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چکیده
درآمد پایدار یکی از موضوعات مهم توسعه پایدار شهری است که باعث میشود زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری برای نسل فعلی
و نسلهای آینده به مخاطره نیفتد ،عالوه بر این یکی از مسائل و موضوعات مهم در تابآوری اقتصادی شهری است که میتواند از مصادیق
پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در شهرهای کشور باشد .با توجه به کیفیت منابع درآمدی ثبات و پایداری آنها و پیامدهای احتمالی کسب درآمد
به هر روش و به هر قیمت توسط شهرداری ها از جمله مسائلی است که اهمیت آن در روند اداره شهرهای ایران کمتر مورد توجه واقع
شده است .الیحه درآمد پایدار شهرداری در صورت توجه به تمامی ابعاد آن و اجرای درست میتواند به افزایش کیفی خدمات ارائه شده
و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند .درآمد پایدار برای هر سازمان چه در حوزه مسائل شهری و چه در سایر حوزهها اهمیت
زیادی دارد و پایه اساسی برای انجام درست و هدفمند فعالیتهای یک ارگان است .از این جهت تالش مدیران هر سازمان بر آن است تا
منابع مشخصی برای بودجه ساالنه خود در نظر داشته باشند و در صورت نیاز حتی منابع جایگزینی تعیین و در صورت لزوم از آن استفاده
کنند .نبود این منابع یا نامشخص بودن آن موجب میشود تا درآمد یک سازمان در طول یک سال یا حتی سالهای متمادی با نوسان همراه
شود و بسته به حوزه فعالیت آن ارگان ،بخشی از اهداف محقق نشده و مستقیم یا غیر مستقیم بهره برداران از خدمات و فعالیتهای آن
سازمان را تحت تأثیر قرار دهد .در این میان برنامه ریزی گردشگری در راستای درآمدزایی برای شهری مانند تهران که داری پتانسیل همه
جانبه را دارد برای مدیران و برنامه ریزان این کالنشهر یک ضرورت و تکلیف می باشد تا از طریق این کسب درآمد به ارتقاء کیفیت زندگی
مردم این شهر پرداخته شود .بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر برنامه ریزی کسب درآمد پایدار شهرداریها ضرورت ارتقاء کیفیت
زندگى با تأکید بر توان سنجی گردشگری در کالنشهر تهران با روش توصیفی -تحلیلی می باشد .نتایج پژوهش نشان می دهد گردشگری
عامل مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال است و از صنایعی است که از لحاظ درآمد و اشتغال زایی بسیار قابل توجه است و این
صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای افراد بیشماری شغل ایجاد میکند .همچنین برنامه ریزی در حوزه توسعه گردشگری شهری
باید به ارتقاء جامعه شاداب ،محیط زیست پذیر ،اقتصاد شایسته ،برابری و عدالت ،زیست پذیری شهر و پایداری اقتصاد شهر منجر شود.
واژگان کلیدی :درآمدپایدار ،کیفیت زندگی شهری ،گردشگری شهری ،کالنشهرها ،شهر تهران

شاپا الکترونیکی2645-3851 :

کمالی مشهود و صدیقی

مقدمه
گردشگری شهری یکی از مهمترین الگوهای فضائی گردشگری را شکل می دهد بطوریکه امروزه یکی از مهمترین
کاربری شهرها ،ارائه خدمات گردشگری نوین است( .)SHAPIRA,2001:41طی چند دهه اخیر ،گردشگری شهری
بشدت گسترش یافته و بعنوان یکی از مهمترین اجزاء بخش خدمات محسوب می شود( )CAVES,2005چراکه
شکل گیری عصر پسا مدرنیته با گزاره اصلی آن یعنی جهانی شدن ،فراوری اطالعات و گردشگری همراه شده و دوره
جدی دی در تعامالت اجتماعی و فرهنگی انسانها خصوصاً در قالب ساختهای شهری رقم زده است(علی زاده،
1389ص .) 18در دوره مدرن مهم ترین فضایی که مورد دیدار و اقامت گردشگران قرار می گیرد فضاهای شهری
هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها را تشکیل می دادند ( .)THIMOTHY,1995:63این قضیه خود معلول
این است که شهرها پیشرفته ترین و کاملترین قرارگاه های انسانی را تشکیل می دهند و دربردارنده مراکز مهم
اقتصادی ،علمی ،تفریحی ،پزشکی و  ...هستند و افزون بر این از جاذبه های طبیعی نیز بهره مندند( QUAR ONE,
 .)2002:134-172در این راستا نخستین شر ط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری ،وجود زیرساخت های
مناسب شهری و مدیریت عاقالنه در عرصه های سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی است .شهر نیاز به مدیریت آگاه ،سازش
پذیر با معیارهای جهانی و باخبر از سازوکار و ویژگی های روحی و خلقی گردشگران و خواسته های آن دارد ،عالوه
بر این تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیالت و امکاناتی که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسانتر
می سازد .در کنار بهداشتی بودن شرایط زندگی در مهمانسراها ،رستوران ها ،معابر عمومی و نیز پاکی هوا از دیگر
شرایط الزم برای موفقیت شهرها در عرصه گردشگری شهری محسوب می شود(شیخ کاظم1386 ،ص.)364
به طور کلی توسعه شهری زمانی می تواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشخص را برای
تامین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه نماید( .)Varaz Mora die Masihi,2005:21در سال های کنونی،
توسعه پایدار به عنوان روش ی تازه مطرح است که جوامع می توانند بدان وسیله درباره سطح زندگی ،عدالت اجتماعی
و حفظ منافع بیندیشند( .)English Tourist Board,2000:33در واقع اندیشه توسعه پایدار بر این اساس شکل
گرفت که رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی به گونه ای صورت گیرد که سرمایه های زیست محیطی و منابع توسعه
را برای نسل های بعد دچار نقصان نسازد .در اواخر 1990مشخص شد که برای شناسایی بهتر توسعه پایدار الزم است
مباحث اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطی به طور هم زمان مورد توجه قرار گیرند .گردشگری پایدار به
مفهوم اهداف پایدار که ضرورت شناخت بر آیند ه تولیدات گردشگری را ملزم می کند می باشد به عبارت دیگر
گردشگری پایدار می باید اهداف کارا و موثر را منتقل کند(اتخاذ تصمیمات راهبردی و اجرایی کردن آنها) و برخورد
دقیق و استادانه و امکان پذیر با فرایند توسعه گردشگری و ضمانت تکمیلی اهداف مورد نظر را داشته باشد .به طور
کلی سیاست های موثر در گردشگری پایدار شهری به شرح زیر می باشد:
-

ارتقای توسعه محلی و اصالح کیفیت زندگی جامعه میزبان

-

ترویج ویژگی های فرهنگی ،محلی و تاریخی

-

هماهنگی بین نیازهای کیفیت تجارت گردشگری و زندگی ساکنان
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-

حفظ کیفیت محیط زیست که هم جامعه میزبان و هم گردشگران به آن وابسته هستند(بلواری زاده1386 ،ص
.)458

طرح مسأله
در گردشگری(توریسم) ،جاذبه های طبیعی و انسانی و وضعیت گردشگران ،از عوامل اصلی و با ارزش جهت
جذب گردشگری در هر منطقه ای محسوب می شوند .جاذبه های طبیعی نظیر آب و هوای مطلوب کوهستانی ،چشم
اندازهای زیبا ،تنوع ناهمواریها و ...جاذبه های انسانی شامل :آثار باستانی و تاریخی ،پلها ،کاخ ها ،جاذبه های
باستانی(،ابریشم) آتشکده قلعه ها ،سنگ نوشته ها ،مساجد قدیمی ،اماکن مقدس و غیره باعث جذب گردشگر در هر
نقطه ای می شوند .محیط های شهری از دو نقطه نظر در صنعت گردشگری اهمیت دارند .کانون های شهری به لحاظ
تمرکز جمعیت در آنها هم به عنوان مبدأ مسافرتهای توریستی و هم وجود امکانات معیشتی و رفاهی بعنوان مقصد
مسافرت های جهانگردی نیز به شمار می آیند .بنابر این می توان گفت که شهر و توریسم دارای تأثیر متقابل می
باشند .د ر واقع شهرها از ابتدا تا کنون از جذابترین فضاها برای گردشگران بوده اند و به عنوان نماد اصلی درجه ای
از تکامل اجتماعی انسانها در بردارنده مراکز مهم اقتصادی ،علمی ،تفریحی ،پزشکی بوده و افزون بر این ،از جاذبه
های طبیعی و میراث فرهنگی نیز بهره مند بوده اند.
تو سعه گردشگری پایدار شهری نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد .هنگامی که ابعاد و زمینه
های مرتبط با گردشگری به خوبی شناخته گردد ،بطور یقین در جهت توسعه واقعی مناطق جغرافیایی گام های علمی
و اجرایی مطلوب تری طی خواهد شد .این وضعیت زمانی نمود بیشتر و عینتی تری پیدا می نماید ،که منطقه ای
دارای پتانسیل های گردشگری متنوع و منحصر به فرد باشد ،و از طرفی این وضعیت بتواند ،در محرومیت زدایی
منطقه مؤثر واقع گردد در واقع برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ،زیست محیطی و کالبدی آن ،نگرش و تحلیل سیستمی و همه جانبه ای ضروری و اجتناب ناپذیر است.
امروزه اهمیت صنعت گردشگری باعث شده است که دامنه وسیعی از تصمیم سازی های راهبردی و اجرایی در سطح
کشورهای دارای جاذبه های گردشگری ،برای توسعه این صنعت به اجرا درآید .گردشگری پایدار در سطح شهرها
می تواند سطح زندگی و رفاه عمومی مردم را باال ببرد و به عنوان منبع پایدار اقتصادی با گردشگری مالی باال ظاهر
شود و این بدان معناست که بخش اقتصاد گردشگری شهری دارای منافعی برای عموم جامعه بوده و سرمایه گذاری
جهت ارتقاء کمی و کیفی عناصر و ابسته به اقتصادی گردشگری شهری دارای توجیه اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی
است .تغییرات فضایی بخش های مختلف شهرها از جمله شبکة خیابان ها ،بافت های مسکونی و سایر بخش های
تشکیل دهندة شهر را در برمی گیرند .گردشگری می تواند با ایجاد تغییر در مؤلفه های مختلفی مانند اقتصادی،
جمعیت و فرهنگ و خصوصیات دیگر اجتماعی ،در تغییرات فضایی شهرها مؤثر باشد(حاجی نژاد ،و همکاران،
.)1388
روش تحقیق در این مقاله بیشتر بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مبتنی بوده و در این راستا از کتاب ها،
تحقیقات و مقاالت نگاشته شده به زبان های فارسی و انگلیسی و نیز از سایت های مرتبط با موضوع استفاده شده و
بررسی ها بیشتر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است.
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مبانی نظری
امروز دیگر در تعریف توسعه نمی گوییم که توسعه چیست؟ بلکه می گوییم که توسعه باید چگونه باشد؟ در این
باید و نبایدهاست که ارزش های مختلف مطرح می شوند و به توسعه جهت می دهند .در نگاه جدید به توسعه ،تقابل
منافع بین رشد و محیط مطرح می شود ،عدالت بین نسل ها مورد توجه قرار می گیرد و نیازهای ساده ،مشروع و
واقعی از خواستهای کاذب تفکیک می گردد .پس از چندین دهه که موضوع توسعه ،خمیر مایه اصلی مباحثات
اقتصادی بود چند سالی است که موضوع توسعه پایدار جایگزین موضوع توسعه شده است و توسعه ای را مدنظر
قرار می دهد که با پایداری عجین شده باشد .پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه ،وضعیتی است که در آن مطلوبیت
و امکانات موجود در طول زمان کاهش نمی یابد .پایداری در معنای وسیع خود به توانایی جامعه ،اکوسیستم و یا هر
سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق می گردد(زاهدی .)83 ،1390 ،بنابر این می توان که پایداری
نوعی عدالت توزیعی است .عبارت توسعه پایدار اوایل سالهای دهه 1970در زمان اعالمیه کوکویک درباره محیط و
توس عه بکار رفت .هر چند می توان ریشه های عمیق نظریه توسعه پایدار را در اوایل قرن بیستم باز جست با وجود
این ،مطرح شدن آن در سال های اخیر به خصوص بعد از گزارش"آینده مشترک ما "1در سال  1987از سوی کمیسیون
جهانی محیط و توسعه نشان از وخامت اوضاع زیست محیطی جهان دارد .از این رو تعاریف زیادی در زمینه توسعه
پایدار ارائه گردید که یکی از مهم ترین آن مربوط به کمیسیون برانت لند2است .توسعه پایدار توسعه ای است که
نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن به توانایی نسل آینده برآورده ساخته ،نیازهای خود را نیز پاسخ گوید(پاپلی
یزدی1386 ،ص .)40هدف اولیه توسعه پایدار ،تأ مین نیازهای اساسی جامعه و گسترش فرصت ها برای کیفیت بهتر
زندگی است .پارادایم پایداری به طور عام و در صنعت گردشگری به طور خاص به دغدغه ای جهانی تبدیل شده و
در نوشتار توسعه گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحثات علمی و دانشگاهی تبدیل شده است( Mason,
 .) 2002, 55به دنبال همین بحث ها بود که در صنعت گردشگری ،پارادایم گردشگری پایدار3به عنوان تنها راه حل
نجات طبیعت و انسان نموده پیدا کرد .از این منظر ،پارادایم گردشگری پایدار ،گردشگری را در غالب مرزها بررسی
کرده و رابطه مثلث وا ر میان جامعه میزبان و سرزمین را از یک سو و جامعه میهمان یعنی گردشگران را از سوی دیگر
با صنعت گردشگری برقرار می سازد و قصد دارد تا فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعدیل کرده و در
طوالنی مدت موازنه ای را برقرار سازد و آن را مورد توجه قرار دهد(قادری1382 ،ص .)110به طور کلی اصول
گردشگری پایدار عبارت است از:
 -1بهره برداری پایدار از منابع،
 -2کاهش اتالف منابع و مصرف بیش از حد آنها،
 -3حفظ تنوع،
 -4برنامه ریزی برای صنعت گردشگری،
 -5حمایت از اقتصاد محلی،
2- Our

Common Future
Commission
4- Sustainable Tourism
3- Brundtland
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 -6مشارکت جوامع محلی در فعالیت ها،
 -7برپایی جلسات مشاوره و تبادل نظر میان جامعه محلی،
 -8ذینفعان و مسئولین گردشگری،
 -9آموزش شاغالن گردشگری،
 -10بازاریابی پایدار گردشگری،
 -11انجام تحقیقات مرتبط با گردشگری(.)Fennel, 1999, 40
اما از آنجا که در این پارادایم (گردشگری پایدار) ،راهکار غالب بیش از حد گردشگری محور و باریک بین بود(با
دید بسیار محدود در حوزه مقیاس و زمینه) ،از این رو ،اقدامات علمی طراحی شده.
 توسعه پایداراصطالح توسعه پایدار یا پایا ( )Sustainable developmentدر اوایل سالهای دهه  1970درباره محیط و توسعه
بکار رفت.سه حوزه مهمی که توسعه پایدارروی آن تاکید دارد،مسایل محیطی است از آن زمان سازمانهای بینالمللی
که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند نام خاص و ویژگی آنها در راهبرد توسعه
پایدار نمود یافت .بکار بردن واژه توسعه پایدار بعد از کنفرانس ریودوژانیرو در سال  1992در محافل علمی فراگیر
شد(ضرابی و اذانی1380 ،ص .)13
 توسعه پایدار شهر و ارتباط گردشگری با آنبه منظور نشان دادن نحوه ارتباط گردشگری شهری پایداری و توسعه پایدار شهری بر پایه یک مدل مفهومی ،ابعاد
و شاخص های توسعه پایدار شهری بیان می شود .همان گونه که در شکل مشاهده می شود ،این مدل از ترکیب سه
بعد اصلی توسعه یعنی :جامعه(جامعه شاداب) ،اقتصاد(اقتصاد شایسته) و اکولوژی(محیط زیست) تشکیل یافته است.
از آنجایی که هدف از ترکیب این سطوح با یکدیگر رسیدن به توسعه پایدار است ،در ابتدای امر الزم است تعادل و
پایداری در هر یک از این سه بعد اصلی مشخص شود( .)who, 2001حد مورد نیاز مقوله های پایدار ،تعادل و
کیفیت در هر یک از این ابعاد با توجه به هویت آن بعد به صورت ویژه ای جلوه یافته است .یعنی همان گونه که در
شکل مالحظه می شود ،اوال«جامعه باید شاداب باشد» یعنی مفهوم مدنیت را در خود درک کرده باشد .به عبارت دیگر
مردم از زندگی در آن اجتماع راضی باشند و در حالی که مشارکت گسترده ای در اداره امور دارند ،مفهوم حقوق
شهروندی و برابری در روح آن اجتماع تجلی یافته باشد .محیط قابل زیست نیز نشان از تعادل و کیفیت اکوسیستم
های محلی مانند هوا ،آب ،خاک و غیره داشته و نحوه ارتباط انسان و طبیعت را مشخص می سازد و بر پایداری منابع
و ظرفیت محیط تأکید دارد .در نهایت اقتصاد(شایسته) نیز به معنی در جریان بودن حداقل درصدی از درآمدهای عام
اقتصادی در جامعه است ،که قابلیت برخورد بنیادی و اساسی با نیازهای اولیه و روزمره ساکنان را داشته باشد .براساس
مدل مفهومی ،توسعه شهری پایدار تنها در صورتی دست یافتنی است که همپوشانی دو به دوی این سطوح به صورت
سازمان یافته و متعادل صورت پذیرفته و مفاهیم مشخص شده در شکل را تداعی نماید( .)shahabian,2004بدین
ترتیب گردشگری شهری مانند هر پدیده دیگری در صورتی می تواند باعث توسعه شهر شود که در راستای اهداف
و زمینه های توسعه شهری پایدار که بدان اشاره گردیده ،باشد.
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شکل :1مدل مفهوم ابعاد مختلف و شاخص های موثر در توسعه شهری پایدار

شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع ،اجتناب از تولید بیش از حد زایعات ،بازیافت مواد
زاید تا حد امکان قادر به ادامه حیات خود باشد .شهر پایدار جانشین موجه و معقول برای شهرسازی مخرب قرن
بیست است و در آن به موازات توجه به مسائل زیست محیطی و مسائل اجتماعی و انسانی نظیر مسکن مناسب و
زندگی حداقل نیز توجه می شود(بحرینی ،1376 ،صص.)28/29

اقتصاد و گردشگری
ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری ،سبب فراهم نمودن اطالعات الزم ،جهت شکل گیری سیاستها توسعه
گردشگری می گردد .گردشگری ،مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله :اشتغال،
منابع انسانی ،توسعه ،تجارت بین المللی و تراز پرداخت ها تأثیر گذار است.
برخی از دولت ها بخش گردشگری را به عنوان یک منبع درآمد مال یاتی ،مورد استفاده قرار می دهند .این درآمد،
گاهی مخارج دولت در این بخش را تأمین کرده و گاهی به درآمد عمومی اضافه می شود .این مالیات ها به سه گروه
مالیات بر محصوالت گردشگری -مالیات بر گردشگران -اخذ هزینه از استفاده کننده قابل تقسیم بندی هستند .از جنبه
های م ختلفی ،می توان به تأثیر فراوان گردشگری در توسعه اقتصادی اشاره کرد ،گردشگری ،ضمن ایجاد فعالیت های
متنوع در جامعه ،موجب تحرک و پویایی در سایر بخش های اقتصادی شده و می تواند در موازنه ارزی نیز تأثیرات
سازنده ای داشته باشد .همچنین بخش های حمل و نقل ،مواد غذایی ،سوخت و انرژی ،صنایع دستی ،بخش ساختمانی
و به تبع آن فعالیت های گردشگری ،رونق می یابد .از اثرات سازنده اقتصادی گردشگری می توان به :ایجاد اشتغال،
درآمدزایی ،اخذ مالیات از فعالیت های متنوع گردشگری و توسعه امکانات عمومی ،حفظ آثار باستانی و جاذبه های
طبیعی به عنوان منابع درآمدزای اقتصادی ،توسعه صنایع دستی و جلوگیری از فراموشی آنها و ...اشاره کرد .از طرف
دیگر ،توجه به جنبه های منفی اقتصاد گردشگری ،از قبیل توجه به هزینه های گردشگری و تراز پرداخت ها ،ایجاد
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اشتغال کاذب و فصلی در جامعه ،اثرات فعالیت های گردشگری بر بهای زمین ،تورم و ...نیز در حیطه این علم می
گنجد .تحقیقات زیادی در زمینه اثرات مثبت اقتصادی گردشگری صورت گرفته است ،که این تحقیقات نشان می
دهد سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ،رشد اقتصادی پایداری را به دنبال دارد .در زمینه توسعه گردشگری ،افراد
نباید تنها به ج وانب منفی آن توجه کنند .دو دلیل عمده برای تشویق و حمایت از توسعه گردشگری را می توان،
مزایای ایجاد اشتغال و درآمدزایی حاصل از هزینه های بازدید کنندگان برای جامعه میزبان ذکر کرد ،که این تأثیرات
در اکثر مقاصد ،به عنوان آثار مثبت تلقی می گردند.
هزینه های بازدیدکنندگان ،دارای نقشی مستقیم درسودآوری ،ایجاد فرصت های جدید شغلی و ایجاد درآمد مالیاتی
برای بخش عمومی است .مخارجی که بازدیدکنندگان برای تأسیسات اقامتی ،غذا ،پذیرایی و خرید سوغاتی به طور
مستقیم پرداخت می کنند به صورت دستمزد به کارکنان پرداخت می شود و در نتیجه باعث تقویت اشتغال و افزایش
فعالیت اقتصادی و چرخش مالی باال در سایر بخش ها می شود.
از ترکیب مخارج مستقیم(به وسیله گردشگران) ،غیر مستقیم(مانند عرضه مجدد) و مخارج القایی(مانند استفاده از
دستمزد) گردشگران ،به عنوان اثر تکاثری در اقتصاد یاد می شود که ویژگی آن ،مانند شاخصه های سنگی است که
به داخل حوضی پرتاب شود و اثر اولیه آن ،تولید بزرگترین موج و به دنبال آن موج های کوچکتر است ،به طوری
که بعد از آن در سطح کل منطقه پخش می شوند.
یافته های پژوهش

بررسی و شناخت درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران
 درآمدهای ناشی از عوارض عمومیاین عوارض متعدد هستند و در میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :برای مثال عوارض ساختمان ها و اراضی
شامل عوارض بر پروانه های ساختمانی ،عوارض بر مازاد تراکم و عوارض سطح شهر از نقطه نظر پایداری یکسان
نیستند .هرچند رقم عوارض بر مازاد تراکم ،به خصوص در کالن شهرها ،قابل مالحضه است اما جزو اقالم پایداری
ارزیابی نمی گردند .الزم به ذکر است که اتکاء به درآمد عوارض مازاد تراکم به معنی پذیرش تخریب فضای شهری
و عدول از شرایط و ظوابط یک شهر سالم است .تجربه سالیان اخیر در شهرهای بزرگ کشور موید و گویای این
موضوع می باشد(آخوندی ،شهیدی و رشیدی.)1386 ،
 عوارض ناشی از اجرای جریمه کمیسیون ماده صدعوارض ناشی از اجرای جریمه کمیسیون ماده صد و جرائم تخلفات ساختمانی و شهری ،غرامت ها و درآمدهای
حاصله از تغییر کاربری ها و عوارض حذف پارکینگ ،این درآمدها به طور قطع در زمره درآمدهای ناپایدار جای
دارند .هرچند آمار و ارقام درآمدهای شهرداری ها حاکی از رقم قابل مالحضه این درآمدها هستند ،اما این چند قلم
که فلسفه وجودی آنها برمبنای بازدارندگی از عدول برنامه های جامع شهری است و اعمال این عوارض سبب کاهش
آسیب های شهری می گردد ،اما متاسفانه تجربه مطالعات در مورد درآمدهای شهری نشان می دهد که نگاه شهرداری
های کشور به این اقالم ،نه بازدارندگی بلکه درآمدزایی آنها است .این موضوع سبب گردیده است که درآمدهای
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حاصله از جرائم تخلفات ساختمانی ،تغییر کاربری ها ،حذف پارکینگ و موارد مشابه کاهش نیابد و شهرداری ها از
وجود و حتی افزایش این اقالم ناراضی نباشند .بدیهی است که چنین نگرشی به اتکاء بیشتر شهرداری های کشور به
درآمدهای ناپایدار دامن زده و موجب کاهش کیفیت زندگی شهرها می گردد .نتایج حاصله از گسترش تخلفات
ساختمانی و به تبع آن افزایش درآمدهای شهرداری ها باعث می گردد که شهر در همه ابعاد خود شامل محیط
اجتماعی ،نظام اقتصادی ،نظام دسترسی ،فرم کالبدی و منظر شهری دچار مشکل اساسی گردد .این اعداد ،ناپایدار
بودن درآمدهای شهرداری تهران را نشان می دهد در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که شهر تهران از یک
توس عه پایدار و سالم برخوردار باشد .در یک نگاه کلی می توان علت گسترش این قبیل درآمدهای ناپایدار را در تغییر
رویکرد شهرداری ها به مسأله خود کفا شدن و کوشش جهت خودکفایی و خود اتکایی شهرداری ها ،در دهه های60
و 70به بعد دانست .این امر به همراه عدم امکان دست یابی به سایر اقالم درآمدی و عدم درک مشخصی از نظام
درآمدی شهرداری ها از ساده ترین راه کسب درآمد ،یعنی پذیرش تخلف و توافق بر سر این مسأله با متخلف را
انتخاب نمایند.
 استقراض و نقش بخش خصوصی در تأمین مالی شهرهااستقراض از بانک ها و نهادهای مالی و موسسات اعتباری و همچنین مشارکت بخش خصوصی در تولید و تهیه
زیر ساخت های مورد نیاز شهرها ،از دیگر راهکارهای تامین مالی شهرداری ها است .همانطور که قبال نیز اشاره
گردید با افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیر ساخت ها در مناطق شهری و مسأله تامین مالی به منظور برآورده
کردن نیازها از محدوده عوارض و فروش خدمات و کمک های دولتی فراتر می رود .دولت های محلی یا شهرداری
ها مرتباً درصدد هستند تا طیف وسیع تر و کیفیت بیشتری از خدمات اجتماعی و زیر ساخت های کالبدی را در
شهرها فراهم سازند .در عین حال دولت ها به رغم درآمد ناکافی و در پاره ای از موارد به دلیل سطح باالی بدهی ها،
ناگریزند این نیازها را برطرف نمایند .اما حجیم کردن بار دولت های مرکزی و محلی اغلب منجر به ناکار آمدی عرضه
خدمات و زیر ساخت ها می شود و بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی که در ارائه خدمات شهری فعال اند،
به جای تولید درآمد برای دولت ،تولید هزینه می کنند .مشکالت ایجاد شده برای نظام های شهری و بخصوص در
کشورهای در حال توسعه ،سبب می گردد تا امکانات بالقوه دیگری را در ایفای نقش فعال تر در عرضه خدمات
عمومی از قبیل بهداشت ،آموزش و پرورش ،حمل و نقل و همچنین زیر ساخت های کالبدی از جمله راه ها و
خدمات برق ،آب و تلفن ،شبکه های فاضالب و دفع مواد زائد را مورد ارزیابی قرار دهند ،در این راستا استقراض
یکی از راهکار های شناخته شده است ،روش های استقراضی می تواند به صورت های مختلف صورت پذیرد.
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی
در این روش بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت های شهری ،فشار مالی را کاهش می دهد.
هر چند بحث سودمندی و کارایی مشارکت بخش خصوصی در برخی از فعالیت های عمومی و زیر بنایی دارای
موافقین و مخالفان متعددی است ،اما با این حال بسیاری از شواهد دال بر این است که در شرایط مناسب سرمایه
گذاری های بخش خصوصی ،می تواند نقش مهمی را در گسترش خدمات و زیر ساخت های شهری ایجاد نماید .به
طور خالصه محدودیت های شدید مالی شهرداری ها از یک طرف و ناکارآمدی شرکت های سرمایه گذاری دولتی
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از سوی دیگر ،ضرورت مشارکت بخش خصوصی ،سازمان های غیر دولتی و بازارهای مالی را در کارایی ارائه خدمات
برای شهرها توجیه می نماید .روش های استقراض و مشارکت در طرح های مورد نیاز شهرداری ها می تواند به
صورت های زیر انجام گیرد:
-

مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و تشکل های غیر دولتی

-

انتشار اوراق مشارکت

-

استقراض از بانک ها و نهاد های مالی داخلی و خارجی

-

بانک های تخصصی شهرداری ها و صندوق های توسعه شهری(شرزه ای و قطمیری.) 1382،

سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ،از دیگر راهکارهای تامین مالی شهرداری های کشور می باشد .عملکرد
بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی ،دارای ویژگی و خصوصیاتی است که عمده ترین آن کارایی باال و دسترسی
به منابع متنوع است .تجارب ارزنده جهانی در زمینه استفاده شهرداری ها از ظرفیت های بخش خصوصی در جهت
اجرای پروژه های خدمات شهری موید این موضوع می باشد .تشکل های غیر دولتی قادرند که در انجام پروژه های
عمرانی و زیر ساختی شهرداری ها مشارکت نمایند .این تشکل ها به خاطر دارا بودن اطالعات کافی و نفوذ قابل
مالحظه ای که در بین مردم به ویژه در مناطق محلی و بومی دارند ،قادرند که کمک های شایانی در تهیه منابع مورد
نیاز برخی از پروژه ها را ارائه نمایند ،در ایران نیز پتانسیل ایجاد این تشکل ها وجود دارد .هرچند که به علت وجود
پاره ای از مسائل و از جمله عدم وجود بسترهای قانونی مناسب ،ضعف پاره ای مسائل فرهنگی مشارکت ،این تشکل
ها در حال حاضر فعالیت های قابل قبولی ندارند.
 کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتییکی از روش هایی که از طریق آن می توان انتظار داشت شکاف بین درآمدها و هزینه های شهرداری کاهش یابد،
استفاده از کمک های مالی دولت مرکزی است .کمک های دولت می تواند از طریق اعطای اعتبار ،پرداخت یارانه و
یا سهیم نمودن شرداری ها در مالیات های دولت صورت پذیرد .البته این کمک ها در مواردی قابل قبول است که
فعالیت های دولت محلی یا شهرداری ها دارای منافع جانبی باشد .یعنی فعالیت های شهرداری ها همراه با منافعی
باشد که از طریق دریافت مستقیم از شهروندان امکان تامین هزینه های آن وجود نداشته باشد .در نتیجه این درآمد
هم نمی تواند جزء درآمد پایدار تلقی گردد.
 انتشار اوراق مشارکتانتشار اوراق مشارکت ،از دیگرشیوه های بهره گیری ازکمک های مردمی است .در تعریف اوراق مشارکت می
توان گفت که اوراق مشارکت ابزاری برای گردآوری وجوه از پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران در طرح یا طرح
هایی معین است .در واقع اوراق مشارکت شکلی از اوراق قرضه است که در چارچوب بانکداری غیرربوی طراحی
شده است .اوراق قرضه سابقه ای بسیار طوالنی در بازارهای سرمایه جهان دارد و در طول سالیان دراز انواع بسیار
متفاوتی از اوراق قرضه منتشر شده است .فروش انتشار اوراق مشارکت و ایجاد انگیزه های تشویقی اقتصادی برای
خریداران و تضمین بازخرید این اوراق توسط بانک ها و یا سازمان های مالی ،گامی صحیح ومطلوب در جهت تأمین
مالی شهرداری ها خواهد بود .ارائه این اوراق تقریباً در بیشتر کشورها تجربه گردیده و نتایج موفقیت آمیزی را به
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همراه داشته است .در ایران هم اوراق مشارکت طرح نواب توسط شهرداری تهران با مشارکت شبکه بانکی ،اننتشار
اوراق مشارکت طرح حضرت عبدالعظیم و اوراق مشارکت طرح توسعه بازار غرب تبریز از مثال های مشارکت مردم
و بخش خصوصی در طرح های زیر ساختی شهرداری محسوب می گردد.
 استقراض از بانک ها و نهاد های مالی داخلی و خارجیبه طور کلی شهرداری ها به منظور انجام پروژه های زیر بنایی و زیر ساختی شهری ،می توانند بخشی از وجوه
مورد نیاز را به شکل وام از موسسات ملی به ویژه بانک های تجاری دریافت نمایند .این وجوه می تواند از بازارهای
داخلی و بین المللی فراهم گردد .این نوع تسهیالت دارای دو مشخصه هستند؛ اول اینکه این قبیل وام ها بلند مدت
می باشند و تنها می توانند از جریان وجوه حاصله از پروژه پرداخت گردند ،لذا می باید موسسه وام دهنده از نظر
مالی توانمند و ازتجربه کافی در زمینه تامین منابع مالی پروژه هایی که دارای تعهدات وسیع هستند ،برخوردار باشد.
بدین ترتیب منابع مالی پروژه های شهرداری می تواند از طریق موسسات بین المللی و بانک های توسعه ای منطقه
ای تامین گردند .الزم به ذکر است که دست یابی به بازارهای مالی فوق الذکر نیازمند به حمایت دولت خواهد بود تا
امکان و ظرفیت چنین دسترسی را برای شهرداری ها فراهم سازد .هرچند که مقوله استقراض مشتمل بر دریافت
تسهیالت از بانک ها و نهادهای مالی داخلی و خارجی ،انتشار اوراق مشارکت و مشارکت بخش خصوصی ،می تواند
در کاهش فشارهای مالی بر شهرداری ه ا موثر واقع شود و منابع مورد نیاز شهرداری ها را در حد معین تأمین نماید،
اما باید این موضوع را در نظر گرفت که شهرداری ها اصوالً در بلند مدت نمی توانند براین منابع درآمدی اتکای قابل
اطمینانی را داشته باشند .لذا پایدار بودن این اقالم در بلند مدت ضمانتی برای همیشگی بودن این اقالم وجود ندارد.

بررسی و شناخت درآمدهای پایدار شهرداری تهران
 عوارض بر ارتباطات و حمل و نقلعوارض بر ارتباطات و حمل و نقل ،شامل عوارض بر شماره گذاری وسایل نقلیه و عوارض صدور پروانه تاکسی
رانی ،عوارض بلیط مسافرت و باربری و عوارض بر معامالت وسایل نقلیه عوارضی هستند که می توان آنها را در
یک نظام شهری درآمدهای مستمر قلمداد نمود ،زیرا که این عوارض متاثر از فعالیت هایی هستند که همواره در بدنه
شهر ارائه می گردند .هر چند ممکن است برخی از آنها تحت تاثیر تحوالت و نوسانات اقتصادی شهر دچار تغییر
گردند ،اما به هر حال عمده این عوارض ضمن تأمین بخشی از نیازهای مالی شهرداری ها نه تنها باعث تخریب فضای
شهری نمی گردند ،بلکه در جهت افزایش کیفیت آن نیز می باشند ،برای مثال عوارض معاینه فنی اتومبیل ها.
 عوارض حاصل از صدور پروانه های ساختمانیهرچند می تواند این عوا رض تحت تاثیر نوسانات بازار مسکن و همچنین تحت تاثیر قوانین و مقررات ساخت و
ساز در شهرها قرار گیرد ،اما به لحاظ وجود تقاضای موثر برای مسکن در شهرها از یک تداوم نسبی برخوردار است
و چنانچه صدور پروانه های ساختمانی از ظوابط شهرسازی مدرن و اصولی و منطبق با نقشه های جامع شهری انجام
گیرد درآمد حاصل از آن پایدار ارزیابی می گردد.
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 عوارض نوسازیبه جرأت می توان بیان نمود که مهم ترین درآمد پایدار شهرداری های کشور که به دالیل مختلف مغفول مانده
است ،مبحث عوارض نوسازی است .عوارض نوسازی که در کشورهای جهان تحت عنوان مالیات بر دارای های غیر
منقول4از آن نام برده می شود ،از اقالمی است که هر ساله می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداری ها ایجاد
نماید و از یک تداوم قابل قبول برخوردار بوده و دریافت آن هم سالمت محیط زیست شهری را ،نه تنها دچار مخاطره
نمی نماید بلکه پتانسیل درآمدی شهرداری ها را به صورت مستمر جهت افزایش توان تولیدی و ارائه کاالها و خدمات
عمومی افزایش می دهد .هر چند در سال های اخیر در شهرهای کشور این رقم نسبت به گذشته سهم خود را در
درآمدهای شهرداری ها افزایش داده اما سهم آن از کل درآمدهای شهرداری ها بسیار کوچک است.
 بهای خدمات شهری و درآمدهای موسسات انتفاعیاز دیگر منابع درآمدی شهرداری ها ،فروش خدمات به شهروندان ،سازمان و نهادهای موجود در شهر است .همان
طور که مطرح گردید شهرداری ها وظیفه تولید و ارائه خدمات شهری و کاالهای عمومی محلی را به عهده دارند.
بنابراین دریافت تعرفه و بهای این قبیل خدمات و کاالها می تواند منبع درآمدی برای شهرداری ها به شمار آید .البته
اشکال اساسی در تعریف تعرفه و بهای خدمات شهری است .هر چند در آیین نامه و دستورالعمل های صادر شده
توسط وزارت کشور و در فرم های بودجه ریزی شهرداری ها فصلی تحت عنوان بهاء خدمات و درآمدهای موسسات
انتفاعی شهرداری وجود دارد ،ولی این امر نیز نارسایی های موجود در تدقیق موضوع و شیوه تعیین تعرفه را برطرف
نمی سازد .اما از سوی دیگر موضوع عوامل موثر بر نیازهای مالی و خدماتی شهری رویکرد دیگری است که به عنوان
پیش فرض های هرگونه محاسبه و تعیین بهای خدمات شهری می بایستی در نظر گرفته شود .چنانچه این عوامل را
در دو بخش"جهت تقاضا"و"جهت عرضه"تقسیم بندی موضوعی نماییم ،در بخش"جهت تقاضا"اندازه رشد جمعیت،
قلمرو جغرافیایی شهر ،سطح توزیع درآمد خانوارها ،نظام حمل و نقل شهری ،نظام کاربری اراضی و در بخش"جهت
عرضه" نیز قلم رو شهرداری ،پوشش جمعیتی و خدمات شهری ،استانداردهای خدمات شهری ،سطح قیمت نهاده های
تولیدی ،نرخ تورم ،کارایی فنی و تخصصی شهرداری و سازمان ها و شرکت ها آن قرار می گیرند .این عوامل در واقع
موضوعاتی هستند که مهم ترین و اساسی ترین پایه ها نظری و عملی اثرگذار بر تعیین نوع و بهای خدمات شهری
خواهند بود .موضوعی که در حال حاضر به دلیل فضای حاکم بر محدوده و قلمرو وظایف شهرداری ها با نارسایی
های بنیادین مواجه هست .اگر شهرداری ها وظیفه تولید و ارائه خدمات و کاالهای عمومی محلی را بر عهده بگیرند،
نظام درآمدی خود را بر این گونه خدمات پایه گذاری نمایند ،به چهارچوبی نظام مند ،پویا و مطلوب خواهد رسید و
طبیعی است اگر مدیریت شهری به تعیین و تعریف دقیق آنها بپردازد و قلمرو وظایف خود را به گسترش غیرمطلوب
و مداخله گرانه در حیطه وظایف دولت یا نهادهای دولتی و یا خصوصی افزایش ندهد ،می توان امیدوار بود تا شرایط
منطقی و نظام مندی در کسب درآمدهای پایدار داشته باشد .این درآمدها از خصیصه سالم بودن و تداوم پذیری نیز
برخوردار هستند .از مهم ترین این خدمات می توان به خدمات ارائه شده به نهادهای محلی و دستگاه های اجرایی،
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خدمات ارائه شده به بخش مسک ن و زمین ،خدمات ارائه شده به بخش حمل و نقل ،خدمات ارائه شده در جهت
ارتقای کیفیت زندگی شهری و خدمات ارائه شده به بخش های تجاری و بازرگانی نام برد.
 درآمد حاصل از پارکینگ شهریدرآمد حاصل از پارکینگ شهری چه از طریق نصب پارکومتر و چه از طریق گماردن پارکبان ،از اقالم درآمدی
پایدار محسوب می گردد .هرچند رقم مزبور در درآمدهای شهرداری ها سهم قابل توجهی ندارد اما به لحاظ وجود
تقاضای فزاینده برای فضای پارک وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ و کالن شهرها و رشد شدید تعداد خودروها،
پتانسیل فعال شدن این قلم درآمدی را سبب می شود ،به دلیل مستمر و همیشگی بودن درآمد حاصل از پارکینگ این
قلم درآمد پایدار می باشد .الزم به ذکر است درآمدهای حاصل از عوارض سالیانه اتومبیل نیز درآمد پایدار می باشد.

نقش شهرداری تهران در توسعه پایدار گردشگری در راستای کسب درآمد
تشویق و اطالع رسانی به گردشگران برای استفاده صحیح و بهینه از مکان ها و زیرساخت های گردشگری
باتوجه به اینکه در کشور ما کارهای زیربنایی گردشگری انجام نگرفته است و ایجاد امکانات و تجهیزات زیربنایی
برای بهره برداری از منابع و جاذبه های گردشگری و بهسازی آنها ،هم با کمبود سرمایه مواجه می باشد و حتی در
صورت داشتن سرمایه بخش خصوصی به خاطر کم بازده بودن این بخش کمتر به سرمایه گذاری در این صنعت روی
می آورند .بنابراین شهرداری ها می توانند با استفاده از برنامه های تبلیغاتی و نصب برشورها در مکان های گردشگری
شهری به گردشگران را تشویق به استفاده صحیح ا ز زیرساخت های گردشگری کند این روش می تواند گامی در
جهت گردشگری پایدار شهری باشد تا گردشگران ضمن استفاده خود از این زیرساخت ها به آیندگان نیز فرصت
استفاده از آن را بدهند.
جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار با مکان های گردشگری و جاذبه های شهری
زمین مهم ترین عنصر تشکیل دهنده محیط فیزیکی و بستر فعالیت های شهری است و همیشه به عنوان اساسی
برای شکل شهری مورد توجه برنامه ریزان بوده است ،به گونه ای که محققانی چون چاپین برنامه ریزی شهری را
برنامه ریزی کاربری زمین شهر می دانند .بر این اساس برنامه ریزی کاربری زمین را علم تقسیم زمین و مکان برای
کاربردها و مصارف مختلف زندگی دانسته اند(اسماعیل پور .)16:1376 ،باتوجه به نقش نظارتی و اجرایی شهرداری
ها در قانون شهرداری این سازمان می تواند نقش موثری در جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار شهری با مکان
های گردشگری دشته و از کاهش کیفیت این مکان ها در صورت تداخل با این کاربری ها جلوگیری کرده و باعث
جذب بهتر و بیشتر گردشگران و آسایش خاطر آنان از بازدید از مکان های گردشگری شوند.
مشارکت شهروندی به عنوان یک ابزاز حیاتی برای ایفای بهتر وظایف شهرداری
در واقع حضور مردم برای حل مشکالت خود مردم امری الزم است .در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای
کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند احتمال این که مدیریت شهر نتواند مسائل حادی که شهر با آنها
روبه روست را حل کند بسیار است .از طرف دیگر اگر برنامه ریزان و مدیران امور شهری خواستار اجرا و تحقیق
برنامه های خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل
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شناخت ژرف آنها از نیازها ،خواسته ها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است(زیاری و همکاران.)70:1392 ،
مطالعات نش ان می دهد تمایل مردم به مشارکت در تصمیم گیری است که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد و در
بسیاری از مواقع مبتنی بر طبیعت است .نتایج مشارکت همچنین می تواند به احترام به فرهنگ محلی ،مذهب ،و یا
تاریخ جامعه منجر شود( .)Matsuoka & Kaplan, 2008,15هم اکنون ،در کشورهای پیشرفته ،شهرداری ها به
عنوان یک نهاد اجتماعی ،پتانسیل همکاری گسترده و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردمی ،مشارکت جویی و
جلب همکاری سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد را به نحو احسن برای ایفای بهتر وظایف خود به کار گرفته اند و
بدین ترتیب خود را از یک سازمان صرفاً خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل نموده اند(زاهدانی ،بیدگلی.)110:1390 ،
به همین خاطر شهرداری ها می توانند به هنگام ایجاد زیرساخت ها و طرح های گردشگری از شهروندان و سازمان
های خصوصی نظرخواهی و آنها را تشویق به حمایت از این طرح ها کند چرا که این برنامه ها برای شهروندان و به
خاطر آنهاست که انجام می شود.
اطالع رسانی به گردشگران :یکی از مهمترین فعالیتهای شهرداری ها در هر کشور و منطقه ای سعی در شناساندن
منطقه مزبور به عنوان مقصد گردشگری است و جهت نیل به این هدف انتشار آگهی ها و توزیع نشریات مختلف که
حاوی اطالعات گوناگون در زمینه آثار دیدنی یک شهر می باشد الزم و ضروری است .شهرداری می تواند اطالعات
مربوط به مراکز دیدنی و گردشگری را با استفاده از عالیم کنار جاده ها و همچنین چاپ برشورهای زیبایی از آثار
دیدنی این شهرها ،گردشگران را از این طریق راهنمایی کند و اطالعات مربوطه را در اختیار آنها قرار دهد.

توان سنجی گردشگری محیط شهری در راستای کسب درآمد پایدار
در این مرحله پس از شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهی مطرح شده در زمینه گردشگری مراکز
شهری تهران ،باید راهبردهای گردشگری پایدار براساس اهداف تعریف شده استخراج شود .ماتریس سوات با مقایسه
نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها چهار نوع راهبرد ارائه می کند که عبارتند از ،راهبردهای ،WO7 ،ST6 ،SO5
 . WT8استخراج راهبردهای ممکن از طریق ماتریسی که از تقابل و تعامل عوامل درونی و بیرونی شکل می یابد
صورت می گیرد .استنتاج نهایی از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی برای شهر تهران بیانگر آن است که نقاط قوت این
شهر از نقاط ضعف آن به نسبت بیشتر است در نتیجه راهبردهای معطوف به نقاط قوت باید به گونه ای تدوین شود
که بتوان از پتانسیل های محیطی آن به نحو مطلوب استفاده نمود و استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
بیانگر این است که فرصتهای پیش روی توسعه شهر تهران بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و راهبردهای کالن باید
به گونه ای تدوین شود که بتوان بر تهدیدات موجود غلبه کرد .به منظور ارائه راهکارها و سیاستهای توسعه گردشگری
پایدار این شهر از طریق گسترش صنعت گردشگری ،شناخت عوامل چهارگانه( )SWOTدرجهت رفع ضعفها،
تهدیدها و بهبود قوتها و فرصتها اجتناب ناپذیر تلقی می گردد .بر این مبنا راهکار توسعه این شهر با فهرست نمودن

بهره جستن از نقات قوت ،برای استفاده از فرصتها

opportunities

5-Strengths

Weakness opportunities

6-

احتراز از تهدیدها برای استفاده از نقات قوت

Strengthts threats

7-

کاهش نقاط ضعف برای پرهیز از تهدیدها

Weakness strengths

8-

بهره جستن از فرصتها ،برای از بین بردن نقاط ضعف
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مهمترین نقاط قوت و فرصتها به منظور طرح راهبردهای تهاجمی مبتنی بربهره گیری برتریهای رقابتی ناحیه و تبیین
مهمترین فرصتهای پیش رو به منظور رفع نقاط قوت و ضعف درون شهری از طریق ارائه راهبردهای بازنگری به
منظور تخصیص مجدد منابع و طرح مهمترین قوتهای درون شهری به منظور رفع تهدیدهای بیرون ناحیه ای با تاکید
بر راهبردهای تنوع بخشی در جهت رفع نیازمندیهای شهر تهران و نیز طرح راهبردهای تدافعی به منظور رفع آسیب
پذیری محدوده به مرحله اجرا گذاشته شد که نتایج تحقیق بیانگر آن است که در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی
( ) IEراهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبردهای اجرا شدنی مطرح اند.

جدول( :)1راهبردهای مناسب جهت توسعه گردشگری پایدار در شهر تهران

ماتریس SWOT
نقاط قوت()S

نقاط ضعف()W

در جدول ماتریس ارز یابی عوا مل داخلی

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم

حاکم بر تو سعه گرد شگری شهر تهران 20

بر تو سعه گرد شگری این شهر  21نقاط ضعف

مورد شناسایی شد.

شناسایی شده است.

عوامل داخلی
عوامل
خارج
ی
فرصتها()O

استراتژیهای بازنگری()WQ

استراتژیهای تهاجمی()SO

درجههدول مههاتریس ارزیههابی عوامههل  -شههه ناسههههایی جاذ به های طبیعی  -بهبود و و ارتقای خدمات گردشگری از
خارجی حاکم بر توسههعه گردشههگری گردشهههگری و توانهای اکوتوریسهههتی لحاظ علمی ،تجاری ،تفریحی و درمانی.
شهر تهران ،نقاط فر صت تو ضیح داده م حدوه برای درآ مدزایی و ر قا بت با  -بازنگری و ارائه تسهههیالت و حمایت از
شده است که لیست شده اند.

سهههایر مناطق ،و اسهههتفاده از نیروهای بخش خصوصی برای ساخت اماکن اقامتی.
متخصص به منظور ایجاد گردشگری و  -بهبود و ارتقای محصههوالت گردشههگری
کسب درآمد پایدار.

اعم از زیبا سازی و افزایش کیفیت محیط و

 توسعه فضاهای تفریحی و سرگرمی گردشگری چند منظوره.از طریق جاذبه های طبیعت گردی به  -بازنگری در اجرای طرح ها و پروژه های
عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگری فعلی
برای ا فزا یش مههدت زمههان ا فزا یش  -بازنگری در نحوه مدیریت کالن و خرد
فعالیتهای بخش گردشگری.

گردشگران.

 برنامه ریزی و راه اندازی گردشگری  -بازنگری به نوع و نحوه اسهههت فاده ازالکترونیههک تهران در سهههطح ملی و م شارکتهای مردمی در بخش گرد شگری به
منظور واگذاری بعضهههی از کارها به مردم

جهانی.

 برنامه ریزی برای بهره گیری از انواع محلی.مختلف جاذبه های قابل توجه طبیعی.

 اختصهههاص فضهههاها و حریم مکانهایگردشههگری به کاربری های سههازگار مانند
فضای سبز و موزه.
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 تعریف کاربریهای جذاب و متنا سببا ا ستفاده کنندگان امروزی برای اماکن
تاریخی و قدیمی.
 برنامه ریزی برای گسههترش مشههاغلوابسهههته به فعالیتهای گردشهههگری و
توانهای اکوتوری ستی به منظور ا شتغال
زایی در این شهر.
استراتژیهای تنوع()ST

تهدیدها()T

استراتژیهای تدافعی()WT

در جهدول مهاتریس ارزیهابی عوامهل  -ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش  -تو سعه و تجهیز شهر از نظر تو سعه زیر
خارجی حاکم بر توسههعه گردشههگری های مختلف مرتبط به منظور یکپارچه

ساختها ،ت سهیالت و تجهیزات گرد شگری

شهههر تهران ،نقاط تهدید توضههیح داده

سازی کارکردهای تو سعه گرد شگری از قبیههل امههاکن رفههاهی و اقههامتی ،مراکز

شده است؛ لیست شده اند.

به وسههیله برگزاری نشههسههت ها و به ب هداشهههتی و در مانی ،و ح مل و ن قل با
کارگیری تدابیر مدیریتی ه ماه نگ حمایتهای دولتی.
کننده با حضهههور سهههازمانهای دولتی - ،تدوین مقررات و ظوابط در زمینه توسعه
غیردولتی ،مردم و کارآفرینان.

و اصهههالح نهادهای مدیریتی و بکارگیری

 تنوع بخشهههی به فعالیتها ،امکانات و مدیریت تخصههص در بخش گردشههگری وخدمات

ث بات در مدیر یت برای اجرای طرح های

گردشگری به منظور ایجاد اشتغال

بلند مدت.

 تههاکیههد بر بهره برداری از منههافع  -زمینه سازی و ت شویق مردم به م شارکتاقتصادی غیر مستقیم گردشگری

در همه ابعاد فرهنگی ،اقت صادی ،اجتماعی،

 ای جاد با نک اطال عاتی که ضهههمن زیست محیطی و مدیریتی.معرفی جاذبه های گردشههگری شهههر - ،تعامل بیشهههتر مسههههوالن شههههر با مراکز
اطالعههاتی را در زمینههه حفظ محیط اسههه تانی و ملی برای ای جاد ه ماهنگی در
برنههامههه ریزی واقع بینههانههه در توسهههعههه

زیست ارائه دهد.

 بر نا مه ریزی در محیط های طبیعی و گردشگری شهر.فرهنگی به منظور ای جاد اشهههت غال و  -سههها ما ندهی بازار های سهههنتی و ارا ئه
محصههوالت محلی و صههنایع دسههتی برای

کاهش بیکاری.

 تقو یت با فت های کال بدی شههههر ،توسههعه اشههتغال و درآمدزایی غیر مسههتقیمتوجه به آرایش و زیبا سههازی بصههری گردشگری در شهر.
شهههر و اسههتفاده از نمادهای مصههنوعی  -استفاده از تجربه مناطق نمونه گردشگری
د ست ساز تاریخی و مذهبی در سطح موفق برای برطرف کردن موانع و بر نا مه
ریزی علمی توسعه گردشگری.

شهر.
مأخذ :نگارندگان
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در این پژوهش عالوه بر راهبردهای استخراج شده از ماتریس سوات در جدول فوق در ادامه به راهبردهای و
استراتژیهای اساسی و آنچه که در اکثر مناطق و شهرهای توریستی و گردشگری کشور به ویژه شهر تهران کارساز و
مفید می باشد به صورت جدول ارائه شده است که درصورت مدیریت صحیح منجر به گردشگری پایدار خواهد شد:

جدول( :) 2راهبردهای و استراتژیهای اساسی توسعه پایدار برای اکثر مناطق توریستی و گردشگری کشور به ویژه شهر تهران

 -تدارک مقدمات تهیه و تدوین و طراحی طرح و یا برنامه جامع صنعت گردشگری شهر تهران

استراتژی محافظه کارانه

 معطوف نمودن توجه مسهولین و متولیان استان و شهرستان به صنعت کم هزینه و در عین حال پردرآمد در اشتغالزاییگردشگری
 ایجاد زمینه گسترش همکاری بین شهرداری و سازمانهای ذیربط به منظور جلوگیری از تداخل کاری و منوازی کاری. برقراری یک سیستم نظارتی مستمر برای رسیدگی به وضعیت به وضعیت بهداشت و ارائه خدمات اماکن اقامتی و پذیراییدر داخل شهر و مسیرهای ارتباطی آن با هدف ارتقاء سطح خدمات این واحدها.
 تشویق به اجرای معماری سنتی در واحدهای اقامتی و پذیرایی در شهرستان های تهران. جلوگیری از تخریب بافتهای سنتی شهرها و زیبا سازی محالت قدیمی شهرها بر اساس معماری سنتی و جلب همکاریهنرمندان در این زمینه.
 -توجه به طراحی ساختمانهای شاخص با شیوه های مهم معماری و بومی .

استراتژی رقابتی

 توسعه گردشگری و کسب درآمد از طریق اطالع رسانی و معرفی هویت اجتماعی – تاریخی شهر و ساکنان. اهمیت دادن به گردشگری به عنوان صنعتی فرابخشی برای تمام دستگاههای اجرایی مرتبط با امر گردشگری. توجه به امر آموزش در امور گردشگری به منظور ارتقاء نحوه خدمات رسانی در زمینه تاسیسات گردشگری اعم از خدماتهتل و رستوران درون شهری و بین راهی.
 تقویت شبکه ارتباطی درون بافت جهت تسهیل رفت و آمد بین نقاط مختلف شهر -تهیه شناسنامه کلیه اماکن گردشگری و تهیه فرهنگنامه کلیه آئین ها و موضوعات جاذب گردشگری

استراتژی های تهاجمی

 تهیه اطلس فضایی -جغرافیایی اکوتوریسم ،ژئوتوریسم ،توریسم مذهبی ،توریسم درمانی ،توریسم گردشگری شهر و شهرستان تقویت صنایع دستی و آداب و رسوم فراموش شده و معمولی در عین حال جاذب گردشگر. تقویت سیستم حمل و نقل شهری و فضاهای مرتبط با آن. تقویت مراکز پذیرایی در اطراف آثار طبیعی و گردشگری جهت استراحت و تفریح گردشگران. حفاظت و بازسازی آثار طبیعی و تاریخی و تالش برای حفظ هویت و ارزش های طبیعی و تاریخی. اعتالی فرهنگ شهرنشینی از طریق آموزش شهروندی و برنامه های ترویجی. -تقویت شبکه ارتباطی درون بافت جهت تسهیل رفت و آمد بین نقاط مختلف شهر.
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 جلوگیری از تخریب جاذبه های طبیعی منطقه از طریق رعایت حریم این جاذبه ها و حفظ آنها. کاهش عملکرد سوء فعالیتهای تولیدی در حرایم آثار جاذب گردشگری از طریق انتقال و کنترل فعالیتهای مزاحم و آلودهساز یا آلوده کننده.
استراتژی تدافعی

 جلوگیری از ایجاد تعارض میان اقوام مختلف و تالش برای ایجاد تعامالت فرهنگی. جلوگیری از رشد کم سوادی و تالش برای افزایش سطح دانش و آگاهی و دانش فنی مردم در امور گردشگری به منظورارتقاء نحوه خدماتد رسانی در زمینه تاسیسات گردشگری اعم از خدمات هتل و رستوران درون شهری و بین راهی.
 تقویت نهادهای امنیتی برای جلوگیری از از روند فعالیت های کاذب و فراهم نمودن بستر تجارت آزاد کاال. جلوگیری از تخریب جاذبه های طبیعی منطقه با قوانین بازدارنده. دادن تسهیلت مناسب و مشوق های الزم برای جلب سرمایه گذاری از خارج و داخل کشور. توجه به ویژگیهای بومی و محلی در برنامه های توریستی و احیای بافت قدیم و مرمت آنها. -جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز در اطراف مکانهای توریستی و بافت مرکزی شهر.

مأخذ :نگارندگان

نتیجه گیری و پیشنهادات
اولویت بندی راهبردهای برنامه ریزی گردشگری پایدار در شهر تهران در راستای ارتقاء کیفیت زندگی و بحث ایجاد درآمد
پایدار برای این شهر از طریق تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری این شهر با استفاده از ماتریس سوات
تعیین و مشخص گردید .باتوجه به موقعیت گردشگری شهر تهران مطابق با ماتریس داخلی و خارجی ،استفاده از راهبردهای
محافظه کارانه در اولویت اصلی تعیین گردیده است .دستیابی به الگوها و راهکارهای توسعه پایدار مستلزم شناخت علمی
قابلیتها و تنگناها با دیدگاه ناحیه ای یکپارچه و بازساخت نواحی با نگرش سیستمی است .امروزه توسعه گردشگری در بسیاری
از کشورهای در حال توسعه به عنوان یک کاتولیزور موثر برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها محسوب می گردد و
به ویژه شاخه شهری آن جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثری را در ارتقاء ساختار اجتماعی-
اقتصادی و فرهنگی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه بازی می کند .ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب،
بازسازی فضاهای به ظاهر متروک و مرده به قصد زنده کردن جنبه های کهن جامعه از جمله آثار توسعه گردشگری شهری
است .بنابراین ایجاد فضاهای جدید براساس فعالیتهای جدید و تاکید بر توسعه فعالیتهای گردشگری پایدار و ایجاد جاذبه های
بیشتر برای ماندگاری گردشگران و گسترش امکانات و خدمات زیربنایی الزم و ضروری می باشد .وقتی شهرها به عنوان شهری
گردشگر پذیر عمل کرده و توسعه می یابند ،این پیچیدگی ها با فشردگی بیشتری در ساختار و ماهیت گردشگری حل می شود
و تمایزی را در پردازش فضای شهری پیرامون گردشگری شکل می دهد و آثاری را بر جای می نهد که در کنشگری دو سویه
گردشگر و میزبان نماد می یابد .بازدید کنندگانی که از خارج شهر می آیند تنها کسانی نیستند که از این امکانات استفاده می
کنند .توسعه زیر بناهای گردشگری سهم زیادی در تغییرات شکل و کارکرد نواحی شهر داشته و تصویر شهر تحت تاثیر انواع
هتل ها و خدمات جنبی ارائه شده ،قرار می گیرد .گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می
تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد .گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگر بخش
های اقتصادی در حال کاهش باشد ،جایگزین مناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است .توسعه صنعت گردشگری نیازمند
یک مدیریت منسجم و کارآمد بوده که موانع و مشکالت و شناسایی کرده و توانایی اجرای استراتژی های تدوین شده را داشته
باشد .در این راستا نقش مدیریت شهری به ویژه شهرداری ها اهمیت دوچندانی دارد که در جهت افزایش توان اقتصادی شهر
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به تبع آن افزایش درآمد شهر اهمیت ویژه ای دارد ،نتایج پژوهش نشان می دهد که نقش شهرداری ها در برنامه ریزی گردشگری
شهری و اطالع رسانی به موقع منجر به گردشگری پایدار و کسب در آمد و ایجاد اشتغال از این طریق خواهد بود در راستای
نیل به توسعه پایدار شهری با هدف تقویت گردشگری راهبردهایی به شرح ذیل ارائه می گردد:
-

حفظ و ترویج فرهنگ های سنتی محلی.

-

ساماندهی و نظم بخشی تک عناصر گردشگری ،تاریخی ،هویتی ،فضاهای باز و پراکنده درون و برون شهری در یک
سامانه کلی گردشگری در سطح شهر.

-

احیاء و نوسازی فضاهای شهری کهن و با هویت ،و اطالع رسانی به موقع.

-

ایجاد توسعه و تجهیز فضاهای فراغتی با تاکید بر محیط طبیعی ،فرهنگی و شهری.

-

بهره گیری از امکانات و توانایی بصری ،ادراکی ،محیطی ،فرهنگی و تاریخی جهت خوانا کردن جاذبه های گردشگری
موجود در سطح شهر.

-

حفاظت ،توسعه و بهبود کیفیت محیط طبیعی و فرهنگی مرکز شهرها.
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