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جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید
پژوهش موردی :کالنشهر تهران
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علیرضا محمدی*  -دکتر در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی

مظفر صرافی -دکتر در برنامهریزی شهری،عضو هیات علمی گروه جغرافیا ،دانشگاه شهید بهشتی

جمیله توکلی نیا -دکتر در جغرافیای شهری ،عضو هیات علمی گروه جغرافیا ،دانشگاه شهید بهشتی
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این مقاله در ابتدا "خدمات پیشرفتهی پشتیبان تولید" ( )APSرا تعریف میکند و به نظریههای پیرامون کارکرد و رفتار
فضایی  APSمیپردازد .سپس جغرافیای شرکتی  APSتهران را در مناطق  22گانهی شهرداری ،با هدف تبیین جایگاه فراملی
کالنشهر در شبکهی شهری جهانی ،تحلیل میکند .از حدود دو هزار شرکت ارائه دهندهی این خدمات ،دویست نمونه را
مورد پرسشگری و مصاحبه قرار میدهد .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که 1- :کالنشهر تهران ،مرکز فرماندهی و
مدیریت خدمات پشتیبان تولید در ایران است 2- .تهران از نظر پیوندهای جهانی به واسطهی  ،APSاز جایگاه ضعیفی
برخوردار است و هنوز شهر جهانی محسوب نمیشود - 3 .از نظر سازمان فضایی ،خدمات  APSجغرافیای جدیدی را بر
مبنای اقتصاد شرکتی طی دو دههی اخیر در تهران شکل داده است که موجب پیدایش"کانون خدمات شرکتی کالنشهر
تهران"** متفاوت از مرکز تجاری گذشته شهر است.
واژههای کلیدی:جغرافیای شرکتی***  ،جهانی شدن اقتصادی ،شهرهای جهانی ،خدمات پیشرفتهی پشتیبان تولید
( ،)APSکالنشهر تهران.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
* نویسندة مسؤولAlireza_gup_sbu@yahoo.com - 09126844392 .
** این کانون عالوه بر ( Advanced Producer Services)APSمطالعه شده در این پژوهش ،سایر خدمات پیشرفتة شرکتی را نیز دربر گرفته است.
*** جغرافیای شرکتی بخشی از جغرافیای اقتصادی است که به مطالعهی شکلگیری ،رشد ،تغییرات ،کارکرد ،فعالیت ،ساختار ،پراکنش ،روابط و پیوندها ،فرهنگ ،شبکهها ،اثرات،
مدیریت و تصمیمات ،کنشها ،رفتارها ،الگوها ،نیروی انسانی و مالکیت شرکتها ،در ارتباط با فضای جغرافیایی می-پردازد(,Grant and Nijman.2009 ,O'Hagan .1989,Walker
.)55-54 :2011 ,Wood and Roberts .1995 ,Laulajainen and Stafford .2002
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مقدمه
ً
اقتصاد امروز جهانی؛ اقتصادی شرکتی و عمیقا
شهری است .زیرا ،بنابر توافق پژوهشگران ،شرکتها
و بهویژه تولیدکنندگان خدمات پیشرفته و تخصصی
پشتیبان تولید ،به عنوان بازیگران اصلی در اقتصاد
معاصر جهانیاند ،مکان تمرکز شرکتهای جهانی
شده و دفاتر مرکزی آنها ،شهرهای جهانیاند (Coe
 .)2007:61 ,et alقدرت آنها ،گاهی از قدرت کشورها
و دولتها در اقتصاد و جامعه باالتر است(Sassen,
 .)1991به نظر ساسن ،در پیش گرفتن راهبردهای
شرکتی در اقتصاد شهری ،علت اهمیت شهرهای
جهانی است( .)2004:381 ,Halbertشرکتها در پی
اهداف اقتصاد پسافوردیستی ،برای نفوذ در بازارها و
مشتریان تالش میکنند( )2 :2006 ,Roccoو از طریق
سیستمهای بین المللی تولید ،شبکهها وزنجیرههای
کاال و خدمات ،1سرمایه را جغرافیایی میسازند و از
طریق ارائه و یا تحریک رشد بخش  ،APSپیوندهای
بین شهری جهانی را سازماندهی میکنند(  (�Freid
mann. and Wolff, 1982, Sassen 1991, Daniels,
.).1993
در پیوند فضای جریانها با فضای مکانها ،و فشردگی
زمانی و مکانی ،جغرافیای جدیدی از روابط بین
شهری شکل گرفته است که شرکتها محور اصلی آن
هستند( .)Harvey, 1989: 147.Castells, 1996تفاوت
مکانی و ساختاری عوامل تولید ،تقسیم جهانی نیروی
کار ،رشد تقاضای جهانی خدمات و کاالها ،شرکتها را
ملزم به پخش مکانی تولید ،ارائه و یا تحریک تقاضای
خدمات پیشرفته پشتیبان نموده است(Coe et al,
 .)2007:240-241به نظر کوهن(1977م) ،موفقیت
شرکتها در چرخهی اقتصادی خود ،نیازمند
پشتیبانی از طری ق  APSاست(�Stanback and Noy
 .)elle, 1982:15کالنشهرهای ملی ،به مثابه گرهها
( )Taylor, 2004و فرآیندها،)Castells,1996( 1
نیازمند به  APSبرای سازماندهی ،مدیریت ،توزیع و
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1

ایمنسازی فعالیتهای اقتصادی در شبکهی شهری
جهانیاند(.)Taylor,2002-x
2
بیشتر پژوهشگران از جمله کاستلز(1996م) ،ساسن
(1991م) ،هال1966( 3م) فریدمن،)1986&1982( 4
تیلور )2009 ,2004( 5و دانیلز ،)1991( 6بیوراستوک
و همکاران( ،)1999aوولف( )1982موالرت(،)1991
اسمیت( )2003بر وجود پیوندهای مستحکم شهری،
در شبکهای جهانی و در فضای جریانها به واسطهی
فعالیت شرکتها ،تأ کید دارند که در آن حضور و
نقشآفرینی خدمات  ،APSکلیدی است .در واقع
خدمات  ،APSکارکرد امروزی «مکانهای مرکزی» و
تعیینکنندهی نقش و رتبهی شهرها در سلسله مراتب
شهری جهانیاند (.)Derudder and Witlox,2004:178
در سطح محلی APS ،نقاط تالقی و پیوند مکانها به
فضای جریانها محسوب میشوند و نقش گرههای
محلی را در پیوند شبکهای شهری بر عهده دارند
(Friedmann 1982, 1995.Sassen,1991, 2000.
.)Taylor, 2004, Alderson & Backfield, 2007: 22
بر اساس مطالعات انجام شده ،تعداد معدودی
از شهرها در کشورهای کمتر توسعه یافته  ،از نظر
وجود این خدمات حائز اهمیت در شبکهی شهری
جهانی بودهاند(  (�Beaverstock et al,1999a. Tay
 .)lor, 2004. Short, 1999, 2004:1اما برخی دیگر از
پژوهشگران عقیده دارند ،جهانی شدن و اقتصاد
پسافوردیسم حتی شهرهای بنا نشده بر پایهی
جهانبینی و نظام سرمایهداری را نیز تحت تأثیر
خود قرار میدهد ()Taylor, 1999b, Rocco, 2006: 5
و در شبکهی شهری جهانی ،پیوندها به صورت دو
سویه است( .)Derudder & Witlox, 2004: 178در
ارتباط با تهران ،نتایج پژوهش برخی از پژوهشگران
همچون بیوراستوک ،)1999a(7هریس( ،)1388صرافی
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از جامعهی آماری با مقدار خطای احتمالی  ،0.06به
عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شدهاند:
عالئم:
ضریب اطمینان ، 1.96 = z .0.5 = p = q . 95%
مقدار خطای احتمالی اندازه گیری
(d) = 0.06

و همکاران ،1388 ،استنلی ،)2003( 1شورت،)2004(2
دورانت 3و همکاران( ،)2009بسنز 4و همکاران(,2009
 )2011و تیلور( )2011 ,2004 ,2001aنشان داده است،
از نظر شاخصهای کالن جهانی شدن اقتصادی،
کالنشهر تهران تا اوایل سال  ،2012جایگاه ضعیفی
در شبکهی شهرهای جهانی داشته است و به رغم
داشتن توانهای کالبدی و کارکردی ،در لیست
شهرهای جهانی قرار ندارد .جان رنه شورت ( )2004فرمول ()1
فراتر از این رفته و تهران را در لیست «سیاه چالهها»5
قرار داده است .از آنجایی که خدمات  APSاز عناصر
اصلی پیوند شهرهای جهانی در شبکه محسوب
میشوند ،لذا هدف اصلی این پژوهش ضمن شناخت
ویژگیها و رفتار مکانی و کارکردی خدمات پیشرفتهی فرمول ()2
تهران ،درک پیوندهای شهری فراملی تهران و کشف
حقیقت مسئله پیوندهای سست تهران است.
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مأخذ :نصرتی  .1390فرشچی.1390 ،

روش و داده های پژوهش
برای تکمیل پرسشنامه از نمونهها ،از نسبت زیر
این پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است:
است .محدودهی جغرافیایی این پژوهش  22توالی انتخاب نمونه
منطقهی کالنشهر تهران در سال 1390بوده است.
اطالعات دادهای حدود دوهزار شرکت  APSاز مراجع
رسمی و صنفی استخراج شدهاند .سپس آدرس
شرکتهای  APSبر روی نقشه  1:2000تهران در
محیط  ArcGISپیاده شدهاند .خدمات  -1حقوقی
بینالمللی  -2حسابرسی و خدمات مالی -3خدمات
 -4 ITخدمات حمل و نقل بینالمللی؛ و  -5بیمه،
پنج موضوع اصلی بودهاند که از دو بعد فضایی
و کارکردی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند .با
توجه به اینکه جامعهی آماری پژوهش در حدود
دوهزار شرکت معلوم بوده است ،لذا با استفاده از
روش نمونهگیری سیستماتیک و همچنین فرمول
کوکران (دو فرمول) دویست نمونه ،معادل ده درصد
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3 Devriendt
4 Bassens
5 Black Holes
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کارکردی – نهادی و ساختار شرکتی

مکانی -فضایی

دورهیشکلگیریشرکتهاو تقسیماتاداری،نوعشرکت(فرعی،اصلی)
و اندازهی موسسات
موسسات
الگویساختمانیمحلاستقرار

غالبمشتریانشرکتها

پراکنشفضاییومحلاستقرار
شرکتها

روابط و حوزه نفوذ شرکتها در سطح
بینالمللی


عواملموثربرمکانگزینی
شرکتها

نحوهیارتباطباشرکتهاونهادهای
کشورهایخارجی

D
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رفتار و پویاییمکانیشرکتها
موانعپویاییوتحرکمکانی
شرکتها

-

دالیل همکاری و روابط خارجی

S
f

دالیل استفاده از ICT

مهمترین موانع در پیوند با کشورها،
شهرها و شرکتهای خارجی و
بینالمللی

o
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جدول  :1متغیرها و مولفههای پژوهش

تدر این راستا متغیرهای زیر برای انجام پرسشگری
تدوین شدهاند:
در تحلیلهای فضایی مکانی  ،APSاز تکنیکهای
Kernel Density, Point Density, Select by Location,
 IDW:Interpolationو از ابزار  Spatial Analysisدر
 ArcGISاستفاده شده است:Spatial Analysis .
ابزار تحلیل فضایی عوارض مکانی:Kernel Density .
شدت ترا کم نقطهای در سطح:Select by Location .
امکان تعیین ویژ گیها وروابط مکانی عوارض
جغرافیایی :Point Density .ترا کم عوارض نقطهای
در واحد سطح :IDW Interpolation .روش درونیابی
چند متغیره 1جهت تعیین پوشش عوارض نقطهای
غیرمعلوم از طریق نقاط معلوم (بخش تحلیل فضایی:
نرمافزار .)ArcGIS

)Inverse distance weighting (IDW
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خدمات پیشرفته پشتیبان تولید [ :]APSتعریف
و ردهبندی
بسیاری از پژوهشگران از جمله ساسن (،)1991
هال ( )1966فریدمن ( ،)1982,1986تیلور ( )2004و
دانیلز ( )1991پژوهشگران ،از نظر کارکردی خدمات
پیشرفتهی پشتیبان تولید یا  APSاز ویژ گیهای اصلی
اقتصاد پسافوردیستی است .ساسن از این خدمات با
عنوان خدمات پشتیبان کارکردهای فرمان و کنترل
در اقتصاد معاصر شهرهای جهانی نام میبرد(  (�Sas
ً
 .)sen: 2001این خدمات عمدتا برای شرکتها،
تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات انجام
میگیرند و نه برای مصرفکنندگان Sassen, 1991:
 .))91آنها وظیفهی سازماندهی ،مدیریت ،توزیع و
امنیت تولید را بر عهده دارند( .)Rocco, 2006: 2گرین
فیلد 2معتقد است که آنها “ محصوالت واسطه”اند
( )Sassen, 1991: 92و از نوع کاالهای نهایی که باید
به دست مصرفکننده برسند ،نمیباشند (Morshidi,
.)2000: 2237
به عقیدهی ساسن شهرها مکانهای راهبردی
تمرکز این خدمات هستند (ساسن )48: 1383 ،و
تا حدی رتبه هر شهر را در شبکهی شهری جهانی
تعیین میکنند( .)Halbert, 2004: 381کاستلز،
این خدمات را کارکردهایی برای ایجاد جغرافیای
جریانها میداند( .)Castells: 1996به نظر تیلور آنها
مرتبطکنندهی شهرها به شبکه اقتصاد جهانیاند
( .)Halbert, 2007: 3این خدمات ،منجر به افزایش
کیفیت و ارتقای راندمان اجرایی فعالیت اقتصادی ،در
طی فرآیند تولید و افزایش ارزش بروندادها میشوند
( .)Ferguson, 1997: 10-11تیلور ،خدمات بانکداری،3
حسابرسی ،4خدمات مالی ،5بیمه ،6خدمات حقوقی،7
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2 Greenfield
3 Banking
4 Accountancy and Audit
5 Credit
6 Insurance
7 Law
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مدیریتی 1و تبلیغات 2را جزء  APSاصلی و پیشرفته
معرفی میکند( .)Taylor, 2004: 81مارشال 3و
همکاران ( )1986خدمات پشتیبان تولید را به  3گروه
اصلی دستهبندی نمودهاند )1 :خدمات تولید شده
توسط شرکتها برای مصرف خود )2.خدمات تولید
شده توسط شرکتها به منظور فروش )3.خدمات
تولید شده توسط شرکتها به سفارش شرکتهای
دیگر(.)Sassen, 1991:100
از دالیل اصلی برای رشد این خدمات ،گسترش
استفاده از آنها در تمامی بخشهای اقتصادی(  (�De
 ، )rudder & Witlox, 2004:173تقاضای بازار ،تالش
تهیهکنندگان این خدمات برای فروش خدمات و
محصوالت جدید ،برونسپاری و تخصصی شدن
خدمات است (Daniels & Moulaert,1991.Moularet
 .)& Todtling,1995در نهایت برخی از خدمات APS
شامل مواردی است که در جعبهی ( 1کادرنوشت)
فهرست شدهاند:
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نظریههای رفتار مکانی و کارکردی APS
در تئوریهای مکانی گذشته ،ارتباط بین مکان
و کارکردهای صنعتی و کارخانهای بزرگ مقیاس در
ّ
سطح [ملی] و منطقهای (hualachain & Leslie, 2007:
 ،)1581نقش عرضه خدمات و کاالها توسط شرکتها
و تولیدکنندگان (،)733.p,2000 ,Dae- Young
حمل و نقل ،فاصله و خوشهای شدن برای کاهش
هزینهها ( )kantola, 2007: 4-8و نیز صرفههای ناشی
از مقیاس( )Holmes& Stevens, 2002مورد تأ کید
بودهاند.
همچنین در مکانگزینی این خدمات ،دسترسی به
خدمات ،)Davis & Henderson, 2004( APS
کاهش هزینههای نیروی کار از طریق نزدیک
شدن به  CBDشهر (Leslie & Hualachain, 2007:
 ،)1581 & 1598مجاورت با سایر شرکتهای
 APSSبرای افزایش بهرهوری (�Hualachain & Ies
 )lie,: 1582, Davis & Henderson, 2004مهم تلقی
شدهاند .در ادامه ،تقاضای بازار برای خدمات
 ، APSدسترسی به مشتریان از طریق روابط چهره
به چهره و جذابیت حومههای شهری و مسکونی
(،).Hualachain & Leslie,:1583کریدورهای اصلی
و حلقههای بیرونی شهرها (،)Rocco, 2006, p.6
دسترسی به مشتریان محلی ،صرفههای در تجمع،
دسترسی به محل اجتماع نیروی کار متخصص و
بازار مشتریان ،)Ryan, 2003: 31( ،استفاده از IT
(Lindahl & Beyers, 1999:19. Young, 2000: 742 )743از اهمیت برخوردار بودهاند .نزدیکی و رابطه با
مکان فعالیتهای تولیدی و صادراتی کاال و خدمات
(Andersson, 2006:1 . Jacobs & koster & Hall,
 ,2010: conalusionsکاهش هزینهها و سرعت در
ارائه خدمات ( )Coffey & Bailly, 1991: 109کسب
سود بیشتر ناشی از مجاورت ( )Goe, 1990و استقرار
در مناطق کالنشهری مهم (Shearmur & doloreux,
 .)2008: 2-5از عواملی هستند که در مکانگزینی و
رفتار مکانی شرکتهای ارائه دهندهی خدمات APS
مهم تلقی میشوند.

o
e

جعبه  :1فهرست مهمترین خدمات پیشرفته پشتیبان تولید

1111خدمات ّفناوری ارتباطات و
1.1خدمات مالی ،اعتباری و
اطالعات
بانکداری
1212خدمات پست و مخابرات
2.2خدمات بیمه
1313خدمات جهانگردی و
3.3خدمات حسابرسی
هتلداری
4.4خدمات مستغالت و
1414خدمات مدیریت و امنیت
داراییها
تجارت الکترونیک
5.5خدمات مدیریت تجارت
1515خدمات پژوهش و ابداع
بینالمللی
1616خدمات پزشکی و بهداشتی
6.6خدمات تبلیغات
و درمانی بین المللی
7.7خدمات بازاریابی
1717خدمات لیزینگ و اجاره
 8.8خدمات حقوقی
داری
9.9خدمات مهندسی و
1818خدمات مهندسی معماری و
خدمات کامپیوتری
ساختمان
1010خدمات مشاورهی حرفهای
1919خدمات دفترداری
2020خدمات لجستیک و حمل و
نقل بین المللی
مأخذ :محمدی18 :1389 ،
Management consultant
Advertisement
Marshal
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دسترسی به زیرساختهای پایه

میزان نیاز شرکت به برخوردهای چهره به چهره

قیمت زمین و اجاره بهای تجاری /اداری و مالیات

دسترسی به بازار و مشتری خدمات

میزان برخورداری و استفاده از IT

ویژگی فضای انتخاب شده (اجتماعی ،اقتصادی ،فضایی)

وجود شرکتهای تولیدی

نوع خدماتی که توسط شرکت ارائه میشود

سیاست و اهداف شرکتها.

امکان دسترسی به نیروی کار متخصص

اندازه (تعداد شاغلین) شرکت

استفاده از خدمات شهری /محلی

صرفههای در مقیاس

میزان فاصله از CBD

دسترسی به فرصتهای پژوهش و توسعه

تقاضای بازار /مشتری

سال شروع فعالیت

اندازة شرکت و تولیدکننده (مشتری) (تعداد شاغلین)

مجاورت یا دوری از سایر شرکتها

منبعسرمایهگذاریشرکت

مرکز بودن یا شعبه بودن شرکت (اصلی /فرعی)

قدرت رقابتی و شهرت شرکت ها

قوانین و مقررات شهری

تغییرات سازمانی و ساختاری در اندازه و نوع کار شرکتها

D
I

جدول  :2مهمترین فا کتورها و تعیین کننده های مکان گزینی خدمات APS

S
f

مأخذ :نگارندگان .جمعبندی نظرات.

در مقیاس کالن دسترسی به بازارهای بینالمللی و در
ّ
ُ
مقیاس خردتر دسترسی به بازارهای ملی از مهمترین
عوامل تمرکز مکانی  APSدر کال نشهرهای جهانی
ّ
و ملیاند ( .)Shearmur & doloreux, : 18خدمات
 APSاز سلسله مراتب شهری ،دسترسی به مشتری
و بازار ،مرکزیت بازارها ،و ّ
تخصص و مهارت کارکنان
در مکانگزینی خود تبعیت میکنند (-108 :Ferguson
 .)Shearmur & doloreux: 19-20 .111به این موارد
باید قیمت زمین و دسترسی به بازار (مشتری) را نیز
1
اضافه نمود ( .)Mota & Brandao, 2005: 12موالرت
و گلوج )1993( 2بر این عقیدهاند که مکانگزینی APS
تا حد زیادی به ارتباط شبکهای خارجی و داخلی
آنها بستگی دارد ()Moulaert & Gallouj, 1993: 104
ّ
مکانگزینی آنها از-1 :
ماهیت خدمات -2 .APS
پویایی فضایی و بخشی بازارهای مشتری  -3جایگاه
ملی یا منطقهای  APSو چند فا کتور اصلی دیگر تبعیت
میکنند ( .)Moulaert & Gallouj, 1995: 151-152لذا
وجود زیرساختها و تسهیالت الزم پیشرفته؛ نقش
عمدهای در رفتار مکانی آنها دارد( (�Pereira & Derud
.)der, 2009:26
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. Moulaert
. Gallouj
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دانیلز )1985( 3معتقد است در «مدل چند هستهای
شدن» APS ،به سمت حومهها و مرا کز پیرامونی
گسترش مییابند ،لیکن مرا کز اصلی آنها همچنان در
مرا کز اصلی شهر و « »CBDباقی میمانند (Aranya,
 .)2005: 2به نظر ایلریس ،)Illeris, 1996(4با گسترش
 ICT ، APSدیگر محدودیتهایی در گزینش مکانیابی
خود ندارند ( .)4 :ibidبرخی از پژوهشگران دالیل
دیگری مانند دورهی زندگی شرکتها ،برخوردهای
اولیه ،ویژ گیهای مکان و ساختمان ،قراردادهای
پیمانکاری جزء ،شرایط اقتصادی ،تاریخی و فرهنگی
مکان را در انتخاب و استقرار شرکتها مهم تلقی
میکنند(.)ibid: 4-8
در نهایت تجمع پیشرفتهترین شبکهها و
زیرساختهای  ICTدر کالنشهر ،خدمات پیشرفته
را در دسترس مشتریان در جغرافیایی پرا کنده قرار
میدهد(صرافی .)392 :1380 ،از نظر کارکردیAPS ،
جهانی و بینالمللی ،از سلسله مراتب شهرهای
جهانی برای استقرار تبعیت میکنند .بیش از  %80آنها
در شهرهای کشورهای توسعهیافته مستقر شدهاند
( .)GaWc, 2011لیکن این به معنای عدم شکلگیری
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فصلنامه ،علمی-پژوهشی
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تصویر :2شدت ترا کم نقطهای شرکتهای  ITدر مناطق شهرداری تهران

h
c

مأخذ :نگارندگان .بر اساس دادههای شرکتی در پنج بخش مورد مطالعه.1390 ،

 APSدر شهرهای خار ج از این سلسهمراتب نیست.
همهی شهرهای جهانی در یک سطح برابر ،از APS
برخوردار نمیباشند و جغرافیای حضور آنها متفاوت
است ( .)Taylor, 2004مجموع عوامل موثر در رفتار
و مکانگزینی  APSرا در جدول  ،2خالصه نمودهایم.
تحلیل دادهها و ارائهی یافتهها
تحلیل فضایی APS
بر اساس خروجی پردازش دادهها (جدول ،)3به طور
میانگین در حدود  % 80از شرکت های  APSحقوقی
بینالمللی ،بیمه ،IT ،و حسابرسی تهران در دورهی
 1390-1380و شصت درصد از شرکتهای خدمات
حمل و نقل بینالمللی در دورهی  1380-1360شکل
گرفتهاند .از نظر ویژ گیهای فضایی ،به طور میانگین،
 %80از شرکت ها در ساختمانهای آپارتمانی و
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ً
مجتمعهای اداری تجاری نوین و عمدتا در مناطق
شمالی شهرداری تهران مکان گزیدهاند .به ترتیب
مناطق شش ،هفت ،سه و دو و یک مهمترین مناطق
ثقل و گرانیگاه تمرکز شرکت های  APSبودهاند .به طور
میانگین  % 58از شرکتها در شعاع پنج کیلومتری
 CBDشهر ،مستقر شدهاند .همچنین شدت ترا کم و
نزدیکی نقاط به یکدیگر (Point Density and IDW:
 ،)Interpolation, Kernel Densityدر مناطق شش،
هفت و سه به باالترین میزان میرسد .این موضوع
به مفهوم اهمیت صرفههای در انباشت ،1صرفههای
در مقیاس 2و ارتقای مزیت-های رقابتی 3از طریق

r
A

. Economy of Agglomeration
. Economy of Scale
. Competitive Advantages
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متغیرها
APS

حقوقی بین المللی

حسابرسی

IT

حمل و نقل بین المللی

بیمه

دورهی شکلگیری

1380-1390

1380-1390

1380-1390

1360-1380

1380-1390

الگوی ساختمانی

آپارتمانی

آپارتمانی

آپارتمانی

آپارتمانی

آپارتمانی و بلندمرتبه

پرا کنش مکانی

6-3-2-1

6-7-3-2

6-7-3-2

6-7-3-2-11-12-8-21

2-6-5-4-3-7-8

ارتباط با CBD

 %55درون CBD

 %60درون CBD

 %56درون CBD

 %78درون CBD

 %40درون CBD

دالیل انتخاب حمل و نقل آسان ،مشتری ،حمل و نقل حمل و نقل آسان،
بهای امال ک ،آسان ،CBD ،ادارات و  ،CBDبهای امال ک،
مکان فعلی
ادارات و نهادها
 ،CBDادارات و نهادها ،بهای امال ک
نهادها

D
I

تمایالت
جابهجایی
شرکتها

1-2-3-5-4-6-7 6-7-1-2-3-4-5

1-2-3-5-4-6-7

S
f

موانع جابه جایی بهای امال ک و بهای امال ک و اجاره ،بهای امال ک و اجاره،
مکانی شرکتها اجاره ،نارسایی نارسایی حمل و نقل ،نارسایی حمل و نقل،
حمل و نقل ،نبود نبود خدمات  ICTنبود خدمات  ICTو دور
شدن از بازار مشتری
خدمات ICT
محل استقرار
غالب مشتریان

o
e

 %90تهران و  %80تهران و شهرهای  %70تهران و شهرهای
اطراف
اطراف
شهرهای اطراف

حمل و نقل آسان ،CBD ،مشتری ،بهای امال ک،
بهای امال ک ،ادارات و  ،CBD ، ICTحمل و نقل
آسان  ،ادارات و نهادها
نهادها
6-7-1-2-3-4-5

2-3-4-5-1

بهای امال ک و اجاره،
بهای امال ک و اجاره،
نارسایی حمل و نقل ،نبود نارسایی حمل و نقل ،نبود
خدمات  ICTو دور شدن خدمات  ICTو دور شدن
از بازار مشتری و ادارات از بازار مشتری و ادارات
 %53تهران و شهرهای
اطراف

 %98تهران و شهرهای
اطراف

جدول  :3ویژ گی و رفتار مکانی  APSدر کالنشهر تهران در سال 1390
مأخذ :نگارندگان

مزیتهای نسبی 1منطقهای است.
دسترسی به شبکه حمل و نقل آسان و سریع،
مجاورت با  ،CBDتوجه به بهای اجاره و فروش امال ک،
مجاورت با ادارات و نهادهای اقتصادی و اجتماعی
شهر ،دسترسی به خدمات  ،ICTمجاورت با مشتری
از مهمترین فا کتورها در مکانگزینی شرکتهای APS
بودهاند(جدول  .)3خدمات  APSدر وهلة اول گرایش
به ماندگاری در مناطق شش و هفت و سه و سپس
تمایل به گسترش در مناطق یک تا پنج شهرداری را
دارند .در حالی که سایر خدمات در اولویت نخست
جابهجایی مناطق یک تا پنج را انتخاب میکنند.
تمایل به جابهجایی به سمت هیچکدام از مناطق
هشت تا  22شهرداری تهران مالحظه نمیشود .اجاره
بهای زیاد امال ک ،نارسا بودن حمل و نقل آسان و
سریع ،دور شدن از بازار مشتری و دور شدن از ادارات
. ComparativeAdvantages
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و نهادهای دولتی و ارائه دهندگان خدمات  ، ICTاز
جمله موانع مهم در رفتار مکانی و تحرکات شرکتها
به سمت مناطق بهتر ،محسوب میشوند .شهر تهران
و شهرهای پیرامون بالفصل آن ،به طور میانگین % 78
از مشتریان این شرکتها را در خود مستقر کردهاست.
این تمرکز به ویژه برای مشتریان شرکتهای خدمات
بیمه و حقوقی باال و برای شرکتهای حمل و نقل
پایین است .لذا ،مشتریان محلی تأثیر کلیدی در رفتار
مکانی  APSتهران دارند.

h
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A

تحلیل کارکردی APS
به طور میانگین  % 98.5از شرکتهای خدمات APS
تهران به عنوان دفتر اصلی و مرکزی در تخصص
خود محسوب میشوند و کمتر شعبهی مستقل
دارند(جدول .)5در مورد خدمات بیمه  %98از
شرکتها نماینده و کارگزار بیمههای مرکزی میباشند.

فصلنامه ،علمی-پژوهشی
شماره اول ،زمستان 1390
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تصویر :3پرا کنش برخی از خدمات  APSو شکل گیری"کانون خدمات شرکتی کالنشهر تهران"

به استثنای خدمات حمل و نقل بین المللی و
بیمه  ،سایر خدمات بررسی شده ،فاقد شعبههای
داخلی و یا خارجی اند و یا شعبههای آنها محدود
به دفاتر محلی در برخی شهرهای کشورهای حوزهی
خلیجفارس است .لذا تمرکز آنها به سمت بازارهای
داخلی و محلی است.
از نظر اندازه شرکتها ،عمدهی  APSتهران در
زمرهی شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکتهای
بینالمللی قرار دارند .البته به طور میانگین برای
مثال در بخش  ITاندازه شرکتها به باالی  25نفر
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شاغل نیز میرسد .کل خدمات  ،APSبه طور تخمین
بیش از  25هزار نفر شاغل را به صورت مستقیم در
تهران به خود جذب نموده است .غالب مشتریان
شرکتهای حقوقی ،از اشخاص ،ادارات و شرکتهای
داخلی هستند و ا گر ارتباط خارجی هم وجود داشته
باشد ،عمدتا برای گرفتن خدمات از آنها است که
با واسطههای تجاری و یا  ICTبرقرار میشود .در
شرکتهای بیمه ،حقوقی و حسابرسی ،برخوردهای
حضوری ،بیش از خدمات حمل و نقل بینالمللی
و  ITاست و نهایتا ،در مجموع  ،APSغلبه با روابط
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حضوری است ICT .در یک دههی اخیر به کاهش
روابط حضوری ،کمک زیادی نموده است.
به ترتیب اهمیت وابستگی ،شرکتهای  ،ITحمل و
نقل بینالمللی ،بیمه ،حسابرسی و حقوقی از فناوری
 ICTاستفاده میکنند و به آن متکی شدهاند .به طور
میانگین  % 70از  APSتهران ،روابطی بین المللی
ندارند .تنها در حدود  %95از شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی به دلیل ماهیت کاری خود که ایجاب
سفر میکند ،با مناطق مختلف جهان رابطه دارند.
به ترتیب اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،آمریکای شمالی،
آفریقا و استرالیا از مناطقی هستند که با  APSتهران
ارتباط دارند .لیکن این ارتباط به مفهوم پیوندهای
شرکتی نمیباشد و غالبا روابط برای پشتیبانی از
تبادل کاالاست .می توان حمل و نقل بین المللی
را “بینالمللی ترین”  APSتهران تلقی نمود .اما
نمیتوان خدمات شرکتهای حمل و نقل تهران را
جهانی شده و قابل رقابت با شرکتهای جهانی شده
تلقی کرد.
در بخش خدمات حقوقی به ترتیب شهرهای :لندن،
پاریس ،دوبی ،سئول ،تورنتو ،مونترال ،استانبول،
با کو ،در بخش حسابرسی :لندن ،دوبی ،پاریس،
سئول ،مادرید ،در بخش  :ITشانگهای ،دوبی ،هنگ
کنگ ،سئول ،پکن ،سنگاپور ،لندن ،نیویورک ،میالن،
در بخش حمل و نقل بینالمللی شانگهای ،میالن،
پاریس ،هامبورگ ،مادرید ،سئول ،استانبول ،هنگ
کنگ ،توکیو ،لندن ،سنگاپور  ،پکن ،مسکو ،دوبی،
کیف ،رم ،نیویورک ،بیروت ،سیدنی ،الذقیه ،تفلیس،
بروکسل ،استکهلم ،وین ،و در بخش بیمه :لندن،
شانگهای ،پکن شهرهایی هستند که کالنشهر تهران
با آنها روابط دارد .توکیو و شهرهای آسیای مرکزی،
آفریقا ،اروپای شرقی و آمریکای جنوبی کمترین
سهم را در روابط شرکتهای تهران دارند .جالب
�����������������������������������( (�Fried
توجه آنکه توکیو به عنوان یک جهانشهر
mann,1982,1986,1995. Sassen, 1991, Beaverstok
 ، )et al, 1999, Taylor, 2004, GaWc, 2011کمترین
ارتباط شرکتی را با  APSتهران دارد .شرکت های APS
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تهران برای گرفتن خدمات از شرکتهای مستقر در
شهرهای جهانی از طریق واسطههای تجاری و یا
 ،ICTعمل میکنند و به طور میانگین  %16از این
ارتباطات از طریق  ICTفراهم میشود.
سیاستهای بینالمللی ،قوانین و مقررات داخلی
و خارجی ،نبود نیاز به روابط بین المللی و سیاست
خارجی ایران ،از جمله مواردی بودهاند که شرکتها
آن را از عوامل مهم در روابط و پیوندهای شرکتی
تهران در شبکهی شهری جهانی ذکر نمودهاند .نهایتا
مجموع پردازش دادهای که ورود به جزییات آن
مقدور نمیباشد ،نشان میدهد که پیوندهای مکانی
شرکتهای  APSتهران چه از نظر حضور در شبکه
شهرهای جهانی و چه از نظر نقشآفرینی کارکردی،
ضعیف است و مقایسهی جایگاه آن در شبکه نیازمند
بررسی های مقایسهای است.
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در مجموع شهرهای لندن ،دوبی ،شانگهای ،سئول،
پکن و استانبول مهمترین شهرهایی هستند که
تعداد محدود  APSتهران با آنها ارتباط دارند و این
ارتباط در بخشها و شهرهای مختلف ،متفاوت است
و جزییات آن در جدول پنج منعکس شده است.
بنابراین ،شهرهای اروپای غربی ،آسیای جنوب
شرقی ،خاورمیانه و آمریکای شمالی به ترتیب اهمیت
بیشترین ارتباط را در نمونههای محدود دارای
روابط ،دارند .شهرهای نیویورک و توکیو به عنوان
جهانشهر( )Global Cityو همچنین شهرهای آسیای
مرکزی ،آفریقا ،آمریکای جنوبی و اروپای شرقی سهم
بسیار کمتری در این ارتباط دارند.
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یافتهها
یافتههای کلیدی پژوهش ،در دو بخش الف -فضایی
و ب -کارکردی در بندهای ذیل ،خالصه میگردد:
الف -بخش فضایی -1 :خدمات  APSدر اقتصاد شهری
تهران به نحو چشمگیری در جغرافیای کالنشهر نمود
یافته است و در دو دههی اخیر به ویژه طی سالهای
 1390-1370باالترین رشد را داشتهاند -2 .در حدود
 %58از  APSتهران در درون محدودهای به شعاع 5
کیلومتر از مرکز  CBDشهر استقرار دارند .شرکتهای
نوبنیاد  ،APSساختمانهای اداری و تجاری نوین را
در مناطق شمالی شهر با دسترسی به زیرساختهای
پایه از جمله حمل و نقل و زیرساختهای خدمات
 ICTو خدمات شرکتی ،زمینههای اقتصادی و شرایط
مناسب با کیفیت محیطی باال انتخاب نمودهاند-3.
در مکانگزینی خدمات  APSبه ترتیب دسترسی آسان
به زیرساختهای اصلی مانند حمل و نقل سریع و
خدمات  ،ICTقیمت و اجارهبهای امال ک ،مجاورت
با  CBDشهر ،مجاورت به ادارات و نهادهای دولتی،
شرکتها و دسترسی به بازار مشتری مهم بودهاند -4
بخش  ، APSجغرافیای جدیدی با ویژ گی ساختاری و
ً
کارکردی کامال متمایز از  CBDسنتی شهر ،در کالنشهر
تهران به وجود آورده است که آن را “کانون خدمات
شرکتی کالنشهر تهران”(تصویر )3نام نهادیم .این
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کانون به تدریج از  CBDتجاری ـ سنتی شهر تهران
جدا می شود و به تدریج به صورت حلقههای رشد
بیضوی شکل ،به سمت مناطق شمالی شهر ،حرکت
میکند و مناطق یک ،دو ،سه ،شش و هفت شهرداری
تهران را در بر میگیرد.
ب -کارکردی -)1( :کالنشهر تهران مرکز فرماندهی،
مدیریت و
کنترل خدمات  APSدر ایران است و به
ِ
طور میانگین مرا کز اصلی بیش از %80خدمات APS
کشور ،در آن مستقر شدهاند .از نظر کارکردهای
فراملی ،خدمات  APSتهران در خدمت اقتصاد ملی
است .بیش از  %90مشتریان  APSهای تهران ملی
بوده و کارکردهای فراملی و جهانی ارائه نمیدهند.
( -)2خدمات  APSتهران جهانی نشدهاند و در رقابت
با  APSجهانی شده ضعیف و پیوند کماهمیتی دارند.
 %80از  APSمطالعه شده در این پژوهش ،پیوندی
کارکردی با شهرهای جهانی نداشته و در مواردی
که پیوند داشتهاند ،این پیوند بسیار کماهمیت و
در خدمت مشتریان ملی بوده است .بیش از  %98از
نمونههای  APSمطالعه شده ،شعبات و یا دفاتری
در شهرهای جهانی ندارند (تعداد این شهرها بیش
از  100شهر است) .شرکتهای فراملیتی و جهانی
شدهی خارجی نیز در بخش  ،APSحضوری در فضای
کالنشهر تهران ندارند .تنها بخش حمل و نقل،
بینالمللی بیشترین ارتباطات را دارد که به ماهیت
ارتباطی آن باز میگردد .مشاوره و دریافت تجارب و
خرید خدمات ،و کمتر فروش و ارائهی خدمات ،از
مهمترین دالیل روابط  APSتهران ،بوده است .در
مجموع بخش بسیار محدودی از APSتهران در پیوند
با شبکة شهری جهانی است که سهم آن در مجموع
 APSبسیار ناچیز است ( -)3استفاده از خدمات
 ICTبخش جداییناپذیری از خدمات  APSتهران
شده است -)4( .یک اتصال و پیوند چرخهای درون
شبکهای و برهمکنش فزاینده در خدمات  APSتهران
وجود دارد .فعالیت هرکدام از آنها متأثر از فعالیت دیگر
 APSاست -)5( .سیاستهای اقتصادی بینالمللی،
تهران را در مقایسه با شهرهای دوبی ،استانبول و
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برخی شهرهای عربی حوزه خلیج فارس به حاشیه
رانده است .تهران نه تنها از نظر اقتصادی و فضایی
نتوانسته است خود را یک شهر جهانی معرفی کند،
بلکه بخش زیادی از سرمایههای مالی آن به سمت
کشورهای عربی و آسیای و اقیانوسیه جریان یافته
است.
نتیجه
اما آنچه که در این پژوهش به آن رسیدهایم از دو
جنبهی مکانی و کارکردی ،حائز اهمیت است -1 .از بعد
فضایی APS ،تهران ،کانون اقتصادی جدیدی مبتنی
بر فعالیت بخش خصوصی -دولتی را تحت عنوان
“کانون خدمات شرکتی کالنشهر تهران” به وجود
آورده است که متکی به خدمات دانش پایهای است
که از سوی شرکتها ارائه میشود .کیفیت محیطی،
کارکردی ،زیرساختی ،امکان فعالیت ،مجاورت ،ترا کم
و پیوند بینشرکتی برای ارائهی خدمات تخصصی را
میسر نموده است .این کانون طی سالهای 1370
تا  1390و به ویژه دههی  ،80دارای رشد چشمگیری
بوده است -2 .از بعد کارکردی ،خدمات  APSدر
چارچوب تقاضای ملی و محلی فعالیت میکنند و با
وجود داشتن قابلیتهای دانش و نیروی تخصصی،
کارکردهایی جهانی شده ارائه نمیدهند .آنها در
شبکهی شهری جهانی حضوری ندارند و در کنار این
مسأله ،شرکتهای جهانی شدهی  ،APSحضور و
پیوند شرکتی در فضای کالنشهر تهران ندارند .ا گر چه
 ICTامکان تبادل جریانها را در شبکهها به وجود
آورده است ،اما حضور مکانی  APSخود به مثابه
ایجاد گرههایی برای تقویت جریانها در شبکه است.
این گرهها ،نتوانستهاند تهران را به عنوان گره اصلی،
به شبکهی شهری جهانی متصل کنند.
این پژوهش نشان داد که تهران از بعد پیوندهای
مکانی و کارکردی به واسطة  ،APSنه تنها به موقعیت
شهرهای جهانی نرسیده است ،بلکه در  %80خدمات
 APSمطالعه شده ،بینالمللی نیز محسوب نمیشود.
تهران در شبکهی شهرهای جهانی جایگاهی ندارد
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و ا گر شهرها را به عنوان سیستمهای باز بپذیریم،
پیوندهای سست تهران چالشی بزرگ برای پایداری
اقتصادی کالنشهر در ارتباط با منابع ناپایدار
اقتصادی آن ،در آینده است .از راههای برون شد از
این مسأله ،برنامهریزی در حوزهی اقتصاد شرکتی
با رویکرد فراملی و جهانی است و یکپارچه نمودن
سیاستهای ملی با برنامهریزی اقتصادی ،فضایی
کالنشهر با رویکرد برنامهریزی راهبردی فراملی 1را
الزامی مینماید.
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