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چکیده
در اتمسفر جهاني شدن ،شهرها در رقابت شديد با يكديگر سعي بر ورود بر چرخه جهاني دارندد
جهاني شدن اثرات مثبت و منفي بسياري را بر شهرها و بويژه كالنشهرها بر جاي ميگذارد تددوي
برنامهها و چشماندازها و راهبردهاي مناسب ،الزمه بقا و رشدد در عرصده پيديدده ،در هدمتنيدده و
رقابتي جهاني كنوني ميباشد مديريت كالنشهرها با هدف جهاني شددن و اسدتانداردهاي جهداني،
مستلزم تدوي برنامههاي محلي و ملي و ديپلماسي شهري و ملي ميباشد و نيازمندد اتادات تددابير
دولت به حمايت از ارتباطات بي المللي كالنشهرها در كنار اهداف ملي مي باشد اي مقاله در نظدر
دارد وضعيت كالنشهر تبريز را ،با تاكيد بر پتانسيل سرمايهگذاري ،در قالب برنامهريدزي اسدتراتژي
تحليل نموده و راهبردهاي سازندهاي را به منظور توانمندي بيشتر در مسير جهاني شدن ارائه نمايد
نتايج مطالعه نشان ميدهد كالنشهر تبريز در صورت سياسدت گدذاري فعاالنده و سدازنده در زمينده
استفاده از پتانسيلهاي داخلي و فرصتهاي خارجي ،در فرايند جهاني شدن ،ميتواندد از مزايداي نن
بهرهمند شده ،و نن را به عنوان فرصتي براي تحقق توسعه پايدار شهري بهره برداري نمايد
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واژگان کلیدی :كالنشهر تبريز ،جهاني شدن ،شهر جهاني ،سرمايه گذاريSWOT ،

مقدمه

جهاني شدن مجموعهاي از فرايندهاي چندبعدي و پيديده است كه عرصههاي متعددي
از جمله اقتصاد ،ايدئولوژي ،سياست ،فرهنگ و محيط زيست را دربرمي گيرد منطق جهاني
شدن اساسا در منطق سرمايهداري ،يعني حفظ و بسط فرايند تكاثر سرمايه ريشه دارد و از
اينرو اقتصاد در جبهه مقدم فرايند جهاني شدن قرار ميگيرد ( )Gills,2002ازنگاهي ديگر
ميتوان جهاني شدن را راهبرد كشف فرصتها در نقاط ماتلف جهان و استفاده از ننها به
منظور بهينهسازي فعاليتهاي ي موسسه قلمداد كرد()Pearce& Robinson,2011
جهاني شدن بحثي چندبعدي است و براي باور است كه محيطي جديدي در سطح جهاني
بوجود نمده است و همه اجزاء و اعضاي نظام بي الملل متاثر از اي نظام هستند(بايبوردي و
كريميان )01 ،8232 :در اي دوره شكل غالب فضا داللت بر مكانها ندارد بلكه وابسته به
فضاي جريان ها است ( )Csatchls,1996:412با اي اوصاف ،به دليل وجود جريانات
پيديده و فراشهري در كالنشهر تبريز ،به دليل وجود پتانسيلهاي بالفعل و بالقوه در زمينه
پيوست به فرايند جهاني شدن ،بررسي و تحليل وضعيت موجود نن امري ضروري مينمايد
مبانی نظری

جهاني شدن ،اصطالحي است كه از اواسط دهه  8317متداول شده و بهمعني فروريات
مرزها و فراتر رفت از نن در سطح جهاني در ابعاد اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي
كه فرنيند نن دگر گون شدن ساختارهاي محلي به جهاني است (فرهادي محلي )12 ،8237 ،با
وجود نن تمام نظريهها تعريف يكساني از جهاني شدن ارائه ندادهاند ()Bylis, 2017:10
دركل جهاني شدن ي جريان مستمر از مسير تارياي بي المللي شدن است كه موجب
افزايش وابستگي كشورهاي جهان به يكديگر از تمامي ابعاد شده است ()lucas,2004
رابرتسون ،جهاني شدن را فشردگي جهان و تشديد نگاهي به عنوان ي كل مي-
داند(رابرتسون )93 :8217 ،استيگليتز جهاني شدن را به عنوان تعامل نزدي مردم
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كشورهاي جهان تعريف مي كند كه باعث كاهش هزينه حمل و نقل و ارتباطات و شكست
موا نع مصنوعي در رابطه با جريان كاال ،خدمات ،سرمايه و دانش شده است
( )Stiglitz,2002,29جهاني شدن شامل يكپارچه سازي اقتصادي با تبادل سياستها و دانش در
فراسوي مرزهاست ( )UN, 2011جريان سرمايه بي كشورها ،به دليل كاهش كنترل مرزي جريان
سرمايه همراه با حذف مقررات جهاني شدن مالي نيز ناميده مي شود( ،)UNCATAD, 2015اي روند
اساسا در طول دهه هاي گذشته توسط توسعه فزاينده فناوري اطالعات و ارتباطات بوقوع پيوست ( OECD,

 )2013جهاني شدن اساسا توسعه كشورهاي صنعتي نوظهور و صنعتي در حال توسعه را
تسريع ميكند اما باعث ايجاد چالش هاي قابل توجه جهاني در زمينه ثبات اقتصادي ،محيط
زيست و اجتماعي مي شود ( )Jovane and et al., 2017:2براي مثال توسعه اقتصادي
هميشه توام با نابرابري اقتصادي در جهان بوده است ()Antras and et al., 2017: 387
همدني ناخودنگاه باعث ايجاد نابرابريهاي اجتماعي نيز شده است ( Nieusma and
 )Riley, 2010:29جهاني شدن اقتصاد كه در ميانه قرن نوزدهم نغاز شده بود در دهههاي
اخير همدنان بر سر زبانها جاري است و تاثير فراگيري بر توسعه اقتصادي ،اجتماعي
،سياسي و فرهنگي به ويژه بر كشورهاي كمتر توسعه يافته گذاشته است (واترز)82 ،8203 ،
در نتيجه پيوند با جهاني شدن ،شهرها عالوه بر كاركرد صرف در زمينه مبادله كاال و
خدمات در منطقه پيراموني خود كه الگويي تارياي است ،مكانيهايي مفصلي هستند كه
مردم و توليدات ننها را با سراسر جهان پيوند ميدهند و از طريق ننها ،كاالها و خدمات
جهاني به بازارهايشان ميرسند و با مصرف ننها ارزش هاي مازاد توليد ميشود ( Clark,
 )1996:9شهر جهاني نيازمند زيرساخت قدرتمند و به ويژه ارتباطات و حمل و نقل مي
باشد (نوريان و ارباب )61 :8231 ،همدنان كه نيازمند سيستم پايدار اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي است كه در قالب نن به عنوان قطبهاي اقتصادي ،پيشرفت ميكند
( )Lemanski,2007,448شهرهاي جهاني از طريق اي كه چه جريانهايي (اطالعات،
دانش ،سرمايه ،فرهنگ و ) بواسطه ننها ايجاد ميگردد ،توليد و بازتوليد ميشوند
( )Beaverstock et al., 2000: 47جهاني شدن در شهرها اتفاق مي افتد و شهرها مظهر
و تجسم جهاني شدن بوده و نن را منعكس ميكنند ()Short and Kim, 2007:14
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داده و روشها

روش تحقيق در اي مطالعه توصيفي -تحليلي است جمعنوري دادهها ،از طريق
بررسيهاي اسنادي و كتاباانهاي و مطالعات ميداني و مصاحبه و پرسشگري انجام گرفته
است در مرحله اول براي كسب ديدي جامع و مبتني بر واقعيت ،اقدام به مطالعه مباني
نظري در رابطه با ابعاد جهاني شدن صورت گرفته است سپس از برنامهريزي راهبري جهت
تدوي راهكارهاي عملياتي بهره گيري شده است
برنامهريزي راهبردي در واقع گونهاي از برنامهريزي است كه شيوۀ نظام يافتهاي براي
اخذ تصميمها و اجراي فعاليتها در خصوص شكلدهي و رهنمود هر سيستم ،كاركرد ،و
شناخت علل نن است (مرادي مسيحي )1 :8218،در مرحله بعد با طراحي پرسشنامه و
پرسشگري از كارشناسان و متاصصي سازمانهاي مرتبط با سرمايهگذاري در استان
نتربايجان شرقي از جمله؛ سازمان صنعت ،معدن ،تجارت و مركز خدمات سرمايهگذاري
استان و همدني گمرک استان ،در قالب  877پرسشنامه صورت گرفته است با توجه به
اطالعات بدست نمده ،با استفاده از تكني SWOTبه بررسي نقاط ضعف و قوت و فرصتها
و تهديدهاي كالنشهر تبريز در راستاي جهاني شدن پرداخته شده است در ادامه ،اقدام به
وزندهي عاملها و رتبهبندي موارد شده و با توجه به نتايج حاصل شده به تدوي و ارائه
راهبردهاي اجرايي و استراتژيهاي مناسب جهت بهبود وضعيت كالنشهر تبريز در راستاي
جهاني شدن پرداخته شده است
محدوده مورد مطالعه در ان پژوهش شهر تبريز ميباشد تبريز يكي از شهرهاي بزرگ
ايران و مركز استان نتربايجان شرقي است اي شهر با جمعيتي برابر با  8002722نفر
(سرشماري عمومي نفوس و مسك  ،)8239 ،بزرگتري شهر منطقۀ شمالغرب كشور ايران
و قطب اداري ،سياسي ،ارتباطي ،بازرگاني ،صنعتي ،فرهنگي ،و نظامي منطقه است موقعيت
مناسب جغرافيايي شهر تبريز در مركز نتربايجان و قرار گرفت نن در سر راه مهم ارتباطي
ايران د اروپا ،شرايطي را براي اي شهر فراهم كرده است تا مركز مهم اقتصادي و اداري در
سطح منطقه و كشور براي ي دورۀ طوالني تارياي باشد
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شکل شماره ( -)1محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
-تحلیل جایگاه کالنشهر تبریز در شاخص جهانی شدن جذب سرمایه گذاری

يكي از شاخصهاي مهم جهاني شدن و از ملزومات جهاني شدن شهرها ،اقتصاد و
فراهم كردن بستر وجذب سرمايهگذاري ميباشد زيرساختهاي مالي و اعتباري ،تاسيس
بان هاي تاصصي ،ايجاد نمايندگي بان هاي جهاني ،ايجاد بورسهاي تاصصي ،بيمه و
برجهاي تجاري ،ايجاد پايانههاي فروش و فراهم كردن بستر براي سرمايهگذاران از
ملزومات جهاني شدن شهرها است) .(A.T.Kearney,2017موقع جغرافيايي ،استقرار شهر
در محل تقاطع درهها و شيبهاي ماليم به همراه عومال اقتصادي و انساني بويژه مرزهاي
سياسي و فرهنگي ،طرق ارتباطي داخلي و راههاي ترانزيتي تبريز به كشورهاي همجوار
باعث ايجاد ي موقعيت ممتاز و استراتژي براي شهر تبريز شده است(زنگنه و شمساهلل-
زاده )893 ،8237 ،داشت هتلهاي ماصوص ،فضاهاي عمومي مرتبط و امكانات عمومي
باعث خواهد شد ،گردشگران و سرمايهگذاران ،شهر را در اولويت و تمايل خود قرار دهند
تنها زماني شهر جهاني است كه توافقات و وجود شركتهاي چند مليتي در نن پيشبيني
شود ،و اگر شرايط الزم براي اي امر صورت نگيرد اي شهرها ملي باقي خواهند ماند بيشتر
شهرهاي جهان در حال توسعه تبديل به مراكز مالي معتبر ميشوند شهر هاي جديد مانند
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شانگهاي ،شنژن ،رياض و تايپه شروع به ورود به سطوح باالتر كرده اند و شهرت خود را
براي توسعه باش مالي و تجربه حرفه اي تسريع كرده اند روند ناپايدار بسته شدن شكاف
ميان مراكز مالي سنتي و مراكز جديد درحد نرزو است هاب هاي تاسيس شده مانند پاريس
و توكيو ديگر مطمئ نيستند كه مكان هاي مالي رقابتي در سطح جهاني باشند (JLL
).Cities Research Center, 2015در مجموع امنيت سرمايه ،شفافيت حقوقي ،سهولت و
ميزان باالي گردش مالي و مديريت راهبردي ،از شاخصهاي جهاني شدن است و براي
اينكه اي فرصت ارزشمند از دست نرود ،بايستي همانند شهرهاي جهاني تدابير الزم
صورت گيرد از فرصتهاي مهم ديگر شهر تبريز ،حركت نن در جذب سرمايههاي خارجي و
داخلي است و چند پروژه مهم در شهر تبريز به وقوع پيوسته است
جدول ( :)1میزان سرمایه گذاری سالهای اخیر کالنشهر تبریز
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عوامل داخلی مؤثر بر فرایند جهانی شدن کالنشهر تبریز (با تاکید برسرمایهگذاری)

در اي مرحله عوامل داخلي كالنشهر تبريز در رابطه با جهاني شدن بررسي شده و نقاط
ضعف و قوت موجود استاراج شده است(جدول شماره ،)3در اي تحقيق به هر كدام از نقاط
قوت و ضعف عوامل داخلي وزني از صفر تا ي داده شده است بطوريكه در نهايت مجموع
ضرايب عوامل داخلي برابر  8شده است و به هر كدام از نقاط قوت و ضعف با توجه به
اهميت هر كدام از ننها از ديدگاه كارشناسان رتبه بي  8تا  6داده شده است
ازجمله عوامل داخلي كه گوياي نقاط قوت كالنشهر تبريز شده است ،ميتوان به
مواردي از جمله؛
بزرگتري شهر شمالغرب كشور ،قطب اداري ،سياسي منطقه شمالغرب كشور ،قطب
تجاري و صنعتي منطقه شمالغرب كشور ،قطب فرهنگي شمالغرب كشور ،وجود مناطق نزاد،
مبادي ورودي و خروجي و گمركات با ظرفيت هاي باالي تخيره ،افزايش افراد متاصص و
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات براي افزايش راندمان توليد ،عرضه و تجارت ،كارنمدي
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق بازرگاني و اشاره كرد
در مقابل نقاط قوت سيستم داخلي كالنشهر تبريز ،نقاط ضعفي نيز مطابق نظرات
كارشناسان و وجود دارند كه باعث ضعف عملكرد كالنشهر تبريز در فرايند جهاني شدن
ميباشد ،از جمله اي موارد ميتوان به نداشت برنامه هاي نموزشي متناسب با پيشرفت در
صنعت ،عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي موجود ،بوجود نمدن مشكالت اقتصادي براي
سرمايهگذاران در باش صنعت ،عدم بكارگيري متاصصان در زمينه توسعه گردشگري در
سطح شهر ،تشديد نرخ بيكاري در سالهاي اخير در تبريز و اشاره نمود
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بررسی عوامل خارجی مؤثر بر فرایند جهانی شدن کالنشهر تبریز (با تاکیدبر سرمایهگذاری)

در اي مرحله هدف شناسايي نثار محيط خارجي كالنشهر تبريز جهت فرصتها و
تهديدهايي هست كه تبريز را در راستاي جهاني شدن تحت تأثير قرار ميدهد اي عوامل
در جدول شماره  2نشان داده شدهاند در اي قسمت هم به مانند عوامل داخلي به هركدام از
فرصتها و تهديدهاي خارجي وزني از صفر تا ي داده شده است و همدني بر اساس
اهميتشان از ي تا  6رتبهبندي شدهاند و نهايتاً امتياز نهايي از حاصل ضرب وزن و رتبه
ننها به دست نمده است
در اي مرحله نيز مطابق نظرسنجي از كارشناسان مرتبط ،از جمله مهمتري عوامل
خارج از كالنشهر تبريز كه باعث ايجاد فرصتهايي جهت موفقيت در زمينه جهاني شدن
هستند ،ميتوان مواردي از جمله؛ موقعيت برتر تبريز به عنوان بزرگتري شهر منطقه
شمال غرب كشور در ارائه خدمات فراملي ،موقعيت استراتژي جغرافيايي ،وجود منطقه نزاد
تجاري -صنعتي و نواحي ويژه اقتصادي در جلفا ،دسترسي به پايانه هاي صادراتي و موقعيت
مناسب ترانزيتي در اطراف شهر ،روند رو به بهبود تعامالت بي المللي كشور و رفع تحريم
هاي اقتصادي و را بيان نمود در مقابل اي فرصتهاي خارجي ،تهديدهاي خارجي نيز
وجود دارند كه بر ضعف عملكرد اي كالنشهر دام ميزنند ،از جمله مهمتري اي تهديدها
ميتوان به عدم تناسب بي توسعه نظام نموزشي و نيازهاي بازاركار و عدم انطباق بي شغل
و مهارت افراد در سطح كالن ،تداوم سياستهاي كالن در راستاي عارضه كوچ شدن
واحدهاي اقتصادي باش خصوصي ،عدم حمايت ارگانهاي دولتي از باش خصوصي ،
مشكالت تجارت خارجي و صادرات كشور ،فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي
بر مبناي شاخصهاي بهره وري در كشور و اشاره نمود
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جدول ( :) 3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)

در اي مرحله ،تحليلهاي انجام شده ،در تهيۀ ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي
استفاده ميشود ماتريس ارزيابي عوامل داخلي از ليست كردن نقاط قوت و ضعف محيط
داخلي سيستم تهيه ميشود و امتياز نهايي هر عامل از ضرب هر عامل در رتبۀ نن عامل به
دست مي نيد ضريب عامل عددي است كه بر حسب درجۀ اثرگذاري بر سيستم بي صفر تا 1
 ،به طوري كه در نهايت مجموع ضرايب عوامل داخلي برابر  1باشد ،داده ميشود رتبه عددي
است بي  1تا  4كه بر حسب مثبت بودن نن عامل در سيستم به نن عامل اختصاص داده
ميشود؛ به طوري كه نقاط ضعف رتبهاي بي  1تا  2و نقاط قوت رتبهاي بي  2تا  4ميگيرند
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امتياز نهايي از ضرب ضريب در رتبه به دست مي نيد .جمع نمرۀ نهايي از  1تا  8/33نشان
دهندۀ ضعف داخلي سيستم است .نمره ها از  2تا  3/33نشان دهندۀ وضعيت متوسط سيستم و
نمره هاي  3تا  4بيانگر اي است كه سيستم در وضعيت عالي قرار دارد) تركم نيا و
همكاران) 91:8237،

شکل ( :)2نمره نهایی ماتریس عوامل خارجی و داخلی

با توجه به اينكه جمع نمره نهايي داخلي كالنشهر تبريز در راستاي جهاني شدن برابر با
 2/88ميباشد ،بنابراي وضعيت و پتانسيل داخلي كالنشهر تبريز در وضعيت عالي قرار دارد
و به شرط برنامهريزي و مديرت بهينه ،كالنشهر تبريز با استفاده از ظرفيتهاي موجود،
موفقيتهاي چشمگيري را شاهد خواهد شد از طرفي نمره نهايي وضعيت خارجي
سيستم 3/98ميباشد به اي معنا كه شرايط خارجي ،حمايتهاي ملي و مسائلي كه خارج از
كالنشهر تبريز در راستاي جهاني شدن و گردش جهاني سرمايه با نن مواجه هست در
شرايط متوسط قرار دارد بنابراي تبريز نياز به حمايت و همكاري ملي و دولتي در سطح
كالن دارد
تدوین راهبردراهبرد دفاعي (حداقل -حداقل)؛ WT

 06

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 07

هدف كلي اي راهبرد ،كه ميتوان ننرا "راهبرد بقا" نيز ناميد ،كاهش ضعفهاي سيستم
به منظور كاست و خنثي سازي تهديدات است و حالت نن تدافعي است كه در زمينه
وضعيت جهاني شدن كالنشهر تبريز به شرح زير است:
 WT1ارتقاء كيفيت نظام نموزشي متناسب با وضعيت اقتصادي تبريز در راستاي افزايش اشتغال ( T1
),W13
 WT2ايجاد سيستم ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ،و ايجاد بان
وضعيت كار و بهرهوري ()T5,W1

اطالعات در زمينه پيشرفت

 WT3جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي جهت استفاده از ظرفيتهاي موجود براي توسعه
()W8,T6
 WT4توسعه زيربناهاي نرمافزاري شامل اطالعرساني و بازاريابي فرصتهاي سرمايهگذاري بويژه در
زمينه گردشگري ()W1,W8,T6

راهبرد انطباقی( :حداقل -حداکثر)؛WO

اي راهبرد تالش دارد تا با كاست از ضعفها بتواند حداكثر استفاده از فرصتها موجود
ببرد ي سازمان ممك است در محيط خارجي خود متوجه وجود فرصتهايي شود اما به
واسطه ضعفهاي سازماني خود قادر به بهرهبرداري از ننها نباشد در چني شرايطي اتاات
راهبرد انطباقي ميتواند امكان استفاده از فرصت را فراهم نورد بنابراي اي راهبرد ضم
تاكيد بر نقاط ضعف دروني ،سعي در بهرهگيري از فرصتهاي بيروني در جهت رفع نقاط
ضعف فراروي كالنشهر تبريز دارد و دربرگيرنده موارد زير است:
 OW1گسترش زمينههاي استفاده از منابع بان
عوامل توليد ()O5,W3

جهاني جهت برنامهريزي براي ارتقاء بهرهوري

 OW2بكارگيري نيروهاي انساني متاصص براي شگوفايي صنعت بويژه صنعت گردشگري در
فرصتهاي پيش رو ()O6,W6,W11
 OW3استفاده از موقعيت مناسب ترانزيتي شهر براي توسعه تجارت و صادرات توليدات شهر
()O4,W9,W3
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 OW4استفاده از ظرفيتهاي موجود علمي ،صنعتي ،تجاري جهت توسعه مناطق نزاد تجاري و
صنعتي()O3,W8
راهبرد اقتضایی(حداکثر -حداقل)؛ ST

اي راهبرد بر پايه بهره گرفت از قوتهاي سيستم براي مقابله با تهديدات تدوي مي-
گردد و هدف نن به حداكثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهديدها است با وجود
اي از ننجا كه تجارب گذشته نشان داده است كه كاربرد نابجاي قدرت ميتواند نتايج
نامطلوبي به بار نورد ،و هيچ سازماني نبايد به طور نسنجيده و غيراصولي از قدرت خود براي
رفع تهديدها استفاده كند اي راهبردها براي وضعيت جهاني شدن كالنشهر تبريز شامل
موارد زير است:
 ST1حمايت مالي از طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري در تمامي باشهاي اقتصادي
()T7, S18
 ST2استفاده از پتانسيلها ،زيرساختها و ظرفيتهاي صنعتي ،تجاري و علمي شهر جهت
افزايش توليدات داخلي و جلوگيري از واردات بي رويه ()T10,S11
 ST3استفاده از ظرفيتهاي غني گردشگري جهت اشتغال زايي در باش صنعت
گردشگري و پايي نوردن نرخ بيكاري ()S13,S22,T9
 ST4اصالح فضاي كسب و كار با استفاده از نيروي متاصص و كارنفري مراكز
نموزشي و پژوهشي () T11,S18,S10,T1
راهبرد تهاجمی(حداکثر -حداکثر)؛ SO

تمام سيستمها خواهان وضعيتي هستند كه قادر باشند همزمان قوت و فرصتهاي خود را
به حداكثر برسانند برخالف راهبرد دفاعي كه ي راه حل واكنشي است ،راهبرد تهاجمي
ي راه حل كنشگر است در چني وضعيتي تالش ميشود تا با استفاده از نقاط قوت از
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فرصتهاي خارجي حداكثر بهره برداري صورت گيرد كه در زمينه جهاني شدن كالنشهر
تبريز عبارتنداز:
 SO1استفاده از پتانسيلهاي گردشگري براي جذب گردشگر از كشورهاي همسايه ()O2,S22
 SO2استفاده از فرصت بهبود تعامالت بي المللي جهت رونق ظرفيتهاي تجاري ،صنعتي شهر ()O5,S3
 SO3استفاده از موقعيت برتر تبريز در منطقه براي توسعه و انتقال دستاوردهاي سازمان صنعت ،معدن
و تجارت و اتاق بازرگاني ()S7,O1
 SO4حمايت و تقويت باش خصوصي جهت كارنفريني در زمينه گردشگري و در منطقه نزاد
تجاري -صنعتي ()S11,Q3
جدول شماره ( :)4تحلیل  SWOTجهت ارائه راهبردهای استراتژیک برای توسعه کالنشهر تبریز در
مسیر جهانی شدن با تاکید بر سرمایهگذاری
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نتیجه گیری

اگر چه شهرهاي ايران در رتبهبندي شهرهاي جهاني قرار نگرفتهاند ،اما نميتوانند از
روند كالن جهانيشدن و جريانات فرعي حاكم در حاشيه ،ابعاد ماتلف و فرصتها و مزيت-
هاي تعامالت جهاني فارغ مانده و بدان بيتوجه باشند فرصتهايي كه درصدر ننها ،ارتقاء
رقابتپذيري شهري و بهرهبرداري از جريان سرمايهگذاري خارجي ،ديپلماسي شهري و
نقشنفريني فعال در عرصه تجارت و تبادالت جهاني قرار دارند در اي ميان ،وضعيت
كالنشهر تبريز در تحليل استراتژي  SWOTدر وضعيت تهاجمي قرار دارد ،به اي ترتيب
كه نيازمند استفاده بهينه از ظرفيتها و پتانسيلها و نقاط قوت موجود بوده و همزمان نيازمند
حمايتهاي ملي و استفاده از فرصتهاي موجود و پيش رو كه خارج از محدوده كالنشهر تبريز
متوجه نن هست ،مي باشد تا اي كالنشهر در مسير جهاني شدن روز به روز شاهد
موفقتيهايي چشمگير در تمامي زوايا ،ماصوصا در زمينه سرمايه گذاري باشد
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