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  مقدمه -1

جهان، يكي از مهمترين پديده هاي قرن حاضر است  درميليارد دالر  1000صنعت گردشگري با درآمد ساليانه نزديك به       
اجتمـاعي منطقـه شـده و بخصـوص در ايـران از دلبسـتگي بـه        كه عالوه بر درآمد باال و اشتغال زايي سبب توسعه اقتصـادي،  

كشور نخست دنيا و از لحاظ جاذبه هاي  9 ء، جز تاريخي ابنيهدر اين ميان، ايران از لحاظ دارا بودن . درآمدهاي نفتي مي كاهد
ناچيزي از صنعت گردشگري  كشور برتر دنيا قرار دارد و اين در حالي است كه با اين قابليتها، سهم بسيار 10توريستي در ميان 

صنعت گردشگري . قرار دارد 92درصد از سهم صنعت گردشگري در دنيا، در رتبه  5را به خود اختصاص داده است و با كمتر از 
محيط زيست است كه با توجه به اصل پايداري مي تواند سـبب ايجـاد يـك راهبـرد در راسـتاي       دوستداريكي از صنايع سبز و 
و از سويي ديگر يكـي از منـابع مهـم     گسترش اين نگرش در ذهن شهروندان و همچنين گردشگران شودحفظ محيط زيست و 

درآمـدهاي پايـدار شـهرداريها حاصـل از صـنعت      . ايجاد درآمدهاي پايدار شهرداريها بخصوص در شهرهاي گردشگرپذير باشـد  

  چكيده
درآمدهاي شهرداريها مطابق قانون از منابع محدودي تامين مي گردد كه در اكثر موارد شهرداريها مجبور به تامين    

مطرح شدن مفاهيم توسعه پايدار و  از طرفي با. اين درآمدها از منابع ناپايدار مانند فروش تراكم ساختماني هستند 
 لزوم توسعه متعادل و متوازن درهمه ابعاد ، منابع جديدي در ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداريها قابل تصور 

يكي از اين روشها ، مشاركت شهرداريها در پروژه هاي گردشگري با توجه به مراكز گردشگر پذير در اختيار . باشد مي
با استفاده از مراكز گردشگري تحت تملك . بخصوص در شهرهاي نوار ساحلي شمال كشور است ،شهرداريها

شهرداريها و با مشاركت بخش خصوصي و تهيه طرحهاي متناسب با نيازهاي گردشگران، شهرداريها ضمن ايجاد 
وهش حاضر با هدف پژ. دكننتسهيالت و خدمات مطلوب براي گردشگران، درآمدهاي پايداري را براي خود تامين مي

 -معرفي طرح تامين درآمدهاي پايدار شهرداري با تدوين يك برنامه گردشگري شهري و با بكارگيري روش تحليلي
توصيفي با تحليل نقاط قوت و توانمنديهاي شهر الهيجان به عنوان نمونه موردي، اصول و روشهاي توليد درآمدهاي 

نتايج اين . را در قالب يك طرح توسعه شهري معرفي مي نمايد پايدار شهرداري با تاكيد بر صنعت گردشگري 
تحقيق نشان ميدهد كه عالوه بر شناسايي نقاط قوت و پتانسيل هاي شهرداري در حوزه گردشگري ، استفاده از 
 فرآيندهاي مشاركتي در سطح محلي و بهره برداري از گروههاي ذي نفع در اين حوزه و مشاركت با شهرداري ، 

، بطوري كه در خصوص شهرداري وان نسبت درآمدهاي پايدار شهرداري را به مقدار قابل توجه اي افزايش داد تمي
     .درصد ، درآمدهاي پايدار مستقيم شهرداري افزايش يافته است  27الهيجان بصورت ميانگين 

  
  درآمدهاي پايدار ، شهرداري ، صنعت گردشگري ، شهر الهيجان  :واژگان كليدي 
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ـ   ، گردشگري از آن جهت اهميت مي يابد كه در صورت تحقق  وده سـازي محـيط زيسـت عـالوه بـر توليـد       مي توانـد بـدون آل
  .زمينه ساز توسعه در مجموعه اي از صنايع مرتبط با صنعت گردشگري باشد ،درآمدهاي پايدار

امروزه با افزايش درآمد شهروندان، بخصوص در شهرهاي بزرگ و همچنـين وجـود آلـودگي هـوا در ايـن شـهرها، زمينـه              
به مناطق خوش آب و هوا و شهرهاي توريستي بخصـوص در شـمال كشـور افـزايش      مسافرتهاي كوتاه مدت از شهرهاي بزرگ

چشمگيري يافته و پديده اي كه از اين گونه سفرها حاصل مي شود، فشار بيش از توان تحمـل شـهرهاي ميزبـان و در نتيجـه     
عدم . في ديگر مي باشدكاهش كيفيت سفر براي گردشگران از يك طرف و كاهش كيفيت زندگي براي شهروندان ميزبان از طر

برنامه ريزي جهت جذب گردشگر و ارائه خدمات مناسب، عدم وجود ظرفيت الزم در پـذيرش گردشـگران و عـدم وجـود يـك      
رابطه منطقي مابين درآمدهاي حاصل توسط اصناف و صنايع مرتبط با گردشگري و درآمدهاي حاصل از شهرداريها از اين حوزه 

شده است تا شهرداريها قادر به ارائه خدمات مناسب به شهروندان و گردشگران نباشند و اين امر  و بسياري از عوامل ديگر سبب
با توجه به آنكه اكثريت درآمدهاي شهرداريها جزء درآمدهاي . سبب كاهش چشمگير خدمات شهري و كيفيت زندگي مي شود

ف پذير بودن و باثبات بودن نمـي باشـد و هميشـه در    ناپايدار است و اين نوع وصول درآمد داراي سه اصل مطلوب بودن، انعطا
خطر كاهش عوارض ناشي از ساخت و ساز به داليل مختلف قرار دارد، اين نوع عوارض قابل اتكـاء نبـوده و ضـرورت شناسـايي     

وه سـرمايه  نحـ هدف كلي از انجام اين تحقيق ارائه مـدلي از  . عوامل تأثير گذار بر درآمدهاي پايدار شهرداريها احساس مي شود
و پيش بيني درآمدهاي پايـدار حاصـل از   با تمركز روي داراييهاي شهرداري در صنعت گردكشگري شهرداري الهيجان  گذاري

گـذاري   سـرمايه ميزان  نسبت بهصنعت گردشگري  درآمدهاي حاصل ازمي باشد و اولويت بندي آنها براساس ميزان اين برنامه 
  .اين عوامل بتوان برنامه اي مدون براي درآمدهاي پايدار شهرداري تهيه نمود به نحوي كه با اولويت بندي  ، الزم
     
   قيروش تحق -2

با اولويت  هايدرآمد شهردار شيافزا داريپا يها وهيكه  ش يتوصيفي ـ تحليلي مي باشد به صورت مقاله نيدر ا قيتحق روش      
ايجاد درآمدهاي پايدار  ي، شاخص هامطالعات ميدانيه از كسب شدآماري  جينتا يو با جمع بند يبررس صنعت گردشگري

 ، داده ليتحل هيتجز با آن و يو معرف جانيشهر اله يشناخت كل ابو مشخص خواهد شد  شهرداري از طريق صنعت گردشگري
انجام  ها و مطالعات يبر اساس بررس يشنهاديپ يراهبردها  انيو در پا طرح توسعه گردشگري شهر الهيجان تهيه مي شود

  . گردد ي، ارائه م گرفته
   

  قيقتحاهداف  -3
  اهداف كالن -3-1  

حاصـل از صـنعت    ميمسـتق  ريـ و غ ميمسـتق  يبـر درآمـدها   ديـ افزايش درآمد شهرداريها با تاك داريپا يها وهيبررسي ش      
   خزر يايدر هيحاش يدر شهرها يگردشگر

   يو كاربرد ژهياهداف و -3-2  
  گردشگري با استفاده از اراضي متعلق به شهرداري و با مشاركت بخش خصوصي يطرحها ياجرا قيطر درآمد از شيافزا     
  يگردشگر نهيدر ارائه خدمات بخصوص در زم يجار يها نهيبه نسبت هز يشهردار يبازده مال شيافزا     

  
  
  مباني نظري -4
  توسعه پايدار -4-1  
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سياست توسعه پايدار چنان سياستي است كه در نتيجه «: پايدار چنين است از توسعه 1991تعريف سازمان ملل متحد در سال 
اعمال آن منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبيعي بتواند براي زمان هاي قابـل پـيش بينـي در آينـده ادامـه و دوام داشـته       

  )1376،16،ينيبحر(» .باشد
اصطالحات مدني، اقتصادي و . تي و اقتصادي در نظر گرفته شودبراي دستيابي به توسعه پايدار بايد تمامي شرايط مدني، دول   

با توجه به اين نكات دستور كارهاي مربوط بـه  . دولتي بايد در قالب مناظرات اقتصادي، سياسي و زيست محيطي صورت بگيرد
شـامل ارزيـابي    است كه يك چارچوب فرضي از موضوعات مطرح شده درست كنيم بلكـه  نتوسعه پايدار شهري نه تنها براي اي

  )1384،44، ينيالد فيس. (هاي مقايسه اي و رويكردهاي مختلف شهرنشيني نيز مي شود
بهبود شرايط مسكن و محيط زيست وقتي امكان پذير مي شود كه خط مشي هاي گوناگون در كنار هم محقق شـود، رشـد      

قانوني، توسعه سرمايه اجتمـاعي در بـين افـراد كـم     پايدار و گسترده درآمد و توزيع مناسب آن، تحقق حقوق مالكين و توسعه 
      نهادهـاي اجتمـاعي نيـاز دارنـد و باعـث ايجـاد اطمينـان دو طرفـه و          وبضاعت كه به رهبري، سازماندهي، تشكيل شـبكه هـا   

  )1383،250،يميرح. (گرددهاي سياسي ميآزمون
وسعه پايدار عبارتست از اداره و بهره برداري صحيح و كارا از منـابع  ت« توان تعريفي از توسعه پايدار ارائه داد  يبا اين وجود م   

پايه، طبيعي، مالي و نيروي انساني براي دستيابي به الگوي مصرف مطلوب كه با به كارگيري امكانات فني و ساختار و تشكيالت 
  )1374 ،5 مكنون،.(» شود مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده به طور مستمر و رضايت بخش، امكان پذير مي

  
  )1379،52بحريني، (مؤلفه هاي اصلي توسعه پايداري و شاخص هاي آنها :  1جدول 
مؤلفه اصلي توسعه

  پايدار
  شاخص ها

  
  اقتصاد

  كارايي اقتصادي در استفاده از منابع توسعه
  فعاليت در فضاي رقابتي

  حضور فعال در شبكه جريان هاي جهاني مالي و منابع
  اشتغال

  رتقاء كيفيت زندگيا
  
  
  

  اجتماع

  عدالت در توزيع منافع و هزينه هاي توسعه
  كيفيت زندگي

  كاهش فقر
  آموزش

  كاهش معضالت اجتماعي
  توانمندسازي شهروندان و مشاركت آنها در تصميم گيري

  سالمتي و حفظ بهداشت
  محل سكونت براي همه

 فرصت هاي برابر براي افراد مختلف
  

  محيط زيست
  ز تخريب محيط زيستجلوگيري ا

  جلوگيري از آلودگي هوا
  جلوگيري آلودگي آب

  حفظ كيفيت خاك
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  گردشگري شهريوظايف قانوني شهرداري ها در  -4-2
  )168،  1368حجتي، (گردشگري شهريوظايف قانوني شهرداري ها در :  2جدول 

  )1334قانون شهرداريها مصوب (وظايف شهرداري ها در زمينه ي فراغت و تفريح 
  ... موزه و خانه هاي فرهنگي و ... باغ كودكان و ... ـ تأسيس مؤسسه هاي فرهنگي و 6بند 
  ...و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشگاه ... ـ احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل 21بند 
  اي عمومي و مسجد و غيرهـ تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان ه22بند 

 
  

  )174،  1368حجتي، (گردشگري شهريوظايف جديد شهرداري ها در :  3 جدول
  وظايف جديد شهرداري ها در زمينه گذران فراغت، تفريح و گردشگري

  ؛...اداره و نظارت بر فرهنگسراها، موزه ها، نمايشگاه ها، تئاترها، تاالرهاي موسيقي و 

 ؛...شهري، محله اي، جنگلي، حاشيه اي و  تأسيس و اداره پارك هاي 

  ؛...تأسيس و اداره باغ وحش، باغ گياهشناسي و 

  ؛...اداره و نظارت بر ورزشگاه ها، زمين هاي بازي، ورزش همگاني و 

 ايجاد مسيرهاي پياده روي و دوچرخه سواري در شهر و حومه؛ 

  ؛...ساماندهي گذران فراغت جوانان، ناتوانان و 

 ؛...مور بناهاي تاريخي و آثار ارزشمند فرهنگي و رسيدگي به ا 

  ايجاد اردوگاه هاي تفريحي، محل كاروان و... 

 ...                                                         

   
  صنعت گردشگري -4-3

. ن به وجود آورده استبراي پديده گردشگري چالش هاي عديده اي را در تعريف ماهيت آ "صنعت"به كارگيري پيشوند      
مهم ترين چالش در اين زمينه بدين گونه مطرح مي شود كه آيا گردشگري در بخش صنعت قابل طرح و بررسي است يا در 

  : ويژگيهايي كه باعث شده جهانگردي به عنوان يك صنعت برتر انتخاب شود عبارت است از. بخش خدمات
  ـ منابع عمده اقتصادي
  م نياز به سرمايه گذاري كالنـ زود بازده بودن و عد

  ـ مزيت هاي اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي
  )31، 1374قره نژاد، (ـ ايجاد امنيت توسعه در روابط سياسي كشورها 

  
  معرفي شهر الهيجان -5
  ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي و موقعيت شهر - 5-1  

ز شرق به لنگرود، از جنوب به ديلمان، از جنوب غرب به سياهكل و از غرب بـه  الهيجان، منطقه اي است كه از شمال به درياي خزر، ا      
. نفر اسـت   71697000، 1390هكتار و جمعيت شهر بر اساس سرشماري سال  1013مساحت شهرستان . آستان اشرفيه محدود مي شود
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رودهاي گيالن است و از نظر موقعيت جغرافيايي  اين شهر ساخته شده بر سرزميني هموار و جلگه اي ، كه حاصل رسوبات به جاي مانده از
شهرسـتان   .و ويژگي هاي تاريخي ، يكي از شهرهاي مهم گيالن به شمار مي رود و مدت ها مركـز بخـش بيـه پـيش گـيالن بـوده اسـت       

ناحيـه  در ناحيـه جلگـه اي، نـوار باريـك سـاحلي و در      . الهيجان داراي دو ناحيه عمده جغرافيايي جلگه اي و كوهستاني است
آب و هواي نوار ساحلي و جلگه . كوهستاني، محدوده هاي كوهپايه اي، جنگلي و مرتعي در ارتفاعات مختلف به چشم مي خورد

و در كوهسـتان، نيمـه مرطـوب و داراي شـرايط      مي باشـد اي منطقه، مرطوب و در فصول مختلف داراي شرايط خيلي مطلوب 
از نظر آب وهوايي، اين منطقـه كـه در بخـش جلگـه اي     . مي باشديرهندسي منطقه الهيجان داراي يك شكل غ. متوسط است

شرق گيالن قرار گرفته از يك طرف تابع رطوبت درياي خزر است و از طرف ديگر تحت تاثير ارتفاعات كوهستاني جنـوب قـرار   
 كوهپايـه اي لي، جلگه اي و از نظر توپوگرافي، اين منطقه از سه بخش ساح. متر نيز كشيده شده است 2000دارد كه تا حدود 
  )    www.lahijan.ir( .تشكيل شده است

  

  
  
  

  موقيت شهر الهيجان در استان گيالن:  2شكل                                         موقيت شهر الهيجان در ايران:  1شكل 
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  شهر يگردشگر يآثار و جاذبه ها -5-2   
مراكز در  نيا تيموقع 4ارائه شده است و در شكل  جانيشهر اله يو گردشگر يعيمشخصات جاذبه طب 4شماره در جدول 

   .مشخص شده است جانينقشه شهر اله
  

  جاذبه هاي طبيعي و گردشگري شهر الهيجان :  4جدول 
  متولي درجه جذابيت  زيرگونه جاذبه  گونه جاذبه  )هكتار(وسعت   نام جاذبه

 مجموعه حاجي آباد
  

  شهرداري  استاني  درياچه  طبيعي  23

  باغ ملي
  

ع پارك ـ صناي  فرهنگي طبيعي  2/1
  دستي

  شهرداري  استاني

درياچه ـ پارك ـ   طبيعي  17  مجموعه استخر
  قايق راني ـ ورزش

  شهرداري  منطقه اي

  خصوصي  استاني  پارك  طبيعي  2/6  پارك جنگلي ميرصفا

  باغ كشاورزي
  

پارك ـ صنايع   طبيعي  1/16
  دستي

  وزارت كشاورزي  استاني

  منابع طبيعي  استاني  درياچه ـ پارك  طبيعي  4/19  پارك جنگلي سوستان

  مجموعه بام سبز
  

تله كابين ـ   فرهنگي ـ طبيعي  43
  شهربازي ـ ورزش

  شهرداري  منطقه اي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  نقشه موقيت مراكز گردشگري شهر الهيجان:  4شكل 

  



 ٧

  چشم انداز طرح -5-3   
ام در راستاي اهداف طرح ، صورت تدوين چشم انداز طرح به منظور جهت دهي به كليه تالشهاي انجام گرفته يا در حال انج

  : مي باشدويژگيهاي اصلي طرح بشرح ذيل . مي پذيرد و تصويري از اهداف و روند اجرايي طرح ارائه ميدهد 
 )سال  10الي  5( نگاه ميان مدت  - 
 )نسبت به ساير شهرها مي تواند داشته باشد آنچه كه اين شهر ( توجه به گزينه هاي رقابتي  - 
 گروههاي ذي نفعتعيين نقش براي  - 
  قابليت فهم آسان - 

با توجه به مزيت ها و محدوديت هاي صنعت گردشگري و تحليل نفاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تحديدهاي موجود در شهر 
  :الهيجان در حوزه گردشگري ، مي توان چشم انداز طرح را بشرح ذيل بيان نمود 

  
  »منابع مالي مديريت شهري متكي بر خدمات گردشگريالهيجان شهري است با اقتصادي برپايه گردشگري و با  «
  
  آماري مطالعات نتايج -5-4  
خانوار از شهر الهيجان  1545591،  1393 سالبهرا و تابستان طي مار منتشر شده از طرف سازمان آمار كشور آبر پايه     

نظرسنجي صورت گرفته از گردشگران ورودي  نتايج حاصل ازكه ) 1393نتايج آمارگيري از گردشگران ملي ، (بازديد كرده اند 
  . ذيل مي باشدجداول ، بشرح  1393ار و تابستان سال هدر ب

  
    1393وضعيت اقامت گردشگران ورودي طي بهار و تابستان : 5جدول 

اقامتگاه  
  عمومي

اقامتگاه
  سازماني

ويال و آپارتمان
  اجاره اي

ويال و منزل 
  شخصي

چادر و 
  كمپينگ 

  اقوام منزل

  % 46  % 33  % 6  % 5  % 3  % 6  ضيعت اقامتو

  
  

    1393گردشگران ورودي طي بهار و تابستان سرانه اختصاص يافته براي هر وعده غذايي بودجه : 6جدول 
  200بيش از   200تا  100بين  100تا50بين 50صفر تا  

  % 8  % 14  % 41  % 42 )هزار ريال( تغذيه بودجه سرانه 

  
  

    1393ردشگران ورودي طي بهار و تابستان گانه اقامت شبانه و خريد پوشاك براي سربودجه : 7جدول 
  1000بيش از   1000تا  500بين  500صفر تا  

  % 6  % 22  % 72 )هزار ريال(سرانه خريد پوشاك بودجه
  % 2  % 4  % 94 )هزار ريال(سرانه اقامت شبانه بودجه

  
    1393گردشگران ورودي طي بهار و تابستان  گردشگري ، تفريحي و تاريخي برايسرانه بازديد از مراكز بودجه : 8جدول 

  500بيش از   500تا  250بين  250صفر تا  
  % 12  % 43  % 45 )هزار ريال(بودجه سرانه بازديد از مراكز گردشگري
  % 10  % 36  % 54 )هزار ريال(بودجه سرانه بازديد از مراكز تفريحي

  % 5  % 21  % 74 )هزار ريال(ديد از مراكز تاريخيبودجه سرانه باز
  



 ٨

  پيش بيني درآمدهاي حاصل از منابع درآمدي گردشگري   -5- 5
در صورت وجود زير ساختها الزم و ظرفيت پذيرش مناسب براي مراكز گردشگري ، مي توان ميزان استقبال گردشگران از    

  .ي آن را بشرح ذيل پيش بيني نمودافعاليتهاي گردشگري و تاسيسات اقامتي و در آمده
  

   اعتبارات الزم و نسبت مشاركت در هر يك از سه گزينه پيشنهادي در فعاليتهاي گردشگري شهرداري الهيجان: 9جدول 
  هزينه هاي مقدماتي  عنوان پروژه

  )عوارض احداث(
  ارزش زمين يا امالك موجود

  )ميليون ريال(
  اعتبار مالي

  )سرمايه ( 
  )ميليون ريال(

  نسبت مشاركت
  )درصد( 

  60  150000  220000  5000  مجموعه حاجي آباد

  76  80000  250000  2000  مجموعه استخر
  83  100000  500000  1000  كشاورزيباغ 

  50  300000  300000  5000  سوستانباغ پرندگان 

  55  300000  350000  10000  مجموعه بام سبز

  63  300000  500000  10000  هتل شيخ زاهد

  69  2000  3500  1000  آژانس گردشگري 
  -  1232000  2123500  34000  جمع كل 

  
و سرانه هزينه پيش بيني شده ظرفيت پذيرش گردشگران  ، 9بر اساس پروژه هاي گردشگري تعريف شده در جدول شماره    

از آنجايي كه . ي نموداين مراكز مي توان درآمدهاي خالص بدست آمده شهرداري در شش ماه اول سال را پيش بين براي
، لذا درآمدهاي حاصل از گردشگري در مي باشدشرايط آب و هوايي در نيمه دوم سال براي جذب گردشگرن چندان مطلوب ن

  .ن ايام در محاسبات لحاظ نشده استاي
  

 داريشهرتبط مراكز گردشگري و خدمات مر ،  كمپينگها،درآمد حاصل از اقامت گردشگران در هتل ها پيش بيني :  10جدول 
  الهيجان در بهار وتابستان 

 ظرفيت پذيرش   عنوان پروژه
  )خانوار ( 

  درآمد خالص
   براي هر نفر

  )ريال ( 

نسبت مشاركت 
  شهرداري

  ) درصد ( 

درآمد كل در شش 
  ماه اول سال 

  )ميليون ريال ( 
  17280  60 800000 36000 هتل و هتل آپارتمان

  22320  62 400000 90000 كمپينگ

  3864  50 5000 1545591 ارض پاركينگعو
  8694  69 100000 126000 خدمات آژانس گردشگري

 479133 عوارض اماكن گردشگري و تاريخي
 )نفر1724880(

10000 50  8624  

 فعاليتهاي فرهنگي و گردشگري
 )كنسرت و غيره( 

  5000  50 200000 نفر50000

  65782  - - - جمع كل



 ٩

  رداري الهيجانرديف درآمدهاي شه -6- 5
 در شهرداري الهيجان به تفكيك منابع درآمدي به شرح جدول 1393الي  1391رديف درآمدهاي محقق شده طي سالهاي 

با توجه به منابع درآمدي شهرداري ، مي توان درآمدهاي پايدار و ناپايدار شهرداري ،  12در جدول شماره .  مي باشد 11 شماره
  .را بدست آورد  به تفكيك محاسبه و نسبت آنها

   1393الي  1391 طي سالهايرديف درآمدهاي شهرداري الهيجان ، به تفكيك منابع درآمدي :  11جدول 
  1391  

  )ميليون ريال ( 
  

1392  
  )ميليون ريال ( 

  

1393  
  )ميليون ريال ( 

  
  73280  64320 55230  عوارض صدور پروانه ساختماني
  60320  58430 44980  100عوارض جريمه كميسيون ماده 

  9120  7490 6780  * عوارض نوسازي
  3010  2840 2320  * عوارض ارتباطات ، حمل و نقل وپاركينگ

  33240  22840 14230  * سهم شهرداري از ماليات برارزش افزوده امالك
  20000  12000 10000  كمكهاي دولتي

  198970  167920 133540  جمع كل
  .مشخص شده است * با رديف درآمدهاي پايدار شهرداري  -      

  

  1393الي  1391نسبت درآمدهاي پايدار به كل درآمد شهرداري الهيجان طي سالهاي :  12جدول 
  1391  

  )ميليون ريال ( 
  

1392  
  )ميليون ريال ( 

  

1393  
  )ميليون ريال ( 

  
  45370  33170  23330  جمع درآمدهاي پايدار

  198970  167920 133540  جمع كل
  8/22  7/19  5/17  يداردرصد درآمدهاي پا

   
با توجه به حداقل درآمدهاي پيش بيني شده براي شهرداري الهيجان حاصل از سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت 

به درآمدهاي محقق شده شهرداري مي توان افزايش نسبت درآمدهاي پايدار شهرداري  درآمدهااين گردشگري و افزودن مقادير 
   .)  13جدول شماره ( را مشخص نمود  1393الي  1391به كل درآمدهاي سالهاي 

  
پيش بيني نسبت درآمدهاي پايدار به كل درآمد شهرداري الهيجان با مشاركت در صنعت گردشگري طي سالهاي :  13جدول 

  1393الي  1391
    

1391  
 )ميليون ريال ( 

  
1392  

  )ميليون ريال ( 

  
1393  

  )ميليون ريال ( 
  128208  116008  106168  جمع درآمدهاي پايدار

  281808  250758 216378  جمع كل
  5/45  3/46  1/49  درصد درآمدهاي پايدار



 ١٠

  
 چارچوب سرمايه گذاري شهرداري در صنعت گردشگري  -7- 5

مداخله شهرداري در سرمايه گذاري صنايع گردشگري در سطح تامين زيرساخت و مشاركت بخش خصوصي در تامين    
  : بنا در مراكز گردشگري شهرالهيجان ، به شرح ذيل انجام مي شود اعتبارات الزم جهت احداث 

  مشاركت در سرمايه گذاري مراكز گردشگري ، اقامتي ، دفاتر گردشگري ، حمل و نقل درون و برون شهري ، صنايع مرتبط با
ري و عوارض ساليانه امالك و گردشگري و بازيافت زباله ، با بخش خصوصي در حد سرمايه الزم براي دريافت پروانه بهره بردا

 ).درصد  50مشاركت در حدود ( خدمات شهري و تامين زمين و زير ساخت هاي الزم 
  مشاركت در برنامه ريزي گردشگري به عنوان متولي پذيرش ، ساماندهي اقامت و خدمات رفاهي گردشگران در محدوده شهر

 .الهيجان 
  در طرح تفصيلي الهيجان براي كاربريهاي مجاور مراكز گردشگري و فضاي سبز اعمال قوانين موجود و تدوين ضوابط جديد

 .  موجود در راستاي حفظ شرايط بهينه براي مراكز گردشگري 
 چوب وظايف شهرداريها و ايجاد مسيرهاي جديد رحفظ زيرساخت هاي موجود و كيفيت راههاي درون شهري بر اساس چا

 .دشگري براي افزايش ظرفيت پذيرش مراكز گر
  مديريت و نظارت بر عملكرد مراكز گردشگري و اقامتي تحت مالكيت شهرداري در حدود اختيارات موجود شهرداريها و

 ) .نظارت بر حسن انجام كار ( نظارت بر مديريت ساير مراكز گردشگري شهري 
 طرح تفصيلي شهر الهيجان و جلوگيري  اعمال قوانين شهرداري در حفظ و مرمت ساختمانها و بافت تاريخي بر اساس قوانين

 .از تخلفات ساختماني و تدوين طرحهاي گردشگري در اين مناطق 
  برنامه ريزي جهت جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي براي اجري طرحهاي گردشگري در مناطق گردشگري تحت تملك

 .شهرداري و مشاركت و سرمايه گذاري در اين مناطق از طرف شهرداري 
  مديران شهري با تحصيالت و تجربه الزم در صنعت گردشگري براي بخشهاي مرتبط با اين امر در بدنه اداري جذب

 .شهرداري الهيجان و تمركز روي فعاليتهاي گردشگري بر اساس طرحهاي تدوين شده توسط شهرداري 
 اساس قوانين شهرداريها و سرمايه  مديريت پسماندهاي شهري در راستاي حفظ محيط زيست و بازيافت زباله هاي شهري بر

  .گذاري و مشاركت در احداث كارخانجات بازيافت 
  توسعه گردشگري طرح ارائه  -8- 5
، محور اصلي برنامه ريزي حول محور سرمايه گذاري شهرداري در صنعت به چارچوب طرح گردشگري الهيجان با توجه    

 9هر كدام از برنامه هاي ارائه شده بر پايه . درآمدهاي پايدار است، براي ايجاد  سرمايه گذاري بخش خصوصيگردشگري با 
در راستاي  تواناييهاي گردشگري شهر الهيجان وو بر اساس مطالعات انجام گرفته بر مبناي  چوب طرحرچااصل تدوين شده در 

  :درآمدهاي پايدار شهرداريها  بشرح ذيل تبيين شده است تامين 
  برنامه هاي مديريتي-8-1- 5
مشاركت شهرداري در مديريت و برنامه ريزي گردشگري به عنوان متولي پذيرش ، ساماندهي اقامت و خدمات  - 1- 1- 8- 5

رفاهي گردشگران در محدوده شهر الهيجان و معرفي مراكز اقامتي ارزان قيمت با توجه به ميانگين هزينه كرد گردشگران براي 
 . اقامت در شهر 

عملكرد مراكز گردشگري و اقامتي تحت مالكيت شهرداري و نظارت بر ساير مراكز گردشگري  مديريت و نظارت بر -2- 1- 8- 5
شهري با مالكيت خصوصي يا دولتي از طريق اختيارات شوراي اسالمي شهر الهيجان در حوزه نظارت بر عملكرد موسسات 

  .دولتي و خصوصي بر اساس راهبردها تدوين شده 
حصيالت و تجربه الزم در صنعت گردشگري براي بخشهاي مرتبط وتمركز روي فعاليتهاي جذب مديران شهري با ت -3- 1- 5-8 

 .گردشگري بر اساس طرحهاي تدوين شده توسط شهرداري 



 ١١

آموزش مديران شهري در حوزه شناخت صنعت گردشگري با همكاري موسسات دانشگاهي و آموزش عالي مستقر  - 4- 1- 8- 5
موزشي آنها جهت توليد مقاالت و پايان نامه هاي دانشگاهي با محوريت مديريت گردشگري در شهر الهيجان و استفاده از كادر آ

 .و اقتصاد شهري 
  اجتماعي -برنامه هاي اقتصادي -8-2- 5
شاركت بخش خصوصي و استفاده از خودروهاي روز مطرح ساماندهي و بروز رساني ناوگان تاكسي راني شهري با - 1- 2- 8- 5

  .دد خودروهاي منطقه آزاد اقتصادي انزليجهان از طريق امكانات تر
 برگزاريطرح احياي بافت قديم شهر الهيجان با همكاري بخش خصوصي براي باز زنده سازي و استفاده از آن براي - 2- 2- 8- 5

  .تورهاي پياده روي براي گردشگران و ايجاد رستوران و قهوه خانه هاي سنتي 
تورها ، نمايشگاهها ، كنسرت هاي  برگزاريفتر گردشگري با محوريت سرمايه گذاري و مشاركت در تاسيس د- 3- 2- 8- 5

با مشاركت بخش خصوصي براي .... موسيقي ، ساماندهي مسافران و ساماندهي مراكز گردشگري و پذيرايي طرف قرار داد وغيره 
  .معرفي هرچه بيشتر شهر الهيجان به عنوان قطب گردشگري استان 

  گردشگري –برنامه هاي كالبدي  -8-3- 5
  بازبيني و تدوين مجدد ضوابط طرح تفصيلي شهر الهيجان در هماهنگي با طرحهاي گردشگري  - 1- 3- 8- 5
  اجراي طرح كنترل ترافيك هوشمند  - 2- 3- 8- 5
نگهداري خيابانهاي شهري و پياده روها در حد مطلوب براي ارائه تصويري مطلوب از سيماي شهر الهيجان و  - 3- 3- 8- 5

  ني به شهروندان و گردشگرانكيفيت خدمات رسا
تحت مالكيت شهرداري الهيجان بر اساس امكانات و تواناييهاي موجود و گردشگري  هاي مجموعهو توسعه احداث  - 4- 3- 8- 5

  . چوب طرح و نسبت مشاركت تعريف شده رسرمايه گذاري بخش خصوصي برپايه چا
شهر و مشاركت با مالكين جهت بهره برداري از اين فضاها  استفاده از كارخانجات و انبارهاي متروك در محدوده - 5- 3- 8- 5

  نمايشگاه ، همايش ، كنسرت و فعاليت هاي مرتبط با گردشگري برگزاريبراي 
  برنامه هاي زيست محيطي -8-4- 5
  احداث كارخانه بازيافت زباله شهري با مشاركت بخش خصوصي - 1- 4- 8- 5
ي در باززنده سازي رودخانه و ايجاد مراكز گردشگري در حاشيه آن با احياي رودخانه الهيجان و سرمايه گذار - 2- 4- 8- 5

  مشاركت بخش خصوصي
  
  نتيجه گيري -6

صورت گرفته ، سرمايه گذاري شهرداري با بخش خصوصي صرفا با تامين زير ساخت هاي  تحقيقبا بررسي نتايج حاصل از    
مي تواند ) ك تحت تملك شهردراي در مناطق گردشگري شهري بدليل ارزش باالي امال( الزم و بدون نياز به اعتبار مالي 

درآمدهاي پايدار را براي شهرداري ايجاد نمايد كه با گسترش اين صنعت با مديريت و برنامه ريزي مستمر مديران شهري در 
متر به درآمدهاي برنامه هاي پيش روي شهرداري و تاكيد بر ايجاد درآمدهاي پايدار ، شهرداري را به سمت وابستگي هرچه ك

ناپايدار سوق خواهد داد و تحقق اين امر يعني كمرنگ شدن يكي از بزرگترين مشكالتي كه در حال حاضر تمامي شهرداريها ، 
در واقع ، براساس نتايج حاصل از پيش بيني ميانگين . بخصوص شهرداريهاي شهرهاي كوچك با آن دست به گريبانند 

  .درصد افزايش خواهد يافت  27ي الهيجان حاصل از سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ، درآمدهاي پايدار مستقيم شهردار
، لزوم توجه به ي بالقوه اي در جذب گردشگر هستنداز آنجايي كه بسياري از شهرهاي ساحلي شمال كشور داراي توانايي ها   

مسير  تحقق درآمدهاي پايدار شهرداريها از اين قابليتهاي گردشگري اين شهرها و برنامه ريزي هدفمند در اين خصوص ، امكان
  .را امكان پذير خواهد كرد 

 ساز، تصميم نهادهاي و مديران برايبه عنوان پيشنهاد   ذيل موارد ، آن ازحاصل  نتايج و گرفته انجام تحقيق به توجه با
 :ميگردد پيشنهاد كشور شهرهاي اجرايي و گيري تصميم
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 ( پايدار مالي منابع وجود نيازمند تفصيلي، و جامع طرحهاي جمله از شهري توسعه طرحهاي كليه اجراي و تهيه كه آنجا از - 
  .ميگردد پيشنهاد شهر توسعه مبناي و پايه طرح عنوان به شهر توسعه طرح تهيه لذا ، مي باشد )طرح افق پايان تا ويژهه ب

 طرح اين ثانياً .ميشوند گرفته بكار شهر توسعه فرايند در و گرديده شناسايي شهر نسبي تواناييهاي طرح اين در اوًال چراكه
 ديگر سوي از و گردد ظاهر موفقتر اجرا مراحل در ميتواند لذا و ميگيرد شكل مسئولين و مردم مشاركتي فرايندهاي بر مبتني

 .مينمايد تحكيم شهري توسعه هاي برنامه و طرحها ساير در را مسئولين و مردم مشاركت هاي پايه
 براي فرادست هاي طرح سياستهاي و اهداف و مطالعات بررسي به شهرگردشگري  توسعه راهبرد تهيه فرايند در هرچند - 

 شده تدقيق واقعي انداز چشم ارائه بدليل شهريگردشگري  توسعه طرح ميگردد پيشنهاد اما شود، مي پرداخته نظر مورد شهر
 توسعه هاي طرح ساير تهيه براي فرادست سند عنوان به پس اين از مدت، بلندمدت و  ميان افق بودن دارا و شهر، توسعه براي
 .گردد منظور شهري مقياس در
 مباني نمودن فراهم بدليل ها طرحاين  باشد، شهري پايداري سوي به حركت ،ي شهر گردشگري توسعه از هدف چنانچه  -

       ،) مشاركتي فرايندهاي بودن دارا بدليل( اجتماعي توسعه و زيست محيط حفظ رهگذر اين از و شهرها اقتصادي توسعه
  .گردد تلقي شهري پايدار توسعه جهت در همواري مسير تواند مي
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