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جای خالی تابلوهای راهنمای
گردشگری در گرگان
نصب تابلوهای راهنمای گردش��گری کمترین کاری است که برای
معرفی جاذبههای گردش��گری و تاریخی یک شهر باید انجام شود،
ولی متأس��فانه این کار در گرگان به خوبی انجام نشده است .یکی از
مهمترین اشکاالتی که در معرفی جاذبههای گردشگری گرگان وجود
دارد ،نبود تابلوهای راهنما و همچنین تابلوی معرفی اماکن تاریخی
در محوطههای گردشگری یا ورودی شهر است.

برای شناساندن آثار تاریخی تابلو و عالمتی که معرف بافت تاریخی
گرگان ،کاخ موزه گرگان و موزه صنایع دستی باشد حتی در نواحی
مرکزی شهر نصب نشده و مسافران وارد شده به شهر پس از چندین
روز گش��توگذار حتی از وجود باف��ت تاریخی گ��رگان که یکی از
شاخصترین بافتهای تاریخی کشوراست ،بیاطالع میمانند.
در خصوص ضرورت نصب تابلو و برنامههای میراث فرهنگی رحمان
فرمانی ،معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گلستان ،در گفت و گو با مهر اظهار کرد :نصب تابلو
راهنمایی را شهرداری ،میراث فرهنگی و بخش خصوصی برعهده دارد
و بسته به قرار گرفتن آن بنا نصب تابلوها هم متغیر است.

وی ادامه داد :تابلوهای راهنمای گردش��گری یکی از راههای معرفی
بنا و جذب مخاطب است که البته روند اجرایی خاص خود را دارد ،اگر
تابلو در محدوده شهری باشد ،با نظر پلیس و دستگاههای ذیصالح
و اگر در خارج از ش��هر باش��د با نظارت راهداری نص��ب تابلو انجام
میش��ود ،ضمن این که تابلو نباید منجر به حواس پرتی راننده شود.
اطالعات درج شده بر روی تابلو به منظور بازاریابی و جذب مخاطب
است و رنگ ،ابعاد و سایز قلم در آن نباید بینظم باشد و باید برای آن
مطالعه صورت گیرد .وی تأکید کرد :این موارد در جذب گردشگر اثر
بسزایی دارد و گاهی یک عکس یا یک کلمه و یک جمله تأثیر فراوانی
در جذب مخاطب دارد.
کند .البته در چند سال اخیر محوطههای اقامتی یا
کمپها هم برای س��فر ارزانقیمت طراحی شده
است .در این کمپها کانکسهایی برای استراحت
و اقامت وجود دارد که س��رویسهای بهداش��تی
و حمام آن عمومی و مش��ترک اس��ت .مس��افر با
پرداخت هزینهای معقول و حتی کم میتواند از این
کانکسها استفاده کند .حتی این امکان هم وجود
دارد که بدون اجاره کانکسها از محوطه اس��تفاده
کرده و چادرهای مسافرتی برپا کنند.

گفت و گو

کاهش سفرهای خارجی
به ایران
«همین حاال هم ایران جزو گرانترین مقاصد
سفر در دنیاست؛ گردشگران خارجی با نصف
ِ
قیم��ت تورهای ای��ران به کش��ورهای دیگر
میروند؛ پس چرا س��فر به ای��ران بازهم باید
گرانتر شود؟»
حرم��تاهلل رفیعی ب��ا تاکید ب��ر مخالفت این
تش��کل صنفی با افزای��ش قیمتها در بخش
عوارض و بنزین که صنعت گردشگری را تحت
تاثیر قرار میدهد ،به ایس��نا ،اظهار کرد:مگر
میش��ود خدمت یا کاالیی گران شود و در پی
آن ،تورم در جامعه ایجاد نشود؟ این گرانی چرا
قرار است اتفاق بیفتد؟ مگر حقوق مردم سال
آینده چقدر افزایش مییابد؟ کارمندان بخش
خصوصی با این همه هزینه س��ر بار و مالیات و
افزایش قیمت ،مگر میتوانند افزایش حقوق
داشته باشند؟
او ب��ا انتقاد به رویه س��ازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردش��گری در برابر سیاست
افزایش نرخ عوارض خروج ،افزود:مس��ئوالن
این س��ازمان در نخس��تین واکنش نسبت به
افزایش ن��رخ عوارض ،مخالفت خ��ود را بیان
نکردند و موضوع را ط��وری مطرح کردند که
گویی پیش��نهاد از ناحیه آنها ب��وده ،اما وقتی
با انتقادهای بخش خصوص��ی و مردم مواجه
ش��دند ،اعالم مخالفت کردند و گفتند بدون
هماهنگی آنها ،این تصمیم گرفته شده است.
مگر میشود تصمیمی برای بخش گردشگری
گرفته شود ،اما متولی دولتی در جریان نباشد!؟
حرفِ  ۵۰۰تومان گرانتر شدن بنزین نیست.
این اتفاق درنهایت کرای��ه رانندهها ،خوراک،
غ��ذا و خدمات را گ��ران میکند .ب��ا این کار،
س��فر ایرانیه��ا و خارجیها در کش��ور کمتر
خواهد شد.
رئیس هی��أت مدی��ره انجمن صنف��ی دفاتر
خدمات مس��افرتی ادامه داد:حاال هم موضوع
افزایش نرخ س��وخت و بنزین در س��ال آینده
مطرح شده اس��ت ،تصمیمگیران باید در نظر
ِ
صحبت  ۵۰۰تومان نیس��ت،
بگیرند که فقط
وقتی آنها برای توجیه سیاس��ت افزایش نرخ
عوارض ،کمک به زیرساخت ،کاهش آمار خروج
مس��افران و رونق گردشگری داخلی را مطرح
میکنند ،چرا در سوی دیگر تصمیم میگیرند
بنزین و سوخت را گران کنند؟
وی اضافه کرد :این سیاس��ت حتما سفرهای
داخلی را تحت تاثیر ق��رار میدهد ،چون نرخ
کرایه رانندهها ،غذا و سایر خدمات نیز متاثر از
آن خواهد شد و تورم بیشتر میشود.
رفیعی گفت :مس��ئوالن ادله میآورند قیمت
س��وخت در ایران نصف نرخ جهانی است ،اما
آیا قیمت س��ایر کاالها و خدمات در کشورما
همکف با نرخ جهانی اس��ت .در کدام کش��ور
قیمت سوخت اینقدر متغیر است؟ فقط کافی
است در یک دوره  ۱۰س��اله به کشور دیگری
س��فر کرده باش��ید تا متوجه فرآیند افزایش
قیمتها شده باش��ید که اتفاقا به اندازه ایران
جهش نداش��تهاند .چرا مردم ما باید هرس��ال
منتظر تورم س��ال بعد باش��ند؟ سوال مهمتر
این است که آیا سیاس��تهایی که در بودجه
برای افزایش نرخ عوارض ،سوخت ،حاملهای
انرژی ،مالیات و دالر اتخاذ شده ،به معنی مهار
تورم اقتصادی است؟!
او در ادامه تاکید کرد :به استناد چند دهه تجربه
در صنعت گردش��گری ،اطمین��ان میدهم با
این تصمیمها نهتنها گردشگریِ ورودی رشد
نمیکند که دچار ریزش خواهد شد ،رویهای
که از دو س��ال پیش شروع ش��ده و همچنان
ادامه دارد.
وی افزود :س��فر به ایران گرانتر خواهد ش��د،
درحالیک��ه همین حاال هم ج��زو گرانترین
مقاص��د س��فر در دنی��ا ش��ناخته ش��دهایم.
ِ
قیمت تورهای
گردش��گران خارجی با نصف
ای��ران میتوانند به کش��ور دیگری س��فری
بهمراتب با کیفیتتر داشته باشند .همین حاال
اگر یک گردش��گر بخواهد با تور به ایران سفر
کند ،اگر ِ
ک��ف خدمات را هم ب��رای او درنظر
بگیریم ،دس��تکم  ۵میلیون تومان باید هزینه
کند ،درحالیکه با نص��ف این قیمت میتواند
به کش��ور دیگ��ری ب��رود و خدم��ات بهتری
دریافت کند.
این فعال گردشگری در ادامه اظهار کرد :چرا با
توجیه رونق گردشگری داخلی ،عوارض خروج
را گران میکنند ،اما از طرف دیگر خبر از گران
شدن بنزین میدهند؟ وقتی حقوقها افزایش
محسوسی نداشته ،اقتصاد رشد فزاینده نکرده
و هم��ه کاالها بهویژه در بخ��ش خدمات قرار
است گران شود ،گردش��گری داخلی چگونه
رونق پیدا کند؟ او س��پس درباره راهکارهایی
که تاکنون ب��رای برونرفت از این ش��رایط از
سوی تشکلهای خصوصی بهعنوان معترضان
گرانی سفرپیشنهاد شده است ،گفت :ما تالش
میکنیم این نقدها را مطرح کنیم که چاره کار
پیدا ش��ود و اوضاع خرابتر نش��ود ،اما گوش
ش��نوایی وجود ندارد .ایراد کار این اس��ت که
مسئوالن گردش��گری تازه بر سر کار آمدهاند
و مدام درحال بررسی ایدهها و شرایط هستند.

آیا در ایران ما این همه تنوع و حق انتخاب
داریم؟ تا جایی که میدانم تنوع چندانی
نداریم .دلیل آن چیست؟

متاس��فانه ما در مورد محلهای اقامتی سفر هم با
مشکالتی روبهرو هس��تیم .در اینجاست که نشان
میدهد برنامهریزیهای گردش��گری در کشور ما
متناسب با همه دهکهای درآمدی نیست .براساس
اطالعات موجود و اعالم شده توسط مرکز آمار ایران
بین  66تا  67درصد مسافران محل اقامت سفر خود
را خانه دوستان و آش��نایان انتخاب میکنند .این
یعنی ما بههیچوجه تن��وع محل اقامتی را نداریم و
به گردشگری بهعنوان یک صنعت نگاه نمیکنیم.
بازهم براساس آمار اعالم شده مرکز آمار ایران حدود
چهار تا پنج درصد مسافران اقامتگاههای عمومی
مانن��د هتل را انتخ��اب میکنند .این آمار نش��ان
میدهد که بیشتر مس��افران با تورها (سهدرصد)
از هتلها برای محل اقامت استفاده میکنند .این
نشان میدهد که ایرانیها از محلهای شخصی و
نیمهخصوصی بیشتر استفاده میکنند و بنابراین
سفرهایشان کم هزینهتر نمیشود و برنامهای هم
برایش وجود ن��دارد .در تمام دنیا حتی ثروتمندان
بسیاری وجود دارند که خانههای خود را برای کرایه
دادن به مسافران وقف میکنند .به این ترتیب فقط
برنامهریزی ب��رای اداره آن محل اقامت با کمترین
هزینه با بیش��ترین بازدهی را دارند تا در سفرهای
ارزانقیم��ت و گ��ردش مالی و اقتص��اد ملی خود
سهمی داشته باشند.

عکس :سایت
گردشگری ارسباران

گفتوگویی با اردشیر اروجی ،مدیرکل سابق دفتر اطالعات و آمار سازمان میراث فرهنگی

چگونه سفر ارزان داشته باشیم

بخشهای دیگر سفر مانند غذا خوردن یا
مقاصدسفروکمهزینهشدنسفرراچطور
میتوان برنامهریزی کرد؟
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گزارش

«سفر ارزانقیمت داش��تن در صنعت گردشگری
امروزه یک ضرورت است .به این معنا که ارزان سفر
کردن بخش مهمی از صنعت گردشگری است .این
شیوه سفر را لذتبخشتر کرده و جذابیت بیشتری
دارد و درعینحال سفر را برای همه ممکن میکند.
این نکته مهم را نیز در نظر داش��ته باشید که سفر
حق همه اقش��ار دارد و همه باید به یک اندازه از آن
بهرهمند شوند .اما نکته مهم اینجاست که داشتن
یک سفر ارزان چه داخلی و چه خارجی در ایران با
مش��کالت متعدد و کوچک و بزرگی همراه است.
بهعبارت بهتر شما به س��فرهایتان هرچند که در
ظاهر کم هزینه باشد نمیتوانید سفر ارزان بگویید.
درحالحاض��ر س��ازمانها و نهاده��ای مرتبط با
گردشگری برنامه یا پلنی برای یک سفر ارزانقیمت
و درعینحال با کیفیت ندارند .در واقع بدون در نظر
گرفتن  10دهک درآمدی شروع به ساخت بخشی
از زیربناهای گردش��گری مانند هتلها کردهایم.
اما حتی هتلهایی نیز که س��اخته میش��ود تنوع
زیادی ندارد و ما در همان بخش اول و سفر لوکس
و گرانقیمت سرمایهگذاری میکنیم.
بدون دانس��تن هزینه واقعی زندگی این  10دهک
درآم��دی و هزینههای اقتص��ادی دیگر نمیتوان
س��فر ارزانقیمت داش��ت یا برای داش��تن چنین
سفرهایی برنامهریزی کرد چون «برنامهای» برای
سفر ارزانقیمت وجود ندارد .در شرایط فعلی بیشتر
زیرساختهای گردشگری در کشور معطوف به سه
دهک اول است که دالیل مختلف و متعددی دارد.
اما بههرحال برای پیش��رفت و گس��ترش صنعت
گردشگری نیاز به توسعه و برنامهریزی برای همه
 10دهک اقتصادی هس��تیم .این شیوه باید برای
گردش��گری داخلی و خارجی همزمان باهم باشد
و مانند همیشه بخش فرهنگسازی آن هم فعال
باشد».
اینها بخشی از گفتوگوی «جامعه فردا» با اردشیر
اروجی مدیرکل سابق دفتر اطالعات و آمار سازمان
میراث فرهنگی اس��ت .ما در ایران هنوز به این باور
نرسیدهایم که سفر ارزان یک الزام است .چون همه
مردم باید از رفاه برخوردار باشند و در ضمن سهمی
در اقتصاد ملی و پیشرفت آن داشته باشند .ضمن
اینکه داشتن تنوع در س��فر میتواند هم گردشگر
داخلی را تش��ویق کند و هم گردش��گر خارجی را

مجاب به آمدن! حال بد نیس��ت بدانیم که چگونه
یک سفر ارزان داش��ته باشیم یا اینکه چرا در ایران
کمتر سفر ارزان داریم و سفرهایمان گران است.
تعریف واقعی از سفر ارزان چیست؟

سفر ارزانقیمت در واقع یک سفر کامل و با کیفیت
اس��ت یعنی بخش مهم و اصلی س��فر یعنی لذت
بردن از سفر یا دیدن مکانهای تفریحی ،تاریخی
و ...را دارد ام��ا در بخ��ش هزینههای��ش با توجه به
برنامهریزیها متفاوت اس��ت و برخی بخشها نیز
برای ارزانتر شدن راهکارهای اقتصادی و استفاده
بهینه از زمان و مکان را در خود دارد.
چرا سفر ارزان الزم است و چطور میتوان
(با توج�ه به تعریف ش�ما) س�فر ارزانی
داشت؟

س��فر با هزینه کم برای همه حتی اقشار برخوردار
و پردرآم��د جذاب اس��ت .کم هزینه بودن س��فر
برای افراد یک مطلوبیت اس��ت و سفر را برای همه
جذابتر میکند .اینکه پس از سفر با جیب خالی به
خانه برنگردید و تا آخر ماه کم پول یا بیپول نباشید
خیلی خوب است.
یک سفر ارزان نیازمند داش��تن دو چیز اساسی و
مهم است ،یکی داشتن اطالعات و دیگری مهارت.
داش��تن اطالعات خرد و کالن از سفر (از فرهنگ
و آداب و رس��وم گرفته تا هزینه و س��طح زندگی)،
بههمراه داشتن مهارت استفاده از این اطالعات در
سفر حیاتی است .نخستین عامل برنامهریزی برای
سفر ارزانقیمت انتخاب درست و شناخت کامل از
مقصد سفر اس��ت .به این معنا که چه سفر داخلی
باشد و چه خارجی ،مقصد را باتوجه به میزان هزینه
در نظر گرفته ش��ده از ابتدا انتخاب کنیم .باید دید
سفر داخلی است ،درون شهری است یا برونشهری،
درون استانی است یا به استانهای همجوار یا حتی
استانهای دورتر است.
شناختمقصدمیتواندکمککندکهحتیدرزمان
اوج سفر شما مکانها یا جاذبههای کمتر شناخته
شده یک ش��هر یا بهطورکلی مقصد گردشگری را
بدانید و از این نکته کمتر شناخته شده بودن برای
ارزانتر شدن س��فر استفاده کنید .این موضوع نیز
مستلزم آن است که شما سفر را رفتن از یک نقطه
به نقطه دیگر ندانید.
اشاره کردید که سفر رفتن از یک نقطهبه
نقطه دیگر نیست .این موضوع چه معنایی
دارد و چ�ه ارتباطی با س�فر ارزانقیمت
دارد؟

گردشگری در سبد خانوار

هم کیفی ،هم ارزان

گردشگری و سفرهای ارزان امروزه پس از سرعت در پیشرفتهای
فناوریهای حملونقل و آمدن سفرهای مجازی یکی از الزامهای
گردشگری شده است .به این معنا که گردشگری و سفر ارزان یکی
از برنامهریزیهای مهم در برنامههای گردشگری هستند.
گردش��گری ارزان از این جه��ت (حتی برای مس��افران لوکس و
کشورهای پیشرفته) بس��یار مهم است که میتواند هرچند اندک
س��همی در اقتصاد ملی و ایجاد ارزش افزوده در کش��ورها داشته
باش��د -در کش��ورهایی که بخشهای مهم و اصلی گردشگری را
تجربه کرده و بهدنب��ال راههای تازه برای ورود س��رمایههای تازه

س��فر فقط رفتن از یک شهر به شهر یا کشور دیگر
نیست .سفر رفتن یک فرآیند است .فرآیندی که سه
بخش پیش از سفر ،سفر و پس از سفر دارد .زمانی که
تصمیم به سفر گرفتید و مقصد را انتخاب کردید،
نخستینموضوعمهمهزینههایسفروبرنامهریزی
برای آن اس��ت .بنابراین جم��عآوری اطالعات در
مورد مقصد همچنان ادامه دارد ضمن اینکه شروع
به پسان��داز برای این س��فر میکنید .جمعآوری
اطالعات کمک میکند که با دانستههایتان زمان
بهتر و مفیدتری را صرف پسانداز کنید .انجام این
بخش از س��فر به هیجان و جذابیت سفر هم دامن
میزند .در این مدت ش��ما میتوانید انتخاب کنید
که با چه وسیلهای به مقصدتان سفر کنید؛ هوایی
یا زمینی .البته خود ش��یوه زمینی به ریلی ،وسیله
عمومی و شخصی تقسیم میشود .دانستن هر کدام
از این مدلها میتواند در کنترل هزینه و مدیریت
سفر به شما کمکهای بسیاری کند .فراهم آوردن
وس��ایل و نیازهای سفر از طریق لیس��ت اقالم ،از
لباسهای مخصوص تا لوازم مورد نیاز و احتیاطی
شامل همه این پیشبینیها میشود.
بخش بعدی فرآیند خود سفر و لذت بردن از مناطق
دیدنی و اتفاقهای تازه و ثبت این اتفاقها به شیوه
عکس و فیلم حتی یادداش��تبرداری است .پس از
سفرهمبهاشتراکگذاریاینخاطرههاوتجربههای
ثبت شده و استفاده از این تجربهها برای سفرهای
بعدی است.
آیا س�فر ک�ردن با ت�ور (س�فر گروهی)
را میتوان ج�زو س�فرهای ارزانقیمت
دانست؟

نحوه سفر کردن یکی از بخشهای مهم و کلیدی
هزینهها در س��فر اس��ت .یعنی س��فر گروهی در
کاهش هزینههای سفر بسیار موثر است .براساس
آخرین آمار اعالم شده توسط مرکز آمار ایران ،فقط
سهدرصد از ایرانیها با تور سفر میکنند و 97درصد
بقیه سفر شخصی یا بدون تور به سفر میروند .این
نش��ان میدهد که فرهنگ س��فرهای گروهی در
ایران هنوز در مراحل ابتدایی است .البته این عدم
تمایل و گسترده نبودن فرهنگش دالیل متعددی
ت نهادها و
دارد .یکی از اصلیترین دالیل آن دخال 
سازمانهای مختلف و متعدد برایگرفتن مجوز این
سفرهاست .این موضوع خودش هم هزینههای سفر
را باال میبرد و هم فرآیند سفر را طوالنیتر میکند.
این مشکل هم در سفرهای داخلی وجود دارد و هم
سفرهای خارجی .نبود ثبات و برنامهریزی متناسب

هستند .در کشورهایی که رفاه و سفر سهم ویژهای دارد ،سفرهای
ارزانقیمت میتواند جذابیتهای بسیاری داشته باشد .ارزانقیمت
بودن سفر در کشورهای پیشرفته بیشتر براساس بومگردی بنا شده
اما س��فر ارزانقیمت با توجه به نوع سفرها ارزشگذاری میشود.
ارزشگذاری به ای��ن معنا که با مدیریت هزینهه��ا و تغییرات در
برنامهریزی ،بدون کاهش کیفیت س��فرمی ت��وان از ارزانقیمت
بودن آن لذت برد .سفر ارزانقیمت باتوجه به نوع سالیق متفاوت
است اما آنچه مهم بهنظر میرسد این است که خدمات در سفرهای
ارزانقیمت بسیار با اهمیتتر هستند؛ سفرهایی که باید هم کیفی
باش��د و هم لوکس نباشد .این موضوع مس��تلزم آن است که سفر
در س��بد هزین ه خانوار و فرهنگ جایی داشته باشد .به این ترتیب
برای چنین سفرهایی تقاضا وجود دارد و برنامهریزی برای آن نیز
امکانپذیر است .اما در خانوارهای ایرانی هنوز سفرهای ارزانقیمت
که نماد سفرهای گروهی است همچنان سهم بسیار کمی دارد.

عدم تمایل به سفرهای گروهی را افزایش میدهد.
درحالیکه س��فرهای گروهی هزینههای مس��افر
را بهش��دت کاهش میدهد و جذابیت سفر را هم
بیشتر میکند .این موضوع بهخصوص در سفرهای
خارجی مشهود اس��ت که هزینه سفر شخصی به
مقاصد خارجی بهطور میانگین دو برابر هزینه سفر
با تور است!
س��فرهای گروهی به شما این امکان را میدهد که
از سفرها و تورهای لحظه آخری هم استفاده کنید.
تورهای لحظه آخری ممکن است هزینههای سفر
را تا  50درصد یا بیشتر کاهش دهد.
لونقل چطور آی�ا راهکار
در بخ�ش حم 
مناسبی وجود دارد؟

لونقل بیش از نیمی از سفر را به خودش
هزینه حم 
اختص��اص میدهد .بنابراین انتخاب یک وس��یله
حملونقل مناس��ب میتواند تا ح��دود زیادی از
هزینههای سفر کم کند .انتخاب ما ایرانیها در این
مورد هم گرانترین و ناشیانهترین انتخابهاست.
براساس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران بین  55تا
 65درصد مسافران داخلی برای سفر از وسیله نقلیه
شخصی اس��تفاده میکنند! به همین دلیل هم در
فصلاوجمسافرتجادههایفرسودهوپرمحدودیت
ما تبدیل به قتلگاه میشود .استفاده از وسیله نقیله
مناسب میتواند هزینههای سفر را معقولتر کند.
ضمن اینکه داش��تن دانش کافی از مقصد س��فر
میتواند در انتخاب شما برای حملونقل حین سفر
بسیار کمک کند.
با این توضیحات چط�ور میتوان هزینه
هتل و محل اقامت را کاهش داد؟

محل اقامت یا استقرار موضوع بعدی هزینه است.
تعدد محل اقامت امکان کنترل هزینهها را به شما
میدهد .هتلهای یک تا پنج ستاره ،هتل آپارتمان،
هاستل(مهمانپذیر)مجتمعهایرفاهی-پذیرایی،
پانسیونها ،خانه مسافر و ...همه و همه انتخابهای
ما برای یک س��فر هس��تند که از گ��ران قیمت به
ارزانقیمت برای شما لیس��ت شدهاند .ارزانترین
محل اقامتی که این روزها خیل��ی به آن پرداخته
میشود خانه مسافر است که بیشتر در بومگردی
و خانههای روس��تایی تجهیز شده نمود پیدا کرده
است .این شیوه در داخل کشور بهتازگی رواج پیدا
کرده و برای آن در حال فرهنگس��ازی هس��تند.
مان��دن در چنین اقامتگاههایی ع�لاوه بر هزینه
کم میتواند سالمت بیشتر و اس��تفاده از امکانات
طبیعیبرایسفربهتروکمهزینهتربهمسافرکمک

سهم س��فر از هزینه خانوارهای روستایی بس��یار اندک است .در
واقع س��هم س��فر در بخش هزینههای غیرخوراکی که مربوط به
امور فرهنگی ،تفریحات و سرگرمی است سهدرصد است که سهم
سفرهای دسته جمعی ،هتل ،مسافرخانه و ...بخش کوچکی از آن
با ضریب تأثیر  0.0808است.
این سهم در خانوارهای ش��هری حدود  3.6درصد است که باز هم
سهم سفرهای دسته جمعی ،هتل ،مسافرخانه و ...با ضریب تأثیر
 0.0810اس��ت .در خانوارهای شهری برای سال  95سرانه هزینه
سفرها برای خانوار شهری از  75هزار ریال تا  600هزار ریال و بیشتر
متغیر است .در مورد خانوارهای روس��تایی سرانه هزینه برای هر
نفر از  45هزار ریال و کمتر تا  480هزار ریال و بیشتر متغیر است.
با این شیوه و با این سهم اندک به نظر میرسد بهراحتی نمیتوان
خانوارهای ایرانی را تش��ویق به س��فر کرد چه رس��د به سفرهای
ارزانقیمت .سفرهای ارزانقیمت برای همه اقشار جذابیت دارد اما

غ��ذا یک��ی از اصلیتری��ن محله��ای هزینه در
سفرهاست .در واقع از این بخش نمیتوان صرفنظر
کرد بنابراین باید بهدرس��تی این بخش را مدیریت
کرد .بررس��ی ان��واع غذاخوریها و تن��وع نوع آنها
میتواند به کم هزینه بودن س��فر شما کمک کند.
حتی میتوان با صرفنظر کردن از غذا خوردن در
رس��تورانها و بهجای آن استفاده از غذاهای ساده
که میتوان از مغازهها و فروشگاههای مواد غذایی
تهیه کرد هزینه غذا را به حداقل رس��اند .خوردن و
تجربه غذاهای خیابانی که ممکن است در حضور
خود ش��ما هم تهیه ش��ود ،هم هزینه مسافر را کم
میکند و هم لذت سفر را افزایش میدهد .استفاده
از غذاهای محلی ه��م تجربه جدید و کمهزینهای
است که باید آن را امتحان کرد .در ایران بیش از600
نوع غذای متفاوت و محلی داریم که از این قابلیت
بهخوبی میتوانیم استفاده کنیم که تا امروز کمتر
به آن توجه شده است.
سفر برای دیدن مقاصد و شهرهای تازه است .دیدن
مراکز تفریحی ،تاریخی ،فرهنگی ،مناظر طبیعی
و ...است .هزینه استفاده از مراکز تفریحی در همه
شهرهایدنیابیشازمرکزفرهنگییاتاریخیاست.
بنابراین در یک سفر ارزانقیمت دیدار و استفاده از
مراکز تفریحی همیش��ه در اولویتهای آخر است.
نکته مهم دیگر اینکه س��وغاتی و صنایع دستی را
بهجای اینک��ه از مراکز توریس��تی بخرید از محل
فروش عمده آنها یا بازارها بخرید .در مراکز توریستی
بهطور معمول س��وغاتیها گرانتر هستند .ضمن
اینکه چانهزنی را هم از یاد نبرید و البته سعی کنید
چانهزنی را به شیوه اصولی و علمی آن پیش ببرید.
داش��تن اطالعات در این زمینه یکی از مهمترین
فنون چانهزنی اس��ت که بدانید برای چه چیزی و
چطور باید چانه بزنید.
با توجه به همه آنچه که در مورد س��فر ارزان برای
شما توضیح دادم متوجه میشوید که داشتن یک
سفر ارزان در داخل کشور کار خیلی ساده و راحتی
نیس��ت .ضمن اینکه در سیاس��تگذاری کالن و
برنامهریزیهای اقتصادی ما برای سفر ارزانقیمت
جایگاهی تعریف نشده است.
وجود تنوع و داش��تن حق انتخاب از اساسیترین
ملزوم��ات یک س��فر ارزانقیمت اس��ت .چراکه
بدون داشتن این دو ش��اخص برنامهریزی امکان
ندارد .وجود سفر ارزانقیمت همانطور که گفتم
نیازمن��د برنامهریزی و سیاس��تگذاری کالن بر
اس��اس تمام دهکهای درآمدی است .بدون این
دی��دگاه برنامهریزی و زمان بندی ب��رای این کار
غیرممکن است.

نیاز است تا در مقاطع و نهادهای مختلف برای این کار برنامهریزی
شده و اهدافی تعیین شود ،اهدافی که تمامی دهکهای درآمدی
را در نظر بگیرد و آنها را تشویق کند.

