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 چکیده
اند و از فتهسپاری قرار گرسپاری و دورها در متن اقتصاد جهانی و در کانون برونچون گره شبکهامروزه مناطق آزاد هم

رند. این رو توانایی جذب فرایندهای تولیدی و یا خدماتی اقتصاد جهانی را در چارچوب اقتصاد پست فوردیسم را دا

در  چون بنگلور در هند در واقع هم گره شبکه اقتصاد جهانی است و هم مرکز رشد اقتصادیهای جغرافیایی هممکان

-ژگیهای جهانی با نمایش ویای ـ جهانی. در این راستا رسانهجنوب هند و به عنوان یک قطب رشد در مقیاس منطقه

های شوند. رسانههای جهانی به سمت مناطق آزاد میهای مناطق آزاد سبب ایجاد برندینگ مکانی و جذب سرمایه

با چنین  ها عمل نمایند.پذیری و بازاریابی مکان برای اتصال بیشتر مناطق آزاد به شبکهتوانند به رقابتجهانی می

ه آزاد نطقرو مرویکردی در این مقاله به جایگاه و اهمیت رسانه در بازنمایی منطقه آزاد انزلی توجه شده است. از این

دیه هایی در زمینه اهمیت برندینگ مکانی در اتحاای باید تالشانزلی عالوه بر توجه به ضرورت دیپلماسی رسانه

رشد  های قطبها در مکانچنین در سطح جهانی داشته باشد. این مقاله به اهمیت حضور رسانهاقتصادی اوراسیا و هم

ازد. روش پردای منطقه آزاد انزلی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مینهپذیری و بازنمایی تصویر رساو ایجاد حس رقابت

همیت و اای در نمایش باشد و در پایان به ذکر راهبردهای پیشنهادی رسانهتحلیلی می ـتحقیق در این مقاله توصیفی

 زد.پرداد انزلی میگذاری در منطقه آزاهای قطب رشد و برندینگ مکانی، جهت سرمایهدهی به بازاریابی مکانشکل

 
 های جهانی، بازاریابی مکان، منطقه آزاد انزلی.ها، رسانهفضای جریان گان کلیدی:واژ

 

 

 

 

                                                 
       m_ghourchi@sbu.ac.ir                  :      نویسنده مسئول. 1

 ندهیآ یفصلنامه چشم انداز شهرها
www.jvfc.ir 

  1400بهار ، (5) یاپی، پاول، شماره دوم دوره

 33-47 صص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 15

mailto:m_ghourchi@sbu.ac.ir
http://jvfc.ir/article-1-89-fa.html


 1400بهار (، 5، پیاپی )اول، شماره دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، دوره                                                             34

 مقدمه

ر پی هن بشریت دچون دیگر حوادث مهم تاریخ، پایان هزاره دوم میالدی تحولی عمیق و در عین حال خالق در ذهم
ته شد و ت درهم شکسبا ظهور تکنولوژی ارتباطاداشت. در این دوران فضای مکانی حاکم در ساختار اقتصادی فوردیسم 

ای عه شبکها عنوان جامبها که ت نظامی بر پایه فضای جریانای تجلی یافت. در نهایداری در مقیاس سیارهنظام سرمایه
مول شهای جهان هایی در سطح جهان ایجاد شد. در این جامعه گسترش روند همگرایی جهانی با ارزشمتشکل از گره

یفا هم اهانی نقشی مای در اقتصاد جهای این جامعه شبکهاهمیت بسزایی یافت. امروزه شهرهای جهانی به عنوان گره
 کنند و در این سیستم پست فوردیسم بازیگران محلی به سطح فراملی ارتقا یافتند.می

رصه اقتصاد فرینی در عگرایی و کارآاین بازیگران عرصه تجارت جهانی در محیطی با عنوان تجارت الکترونیک به رونق 
ر طراحی بزاری مفید دابرندها به عنوان ها در این فرایند خلق برند بود. آوردهای آنجهانی پرداختند. یکی از دست

ایطی جهت اهم کردن شرای اقتصاد نو تجلی یافتند و به عبارتی عالوه بر فرداری، درون بافت شبکهاستراتژی سرمایه
نقش  هایت شرکتچنین بیان هوی محصول و همرقابت و کسب شهرت در بین سایر رقبا در جهت بیان ارتباط آگاهانه

  (. leitch, Richardson,2003:1068)ردند بسزایی ایفا ک
فاده از فرایند داری استههای اساسی در رونق اقتصادجهانی توسط بازیگران فراملی درگیر در نظام سرماییکی از مکانیزم

زی سالیدی جهانیکهای دهنده ویژگیسپاری جهانی نشانسپاری در مقیاس وسیع جهانی است. برونسپاری و دوربرون
حال توسعه را به ه یافته و درنگرد که ذاتاً کشورهای توسعای میالمللی به شیوهپذیری بینر است. این امر به رقابتمعاص

ردد گل توسعه میسپاری سبب رونق و توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حادهد و از طرفی دورهم پیوند می
(gereffi,2005:164 .) 

هش د. در این پژوشوچنین فشردگی زمان و مکان میای و همپذیری جامعه شبکهانعطافشدن باعث به عبارتی جهانی
رای ایجاد و بست. مناطقی ها مورد بررسی قرار گرفته اهای شبکه اقتصاد جهانی و فضای جریانمناطق آزاد به عنوان گره

سطح  ی کشورها درمورد توجه تمام نگر با تکیه بر سیاست توسعه صادرات امروزههای توسعه برونگسترش استراتژی
های ریگذارمایهجهان است. هدف اصلی این مناطق فراهم کردن شرایطی جهت افزایش تولیدات و صادرات و افزایش س

 (.47،46: 1389داخلی و خارجی است )رهنورد،
مع اقتصادی، میان مجتکه به عنوان ( EAEU)در این راستا کشور ایران در جهت پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

اه خروج از رتنها دغام نماید. در شرایط فعلی کشور ایران، این اگروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی است، تالش می
ین ترتیب ایران آید. بدمار میبه شلمللی اگذاران بیناتصال ایران به بازار جهانی و جذب سرمایه و هاناشی از تحریمرکود 

زاد انزلی با آست. منطقه یک منطقه آزاد مشترک میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح کرده اپیشنهاد ایجاد 
دغام با این ناسبی جهت ای مهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک گزینههای مناسب و برخورداری از موقعیتتوجه به مکانیزم

نطقه آزاد انزلی است که: م نبال تبیین و پاسخگویی به این سوالآید. با این توصیف، این پژوهش به داتحادیه به شمار می
سپاری و دور های برونزمتواند بستری کارآمد را از طریق خلق برند در کالبد مکانیهای جهانی میچگونه به کمک رسانه

 آورد؟سپاری، جهت ادغام با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می
 

  مبانی نظری

 وردیسمف

تزری از قرن بیستم، ارتباطات داخلی در کل تجارت به شدت افزایش یافت و تجارت به میززان بیشزتر و وسزیع در طلیعه
، اقتصادی تحت 1970. درست بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه (gereff, 2005: 162)خروجی سطح جهانی رشد کرده بود 

ساً مبتنی بر قلمزرو هزای محصزور و تکیزه فضزای عنوان اقتصاد فوردی کینزی بر جهان حاکم بود. ذات این سیستم اسا
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تواند اقتصاد اقتصاد درون کشوری داشت. بنابراین اصول اساسی این مکتب فکری این بود که مداخله حداکثری دولت می
تواند به طوالنی شدن بیکاری منجر شود. بزدین ترتیزب مداخلزه دولزت را تثبیت کند. کینز معتقد بود تقاضای ناکافی می

تعدیل رونق و افزایش تقاضا ضروری است. از طرفی او تولید انبوه و دستمزد بیشتر به کزارگران را عزاملی مهزم در  برای
های انبوه و گسترش مداخله دولت از طریق گرفتن مالیات (.jahan and et al, 2014: 53دانست )تحریک چرخه تولید می

خصوصی حق رقابت و مداخله را از دست دهند و مزوجی  ا بخشها سبب شده بود تمداخله حداکثری آن در تمامی بخش
 از نابرابری و سیستم سلسله مراتبی را ایجاد کنند.

 

 1پست فوردیسم

ان کرد که با ظهور گونه بیسیستم فوردی کینزی دچار تزلزل شد. باید این 1968با ظهور جنبش پست فوردیسم در سال 
اما در سال ی که فوکویبه جهان دیگری به نام نئولیبرالیسم وارد شد. به طورانقالب تکنولوژیک در قرن بیستم انسان 

ی از نظام ود شکل جدیدخداری دوره فوردیسم با تجدید ساختار آن را پایان تاریخ اعالم کرد. به عبارتی سرمایه 1989
رقابت،  کاهش یافت و آوریفنها به انتقاالت مالی و داری را به وجود آورد. در این دوره قدرت نظارت دولتسرمایه

خلق کرد  ی جدیدی رااهای منطقههای جغرافیایی خارج کرد و در سطح جهان فراگیر ساخت و نظامسرمایه را از محدوده
 (.157: 1380فرد، )پیشگاهی

ن شکل گرفت شکل جدیدی از جهانی شد 2000کند: در حوالی سال فریدمن در کتاب جهان مسطح است خود بیان می
ز همیشه، به د و بیش ااندازه جهان از کوچک به ریز کاهش یافت. در این دوره مردم در سراسر جهان به حرکت درآمدن و

اد در سرتاسر با دیگر افر چنین توانستند خود را در رقابتشدن پیدا کردند و هم عنوان یک فرد، قدرت و توانایی جهانی
از نظر  (.13: 1393، بیشتر برای تعامل با دیگران تالش کنند )فریدمنهای یابی به فرصتجهان بیابند و در پی دست

زارها باید آزاد اعتقاداند که با کنند، بر اینهایی که بازار جهانی را توسعه و حمایت می(، نئولیبرالیست2005دیوید هاروی )
لیبرالیسم، رسانه و به دنبال ر سیستم نئو(. د183: 1395گونه مانعی نباید بر سر راه تجارت قرارگیرد )ریترز، باشند و هیچ

اقعی وارد از فضای و ها در نقاط مختلف کره زمین به یک دنیایی غیرآن فضای مجازی فرصتی را فراهم آورد تا انسان
رید برای درک ت گیرد. بگذاای و اینترنتی به راحتی صورهای رایانهها و سیستمشوند و تعامل بین افراد از طریق آیکون

 بپردازیم. هابه آن ها به اختصارتر تحوالت در عصر پسافوردیسم و در پی آن گسترس اقتصاد جهانی از طریق رسانهبه
 

 رسانه

ا توانسته بود  آید زیرتوسط ساموئل مورس یک نقطه عطف در زندگی بشر به شمار می 1837اختراع تلگراف در سال 
ا در یک فضای ها رمکان جدید در کل تاریخ بشر سبب شده است تا مردم وارتباطات را از حمل و نقل جدا کند. این دوره 

توانیم به حتی میما به را مجازی جدید پیوند دهد که امکان دیدن و برخورد فیزیکی در آن وجود نداشته باشد. در این فضا
ز طرفی تأثیر ابگذاریم و  تأثیر توانیم بر روی بسیاری از افرادچنین میباره در بسیاری از مناطق حضور یابیم و همیک

 زندگی در فاصله همیتا شدید کاهش و یا مکان، و زمان سازیآن را فشرده( 1989) هاروی دیوید طوری کهبه  بپذیریم.
 (. (Dittmer,Bos,2019:165,166 گذاری کرده استنام بشر

 طور به جمله سینما، رادیو، تلویزیون و غیرهجمعی از  هایرسانه امروز، به تا 1980 دهه اوایل و 1970 دهه اواخر از
 هایمؤلفه در تغییر به فرایند منجر این. روی آوردند تبلیغات صنعت سمت به یا و اندگرفته قرار بازنمایی مورد ایفزاینده

 آموزشی و کننده سرگرم آموزنده، هارسانه اساسی این در حالی است که کارکردهای .است شده هاآن ارزشی و عملکردی
 داری،سرمایه در عصر حاضر نظام .است گرفته صورت عملکردها اصالحاتی آن انجام هایروش در اما است، مانده باقی

                                                 
1 Post Fordism 
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ها و (. رسانهRutovic,2016:240استفاده کرده است ) المللبین بلکه در روابط اقتصاد در تنها نه ایرسانه هایاز سیاست
 )یابند فرآیندهای شناخت، ارتباطات و همکاری در سطح جهان گسترش میهای آنالین از طریق سیستم عامل

Fuchs,2015:5). 
 منافع عظیم گسترش نتیجه این است و چندملیتی و فراملی هایشرکت اختیار در متمرکز هایرسانه امروزه مالکیت 

 2هایمرو هورک  1آدورنو .( , 2016Rutovic :382(آید از طریق رسانه در شبکه جهانی بشمار می فناوری و اقتصادی
پارچه از اقتصاد است، یک عنصر یک "صنعت فرهنگ"( استدالل کردند که فهم فرهنگ عامه در نتیجه رشد 1979)

شود که بیگانگی اقتصادی و فرهنگی کند و باعث میها را در سیستم اقتصاد جهانی اغوا میداری که به خوبی گرهسرمایه
 .((Dittmer, Bos,2019:26 خود را نادیده بگیرند 

 به ازیسایی. جهانیجوشی و همگرسازی، مقیاس انفجاری، همهای مدرن چهار فرآیند موازی دارد: جهانیتوسعه رسانه
 مدرن تغییرات زا پیچیده ایمجموعه هارسانه سازیجهانی. است رسانه صنعت پدیدارشناختی محیط آن، کلی معنای

 ازیسجهانی باید، سازیجهانی که باورند این بر نویسندگان از بسیاری است. در این راستا،ارتباطی  اقتصادی، فرهنگی،
 اقتصادی، ندگیز روند المللیبین جدید کیفی مرحله یک عنوان به ای،رسانه و اقتصادی سازیجهانی ماهیت! شود

هایی کلی رسانه به طور(. (Rutovic ,2016 :235,236 دهد را تحت تأثیر قرار می ایرسانه و سازمانی فرهنگی، سیاسی،
ند و مرزهای شوهانی میها در شبکه جهایی سبب اتصال گرهمانند سینما، تلویزیون، رادیو، اینترنت و غیره همانند پل

جاد ت ایداری جهیهشکنند. در این کانتکس، اهداف اقتصادی از اهمیت بسزایی در نظام سرمافضای مطلق را درهم می
رتباط های ایستمگردند. امروزه اینترنت به سرعت درحال تبدیل شدن به بخش مرکزی ساقتصاد جهانی برخوردار می

ای هکند. شبکهبدیل فراهم میهای جهانی را در مقیاسی بیالمللی است و فرصت شرکت در شبکهدرون ملی و بین
خته شدن برانگی ولاکه اغلب با حس رقابت -گذاری مشترک دیگر برای سرمایهها به یکها، با پیوستن شرکتائتالف

 (.Leitehand Richard soh, 2003: 1065)اند وجود آمدهشودز بهمی
 

 اقتصاد جهانی

-می رون آن اتفاقدداری بر هر چیزی که ی بزرگ است. سرمایهداری، ساختاری شبیه به یک جذب کنندهنظام سرمایه

ها و م، فعالیتوابط بین مردرای پیچیده از داری شامل مجموعهگذارد. به عبارتی نظام سرمایهافتد تأثیر بسیار زیادی می
 (. 1396 ست )اولمن،ود در طول زمان اچنین در حال توسعه روابط پیچیده و گسترده خمحصوالتشان است. این نظام هم

راحتی در بازارهای جهانی به رقابت توانند بهای در نظر گرفته شد که در آن کشورها باقتصاد جهانی به عنوان زمینه
در کتاب قدرت  3هایی در سطح جهان بوده است. کاستلزهای مهم در این دوران ایجاد شبکهبپردازند. یکی از ویژگی

ها ممکن است ارتباطات داند. او معتقد است گرههایی به هم پیوسته میای از گرهارتباطات خود شبکه را مجموعه
نامند. با این وجود هر ای، مرکز میهای شبکهها را در برخی نظریهی با شبکه برقرار کنند. به همین علت گرهگوناگون

های حاضر در شبکه بستگی دارد. ی تعامل آن با دیگر گرهآید و کارکردش به شیوهجزئی از شبکه یک گره به حساب می
یابند. اهمیت یک گره به علت ویژگی خاص ر شبکه اهمیت میها از طریق جذب اطالعات و پردازش سریع و مؤثر دگره

طور که در آن در شبکه نیست، بلکه به توانایی آن در اثربخشی هرچه بیشتر شبکه در جهت رسیدن به اهدافش آن
 (.21،36،37: 1396گردد )کاستلز،های از پیش تعریف شده برای شبکه، برمیریزیبرنامه
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خود است که  لی مرتبط باهای محها و شبکهها در برگیرنده فضاهای مکانی همراه با گرهیاناز دیدگاه کاستلز، فضای جر
امل شزگیرد. که یای در عرصه جهانی شکل مشوند و یک جامعه شبکهاز طریق قدرت الکترونیکی به یکدیگر متصل می

تمزاعی هزای اج، جنزبشای مدیریت جهانیای، اشکال شبکههای رسانههای تولیدی فراملی، شبکه)بازارهای مالی، شبکه
-ای میشبکه ها نیز، مکاناندای شدهجایی که سازکارها و عملکردها شبکهشود از آنچنین یادآور میجهانی( است. او هم

رهای تولیزد را در کشزو توان فرایند تولید را از هم جزدا کزرد و مراحزل گونزاگون(. بدین ترتیب می1396شوند )کاستلز، 
 ند.شوسپاری در اقتصاد جهانی شناخته میکه امروزه با عنوان برون سپاری و دور ایجاد کرد مختلف

 سپاریبرون

سزپاری جهزانی نشزان (. بزرون9: 1393یکی از ابعاد مهم و اساسی تحول بنیادین در جهان است )فریدمن،  1سپاریبرون
پزردازد کزه ذاتزاً ای مزیالمللی به شزیوهپذیری بینابتسازی معاصر است، این امر به رقهای کلیدی جهانیدهنده ویژگی

دهد، بخزش اعظمزی از مراکزز بحزث در خصزوص مشزاغل، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را به هم پیوند می
  (.Gereffi,2005:164) گیردسپاری انجام میهای مختلف دنیا، از طریق برونها در قسمتدستمزدها و مهارت

توافزق  ه شامل ایجادکسپاری فرامرزی است سپاری که رابطه تنگاتنگ و مهمی با جهانی شدن دارد، برونبرونشکلی از 
مزروزه بزرون ود است. اهای داخلی خبا یک نهاد خارجی برای تهیه کاال یا خدمات برای تکمیل یا جایگزین کردن فعالیت

(. Hirschheim and Dibbern,2009:3دیل شده اسزت. )سپاری به موضوع بسیاری مهمی در کشورهای در حال توسعه تب
ا از هز. ایزن شزرکتکننزدسپاری مزیهایی هستند که برای برنده شدن، برونها، شرکتاز دیدگاه فریدمن بهترین شرکت

دسزت ر را بزه یشتری از بزازاکنند و سهم بتر نوآوری و در نتیجه بیشتر رشد تر و ارزانتوانند سریعسپاری میطریق برون
مزذاکره در  ه بزه معنزایسپاری کزتری را به خدمت بگیرند. برونآورند و از طرفی دیگر بتوانند متخصصان بیشتر و متنوع

غییزر دهزد و تجهزانی را  آید توانسته پدیده اقتصادمورد یک عملیات تجاری یا یک فعالیت برای نهاد خارجی به شمار می
اهش کز -1د شزامل: ها اشاره کزرتوان به آنسپاری که میوامل مهم برونسبب درک و رونق آن گردد. ازجمله علل و ع

 -4رشکسزتگی بکزاهش خطزر  -3تسریع در نوآوری و ظهور خالقیت در عرصه اقتصادی  -2ها  ها و مدیریت آنهزینه
 (.Prachi,2020ارائه مزایای مالیاتی )

 

 دورسپاری

سزپاری که در نتیجه جهزانی شزدن بزه وجزود آمزده اسزت. دورآفرینی و همکاری است شکل جدیدی از کار 2سپاریدور
توانسزتند تزر مزیهزای کوچزکای که شزرکتترها بتوانند به سان بزرگترها عمل کنند. به گونهفرایندی است که کوچک

در آن تر بفروشند، یزا های بزرگمدت از پیش تعیین شده  به شرکتی بلندکارهایشان را با تدبیر بیشتر و طی یک برنامه
تزوان (. در واقع این فرایند را مزی190: 1393جا تهیه کنند )فریدمن، کشور میزبان تولید کنند و یا مواد اولیه خود را از آن

انزد و بزرای بازاریزابی دیگزر سپاری کزردههای بازاریابی خود دورها اغلب برای بخشگونه بیان کرد: کاری که شرکتاین
از جمله مزایای فرایند دورسپاری شامل:  (.Brooks and Anunudu, 2016: 28)کنند اری میسپها یا مشاوران برونشرکت

تمرکزز بزر تجزارت اصزلی: هنگزامی کزه شزرکت از خزدمات  -2رسزاند. های تجاری را به حداقل میهزینه عملیات -1
ها برای دسترسی بزه تفرصتی برای شرک-3غیرضروری خود خارج است بیشتر روی کارکردهای اصلی خود تمرکز دارد. 

یزابی بزه دانزش کزافی سزپاری سزبب دسزتزمینه فرهنگی و جغرافیایی با شریک دور -4نیروی کار ارزان و ماهر است. 
اند فراهم سپاری کردههایی که برونگردد و در نتیجه کنترل بهتر را برای شرکتدرجهت ارائه خدمات بهتر به مشتری می

 (.Prachi,2019آورد )می
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 برند

ا هرکتبرندها به ش زار باشند.توانند منبع مهمی از قدرت بادر عصر حاضر، برندها در زندگی روزمره رواج دارند. برندها می
 آورد.چنین فرصت تفکیک شرکت موردنظر را از سایر رقبا فراهم میتوان رقابت و هم

طور که بیان کردیم گذارد. همانمدت بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر می های برندسازی در درازگذاریچنین سرمایههم 
شدن و ظهور اینترنت سبب شد تا برندها بتوانند با سهولت بیشتری از مرزهای ملی فراتر روند. بدین ترتیب یکی از جهانی
ها در سراسر جهان هم کرده است ایجاد پلتفرم مناسب برای شرکتکاربران خود فراهایی که فضای مجازی برای فرصت

است تا بتوانند عالوه بر گسترش روابط تجاریشان در بازار جهانی به سایر خدمات دیگر مانند افزایش دسترسی به 
برندها به تر و کارآمدتر دسترسی پیدا کنند. در این راه سازی هدفمنداطالعات دقیق مشتری و گسترش استراتژی برند

هایی مانند تلوزیون، رادیو و اینترنت در جهت افزایش شهرت خود در سطح جهانی و رقابت کمک تبلیغات از طریق رسانه
های تبلیغاتی برای افزایش آگاهی از برند، یک عمل پردازند. تاریخچه تبلیغات و سایر فعالیتبا سایر رقبای خود می

کردند. در طول سال قبل از میالد از آن استفاده می 3000ها از دهد بابلینشان میباستانی است. شواهدی وجود دارد که 
 ,Gurry)تاریخ، تبلیغات بسیار تحت تأثیر نوآوری در فناوری ارتباطی به ویژه با ظهور اینترنت در قرن بیستم بوده است 

2013:3,6,7,24). 
 

 قطب رشد

بزه  سزتاقتصادی متمرکزز در یزک کزانون کزه قزادر ا هایفعالیت ای ازقطب رشد عبارت است از مجموعهطور کل؛ به
اسزت موجبزات رشزد سزریع اقتصزادی را  قادر کند. قطب رشد سازیها را زمینهسایر مجموعه های نوآورانه، رشدشززیوه

رشزد  قطزب های اقتصادی را مهیا سازد. رویکزردبخش فزاینده سایر تبعات این رشززد، بستر رشد از طریق فراهم کند و
گزردد، پدیزززدار نمزی جا بطور یکساندر همه معتقد بود، رشززد اقتصادیاست. او  نظریات فرانسززوا پرو متکی بیشتر بر

 (. 18: 2013)سعیدی، امکان بروز مییابد رشززد های معینها و یا قطبکانون بیززش و با درجه متفاوت، در بلکه کم و
ها کهچون گره شبهم هک آیندمناطق آزاد به شمار می فوردیسمپستهای رشد در نوع جدید اقتصاد قطباسززاس،  نبرای 

  .اندسپاری قرار گرفتهسپاری و دوردر متن اقتصاد جهانی و در کانون برون

 
 

 فوردیسم )منبع:نگارندگان(. مدل مفهومی نقش رسانه در بازاریابی مکان و برند مکانی در عصر پست1شکل 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 15

http://jvfc.ir/article-1-89-fa.html


   39                                                 ..         .قطب رشد به هایدر اتصال مکان یجهان هاینقش رسانه / قورچی و  موسویان

 روش تحقیق
ها ها در درون فضای جریانشبکه 1ها به عنوان گرهها و دیدن مکانشناسی فضای جریاناین پژوهش با رویکرد معرفت

اند، پرداخته است و منطقه ها متصل شدههای جغرافیایی که به فضای جریانتحلیلی به بررسی مکان ز با روش توصیفی
ها فرض گرفته است و به وسیله این فضای که در سیستم اقتصاد فضای جریانآزاد انزلی را به عنوان یک گره شب

ها در انعکاس تصویری چنین به اهمیت نقش رسانهکند و همها، اتصال آن را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دنبال میجریان
 پردازد.ها میها در سیستم فضای جریاناز گره شبکه

 
 محدوده و قلمرو پژوهش

 (EAEU) ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد

های اصلی فرایندهای ادغام است. نظم اقتصاد دانیم تجارت متقابل بین کشورهای عضو یکی از شاخصطور که میهمان
کند. از سوی جهانی امروز متناقص است. از یک طرف، جهانی شدن اقتصاد جهان را به یک مکانیسم واحد تبدیل می

شود. قدرت های موجود میای جدید و تقویت تشکلهای منطقهمنجر به ایجاد انجمنهای گذشته های دههدیگر بحران
رو به رشد اقتصادی میان برخی کشورها رقابت سختی بین بازیگران کلیدی جهانی برای بازارهای فروش و منبع محدود 

کرده است. این واقعیت که  ها، تضادهای بین کشورها و مناطق را بیشترآغاز کرده است که به جای تالش برای حل آن
به عنوان اصلی از نظر توسعه  اجرای توسعه پایدار در مقیاس جهانی غیرممکن است، اثبات ضروری نگاه به سطح منطقه

های این مسئله تعمیق ادغام در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حلدهد. یکی از راهو معرفی الگوهای پایدار مدرن را نشان می
(EAEUاست که ه )پذیری است )دف اصلی آن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اقتصاد کشورها و رقابتYu, 

Andronova, Degterea, Zobova, Starostin, 2019: 1.) ( در واقع اتحادیه اقتصادی اوراسیاEAEU به عنوان یک )
به عنوان اتحادیه  2011دیه از سال آید، این اتحاای بشمار میهای ادغام اقتصادی منطقهاتحادیه تازه وارد بین سازمان

و  قرقیزستان، روسیه، قزاقستان، بالروسبه عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا از کشورهای  2015گمرک و از سال 
مدت های بلندتشکیل شده است. در این اتحادیه عالوه بر اهداف ژئوپولیتیکی، طراحی و اجرای برنامه تاجیکستان

قرار گرفته است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کمک به کشورهای عضو خود در اقتصادی در کانتکس اصلی این اتحادیه 
سازی اقتصادهای ملی و ایجاد فضای مساعد برای بهبود رقابت جهانی شرایطی را مهیا زمینه توسعه اقتصاد داخلی، مدرن

سرمایه و کار در قلب فرایند ادغام توان آن را به عنوان یک بازار واحد برای کاالها، خدمات، کرده است. و بدین ترتیب می
 (. Vinokurov, 2017: 54-55اوراسیا قرار داد )

تر اشاره پیش طور کهمانتوان اولین اقدام مؤثر پس از اتحاد جماهیر شوروی دانست. هاتحادیه اقتصادی اوراسیا را می
افته یمتر توسعهکشکل از کشورهای ای متکردیم این اتحادیه برای کاهش موانع تجاری و توسعه اقتصادی در منطقه

رتباط با فت و گو و اتواند سرآغازی جهت گکنند که این ادغام میایجاد شده است و اعضای این اتحادیه استدالل می
ستانداردهای وافق بر سر االمللی بشمار آید. در این راستا حذف عوارض گمرکی، تهای بینی اروپا و سایر شرکتاتحادیه

هداف این اهبردی و اهای رترین برنامهتجارت کاال بین اعضا و توسعه بازار واحد خدمات و کار از مهم مشترک برای
ای از مناطق آزاد رد شبکه(. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر دا522: 1398آید )مهکویی، گودرزی، اتحادیه به شمار می

 (.Vinokurov, 2017: 65( را ایجاد کند )FTAتجاری )
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 موقعیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بندر انزلی در ایران )منبع:نگارندگان( .2 شکل

 

 (FTAمناطق آزاد تجاری)

ین مناطق ص خود با تعیبرداری از قدرت اقتصادی مناطق خادر سراسر جهان به دنبال تقویت و بهرهها بسیاری از دولت
 آزاد مناطقبا عنوان  کینزینوع جدید اقتصاد فوردی مناطق قطب رشد که در امروزه .اقتصادی هستند "آزاد"یا  "ویژه"

 قابل طریق چند از وندر این. شودمی شناختهدر  خارجی سیاست اصلی یکی از مؤلفه عنوان به شوند،شناخته می تجارتی
ستقیم گذاری مهسرمای اول، مناطق آزاد توسط کشورهای میزبان به عنوان یک برنامه اساسی برای جذب .است توجیه

ب و ارتقای ولوژی، کسخارجی، ترویج صادرات تولیدی و دستیابی به تنوع و رشد اقتصادی بلندمدت از طریق انتقال تکن
یی دارند، این مناطق به االکه میزان بیکاری بدوم، برای کشورهایی  .شوندهای مدیریتی کارآمد، در نظر گرفته میمهارت
 .(Hakimian,2011:853)آیند ای و ملی بشمار میمنطقههای تغال و کاهش بیکاری در زمینهمراکز ایجاد اشعنوان 

ی جهت ک الگو و روشیکند، مناطق آزاد به عنوان ها حرکت میشدن و آزادی جریاندر شرایطی که دنیا به سمت جهانی
 به کشورهاییپدید آمده است. تجرفوردیسم اصالح ساختار و کارکرد اقتصادی کشور مطابق با تحوالت عصر پست

های ریگیرفتن جهتگدهد که مناطق آزاد پل ارتباطی میان اقتصاد داخلی و جهانی با در نظر یافته نشان میتوسعه
 (. 55: 1389تولیدی، صادراتی و تکنولوژیک و در نهایت رسیدن به پیشرفت اقتصادی بوده است )رهنمود، 

های کالن اقتصادی و صنعتی در گذاریدر زمینه نظریه قطب رشد معتقدند سرمایه نظرانبه عنوان مثال اغلب صاحب
شهرهای بزرگ سبب رشد این مراکز شهری شده و در نهایت با افزایش قدرت این مناطق و گسترش کارکرد تأثیراتشان 

را در سطح وسیع ایجاد گردند و نوعی همگرایی بر کل اقتصاد سبب رونق در مقیاس گسترده در نواحی اطراف خویش می
در واقع هم  است و رشد در هند یشهرها ترینیعاز سر یکیبنگلور (.  به عنوان مثال 54: 1390کنند )قنبری، موسوی،می

ای ز گره شبکه اقتصاد جهانی است و هم مرکز رشد اقتصادی در جنوب هند و به عنوان یک قطب رشد در مقیاس منطقه
 یاقتصاد یو آغاز آزادساز یگرد یهامتعدد در بخش یعصنا ینچن، و همITهور و رشد صنعت با ظآید. جهانی به شمار می

 شده است یو مکان یبر خدمات منجر به رشد قابل توجه شهر از نظر اقتصاد یمبتن یع، بنگلور در صنا1990دهه  وایلاز ا

(Sudhira and et al,2007:379).  
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المللی بریتانیایی و زیرمجموعه شرکت تامسون یک خبرگزاری بین 1جمله رویترزهای جهانی از و به دلیل حضور رسانه
که  2شنژنچنین هممهمی از شبکه مطرح شده است.  ها به عنوان گرهرویترز با قدرت بیشتری در فضای اقتصاد جریان

هم مرز  4کنگو با هنگواقع شده  ینچ 3در جنوب استان گوانگدونگای از تجربه موفق مناطق آزاد به عنوان نمونه
(. شنژن با نداشتن منابع و عوامل C. Mosha,2019:19 ) بوده است یعشاهد رشد سر یکوتاه یاردر مدت زمان بس ،است

 یدیتول یروگاهن یکبه  یشهر کشاورز یکو از  یجهان یمرکز فناور یکشهر دور افتاده به  یکسال از  40 ی، طیدتول
رتبه  ینبه باالتر یینو حرکت از پا یارزش جهان یرهشهر به زنج یک یوستنپ یچگونگ. شنژن کل روند یافته استجهش 

 ,Ni کرده است  یلتبد یهم رده جهان یشهرها یدر ارتقا رقابت برا ییخود را به عنوان الگو ه است وگذاشت یشرا به نما

Kamiya,2019:17) .) 
ممکن  یکه به زود یندگویم گرانیلروف است و تحلمع ینچ یلیکونشنژن به دره ساز دید بسیاری از صاحب نظران 

-سخت یهایتخود بلکه قابل یکاییآمر یهایژگیافزار را مانند ونه تنها نرم یرابرخوردار شود، ز یشتریب یتاست از اهم

است.  یجهان یکیمجتمع الکترون یک، یمانند هواو ینیبزرگ چ یهاکند. شنژن خانه شرکتیم یبرا با هم ترک یافزار
 ؛و خودروساز کار یکیغول الکترون یک، 8دیوایبی ؛7تنسنت کیوکیوو  6چتوی یدارا ینترنتیشرکت ا یک، 5تنسنت

هوش  وی، ر10سنس تایم است. ییهوا یهایآورو فن ینبدون سرنش یماهایهواپ یدشرکت تول یک، 9ایجیدی
در رده  ینو براساس کشورها، چ داردم جهان قرار در رده پنج ی، شنژناز نظر رقابت اقتصادو  کندیکار م یمصنوع

ای پرقدرت مرز بودن با هنگ کنگ توانسته است به عنوان گرهو به دلیل هم (.(Ni,Kamiya,2019:1 نخست قرار گرفت
، 12، یونایتد پرس اینترنشنال11سیبیای مشخص دارند از جمله بیهای جهانی که در هنگ کنک ادارهاز طریق رسانه

 آفرینی بپردازد.به نقشها در سیستم فضای جریان 15، خبرگزاری فرانسه14، رویترز13سی.ان.ان
 بزا یفنزاور یزریو درگ یاقتصزاد یهمکزار یتو تقو یاتحاد با جبهه داخلاست.  "زدنپل" شبیه به عملعملکرد شنژن 

ر صنایع در شنژن د. (,Tang,2004:196   Ng) اجرا شده است یمرکز یزیربرنامه یستمتحت نظارت س یخارج یکشورها
تصزویری  والت صوتی وهای اینترنتی، محصای، تجهیزات ارتباطی فیبر نوری، دستگاهحال ظهور مانند محصوالت رایانه

 .(C. Mosha,2019:19 ) دیجیتال با فناوری پیشرفته سهم زیادی از بازار را در اختیار دارد
 

 ایاوراس یاقتصاد هیو اتحاد رانیا

ای ناهمگن از روابط بین سازمانی و انتشار مداوم اطالعات، فضایی یک سیستم نوآوری جدید است که مجموعهشبکه 
توان گفت عوامل کالن اقتصادی و دهد. میای را نشان میها و سایر منابع بازیگران درگیر در ادغام منطقهدانش، شیوه

                                                 
1 Reuters 

2 SHENZHEN 

3 Guangdong 

4 Hong Kong 

5 Tencent 

6 WeChat 
7 QQ 

8 BYD 

9 DJI 
10 SenseTime 

11 BBC 

12 United Press International 

13 CNN 

14 Reuters 

15 Agence France-Presse 
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های غربی تأثیر قابل (، تحریم2018) 1اساس گفته کوندرایواسیاسی تأثیر زیادی بر شدت فرایندهای ادغام دارند. بر 
ها پتانسیل جانشینی واردات را بهبود بخشیدند ولی مزایای مورد انتظار دیگر ادغام را توجهی بر روند ادغام داشته است: آن

ان و کشورهای عضو (. این ادغام به افزایش و توسعه موقعیت ژئواکونومیک ایرYu et al, 2019: 5,2اند )کاهش داده
توان زمان و قیمت کاالهای منتقل شده بین اروپا و های ارتباطی ایران میکند. به کمک راهاتحادیه کمک شایانی می

کنند جهت دسترسی به در این راستا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تالش میآسیا را بسیار کاهش داد. 
(. دولت ایران بر این باور است 533،529: 1398ران افزایش دهند )مهکویی، گودرزی، بازارهای آزاد روابط خود را با ای

پس از عضویت در مجتمع اقتصادی اوراسیا، به سمت و سوی تجارت آزاد با این کشورها حرکت کند. بر اساس این 
برای اولین بار  1395یا در سال استدالل ایران پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس

سایت خبرگذاری صدا و مطرح کرد، پیشنهادی که از جانب اعضای این اتحادیه مورد استقبال قرار گرفت )وب
 (.1397سیما،
دانیم انرژی نقش مهمی در روند توسعه ملی در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارد. هدف اصلی طور که میهمان
مشترک انرژی مواردی از جمله تأمین انرژی پایدار و امنیت انرژی است. از جمله اصول مهم و گیری یک بازار شکل

گذاری بازار، توسعه رقابت، برداشتن توان به مواردی از جمله: قیمتاساسی در ایجاد و گسترش بازار مشترک انرژی می
گذاری در بخش یط مطلوب برای جذب سرمایههای حمل و نقل، ایجاد محموانع تجارت در منابع انرژی، توسعه زیرساخت

های انرژی و هماهنگی تدریجی قوانین و مقررات ملی در زمینه انرژی اشاره کرد. روابط دو یا چندجانبه ایران با کشور
تواند بر اساس محوریت انرژی ایجاد شود. انرژی در موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران نقش عضو این اتحادیه می

ترین های ایران یکی از مهممعتقد است: ))راه 2گیرد. بایفدارد به همین دلیل در اقتصاد جهانی مورد توجه قرار می مهمی
: 1398ای رو به دنیاست.(( )مهکویی، گودرزی، های حمل و نقل کاال از قزاقستان به بازارهای جهانی و پنجرهراه

ی اقتصاد جهانی ادغام ایران در این اتحادیه، فرصتی مناسب برای ها(. امروزه با توجه به اهمیت شبکه525،527،529
 آید.  ها بشمار میچنین کاهش اثرات مخرب تحریمرونق اقتصاد ملی و هم

 

 
 

 نمایش موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه )منبع:نگارندگان( .3شکل 

                                                 
1 Kondratyeva 

2 Bayf 
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 های تحقیقیافته

 نطقه آزاد انزلیم

 40ر زمین و از هکتا 3200 ایران و جنوب دریای خزر و در استان گیالن قرار دارد و به بزرگیمنطقه آزاد انزلی در شمال 
 ری و خدماتهای صنعتی، بازرگانی و تجاری، گردشگکیلومتر مربع مساحت دریایی تشکیل شده است و شامل بخش

ارد. قه آزاد قرار دمال این منطکیلومتری در شرق شهر انزلی واقع شده است و دریای خزر در ش 23است. این منطقه در
ی مرتبط با هاتانسیلپمنطقه آزاد انزلی در دو بخش جداگانه در غرب و شرق بندر انزلی تشکیل شده است، که هر قسمت 

 شود در راستایمی ی جهانی شناختهای از شبکه(. منطقه آزاد انزلی که به عنوان گرهSafavi,2015:278خود را دارد )
 ماید: نیر را دنبال تواند موارد زای در اتحادیه اقتصادی اوراسیا میبرای رسیدن به ادغام منطقهاقتصاد جهانی 

 ر جهانی شدنهای داخلی و خارجی در عصشود تا بسیاری از شرکتتمرکز در هویت بخشی به برند که سبب می -1
ز اقتصادهای ارندهایی که باری کنند. در واقع گذسپاری در این منطقه سرمایهاطالعات و ارتباطات از طریق فرایند برون

بی برای رشد انداز خوشمکنندگان در اقتصادهای متوسط و کم درآمد که چشوند، به نوبه خود با مصرفپر درآمد ناشی می
ها ظرفیتبا در نظر گرفتن  (. در این راستا منطقه آزاد انزلی نیزGurry,2013:10شوند )اقتصادی در آینده دارند سازگار می

ئوپلیتیک و ژبه موقعیت  تواند به خلق انواعی از برندهای شناخته شده و معتبر با توجههای بالقوه خود میو توانایی
دست آمده از  نش فنی بهژئواکونومیک خود بپردازد و به عبارتی دورسپاری انجام دهد. استراتژی برندسازی به همراه دا

ل ینه ادغام و اتصاو غیره زم هایی مانند تلوزیون، رادیو، روزنامه، سینما، اینترنتنهطریق تحقق و توسعه و به واسطه رسا
ز طرفی دولت سازد و ایمای از یک شبکه جهانی است به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را محیا این منطقه که به عنوان گره

ند ایجاد مل کند. مانتواند مؤثر عقه میهای الزم در این منطقه در فرایند ادغام این منطبا فراهم کردن زیرساخت
ه خبری کالجزیره، شب ای مانند شبکه خبری راشاتودی،های رسانههایی جهت تبلیغات کارآمد از طریق سازمانزیرساخت

ینما و سی از جمله های، شبکه خبری اِن دی تی وی در هند و یا تبلیغات در سایر رسانهسرویس خبری چینسی ان ان، 
ی و سپارهت برونهای این منطقه در جهای این منطقه و نمایش زیرساختهایی در جهت معرفی تواناییمساختن فیل

ایش عرفی و نمهایی جهت مرونق برندینگ کاال و خدمات و یا تبلیغات گسترده در اینترنت از طریق ساخت وبالگ
ن منطقه یشتر در ایهای بگذارییش سرمایهموقعیت استراتژیک این منطقه  بستر مناسبی را جهت جذب مخاطب و و افزا

 (.151،127،124: 1396آورد )کاستلز،فراهم 

دارد. از  امل بستگیرشد واردات و صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بازارهای خارجی به چند ع -2
ی آن، سیا و شرکااتحادیه اوراجمله: وضعیت مطلوب قیمت در بازارهای خارجی، افزایش فعالیت و تقاضای اقتصادی 

-تورم باال می اقتصادی و گرا و افزایش تقاضا. همه این عوامل سبب تأخیر در زمان رکودافزایش تولید در صنایع صادرات

سیار مؤثر باشد. وامل زیر بعتواند در توسعه اقتصادی این اتحادیه با توجه به شود. ادغام اقتصادی منطقه آزاد انزلی می
 -2روپا قرار گرفته است. آسیا و ا 21جنوب نوستراک کریدور ترانزیت قرن -منطقه آزاد انزلی در کریدور شمال -1مانند: 

در بین  واد اولیهممنطقه آزاد انزلی به دلیل برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک مناسب امکان دسترسی آسان را به 
لینسکی بندر ه -3د. باشهای صنعتی میمناسبی برای برنامهآورد به همین دلیل مکان کشورهای همسایه خود فراهم می

رهای ارس به کشوف اروپای شمالی را از طریق روسیه به بندرهای شمالی و جنوبی دریای خزر و سپس از طریق خلیج
یق از طر جنوبی اروپا را وچنین منطقه آزاد انزلی امکان دسترسی به بنادر شمالی هم -4کند. شرقی آسیا متصل میجنوب 

 (. Safavi,2015:278کند )رودخانه ولگا و ولگادن فراهم می
ای توان منطقه آزاد انزلی را در رأس جریانات در سیستم شبکهبا توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران می

 -1شود، متصور شد: می( مشاهده 4) شکلاقتصاد جهانی در زمان ادغام با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدین شرح که در 
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سپاری و برقراری ارتباط تجاری ایران با اروپا از طریق: پیوند منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد آستاراخان در امکان برون
چنین ارتباط بندر انزلی به آستاراخان و در نهایت رسیدن به مسکو گ و همپترزبورسنروسیه و در نهایت دسترسی به 

امکان برقراری ارتباط تجاری کشورهای اروپایی به کمک ایران که در رأس کریدر شمال به جنوب  -2پایتخت روسیه. 
ی که امکان افارس و عمان به گونهقرار دارد با کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نهایت هند از طریق دریای خلیج 

پیوند منطقه آزاد انزلی به بندر عباس در جنوب ایران و در نهایت از طریق دریای عمان به شهر بمبئی پایتخت تجاری 
چنین این ادغام سبب رونق کریدر غرب به شرق و احیای دوباره جاده ابریشم اما به معنایی هم -3سازد. هند را ممکن می

منطقه آزاد آکتاو در قزاقستان و سپس رسیدن به چین و شرق آسیا را فراهم در ایران به دیگر از طریق پیوند بندر انزلی 
 سازد . می

ر منطقزه د اشزتغال دداری امروز اهمیت بسیاری یافته است. این صنعت عالوه بر ایجزاصنعت توریسم در عصر سرمایه-3
یزن راسزتا ااقع شزود. در سپاری موثر وفرایند برون های خارجی و رونق برندینگ و توسعهگذاریتواند در جذب سرمایهمی

و رونزق  وط هواپیمزاییالمللی، افزایش خطزهای بینهای الزم مانند ساخت هتلتواند با فراهم کردن زیرساختدولت می
تاریخی شهر  ولمللی انزلی االمللی رشت، رونق مراکز تفریحاتی مهیج از جمله سواحل دریای خزر و تالب بینبین فرودگاه

-ونترش امزر بزرالمللی جهزت گسزماسوله و غیره شرایطی را جهت تبدیل شدن این منطقه به یک منطقه توریستی بین

 سپاری و رونق برندینگ و اتصال این منطقه به شبکه اقتصاد جهانی را فراهم سازد.
 

 
 ندگان(آزاد انزلی )منبع:نگار گذاری در منطقههای سرمایهخالصه فرایند تأثیرات رسانه در ایجاد فرصت .4شکل 

 

 اتو پیشنهاد گیرینتیجه

گیری برندینگ مکانی و بازاریابی مکان در شبکه اقتصاد جهانی به خوبی برای همه در دنیای جدید تأثیر رسانه در شکل
اطالعات و ها که در نتیجه ظهور پدیده جهانی شدن و گسترش فناوری آشکار شده است. با رشد و توسعه فضای جریان

هایی مانند ایم. به طور کلی رسانهای در تراز جهانی بودهارتباطات شکل گرفته است، شاهد بسط روزافزون نظریه شبکه
شوند و مرزهای فضای ها در شبکه جهانی میهایی سبب اتصال گرهسینما، تلویزیون، رادیو، اینترنت و غیره همانند پل
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داری جهت ایجاد اقتصاد انتکست، اهداف اقتصادی از اهمیت بسزایی در نظام سرمایهشکنند. در این کمطلق را درهم می
دهنده های فراملی است و این فرایند نشانها در اختیار شرکتگردد. بدین ترتیب امروزه مالکیت رسانهجهانی برخوردار می

تر بیان طور که پیشآید. همانبشمار می توسعه گسترده منافع اقتصادی و فناوری از طریق رسانه در شبکه تجارت جهانی
های هاست که با عنوان گرهآفرینی روز افزون فضای مکانکردیم در این واقعیت اجتماعی نو آنچه اهمیت دارد نقش

ها در حال تسخیر مرزهای ملی یکی پس از دیگری اند و در پلتفرم جهانی از طریق شبکهپردازی شدهشبکه جهانی مفهوم
شود. کشور ایران نیز در به جهانی هموار از نگاه اقتصادی است که امروزه با عنوان اقتصاد جهانی شناخته میو رسیدن 

هاست. در این راستا ادغام جایگاه نظام جهانی به عنوان یک فضای مکانی در حال تالش برای رسیدن به فضای جریان
گیرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از نظر قرار میپارچه در سطح جهانی مورد ای به عنوان فرایندی یکمنطقه
آید. در این جریان عوامل ها به شمار میهای حاضر برای ورود کشور ایران به اقتصاد جهانی در شرایط تحریمجریان

در این اتحادیه  ای در فرایند هرچه بهتر ادغامکنندهها نقش تعیینکالن اقتصادی و اجتماعی، گسترش حوضه نفوذ رسانه
ای سپاری و دورسپاری در جامعه شبکههایی مناسب جهت برندینگ کاال و خدمات و گسترش فرایند برونو ایجاد فرصت

و مقوله  یجهان یهابر رسانه یشترتوجه و تمرکز ب با ایجاد شرایط مناسب جهت یمنطقه آزاد انزلکنند. در نهایت ایفا می
یه اقتصادی منطقه در سطح اتحاد یناز ا یبهتر یرتصو تواندمی یاسوراا یاقتصاد یهاتحاد یدر کشورها یمکان یبرندساز
به نمایش بگذارد. به  یو جهان یامنطقه یگذاریهاماز سر یبهتر هایفرصتجهت جذب  یدر سطح جهان یاو  اوراسیا

های کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به عنوان مثال روابط عمومی منطقه آزاد انزلی با برقراری نوعی دیپلماسی با رسانه
-تواند شرایطی را جهت تهیه گزارش در ارتباط با فرصتهای جهانی میهای کشور چین و سایر رسانهویژه روسیه، رسانه

ای و جهانی جهت بازاریابی مکان های منطقه آزاد انزلی در قالب مستنداتی از این منطقه در سطح منطقهها و ظرفیت
 های جهانی به سمت منطقه آزاد انزلی جذب گردند. ند تا از این طریق سرمایهفراهم آور

 
 پیشنهادات 

ص اهمیت ادغام پیشنهاد مشخص در خصو 3ضمن توجه و تمرکز بر مواردی که در خصوص منطقه آزاد انزلی بیان شد. 
 دهیم:ئه میها ارااین منطقه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در نهایت اتصال به فضای جریان

هایی از اند تا بسیاری از مناطق در نقاط مختلف کره زمین در قالب گرهها فرصتی را فراهم آوردهدر عصر حاضر رسانه -1
-ها متصل گردند. حضور رسانههای تلویزیونی و اینترنتی و غیره به فضای جریانها و شبکهشبکه جهانی از طریق آیکون

در کشور روسیه در سطح  4، تاس3، اسپوتنیک2، ریانووستی1جمله شبکه خبرگذاری راشاتودیهای مهم و تأثیرگذار از 
های مهم تلویزیونی مانند بی.بی.سی، رویترز، سی.ان.ان، یونایتدپرس کنند و یا شبکهالمللی فعالیت میمحلی و بین

از طریق فرایند ابر منطقه آزاد انزلی های مهمی را در برکنک چین دفاتر معتبری دارند، فرصتاینترنشنال که در هنگ
شبکه اقتصاد جهانی قرار خواهند داد. در این راستا روابط عمومی منطقه آزاد انزلی با برقراری دیپلماسی ادغام و اتصال به 

یند گذاری از طریق فراهای این منطقه را در سطح جهانی جهت سرمایهها و ظرفیتتواند فرصتها میکارآمد با این رسانه
 سپاری محیا سازد.  دورسپاری و برون

ه اجالس مللی از جملالهای مهم در سطح بینتواند با شرکت در بسیاری از اجالسمدیرعامل منطقه آزاد انزلی می -2
های رمایهین طریق ساداووس در جهت بازاریابی مکانی و تالش برای خلق و نمایش برندینگ مکانی تالش نمایند تا از 

 ا به سمت منطقه آزاد انزلی جذب نماید.جهانی ر

                                                 
1 Russiatoday 

2RIANOVOSTI  

3 Sputnik 

4 Tacc 
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القوه و هزای بزناییهای جهانی در این منطقه جهت تهیه گزارش از توافراهم نمودن بستر مناسب جهت حضور رسانه -3
ذاری گزذب سزرمایهالمللزی و در نهایزت جزهای این منطقه در قالب مستنداتی کارآمد و نمایش آن در سطح بزینظرفیت

 جهان از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این منطقه شود.مناطق مختلف 
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