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گردشگری ،یکی از ارکان مهم اقتصادی در بسیاری از شهرهاست که نقش عمدهای در ایجاد درآمدهای پایدار،
اشتغال ،حفاظت از زیرساختها و افزایش کیفیت خدمات عمومی شهری ایفا میکند .از اینرو ،موجب تحرک
اقتصاد شهری و حرکت صحیح آن در مسیر توسعۀ پایدار میشود.
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روش تحقیق مقاله از انواع تحقیقات موردی است که بر اساس هدف در دستهبندی تحقیقات کاربردی قرار
میگیرد .تحقیقات کاربردی به واقع در صدد بهکارگیری نتایج تحقیقات بر اساس اهداف مشخص هستند.
مقالۀ حاضر در عین حال بر اساس نوع در زمرۀ تحقیقات موردی است که به بررسی موضوع در سطح شهرداری
تهران پرداخته است.
مدیریت شهری تهران با برنامهریزی صحیح و کشف فرصتهای پنهان بخش گردشگری میتواند درآمدهای
پایدار خود را افزایش دهد و منابع درآمدی نوینی برای شهرداری تهران فراهم کند .در یک جمعبندی نهایی
میتوان گفت که درآمدهای حاصل از گردشگری به دالیل زیر در زمرۀ درآمدهای پایدار قرار میگیرند.
درآمدهای حاصل از گردشگری منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی میشود .از سوی دیگر ،دومین منبع
درآمدی پایدار شهرداری تهران درآمد حاصل از دریافت بهای خدمات ارائهشده (خدمات حملونقل ،حق
پارک ،ورودیه به مراکز تفریحی و سرگرمی و )...است .آشکار است که با افزایش تعداد گردشگران ،عالوه بر
شهروندان شهر تهران ،دریافت هزینه بابت استفاده از این خدمات چند برابر خواهد شد.
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اقتصاد گردشگری یک فعالیت پویا و چندوجهی است که نهتنها مولد درآمد است ،بلکه بهعلت ضریب تکاثری
درآمدی و اشتغال گردشگری منجر به توسعۀ سایر بخشها در اشتغال و درآمد نیز خواهد شد.

مقدمه
فعاليتهاي مربوط به گردشگري در جهان از سال  1970تا 1990
ميالدي به ميزان 300درصد و طي دهۀ  1990معادل نيمي از اين ميزان
افزايش يافته است .به طوري كه طی سال  1999ميالدي تعداد 425
ميليون نفر در سراسر جهان مسافرت كردهاند كه اين مقدار معادل 8

نویسنده مسئول:

ایمیلa.faraji@ut.ac.ir :

درصد از كل جمعيت جهان است .حدود  60درصد از اين مسافرتها
مربوط به صنعت توريسم است .بيشترين حجم گردشگران در كشورهاي
پيشرفته انجام شده است ،به طوري كه اروپا بهتنهايي پذيراي بيش از
نيمي از جمعيت گردشگران جهان است .در كشورهاي در حال توسعه
صنعت گردشگري بيشتر جنبۀ ملي دارد ،به طوري كه بر اساس برخي
آمارها حجم گردشگري داخلي ده برابر حجم گردشگري بينالمللي
است .از نظر اقتصادي نيز در كشورهايي كه اقتصاد وابسته دارند ،سهم
گردشگري از درآمد ناخالص ملي حدود  6درصد و گاهي بيشتر از اين

اسداله راشدی و همکاران

مقدار است ،به طوري كه اين مقدار در برخي كشورهاي حوضۀ كارائيب
به  15تا 30درصد ميرسد .به طور كلي ،سرمايههاي هنگفتي در بخش
گردشگري صرف ميشود .اين نوع سرمايهگذاريها در سال  1992حدود
 438ميليارد دالر يعني  7درصد از كل سرمايۀ جهان بوده است و حدود
 130ميليون نفر يعني معادل يك چهارم از كل نيروي كار جهان در اين
بخش اشتغال داشتهاند .با توجه به موارد یادشده و وجود پتانسيلهاي
بالقوۀ زیاد در منطقه ميتوان گام مناسبي براي جذب سرمايهها و استفادۀ
بهينه از منابع در رفع مشكل اشتغال در جامعه برداشت (سازمان جهانی
گردشگری.)1
یکی از مسائل مهم شهرداریها در سراسر جهان ،کسب درآمد پایدار
برای تأمین هزینۀ خدمات شهری است .از سوی دیگر ،لزوم تحقق توسعۀ
پایدار ،دسترسی به منابع مالی پایدار در شهرداریها را اجتنابناپذیر
کرده است .در سالهای اخیر ،عالوه بر چالشهای موجود در کسب
درآمد شهرداریها ،ناپایدار بودن منابع درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته
است .منابع درآمدی ناپایدار که در سرآمد آن درآمد حاصل از عوارض
ساختوساز و عوارض مازاد تراکم قرار گرفته است ،مشکالت جدی در ادارۀ
شهر و دستیابی به توسعۀ پایدار شهری ایجاد میکند .همچنین ،اتکای
بیش از حد بسیاری از شهرداریهای کشور بهویژه تهران ،به درآمد ناشی
از بخش مسکن ،عالوه بر تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن ،شهرداریها
را در مقاطع زمانی مختلف با مشکالت و بحرانهای مالی قطعی ،مواجه
ساخته است .عالوه بر مشکالت مطرحشده ،درآمد شهرداریها به موجب
قوانین نیز محدود شده است .طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی
شهرداری در سال  1362بیتوجه به مبانی نظری حاکم به روابط مالی
دولت و شهرداری و ادامۀ این سیاست در سالهای بعدی ،شهرداریهای
کشور را در شرایط بغرنجی قرار داد .همزمان با کاهش کمکهای دولت
به شهرداریها و اعمال سیاستهای خودکفایی شهرداریها ،شهرداریها
به شیوههای مختلفی متوسل شدند .به طوری که طی سالهای 1362ـ
 1377بیشترین منبع درآمد قابل اتکای شهرداریهای کشور برای تأمین
هزینۀ مبتنی بر عوارض ساختمانها ،فروش تراکم و تغییر کاربری
اراضی بوده است .فروش مازاد تراکم موجب تأثیرات نابجا بر سیستم
شهری ،تراکم جمعیت و کاهش فضاهای عمومی و باز میشود .از دیگر
معضالت ناشی از مشکالت مالی شهرداری ،توسعۀ قارچگونۀ شهر به
علت ساختوسازهای غیراصولی و غیرمهندسی در حاشیۀ شهرهاست.
همچنین ،تأخیر در پروژههای عمرانی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی،
باغها و فضای سبز که منابع تولید اکسیژن شهر هستند ،در زمرۀ مشکالت
ناشی از مشکالت مالی شهرداری محسوب میشوند (عباسی کشکولی و
باقری کشکولی .)1390 ،تمامی موارد یادشده موجب نارضایتی شهروندان
در سالهای اخیر شده و کیفیت زیست در شهر تهران را کاهش داده
است .طبق سالنامۀ آماری شهرداری تهران 57 ،درصد از درآمدهای نقدی
این سازمان ،به بیانی  51952میلیارد ریال ،در سالهای 1393-1390
متعلق به درآمدهای ناپایدار بوده است .از آنجا که مهمترین منبع درآمدی
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شهرداری ،درآمدهای ناپایدار ناشی از ساختوساز (شامل عوارض بر
ساختمانها و اراضی ،پروانههای ساختمانی ،تراکم و تفکیک زمین ،حذف
پارکینگ و )...است ،در صورت بروز رکود در بخش ساختوساز ،شهرداری
با بحرانهای مالی مواجه شده و تکیه بر اینگونه درآمدها شرایط مشکالت
مالی را فراهم میکند.
از آنجا که روشهای سنتی درآمدزایی در شهرها ،هزینههای فزایندۀ
ادارۀ شهر را پاسخگو نیست ،گردشگری شهری توانسته است به عنوان
منبع درآمدی پایدار و قابل اتکا ،توجه مدیران شهری را به خود جلب کند.
گردشگری شهری ،نیروی اقتصادی قدرتمندی برای درآمدزایی
و عایدی مالیاتی بهشمار میرود .بازدیدکنندگان و مخارج آنها و اثر
ضریب تکاثری از مولدهای اثر اقتصادی در یک شهر یا یک مقصدند.
شهرداریها ،با آگاهی از تأثیرات اقتصادی گردشگری و توسعۀ گردشگری،
میتوانند از این منافع عظیم اقتصادی بهرهمند شوند .در نتیجه ،دیگر
نیازی به اتکا به منابع درآمدی ناپایدار نخواهد بود و فراتر از کسب درآمد
شهرداریها از طریق گردشگری ،بخشهای دیگر اقتصادی و جوامع
محلی نیز از این منافع برخوردار خواهند شد .با رونق چرخۀ اقتصادی
شهرها و افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها ،این سازمانها نقش خود
را بهعنوان شتابدهندهها و حامیان صنعت گردشگری بهتر انجام خواهند
داد .بنابراین ،جذب  20میلیون نفر گردشگر و  25میلیارد دالر درآمد از
صنعت گردشگری در افق چشمانداز سال  1404منطقیتر خواهد بود.
مبانی نظری

 -1درآمد شهرداری
درآمد از نظر آییننامۀ مالی شهرداریها مصوب 1346/04/12
(با اصالحات بعدی) به شرح ذیل تعریف شده است .مادۀ  :29درآمد
شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم میشود:
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)؛
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی؛
بهای خدمات و مؤسسههای انتفاعی شهرداری؛
درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری؛
کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی؛
اعانات و کمکهای اهدایی (عباسزاده.)1390 ،
در تکمیل تعریف یادشده ،درآمدهای شهرداری منافع مالی و غیرمالی
است که شهرداریها برای تأمین نیازها و هزینههایشان بهدست میآورند.
 -2درآمد پایدار
حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دورۀ زمانی با تضمین ایجاد
همان سطح درآمد در دورۀ آینده در شرایطی که نظام اقتصادی با
محدودیتهای منابع ،نیروی کار ،سرمایههای تولیدی توسط بشر و
سرمایههای طبیعی مواجه است .درآمد پایدار ،به درآمدهایی گفته
میشود که مداوم ،سالم و مطلوب باشند .مداوم بودن به این معنا که
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مدیریت بهتر اکوسیستمها) در همۀ سطوح (محلی ،ملی ،منطقهای و
جهانی) مورد اهمیت است .ولی سطح شهری به علت تمرکز پیوستۀ رو
به رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی ،بهویژه در کشورهای در حال
توسعه ،توجه بیشتری را جلب کردهاست.
پیشبینیهای سازمان ملل برآورد کرده است که تا سال  2030بیش
از  60درصد مردم جهان در نواحی شهری زندگی خواهند کرد .با وجود
اینکه شهرها فقط حدود  2درصد از سطح زمین را اشغال کردهاند ،آنها
بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند ،که  75درصد از منابع
جهان را مصرف کرده و اصلیترین تولیدکنندۀ ضایعات در جهان هستند.
شهرها به دلیل نیاز به انرژی و خوراک به ساختارهای بزرگ تهیکننده
و تحلیلبرنده جهان تبدیل شدهاند (اگر . )2005 ،3البته ،پایداری شهری
فقط مربوط به مقوالت زیستمحیطی نیست ،بلکه رسیدن به پویایی
اقتصادی ،برابری در توزیع منافع اقتصادی ،دسترسی مناسب به نیازهای
اساسی انسانی ،عدالت اجتماعی و حقوق بشر ،اهداف بااهمیتی هستند که
برای دستیابی به شهری پایدار ،باید لحاظ شوند.
اقتصاد شهری پایدار باید نیازهای پایۀ انسانی و اجتماعی ،مانند
دسترسی به وسایل تأمین معاش ،حق انتخاب و مشارکت در تعیین
سرنوشت ،دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه را برآورده سازد.
همچنین ،مصرف منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به حداقل ممکن برساند
و فناوریای را برای جایگزینی آنها دنبال کند .اقتصاد شهری پایدار یا
سبز ،فقط در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را به دست
آورد نیست ،بلکه پایدار بودن منابع درآمدی و مطلوب بودن آن در اولویت
قرار دارد .پایداری در درآمدها مستلزم آن است که نخست اینکه این اقالم
از استمرار برخوردار باشند و دوم اینکه دستیابی به این درآمدها نباید
شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد.
درآمدهای شهری نقش بالقوه و عمدهای در ایجاد زیرساختهای
پایدار دارد .شهرها در ایجاد زیرساختهای پایدار (برای مثال ،توسعۀ
زیرساختهایی که برای محیط زیست مفیدند) و همچنین پایدارسازی
زیرساختهای موجود (برای مثال ،کاهش تأثیرات زیستمحیطی
حملونقل) سرمایهگذاری میکنند .عالوه بر این ،بیشتر منابع درآمدی
شهرها به همین زیرساختها وابستهاند از جمله حملونقل و ترافیک.
طراحی این منابع درآمدی ،میتواند موجب تقویت یا تضعیف پایداری
شهرها شود (سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی .)2001 ،از آنجا که
وابستگی بیش از حد منابع درآمدی شهرداریها به ساختوساز و رشد
و توسعۀ سکونتگاهی ،موجب تهدید و تخریب وضعیت پایدار شهری
میشود ،ایجاد منابع درآمدی پایدار ضرورتی حیاتی محسوب میشود.
بر این اساس ،مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداریها درآمدهای
حاصل از دریافت بهای خدمات ارائهشده به شهروندان (خدمات
حملو نقل ،حق پارک ،ورودیه به مراکز تفریحی و سرگرمی متعلق به
شهرداری ،اجارهبهای تأسیسات شهرداری و )...است (دانش جعفری و
فرجی مالئی.)1392 ،

نوسانهای اقتصادی و اجتماعی ،تأثیری بر دریافت و میزان آن نداشته
باشد .سالم بودن از این نظر است که سالمت شهری را تضمین کند و
آثار زیستمحیطی منفی نداشته باشد .مطلوب بودن به این معنا که آثار
اجتماعی مثبت داشته باشد ،عدالت اقتصادی و اجتماعی را رعایت کند،
سهلالوصول باشد و توسعۀ پایدار شهری را تضمین کند (حسنزاده و
خسروشاهی.)1388 ،
درآمدهای پایدار باید بهگونهای تعریف شوند که دستیابی به آنها،
شرایط کیفی شهر را بهعنوان یک پدیدۀ زنده در معرض تهدید و تخریب
قرار ندهد .به بیان دیگر ،مطلوب بودن و سالم بودن درآمد اهمیت دارد
(شرزهای و قطمیری.)1380 ،
پیشینۀ تحقیق
اصطالح توسعۀ پایدار به صورت وسیع بعد از گزارش کمیسیون
«برانتلند» تحت عنوان آیندۀ مشترک ما و اجالس ریو  1987مطرح شد.
براساس گزارش برانتلند ،توسعۀ پایدار سه بعد اصلی دارد که عبارتاند
از :ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی (سازمان ملل متحد.)1987 ،
بعد اقتصادی به رشد اقتصادی و سایر پارامترهای اقتصادی مرتبط است
و در آن رفاه فرد و جامعه باید از طریق استفادۀ بهینه و کارایی منابع
طبیعی و توزیع عادالنه منافع حداکثر شود .بعد اجتماعی به رابطۀ انسان
و انسان ،تعالی رفاه افراد ،سالمت و بهداشت و خدمات آموزشی ،توسعۀ
فرهنگهای مختلف و برابری و رفع فقر مربوط میشود .بعد زیستمحیطی
با حفاظت و تقویت پایۀ منابع فیزیکی ،بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط
است و به رابطۀ طبیعت و انسان میپردازد (سازمان ملل متحد.)2002 ،
در ابتدای امر ،بعد زیستمحیطی نسبت به سایر ابعاد توجه بیشتری را
به خود جلب کرد.
اجالس ریو با اجتماع بسیار عظیم مسئوالن و متخصصان مسائل
متعددی را به طور مفصل بررسی کرد .مهمترین نتیجۀ این اجالس
جمعبندی آن است که به عنوان دستور کار  212شناخته شد .دستورالعمل
 ،21سندی است که شامل  40بخش میشود .در این  40بخش موضوعات
گستردهای همچون تشویق توسعۀ پایدار شهری ،مقابله با معضل نابودی
جنگلها ،توسعۀ تجهیزات حفاظت از محیط زیست ،ادارۀ اکوسیستمهای
حساس کوهستانی و ادارۀ آبهای خطرناک بررسی میشود (سازمان ملل
متحد.)1992 ،
شهرنشینی شتابان موجب شده تا امروزه شهرهای کشورهای جهان
سوم با مجموعهای از مسائل در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی
و زیستمحیطی روبهرو شوند .از اینرو ،وظیفۀ توسعۀ پایدار در این
کشورها فراتر از مفهوم آن در کشورهای توسعهیافته است ،زیرا هدف از
ایجاد چنین توسعهای ،ایجاد محیطی است که در آن ،مردم هم بتوانند
ظرفیتها و تواناییهای خود را گسترش دهند و هم بتوانند فرصتهایی
را برای نسلهای کنونی و آینده ایجاد کنند .اهداف توسعۀ پایدار (تأمین
نیازهای اساسی ،بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و

3 Egger

2 Agenda 21

129

فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره  ،9شماره  ،3پاییز  ،1399ص 137-127

درآمدهای پایدار گردشگری شهری
در سالهای اخیر ،تصمیمگیرندگان و مدیران شهری ،برای استفاده
از درآمدهای گردشگری به توسعۀ همهجانبۀ گردشگری در شهرها
پرداختند .از اینرو ،گردشگری به یکی از منابع اصلی درآمد در شهرها
تبدیل شده است ،بهخصوص در شهرهایی که با صنایع و منابع مالی
ساختوساز محصور شدهاند(هاروی .)1983 ،4به بیانی ،رشد گردشگری
در شهرها ،موجب تقویت اقتصاد شهری و در نهایت ،ارتقای منافع جوامع
محلی شده است (اویسال.)2015 ،5
در کنفرانس هبیتات  ،3که در شهر کیتو در اکتبر  2016برگزار
شد ،بر لزوم تأمین مالی پایدار شهر تأکید شد .اما در سومین کنفرانس
بینالمللی توسعۀ مالی پایدار که در سال  2015در آدیسآبابا توسط
سازمان ملل برگزار شد ،باصراحت بر گردشگری ،برای دستیابی به هدف
توسعۀ پایدار شهری تأکید شد (سازمان ملل متحد .)2015 ،به طور کلی،
گردشگری صنعتی است که روزبهروز بر اهمیت آن افزوده میشود .علل
زیر اهمیت گردشگری را دوچندان میکند:
پرسودترین فعالیت است؛
اشتغالزاست و سبب افزایش درآمد میشود؛
شهرداریها را از وابستگی به کمکهای دولتی و درآمدهای ناپایدار
از جمله فروش تراکم میرهاند.
افزایش درآمدزایی ارزی؛
تحرک سرمایههای مالی؛
جلب سرمایههای خارجی؛
بهسازی و توسعۀ تأسیسات زیربنایی؛
بهکارگیری تواناییهای موجود محلی؛ و
توسعۀ منطقهای (ضرغام.)1381 ،
گردشگری شهری در کشورهای پیشرفته پردرآمدترین نوع
گردشگری است و در زمینۀ اقتصادی تأثیرات انکارناپذیری دارد .یکی
از آثار اقتصادی مهم گردشگری شهری ،افزایش درآمد مراکز و واحدهای
خدماتی -بازرگانی و صنعتی (بهویژه صنایع دستی) شهر و در نتیجه ایجاد
زمینۀ مناسب برای افزایش مالیات و درآمدهای شهری است.
با توجه به علل گفتهشده ،گردشگری به شرط اینکه در چارچوب
زیستمحیطی توسعه یابد و تهدیدی برای منابع طبیعی و جاذبههای
شهری نباشد ،حداقل شاخصههای پایداری را دارد .به بیانی ،درآمدهای
شهرداری در صورتی پایدار تلقی خواهند شد که حداقل از دو خصیصۀ
تدوامپذیری و حفظ کیفیت محیط زیست و فضای شهری برخوردار باشند
ش جعفری و فرجی مالئی.)1392 ،
(دان 
یکی از تأثیرات درخور توجه گردشگری در شهرها ،افزایش درآمدهای
مالیاتی است .از آنجا که گردشگران از سایر مناطق یا کشورها میآیند،
مخارج آنها افزایش پایۀ مالیاتی را برای مقاصد میزبان بههمراه دارد.
عالوه بر مالیات بر فروش رایج ،گردشگران گاهی مالیاتها را از روشهای

غیرمستقیم پرداخت میکنند :مالیاتهای فرودگاهی ،هزینۀ خروج،
عوارض گمرک و مالیاتهای ویزا فقط برخی از انواع روشهای رایج برای
اخذ مالیات از گردشگران است (گلدنر6وریچی.)2009،7
بر اساس تحقیقات انجامگرفته ،اخذ مالیات پایدارترین نوع درآمد
محسوب میشود که در حال حاضر اصلیترین منابع درآمدی بیشتر
شهرداریها و حکومتهای محلی جهان را به خود اختصاص داده است
(ایراندوست .)1394 ،بنابراین با توسعۀ گردشگری ،درآمد حاصل از
مالیات نیز افزایش مییابد .برخی از دولتهای محلی و شهرداریها ،بخش
گردشگری را به عنوان یک منبع درآمد مالیاتیاستفاده میکنند .بهطور
کلی ،میتوان مالیاتهای گردشگری را به سه دسته تقسیم کرد؛ مالیات بر
محصوالت گردشگری ،مالیات بر گردشگران و اخذ هزینه از استفادهکننده.
دومین منبع پایدار درآمدهای شهرداری ،درآمد حاصل از دریافت
بهای خدمات ارائهشده (خدمات حملونقل ،حق پارک ،ورودیه به مراکز
تفریحی و سرگرمی و )...است (شرزهای و ماجد .)1390 ،پرواضح است که
با افزایش تعداد گردشگران ،عالوه بر ساکنان محلی ،دریافت هزینه بابت
استفاده از این خدمات چندبرابر خواهد شد.
نکتۀ بااهمیت دیگر این است که اقتصاد گردشگری بهعنوان یک
فعالیت پویا و چندوجهی ،نهتنها مولد فرصتهای مناسب اشتغال و
درآمدزایی ،رفاه و توسعۀ اقتصادی مردم شهرها خواهد شد؛ بلکه ابزاری
مناسب برای شناخت فرهنگها و نشردهندۀ ارزشها ،باورها و رسوم
جوامع گوناگون است (درامی 8و مور.)2004،9
در صورت تداوم صنعت گردشگری بهعنوان یک منبع درآمدی
در اقتصاد شهری ،میتوان تأثیرات زیستمحیطی همچون حفاظت از
ط زیست ،حفاظت از اماکن باستانی و تاریخی و احیای مجدد آنها
محی 
و محوطهسازی و ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی متصور شد
که این امر پایداری گردشگری را به طور درخور توجهی افزایش میدهد.

فرصتهای گردشگری شهری
رشد تقاضای گردشگری شهری ،منجر به افزایش رقابت میان
شهرهای مقاصد گردشگری شده است .این جریان ،شهرهایی را که در
سطح بینالمللی مطرح نیستند ،اما محصوالت متمایزی برای ارائه به
گردشگران دارند را برای حضور در رقابت توانمند میسازد .در واقع،
مدیران شهری با استفاده از این فرصتها میتوانند موقعیت خود را در
سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی تثبیت کنند.
به طور کلی امروزه فرصتهای گردشگری شهری نقش مهمی در
جذب گردشگران به شهرها دارند .مهمترین فرصتهای گردشگری شهری
به شرح ذیل هستند:
گردشگری فرهنگی .فرهنگ یکی از عوامل انگیزشی در صنعت
گردشگری است که بهسرعت در حال رشد است .الو ( )1996علت این
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رشد چشمگیر را افزایش امید به زندگی و رفاه میداند ،که به افراد فرصت
میدهد تا در سنین باالتر سفر کنند .برای مثال ،تنوع فرهنگی و معماری
اروپا موجب شده است تا این قاره به عنوان پیشگام در صنعت گردشگری
شناخته شود .بر اساس سازمان جهانی جهانگردی ،اسپانیا در سال ،2004
پس از فرانسه ،دومین مقصد پیشروی تاریخی و فرهنگی در میان مقاصد
گردشگری بود .گردشگری و فرهنگ میتواند به جذابیت هرچه بیشتر
مقاصد کمک کند ،به این دلیل که میراث فرهنگی با ایجاد ارزش ،محرک
توسعۀ اقتصادی-اجتماعی جوامع محلی است .درک فرهنگی در حال
توسعه و عالقهمندی رو بهرشد نسبت به میراث فرهنگی ،منجر به افزایش
تعداد گردشگران فرهنگی و توسعۀ محصوالت جدید میشود .برای مثال،
بر اساس سازمان جهانی جهانگردی 37 ،درصد از کل سفرها متعلق به
بخش فرهنگی است.
بوکار .10شهرهای بزرگ ،مراکز مهم اقتصادی هستند .بنابراین،
کس 
گردشگران تجاری را جذب میکنند .گردشگری تجاری نیز بر اثر جهانی
شدن و بهبود ارتباطات راه دور افزایش مییابد .در سال « ،1996اوپرما،»11
توسعۀ مراکز کنفرانس و همایش در شهرهای بزرگ را ،بهعنوان یک
استراتژی محبوب در صنعت گردشگری ،خاطرنشان کرد .بسیاری از
شهرها ،گردشگران تجاری را مطلوبترین نوع گردشگران میدانند ،به این
دلیل که آنها معموالً سهبرابر گردشگران عادی هزینه میکنند.
دیپلماسی (فرصتهای سیاسی) .دیپلماسی عمومی ،بهرهگیری دولت
از فرصتها برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک است و گردشگری مؤثرترین
پدیدهای است که میتواند بهعنوان یک فرصت نقش بسیار مهمی در
توسعۀ دیپلماسی عمومی ایفا کند .صنعت گردشگری در توسعۀ سیاسی،
ایجاد و گسترش صلح و نیز رشد و توسعۀ اقتصادی نقش بسیار مهمی به
عهده دارد (رضایی .)1393 ،دیپلماسی گردشگری به نقش گردشگری در
ایجاد صلح ،رونق اقتصادی و افزایش درآمد ،خنثیسازی تبلیغات منفی
خارجی اشاره دارد (همان) .با توجه به اینکه گردشگری تعامل فرهنگی
میان مردم است ،میتواند حامل پیامی برای ایجاد دیپلماسی پایدار و از
بین رفتن بسیاری از سوءتفاهمها میان ملتها و دولتها باشد .بنابراین،
گردشگری میتواند در پرتوی دیپلماسی مثبت نیروهای همگرا ،مناطق
و در مجموع جهان را به سوی همگرایی حرکت داده و ادراک منافع و
خرد جمعی را برای دستیابی به اهداف در پرتوی همکاری ،تعاون ،ثبات
و آرامش امکانپذیر سازد.
برخی از شهرها در درجات مختلف نقش بینالمللی دارند که این
نقش ظرفیتهای گردشگری و منافع اقتصادی حاصل از گردشگری را
افزایش داده است .شهرهایی همچون وین ،ژنو ،مادرید ،بروکسل و....
دارای چنین نقشی هستند.
رویدادهای ویژه .12رویدادهای ویژه برای بررسی رویدادهایی که
تکرارناپذیر هستند و در سال یکبار اتفاق میافتند ،استفاده میشود.
رویدادهای ویژه در یک شهر طی یک سال حتی در برنامههای منظم اتفاق

میافتد؛ اما ممکن است آن برنامه در جای دیگری تکرار نشود .رویدادهای
ویژه در تمامی زمینهها میتواند برگزار شود ،از جمله؛ تجاری-سیاسی،
آموزشی-فرهنگی ،هنر-سرگرمی و ورزشی (همان) .رویدادهای ویژه
فرصتهای طالیی برای معرفی و شناخت شهرهای کوچک و متوسطی
هستند که از جاذبههای گردشگری بیبهرهاند .یکی از مزایای مهم
رویدادهای گردشگری این است که حتی هنگام خارج از فصل گردشگری
نیز تقاضا ایجاد میکنند .به طور مثال ،جشنوارۀ سرعین که در فصل
زمستان برگزار میشود ،روشی برای افزایش تقاضا در فصل غیرگردشگری
شهر سرعین است .بنابراین ،رویدادهای ویژه از یک سو میتواند بهعنوان
ابزار بازاریابی ،و از سوی دیگر ،تولیدکنندۀ درآمد شهری باشد .مزایای
دیگر رویدادهای گردشگری شامل موارد زیر میشود:
بورسوم
تقویت ارزشها و آدا 
افزایش مشارکت در جوامع محلی
مزیت بازاریابی؛ ایجاد تصویر مثبت از مقصد
ارتقای تعامالت بینفرهنگی و
افزایش منافع اقتصادی.
بازاریابی گردشگری .گردشگری ،صنعتی با رقابت زیاد است و در
گردشگری شهری رقابت شهرها بر سر جذب هرچه بیشتر گردشگران
است .بنابراین ،فقط توجه به محصول شهر کافی نیست .بلکه معرفی این
محصوالت و در واقع بازاریابی و ارتقای محصول شهر بسیار مهم مینماید.
بازاریابی گردشگری شهری و توجه به اصول آن جایگاه شهر را در میان
رقبا تقویت و در ذهن گردشگران تثبیت میکند.
بازاریابی گردشگری بهعلت خدماتی بودن حساسیت ویژهای
دارد .ناپایداری ،13ناهمگونی ،14تفکیکناپذیری ،15غیر تملکی بودن 16و
ناملموس بودن 17از ویژگیهای این صنعت خدماتی هستند .مهمترین
نیاز گردشگران قبل از سفر اطالعات جامع دربارۀ مقصد است.طی کسب
اطالعات است که بازاریابان میتوانند بر تصمیمهای خرید مصرفکنندگان
تأثیر بگذارند .در سالهای اخیر شهرداریها و سایر سازمانهای دخیل در
مدیریت شهر برای توسعۀ گردشگری شهری در جستوجوی راههایی برای
بازاریابی شهرها هستند .مهمترین روش تبلیغات و بازاریابی در گردشگری
که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده ،برندسازی شهری است.
تصویر مقصد یا به بیانی برند شهری راهبردی برای افزودن مزیت رقابتی
است .بهعالوه نشان تجاری (گردشگری شهری) حقوق معنوی دارد ،به
این معنا که وجهۀ منحصربهفردی برای شهر ایجاد میکند که همیشگی و
ماندگار است .در واقع ،برند شهری یا نشان تجاری شهر سمبلی از کیفیت
است که موجب اطمینان بازدیدکنندگان میشود (عبیدی.)1395 ،
فرصتهای گردشگری ارائهشده ،در صورتی که نتوانند بهاندازۀ کافی
گردشگران را جذب کنند ،حداقل مورد بازدید مردم محلی ساکن در
13 . Perishability
14 . Heterogeneity
15 . Inseparability
16 . Non-possessability
17 . Intangible

10 . Business
11 . Oppermann
12 . Special Events
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ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداریها
ﺟﺪول  .1ﻟﯿﺴﺖ اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه
جدول  .1لیست افراد مصاحبهشونده
ردﯾﻒ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ

ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﺟﮥ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

P1

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و آﻣﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪة ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

P2
P3

دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ

P4

ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

P5

دﮐﺘﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

P6

ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ

P7

دﮐﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

P8

دﮐﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺮوﯾﺞ داﻧﺶ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ

P9

دﮐﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي روﺳﺘﺎﯾﯽ

P10

دﮐﺘﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺎزي

P11

دﮐﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻬﺮي

P12

دﮐﺘﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ

P13

دﮐﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪة ﮔﺮدﺷﮕﺮي

رﺋﯿﺲ ادارة ﺗﺪوﯾﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي
ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژة ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان/ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪة ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪة ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ﮔﺮدﺷﮕﺮي

 پردیس فارابی دانشگاه تهرانگردی در ارتقای درامدهای شهرداریتهران از  13نفر متخصصان دانشگاهی و نیز شهرداری تهران به شرح
جدول  1مصاحبه به عمل آمده است.
در بررسی و تحلیل یافتهها از مدل استار ( )STARبا تکیه بر بخش
نتایج و آثار بهره گرفته شده است .همچنین ،برای تجزیهوتحلیل یافتهها
از روش تحلیل تم استفاده شده است .یکی از تکنیکهای ساده و کارآمد
تحلیل کیفی ،تحلیل تم یا تحلیل مضمون است .در واقع این اولین روش
پژوهشهای کیفی است که باید فرا گرفته شود .فرایند تحلیل تم زمانی
شروع میشود که پژوهشگر کدهای معنادار و موضوعاتی که جذابیت
بالقوه دارند را مد نظر قرار دهد .این نوع تحلیل شامل یک رفت و برگشت
مستمر در بین مجموعه دادهها و کدهای استخراج شده است .نگارش
تحلیل در پژوهش از همان مرحله اول شروع شده و بهطور کلی هیچ
راه منحصربهفردی برای شروع مطالعۀ تحلیل تم وجود ندارد (براون18و
کالرک.)2006 ،19
مفهوم و تمهای استخراجی از شرح مصاحبهها به به شرح جدول 4
می باشد.

شهرها قرار خواهند گرفت .در اینصورت در شهرهای پرجمعیت ،خود
ساکنان بازار خوبی برای گردشگری شهرشان خواهند بود.
اینکه انتظار داشته باشیم گردشگری شهری بخش مجزایی از
سبد درآمدی شهرداریها را بهخود اختصاص دهد ،منطقی نیست.
زیرا حتی شهرهایی که از لحاظ گردشگری جایگاه بینالمللی خوبی
دارند ،درآمدهایی مانند مالیات و عوارض بر دارایی منبع درآمدی اصلی
آنهاست نه گردشگری .اما گردشگری با تحریک بخشهای دیگر اقتصاد و
اثر موسوم به ضریب تکاثری میتواند درآمدهای درخورتوجهی در شهرها
ایجاد کند (همان).
روش تحقیق
روش تحقیق مقاله از انواع تحقیقات موردی است که بر اساس هدف
در دستهبندی تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .تحقیقات کاربردی به واقع
در صدد بهکارگیری نتایج تحقیقات بر اساس اهداف مشخص هستند .این
مقاله در عین حال بر اساس نوع در زمره تحقیقات موردی است که به
بررسی موضوع در سطح شهرداری تهران پرداخته است.
از نظر شیوۀ گردآوری اطالعات با توجه به رویکرد مقاله (استقرایی)
از ابزارهای کیفی یعنی مصاحبه استفاده شده است .در عین حال در
خصوص بررسی ادبیات حوزۀ مطالعاتی از شیوۀ مطالعات اسنادی بهره
گرفته شده است .ابزار ارائه مضتمین نیز روش تحلیل مضمون است.

بحث و نتیجه گیری
گردشگری ،در سال  2015همچنان از برترین صنایع و فعالیتهای
درآمدزا و اشتغالزای جهان به شمار میرود .براساس پیشبینیهای
سازمان جهانی جهانگردی ،آیندۀ بازار اقتصاد و تجارت بینالمللی دنیا،
بهویژه در سال  2020با تعداد 1/360میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد

یافتهها
در راستای تحلیل و تبیین نقشآفرینی گردش گروه مدیریت شهری

18 Braun
19 Clarke
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ﺟﺪول  .2ﺷﺮح ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮐﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

جدول  .2شرح مصاحبه و کدهای استخراجی آثار توسعۀ گردشگری بر شهرداری تهران

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

ﮐﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه

ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺎﻫﯿﺘﺎَ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و در روش ﺻﺤﯿﺢ آن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﺐ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﺷﺘﻐﺎل
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و درآﻣﺪي ﭘﺎﯾﺪاري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎي
ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮي ،روﻧﻖ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي ،ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮي ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي دارد ،ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي درآﻣﺪي ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻏﯿﺮه.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮي ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
درآﻣﺪي از ﯾﮏ ﻣﻮزه ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺣﯿﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﻤﺎن ﻣﻮزه ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﯾﮏ درآﻣﺪ
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺳﯿﻤﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻃﯽ دورة ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ
ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮداري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﯽﺷﮏ از اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮي درآﻣﺪي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﺒﺐ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاي دﯾﮕﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺜﻞ ﻣﻮزهﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪايﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻮﺟﺐ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎي اﯾﺠﺎدﺷﺪه
ﭼﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎي ﺷﻬﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .ﺑﺎ روﻧﻖ
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻢ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺳﺒﺐ رﻓﺎه و
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﮔﺰاف ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎي اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ درآﻣﺪزا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺮﻓﻪﻟﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان را
در ﭘﯽ دارد .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان درآﻣﺪزاﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .اﯾﻦ درآﻣﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ را در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽاﻧﺪازد ،دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ
ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺪارد.
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ وﻗﺘﯽ روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻓﻪايﺗﺮ ﺷﺪن
ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﻌﻘﻮلﺗﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮي ،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻓﺮاﻏﺘﯽ-ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ رﺷﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ دارد .ﺑﺎ روﻧﻖ ﮐﺴﺐو ﮐﺎرﻫﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي و ﺳﯿﻤﺎي ﺷﻬﺮي زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺷﻬﺮ ﻫﻢ
رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺑﺎزة زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﭼﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ زودﺑﺎزده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻬﺮان.
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درآﻣﺪي ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ درآﻣﺪ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي درآﻣﺪي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض ،ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آن ﺻﻮرت ﺗﻬﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ارزي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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•

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

•

اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ

•

اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪار

•

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

•

روﻧﻖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

•
•
•

اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮي
ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي

اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ

•

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي درآﻣﺪزا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﻣﺎﻟﯿﺎت.

•

اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮي

•

روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

•

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي

•

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﺨﺼﺼﯽ

•
•
•
•
•

اﯾﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار

روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ

رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي درآﻣﺪي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮي
ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ارزانﻗﯿﻤﺖ

•

اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن

•

اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺨﺼﺼﯿﯽ

•
•

رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﯾﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار

•

اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ

•

اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﻌﻘﻮل

•

•
•
•

ﺣﺮﻓﻪاي ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻈﺮ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮي

•

اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار )اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ(

•

اﯾﺠﺎد وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري

•
•
•

اﯾﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار

رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي درآﻣﺪزا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﻣﺎﻟﯿﺎت

رﺷﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ارزي ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ

اسداله راشدی و همکاران
ادامه جدول  .2شرح مصاحبه و کدهای استخراجی آثار توسعۀ گردشگری بر شهرداری تهران
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه

P8

P9

P10

ﮐﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه

ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در دو ﺣﻮزة درآﻣﺪي و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮي اﺷﺘﻐﺎل و ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮي درآﻣﺪي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮي درآﻣﺪي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان،
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻤﺎي ﺷﻬﺮ
ﺟﺬابﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎري ﮔﺮدﺷﮕﺮي را راهاﻧﺪازي ﮐﻨﺪ ،درك ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ درآﻣﺪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ازدﺣﺎم و اﻧﺒﻮﻫﯽ در ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ راهاﻧﺪازي ﮐﻤﯿﺘﮥ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي روﯾﺪادﻫﺎي ﻫﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎم اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي درآﻣﺪ
ﭘﺎﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺷﻬﺮداري اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ،
اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺷﻬﺮداري ﺻﺮف
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮدش ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮك
اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان درآﻣﺪي اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺷﻬﺮ در ﻫﻤﮥ اﺑﻌﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

P11

ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻫﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان از ﮐﺪﻫﺎي درآﻣﺪي
راﯾﺞ ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺗﺤﺮك واﻣﯽدارد .ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﻫﻢ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم
ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

P12

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان درآﻣﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺛﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از
اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ،
ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ،ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺨﺶﻫﺎي اراﺋﻪدﻫﻨﺪة ﺧﺪﻣﺎت رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
ﻫﺘﻞﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

P13

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﻟﻘﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان در
ﺟﺎﻣﻌﻪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
ﺳﺒﺐ روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺮك ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ آﺛﺎر
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

 1/809میلیارد نفر در سال  2030در اختیار صنعت گردشگری خواهد
بود .این در شرایطی است که در سال  2020حدود  717میلیون و در سال
 2030حدود  1/037تریلیون نفر گردشگر به کشورهای در حال توسعه

•
•
•
•
•
•

اﯾﺠﺎد ﺛﺮوت ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺎﺛﺮ درآﻣﺪي

اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﮑﺎﺛﺮي اﺷﺘﻐﺎل
اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺳﯿﻤﺎي ﺷﻬﺮ

اﺟﺮاي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي

•

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

•

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزة ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺣﺴﺎب اﻗﻤﺎري ﮔﺮدﺷﮕﺮي

•
•
•

اﻓﺰون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ

ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن ازدﺣﺎم و اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي
ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮداري

•

ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

•

ﺗﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎدي

•

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺮدم

•

رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ

•

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﯾﺠﺎد درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار

ﺗﺤﺮك ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ

اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان

اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ

ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر

ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي

روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﺤﺮك اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

سفر خواهند کرد .به این معنا که فرصتی برای این کشورها که بیشترشان
از پدیدۀ اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج
هستند (رحیمپور.)1392 ،
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ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداریها
ﺟﺪول  .3ﻣﻔﻬﻮم و ﺗﻢﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ آﺛﺎر ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
جدول  .3مفهوم و تمهای استخراجی آثار توسعۀ گردشگری بر شهرداری تهران
ﻣﻔﻬﻮم

• اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار

ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺪ

ﺗﻢ

• اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ

• ﺗﺤﺮك ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي درآﻣﺪزا

آﺛﺎر ﺣﻮزة درآﻣﺪي

• روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮي

• اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

• رﺷﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ارزي ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,
P8,P9,P10,P11,P12,
P13

• اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ

• اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي
آﺛﺎر ﺣﻮزة اﺷﺘﻐﺎل

• اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ

• اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

P1,P6,P8,P11,P12,P13

• اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺷﻐﻠﯽ

• ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

• ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮي و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
• ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮي

• ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

• اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات

P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,
P9,P10,P11,P12,P13

• ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺮاﮐﺰ رﻓﺎﻫﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖ

• ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آداب و ﺳﻨﻦ
• اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺣﺮﻓﻪاي

• اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي
• ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

• ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﺟﺮاي ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

• ﮐﺎﻫﺶ ازدﺣﺎم و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

گردشگری به شیوههای مختلف اثر مثبتی بر رشد اقتصادی
بلندمدت دارد؛ اول ،گردشگری به عنوان یک اهرم در جهت رشد
اقتصادی ،از نظر درآمد و اشتغال ،شناخته شده است .دوم ،گردشگری
نقش مهمی در تشویق به سرمایهگذاری در زیرساختهای جدید و
ایجاد فضای رقابتی میان مؤسسههای گردشگری مقصد و دیگر مقاصد
گردشگری به عهده دارد .سوم ،گردشگری صنایع اقتصادی دیگر را به
صورت مستقیم ،غیرمستقیم و القایی تحت تاًثیر قرار میدهد .چهارم،
گردشگری منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد میشود .پنجم،
گردشگری میتواند بهرهوری اقتصادی در بنگاههای اقتصادی را در پی
داشته باشد .در نهایت ،گردشگری یک عامل مهم انتشار دانش فنی،
تقویت تحقیق و توسعه و انباشت سرمایۀ انسانی است(اسکوبرت 20و
همکاران.)2011 ،
در سالهای اخیر ،گردشگری در بسیاری از شهرهای کوچک و
میانی اروپایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است(گاسپارینو.)2008 ،21

گردشگری یکی از نیروهای اجتماعی و اقتصادی در محیط شهری است.
این نیرو شامل صنعتی است که طیف گستردهای از محصوالت و تجربهها
را برای افرادی که انگیزهها و دیدگاههای متفاوتی دارند و با جامعۀ میزبان
در تعاملاند ،مدیریت و بازاریابی میکند .پیامد این تعامل مجموعهای از
نتایج برای گردشگر ،جامعه میزبان و این صنعت است .در جدول  4آثار
متقابل گردشگری در ابعاد مختلف بیان شده است .از اینرو ،در قرن
بیستویکم شاهد تحوالت عمیق در شهرها هستیم ،به طوری که مراکز
شهری فعالیتهای صنعتی را رها کرده و از لحاظ اقتصادی به بخش
خدمات وابسته شدهاند(ریچارد22و ویلسون.)2006 ،23
در یک جمعبندی نهایی میتوان گفت که درآمدهای حاصل از
گردشگری به دالیل زیر در زمرۀ درآمدهای پایدار قرار میگیرند؛
درآمدهای حاصل از گردشگری منجر به افزایش درآمدهای
.1
مالیاتی میشود که براساس تحقیقات پیشین اخذ مالیات پایدارترین نوع
درآمد برای شهرداریها محسوب میشود .از سوی دیگر ،دومین منبع

20 Scubert
21 Gasparino

22 Richards
23 Wilson
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ﺟﺪول  .4آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﻬﺮﻫﺎ
جدول  .4آثار و پیامدهای اقتصادی گردشگری در شهرها
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ

ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر
اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ
ﻫﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﺘﻞﻫﺎ ،ﻣﯿﻬﻤﺎنﺳﺮا و...

رﺳﺘﻮران ،ﮐﺒﺎبﺳﺮا ،ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ و....
دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز

ﺗﺠﺎري-ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ

ﺗﺠﺎري-ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

اﻗﺎﻣﺘﯽ-اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ

رﻓﺎﻫﯽ-ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

.۱
.۲
.۳
.٤
.٥
.٦
.۷

ﻣﻨﺒﻊ :ﻏﻔﺎري1386 ،

ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ

اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﺼﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
اﻓﺰاﯾﺶ ارزش زﻣﯿﻦ ،ﻣﺴﮑﻦ و....
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺷﻬﺮ

اﺛﺮ ﻏﺎﯾﯽ

رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺷﻬﺮ

3.068
2.054
1.522
1.486
1.395

2015اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
گردشگری،ﺟﺎﯾﮕﺎه
منبع :سازمان جهانیﻧﻤﻮدار .1
گردشگری
اقتصادی بین
جایگاه
نمودار .1
المللی2015
ﮔﺮدﺷﮕﺮي،
ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﺒﻊ:

منابع

درآمدی پایدار شهرداری تهران درآمد حاصل از دریافت بهای خدمات
ارائهشده (خدمات حملونقل ،حق پارک ،ورودیه به مراکز تفریحی و
سرگرمی و )...است .آشکار است که با افزایش تعداد گردشگران ،عالوه بر
شهروندان شهر تهران ،دریافت هزینه بابت استفاده از این خدمات چند
برابر خواهد شد.
اقتصاد گردشگری یک فعالیت پویا و چندوجهی است که
.2
نهتنها مولد درآمد است ،بلکه بهعلت ضریب تکاثری درآمدی و اشتغال
گردشگری منجر به توسعۀ سایر بخشها در اشتغال و درآمد نیز خواهد
شد .توسعۀ مداوم گردشگری در شهر تهران نیز ،رفاع و توسعۀ اقتصادی
شهروندان و ساکنان را در پی خواهد داشت .همچنین ،درآمدهای پایدار
درآمدهایی هستند دو خصیصۀ تداومپذیری و حفظ کیفیت محیط زیست
و فضای شهری دارند .از آنجاکه گردشگری بهعنوان صنعت پاک شناخته
میشود ،با برنامهریزی و مدیریت هوشمندانه این بخش میتواند کیفیت
محیط زیست و فضای شهری را به ارمغان آورد .از سوی دیگر ،گردشگری
یک صنعت چهار فصل محسوب میشود که با برگزاری و اجرای برنامههای
متنوع برای تمام فصول میتوان استمرار و تداوم درآمدهای گردشگری را
تضمین کرد.

ایراندوست ،کیومرث ( .)1394بررسی منابع مالی پایدار شهرداریها .همایش
مالیۀ شهرداری ،مشکالت و راهکارها با رویکرد پایداری.
حسنزاده ،علي؛ خسروشاهي ،پرويز ( ،)1387الگوي تأمين مالي كارآمد براي
شهرداريهاي كالنشهرها .اولين همايش ماليۀ شهرداري ،مشكالت و
راهكارها .تهران ،مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف.
دانش جعفری ،داود؛ فرجی مالئی ،امین (« .)1392اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری
برای بهبود وضعیت درآمدی شهرداریها» .ویژهنامۀ اقتصاد شهری ،ش ،20
بخش ویژه .صص .31-18
رحیمپور ،علی (« ،)1392تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان ،بازارهای آینده
و جایگاه ایران» ،مجله گردشگری ،دورۀ  ،1ش .1
رضایی ،ناصر (« ،)1393تحلیل جایگاه دیپلماسی عمومی در گردشگری ایران»،
ژئوپلیتیک ،ش  ،2دورۀ .10
شرزهاي ،غالمعلي؛ قطميري ،محمدعلي (« .)1380مطالعه روشهاي تأمين منابع
مالي شهرداريها» .مجموعه مقاالت همايش مدیریت فضای شهری.
ضرغام ،حمید ( .)1375مدل برنامهریزی استراتژیک جهانگردی ایران .پایاننامۀ
دکترای مدیریت ،دانشکدۀ علوم اداری و مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران.
عباسزاده ،عبدالرضا ( .)1390آشنایی با درآمد و روشهای افزایش آن در
شهرداریها .تهران :سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
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A B ST R AC T
Tourism is one of the most important economic pillars in many cities, which plays a
major role in creating sustainable incomes, employment, protection of infrastructure
and increasing the quality of urban public services. Therefore, it causes the mobilization
of the urban economy and its correct movement in the direction of sustainable
development.
Research Method The article is a type of case study that is categorized as applied
research based on the purpose. Applied research actually seeks to apply research
results based on specific objectives. At the same time, this article, based on the type, is
among the case studies that have examined the issue at the level of Tehran Municipality.
Tehran city management with proper planning and discovering hidden opportunities
in the tourism sector can increase its sustainable revenues and provide new sources of
revenue for the municipality of Tehran. In a final conclusion, it can be said that tourism
revenues are among the stable revenues for the following reasons.
Revenues from tourism lead to an increase in tax revenues. On the other hand, the second
source of sustainable income of Tehran Municipality is the income from receiving the
price of services provided (transportation services, parking fee, entrance to entertainment
centers, etc.). It is obvious that with the increase in the number of tourists, in addition to
the citizens of Tehran, the cost of using these services will increase many times over.
Tourism economics is a dynamic and multifaceted activity that not only generates
income but also leads to the development of other sectors in employment and income
due to the multiplication factor of income and employment of tourism.
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