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Today, cities are trying to gain a leading position in the economic, 

political, social and cultural spheres of globalization. Many cities 

need to strengthen new competitive spaces to join this huge global 

event and to increase in their attractiveness for different groups to 

effectively flaw of goods, services, trade and capital in today's 

capitalist world, and urban management and new approaches can 

give a prominent role to the private sector in this relation. 

Bangalore, as a Silicon Valley of east asia, with its vast majority 

of India's information and communication skills and technologies, 

has been able to revolutionize the country's economic structure and 

occupy a special place to attract the world's major companies and 

large investments. On the other hand, as a sister of San Francisco 

and the participation of Bangladeshi startups in exhibitions and 

conferences, it tries to solve many urban problems and reach high 

economic growth through urban diplomacy. This research is 

applied in terms of purpose and using the documentary-library 

method tries to identify Bangalore's strengths and its effective role 

in India's economic evolution through urban diplomacy linked 

with the world and globalization processes, so that it can provide 

some paths for Iranian cities. The results show that Bangalore has 

played an effective role in India's economic development by using 

information technology and attracting domestic and foreign 

investments.  

 Keywords: Globalization, Economic Development, Urban 

Diplomacy, Bangalore. 
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 گلور در توسعه اقتصادی هندوستاننقش شهر بن

 PhD* مرتضی قورچی
علوم زمین، دانشگاه شهید  دکتری جغرافیای سیاسی، استادیار دانشکده

 بهشتی، تهران.

 مرضیه راستاد بروجنی
ریزی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامهدانشجوی دکتری 

  ، تبریز.و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
 

 چکیده:
تر در عصر در تالش برای کسب موقعیت برها امروزه شهر

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  هایشدن در عرصهجهانی
هستند. شهرهای بسیاری نیازمند تقویت فضاهای رقابتی جدید 

نی و افزایش میزان جذابیت پیوستن به این رویداد عظیم جهاجهت 
ر راستای  گردش موثر کاال، های مختلف دبرای گروهها شهر

هستند و  داری امروزیمایه در جهان سرمایه، تجارت و سرخدمات
نقش بخش خصوصی تواند مدیریت شهری و رویکردهای نوین می

لعابی خاص ببخشد. شهر  یش از پیش رنگ وبها را در بدنه شهر
عنوان سیلیکون ولی شرق آسیا، با در اختیار داشتن بخش بنگلور به

های اطالعاتی و ارتباطی هندوستان و فناوریها اعظم مهارت
ایجاد توانسته است در ساختار اقتصادی این کشور تحولی شگرف 

های مهم جهان و ای برای جذب شرکتکند و جایگاه ویژه
و از طرفی دیگر  های کالن به خود اختصاص دهدیگذارسرمایه

های سانفرانسیسکو و مشارکت استارت آپخوانده  عنوان خواهربه
است تا از طریق  ددرصدها و همایشها بنگلوری در نمایشگاه

دیپلماسی شهری به حل بسیاری از مشکالت شهری و رشد 
ردی و با بکار-اقتصادی بپردازد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی

ای و با هدف شناسایی نقاط قوت کتابخانه -استفاده از روش اسنادی
از طریق که گذار بر تغییر و تحول اقتصادی هند  بنگلور و نقش اثر

یندهای جهانی سازی، فرآ دیپلماسی شهری پیوند خورده با جهان و
، انجام ران با موقعیت مناسب ایجاد نمایدراهی آشنا برای شهرهای ای

گیری از اکی از آن است که بنگلور با بهره فته است و نتایج حپذیر
فناوری اطالعات و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نقش 

 موثری بر توسعه اقتصادی هند بر جای گذاشته است.

: جهانی شدن، توسعه اقتصادی، دیپلماسی شهری، واژگان کلیدی

 بنگلور.
 22/02/1400تاریخ دریافت: 

 11/05/1400یرش:تاریخ پذ
 _sbu.ac.irghourchi@mنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 مقدمه:
را به خود هر عصری تکیه بر مفاهیمی دارد که تصور عموم مردم 

از این مفاهیم در  عنوان یکیشدن به جهانی کند و اخیراجلب می
و ها گروه امروزه مرزها، ساختارها، عصر ما ظهور کرده است.

ها و نظامها ی دولتشدن قرار دارند و همهدر بطن جهانیها نژاد
 .[1]را در آن به هم مربوط ساخته است

در این عصر با اصالحات عمیق سیاسی و اقتصادی با هدف 
ها و نگرشی ، شرکتهاافزایش رقابت در زمینه کاالها، شهر

یستم و استراتژی یکپارچه برای حفظ، بقا و توسعه س فعاالنه
ها و مناطق برای جذب شهر .شوداقتصاد جهانی شناخته می

های تراتژی، سرمایه گذاران و ساکنان بیشتر به اسگردشگران
 رقابتی نیاز دارند و برای این منظور باید تغییری در نگرش تصمیم

دیگر یک اجتماع شهری ساده  امروزه شهرایجاد کنند. گیرندگان 
، وه مورد نظر برای خود به یک شرکتنیست بلکه بسته به گر

شهر بستری بدل  .[2]استیک محصول و یک بازار تبدیل شده
 کنند و زمینی را فراهمشده که در آن، موسسات رقابت می

من حفظ ضها شهر .[3]فعالیت دارندها آورند که بر آن بازارمی
و این امر  [4] اندبرخی کارکردهای گذشته خود، کارآفرین گردیده

های عمومی و خصوصی برای افزون بخش نیازمند همکاری روز
 یالمللدر سطوح ملی و بینها تامین نیاز برای رشد و توسعه شهر

با ها شهر یشدن و توسعه بنابراین مفاهیم جهانی .[5]است
بزرگ هم مکان  دارند، مناطق شهرییکدیگر پیوند تنگاتنگی 

ی اتصال سرزمین به ی آن و نقطهممتاز توسعه و هم برانگیزاننده
شدن،  در عصر جهانی .[6]هستند جریان مبادالت جهانی

ی شرق آسیا تا شهرهای بزرگ و کوچک جهان از دورترین نقطه
ای و وسایل های رایانهقلب خاورمیانه، اروپا و آمریکا با سیستم

مبادله به شدت به هم پیوسته و عنصر  جدید حمل و نقل و
جامعه  .[7]های زمانی و مکانی در حال ناپدید شدن استتفاوت
بندی جهانی جدیدی را پدید  ، پیکرهاای یا فضای جریانشبکه

 آورده است که کارکرد آن انتقال چیزهایی است که برای نظام
، کاستلز و هاروی کیدنز داری با ارزش است. این فرآیند راسرمایه

کنند به گفته جان شورت به فشردگی زمان و مکان تعبیر می
شدن عبارتند تاثیرات فشردگی زمان و مکان در عصر جهانی

 : [8]از
 .تحلیل رفتن نظام سلسله مراتب شهری -
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انقباض شبکه شهری یا نزدیکی شهرهای کوچک و  -
 .بزرگ از نظر زمان و مکان

در ها وزه به افزایش نقش پذیری شهریکی از عواملی که امر
کند بهره پذیری جهانی کمک می شدن اقتصادی و رقابت جهانی

. شهر استاز  ایای در ابعاد گستردهیابی شبکه( و بازITگیری از )
عنوان مورد مطالعه این مقاله، بیشترین تمرکز صنایع نگلور بهب

و منجر  [9]فناوری اطالعات هند را به خود اختصاص داده است
 .استتان و ناحیه شرق آسیا گردیدهبه رشد و پویایی در هندوس

نشانه برتری این شهر هم از نظر کمی و هم از نظر ها پژوهش
بایست به می ( است. البتهITمیزان بهره وری در زمینه صنعت )

ی جذب قیت در زمینهاین نکته اذعان داشت که در میزان موف
رنامه ریزی و اختصاص بودجه توسط ، توجه و بگذاریسرمایه

های مهندسی و موسسات از جمله ایجاد کالج دولت مرکزی هند
را مد نظر قرار داد و پس از استقالل این کشور،  علوم مختلف
آالت و... توسط بخش ، ماشینخانجات الکترونیکیبزرگترین کار

توسعه شهری بنگلور خصوصی اداره شد و این بخش توانست در 
همچنین،  .[10]طور موثر و فعالی نقش پیدا کنندستان بهو هندو

معرفی  2009هر بنگلور در سال سانفرانسیسکو به عنوان خواهر ش
تا افراد و موسساتی را در بنگلور و سانفرانسیسکو درگیر ایجاد شد 

ها، تخصص و منابع از طریق تبادل ایده 21شهرهای پایدار قرن 

 کند. ، تحقیقاتزیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی

 شدهو ای از شهرهای شدن منجر به ایجاد شبکه جهانی بنابراین
و ثروت و قدرت اقتصادی ها ینداست که بستری برای ایجاد فرآ

گذاری فراهم آورده است و به گفته ملی از طریق تجارت و سرمایه
های اطالعات و ارتباطات با بهره گیری از فناوریها کاستلز شهر

ای و جهانی تجمع قدرت و ثروت در سطوح منطقهمراکز 
و شایسته است شهرهای ایران با بهره گیری از این اند گردیده

های ازی آن بتواند بستری برای فعالیتتجارب و بومی س
های چند ملیتی مایه گذاران داخلی، خارجی و شرکتاقتصادی سر

فراهم و بهره گرفتن از پیامدهای آن برای توسعه اقتصادی خود 
 دارد به بررسی نقش شهر بنگلور دراین پژوهش قصد آورند. 

دیپلماسی شهری و تاثیرات مثبت اقتصادی بنگلور بپردازد تا بتواند 
الگوی مناسب برای بهره گیری شهرهای ایران در زمینه بهره 

 های بازاریابی و فناوری اطالعات پیشنهاد نماید.گیری از شبکه

های پذیری و تاثیر عوامل و جاذبهشدن، رقابتزمینه جهانی در
شهری از جمله صنایع تولیدی، گردشگری در توسعه اقتصادی 

است که در  های بسیاری انجام شدهمقاالت و پژوهشها شهر
الزم به توضیح است  خواهیم پرداخت.ها ادامه به برخی از آن

تحقیق از برخی پژوهش پیش رو در جهت ایجاد ساختار نظری 

است اما به دلیل اینکه شهر  بهره گرفته شدهها از این پژوهش
ای و مدیریتی و بهره گیری از بنگلور در زمینه بازاریابی شبکه

فناوری اطالعات توانسته تجربه جدیدی به مثابه دره سیلیکون 
جهانی ایجاد  ای وولی در زمینه توسعه اقتصادی شهری، منطقه

سوی بهره گیری از این تجارب در کشور ایران  کند و راهی به

 خواهد بود ، نو و بدیع است.

ها ( در پایان نامه خود به این اشاره کرده که شهر1392التجایی)
به واسطه زیر ساخت و خدمات به اشتراک گذارده شده و به 

ارتباطات،  ی چونهایزیر ساختاند شهرهای رقابتی مبدل گشته
... که در دنیای امروز  و ی، مدیریت ریسکرقابت و همکاری تجار

در همه جا یکسان توزیع نشده و در جهت رسیدن به توسعه 
شدن سوق  جهت رقابت در اقتصادی که رو به جهانی ،اقتصادی
 ( و پاپسیو2010) به عقیده کریتک[11]. روداست، می داده شده

از توانمندی ها ( این رفتار رقابتی به دلیل بهره گیری شهر2012)
شان با سایر مناطق شهری روز به خود در زمینه تقویت موقعیت

ملی به ویژه در روز در حال افزایش است که در سطوح جهانی و 
 گیرد.می های شهری مورد توجه قرارزمینه تهیه سیاست

پذیری شهری در مفهوم  منظر بسیاری از محققین، مبانی رقابتاز 
فته است و با معیارهای موفقیت پذیری اقتصادی نه رقابت

ر این میان د[16-15-14-13-12]. شوداقتصادی سنجیده می
شهری از جمله پذیری  های خروجی رقابتبرخی دیگر نیز مولفه

های درونی تاثیر و مولفه ، درآمد و...تولید ناخالص داخلی، اشتغال
وری، ارتباطات و اطالعات، ری همچون بهره یگذار بر رقابت پذ

 .[19-18-17]را مورد توجه قرار دادند ... ونوآوری، زیرساخت 
شدن و تاثیر آن بر  بسیاری از محققان نیز بر مبحث جهانی

های شهری، جریان سرمایه، دانش، اطالعات، مردم، شبکه
های چند و فرهنگی و نقش شرکتمبادالت اجتماعی، اقتصادی 

، و جهانها بر تصمیم گیری و قدرت شهرها ملیتی و دفاتر آن
-21-20].اندخدمات پشتیبانی تولید توجه نمودهشدن المللیبین

22] 

های تاریخی و فرهنگی، توانمندی ،داخلیدر برخی از تحقیقات 
و ها پذیری شهر صنعتی و اقتصادی شهر بر افزایش میزان رقابت

مورد بررسی قرار شدن  در عصر جهانیها توسعه اقتصادی آن
( در پژوهش 1396طور نمونه، اکبری)به .[25-24-23]گرفتند

های گردشگری بیرجند در افزایش خود به بررسی نقش جاذبه
پذیری این شهر پرداخته است و معتقد است که این  رقابت

طور موثر در برندینگ شهری بسیار حائز اهمیت است بهها ظرفیت
 گردد.ند میاقتصادی بیرج نهایت منجر به توسعهو در 
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و تاثیر ها برخی دیگراز محققین به نقش تجارت الکترونیک شهر
 .و شهر پرداختندها و بنگاهها آن بر توسعه اقتصای فعالیت

 [26-27-28] 
در پژوهش خود به نقش تجارت الکترونیک و  [29]مصطفایی

در بخش صنعت پرداخت و نتایج حاکی از  (ICTگیری از)بهره
 عات و ارتباطات در بهبود و ارتقابودن فناوری اطالبخش اثر

ه های خصوصی در صنعت بودو بخشها پذیری بنگاه رقابت
 فنی، سازمانی، ،است. او معتقد است عواملی چون عوامل مدیریتی

از محصوالت و سهولت   onlineهایفردی، فرهنگی و پشتیبانی
پذیری عصر  بتموثرترین عوامل در رقاها خرید از وب سایت

میان و در نهایت برخی از محققین نیز به ارتباط  جدید هستند
و  [32-31-30] اندشدن پرداخته دیپلماسی شهری و جهانی

همگی مبین این نکته هستند که دیپلماسی و پیوستن به مجامع 
شماری اقتصادی و زیست محیطی بی منافع اجتماعی، المللی بین

 .آوردمی به ارمغانها برای شهر

 روش تحقیق

صورت کاربردی است و به-ظر هدف، بنیادیروش تحقیق از ن
گذار شهر بنگلور را بر تغییر و تحول  نقش اثرتوصیفی و تحلیلی 

 اقتصادی هند از طریق دیپلماسی شهری پیوند خورده با جهان و

در این پژوهش، از  .یندهای جهانی سازی، انجام پذیرفته استفرآ
اهیم و ای و اسنادی بهره برداری شد تا مفخانهمطالعات کتاب

مفاهیم جهانی شدن و ارتباط آن  مباحث مرتبط با بحث، شامل:
با مدیریت شهری، دیپلماسی و رقابت پذیری، بازاریابی شهری و 

سپس به بررسی موقعیت شهر  گردآوری و ...سازی شهر و برند
عات و های مرتبط با فناوری اطالگیری شرکت ، قراربنگلور

و دولت ها ارتباطات و همچنین به بحث در زمینه فعالیت شرکت
محلی در قالب شهرداری به مدیریت شهری و دیپلماسی پرداخته 

 شد.

 مبانی نظری

 شدن و شهر جهانی -

های شدن یکی از مباحث داغ در زمینه یند جهانیامروزه فرآ
و شود ی، شهری و.... را شامل میسیاسی، فرهنگ اقتصادی،

شدن  جهانی داری شکل گرفته است. امروزه بر مدار نظام سرمایه
ویژه المللی در مقیاسی وسیع به ساخت تقسیم کار بین موجب باز

در کشورهای امپریالیستی در زمینه تولید کاالهای برخوردار از 
است و این در حالی است که  تکنولوژی پیشرفته متمرکز نموده

های صنعتی با مشغول تولید نهادهرهای جهان سوم برخی کشو

 .[33]پیچیدگی کمتری هستند

 در پنج معنای متفاوت به کار برد: شدن را شولت، جهانی
 سازی و قلمرو گرایی، غربی آزاد سازی، جهانی شدن،المللی بین

یندی مستمر است که جهان را به شدن فرآ جهانی زدایی.
واترز بر این باور  .[34]کنداجتماعی تقریبا بدون مرز تبدیل می

 زندگی اجتماعی، یدن در سه زمینهش است که ریشه جهانی
چه ساختاری  که اگر شودصاد، سیاست و فرهنگ جستجو میاقت

مستقل از هم دارند اما در طول تاریخ و بسته به جغرافیا کارایی 
شدن را معادل ایجاد جامعه نو و  کاستلز جهانی .[35]نسبی دارند

دانسته است و معتقد است که با ظهور این عصر،  ت محوراطالعا
شاهد دگرگونی ساختاری در روابط قدرت، تولید و عمل خواهیم 
 بود که خود منجر به تغییرات بنیادین در اشکال اجتماعی زمان/

 هاروی جهانی .[36]گرددمی مکان و ظهور فرهنگ جدیدی
 به باور او جهانی مدرنیته پیوند زده است و شدن را با مفهوم پسا

 ای جدید نیست بلکه پسادن برای نظام سرمایه داری، پدیدهش
شدت یافتن تراکم و فشردگی  یمدرنیته انعطاف پذیر دربردارنده

 .[35]ستا فضا -زمان

مختلفی است که در هنگام بررسی آن بر  شدن دارای اجزا جهانی
زمین در درک فضاهای  بایست مورد توجه قرار گیرد.ها میشهر

ست، زیرا راهی ا خص شهرهای جهانی امری ضرویشهری باال
گیرد؛ زمین از داری بقا و رونق می است که از طریق آن سرمایه

منجر  طریق تقسیم در فضا عالوه بر گسترش اختالفات طبقاتی،
های فضای شهر در قالب الگوهای کاربری به ثابت کردن بخش

گذاری در تمامی شهرهای جهانی  زمین و جذب سرمایه
 .[37]گرددمی

 شدن و اقتصاد جهانی -

زارهای جهانی در جستجوی با داری از چند طریق شامل: سرمایه
، بهره گیری از منابع جهانی به منظور جهت کسب سوداگری

ایه در بازارهای مالی کاهش هزینه، افزایش تحرک سرم
حسابداری جهانی، به های دولتی و المللی در تقابل سیاستبین

شدن ماهیت  جهانی .[38]شدن کمک کرده است سیر جهانی
است و  فعالیت اقتصادی را دستخوش دگرگونی اساسی کرده

 هم وصل نمودههای را باقتصادهای محلی، ملی ومنطقه
شدن جریان تولید باعث  فراملی ،کاستلز معتقد است .[39]است

برای کنترل اقتصاد ا هشدن توان دولت به چالش کشیده
اعث سهولت است و از سویی دیگر، ب شان شدهکشورهای

تولید غیر متمرکز و دسترسی  ، امکاندسترسی به منابع اولیه
ن امر موجب است. ای تر به بازارهای مصرف گردیدهآسان

های بازار و امکان گسترده و سریع جابه دسترسی به هنگام داده
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 در مناطق وسیعی از جهان شده گذاری پول و سرمایه جایی
 .[40]است

با اتخاذ موضعی انتقادی، ها ومارکسیستئو نها مارکسیست
و  [41]دانندداری می شدن را استمرار جریان سرمایه جهانی
های سرمایه را از دالیل اصلی های جدید انباشت و چرخهشیوه

جهانی داری  شدن از سوی نظام سرمایه تالش در جهت جهانی

 .[42]کنندتلقی می

کزی در تعیین موقعیت مرعنوان عاملی قوی کنولوژی بهامروزه ت
های قوی عنوان مرکز یا پیرامون است؛ دولتیک منطقه به

جریان ناهمسان مازاد به سمت منطقه مرکزی را تقویت کرده و 
و به گفته والر اشتاین مبادله نابرابری که  [43]دهندافزایش می

کارگری در  های نیمهمند مازاد از بخش تقال نظاموظیفه ان
 .[44] ستا شده توام با تکنولوژی باال پیرامون به مرکز صنعتی

عنوان مراکز مصرف جمعی و نه کانونی بهها بنابراین امروزه شهر
عنوان عاملی بازی خواهند کرد و نیروی کار به برای تولید و مبادل

به همراه تکنولوژی و فناوری داری  جهت تداوم انباشت سرمایه
است و شکل جدیدی از خدمات  اطالعات و ارتباطات مبدل کرده

 است. ایجاد نمودهها را برای کمک به توسعه اقتصادی شهر

 پذیری شهری رقابت -

و معایب ذاتا ها ای از مزیتتوان به مجموعهپذیری را می رقابت
های محلی و تتاریخی هر مکان نسبت داد که به وسیله سیاس

را بیش از پیش ها شدن شهر جهانی ملی به آرامی تغییر کند.
ها شهرای که گونهحت تاثیر نیروهای جهانی قرار داده است؛ بهت

پذیری و بازارهای  های رقابتاند تا به استراتژیصت پیدا کردهفر

 .[38] جهانی نیروی کار و سرمایه دست پیدا کنند

هستند که اقتصادی قوی با رشد  یشهرهایشهرهای رقابتی، 
گذاری سرمایه گذاری همه جانبه دارند. اشتغال، درآمد و سرمایه

های بازار ه شکلی پویا و در ارتباط با فرصتاشتغال و تجارت ب
 که در نهایت منجر به افزایش رفاه یگیرند؛ شهرهایشکل می

االمکان از باید حتیها پذیری شهر برای حفظ رقابت د.نگردمی
 آید در جهت رشد و ارتقای رفاهمی هایی که به دستفرصت

هایی که هایی برای جبران آسیباستفاده کرد و در مقابل به شیوه
گردد، اندیشید. از جمله عوامل موثر در حاصل می ینداز این فرآ

باید به کاهش مقررات زائد، ها پذیری در شهر افزایش توان رقابت
، ادغام المللی یق قوانین با قوانین بینتطب، سازی خصوصی

گیری و رعایت مالکیت اشاره  نهادهای موازی اجرایی و تصمیم

 .[45]دکر

ین سرانو عوامل مختلفی از جمله زیر ساخت، منابع انسانی، تام
کسب و کار و ساختار  ، فرهنگمالی و سرمایه، دانش و فناوری

 .[46]شماردبر میپذیری  عنوان عوامل رقابتصنعتی را به
پذیری توجه نشان  رویکردهای بسیای به بعد اقتصادی رقابت

صورت اقتصادی با هم در رقابت هستند و از بهها شهر اند؛داده
های شهر پذیری شهری به ترکیبی از ویژگی این منظر رقابت

سرانو به نقل از  [47].مرتبط است برای فعالیت کسب و کار
کند که رقابت پذیری، ظرفیت و توانایی رقابت استوارت بیان می

گذاران به دنبال  ؛ جایی که سرمایهاست موفق در بازار شهرها

 .[46]شان هستندهایآورکردن سرمایه هایی برای سودمکان

ها پذیری نقش حکومت پورتر نیز معتقد است که در جریان رقابت
ایجاد ها دارد؛ صنایع رقابتی اگرچه توسط حکومتبسیار اهمیت 

پر قدرت عمل کند و ها تواند در تقویت آناما دولت می شودنمی
 .[48]مزیت رقابتی ایجاد و حمایت کنندها برای فعالیت شرکت
متفاوت ها با شهرها پذیری بنگاه کند رقابتاو همچنین بیان می

ای برای اهداف پیچیدهتری های پیچیدهاز روشها است؛ شهر
، تامین هاجران و نیروی کار ماهر، خبرگانگذاری، م سرمایه مانند:

کنند و فضای رقابت می ،و ...ها منابع مالی برای زیر ساخت
بر مبنای ها ند، این رقابتنکرا دستخوش تغییر میها شهر

، فضایی، سیاسی و اداری زیست محیطی پیوندهای اقتصادی،

 .[49]خصوصی و عمومی مبتنی استهای بخش

 شدن و رقابت پذیری جهانی -

ای مکانی و جستجو به پرداختن به موضوع شهر به مثابه پدیده
تواند در بستر دنبال یافتن منطق فضایی برای تحوالت شهری می

 های مکان محور گسترش یابد و نظریات مرتبط با جهانینظریه
 ری شهری تبیین شود.پذی تواند در چارچوب رقابتشدن می

شدن بارزترین تفاوت بین جهان امروز و دیروز است و با  جهانی
شدن جهان، دهکده جهانی و  سازی، همگن مفاهیم؛ یکپارچه

سازی ارتباطات جهانی یا به تعبیر شورت، فشردگی بیش  فشرده
ها از حد معانی و مفاهیم مختلف رابطه بسیار نزدیکی دارد و شهر

ای که شدن هستند، به گونه گر جهانیو انعکاسبخش  تجسم
شدن هستند. در  پویایی شهری معاصر ترجمان فضایی جهانی

منظور سازگاری به سرعت اقتصادهای خود را بهها این عصر، شهر
المللی و گردشگران  های بین، رسانهملیتی های چندبا شرکت

های والاند و مراکز تجارت جهانی، فستیخارجی تغییر داده
اندازهای شهری حاکم  المللی و اجتماعات مهاجر بر چشمبین
 .[50]اندشده
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شدن، وابستگی متقابل جهانی  ساسن معتقد است که در جهانی
یند، یابد و در این فرآهانی افزایش میو شکل گیری نهادهای ج

و ها ی رقابتی میان نهادها، شهرها، منطقهیندهفشارهای فزآ

 .[51]آیدوجود می بهها کشور

گذار های شهری و جریانات فضایی تاثیرشدن بر شبکه جهانی
ای است و امروزه از طریق همین جریانات است که فضای شبکه

ظهور کرده و در حال گسترش ها خارج از حوزه قدرت ملت دولت
های درون گرایان هر شهر به دلیل ویژگی از نظر ساختار است.

درون سیستم بین شهری دارای یک  درشهری و موقعیت نسبی 
که شهر به شبکه جهانی)تعبیر کاستلز به اثر است  و برای این

شود، مسئولین محلی نیاز دارند تا با  لجای سلسله مراتب( متص
ها به برقراری ارتباطات ودستکاری جریانها اجرای برخی پروژه

ذارد، گمی شدن بر آن تاثیر فضایی که جهانی .[39]بپردازند
های سیاسی و اقتصادی جدیدی را فراهم آورده که عامل ظرفیت

. در است گیری جوامع فراملی جدید شدهو شکلها حیاتی هویت
شود و صادی در هم تنیده میاین شهرها، قدرت سیاسی و اقت

های سیاسی و اقتصادی های جدیدی برای کنترل جریانظرفیت
های شبکه سله مراتبی ازدر سلها ایجاد کرده است. این شهر

، اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی فراملی ارتباطات سیاسی

 .[38]اندجای گرفته

 بازاریابی شهری  -

های جدید اطالعات و ارتباطات منجر به تغییرات توسعه فناوری
ارتباطات عظیم در سطح جامعه اعم از گسترش وسایل هوشمند و 

های ارتباطی افراد، تغییر شبکه ، بهبودسیار در دست کاربران آن
 شدهو ... ها ها، رشد و تغییر ساختار شهرسبک زندگی آن

با  (SNSتماعی)های اینترنتی اجطور مثال شبکه به .[52]است
توانند نمایه شخصی، استفاده از یک سرویس تحت وب می

ای و... افراد را به راحتی های حرفهترجیحات، سالیق، فعالیت

 .[53]به اشتراک بگذاردمنتشر و 

 های بیشتر باید توانایی جذب سرمایهبرای ایجاد فرصتها شهر
شته باشند. ، ساکنان و بازدیدکنندگان را داگذاری بیشتر مشاغل

مانند محصوالت باید با دقت و جذابیت تبلیغ شوند؛  اماکن، دقیقا
بازاریابی در شهر  نیازمند بازاریابی تحت وب هستند. بنابراین

، ساکنان و مشاغل از شرایط مانی موفقیت آمیز است که کارگرانز
ین شهر بتواند انتظارات زندگی خود راضی باشند و همچن

، مشاغل جدید و سرمایه گذاران جدید را برآورده گردشگران

 .[54]سازد

ها های شهری و استفاده از آنبازاریابی شهری پلی میان پتانسیل
در راستای تامین منافع جامعه محلی به ویژه برای جوامعی که از 
یک طرف مراکز هویت فرهنگی قوی دارند و از طرف دیگر 

ست و شامل ا اند،یت جهان وطنی به خود اختصاص دادهشخص
طراحی خدمات ارائه شده و معرفی  چهار فعالیت اصلی:

وه خصوصیات خاص هر شهر، تعریف انگیزه برای خریدان بالق
تصویر  ی، توزیع کارآمد محصوالت و ارتقاو خدمات شهرها کاال

ترین های شهر یا مفهوم برندینگ شهری که متداولو ارزش
برای ها استراتژی بازاریابی است و منجر به میزبانی شهر

گردد، های بزرگ تجاری میرویدادهای عظیم و پتانسیل

 [56-55].است

بایست روایی و حاکمیتی خود میدر زمینه حکمها ، حکومتامروزه
های عصر اینترنت بهره ببرد؛ های جدید و فرصتاز فرصت

سازد تا به طور مستقیم می های جدید شهروندان را قادرفناوری
به سمت مدیریت ها یند تصمیم گیری مشارکت کنند. دولتدر فرآ

توانند اند که در آن دولت و شهروندان میمحور پیش رفته شهروند
در طراحی شهرهای بهتر همکاری کنند. این روند در حال 

گیری مفهوم شهر هوشمند است که عمدتا با استفاده از شکل
ICT  برای افزایش کیفیت زندگی شهروندان مشخص

ز اعم اها رسد که دولتمی بنابراین ضروری به نظر .[57]شودمی
ارتقا جایگاه دولت مرکزی، فدرال و محلی در بازاریابی شهری و 

های تبلیغاتی و ویژه در زمینه استراتژیآن در سطح جهانی به
 المللی داران محلی و بینو همکاری میان سهامها جلب مشارکت

 .[55]کننددر سطوح مختلف جغرافیایی نقش بسیار مهمی ایفا می

 شهریشدن و دیپلماسی  جهانی -

ی جهانی بکهش "هاشهرهایی هستند که در آن"شهرهای جهانی 
ارتباطی ها و عملکردها ، ایدهها، کاالبا جریان مردم "شهری

به دلیل برخورداری از مرکز ها ناپایدار و ضعیف دارد. این شهر
ثقل قدرت و پایداری به تدریج در سطح ملی و جهانی به بازیگران 

شوند و بر الملل تبدیل می روابط بین موثر در جهانی سازی و
گذارند در این شهرها، نقش می ثیرحاکمیت ملی و جهانی تا

به بازیگران موثر ها شهروندان در سطح ملی ارتقا یافته و آن
شناخته  "شهروندان جهانی"ان عنوشوند، بهمی جهانی تبدیل

دیپلماسی  گیرد. بنابراینمیشکل  "دیپلماسی شهری"و شده
نی است. دیپلماسی شهری شدن و شهرنشی ی نتیجه جهانیشهر

رفع کمبودهای دیپلماسی سنتی برای دستیابی به اهداف مبتنی بر 
سیاست خارجی و منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی در عرصه 

ست بین الملل از نظر افزایش تعامل و اقتصاد جهانی چند وجهی ا
دیپلماسی شهری اساس برخی ، و با توجه به پتانسیل شهروندی
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یکی ته و دموکراتیک خواهد بود که به از مدیریت شهری پیشرف
برای ورود ها از مهمترین ابزارهای مدیریت شهری در کالنشهر

شود. در دیپلماسی شهری، محسوب می های فراملیبه حوزه
های بزاری مدرن، با فعالیت در زمینهعنوان امدیریت شهری به

های چند ملیتی اط با سایر شهرهای جهانی و شرکتبفراملی و ارت
گذاری شهری و فرآیندهای فرهنگی،  ابزار سیاست ؛شودانجام می

شود که مدیریت ، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته میسیاسی
المللی  ، تقویت همکاری بینهابرای کنترل چالشها شهری از آن

وندی مشترک به و شهرمنافع شهری  ها، دستیابی بهبین شهر
کنند سعی میها کند و دولتمی توسعه پایدار استفادهمنظور ایجاد 

از طریق روابط بین الملل در شهرهای مختلف و منافع شهروندان 
 .[58]جهانی شده وارد این حوزه شوند

کنند این شکل از دیپلماسی که شهرهای جهان در آن شرکت می
 ینبرای توسعه سیاست استفاده از ظرفیت کالنشهرهای جهان ب

های بین دولتی در قالب المللی بین شهری به جای سیاست
وندی است. از نظر سیاست شهری با وجود پتانسیل شهر

چنین ، فقط کالنشهرهای اروپا و آمریکا و همژئوپلیتیک شهری
، شرقی مانند ژاپن، کره جنوبی شهرهای کشورهای آسیای

ت ای در تعامالو هنگ کنگ نقش موثر و پیشگامانه سنگاپور
 جهانی و شبکه اقتصادی در قلمرو جهان وطنی و دیپلماسی

 .[59]شهری دارند

 : [60]دیپلماسی شهری انواع مختلفی به خود گرفته است

 ای بین برخیوقلو یا خواهر شهرها: تفاهم نامههای دشهرک
های تی چون ویژگیجها ازها شود که این شهرامضا میها شهر

، فرهنگی و ... دارای وجوه تشابهی باشند باستان شناسی، تاریخی
، اقتصادی و غیره تا از ظرفیت یکدیگر برای پیشبرد اهداف علمی

بدون در نظر گرفتن توافق ها استفاده کنند. اهداف خواهر شهر

ها، توسط شهرداران و مدیران محلی های رسمی ما بین دولتنامه
اط نزدیک با شهروندان دارند، منجر به رشد و توسعه که ارتب

 .شودمیها اقتصادی شهر

توانند ها می، شهرایبکه شهری همکار: از نظر منطقهش
های شهری عملکردی را تشکیل دهند که سعی در ایجاد سیستم

همکاری برای افزایش برتری رقابتی کل منطقه در اقتصاد جهانی 
، اندونزی و مالزی بارزترین سنگاپوردارند. رابطه بین شهرهای 

 های فعال شهری است.نمونه چنین سیستم

 هابحث و یافته

 بنگلور موقعیت -

عنوان هند است و به یکی از شهرهای با رشد سریعبنگلور 

؛ رشد صنایع مبتنی بر استنامگذاری شده "لیکون ولی هندسی"
کلی این طور ( به عهده این شهر است و بهITفناوری اطالعات )

رود. با شهر مقر رهبری فناوری اطالعات هندوستان به شمار می
های و همچنین صنایع متعدد در بخش ITظهور و رشد صنعت 

، بنگلور در 1990سازی اقتصادی از اوایل دهه  دیگر و آغاز آزاد
است که باعث رشد قابل  صنایع مبتنی بر خدمات پیشگام شده

را به شهری  کانی گردیده و بنگلوراقتصادی و متوجه شهر از نظر 
طور است که افراد و مشاغل را به جهان وطنی تبدیل نموده

این شهر در  کند.می یکسان در داخل و خارج  کشور جذب
دقیقه عرض شمالی و  59درجه و  12موقعیت جغرافیایی در در 

رقی و دقیقه طول شرقی حد فاصل دو ساحل ش 57درجه و  77
متر باالتر از سطح  920و در ارتفاع  هند جنوبیغربی شبه جزیره 

 880متوسط دریا قرار دارد. میانگین کل بارندگی ساالنه حدود 
سال گذشته  10روز بارانی در سال طی  60میلی متر با حدود 

 .[61]است و از نظر شرایط آب و هوایی بسیار مساعد است

 

 : موقعیت شهر بنگلور در هندوستان1شکل 

 

 .منبع: نگارندگان
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 : جمعیت شهر بنگلور در گذر زمان1نمودار 

 

 [71].منبع: 

 

ترین شهر کارناتاکا به شمار بنگلور در حال حاضر پرجمعیت
برتری جمعیت شهری اکنون بیش از یک قرن به رود. این می

ندوستان، این شهر است. پس از استقالل ه طور مداوم حفظ شده
، شاهد هجوم تخت این ایالت معرفی شد و ساالنهعنوان پایبه

 طور مثالدر حال مهاجرت به شهر بوده و هست، بهجمعیت 
ه دلیل ، تا حدودی ب1951–1941افزایش شدید جمعیت در دهه 

ا عامل اصلی تمرکز و جذب ام هاجرت اتفاق افتاده است،م
تجمیع نهادهای شهرداری، ایستگاه نظامی و امنیتی جمعیت، 

است. بنگلور با شرکت شهر بنگلور در آن زمان معرفی شده
توان به صنایع می را 1970همچنین، رشد جمعیت در طی دهه 

در آن داد که متعدد بخش دولتی و سایر موسسات دفاعی نسبت 
نرخ  .[61]دوره ایجاد شدند و به مهاجرت قابل توجهی دامن زدند

درصد ثبت  3.55و  0به ترتیب  2021تا  1950رشد این شهر از 
میلیون نفر جمعیت(،  31) است و پس از شهرهای دهلی نوشده

میلیون( بنگلور  15)تقریبا  میلیون نفر(، کلکته20) مومبای
ون نفر( را در خود جای داده میلی 13)تقریبا بیشترین جمعیت

ت، مساحت و میزان تراکم، توجه به اندازه جمعیبا .[79]است
و نگرش  ون در نظر گرفتن میزان استانداردهای زندگیبدبنگلور 

به اعمال محدودیت و آزادی مهاجرت با نیویورک و مسکو ها آن

 .[62]کندبرابری می

  بنگلور و رشد اقتصادی شهری -

و روند مهاجرت در بنگلور به دلیل کیفیت نیروی کار اقتصاد شهر 
طی چند سال اخیر بسیار سریع توسعه یافته است. این شهر از 

ه محصوالت و خدمات در های خوبی برای ارائو تواناییها مهارت
بخش برخوردار است. شهر بنگلور  صورت رضایتسطح جهانی به

آل برای های پر قدرتی است و آن را به مکانی ایدهدارای مزیت

بنگلور وارد عصر  تبدیل کرده است. به همین دلیل ITصنایع 
ین امر بر ابعاد گوناگون اقتصادی، و ا بنیان شده اقتصاد دانش

 .استثیر گذاشته اجتماعی و فرهنگی شهر تا

، در المللیبین، دسترسی به مقاصد ملی و و هوا بنگلور از نظر آب
دسترس بودن نیروی انسانی ماهر و مسکن از جذابیت بیشتری 

امکان را  برخوردار است. همچنین، جهان وطنی بودن شهر این
که از هر جای دنیا متناسب با شغل و  برای مردم فراهم آورده

دهند. نسل  حرفه خود در این نقطه جمع شوند و به کار خود ادامه
باال  جوان در جهت دستیابی به شغل و درآمد بهتر با تحصیالت

های چند ملیتی در و کسب موقعیت اجتماعی بهتر جذب شرکت

 اند.این شهر شده

IT  بر فرهنگ این شهر نیز تاثیر گذاشته و عالوه بر ایجاد تنوع
و تغییر در سبک زندگی ساکنین شهر، بنگلور را به مرکز جذب 

های فرهنگی ان داخلی و خارجی به سبب حفظ سنتگردشگر
احیای آن در و متناسب با تاریخ و فرهنگ خود و  منحصر به فرد

ها، قالب رقص، نمایش و تئاتر، سفالگری و نقاشی، کارگاه

 .[63] است دهمبدل کرها سمینار

IT  بر سیستم آموزش این شهر نیز تاثیر خود را به جای گذاشته
ی اطالعات به آموزان و دانشجویان از طریق فناوردانش است.

کنند. اولویت دانش دسترسی پیدا می راحتی و به سرعت به
گرا به سرعت  یادگیری از راه دور نسبت به سیستم سنتی کالس

های اضا برای دورهامر باعث افزایش تقدر حال رشد است. این 
ینه سفر میان خانه تا است و منجر شده که در هز آنالین شده

جویی شود. همچنین و نوع و کیفیت آموزش صرفهمحل تحصیل 
شدن حیطه آموزش از نظر محتوای درسی  منجر به گسترده
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. آموزش الکترونیکی معلمان و است وآزادی در یادگیری گردیده
زش تبدیل کرده و سیستم فناوری ا به ناظران آمواساتید ر

بندی شده در  های زمانپذیری کالسمنجر به انعطافاطالعات 
های مختلف از امروزه بنگلور در رشته .[62]است گردیدهها خانه
ی، مدیریت، مهندسی، قانون، طراح تحقیق و توسعه، جمله

ی را به صورت یهاو دانشگاهها موسسه پزشکی و علوم مدارس

 گذاری ابداعات و در اختیار دارد و درحال به اشتراکفعال 
 برای شکل ای تالشگونهاختراعات خود در سطح جهانی و به
؛ این امر خود منجر به جذب گیری نوعی دیپلماسی شهری هستند

ان گردیده زایی برای بنگلور و هندوست های بیشتر و درآمدسرمایه
رتر مستقر در این شهر دانشگاه ب 20به معرفی  1. در جدول است

است: پرداخته شده

 

 های معروف شهر بنگلور: دانشگاه1جدول

Bengaluru North University Cmr University Azim Permji 
University 

India Institute of Science 

Karntaka Samskrit Univesity Jawaharlal nehru 
Center for Advanced 
Scientific Research 

Ramaiah Institute of 
Technology 

Reva University 

Swami Vivekanada Yoga 

Anusandhana Samsthana 

Rai Technology 

University 

M.Sramaiah 

University of Applied 
Science ,Gnanangothri 
Campus 

Garden city University 

The University of Trans-
Disciplinary Health Science 
and Technology 

Bangalore University Pes University Alliance University 

University of Agricultural 

Sciences, Bangalore 

Ramaiah Medical 

College 

National Law School 

Of India University 

International Institute Of 

Information Technology 
Bangalore 

 .[72]منبع:

 

 نقش فناوری اطالعات در توسعه اقتصادی و سیاسی بنگلور -

ادی هندوستان، چهار مرحله رشد اقتصاین شهر پس از استقالل 
رخ  1981و  1951های و اوج رشد در سالاست را تجربه کرده

شناسایی شد،  1961تا  1951های داد. اولین مرحله که در سال
های بخش دولتی با توسعه شرکت تولید و رونق اشتغالاز نظر 

 ,Bharat Heavy Electrical :ی مانندیها. )شرکتهمراه بود

Limited (BHEL)  ،Bharat Earth Movers 

Limited (BEML) ( هندوستان ماشین آالت ،HMT هند ، )
 : )بنیان مانند و امکانات تولید دانش ((ITIصنایع تلفن )

Hindustan Aeronautics Limited (HAL)  و
National Aerospace Laboratories (NAL))  که هنوز

های مسکن، حمل و نقل با های مدیریتی شهر، طرحهم بر جنبه
رشد سریع  .[64]های فرعی نقش دارندهای پیمانکاریفرصت

به مبحث  1960-1970های اقتصادی در مرحله دوم طی سال
ل اقتصادی وابسته بود مشاغبوروکراسی دولت ایالتی و 

های سازی و ظهور بخش ، مرحله سوم با روند آزادکهحالیدر
ویژه در قالب صوصی و کاربرد رویکرد لیبرالیستی، بهخ

مشخص  1980، طی دهه طور گستردهههای الکترونیکی بشرکت
آغاز شد، عمدتا به رونق  80شد. مرحله چهارم که از اواخر دهه 

صوصی و ایجاد مشاغل مرتبط در بخش نرم های بخش خفعالیت
برای صنایع و بنگلور به مکانی  [62]است شده افزار نسبت داده

الکترونیک، فناوری اطالعات و  فناوری پیشرفته همچون:
 المللی ارتباطات و خدمات توانمند فناوری اطالعات در سطح بین

از اخیرا بیوتکنولوژی به عنوان یکی دیگر است.  تبدیل شده

 ٪50های در حال گسترش سریع ظاهر شد. بنگلور حدود حوزه
دهد. دفتر مرکزی تشکیل میهای بیوتکنولوژی هند را شرکت

ستقر جا مدر آن بیوکون، شرکت بیوتکنولوژی برجسته کشور
یک مقصد شدن به این کالنشهر در حال تبدیل ،است. همچنین

ننده برتر کولیدت Mico-Bosch مهم برای صنعت خودرو است.
های ولوو قطعات خودرو هند، هندوستان موتورز، تویوتا و کامیون

در  .[64]روندهای تولیدی فعال در این شهر به شمار میکارخانه
ساختی صادرات نرم افزار  برای حل مشکالت زیر 1990اوایل دهه

ها . این شرکتهای علم و فناوری ایجاد شدندارکدر هندوستان پ
سال معافیت مالیاتی، دسترسی  5و برخورداری از بدون محدودیت 

، ای پر سرعت، برق قابل اعتمادارههای ماهوای به لینکآزادانه
فضای اداری آماده داشتند و مجاز به وارد کردن کلیه تجهیزات 

ها، ، سرمایهرگونه عوارضی بودند و در ازای آنبدون پرداخت ه
بازگردانند. در ژوئن  ی مبداسود سهام و حق امتیاز را در شهرها
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عنوان آژانس ( بهSTPIافزار هند ) های فناوری نرم، پارک1991
ی تمایل وزارت امور خارجه دهنده که نشان مستقلی ثبت شدند

برای جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در صنعت است. مدیران 
ای هستند و قصد دارند دارای اختیارات گستردهها محلی این پارک

به صنعت اطالعات ارائه  "، فیلسوف و راهنمادوست"عنوانبه
ی چشم و گوش وزارت دفاع به خدمت کنند و همچنین به مثابه

 .[65]آیندشمار 

پیشرو عصر "هندوستان را  یه، نخست وزیر واجپا1998در سال 
معرفی  "قدرت فناوری اطالعات جهانی انقالب اطالعات و ابر
های اقتصادی سه با سایر بخشدر مقای ITکرد. عملکرد صنعت 

چشمگیر بوده است. نرخ رشد ساالنه مرکب  1990هند، طی دهه 

فراتر  ٪40از  1999-1994های ( برای سالCAGRاین بخش )
بود. این رشد سریع  ٪6.6، در حالی که برای کل اقتصاد فقط رفت

از کل درآمد فناوری  ٪65 ،1999توسط صنعت نرم افزار در سال 
نفر را  200،000د را به خود اختصاص داد و بیش از اطالعات هن

میلیارد دالر در  3.9افزار مشغول به کار گردانید. کل درآمد نرم
نزدیک به چهار برابر درآمد تولید سخت افزار فناوری  1999سال 

درصد در سال  55بیش از  1990اطالعات بود و در اواخر دهه 
وثر به شمار ی مرشد داشت. میزان صادرات این صنعت عامل

داخلی نرم افزار به طور مطلق رشد داشت بازار که طوریآید. بهمی
ای از کل درآمد صنعت یندهافزار سهم بزرگ و فزآ صادرات نرمو 

 [66].را به خود اختصاص داده است

، صنایع نرم افزاری در مقایسه با استانداردهای 2004در سال 
میلیارد  4با ارزش  درصد 30جهانی رشد چشمگیری در حدود 

از میزان کل صادرات هم، نزدیک  دالر را به ثبت رسانیده است.
درصد سهم بازار  9درصد اروپا و  24به دو سوم سهم قاره آمریکا، 

عنوان بزرگترین مقصد سیه بوده است و بنگلور بهآسیا و اقیانو
( به پویاترین بخش ITرود و صنعت)صادراتی آمریکا به شمار می

سرانه تولید ناخالص داخلی  .[48]است دی شهر تبدیل شدهاقتصا
به  2020-2019و  2015، 2006، 2004، 2001های برای سال

آمریکا دالر  13036و  4754، 64439، 44003، 29365 ترتیب
با نگاه اجمالی به سهم شهر دهلی در تولید  .[67]استورد شدهبرآ

بیشتری در صدر دالر( بنگلور با اختالف  4311ناخالص داخلی)

 [68].کندتولید ناخالص داخلی کشور هندوستان فعالیت می

 

 (در بنگلورGDP: سرانه تولید ناخالص داخلی)2نمودار 

 

 منبع: نگارندگان.

 

در طی پژوهشی در سال  موسسه تغییرات اجتماعی و اقتصادی
پیش بینی کرد که برای  IT / ITES، با توجه به بخش 2008

 .است گذاری و ایجاد شغل شده میلیون سرمایه 10نفر  25هر
بنگلور تعداد  قابل توجهی از متخصصین از شمال هندوستان را 

های نیروی کار در کارگاه ٪70در خود جای داده است ) بیش از 
، بیهار و مادیا پرادش در این شهر ساختمانی این شهر از اوریسا

هستند(. فناوری اطالعات توانسته اشتغال نسل مشغول به فعالیت 
و ابزاری حیاتی در تقویت و گسترش رشد  جوان را فراهم کرده

، 2018براساس برآوردهای سال  .[69]اقتصادی محسوب شود
میلیارد میلیارد  12.68مستقر در بنگلور  های فناوری هندیشرکت

میلیارد دالر وام را به خود اختصاص دادند و  1.14الر سرمایه و د
-2020رسیده است. در فاصله زمانی  11500بهها تعداد کارخانه
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با سهم  ITبیلیون دالر از طریق صادرات  45، نزدیک به 2019
درصد از کل صادرات کشور هندوستان را به خود اختصاص  38

های فعال ی رتبه اول شرکتد ملیتی به تنهایداه است. شرکت چن

برخی به که در جدول زیر اند در این شهر را به خود اختصاص داده
 است: اشاره شدهها از آن

 های چند ملیتی مستقر در بنگلور: شرکت2جدول 

Texas 
Instruments 
India Pvt 

Tesco 
Hindustan 
Service Cen 

INTEL 
Technology 
INDIA Pvt ltd.. 

Mcafee Software 
India Pvt Ltd 

CGI 
Information 
Systems& 

Management 

Robert Bosch 
Engineering 
business 

solutinon  ...&  

Convergys 
INDIA 
Services Pv 

ltd 

Ittiam 
Systems Pvt 
Ltd 
 

Sonata 
Software 
Ltd 
 

Marlabs 
Software Pvt Ltd 
 

KPMG India Pvt 
Ltd 
 

Microsoft 
India R & D 
Pvt Ltd 
 

Manhattan 
Associates 
India 
 

Oracle India 
Pvt Ltd 
 

Viteos 
Capital 

Market 
Service 

Unilog 
Content 

Solutions Pv 

Zinnov 
Management 

Consulting 

Aris Global 
Software Pvt Ltd 

Cisco 
Systems India 

Pvt Lt 

Starglobe 
Technology Pvt 

Ltd 

Velankani 
Software Pvt 

Ltd 
 

Siemens 
Information 
Systems 

Rams 4 
Seasons 
 

Yokogawa India 
Pvt Ltd 

Ness 
Technologies 
India Ltd 
 

Mphasis 
 

Hikoki 
Powertools Pvt 
Ltd 

Airbus 
Engineering 
Centre Of india 

Yodlee 

infotech pvt 
ltd 

Fidelity 

Business 
Services 

Lam Research 

India Pvt Ltd 
 

Samsung India 

Software 
Operation pv.ltd 

Altair 

Engineering 
India Pv ltd 

Vaps Techno 

Soft Pvt Ltd 
 

Dare 2 Escape 

 

Indo nisin 
foods ltd 

Sharp 
software 
developmne
nt 

Valtech india 
systems pvt ltd 

Sap labs india pvt 
ltd 2 

HPE EC 
Campus 
 

Accord 
Software & 
Systems Pv ltd 

IBM Global 
Service 
 

Altech 

biotechnolog
y pvt ltd 

Comviva 

technologies 
ltd 

Oracle software 

india pvt ltd 

Airvana networks 

india pvt ltd 

Micro genesis 

techosoft pvt 

Molecular 

connection pvt 
ltd 

Bally 

Technologies 

Uei 
electronics 
pvt ltd 

Csc software 
services 
india 

Xora software 
systems pvt ltd 

Citagus software 
pvt ltd 

R2 
international 
consulting 

Saint gobain 
crystal& 
detectors 

Hitachi data 
systems india 

 .[70]منبع: 

 

 شدن و رشد اقتصادی بنگلورجهانی -

شدن المللیشود: بینگیری می جهانی سازی با دو شاخص اندازه
سازی تجارت با المللی  . بینشدن سرمایه المللیتجارت و بین

شود که میزان آزادی تجارت در زمینه صادرات اندازه گیری می
ولید میزان ت یزان کاال و خدمات تنهابه دلیل دسترسی محدود به م

مایه توسط شدن سرالمللی  بینشود و ناخالص داخلی سنجیده می
ناخالص داخلی  عنوان درصدی از تولیدورودی مستقیم خارجی به

 2002-2003شود. براساس برآورد سال گیری میبنگلور اندازه
درصد  97درصد کل صادرات ایالت کارناتاکا و  69بنگلور حدود 

، ل داده است و محصوالتی چون پوشاکرا تشکی ICTصادرات 
وری شده و کاالهای صوالت ابریشمی، محصوالت غذایی فرآمح

رود. ت صادراتی به شمار میهای دیگر محصوالمهندسی در رده
خارجی سهم های مستقیم گذاری درصد سرمایه86همچنین 

، 2005-1999هایایالت کارناتاکا و شهر بنگلور است. طی سال
های خارجی گذاریمیلیارد دالر از کل سرمایه 05/137نزدیک به 

 درصد(، آلمان32) هندوستان را با سهم کشورهای آمریکا کشور
درصد(،  6) درصد(، ژاپن7) بریتانیا ،درصد(7) یسدرصد(، مور9)

درصد( با سهم 7) های غیر مقیمدرصد( و توسط هندی5) سنگاپور
ا ه( و تنIT&ICTدرصد در زمینه الکترونیک و کامپیوتر) 20/58
های مهندسی، اتومبیل، مسنوجات به خود درصد در بخش 78/19

خالص سهم بنگلور از میزان درآمد نا اختصاص داده است.
به  2005-2004و  2003، 2001های برای سال (GDIداخلی)

درصد  75از  ICTمیلیارد روپیه و سهم خدمات  103و  47، 33
سازی و  درصد افزایش یافته که خود حاکی از جهانی 87به 

افزایش میزان نقش پذیری این خدمات در توسعه اقتصادی بنگلور 
تواند این روند را و هندوستان است و بخش آموزش عالی نیز می

دهد که چگونه بنگلور به خوبی نشان می .[79]تسریع کند
توان با بهره گیری از این فناوری و جهانی سازی و ایجاد می

توان فضاهای رقابتی و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی می
ای و ملی به به رشد اقتصادی یک شهر در سطح محلی، منطقه
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از  حال توسعه چون ایران با بهره گیریویژه در کشورهای در 
و شایسته های مناسب دست یافت امکانات موجود و اتخاذ سیاست

و خصوصی در  هایی در این راستا اعم از دولتیاست که  تالش
و   ICT&ITهای های جذب فعالیتراستای ایجاد زمینه

های خارجی و داخلی در جهت جلب تاثیرات مثبت گذاریسرمایه
 سازی در مناطق انجام شود.جهانی 

 دیپلماسی شهری بنگلور -

ی اقتصادی هند و کارگیری نگرش لیبرایسم در بدنههنتیجه ب در
یندهای سیاسی این کشور ، فرآ1991ت از سازی بازار و رقاب آزاد

قیمی بر دستخوش تغییرات گردید و این وضعیت تاثیر مست
های متفاوتی جهت ارتقا شرکت مدیریت شهری برجای گذاشت.

ابت های کالن به رقو زیرساختها وضعیت اقتصادی شهر
ای اساسی جهت نوسازی عنوان پایهپرداختند. فناوری اطالعات به

در بنگلور توجه دیوانساالران و نخبگان سیاسی زیادی را به خود 
های وزیر وقت هندوستان با این شعار همراه جلب کرد و سیاست

بنگلور سنگاپور هندوستان است و با کالیفرنیا رقابت خواهد  شد که
را به محلی برای رقابت شدن این شهر  از طرفی جهانی .[71]کرد

های جدید، دیپلماسی شهری مختلف در راستای رژیمها شرکت
شرکت فعال در  3798موثر و حکمرانی جدید سوق داده است. 
الی 220000سالیانه  آمدزمینه دموکراسی شهری در این شهر با در

سال مشغول به فعالیت  2با سابقه کاری حداقل  روپیه1080000
خواندگی در  هستند. دموکراسی شهری در بنگلور به شکل خواهر

عنوان خواهر شهر بنگلور از سانفرانسیسکو به .حال انجام است
شکل گرفت. هدف این بود که افراد و موسسات این  2009سال 

از طریق تبادل  21ر ایجاد شهرهای پایدار قرن دو شهر را درگی
و فرهنگی  ص در زمینه زیست محیطی، اقتصادی،ها، تخصایده

ای که میان شهردار نیوسرم و تحقیقاتی نماید. طی توافق نامه
بهارات لعل مینا شهردار شهر بنگلور از طریق کنفرانس ویدیویی 

اوری های جهانی در زمینه فناین دو شهر به عنوان قطب
اطالعات/ علوم زیستی و صنایع پیشرفته معرفی شدند. در این 
تفاهم نامه دو شهردار امیدوارند که درک فرهنگی بسیاری از 

تصاد، مبادالت گذاری در اق ها، سرمایهتوسعه زیرساخت
، توسعه گردشگری و تبادل اطالعات ارتقا دانشگاهی و پژوهشی

دیپلماسی شهری است. رسیدن به ها یابد و ماموریت اصلی آن
ی هاصورت مشترک با استفاده از اعضای شرکتاین دو شهر به

های فرعی متنوعی از فعال در زمینه فناوری اطالعات کمیته
های فرهنگ و هنر، مراقبت(، XBEمرزی)کارآفرینی فرا جمله:

، زیرساخت، انرژی، مدیریت پسماند، کارآفرینی زنان و... بهداشتی
-فرانسوی المللی بینبه تازگی مدرسه  .[78-72]اندتشکیل داده

( INDUS) هند المللی آمریکایی سانفرانسیسکو با دانشگاه بین

های میان مشارکتی از طریق تبادل برنامه -یک فعالیت آموزشی
گذاری ابتکارات آغاز دانشجویان و اساتید برای به اشتراک

بهبود  بنگلور،اند. این شرایط به بازساخت مجدد شهر کرده
ای های توسعهاعی، تقویت اجتماع محلی و فعالیتوضعیت اجتم

 .[79]است منجر شده

 یند جهانیات منجر به پیوستن این شهر به فرآفناوری اطالع
شهرهای دنیا گردیده است و دیپلماسی  شدن و ارتباط با جهان

است. امکانات مستقر در این شهر از جمله  شهری را شکل داده
ت و آموزش در عرصه قش فناوری اطالعات در زمینه صنعن

مزایای بیشماری را به خود جلب کرده که منجر  دیپلماسی شهری
ست از به رشد و توسعه اقتصادی در سطح منطقه و ملی گردیده ا

 :جمله

های در سازمانهای متنوع عضویت این شهر و شرکت -
فعالیت  یالمللی که بستر مناسبی را برا تخصصی مختلف بین

)مثل شهرک . ایجاد کرده استدر زمینه حکمروایی شهری 
 (.ELCITA صنعتی الکترونیک

خواندگی با فرانسه و آمریکا و انجام  نامه خواهر انعقاد تفاهم -
 در زمینه فناوری در سطح جهان. های مشترکفعالیت

در ها آپ شرکت شهردار این شهر به همراه استارت -
ک گذاشتن اختراعات و جهانی و به اشتراهای مختلف همایش

 ابداعات خود.

های بسیار و امکان ارتباط بخشیدن در سطح وجود هندی -
)قریب  داران بیشتر به این شهر و کشور جهان و جذب سرمایه

ندی مقیم در کشورهای نفر ه میلیون و دویست هزار 3به 
 مختلف جهان(.

ای مختلف هملیتی فعال در زمینه های چندوجود شرکت -
، که بر حجم تجارت اوری اطالعات، صنعت، آموزش و ...فن

 تاثیرگذار است. های داخلی و خارجیو ورود سرمایهخارجی 

یک شهر دستخوش تحوالت زیادی که از جهانی شدن  بنابراین
ست مانند بنگلور با ا گیرد و کافیمی ناشی شده است، قرار

ر آن فراهم شده با ه دگیری از شرایط مساعد و امکاناتی کبهره
های دولتی در سطوح مختلف محلی تا ملی هماهنگی سیاست

کند و از تبعات شهرهای موجود پیدا جایگاه مناسبی را در جهان
فرهنگی، مدیریتی ، اجتماعی -های اقتصادیمثبت آن در زمینه

شهر از نظر جمعیتی  طوری که با اینکه اینو سیاسی بهره گیرد به
 میلیاردر جهان 8جایگاه نفر(  8443675سوم ) رتبهدر هندوستان 

دالر( رتبه ششم و اقتصاد و 14.036، تولید ناخالص داخلی)
شهر برتر جهانی، رتبه  30گذاری مستقیم خارجی در میان سرمایه

درصد صادرات فناوری اطالعات  38ست؛ به تنهایی ا ارا دار 13
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برآوردهای  است و در شرق هند طبق را به خود اختصاص داده
باالترین رتبه در زمینه پارامترهای زندگی و عملکرد  2020سال 

ی اطالعات شرکت فعال در زمینه 25000 است.ا شهرداری را دار
میلیارد دالر سرمایه گذاری  5-6ساله  و فناوری دارد که هر
کند. به تعبیر اعضای شورای مشورتی می مستقیم را به خود جذب

این شهر درحال اتفاق افتادن اپ ایالت کارناتاکا آنچه در  استارت
ترکیب و پیوندی هماهنگ از موقعیت شهر، دولت، صنایع است 

و مراکز ها اپ ، استارتInfosys و Wiproبزرگی همچون 
تحقیق و توسعه است که منجر به ایجاد محیطی مناسب برای 

شهر  جذب سرمایه و نیروهای مستعد و جوان برای تبدیل یک
 آل و توسعه گردیده است.جهان وطنی به قطب ایده

های مناسب فناوری در این شهر را به بستری مساعد زیرساخت
جهان  26در سطح جهان )رتبه  آپی های استارتدر زمینه فعالیت

دهلی نو( تبدیل کرده که با ظهور دیپلماسی  36در مقایسه با رتبه 
تواند افقی بسیار میخواندگی سانفرانسیسکو  شهری و خواهر

 روشن در زمینه توسعه پایدار در همه ابعاد ارائه دهد.

 گیری نتیجه

شدن بر  توان به سادگی از موضوع اثرات جهانیامروزه نمی
شدن و تحوالت مختلف محتوایی و در حال جهانی شهرهای

ای مورد نیاز چنین شهرهایی عبور کرد زیرا تاثیرات محتمل رویه
را در ابعاد گوناگون ها و ناشناخته و پیچیده جهانی شدن شهر

نماید. می )فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( دچار تحوالتی شگرف
ه آن بژوهش جهانی شدن سوای از پیامدهای منفی که در این پ

کمتر توجه شده است، تاثیرات مثبت زیادی به ویژه درحیطه 
اقتصاد و مدیریت شهری و نهایتا رفاه شهروندان به همراه دارد. 

به تنهای قادر به حل مشکالت خود به ویژه ها شهرامروزه کالن
های ریت شهر نیستند و نیازمند همکاریدر زمینه اقتصادی و مدی

ها، پآ تها، اسارجانبه و چند جانبه در بستر شرکت بین المللی دو
های تخصصی ملی و بین المللی هستند و و سازمانها انجمن

سزایی در سهم بهها گیری از این اهرمتوانسته است با بهره
با استفاده از ابزار دیپلماسی ها حکمرانی جهانی داشته باشند. شهر

های جهانی شدن و تثبیت مندی از فرصتشهری، عالوه بر بهره
ها روی انسان های پیشو تنشها در مورد چالش ،موقعیت خود

شهرها، خواسته کالن انسانی هم نقشی موثر ایفا نمایند.جوامع  و
ای و شبکه پذیری جهانی و بازاریابی شبکه از رقابت یا ناخواسته

 ؛ محلی مناسب برای جذب سرمایهشوندمنتفع میها جریان
های مستقیم داخلی و خارجی در جهت توسعه شهری و یگذار

 گردند.انتقال تجارب و ابداعات به سراسر جهان می
 یکی از شهرهای با رشد سریع تاثیر پذیرفته از روند جهانیبنگلور 

، "سیلیکون ولی"عنوان هندوستان است و بهشدن واقع در 

بر رشد صنایع مبتنی  است. شده نامگذاری "سنگاپور هند"
طور کلی این ( به عهده این شهر است و بهITفناوری اطالعات )

رود. با شهر مقر رهبری فناوری اطالعات هندوستان به شمار می
های و همچنین صنایع متعدد در بخش ITظهور و رشد صنعت 

، بنگلور در 1990سازی اقتصادی از اوایل دهه  دیگر و آغاز آزاد
 است که باعث رشد قابل شدهصنایع مبتنی بر خدمات پیشگام 

 این گردیده است.ها گذاریتوجه شهر از نظر اقتصادی و سرمایه
نفر(  8443675سوم ) شهر از نظر جمعیتی در هندوستان رتبه

دالر( رتبه 14.036) ، تولید ناخالص داخلیمیلیاردر جهان 8جایگاه 
شهر  30خارجی در میان گذاری مستقیم اقتصاد و سرمایه ششم،

درصد صادرات فناوری  38و به تنهایی  13رتبه  تر جهانیبر
است و در شرق هند طبق  اطالعات را به خود اختصاص داده

باالترین رتبه در زمینه پارامترهای زندگی  2020برآوردهای سال 
ی شرکت فعال در زمینه 25000 است.ا و عملکرد شهرداری را دار

میلیارد دالر سرمایه  5-6ساله  اطالعات و فناوری دارد که هر

 کند.می گذاری مستقیم را به خود جذب

 یهارا به محلی برای رقابت شرکتاین شهر  شدن جهانی
دیپلماسی شهری موثر و  های جدید،مختلف در راستای رژیم

شرکت فعال در زمینه  3798حکمرانی جدید سوق داده است. 
الی 220000سالیانه دموکراسی شهری در این شهر با درآمد 

سال مشغول به فعالیت  2با سابقه کاری حداقل روپیه 1080000
خواندگی در  هستند. دموکراسی شهری در بنگلور به شکل خواهر

عنوان خواهر شهر بنگلور از سانفرانسیسکو به .حال انجام است
با هدف مشارکت و همکاری موسسات و افراد مختلف  2009سال 

ص ها، تخصاز طریق تبادل ایده 21یدار قرن ادر ایجاد شهرهای پ
فرهنگی و تحقیقاتی معرفی  در زمینه زیست محیطی، اقتصادی،

 .شده است

وان با بهره گیری تتجارب بنگلور به خوبی نشان داد که چگونه می
، ایجاد فضاهای رقابتی و سازی در جریان جهانیاز این فناوری 

توان به رشد اقتصادی جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی می
ای و ملی دست یافت و نیازمند یک شهر در سطح محلی، منطقه

بتوانند از اثرات مثبت ها آن است که بستری فراهم شود که شهر
های خارجی و داخلی گذاریو سرمایه ICT & IT هایفعالیت

های زیرساخت های درست تدوین شود،سیاست مند گردند.بهره
شدن دیپلماسی شهری  یند جهانیو در فرآمناسب فراهم گردد 

های مختلف و انجمنها که امکان مشارکت موسسات و شرکت

 .آورد، ایجاد شودمی را در روند توسعه شهر فراهم

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تشکر وقدردانی:
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شوند که پژوهش نویسندگان مقاله متعهد می تاییدیه اخالقی:

 حاضر در دستور کار فصلنامه دیگری قرار ندارد.

 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

طور مشارکتی و یکسان در هر دو نویسنده به سهم نویسندگان:

 نگارش این مقاله سهیم بودند.
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