بهای هر سفر داخلی در بهار۷۹
ایرانیها برای سفرهای داخلی خود در بهار سال  ۷۹حدود ۱۱هزار و  ۷۶۹میلیارد و  ۸۰۲میلیون و ۰۰۰هزار تومان هزینه
کردهاند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۰ ،درصد رشد داشته است .طبق آمار اعالمشده از سوی مرکز آمار
ایران ،مجموع سفرهای داخلی در مدت زمان گفتهشده ۱۱۸میلیون و ۸۹۸هزار و  ۰۸۷سفر بوده است.
به این ترتیب ،میانگین هزینهکرد برای هر سفر در بهار سال گذشته بیش از ۱۰۱هزار و  ۸۰۶تومان بوده است .همچنین
میانگین هزینهکرد برای هر خانواری که در بهار  ۷۹سفر داشته ،بیش از ۶۶۰هزار و  ۷۷۷تومان ثبت شده است .این درحالی
است که طبق گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران ،مجموع هزینهکرد ایرانیها در سفر و طی بهار  ۱۰ ،۷۶هزار و  ۷۷۰میلیارد
و  ۷۹۰میلیون تومان بوده و نسبت به بهار سال  ۷۹با  ۶هزار و  ۲۲۱میلیارد و  ۸۶۰میلیون و  ۱۰۰هزار تومان هزینهکرد،
رشدی بالغ بر ۷۷درصد را نشان میداد .طبق این آمارها ۱۰۸ ،میلیون و  ۹۷۷هزار و  ۷۷۸سفر نیز در بهار  ۷۶و  ۹۹میلیون و
 ۹۸۷هزار و  ۹۰سفر در بهار  ۷۹ثبت شده بود.
طبق بررسیهای «دنیایاقتصاد» ،هر سفر داخلی در بهار سال  ۷۶بهطور میانگین ۱۰۰هزار تومان آب میخورد؛ درحالی که
در مدت مشابه سال  ،۷۹این میزان حدود ۷۰هزار تومان بوده است .در عین حال ،هر خانوار که در بهار  ۷۶سفر کرده بودند
حدود ۶۰۰هزار تومان و هر خانوار که در بهار  ۷۹در ایران سفر داشته ،بهطور میانگین حدود ۹۰۰هزار تومان هزینه داشتهاند.
اما این محاسبات درحالی رقم هزینهکرد ۱۰۱هزار و ۸۰۶تومان برای هر سفر بهاری در سال  ۷۹را نشان میدهد که سال
گذشته در همین روزها ،محمد محبخدایی ،معاون پیشین گردشگری سازمان میراثفرهنگی به «ایسنا» گفته بود هر گردشگر
ایرانی که در نوروز  ۷۹سفر کرده ،بهطور میانگین دستکم  ۹۰۰هزار تومان خرج کرده است .او بر همین اساس پیشبینی
کرده بود گردش مالی سفرهای نوروز  ،۷۹رقمی حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان باشد .این درحالی است که آمارها خالف این را
نشان میدهند.
جزئیات هزینهکردها
براساس گزارش مرکز آمار ایران ،بیشترین هزینهکردها در سفرهای داخلی ایرانیان در بهار  ۷۹مربوط به هزینههای درمانی
بوده است؛ موضوعی که با توجه به آمارهای مدت مشابه دو سال قبل از آن ،از جابهجایی جایگاه این قلم در میان اقالم
هزینهای ایرانیها در سفر حکایت دارد .در حالی که طی سفرهای بهاری سال  ۷۹در مجموع ۸۶۸۱میلیارد و ۷۰۲میلیون و
۷۰۰هزار تومان برای درمانهزینه شده ،در بهار سال  ۸۰۷۷ ،۷۶میلیارد و  ۶۰۷میلیون و  ۸۰۰هزار تومان از هزینهکرد سفرها
به بخش درمانی تعلق داشته و این رقم در بهار سال ۱۰۰۱ ،۷۹میلیارد و  ۹۸۷میلیون و  ۶۰۰هزارتومان بوده است .هزینههای
درمانی در سفرهای بهاری  ۷۶در جایگاه سوم هزینهکردها و در مدت مشابه پیش از آن در جایگاه چهارم جای داشته است.
هزینههای خوراکی و دخانی با ۸۷۸۲میلیارد و ۲۰۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان در رتبه دوم هزینهکرد سفرهای بهار  ۷۹قرار
گرفته است .این اقالم هزینهکرد برای سفرهای با اقامت شبانه تقریبا سهبرابر سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است .ایرانیها
البته در مدت مشابه سال  ۸۱۶۹ ،۷۶میلیارد و  ۷۱۰میلیون و  ۷۰۰هزار تومان برای اقالم خوراکی و دخانی هزینه کرده بودند
که بازهم جایگاه دوم هزینهکردها را به خود اختصاص میداد .اما سهم هزینههای حمل و نقل که در دو بهار  ۷۹و ۷۶

صدرنشین هزینههای سفر ایرانیها بود ،در بهار  ،۷۹با ۸۸۷۹میلیارد و ۶۷۸میلیون و ۹۰۰هزار تومان در جایگاه سوم جای
گرفته است .این مورد از هزینهکردها برای سفرهای با اقامت شبانه بیش از ۷ /۹برابر سفرهای بدون اقامت شبانه ثبت شده
است .این سهم در بهار سال  ۸۸۷۶ ،۷۶میلیارد و  ۷۷۷میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و در سفرهای بهاری  ،۷۹هزار و  ۹۷۹میلیارد
و  ۷۰میلیون و  ۹۰۰هزار تومان بود .مقایسهای ساده نشان از کاهش  ۰ /۷درصدی هزینههای حمل و نقل سفرهای بهاری
 ۷۹نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دارد.
جایگاه چهارم اما به هزینههای خرید کاال و لوازم با ۱۷۷۹میلیارد و ۸۰۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است؛ این درحالی
است که هزینههای سفرهای داخلی در سه ماه نخست سال  ۱۶۸۹ ،۷۶میلیارد و  ۶۰۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان را به خود
اختصاص داده و همین رقم در بهار سال ۱۰۹۰ ،۷۹میلیارد و  ۹۰میلیون و  ۰۰۰هزارتومان بودهاست .خرید سوغاتی هزینهکرد
بعدی است که نشان میدهد در بهار سال  ۷۹ایرانیها در سفرهای داخلی خود ۷۷۶میلیارد و ۷۰۰میلیون و ۲۰۰هزار تومان را
به این بخش اختصاص دادهاند؛ رقمی که در بهار  ۱۰۰۶ ،۷۶میلیارد و  ۷۷۹میلیون و  ۹۰۰هزار تومان و در بهار سال قبل از
آن ۹۲۷ ،میلیارد و  ۰۹۰میلیون و ۰۰۰هزار تومان بوده است.
تثبیت یک الگو
آمار هزینهکرد ایرانیها در سفرهای داخلی طی سه ماه اول سال  ۷۹الگوی سفر آنها را درخصوص سفرهای بدون تور و با
اقامت اندک در مراکز رسمی تثبیت میکند .در مدت گفتهشده ،هزینههای اقامت ۶۹۲میلیارد و ۱۲۰میلیون و ۹۰۰هزار تومان
و مانند دو دوره مشابه در سالهای قبل از آن ،ششمین اولویت هزینهکردها در سفرهای داخلی قرار بوده است؛ چه اینکه حتی
نسبت به بهار  ۷۶با کاهش بیش از ۷ /۹درصدی نیز همراه بوده است .این هزینهکرد در بهار سال  ۹۰۰ ،۷۶میلیارد و ۸۱
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان و در بهار سال  ۰۸۸ ،۷۹میلیارد و  ۱۰۰میلیون و  ۷۰۰هزار تومان برآورد شده بود.
هزینه تور و گشت نیز در بهار۸۷۰ ،۷۹میلیارد و ۶۷۹میلیون و ۰۰۰هزار تومان ثبت شده که البته افزایش ۹درصدی داشته
است .در همین حال ۸۱۷ ،میلیارد و  ۰۹۹میلیون و  ۹۰۰هزار تومان رقمی بوده که ایرانیها در بهار  ۷۶برای سفرهای با تور
پرداختهاند؛ این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن ۸۰۱ ،میلیارد و  ۸۷۸میلیون و ۲۰۰هزار تومان بوده؛ امری که بر کلیشه
سفرهای داخلی با اتومبیل شخصی بهعنوان شکل اصلی سفرهای ایرانیان صحه میگذارد .با اینهمه ،کارشناسان توصیه
میکنند برای آنکه بخش اقامت ،تور و تفریحی هزینههای بیشتری را در سفر ایرانیها به خود اختصاص دهد ،الزم است
فرهنگسازی بیشتری در اینخصوص صورت گیرد .به اعتقاد آنها ،نقشآفرینی دولت و بخش خصوصی برای این
فرهنگسازی مهم است .در نهایت هزینههای فعالیتهای فرهنگی ،تفریحی و ورزشی با ۱۰۶میلیارد و ۱۷۷میلیون تومان در
جایگاه آخر هزینهکردها قرار گرفته است.
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