكسل، مادريد، مكزيكوسيتي، سائوپائلو

  مسكو، سئول
 شهرهاي جهاني گاما)ج

آمستردام، بوستون، كاراكاس، داالس، دوسلدورف، هوستن، ژوهانسبورگ، ملبورن، اوساكا، پراگ، سانتياگو، 
  يپه، واشنگتنتا

  بانكوك، پكن، رم، استكهلم، ورشو
آتالنتا، بارسلون، برلين، بوينس آيرس، بوداپست، كپنهاگ، هامبورگ، استانبول، كواالالمپور، مانيل، 

  ميامي، مينياپوليس، مونترال، مونيخ، شانگهاي
  گيري شهرهاي جهانيداراي عالئمي براي شكل)د

  لوكزامبورگ، ليون، بمبئي، دهلي نو، فيالدلفيا، ريودوژانيرو، تالويو، ويناوكلند، دوبلين، هلسينكي، 
  .ابوظبي، آلماتي، آتن، بيرمنگام، بوگوتا، براتيسالوا، بريسين، بخارست
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مصرف شهر تهران بر روي ليكن بازارهاي . رقابتي با توليدات جهاني در روابط اقتصادي است
چنين الگويي كالنشهر تهران را به مركز مصرف . اي باز استكاالهاي خارجي و تبليغات رسانه

    همچنين تعداد . در بازار جهاني تبديل و در دسته كالنشهرهاي پيراموني قرار داده است
اي منطقه نيز هاي خارجي نيز در تهران قابل قياس با ساير شهرهاي جهاني حتي شهرهبانك

رهاي در هاي خارجي در تهران از ميانگين كشونيست اين در حالي است كه كه تعداد بانك
هوايي عالوه بر استناد بر نتايج تحقيقات  خطوط شبكه بحث در .حال توسعه نيز كمتر است

هران كند كه تگذشته كه توسط تيلور انجام گرفته است تحقيق حاضر نيز اين امر را تاييد مي
در جهان مطرح نيست و با توجه به موقعيت ممتاز خود، نتوانسته  گاه حمل و نقلعنوان گرهبه

 .انداست جايگاه خود را حفظ كند و كالنشهرهاي استانبول و دبي گوي سبقت را از تهران ربوده
 كننده فرايند جهاني شدن اقتصاد باشد و تواند تسهيلهاي مربوط به اينترنت كه ميشاخص

عنوان بعد چهارم جهاني شدن مطرح است در تهران، داراي اختالف زيادي با ساير به
عنوان يك توان نتيجه گرفت كه تهران هنوز نتوانسته است خود را بهطور كلي ميبه. شهرهاست

شهر جهاني در صحنه بين المللي نشان دهد و براي ورود به فرايند و ادغام در سيستم شهرهاي 
  ريزي منطقيگذاري و برنامهرا در پيش دارد كه جزء از طريق سياست جهاني راه درازي

  .اي در پي نخواهد داشتنتيجه
  

  پيشنهادات
المللي كه مانع اصلي ورود سرمايه و كاهش حجم هاي بيناز بين رفتن يا كاهش تحريم - 

 .تجارت كشور و كالنشهر تهران است
دبي، (اي تهران در برابر رقباي ديگر منطقهايجاد و تقويت بستر مزيت رقابتي در كالنشهر  - 

  ).استانبول
  ايهدف قرار دادن بازارهاي جهاني به جاي بازارهاي منطقه - 
  .المللي براي جذب سرمايه و گردشگر خارجيتبليغات بين - 
تضمين (گذاري در تهران گذاران خارجي جهت سرمايهايجاد شرايط تضميني براي سرمايه - 

  ). صلهسرمايه و انتقال سود حا
هاي بازرگاني كاال، تا موجب تسهيل واردات و صادرات ها و محدوديتكاهش ميزان تعرفه - 

  .كاال و تقويت تجارت جهاني شود
  زمينه ايجاد تمركز جغرافيايي نهادهاي مالي تراز اول جهان در كالنشهر تهران - 
جهاني  منظور كسب هويت و شناسنامهزدايي بههاي خردمندانه دولت براي تنشسياست - 

 .گذاريبراي شهر تهران جهت سرمايه
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هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و هاي جهاني در حوزههاي پذيرش نقششناخت ظرفيت - 
 .ريزي راهبردي براي تحقق آنبرنامه

 .هاي منطبق با عملكردهاي شهر جهانيشناخت فضاهاي مناسب در جهت استقرار فعاليت - 
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