
 اقامتزيارت و 

  آينده آندر مشهد مقدس و  درآمد  تحليل و نقدي بر بحران موجود اقامت زايرين كم
 

 عليرضا رضواني

  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
  رسازمهندس مشاور معمار و شه

  و مدير طرح اجرايي اسكان زايرين كم درآمد

  مؤسسه پژوهشي توسعه محيط و سكونتگاه ها

  چكيده

نفر در سال رسيده است، 20.000.000بر طبق آخرين آمار به حدود مراجعه ساليانه ميليونها زاير و مسافر به مشهد كه 
خصوص  به(هايي از زمانها  خصوص در بازه منجربه ظهور مسايل متعددي در ساختار شهر مشهد شده و عمال حيات شهري را به

قامت موقت زايرين و نيز تامين امكانات ا. دهد تحت تاثير قرار مي) هاي خاص مذهبيايام عيد و تعطيالت تابستاني و مناسبت
 .نمايد اقتصادي متاثر مي-ارايه خدمات خاص زايرين از عمده مسايلي است كه شهر مشهد را در اين تعامل اجتماعي

خصوص با تاكيد  ها نيز نشان از رشد روزافزون زايرين بارگاه رضوي دارد و متاسفانه امكانات و خدمات كنوني به بيني پيش
از سوي ديگر به دليل پايين . وجه پاسخگوي حتي شمار زايرين فعلي نيست هيچ قامت زائرين كم درآمد، بهاين مقاله در موضوع ا

ها و  خصوص اقامت در انواع فضاهاي اقامتي بويژه هتل هاي سفر و به بودن سطح درآمد عموم مردم و افزايش مستمر هزينه
و تكايا، پاركها، حاشيه   يرين در مدارس، منازل بستگان، حسينيهها قسمت اعظمي از اين قشر زا ها طي اين سال آپارتمان هتل

دهد كه، هرچند درصد اشغال زايرين در انواع  گرفته نشان مي مطالعات انجام. اندبه صورت نامناسب اسكان نموده... ميادين و 
رسيده % 29اين رقم به 1379ر سال و د% 28ها و مهمانپذيرها،  درصد اشغال هتل1365درسال (ها، تقريبا ثابت مانده است هتل
اي و  هاي اجاره هاي ديگر از فضاهاي اقامتي، كه از هزينه كمتري برخوردارندمانند خانه ، ولي درصد اشغال در گونه)است
% 26اين رقم به  79و در سال % 4اي  هاي اجاره سهم اشغال خانه 65در سال (هاي زاير، افزايش قابل توجهي داشته است  كمپ
گزارش طرح بهسازي و نوسازي بافت .(درآمد به اين نوع از فضاها است ، كه گوياي توجه و گرايش اقشار كم)ه استرسيد

  )پيرامون حرم مطهر رضوي
برداري مراكز اقامتي براي اين دسته از  كند كه اگر ساخت و بهره بر تاكيد بر اهميت موضوع خاطرنشان مي اين وضعيت عالوه
ربط در توسعه و  گان آنها در دستور كار مديران و مراجع ذي ايط منطقه، فرهنگ و اقتصاد استفاده كنندزايرين، متناسب با شر

تنها به دليل  مذهبي مشهد بويژه در سازمان مجري طرح بهسازي و نوسازي بافت مذكور نباشد، نه- مديريت شهري كالنشهر زيارتي
گفته و در ارتباط با نيازها و اي مشخص، به خصوص در طرح پيشود برنامهدرآمد بلكه به دليل عدم وج حجم قابل توجه زايرين كم



فضاهاي اقامتي مناسب اين قشر، به تدريج عالوه بر خروج بخش قابل توجهي از زايرين كم درآمد و از اقشار متوسط به پائين 
ر ميزان زاير و مسافر به مشهد مقدس روبرو جامعه زائر از محدوده بافت، با افت ضريب ماندگاري زاير و در نهايت با كاهش جدي د

  .خواهيم شد
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