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سفر اقتصادی به جای هجوم سراسری!
در آسـتانه تعطیالت تابسـتانی ،انتخاب
مهدی حسن زاده
مقصـد مناسـب برای سـفر و جـور کردن
روزنامه نگار
هزینـه مسـافرت یکـی از دغدغـه هـای
جـدی خانـواده هاسـت .نگاهی بـه رفتار
مـردم در تعطیلات نشـان مـی دهـد کـه برنامـه ریـزی بـرای انتخـاب
زمـان مناسـب بـرای سـفر چقـدر ضـروری اسـت .در این میـان تعطیالت
مناسـبتی در ایـام غیـر از تابسـتان و عیـد هـم فرصـت مناسـبی بـرای

سـفرهای خانوادگی اسـت .تعطیالت دو روزه عید فطر امسـال نیز فرصتی
بـرای سـفر خانـواده هـا بـود .چنان کـه آمارهای اولیه نشـان مـی دهد که
سـفر بـه شـمال در تعطیلات چنـد روزه اخیـر نسـبت به مدت مشـابه بی
سـابقه بود.
انتخـاب زمـان مناسـب بـرای سـفر از منظـر اقتصـاد خانـوار قابـل تحلیل
اسـت .اگرچـه تعطیلات همـواره و در همـه جـای جهـان ،بهتریـن زمـان
بـرای سـفر اسـت ولـی از منظـر اقتصادی ،بدترین زمان برای سـفر اسـت،

چـرا کـه هزینـه هـای اقامـت بـه شـدت باالسـت و مـکان اقامتـی کـه در
روزهـای غیرتعطیـل با رقم مشـخصی قابـل رزرو کردن اسـت ،در روزهای
تعطیـل بـا هجـوم تقاضـا ،بـه قیمت هـای دو تا سـه برابر زمان هـای دیگر
رزرو می شـود.
علاوه بـر ایـن افزایـش قیمت مواد خوراکی و سـایر مایحتاج در شـهرهای
گردشـگر پذیـر و همچنیـن هزینـه زمانـی و مصـرف بنزیـن در ترافیـک
سـفرهای ایـن روزهـا را نیـز بایـد بـه فهرسـت هزینـه های سـنگین سـفر

در تعطیلات اضافـه کرد.بـه نظـر مـی رسـد شـاید هزینه/فایـده سـفر در
روزهـای غیرتعطیـل مـا را مجـاب کنـد کـه در انتخاب زمان سـفر تجدید
نظـر کنیـم .شـاید حتـی هزینـه هـای مرخصـی و کاهـش درآمد ناشـی از
مرخصـی در روزهـای کاری ،بـه سـنگینی هزینـه هـای سـفر در روزهـای
تعطیـل بیـارزد و مـا را مجـاب کند که به جای هجوم سراسـری به شـمال
در روزهـای تعطیـل ،زمـان دیگـری را بـرای سـفر بـه ایـن منطقـه و دیگر
مناطـق خـوش آب و هـوای کشـور انتخـاب کنیم.

