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41 1389 بهار،25، شماره هفتم پژوهشي، سال–فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي

*نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري

 مطالعه موردي شهر مشهد

 مريم مرادي

و تحقيقات  دانش آموخته مقطع دكتري رشته جغرافياو برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

Maryam_moradi_123490@yahoo.com 

ر بيژن رحمانيدكت

 دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه شهيد بهشتي

:چكيده

در سالهاي اخير مفهوم توسعه پايـدار. امروزه پايداري به عنوان بخشي اساسي از نظم جديد جهاني شناخته مي شود

ت  و مسئولين قرار گرفته است زيرا اين مفهوم مبتني بر حفظ استاندارأمورد و توجه صاحب نظران دهاي سطح زندگي كيد

اينك دريافتيم كه ديگر نمي توان از محيط همانند گذشته بهـره. آينده است نسبت به آنچه كه تا امروز از آن برخورداريم 

و نياز گردشگران. برداري كرد  توسعه پايدار گردشگري نوعي از گردشگري است كه به مديريت تمامي منابع منجر گردد

را بدون و جامعه ميزبان . به خطر انداختن نسل آينده تامين گرداندفعلي

و دومين كالنشهر مذهبي جهان اسالم از بركت وجود پاك امام هـشتم شهر مشهد به عنوان دومين شهر بزرگ كشور

از)ع(شيعيان امام رضا  و هسته اصلي آن هر ساله شاهد ورود خيل عظيم مشتاقان زيارت مرقد آن امـام همـام در مركز

و جهان اسالم مي باشد اقصي نقاط كش  و خارجي وارد شده به ايـن شـهر براسـاس. ور بطوريكه ميزان مسافرين داخلي

و تاسيـسات20آمار غير رسمي تا  و اين امر منجر به توسعه صـنعت گردشـگري  ميليون نفر در سال گزارش شده است

و غيره شده است و توسعه شهري، كسب منافع اقتصادي  مشهد عالوه بر جاذبـه هـاي مـذهبي شهر. مربوط به آن، رونق

را داراست كه خود و درماني و فرهنگي، طبيعي، تفريحي، تجاري، آموزشي توانهاي گردشگري ديگري از جمله تاريخي

و طول مدت بيشتر اقامت گردشگران در اين شهر شده است .باعث رونق گردشگري

، گردشگري با تاكيد بر گردشگري مذهبي اسـت كـه ترين توان شهري در مشهد نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اصلي

و و رعايت استانداردهاي آن مي تواند پويايي تمامي زواياي شهر را تحت سلطه خود دارد كه با توجه به اصول پايداري

و  و به عنوان يك ضرورت ماندگار در حيات اقتـصادي، اجتمـاعي توسعه شهر را در طوالني مدت به همراه داشته باشد

و زيست محيطي اين شهر ايفاي نقش كندفرهن .گي

.گردشگري، توسعه پايدار،توسعه پايدار شهري:واژه هاي كليدي

. شده از رساله دكترائي است كه به راهنمايي دكتر بيژن رحماني تهيه شده استاين مقاله استخراج*
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و رحماني/ نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري 42 مرادي

 مقدمه

و تحـوالتي جهانگردي از مهمترين فعاليت هاي انسان معاصر است كه همراه با به وجود آوردن تغييراتي اساسـي

م و شرايط اقتصادي، فرهنگي، سياسي، زيست .حيطي زندگي انسانها را دگرگون مي سازدبنيادي در اوضاع

گردشگري مجموع پديده ها وارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سـرمايه، دولتهـا وجوامـع ميزبـان،

دانشگاهها وسازمانهاي غير دولتي، در فرايند جذب، حمل ونقل، پذيرايي وكنترل گردشگران وديگر بازديـد كننـدگان 

.)weaver,2000,3(است 

يكي از اين الگوهاي فضايي گردشگري شـهري. گردشگري در چهارچوب الگوهاي فضايي خاصي عمل مي كند

و فرهنگي بسيار دارند غالباً مقاصد گردشگري مهمي محسوب. است نواحي شهري به علت آنكه جاذبه هاي تاريخي

و بزرگي شامل موزه هـا، بناهـاي. مي شوند  يـادبود، سـالنهاي تئـاتر، اسـتاديومهاي شهرها معموالً جاذبه هاي متنوع

و مكانهايي مربوط به حـوادث مـهــم يــا افــراد  ورزشي،پاركها، شهربازي، مراكز خريد، مناطقي با معماري تاريخي

).Timothy ,1995 , 63.(مـشهـور را دارا هستند كه خود گردشگران بسياري را جذب مي كند

دار توسعه اي است كه نيازهاي فعلي را بدون خدشه دار كـردن توانـايي توسعه پاي: طبق تعريف كميسيون برانتلند

ص1378جنيفر،( نسل آينده برآورده ساخته، نيازهاي خود را نيز پاسخ گويد  ،57.(

و فيزيكي و انساني را به خوبي منابع مالي و منابع طبيعي توسعه پايدار نوعي راهبرد توسعه است كه تمام داراييها

توسعه پايدار مخالف هر سياست يا عملكردي است كه به نـوعي. ثروت در بلند مدت مديريت مي كند براي افزايش 

)Tosum,2001,290.(منافع نسلهاي بعدي را به خطر بيندازد

 ميليارد دالر خواهد 2000ميالدي در آمد حاصل از گردشگري به رقم 2020طبق پيش بيني بانك جهاني، در سال

و اين رقم شامل )World Bank,2007.(حمل ونقل نمي باشدرسيد

و توسعه پايدار كه توسعه اي است كه فقط ارضـاء نيازهـاي نـسل حال با يك ارتباط منطقي مي توان گردشگري

و شـعار  و آينـده عمـل مـي نمايـد را تلفيـق نمـود و به صورتي عادالنه در بين نـسل حـال امروز را در نظر نگرفته

و بپذيريم كه پديـده پايـداري،» پايدارگردشگري«يا» گردشگري سبز« و فعاليت هاي توسعه قرار داد را سرلوحه كار

.آرمان نيست بلكه يك ضرورت است

و ضرورت انجام تحقيق :بيان مسئله

و اهميت صنعت گردشگري امروزه به حدي رسيده است كه به عنوان بزرگترين صنعت خـدماتي جهـان درآمـده

و سفر مي باشـند ساالنه ميليونها نفر توريس  بـسياري.ت در سرتاسر جهان با انگيزه هاي گوناگون در حال جابه جايي

و در حال توسعه با درك جايگاه جهانگردي در چرخه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ارتباطـات  از كشورهاي پيشرفته

و صنعت بدون دود را در سرلوحه فعاليت هاي  پيـشرو در كـشورشان قـرارو مسائل سياسي اين فعاليت انساني پويا

و مديريت صحيح نمايان مي گردد بهـره منـد  و بلند مدت آن كه در پرتو برنامه ريزي و از منافع كوتاه مدت داده اند

.مي شوند
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43 1389 بهار،25، شماره هفتم پژوهشي، سال–فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي

شهر مشهد به عنوان مهمترين قطب گردشگري شرق كشور ودومين كالن شهر كشور ودومين شهر بزرگ مـذهبي

توانمنديهاي گردشگري متعدد تا چه حد توسعه شهري خود را مـديون گردشـگري جهان اسالم بعد از مكه معظمه با 

و گردشگري تا چه ميزان توانسته در جهت توسعه پايدار اين شهر گام بردارد .بوده

و بررسي جاذبه هاي گردشگري شهري مشهد به عنوان توانهايي در جهـت توسـعه هدف از اين پژوهش شناخت

و زمينه هايي كه باع  و خـارجي بـه ايـن شـهر شهري و ماندگاري هرچه بيشتر گردشگران داخلي ث تشويق، ترغيب

و صنعت گردشگري را راهي براي رسيدن به توسعه با تكيه براصول پايدار در نظر مي .گيريم مي باشد هستيم

:روش تحقيق

: شيوه انجام گرديد3روش تحقيق در اين پژوهش به

و روش كتابخانه اي كه به صورت گردآ-1 و گزارشـات و مقـاالت و آمـاري از كتابهـا وري اطالعات توصيفي

و سايتهاي معتبر خبري جمع آوري گرديد و سالنامه هاي آماري و آمار نامه ها .جرايد

و داخلـي بـه-2 روش ميداني كه شامل پژوهش پيمايش از طريق مشاهده وضعيت موجود گردشگران خارجي

و نظرسنجي  و كدها.و اطالعات گردآوري گرديد طور مستقيم از طريق مصاحبه سپس پرسشنامه ها كد گذاري شده

و با استفاده از نرم افزارهاي  و تحليل قرار گرفته استSPSSبه كامپيوتر منتقل . مورد تجزيه

و تنظيم گرديدGISروش تحقيق در اطالعات مربوط به تهيه نقشه ها نيز از طريق نرم افزار-3 . گردآوري

:موضوع بحث

اين شهر. دومين شهر بزرگ كشور مي باشد 1385 نفر در سرشماري سال 2427316ر مشهد با جمعيتي معادل شه

با دارا بودن جاذبه هاي گوناگون گردشگري از جمله مذهبي كه وجود بارگاه امام هشتم شيعيان در بزرگترين كـشور 

و دهها آرامگاه بزرگان ديني، مد  و جاذبـه شيعه مذهب جهان در راس آن مي باشد و بناهـاي اسـالمي ارس، مـساجد

و فرهنگي كه از جمله آنها مي توان به آرامگاه حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي، مقبـره نادرشـاه  هاي گردشگري تاريخي

و  افشار،بناي هارونيه،موزه عظيم آستان قدس رضوي كه خود شامل چندين گنجينه مي باشد،راههاي باستاني،كتيبه ها

و ميل  و پيشينه تـاريخي ايـن منطقـه را دارد بـه عـالوه جاذبـه هـاي سنگ نگاره ها  هاي مختلفي كه نشان از تاريخ

و هواي خاصي را براي شهر ايجاد كرده است كه از جملـه و طبيعي در ييالقات اطراف شهر مشهد حال اكوتوريستي

و دره كشف عنبران، بند گلستان، مي توان به تفرجگاههاي طرقبه، شانديز،  و بـسياري رود،رودخانه روسـتاي كنـگ

و تفرجگاهاي شـهري مـشهد كـه جلـوه اي زيبـا بـه سـيماي شـهر  و فضاهاي سبز و هواي ديگر مناطق خوش آب

و بـاغ–بخشيده اند از جمله پارك ملت، مجموع فرهنگي   تفريحـي كوهـسنگي،وكيل آباد،كوهـستان پـارك شـادي

مي پارك امت، وحش، باغ ملي، و غيره مشهد عالوه بر توانهاي گردشگري ذكـر. باشند اشاره كرد پارك پرديس قائم

و تخصصي مجهز توانسته بخصوص در سالهاي  شده از لحاظ گردشگري درماني نيز با توجه به مراكز فوق تخصصي

مراكز آموزشي در اين شـهر اعـم از آموزشـهاي.اخير جاذب اين نوع از گردشگران از جمله كشورهاي همسايه باشد 

و دانش .گاهي نيز از جاذبه هاي جذب گردشگران علمي در اين شهر مي باشدديني
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و رحماني/ نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري 44 مرادي

 1386جاذبه هاي گردشگري شناسايي شده معاونت گردشگري استان خراسان رضوي نمودار:1 شمارهشكل
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فرهنگي طبيعي مذهبي تجاري درماني

و گردشگري مشهد: منبع و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  دفتر آمار

 1386شگري در استان خراسان رضوي تاسيسات گرد نمودار:2 شماره شكل
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و واحدها
رستوران

رستورانهاي
ييالقي

و گردشگري1386گزارش عملكرد شش ماهه اول: منبع  سازمان ميراث فرهنگي

و خارجي جابه جا شده در استان در نيمه اول سال-1شماره جدول و گردشگران داخلي  1386مسافرين

 1386نيمه نخستين سال موضوع

 1636363 راه آهن

 5049259 ترمينال

 1004570 فرودگاه

 14883729 وسايل شخصي

 داخلي

 22573921 جمع

 132976 از طريق مرزها خارجي

%81 اعراب

و پاكستان %5/8 افغانستان

%6 آسياي ميانه

%2 اروپا

%2 آسياي جنوب شرق

و گردشگران  مسافرين

 درصد سنجي مسافرين خارجي

و آمريكا %5/0 آفريقا

و گردشگري مشهدد: منبع و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  فتر آمار

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

45 1389 بهار،25، شماره هفتم پژوهشي، سال–فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي

 1386 در استان در نيمه اول سال ميزان جابجايي مسافرين از طريق تورهاي مسافرتي:2شماره جدول

 29340 مذهبي
 خروجي

 13505 سياحتي

 47096 داخلي

 4674 ورودي

 94615 جمع

ميزان جابجايي مسافرين از طريق تورهاي

 مسافرتي

 25906 ميزان گشت به روز

و گردشگري مشهد: منبع و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  دفتر آمار

 1386مقايسه ميزان ورود مسافرين داخلي در ماه هاي مختلف سال نمودار:3 شمارهشكل

و اطالعات سازما: منبع و گردشگري مشهددفتر آمار ن ميراث فرهنگي، صنايع دستي

 1386مقايسه ميزان ورود مسافرين خارجي در ماه هاي مختلف سال نمودار:4 شمارهشكل
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و گردشگري مشهد: منبع و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  دفتر آمار
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و رحماني/ نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري 46 مرادي

 نفر گزارش شده است كه نـسبت 71362742 جمع كل مسافرين ورودي به استانهاي كشور 1387در نوروز سال

اسـتان. درصـدي را طـي كـرده اسـت29 نفر بـوده رشـدي 55506245 كه اين عدد 1386به سال گذشته يعني سال

 نفر مقام اول را در بين استانهاي كشور دارا مي باشد كه نـسبت 6273794خراسان رضوي با جمع كل مسافر ورودي 

اس61به سال گذشته .ت درصد رشد داشته

:نتيجه گيري

و در نتيجـه راهكارهـاي دسـتيابي بـه آن را و وضوح تصوير كرد با وجود اينكه نمي توان شهر پايدار را به دقت

–شهر پايدار برآمده از فرآيند توسعه اي است كه ذهنيت ارتقاء همبستگي، سالمت اجتمـاعي. دقيقاً مشخص ساخت 

و منطقه آنرا فرا و اقـدام مبـدل سـاخته اسـت اقتصادي بوم شناسانه شهر و امكان را به عينيت و اين ذهنيت . هم كرده

و از باال در طول تاريخ هميشه شكست خورده، شهر پايـدار بـه شـيوه اي ساختن آرمانشهر به شيوه اي اقتدار گر ايانه

و از پائين به باال مي تواند ساخته شود ولي متأسفانه واقعيت هاي امروزه توسعه شـهري بـسيار دور از  مردم ساالرانه

ا. پايداري شهري است  –قتـصادي، اجتمـاعي حال جايگاه گردشگري را به عنوان يك فعاليت مهم انساني كـه ابعـاد

و زيست محيطي گوناگوني دارد كه به تفصيل به شرح آن در اين پژوهش پرداخته ايم را در رابطه با اصـول فرهنگي

و فرهنگـي در  پايداري اينگونه بيان مي نماييم، توسعه پايدار گردشگري عبارت است از استفاده بهينه از منابع طبيعي

و هويت فرهنگي، سالمت محـيط جهت تامين نيازهاي نسل هاي كنون  و آينده به نحوي كه ضمن حفظ يكپارچگي ي

و ميهمانان و آسايش ساكنان بومي و تعادل اقتصادي بتوان رفاه .را به صورت متعادل تأمين كرد) گردشگران( زيست

د ر شـهر بايـد با توجه به زمانهاي اوج مسافر در شهر مشهد كه گوناگون مي باشد برنامه ريزي زمـان دار مـدون

و عزاداريهاي ديني به و مناسبتهاي مذهبي اعم از اعياد و تعطيالت نوروز تدوين گردد ،به طور كلي در فصل تابستان

اوج خود مي رسد اين نوسان مسافر در مشهد مديريت گردشگري قدرتمند شهري را مي طلبد بدين گونه كه با پيش 

ب  و و راهكارهـايي بيني هاي دقيق از قبل تعيين شده مديران رنامه ريزان شهري مي بايست زمان اوج را در نظر گرفته

را اتخاذ نمايند كه در مدت اوج مسافر نهايت استفاده اقتصادي را آنها را داشته كـه فـصول كمبـود مـسافر را جبـران 

. نمايند

ر و برنامه ريزان گردشگري شهر مشهد به عنوان يك كالنشهر مذهبي بايـد ايـن درك ا داشـته باشـند كـه مديران

ديگر، زائران مثل گذشته تنها براي زيارت به اين شهر مسافرت نمي كنند بلكه نيازهاي ديگري نيز اعم از بازديـدهاي

و غيره را در طول سـفر خـود دارنـد كـه بـا  و درماني و حتي بهداشتي و تفريحي، خريد و فرهنگي، طبيعي تاريخي

آ  و به دنبال ن افزايش هزينه هاي مختلف مي توانند موجب رونق اقتصادي هرچـه بيـشتر افزايش ماندگاري گردشگر

شهر گردند در غير اين صورت سفر ميليونها زائر در روزهاي خاصي از سال كه عموماً نيازهاي خـود از جملـه مـواد

ن  و مايحتاج روزانه را به همراه مي آورند فقط خدمات رساني شهري به آنها را به همراه دارد ه تنها رونقـي در غذايي

و حتـي زيـست و فرهنگـي و پيامـدهاي منفـي اقتـصادي، اجتمـاعي جهت پايداري شهر به همراه ندارد بلكه اثرات

محيطي را در پي خواهد داشت اگر در يك شهر زيارتي مثل مشهد مدت ماندگاري زائران كم باشد اثراتي بـه مراتـب 

و مـديران منفي تر از تعداد كم مسافر يا زائر را براي آن  و وظيفه برنامه ريزان و مهمترين مسأله در پي خواهد داشت

گردشگري بايد باال بردن مدت متوسط ماندگاري مسافر در شهر باشد لذا تعـداد مـسافر يـا زائـر بـه انـدازه متوسـط 
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امروزه صـنعت گردشـگري در بـين شـهرهاي مختلـف. ماندگاري هر زائر در شهر از ارزش كمتري برخوردار است

التي بسيار رقابتي پيدا كرده اسـت كـه شـهرهايي كـه از جـذابيتهاي بيـشتر گردشـگري نـه فقـط توانهـاي بـالقوهح

برخوردارند در حال باال بردن مدت متوسـط مانـدگاري مـسافرين يـا گردشـگران بـوده كـه از طريـق فـراهم آوردن 

بن  و گوناگون به خصوص در فصولي از سال كه ميزان گردشگر ا به داليل مختلف از جملـه مـسائل جذابيتهاي خاص

و حتي اجتماعي كمرنگ مي گردد با برگزاري همايشها، جشنواره هاي فصلي، سـمينارهاي طبيعي، اقتصادي، سياسي

و  و جابـه جـايي گردشـگران و ورزشي، تخفيف هاي ويژه فصلي بـراي اقامـت تخصصي، مسابقات علمي، فرهنگي

و نگهداري  و راهكار براي جذب و بازاريـابي هـاي صدها طرح  هرچه بيشتر مسافر در مدت اقامت خود با تبليغـات

و رونق صنعت گردشگري در شهرها باعث رونق ساير صنايع وابسته بـه مناسب در حال جذب گردشگران مي باشند

و غيره مي باشد و نقل و خدمات حمل و اقامتي، پذيرايي .اين صنعت از جمله صنعت هتلداري

و حداكثر حضور گردشگر در استان خراسان رضويار نمود:5 شمارهشكل  شناسايي فصول حداقل
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و گردشگري مشهد: منبع و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  دفتر آمار

و گردشگري به تفكيك زمان نمودار:6 شمارهشكل و موزه هاي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي  بازديد از آثار تاريخي

و گردشگري مشهد: منبع و اطالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  دفتر آمار
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و رحماني/ نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري 48 مرادي

و محورهاي توسعه گردشگري در ناحيه مشهدنقشه:6شماره شكل  كانونها
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 حوزه عملكرد گردشگري كالنشهر مشهدنقشه:7شماره شكل
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و رحماني/ نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري 50 مرادي

و اجرايي  پيشنهادات نهايي

يداري امروزه به عنوان يك ضرورت نه فقط يك آرمان، پيشرو در جهت توسعه نظام شهري مورد توجـه پديده پا

و اصول مديريت شهري به خصوص در جوامعي كـه  و در سرلوحه برنامه ريزيها صاحبنظران امور شهري قرار گرفته

و آنها را وارثين ميراث خود مي دانند بسيار  گردشـگري پايـدار بـه. ارزشـمند اسـت به نسلهاي آينده احترام گذاشته

و الگوي ماندگار با ديدگاهي بلند مدت در برنامه ريزي هاي شهري مي تواند جوامع را بـه سـوي  عنوان يك راهكار

و فرهنگي، ارتباطات بـين الملـل،  و با وجود برآورده ساختن نيازهاي اقتصادي، اجتماعي توسعه پايدار هدايت نموده

غي  و و سياحتي و نگهداري منابع تجديد ناپذير مثل منابع طبيعي، معـادن، تفريحي ره براي نسل امروز در جهت حفظ

و استفاده  و ساير نعمات الهي براي نسل هاي فـردا بـسيار مـوثر عمـل ذخاير زير زميني و آب هاي بي رويه از زمين

و پايدارترين اشكال گردشگري اسـت كـه سـاال. كند نه ميليونهـا گردشـگر را در گردشگري زيارتي يكي از كهنترين

و گردشگر را ميزبـاني20شهر مقدس مشهد هم كه ساالنه در حدود. اقصي نقاط جهان جا به جا مي كند   ميليون زائر

و دومين كالنشهر مذهبي جهان اسـالم مطـرح اسـت هرچنـد. مي كند به عنوان اولين كالنشهر گردشگري كشورمان

و پويايي اين شهر از گردشگري  با تاكيد بر گردشگري مذهبي زيارتي اسـت ولـي بـا توجـه بـه توانمنـديهاي حيات

مناسب ديگري كه در جذب گردشگر دارد مي تواند در شرايط بهتري قرار گرفته تا هرچه بيشتر در جهـت پايـداري 

و كاربردي هرچه بيشتر در جهت رسـ  يدن بـه ايـن شهر گام بردارد لذا سعي بر آن داريم تا با ارائه پيشنهادات اجرايي

.مهم تالش نماييم

اطالع رساني مناسب از جاذبه هاي مختلف گردشگري در شهر مشهد عـالوه بـر جاذبـه هـاي زيـارتي بـه-1

.گردشگران در جهت افزايش ماندگاري گردشگران در مشهد

با-2 و صاحبنظران دانشگاهي متخصص در امور گردشگري در رابطه بهره گيري از نظرات علمي انديشمندان

و فرهيختگان دانشگاهيب و همكاري بين ادارات مربوطه به اين صنعت .رنامه ريزي هاي گردشگري در شهر مشهد

و غيره-3 و آژانسها، پرسنل هواپيمايي آموزش هرچه بيشتر دستندركاران امور گردشگري اعم از كاركنان هتلها

ا و برگزاري دوره هاي كاربردي ضربتي براي فعاالن .ين صنعتبا علوم جهانگردي

از-4 و اطـالع و زائـران و اطالع رساني عموم مردم در جهت برخـورد مناسـب بـا گردشـگران فرهنگ سازي

.مزيت حضور ايشان براي توسعه در شهر

و شـبكه هـاي بـين-5 المللـي بـراي باال بردن امكانات كيفي در هتلها از جمله دسترسي به اينترنت پرسـرعت

.گردشگران خارجي

بي-6 شتر نظام بانكي كشور به دولت الكترونيك در جهت حضور بيـشتر كارتهـاي اعتبـاري روي آوردن هرچه

و داخلي .بين المللي در كشور براي استفاده مسافران خارجي

و مراكز گردشگري براي گردشگران خارجي-7 . نظارت هر چه بيشتر بر قيمتهاي ورودي هتلها

و هتلها در جهت اسكا-8 .ن مسافرينهماهنگي بيشتر آژانسهاي مسافرتي

و فرسودگي آنها-9 و گراني كرايه ها و نقل درون شهري .رسيدگي به مشكالت حمل

و حتي اتوبوس در فصول اوج مسافر-10 .رسيدگي به مشكالت مسافرين در جهت تهيه بليط قطار، هواپيما
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و-11  بازنگري در سياستهاي مالياتي در جهت سياستگذاري در بخش هاي مرتبط با گردشگري در شـهر مـشهد

و نقل و حمل . تضمين براي سرمايه گذاري در زمينه تأسيسات اقامتي، پذيرايي

و تسهيالت دولتي-12 و فصلي براي گردشگران .افزايش واحدهاي اقامتي ارزان قيمت

و كتابچـه هـاي-13 و بروشـور و توزيـع نقـشه احداث پايگاه هاي اطالع رساني گردشگري شهري در مـشهد

.گردشگري به گردشگران

را-14 و انگليسي در مشهد در پايگاه هاي وجود هنمايان گردشگري مسلط به زبان هاي زنده دنيا از جمله عربي

.اطالع رساني گردشگري در مشهد

و تنـوع-15 و بين شهري از لحاظ بهداشت، قيمـت و رستورانهاي شهري نظارت هرچه بيشتر به غذا خوري ها

.ذائقه هاي مختلف غذايي گردشگران

و مشكالت تهيه ويزا يا رواديد براي گردشـگران در جهـت كمرنگ تر كردن قوان-16 و پا گير گمركي ين دست

.تسهيل مسافرت

و دانشگاه هاي گوناگون به مشهد در جهـت-17 و ادارات برگزاري تورهاي ارزان قيمت دولتي توسط سازمانها

.ترويج فرهنگ گردشگري

و سامان دادن مسئوالن شهري به فضاي شلوغ اطراف حرم مطهر-18 .براي سهولت گردشگرانسر

و آژانسهاي شهري براي گردشگران از ساير جاذبـه هـاي-19 برگزاري تورهاي ارزان قيمت روزانه توسط هتلها

و حتي شهرهاي گردشگري اطراف شهر مشهد از جمله نيـشابور در جهـت طـوالني شـدن مـدت  گردشگري مشهد

و ايجاد خاطرات متفاوت در سفر .اقامت گردشگران

و فـضاي سـبز شـهري بـه نظارت هرچه-20 ، بهداشـت بيشتر مسئوالن شهري در امـر گردشـگري بـه امنيـت

.خصوص در مكانهاي گردشگري

راهكارهاي فوق تنها گوشه اي از اقداماتي است كه در جهت ارتقاء سطح كيفي گردشگري در شـهر مـشهد بايـد

و الگوي برنامه ريزي گردشگري مي تواند در اين  و دهها طرح  كالن شهر گردشگري در سر لوحه برنامه انجام پذيرد

و بلند مدت لحاظ گردد .ريزي هاي كوتاه مدت
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