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مینا قنبری| زن میانسال شیرازی هر سال یکی 
دوبار باید به تخت جمشــید سرمی زد، سال هاست 
که این رویــه را در پیــش گرفته و گاهــی هم از 
همشهریانش مورد سرزنش قرار می گیرد که »مگر 
تخت جمشــید جابه جا می شــود یا تغییر می کند 
که هر ســال به تماشــایش می روی؟« او می گوید: 
»راســتش را بخواهید بخشی از دلخوشی من برای 
زندگی در شهر شیراز تماشای تخت جمشید است، 
اگرچه حافظیه و ســعدیه را هم مدام سرمی زنم و 
شاه چراغ هم می روم، اما تخت جمشید برایم ارزش 

متفاوتی دارد.« 
در میان شهروندان اصفهانی تماشای سی وسه پل، 
پل خواجو و ســرزدن به میدان نقش جهان به یک 
عادت نســبتا قدیمی تبدیل شــده، ایــن روند در 
شهرهای دیگری که آثار باستانی دارند هم به چشم 
می خورد، اما این نوع گردشــگری تنها مختص به 
ساکنان شهرها نیســت، بلکه مسافرانی که از سایر 
نقاط داخل و خارج کشــور به شهرهایی با پیشینه 
تاریخی ســفر می کنند، خواهان تماشای این نقاط 

هستند.
بازدید از مجموعه های دیدنی هر شهر گردشگری، 
شــهری را پدید آورده و حاال این نوع از گردشگری 
جایگاه نسبتا پررنگی در گردشگری دارد. در تهران 
بازدید از تهران قدیم و بافت شــهری باقی مانده از 
زمان پهلوی اول و دوم، قاجارو ... روزبه روز طرفداران 
بیشتری پیدا می کند، این طرفداران گاهی ساکنان 
این شهر و گاه نیز گردشگرانی هستند که از داخل یا 

خارج از کشور به تهران سفر کرده اند. 
زنده یاد دکتر محمدتقی رهنمایی که از نخستین 
مدرســان گردشگری در کشور اســت بر این نکته 
تاکید کرده که »شهرها به عنوان مقصد گردشگری، 
دارای عملـــکرد چندمنظوره هستند؛ آنها به عنوان 
دروازه ورودی به کشــور، مراکز اقامت و مبدأ سفر 
به روســتاها و مقاصد مجاور خود هســتند. عالوه 
بر این، شــهرها فقط مقاصدی که در آنها جمعیتی 
با فعالیت های اقتصــادی، زندگی فرهنگی و تحت 
کنترل نیروهای سیاسی کنار هم جمع می شونــد، 
نیستند، بلکه نقش مهمي را به عنوان مراکز فعالیت 

گردشگری برعهده دارند.«
گردشگری شهری شمشیر دولبه 

بارسلونا پایتخت اسپانیا سال هاست که از هجوم 
گردشــگران به ســتوه آمده و تالش برای کاهش 
تعداد گردشگران به این شهر طی سال های گذشته 
همواره ادامه داشته اســت. این شهر در  سال2013 
میالدی پذیرای 7میلیون گردشگر و در  سال2016 
32 میلیون گردشگر بوده که جمعیت یک میلیون و 
300 هزارنفری این شهر نسبت به حضور این تعداد 
گردشــگر اعتراض کرده اند، بنابراین قانونی برای 
کاهش تعداد گردشــگران از روش هــای متفاوت 
ازجمله کاهش تخت های اقامتی این شهر به تصویب 
رســیده تا بلکه بخشی از گردشــگران این شهر را 

کاهش دهد.
اما قوانیــن ایران درباره جایگاه شــهرداری ها در 
بحث گردشــگری اندکی متفاوت است تا آن جا که 
هنوز در وزارت کشور )به عنوان دستگاه باالدستی 
شهرداری های کشــور( در زمینه اعطای اختیار به 
شــهرداری ها برای دخالت در بخش گردشــگری 

قانونی وضع نشده است.
شهرداری جایگاه قانونی ندارد

برگزاری تورهای تهرانگردی از ســوی شــهردار 
تهران این پرسش را مطرح کرده که چرا شهرداری ها 
در این بخش فعال شده اند؟ پاســخ این پرسش را 
می توان معطوف به ســود حاصــل از این فعالیت 
متمایل دانست یا به اشتیاق شهرداری به در دست 
گرفتن مدیریت واحد و یکپارچه شهری نسبت داد. 

علی نوذرپور، کارشناس مسائل شهری، فعالیت 
شهرداری ها را در حوزه گردشگری برخالف قانون 
دانســته و می گوید: »در کشــور ما هیچ قانونی به 
شــهرداری ها اجازه نداده که در بخش گردشگری 
فعالیت کنند و اصوال این نوع فعالیت ها که از سوی 
شهرداری های چند کالنشهر کشور در پیش گرفته 

شده برخالف قانون است و باید متوقف شود.«
او که تا ســه ماه پیــش معاون شــهرداری ها و 
دهیاری های وزارت کشــور بوده، توضیح می دهد: 

»بحث گردشــگری جــزو وظایفی اســت که در 
قانون برای ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی  پیش بینی شده و در این خصوص 
شــهرداری ها به موجب قوانین موجود وظیفه ای 
ندارند، قاعدتا اگر قرار باشــد شــهرداری ها در این 
بخش فعالیتی داشــته باشــند، بایــد موضوع در 
شورایعالی اداری مطرح و بررســی شود و بسته به 
نظر اعضای شورا  میان ســازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری و شهرداری ها تقسیم کار و وظایف انجام 
شود، یعنی شورایعالی اداری کشور بخشی از وظایف 
قانونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را از این 
سازمان جدا کرده و برعهده شهرداری ها بگذارد و به 
این ترتیب شهرداری ها در قبال گردشگری صاحب 

اختیار و مسئولیت شوند.« 
او با اشــاره به ماده 166 برنامه سوم توسعه کشور 
می گوید: در این ماده حفاظــت از بافت تاریخی در 
شهرهایی که دارای بافت تاریخی ارزشمند هستند 
برعهده شهرداری ها گذاشته شده بود و بر این اساس 
قرار بود تشکیالت شــهرداری ها مورد تجدیدنظر 
قرار بگیرد، همین ماده نیز شــورای شهر را مکلف 
می کرد بخشی از درآمد شهر را برای حفاظت از این 

بافت های تاریخی در اختیار شهرداری قرار بدهد. 
به گفته نوذرپور فقط در قانون برنامه سوم این ماده 
تنظیم شــد و در برنامه های بعدی نیز هرگز تکرار 
نشــد، اگرچه همین ماده هم در زمان برنامه سوم 
چندان که باید به اجرا نزدیک نشد، اما تنها ردپایی 
که شهرداری در زمینه مســئولیت ها و اختیارات 
مربوط به ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری 

داشته در همین یک مورد بوده است.
اشتیاق شــهرداری های برخی کالنشهرها برای 

دخالت در امور مربوط به ســازمان میراث فرهنگی 
از چند ســال پیش شــدت گرفت و حتی مسعود 
سلطانی فر، ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کشور نیز در توافقی با شهرداری تبریز 
به این شهرداری اجازه داد بخشی از وظایف سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری را با اجرای تورهای 

گردشگری برعهده بگیرد. 
اما ایــن کار نیز برخالف قانون بــود و با اعتراض 

وزارت کشور روبه رو شد، چراکه 
کارشناسان سازمان دهیاری ها 
وزارت  شــهرداری های  و 
کشــور این نوع تفویض اختیار 
را غیرقانونی تشــخیص دادند 
و چنانچــه نوذرپــور می گوید: 
»دلیل مخالفت وزارت کشــور 
این بود کــه از منظــر قانونی 
رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گرشگری کشــور در مقامی 
نیســت کــه اختیــار تفویض 
وظایــف ســازمان متبوعش را 
به ســایر نهادها داشته باشد، به 
بیان شــفاف تر ریاست سازمان 
میراث فرهنگــی اجــازه ندارد 
بخشی از وظایف این سازمان را 

به شهرداری محول کند، اما این کار در زمان دکتر 
سلطانی فر انجام شد که خالف قانون نیز هست.« 

اگر قرار باشد شهرداری در امور گردشگری فعالیت 
کند، انجام این کار باید پس از طرح در  شــورایعالی 
اداری کشور و سپس ارسال موضوع به هیأت دولت و 
مجلس باشد و باالخره باید به تصویب مجلس برسد. 

بعد از این مرحله نیز شــهرداری  باید یک سازمان 
متناســب با وظایف گردشگری به ســازمان های 
متبوعش اضافه کند تا مشخصا وظیفه اجرای امور 

مربوط به گردشگری را برعهده داشته باشد.
نوذرپور درباره چگونگی طی شــدن این مراحل 
توضیح می دهد: »پس از این که دکتر ســلطانی فر 
بخشی از وظایف سازمان میراث را به شهرداری تبریز 
واگذار کرد، در سازمان دهیاری ها و شهرداری های 
وزارت کشــور متنی آماده شد 
که براســاس این متن بخشی از 
وظایف سازمان میراث به صورت 
قانونی به شــهرداری ها واگذار 
شــود. این طرح برای ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری 
ارســال شــد تا پس از موافقت 
ریاســت این ســازمان ســایر 
مراحل قانونی را طی کند، اما از 
سوی ســازمان میراث فرهنگی 
پیگیری های الزم انجام نشــد و 

ماجرا مسکوت ماند.«
نوذرپور دربــاره عدم پیگیری 
این مصوبه از ســوی ســازمان 
می گویــد:  میراث فرهنگــی 
»به نظــر من رئیس ســازمان 
میراث فرهنگــی وقتی متوجه شــد کــه این نوع 
واگذاری ها به صورت دایمــی و از طریق قانون باید 
انجام شود، احتماال پشیمان شده، چون به هرحال 
اگر این روند طی می شــد یک بخــش از وظایف و 
اختیارات ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری 
کال منفک شــده و در اختیــار شــهرداری ها قرار 

می گرفت، حال آن که بحث گردشــگری یک بحث 
کامال تخصصــی و در حیطه اختیارات ســازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری کشور است.«
گردشگری شهری بخشی از مدیریت 

شهری است
اما اجرای تورهای تهرانگردی از سوی شهرداری 
تهران در میان صاحب نظــران موافقانی هم دارد، 
چنانچه دکتــر محمدعلی رهنمایی اســتاد گروه 
جغرافیای دانشــگاه تهران در حمایت از شهرداری 
در اجرای این تورها می گوید: »از نظر من این تورها 
حتما باید از سوی شــهرداری تهران برگزار شود، 
چون درحال حاضر  فقط شــهرداری تهران توانایی 
برگزاری چنین تورهایی را دارد و بخش خصوصی از 

پس این کار برنمی آید.«
او که چندین پایان نامه بــا موضوع تهرانگردی را 
هدایت کرده، توضیــح می دهد: »برگزاری تورهای 
تهرانگردی بخشــی از مدیریت شــهری اســت، 
بنابراین اجرای این تورها در حوزه وظایف شهرداری 
است، نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرها هم این 
تورها را باید شــهرداری ها برگزار کنند. ســازمان 
میراث فرهنگــی و گردشــگری در ایــن زمینــه 
وظیفه هدایــت، برنامه ریزی و سیاســت گذاردن 
دارد، امــا عملیــات اجرایی بدون تردیــد برعهده 

شهرداری هاست.« 
او در برابــر این مســأله کــه به لحــاظ قانونی 
شــهرداری ها حــق ورود به این حیطــه را ندارند، 
می گوید: »اگر تاکنون ما قانونی در این زمینه نداریم، 
مشــکل از بخش قانون گذاری اســت که تاکنون 
الزامات مربــوط به این کار را فراهم نکرده اســت و 
درواقع نظام قانونی کشــور ما در این زمینه مشکل 

دارد که باید هرچه سریع تر برطرف شود.« 
این اســتاد دانشگاه معتقد اســت که شهرداری 
می تواند به عنوان الگو و نمونــه کار، این فعالیت را 
به حرکت درآورده و با شناســایی مشکالتی که بر 
سر راه این فعالیت وجود دارد، آنها را برطرف کرده 
و بســتر الزم برای اجرای این تورها را فراهم کند. 
این در حالی است که بخش خصوصی گردشگری 
کشــور ما درحال حاضر توانایی بسترسازی برای 
اجرای طرح های گردشــگری شــهری را ندارد و 
نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی این کار 
را به سرانجام برســاند. زیرساخت هایی نظیر جای 
پارک برای اتوبوس های گردشــگران و هماهنگی 
برای بازکردن مسیرهای حرکت این اتوبوس ها در 
شهر مسلما فقط از عهده شــهرداری ها برمی آید، 
بنابراین شهرداری ها بهترین گزینه برای انجام این 

کار هستند. 
او با اشــاره به این که پیش از این هم شهرداری ها 
ساخت هتل، سینما و ســایر مراکز فرهنگی را در 
سابقه خود داشته اند، توضیح می دهد: »شهرداری 
به عنوان یک ارگان توانمند که اختیارات و ابزارهای 
مورد نیاز را در اختیــار دارد، باید در این زمینه گام 
بردارد و پس از آن که تنگناها و دشــواری های کار 
برطرف شد، سکان ادامه مسیر را به بخش خصوصی 
بسپارد تا این بخش نیز بتواند با ادامه مسیر روزبه روز 

توانمندتر شود.«
شهرداری تخصص ندارد

امــا دکتر کیومرث فالحی، دانشــیار دانشــگاه 
عالمه معتقد است که مجموعه تخصص و توانایی 
مدیریتی مورد نیاز برای اجرای تورهای گردشگری 
در شــهرداری ها وجود نــدارد و همین نکته باعث 

لطمه زدن به بحث گردشگری شهری شده است. 
او با تاکید بر جلوگیری از ورود نهادهای غیرمرتبط 
به بحث گردشگری می گوید: »نهادهایی که کارشان 
به گردشگری ارتباط پیدا نمی کند، نباید در این زمینه 
فعالیت کنند، چون نتیجه این نوع فعالیت ها در غیاب 
دانش مورد نیاز مسلما جز لطمه واردکردن به پیکر 

گردشگری کشور نخواهد بود.«
دکتر فالحی معتقد اســت که باید این کار را به 
آژانس های گردشــگری فعال در بخش غیردولتی 
ســپرد و از توان و تخصص موجود در این آژانس ها 
برای گســترش گردشگری اســتفاده کرد، چراکه 
شهرداری اصال سازوکار مناسب برای اجرای چنین 
برنامه هایی را ندارد و از آن جــا که این کار نیازمند 
تخصص الزم برای تداوم و جذب گردشــگر است، 
انجام کارهای غیرتخصصی و ناشیانه می تواند کشور 

را با مشکالت جدیدی روبه رو کند.« 
او با انتقاد از عملکرد شــهرداری تهران در زمینه 
اجــرای تورهای تهرانگــردی توضیــح می دهد: 
»شــهرداری با برخی آژانس ها قــرارداد می بندد، 
اما حاضر نیســت نســخه ای از قرارداد را در اختیار 
آژانس ها قرار بدهد و فقط آژانس ها را ملزم به اجرای 
کار می کند، از ســوی دیگر تســویه حساب مالی 
شهرداری با برخی از این آژانس ها به سه یا چهار سال 
بعد موکول شــده که به خودی خود نه تنها به بحث 
تهرانگردی نکته ای اضافه نکرده، بلکه به این بخش از 

کار گردشگری لطمه هم وارد کرده است.«
وقتی شهر با ما سخن می گوید

شــهرها ترکیب از آجر و بتن و شیشه و خیابان 
نیستند که شــهروندان هر روز صبح برای رفتن به 
محل کار نظاره شــان کنند، شهرها در گوشه گوشه 
خــود حکایت هایــی دارند که شــهروندان دل در 
گرو آن ســپرده اند، خانه های قدیمی، رستوران ها  
تماشــاخانه ها همه وهمه بخش هایی از شهرها را 
تشــکیل می دهند که هر کدام برای خود قصه ای 
جذاب دارنــد و همه این جذابیت هــا را گروهی از 
مردم بــا عالقه دنبال می کنند. مــردم نیاز دارند تا 
ســابقه تاریخی و فرهنگی شهرهای شان را بیشتر 
بشناسند و از سوی دیگر جهانگردان هم در سفر به 
ایران عالقه دارند تا با ویژگی های خاص شــهرهای 
ایران آشنا شوند. گردشگری شهری تا امروز توانسته 
جسته وگریخته به حیاتش ادامه دهد، اما این روزها 
باارزشمند ترشدن گردشــگری و جهانگردی ایران 
نیز نیازمند برنامه ریزی معقول تر و منسجم تر در این 

زمینه است. 

آنچه می خواهیم از شهرهای مان ببینیم 

گردشگری شهری از چاله به چاه 
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امین شول ســیرجانی | گردشــگری، صنعت پردرآمدی است؟ 
گردشگری می تواند موجب اشتغال زایی شود؟ گردشگری می تواند به 
توسعه پایدار کمک کند؟ گردشگری می تواند به تقویت خرده فرهنگ ها 
کمک کند؟ گردشگری... این پرســش ها و پرسش هایی شبیه به اینها 
بارها و بارها در مقاله های متعدد علمی طرح شده اند و هر بار با استناد به 
تجربه های جهانی پاسخی روشن گرفته اند. پاسخی مثبت که نشان از 
اهمیت صنعت گردشگری دارد. گردشگری شهری یکی از گونه های این 

صنعت است که هر روز رونق بیشتری می گیرد.
گردشگری شهری به آن بخش از گذران اوقات فراغت گفته می شود که 
در محدوده سکونت شهری شهروندان و فضاهای باز درون شهری ازجمله 
پارک ها، شــهربازی ها، مراکز خرید، مراکز فرهنگی، تاریخی و... شکل 
می گیرد. )اکبرزاده ابراهیمی، محمدحسن، مجله شهرداری ها، 13۸6( 
در روزگاری که ارزش زمان برای ساکنان شهرهای بزرگ بیش از گذشته 
اهمیت یافته است، گردشگری شهری هم به عنوان مدلی از گردشگری 
که می تواند در زمان اندک به نیاز تفریحی شهرنشینان پاسخ دهد، مطرح 
شده است. اما آیا گردشگری شهری در ایران از سوی مدیران شهرها جدی 
گرفته شده است؟ اگر این پرسش را با مدیران شهری در میان بگذاریم 
ممکن است همگی به اتفاق بگویند، بله برایمان مهم است و بعد کلی هم 
آمار از اقدامات شان برای توسعه گردشگری بدهند. اما آیا می توان با اتکا به 
آمار شهرداران و ادارات میراث فرهنگی با قاطعیت ادعای اهمیت دادن به 
توسعه گردشگری شهری را پذیرفت؟ درباره پاسخ این پرسش تردیدهای 
جدی وجود دارد. اتفاقاتی در شهرهای ایران رخ می دهد که نشانه هایی 
هستند از بی اهمیتی مدیریت شهری به توسعه گردشگری شهری. گویی 
که هنوز این صنعت به مثابه صنعتی موثر و پویا از سوی نظام مدیریتی در 

شهرها به رسمیت شناخته نشده است.
 در گردشــگری شــهری، فضا نقش محوری را ایفا می کند. در پیکره 
گردشــگری کالن شــهری فضا به صورت کاالی بسته بندی شده و قابل 
فروش )TBD( به گردشــگران درمی آید. اصطالح »محدوده اقتصادی 

گردشگری« برای توصیف بخشی از کالن شــهر به کار می رود که در آن 
جاذبه های مورد عالقه بازدیدکنندگان و خدمات مورد نیاز آنها به همراه 
کارکردها )CBD( در یک جا قرار می گیرند. )محالتی، صالح الدین، 13۸0، 
درآمدی بر گردشگری، نشر دانشگاه شهیدبهشتی( اکنون این پرسش 
مطرح می شود که مدیریت شهری دست کم در کالن شهرهای ایران چقدر 
به اهمیت »فضا« در گردشگری شهری واقف است؟ اگر واقف است نمود 
عملی تعریف فضا در برنامه ریزی شهری و طرح های عمرانی کجاست؟ آیا 
می توان به جرأت گفت که نظام برنامه ریزی شهری طوری عمل کرده است 
که در کالن شهرها به صورت هوشمند »محدوده اقتصادی گردشگری« 
شکل بگیرد؟ به طوری که بتوان از مدل آن به عنوان الگو نام برد؟ برای مثال 
خیابان های اطراف حرم امام رضا)ع( در مشهد را شاید بتوان به عنوان مدلی 
از محدوده های اقتصادی گردشگری نام برد، اما وقتی این مناطق دقیق تر 
مورد بررسی قرار می گیرند، متوجه می شویم که اتفاقا فضا در این مناطق 
در نظر مدیریت شهری هوشمندانه طراحی نشــده اند و فروش تراکم و 
احداث انبوهی هتل آپارتمان مهم ترین وجه مداخله مدیریت شهری است. 
آن هم به گونه ای که به پیچیده شدن کالف مشکالت جانبی مانند ترافیک 

و آلودگی و بی نظمی بصری دامن زده است.
یکی دیگر از نشانه های بی تفاوتی مدیریت شهری در کالن شهرهای 
ایران به توسعه گردشگری شهری را می توان در نوع عملکرد آنها درباره 
نمادهای هویتی شهرها دید. از بین رفتن نمادهایی که شهروندان درباره 
آنها خاطره جمعی دارند یکی از خطاهایی اســت که تکرار می شــود. 
قلع وقمع باغ های قدیمی، تخریب ســاختمان های مشهور و تاریخی و 
در مقابل جایگزین شدن ساختمان ها و المان های فاقد هویت در شهرها 
موجب می شود شهرها همه شــبیه به هم شوند. مثال اگر برای شهروند 
اصفهانی سی وسه پل رفته رفته کارکرد و هویت اولیه اش را از دست بدهد 
دیگر جذابیتی به عنوان محدوده گردشگری نخواهد داشت. گردشگری 
شــهری ظرافت های خاص خودش را دارد. گاهی رفتن به سینمایی که 
ســاختمانش یادآور اتفاقات تاریخی و اجتماعی است، می تواند نوعی 

از گردشگری شهری باشــد. اما آیا مدیریت شهری برای پاسداری از این 
نمادها اراده ای دارد؟

مهم ترین عملکرد شــهرداری ها در حوزه گردشــگری شــهری به 
اقدامات شان در ایام خاص مانند نوروز خالصه می شود. از نصب تابلوهای 
راهنمای مســافر تا رنگ کردن جدول خیابان ها و استقرار اتاقک هایی 
برای پاسخگویی به گردشگران و چاپ بروشــور راهنما و... همه و همه 
کوشش هایی دم دستی به شمار می روند که با آنچه ملزومات توسعه یک 
صنعت است از زمین تا آسمان فرق دارد. اگر مثال در ایام نوروز موزه های 
تهران پر از آدم باشد و در باقی ایام  سال معدود آدم هایی به آن جا سر بزنند، 
یعنی گردشگری شهری همچنان »مناسبتی« است. گردشگری شهری 
زمانی می تواند موفق باشــد که تمامی حلقه های مورد نیاز آن از توسعه 
زیرساخت تا تبلیغات و اطالع رسانی به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. 
در آن صورت باید در ارزیابی هایی دقیق بررسی کرد و دید که سیاست های 
جدید چقدر بر تحرک اجتماعی، توسعه اقتصاد پایدار و تحوالت اجتماعی 

و اقتصادی شهر موثر بوده اند. 
توسعه گردشگری شــهری و شــکل گیری محدوده های اقتصادی 
گردشگری در شهرها در گام نخست نیازمند تغییر نگرش شهرداران و 
اعضای شوراهای شهر به مدیریت شهری است. مدیران شهری اگر واقعا 
دغدغه این را دارند که درآمدهای پایدار برای اداره شــهر تعریف کنند، 
یکی از مهم ترین راه هایش توســعه »جدی« و »بلندمدت« گردشگری 
شهری اســت. واژه های جدی و بلندمدت اهمیت دارند، چراکه به نظر 
نگارنده، گردشگری شــهری هنوز در خوان اول گرفتار است. خوان اول، 
باور نداشــتن مدیران به موثربودن این صنعت بر رشد، توسعه و تقویت 
بنیه های اجتماعی شهرهای تحت مدیریت شان است یا به عبارت بهتر، 
ملموس نبودن این آثار برای آنهاســت. از همین رو ممکن است که یک 
شهرداری عالقه مند باشد سهام یک بانک را بخرد، اما عالقه مند نباشد 
کاربری فضاها در شــهر را طوری تعریف کند که عالوه بر پاســخ به نیاز 

گردشگری شهری درنهایت به کسب درآمدهای پایدار هم منجر شود. 

گردشگری شهری، گرفتار در خوان اول 

پروانه روزبهانی - دانشــیار دانشگاه آزاد| 
ژئوتوریســم یــا زمین گردشــگری  یکــی از 
حوزه هــای پردرآمد در صنعت گردشــگری 
است  که تنها در کشورهایی که از نظر داشتن 
پدیده هــای زمین شــناختی غنی هســتند، 
قابل اجرا است که کشــور ما ایران نیز جزو آن 
دسته از کشورهاســت، ولی متاسفانه باوجود 
داشــتن این پتانســیل خاص، تالشی جهت 
رونق و توســعه و آموزش آن صــورت نگرفته 

است.
ژئوتوریسم یا زمین گردشگری عبارت است 
از مشــاهده و مطالعه مبتنی بر کســب دانش 

پدیده های زمین شناختی اعم از:   
انــواع آبشــارها، غارهــا، تنگه هــا ، دره ها ، 
آبفشــان ها،  آتشفشــان ها،  گل فشــان ها ، 
ژیزمان هــا- انــواع ســواحل - یاردانگ هــا 
در مناطــق کویری، انــواع دریاچه هــا، انواع 
چشــمه های محلــی، تپه هــای ماســه ای،  
گنبدهــای نمکــی، جزایر مرجانــی، معادن 
باستانی، کلوت ها، ساخت های رسوبی مختلف 
- انــواع کوه ها بــا چینه بندی هــای متنوع- 
مناطق فســیلی، دره های نشستی، شکاف ها و 

چین خوردگی های زمین شناسی وغیره.
مخاطبــان اصلــی ایــن شــاخه از صنعت 
گردشــگری اگرچه گروه های علمــی اعم از 
زمین شناســی، جعرافیا  و سایر علوم وابسته و 
مرتبط هستند، اما به جهت جذابیتی که دارد 
و با توجه به آن که  انســان ذاتا طبیعت دوست 

است، ســایر افراد عام و غیرعلمی نیز به سوی 
آن گرایش دارند.

کشور ایران از دیدگاه زمین شناسی در دنیا 
بسیار قابل توجه و بکر اســت، از این رو وجود 
پدیده های زمین شــناختی قابل توجه در این 
کشــور برای آن ایجاد امتیاز کرده اســت. به 
عبارتی ایران از نظر پدیده های زمین شناختی 
در قالب ژئوتوریسم )Eunique( تک است، 
از این رو با برنامــه ای هدفمند و مدیریت قوی 
در عرصه ژئوتوریســم بســیار موفق می توان 
در ایــن عرصه، درآمدزایی و جلب توریســت 
داخلی و خارجی و سرریزشــدن ســرمایه را 

داشت. 
»امروزه وجه مشــخصه جهانگــردی مثل 
ســابق فقط لذت بردن و به معنــای دور بودن 
هر چه بیشــتر از مکان زندگی نیست، بلکه به 

معنای کسب دانش نیز است.«
ژئوتوریســم در مناطقی که دارای یادمان ها 
و آثار خاص زمین شناسی است، با جاذبه های 
خود می تواند در گستره جهانی شدن، با ایجاد 
رابطه ای پویا و خالق بیــن طبیعت و فرهنگ 
یک منطقه با گردشگران، جریان های جدیدی 

را در آینده برای توریسم جهانی فراهم کند.
ایران جزو آن دســته از مناطــق در عرصه 
جهانی اســت که دارای  جاذبه های قابل توجه 
و چشمگیر زمین شناختی در قالب ژئوتوریسم 
اســت که متاســفانه توجه جدی به آن نشده 

است.

ژئوتوریسم نادیده گرفته شده 

برگزاری تورهای تهرانگردی 
بخشی از مدیریت شهری 

است، بنابراین اجرای این تورها 
در حوزه وظایف شهرداری 

است، نه تنها در تهران بلکه در 
سایر شهرها هم این تورها را 

باید شهرداری ها برگزار کنند. 
سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری در این زمینه وظیفه 
هدایت، برنامه ریزی و سیاست 

گذاردن دارد، اما عملیات 
اجرایی بدون تردید برعهده 

شهرداری هاست
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