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صفحه 1

شـرح گــزارش

 گزارش  پیش رو توسط تیم رادار361 و از طریق منابع و اطالعات

و داده های موجود در این سایت، از تمامی هتل ها و آژانس

  های مسافرتی سطح کشور، با محوریت هتل، اقامت و پرواز

میانگین مقایسه  طریق  از  گزارش  این  شده است.   گردآوری 

 قیمت هتل ها، تعداد آپدیت قیمت هتل ها و تغییرات پرواز ها

 در شهرهای هدف و در سطح کل کشور در بازه 6 ماهه، تاثیر

ویروس کرونا بر صنعت گردشگری را نشان می دهد

 رادار361 تالش بسیاری را صرف اطمینان از صحت اطالعات

 این گزارش کرده  است، با این حال رادار 361 مسئولیتی در

در مندرج  اطالعات  افتادگی  قلم  از  یا  اشتباه  هرگونه   مورد 

این اطالعات  از  استفاده  مسئولیت  ندارد. همچنین   گزارش 

 گزارش برعهده خواننده بوده و رادار361 مسئولیتی در این مورد

نیز ندارد



صفحه 2

معرفی رادار 361

 رادار 361 یک موتور جستجوی جامع هتل و اقامتگاه است که به شما

 امکان جستجو و مشاهده همه هتل ها، اقامتگاه ها و مشاهده و مقایسه

 همه قیمت ها و تصاویر و نظراتشان از وبسایت فروشندگان مختلف را

و بهترین هتل  می توانید  رادار361  ویژه  فیلترهای  کمک  به   می دهد. 

 اقامتگاه را با ارزان ترین قیمت پیدا و رزرو آنالین کنید.ء

 باید به این نکته توجه کرد که رادار361 فروش و یا رزرو بلیط هواپیما و

 هتل را انجام نمی دهد، بلکه شما را به سایت فروشنده اصلی هتل و

 هواپیما وصل کرده و سپس شما قادر خواهید بود که بلیط هواپیما و یا

هتل خود را رزرو نماييد.ء

29,000
از آوری شده   نظرات جمع 

مهمانان هتل ها

2,045
در بررسی  مورد   هتل های 

رادار361

74,215,400
 تخمین صرفه جویی توسط

کاربران رادار361

آمار ثبت شده تا نیمه شهریور99



صفحه 3

تاثیر کرونا بر صنایع مختلف

 بر اساس گزارش اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بیشترین کاهش حجم
 سفارش ها مربوط به کسب و کارهای حوزه گردشگری با کاهش 97 درصدی
حوزه کسب وکارهای  از  زیادی  بخش  گفت  می توان  واقع  در    بوده است. 

گردشگری با کاهش قابل توجه حجم سفارش ها مواجه شده اند.ء

خرید رویداد های آنالین

عرضه کاال و مواد غذایی

ویدیو و رسانه

عرضه محصوالت دیجیتال

مشاوره پزشکی

مسکن

تاکسی های آنالین

تبلیغات آنالین

سفارش آنالین غذا

خدماتی

گردشگری
حجم سفارش

+ ٪275

+ ٪121

+ ٪55

+ ٪32

+ ٪23

- ٪15

- ٪51

- ٪55

- ٪60

- ٪86

- ٪97
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آمار تفکیکی هتل  های کشور
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مشهد در صدر تعداد هتل ها

تهران

163

یزد

106

مشهد

482

هتل آپارتمان

هتل 5ستاره

هتل 4ستاره

هتل 3ستاره

هتل 2ستاره

هتل 1ستاره

مهمانپذیر

سایر

 اقامتگاه
قشم

تهران یزد

اصفهانشیراز

مشهد

97100 89

163482 106

تعداد هتل و مجتمع اقامتی فعال در هر شهر

درصد تنوع و تعداد هتل ها به تفکیک شهر
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 هتل های 3 ستاره
بیشترین نوع هتل های کشور
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کیش در صدر قیمتی هتل های کشور

میانگین هزینه اقامت به ازای هر نفر شب

کیش تهران تبریزمشهد اصفهانیزد قشم شیراز

 با بررسی میانگین قیمت 8شهر گردشگری برتر کشور، بر مبنای اقامت
 یک نفر در یک شب، کیش با میانگین قیمت ۴۴۲ هزار ناموت و سپس
 تهران و تبریز با میانگین قیمت 403 هزار ناموت و 392 هزار ناموت

 دارای بیشترین قیمت رزرو هتل هستند.ء
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400

هزارناموت500

هزارناموت

هزارناموت

هزارناموت

هزارناموت

ناموت 442,000



صفحه 9

هتل های کشور قبل و بعد از شرایط کرونا



ء86درصد کاهش حجم فعالیت هتل ها

نسبت به پیش از کرونا 

 نمودار تعداد آپدیت قیمت کل هتل های ایران در بازه 6 ماهه نشان
 دهنده کاهش 87 درصدی میزان فعالیت هتل ها در اوایل شروع

کرونا و ادامه این کاهش ها تا اواخر خرداد ماه است.ء

دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد

صفحه 9
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تاثیر کمتر از 25 درصدی کرونا
بر کاهش قیمت رزرو هتل 

دهنده نشان  ماهه   6 بازه  در  ایران  هتل   های  کل  قیمت  میانگین   نمودار 

 کاهش  23 درصدی میانگین قیمت هتل ها در اوایل شروع کرونا است. این

هتل ها بازگشایی  به  باتوجه  و  رمضان  مبارک  ماه  پایان  در  قیمت   میزان 

افزایش پیدا کرد

4.36M

6.57M

 افزایش قیمت رزرو هتل ها
 قبل از تعطیالت عید

 کاهش چشمگیر قیمت هتل
ها به علت شیوع کرونا

دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد

0.75

میلیون0.70

0.65

میلیون0.60

0.55

میلیون0.50

0.45

میلیون0.40
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بیشترین کاهش قیمت هتل در کیش

کیش

%62

یزد

%39

شیراز

%33

تبریز

%26

مشهد

%16

تهران

%12

اصفهان

%20

%43

قشم

 با بررسی نمودار قیمتی هتل    های 8 شهر گردشگری برتر کشور در بازه قبل و

 بعد از شیوع کرونا، کیش با 62 درصد کاهش و قشم و یزد با 43 و 39 درصد

 کاهش دارای بیشترین درصد کاهش قیمت هتل در این بازه زمانی هستند



صفحه 12

رشد قیمت 60 درصدی هتل های کیش
نسبت به پیش از کرونا

میلیون ۱.۶

میلیون ۱.4

میلیون ۱.2

میلیون ۱.0

میلیون0.8

میلیون0.4

دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر

افزایش 60 درصدی قیمت قبل از عید  شیوع گسترده کرونا

 با بررسی نمودار قیمتی هتل های کیش مشخص می شود که در زمان
 افزایش سفر و برای شروع بهار و عید نوروز، میانگین قیمتی هتل های
 کیش افزایش چشمگیری داشته اما با شیوع کرونا تقریبا به همان

میزان کاهش داشته است



 کرونا و کاهش جستجوی کلمات کلیدی
مربوط به سفر

تابستان 98 پائیز 98 زمستان 98 بهار 99

100

75

50

25

تابستان 98 پائیز 98 زمستان 98 بهار 99

100

75

50

25

 بررسی ها بر روی میزان جستجوی کلمات نشان می دهد که بعد از شیوع

 ویروس کرونا، میزان جستجوی مردم  برای تهیه یا رزرو بلیط هتل یا هواپیما

 و سفر، به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است و این کاهش جستجو موجب

کاهش قیمت هتل ها، فعالیت و تعداد پروازها شده است.پ

بلیط  هواپیما

رزرو هتل

صفحه 13

آغاز شیوع کرونا



رزرو هتل

صفحه 15

پروازهای کشور قبل و بعد از شرایط کرونا



صفحه 15

در فروردین  سال جاری در مجموع 9هزار و 249 هزار نشست 

 و برخاست در فرودگاه های کشور انجام شده و 752 هزار و767

پروازها جابه جا این  توسط  بار  ک یلوگرم   9079858 و   مسافر 

شده است.ه

 با بررسی آمار پروازی سه ماهه نخست سال 1399 و مقایسه

 آن با مشابه سال قبل، مشخص می شود که میزان پرواز کشور

64 مسافر  پذیرش  و  اعزام  درصد،   51 نشست وبرخاست   در 

 درصد، ارسال و پذیرش بار و پست 68 درصد کاهش داشته

است.و

کاهش 51 درصدی پروازهای کشور
 در سه ماهه نخست 1399 



صفحه 16

قشم، بیشترین کاهش پرواز
در دوران کرونا 

 با بررسی میزان کاهش پرواز در میان 8 شهر گردشگری برتر کشور در سه ماه

با 70درصد کاهش در با سال 98، قشم  99 و مقایسه آن   نخست سال 

 نشست وبرخاست و 74 درصد کاهش در اعزام و پذیرش مسافر، بیشترین

 کاهش پرواز را داراست

تهران
%53

%41

یزد
%44

%27

کیش
%70

%64

تبریز
%54

%40

قشم
%74

%70

مشهد
%75

%66

شیراز
%61

%54

اصفهان
%62

%54

اعزام و پذیرش مسافر نشست و برخاست



صفحه 17

 منابع
اطالعات ثبت شده در موتور جستجوی رادار361

گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاه ها
اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

https://radar361.com/
https://statistics.airport.ir/
https://ecunion.ir/


� @Radar361com

� @radar361

� @radar361

�

صفحه 18

� � � � �

� 031 36651156

www.radar361.com

yun.ir/Survey-Radar361 لینک پرسشنامه:

https://www.instagram.com/radar361com/
https://t.me/radar361
https://twitter.com/radar361
https://www.linkedin.com/company/radar361/
https://www.youtube.com/channel/UCyBrf7eF3SETR0okWsEFZPw
https://radar361.com/
mailto:radar361com@gmail.com
yun.ir/Survey-Radar361
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