
گريي گردشایجاد درآمد پایدار براي شهر از طریق توسعه

گر به منطقه، براي حدود شش نفر به صورت مستقیم و کارشناسان بر این باورند که با ورود هر گردش
شودغیرمستقیم شغل ایجاد می

گري جهان، از گردش مالی بخش صنعت فراتر شود در قرن حاضر، گردش مالی صنعت گردشگفته می
هاي روشن و جدیدي را در جذب منابع مالی گسترده براي تواند افقخواهد رفت که این روند، می

ها فراهم کندي پایدار آنشهرها و توسعه
گري در نقاط مختلف دنیا، نقش موثري در کاهش بیکاري و بهبود توزیع ي صنعت گردشتوسعه

گري، گذاري در بخش گردشجهان، سرمایهریزي و مدیریت شهريکه در برنامهدرآمد دارد تا جایی
شدهتراکمفروشوسازوساختازها قرار گرفته و جایگزین درآمدهاي ناشیریزيدر اولویت برنامه

است
گري براي عوامل دهد قدرت درآمدزایی صنعت گردشتحقیقات انجام شده در ایران نیز نشان می

ي این ي اهمیت توسعهدهندهرار دارد که این امر نشاني دوم قتولید، پس از صنایع فلزي، در رتبه
چنین مدیران شهري استصنعت، براي صاحبان سرمایه و هم

گري در اقتصاد شهري، ایجاد منابع درآمدي مستقیم براي و رونق گردشاز نتایج مثبت و مهم توسعه
ه و عدالت اجتماعی هاي مختلف شهر، کمک به رفاها، کمک به گردش اقتصادي در بخششهرداري

مشارکتبرايسازيزمینهوبومیمیان شهروندان، کمک به گسترش صنایع دستی و هنرهاي
اقتصادي شهروندان استواجتماعی

تواند ایجاد میهاگري در روند کاري آني گردشها با توجه به اثرگذاري فراوانی که توسعهشهرداري
ها در برعهده دارند؛ اول، مداخله و مشارکت این سازمانکند؛ در قبال این توسعه، دو وظیفه 

ي خدمات ها در ارائهگذاري مستقیم شهرداريگري و دوم، سرمایهریزي و مدیریت گردشبرنامه
گريگردش

ها، عالوه بر تامین اهداف اجتماعی، منبع مناسبی در ارتقاي ها از سوي شهرداريانجام این مسئولیت
ها با برگزاري تر شهرهاي جهان، شهرداريیجاد خواهد کرد. به همین دلیل در بیشها امالی شهرداري



ي شوند و هم در حوزهگوي نیازهاي فراغتی شهروندان خود میها، هم پاسخها و نمایشگاهنشست
کننداقتصاد شهري، درآمد عظیمی را براي شهر و شهرداري جذب می

ي پنجم توسعه در جهت ایجاد شوراهاي اسالمی در برنامهها وبا توجه به تکالیف قانونی شهرداري
تواند نقش بسزایی در تامین درآمد گري، میهاي گردشنظام درآمدي پایدار، استفاده از ظرفیت

ها به خصوص شهرهاي کوچک و کم درآمد داشته باشدپایدار براي شهرداري
گري در دنیا به شمار قطب مهم گردش10ز گري، یکی احاظ گردشلبهراایرانکارشناسان اقتصادي،

ي دیرین تمدن، فرهنگ، طبیعت و شرایط اقلیمی گوناگون، ي از سابقهاند که با برخوردارآورده
گري در جهان را دارد. اما با این وجود، ي گردشتوانایی قرارگیري در جایگاه مناسب نقاط پر جاذبه

هاي قابل توجه، از جایگاه مناسبی در بازارهاي شتن جاذبهمتاسفانه کشور ایران به رغم در اختیار دا
گري برخوردار نیستگردش

گري شهريگردش

گیري از منافع و مزایاي آن براي تامین منابع گري و بهرهي گردشترین راه براي توسعهامروزه مهم
شهرها و نقش گري درهاي پیدایش گردشگري شهري است. زمینهها، توجه به گردشمالی شهرداري

راگري شهريمدیریت شهري و پیامدهاي مثبت و منفی آن، مسایلی هستند که محورهاي گردش
انددادهشکل

گري شهري یا تفریح شهري، بخشی از گذراندن اوقات فراغت شهروندان استگردش

گري شهريي گردشهاي توسعهراه

هاي مدیریت اجرایی شهرها در عصر حاضر فعالیتترین گري شهري، یکی از مهمي گردشتوسعه
هاي تاریخی شهر و گري شهري، نوسازي بافتهاي عمران گردشي فعالیتاست. تأکید بر توسعه

ي پایدار ي تسهیالت مناسب، کمک فراوانی به توسعهبازسازي فضاهاي تفریحی در این حوزه با ارایه
بت براي برآورده کردن نیازهاي جهانگردان، در کنار کند. رقارآمد شهرداري میدافزایشوشهري



ریزي هاي خصوصی و شهروندان در رفع این نیازها باید مورد اهمیت و برنامهتقویت مشارکت بخش
گري شهري قرار گیرد. انجام تبلیغات داخلی و خارجی براي شناساندن مدیریت اجرایی گردش

سراها، تربیت نیروهاي متخصص در این بخش، هاي شهري، گسترش مراکز فرهنگی، فرهنگجاذبه
ي اطالعات گران و توجه به ارائهرفتار مناسب با این میهمانان، کنترل معضالت و مشکالت گردش

گري و ایجاد درآمد پایدار براي انجام امور ي گردشتوانند در توسعهگران میمورد نیاز به گردش
شهري، بسیار موثر باشند


