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دﯾـــــــﻮار

ﺳﻼم
ﻫﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮده؟

ﺟ

ﻤﻌـ

ــﻪ

ﺑﻠﺳﻼم
ﻪ...

ماول
ﻘﺎ

ﻣ

ﺳ

ﻪﺷ

ﻨﺒﻪ

ﻓﺼﻞ  - ۲ﺻﻔﺤﻪ ۱۶

ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽ

ﻓﺼﻞ  - ۳ﺻﻔﺤﻪ ۲۴

اﻣﻼک

ﻓﺼﻞ  - ۴ﺻﻔﺤﻪ ۴۷

ﻓﺼﻞ  - ۵ﺻﻔﺤﻪ ۷۵

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻓﺼﻞ  - ۶ﺻﻔﺤﻪ ۸۴

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻓﺼﻞ  - ۱ﺻﻔﺤﻪ ۱

ﻓﺼﻞ  - ۷ﺻﻔﺤﻪ ۹۲

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

ﻓﺼﻞ  - ۸ﺻﻔﺤﻪ ۹۷

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
ﻓﺼﻞ  - ۱۳ﺻﻔﺤﻪ ۱۳۷
ﻓﺼﻞ  - ۹ﺻﻔﺤﻪ ۱۰۲

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ

ﻓﺼﻞ  - ۱۰ﺻﻔﺤﻪ ۱۰۷

ﻓﺼﻞ  - ۱۱ﺻﻔﺤﻪ ۱۲۳

ﻓﺼﻞ  - ۱۲ﺻﻔﺤﻪ ۱۲۹

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﭼــﺖ دﯾﻮار

ﮐﻮﭼﮏ

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﻓﺼــــــــــــــــــﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺎل ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی از ﯾﮏ ﺳﻮ و وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﺮ ﺟﯿﺐ و ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻀﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﮐﻪ درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮانزﻣﯿﻦ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫــﺎ در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪوﻓــﺮوش ﮐﺎﻻی
دﺳﺖ دوم ،ﻓﺸﺎر ﺑﺤﺮان را ﮐﺎﻫﺶ داد .ﻗﻄﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽداد.
دﯾــﻮار ،درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ دارد .ﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ و
ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ .دﯾﻮار ،در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ،
رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﺮد ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖ ﺧﻮد ،ﭘﺬﯾﺮای ﮐﺎرﺑﺮان
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

۴۴

ﻣﯿﻠﯿــــﻮن

ﮔﻮﺷﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار
را ﺑﺎز ﮐـــــﺮدهاﻧﺪ

 ۴۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻌـﺎدل ﺑﯿﺶ از
ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣــﺮدم اﯾﺮان اﺳـﺖ.

۱۸/۵

ﮐــــــــﺎربﺮ آ ﮔﻬــــــﯽ ﮔـــــــﺬار

۱۳/۴

ﻣﯿﻠﯿﻮن

۱۸
/۵
ﻣﯿﻠﯿــــﻮن

٪

۸
+۳

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ۱۳۹۹در دﯾﻮار آ ﮔﻬﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ۱۸ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۵۱۹ﻫﺰار ﺷﻤﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۳۹۹

ﺗـﻌـــﺪاد ﮐﺎربـــــﺮان
آﮔـﻬﯽﮔﺬار در دﯾﻮار

۱۳۹۸

۳

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

دﯾــــــــﻮار

دوﻣﯿـــــــــﻦ اﭘﻠﯿﮑـــــﯿﺸﻦ
ﭘﺮﻧﺼـــــﺐ اﯾﺮاﻧـــــــــﯽ

۱۰

درﺻﺪ

رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾـﻮار
دﯾﻮار ﺑﺎ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل در ﮐـﺎﻓﻪ ﺑﺎزار،
دوﻣـــﯿﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮﻧﺼﺐ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺼﺐ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۶٪

) iOSاﭘﻞ(

اﻧــﺪروﯾــــﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار

۸۹٪

اﻧــﺪروﯾــﺪ

۵٪

وبﺳﺎﯾﺖ

۴

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

۱۲۹/۵

ﻣﯿﻠﯿﻮن

آﮔﻬــــﯽ ﻣﻨـﺘﺸـــــﺮﺷـــﺪه
در ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ  ۵آﮔﻬﯽ
در دﯾﻮار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ

۱٪
۱۲۹/۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
روزاﻧـــﻪ ﺑﯿﺶ از

۹۸/۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن

۱۳۹۹

+۳

 ۳۵۳ﻫــﺰار

ﺗـﻌــــﺪاد آﮔــﻬﯽ
ﻣﻨﺘﺸــــﺮﺷــــﺪه

آ ﮔﻬﯽ در دﯾﻮار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

۱۳۹۸

 ۵/۲ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﻪ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد روی دﯾﻮار

۵

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

ﺳﻬﻢ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار در  ۱۰دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ
۲۳٪

ﻣﺮبـــﻮط ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻪ
۱۷٪

اﻣــــــــــــﻼک
۱۳٪

وﺳــــﺎﯾﻞ ﻧﻘــﻠﯿﻪ
۱۲٪

ﻟــﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۱۲٪

وﺳـــﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ

۱۱٪

ﺳـﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ
۶٪

ﺧـــــﺪﻣــــــﺎت
۴٪

ﺑــﺮای ﮐﺴﺐوﮐــﺎر
۱٪
۱٪

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ آﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار در ﺳﺎل ۱۳۹۹

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
اﺟــــــﺘﻤــــﺎﻋﯽ

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار در ﺳﺎل ۱۳۹۸

دﺳﺘﻪ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
ﺧﺎﻧﻪ ،وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،اﺑﺰار و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﯿﺎط
ﺑﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۶۲ﻫﺰار آ ﮔﻬﯽﮔﺬار ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ
ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽدﻫﻨـــﺪه را در ﺑﯿﻦ دﺳﺘــﻪﻫﺎی
دهﮔﺎﻧﻪ دﯾﻮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۶

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

ﻓﺼــــﻞ زﻣﺴــــﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮیﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای آﮔﻬﯽﮔﺬارﻫﺎی دﯾﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن ﻣﺎهﻫﺎی ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ آ ﮔﻬﯽﻫﺎ در ﺑﻬـــــﻤﻦﻣـــﺎه ﺛﺒﺖ
ﺷــﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸــﺘﺮیﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮزیﻊ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل ۱۳۹۹

۷٫۱۰۷٫۷۴۵
۱۰٫۳۳۶٫۵۴۶
۱۰٫۰۶۱٫۳۷۰
۱۰٫۷۱۴٫۱۳۴
۱۰٫۹۶۵٫۶۴۵
۱۰٫۸۴۰٫۶۸۰

ﻓﺮوردﯾﻦ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﺧـــﺮداد
ﺗﯿــﺮ
ﻣــﺮداد
ﺷﻬﺮیﻮر

۱۰٫۵۹۱٫۶۱۵

ﻣﻬــﺮ

۱۰٫۷۳۰٫۹۶۴

آﺑﺎن

۱۱٫۱۷۱٫۸۱۸
۱۲٫۲۲۲٫۹۲۱

۱۲٫۷۸۳٫۵۹۶
۱۱٫۹۶۸٫۵۳۶

آذر

دی
ﺑﻬﻤــــﻦ
اﺳﻔﻨﺪ

۷

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

۱۲:۰۰

۰۰:۰۰

۱۳:۰۰

۰۱:۰۰

۱۴:۰۰

۰۲:۰۰

۱۵:۰۰

۰۳:۰۰

۱۶:۰۰

۰۴:۰۰

۱۷:۰۰

۰۵:۰۰

۱۸:۰۰

۰۶:۰۰

۱۹:۰۰

۰۷:۰۰

۲۰:۰۰

۰۸:۰۰

۲۱:۰۰

۰۹:۰۰

۲۲:۰۰

۱۰:۰۰

۲۳:۰۰

۱۱:۰۰

آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻇﻬﺮﮐﺎرﻧﺪ!
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ارﺳــــــﺎل آﮔﻬـﯽﻫﺎ در ﻇـــــــــــــﻬﺮ،
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  ۱۲ﺗﺎ  ۱۳ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺐﮐﺎرﻧﺪ!
ﮐﺎربﺮان ،ﺷﺐﻫﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ،
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﮔﺸﺖوﮔﺬار را در دﯾﻮار دارﻧﺪ.

۱۲:۰۰

۰۰:۰۰

۱۳:۰۰

۰۱:۰۰

۱۴:۰۰

۰۲:۰۰

۱۵:۰۰

۰۳:۰۰

۱۶:۰۰

۰۴:۰۰

۱۷:۰۰

۰۵:۰۰

۱۸:۰۰

۰۶:۰۰

۱۹:۰۰

۰۷:۰۰

۲۰:۰۰

۰۸:۰۰

۲۱:۰۰

۰۹:۰۰

۲۲:۰۰

۱۰:۰۰

۲۳:۰۰

۱۱:۰۰

۸

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

+۴۱

ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑـﺘﺎ از آﮔـــﻬﯽﻫﺎ

در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﯾﮑﺘﺎی ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن آﮔﻬﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دﺳـــﺘﮕﺎه )ﮔﻮﺷـــﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾـــﻞ ﯾﺎ دﺳـــﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲٪
 ۴۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد

 ۲۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﮐﺎربﺮان را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﻮار ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزار آﻓﻼﯾﻦ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﺎن آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮق داد و
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ۴۲درﺻﺪی ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﺷﺪ.

+۴

ﺗـﻌــــﺪاد ﺑﺎزدﯾــﺪ
ﯾﮑــــﺘﺎ

۱۳۹۹

۱۳۹۸

۹

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

 ٣٨٨ﻫﺰار ﺑﺎزدﯾﺪ

ﺗﻨﻬـــــﺎ از ﯾــــﮏ آ ﮔـــــــﻬﯽ!
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ آﮔﻬﯽ
ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﻓـﺮوش ﭘﻮرﺷـــــﻪ ﮐﺎﯾﻦ
 ۸ﺳﯿﻠﻨﺪر در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺪت
زﻣﺎن  ۷۲روز ۳۸۷ ،ﻫﺰار و  ۹۷۸ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  ۵ﺗﺎ اﺳﺘﺎدﯾﻮم
آزادی اﺳﺖ.
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی  ۷۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه
واردات و ﺻﺎدرات ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﭘﻮرﺷﻪ ﮐﺎﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
ﺧﻮدم و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای دوﺳﺘﻢ ﺑﻮد .آﮔﻬﯽ ﭘﻮرﺷﻪ ﺧﻮدم را ﭼﻬﺎر
ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ
دﯾﻮار ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻪﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﺨﺮم .ﻣﺜﻼ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻮرﺷﻪ ﮐﺎﯾﻦ را از ﻫﻤﯿﻦ دﯾﻮار ﺧﺮیﺪم ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺖ .در دﯾﻮار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزانﺗﺮ از ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐ دﯾﻮار اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎربﺮان در ﭼﺖ ﭘﯿﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ
و ازم ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﻄﻮر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪی؟« ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدم.

ﭘﻮرﺷﻪ ﮐﺎﯾﻦ  ۸ﺳﯿﻠﻨﺪر
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ در ﺗﻬﺮان

۱۰

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

ﮐﺎربـــــﺮان دﯾـــــﻮار در ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬـــــــــــﺮان ﺑﺎ
 ۳۰/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن آﮔﻬﯽ ،ﺣﺪود ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﮐﻞ
آﮔﻬﯽﻫﺎیدﯾﻮار را ﺑﻪﺧﻮداﺧﺘﺼﺎصدادهاﻧﺪ.

ﺷﻬﺮ ﻟﺮدﮔﺎن در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺎ
ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﯾﮑﺘﺎ را در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻌﺎل دﯾﻮار
داﺷﺘﻪاﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪآﮔﻬﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎس در اﺳﺘﺎن آذربﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮبﯽ
ﺗﻌـــﻠﻖدارد.ﻣﯿﺎﻧـﺪوآبدر ﻫﻤﯿﻦاﺳﺘﺎندر رﺗﺒﻪ
دومﻗﺮار دارد.ﺗﻌﺪادآﮔﻬﯽﻫﺎیﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪهدر
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵ﺑـﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ،
ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ۲۲۰۰
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ۱۹۰۰
و ﮐﯿﺶ ﺑﺎ ۱۶۰۰
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ،دﯾﻮاربﺎزﺗﺮیﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۱۱

۸۸

درﺻﺪ

از ﮐــﻞ  ۱۸/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎربﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻫﯿﭻ ﻫﺰیﻨﻪای ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر آ ﮔﻬﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.

راﯾ

ﮕــــ
ﺎن

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

ﮐﺎربﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو اﻣﮑﺎن ﻓﻮری و ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐــﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧـــــﻮد را
ﺳﺮیـــﻊﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ آ ﮔﻬﯽﺷﺎن در دﯾﻮار ،ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ در ﺻﺪر آ ﮔﻬﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

۱۲

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺎربﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺑﺬراﻓﮑﻦ ﺑﺎ  ۱٫۰۹۳ﺑﺎر ﺧﺮیﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓـــﻮری
رﮐﻮرددار ﺗﻌﺪاد ﺧﺮیﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺬراﻓﮑﻦ
ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه اﻣــﻼک در اﺻﻔﻬﺎن دارم و ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ از
دﯾــﻮار ﺑﺮای ارﺗﻘـﺎی ﮐﺎرم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای دارد و دﯾﻮار ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ
اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ اﻧﺮژی و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬارم را ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮای ﻧﺮدﺑﺎن و ﻓﻮری ﮐﺮدن آﮔﻬﯽﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺜﺒﺘﺶ را دﯾﺪم.

۱۳

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

ﻓﺮﺷﺎد ﻓﺪاﯾﯽآذر
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮﺑﯽ

ﮐﺎربـــﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺷـــﺎد ﻓﺪاﯾﯽآذر ﻧﯿــــﺰ ﺑﺎ
 ۱۵٫۹۲۱ﺑﺎر ﺧﺮیﺪ ﻧﺮدﺑﺎن رﮐـــﻮرددار ﻧﺮدﺑﺎن
ﮐﺮدن آﮔﻬﯽﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻢ .ﺣﺪودا ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﯾﻮار آﺷﻨﺎ ﺷﺪم
و ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﻢ را ﻣﺪام
ﻓﻮری و ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻤﮑﺎران زﯾﺎد
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوشﺷﺎن ﺑﺎ دﯾﻮار ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن
و ﻓﻮری ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻتﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺑﺮادرم ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﻮار
زﯾﺎد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۱۴

ﻓﺼـﻞ ۱

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار

ﻣﺒـــــــــﻞ

ﭘﺮاﯾــﺪ

ﺗﺮاﮐﺘﻮر

۲٫۵۹۵٫۶۰۸

۱٫۴۱۳٫۴۴۵

۲٫۹۰۲٫۶۹۰

ﻃــﻼ
۱٫۷۳۲٫۲۲۳

دوﭼﺮﺧﻪ
۱٫۹۲۹٫۸۴۹

ﻓﺮش

۱٫۳۶۵٫۵۱۵

ﮔﻮﺷﯽ
۲٫۰۴۵٫۳۹۸

ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیـــﻦ ﮐﻠﯿـــﺪواژه در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠــــﻮی
اﺻﻠﯽ دﯾــــﻮار
ﮐﻠﯿﺪواژه ﻣﺒــــﻞ در ﮔﻮﮔﻞ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿــﺶ از
 ۶۸۴ﻫﺰار ﺑﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ
در دﯾـــﻮار ﺑﯿﺶ از
 ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۰۰ﻫﺰار

ﻣﻮﺗﻮر

ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎربﺮان

۱٫۶۹۲٫۸۰۴

ﺟﺴﺘﺠﻮﺷﺪهاﺳﺖ؛
ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﺷﺪه در ﻧﻮار
ﺟﺴﺘﺠﻮی اﺻﻠﯽ دﯾﻮار

ﯾﻌﻨـﯽ ﺑﯿـــﺶ از  ۴ﺑــــﺮاﺑـﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔـﻮﮔـﻞ!

از ﭘﺮاﯾـــــﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﮐﺘــــﻮر!

 ۱۶درﺻــــﺪ ﺟﺴــﺘﺠﻮﻫﺎ در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺻﻠﯽ دﯾﻮار ﻧﺎم اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳـــﺖ.

۱۵

ﻓﺼــــــــــــــــــﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ
روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار آﮔﻬﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان در دﯾﻮار
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﻮار ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﮔﻬﯽﻫﺎ،
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﯾﺎ آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ ،آﮔﻬﯽﻫﺎ را ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸــﺎر ،روزاﻧﻪ در ﻓﻮاﺻــﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ
آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ
و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ را وﯾﺮاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف
ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻟﯿﻞ ﺣﺬف را ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎتﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼـﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ

۲۰

درﺻـــــــﺪ

آﮔﻬﯽﻫﺎیﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه
َرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺷﺎﻣﻞ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه ﯾﺎ وﯾﺮاﯾﺶﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺮخ رد آﮔﻬﯽ در دﺳﺘﻪﻫﺎی دﯾﻮار
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۲۰٪

۳۳٪

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
۳۰٪

ﺧﺪﻣﺎت
۲۴٪

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

۲۳٪

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۲۳٪

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۲۲٪

ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر

۲۱٪

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ
۲۰٪

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ
۱۱٪

۵٪

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
اﻣﻼک

۱۸

ﻓﺼـﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
 ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
آ ﮔﻬﯽ َرد ﺷﺪه

 ۱۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
آ ﮔﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

 ۱۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
آ ﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه

۱۹

ﻓﺼـﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ

۳۸
درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ ربـــــﺎتﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه

در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در  ۳۸درﺻــﺪ از ﺑﺮرﺳــــــﯽﻫﺎ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾـــﯽ را ربﺎتﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺳﻬﻢ ربﺎتﻫﺎ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨـــﺪ
 ۲۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲
درﺻﺪ

ﻧـــــﺮخ ﺧــــــﻄﺎ در ﺑﺮرﺳـــــﯽ اوﻟﯿــــــــﻪ

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادی ﻧﺎﻇﺮ
ارﺷﺪ ﺑﺎزبﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺎزبﯿﻨﯽﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﻨﻬﺎ در  ۲درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺧﻄﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

۲۶۵
ﻧﻔــــــــﺮ
ﺗﻌﺪاد اﻋﻀــــﺎی ﺗﯿـــﻢ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽدﯾﻮار

۲۰

ﻓﺼـﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ

۵۵
ﻫـــﺰار

ﮐﺎربﺮ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﺗﻌﺪاد  ۵۵ﻫﺰار ﮐﺎربﺮ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪدﻟﯿﻞ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎربﺮانﻣﺴﺪودﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۷درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺗﻌﺪادآﮔﻬﯽﻫﺎی ﮔﺰارشﺷﺪه در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
۴۲۲٫۴۷۹

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۴۱۶٫۲۶۳

اﻣﻼک
۳۶۰٫۰۱۹

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

۳۴۴٫۵۵۸

ﻣﺠــﻤــﻮع
۲٫۳۱۸٫۲۵۷

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
۲۹۷٫۴۶۵

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ
۱۳۸٫۱۰۴

ﺧﺪﻣﺎت

۱۳۴٫۹۶۵

وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ

۱۱۳٫۹۵۸

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
۵۹٫۸۰۴

ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر
۳۰٫۶۴۹

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۱

ﻓﺼـﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد؟

۴۷٪

۲۸٪

۱۰٪

۱۰٪
۵٪

ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﯿﻦ  ۲ﺗﺎ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲دﻗﯿﻘﻪ

ﻧﺰدﯾـــﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آ ﮔﻬـــــﯽﻫﺎ در ﮐﻤـــﺘﺮ از
 ۲دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۲۲

ﻓﺼـﻞ ۲

ﺑﺮرﺳﯽ آ ﮔﻬﯽ

در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن آ ﮔﻬﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ دﻟﯿﻞ رد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ۲۸ .درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﺮاری ﺑﻮدن آﮔﻬﯽ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ دﻻﯾﻞ رد آﮔﻬﯽ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ
۲۸/۲٪

آﮔﻬـــﯽ ﺗﮑــــﺮاری اﺳﺖ .ﺷﻤـــﺎ آﮔﻬﯽ ﻓﻌﺎل
دﯾﮕــﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺎﺑﻪ داریﺪ
۱۰/۴٪

آﮔﻬــــﯽ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درج ﻣﮑﺮر ﻣﺤﺘـــﻮای
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺬف ﺷﺪ

۸/۸٪

درج ﻣﮑﺮر آﮔﻬﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺎزه ﮐﻮﺗﺎه

۷/۶٪

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ

۷/۶٪

اﻣﮑــــﺎن اﻧﺘﺸــــﺎر ﻋﺒﺎرتﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐــــﺎﺗﯽ و
ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻋﻨﻮان آﮔﻬﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
۴/۶٪

ﻟﻄﻔﺎ در ﻋﻨــﻮان ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺮ آﮔﻬﯽ،
ﯾﮏ ﮐﺎﻻ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

۴/۲٪

ﻋﻨﻮان آﮔﻬﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

۳/۴٪

ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣــﺎت ﺷﻤﺎ ﻃﺒـــﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
اﺳﺖ

۳/۴٪

ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺪل
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ

۳/۲٪

آﮔﻬــﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ وﯾﺮاﯾﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ

۲۳

ﻓﺼـــــــــــــــــﻞ ۳

اﻣــﻼک
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮآﮔﻬﯽﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ از ﺑﯿﻦ
دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ دﯾﻮار ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ،اﻣﻼک
اﺳﺖ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
آﮔﻬﯽ اﻣﻼک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از روشﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﮑﻦ و اﻣﻼک
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ اﻣﻼک ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از واﺣﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰودن ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻨﺎ ،ﻣﺘﺮاژ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ،
آﺳﺎﻧﺴــﻮر ،اﻧﺒﺎری و ...ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ اﻣﻼک
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﻮار اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،واﺣﺪﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻠﻨﮕﯽ ،زﻣﯿﻦ
و وﯾﻼ در اﻗﺼﯽﻧﻘﺎط اﯾﺮان آﮔﻬﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

۷

ﻣﯿﻠﯿـــــــــﻮن

آ ﮔــﻬﯽ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗــﻤﺎن

۳/۶

ﻣﯿﻠﯿﻮن

آ ﮔــﻬﯽ اﺟـــــﺎره آﭘﺎرﺗــﻤﺎن

۲۶

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزدﯾــــﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬــــــــﯽ
ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤـﺎن در ﺳﺮاﺳـﺮ اﯾﺮان

ﻣﺮﺗﺒـﻪ

ﻣﺮﺗﺒـﻪ

۳۸۶

۳۷ ۱

ﻣﯿـــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزدﯾــــﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬـــــــﯽ
اﺟـﺎره آﭘﺎرﺗﻤــﺎن در ﺳﺮاﺳــﺮ اﯾﺮان

اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آﮔﻬﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ۱۰
دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮای
ﺧﺮیﺪ  ۶۴ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮای اﺟﺎره  ۶۲ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ
ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد!

۲۷

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲ ،۱و ۵

ﭘﺮآﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﻤﯽ از آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ۲۴ .درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آ ﮔﻬﯽﻫﺎی اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۱
۵۲

 ۵۰۵ﻫﺰار آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵
در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ دو ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻬـــﺪ و ﮐــــــﺮج ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵ﺗﻬﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۲۸

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲۲ﺗﻬﺮان

دارای ﺑﯿﺸﺘﺮیــــﻦ رﺷـــــﺪ ﺗﻌــــــــﺪاد آ ﮔــــﻬﯽ
ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤـــﺎن ﻣﺴﮑــﻮﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱
۳
۲۲ ۵۲۶۷۴
۸
۲۱
۲٪

-۱۳٪

-۱۳٪

-۱۳٪

-۲۳٪

۶٪

۱۰۱۱۱۲۱۴
۹
۱۸۱۷

۱۳

-۲۲٪

۱۷٪ -۱۹٪

-۱۹٪

۱۵٪ -۱٪

۱۵
۱۶
۱۹ ۲۰
۱۱٪

۱۶٪

۲۹٪

۱۱٪

۴۲٪

۲۹٪

۱۰۴٪

-۳٪

۱۴٪

۱۵٪

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان

۲۹

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۱۲و ۱۴

دارای ﺑﯿﺸﺘﺮیــــﻦ رﺷــــــﺪ ﺗﻌــــــــﺪاد آ ﮔـــﻬﯽ
اﺟــﺎره آﭘﺎرﺗﻤــﺎن ﻣﺴﮑـﻮﻧﯽ

در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺣﺪودا  ۴۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۱
۳
۲۲ ۵۲۶۷۴
۸
۲۱
۶٪

۲۷٪

۸٪

۲۱٪

۱۰۱۱۱۲۱۴
۹
۱۸۱۷

ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ۱۳
ﺗﻬــﺮان

ﻣﺤﺒـﻮب ﻣﺴـﺘﺎﺟﺮان

۱۴٪

۱۶٪

۲۵٪

۲۷٪

۵۱٪

۱۵
۱۶
۱۹ ۲۰
۵۳٪

۵۲٪

۳٪

۱۷٪

۶٪

۲۹٪ ۲۲٪

۳۵٪

۴۵٪

۳۴٪

۱۲٪

۱۰٪

۴۷٪

ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ رﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن و
رﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ
۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

۳۰

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺟﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ۱۲ ،۱۴و ۱۵
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ درﺻﺪ اﻓﺖ
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۱ ،۵و  ۲۲در ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺴـﺒﺖ ﺗﻌـﺪاد آﮔﻬــﯽﻫﺎی اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ آﮔﻬــﯽﻫﺎی ﻓﺮوش
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
۸

۱

۱/۲

۱۴
۴

۱۳

۲ ۳

۷

۱۲۱۵ ۱۱
۱۶
۱۹
۱۸ ۱۷
۲۲
۱۰ ۲۱ ۵
۲۰

۰/۸
۰/۶

ﺳﺎل ۱۳۹۹

۶

۱/۰

۰/۴

۹

۰/۲
۱/۲

۱/۰

۰/۶

۰/۸

ﺳﺎل ۱۳۹۸

۸

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوش
آﭘﺎرﺗﻤﺎن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۰/۴

۰/۲

۰

۱۴

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۴
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ آﮔﻬﯽ اﺟﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوش
آﭘﺎرﺗﻤﺎن را در ﺳﺎل  ۱۳۹۹داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳۱

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد
ﭘﺮآ ﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺎره
و ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﺮدﯾﺲ
در ﻣﯿﺎن ﺷـــﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﻣــــﻪ ﺗﻬــﺮان ،رﮐﻮرددار
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌـــﺪاد آﮔﻬﯽ ﻓــــﺮوش آﭘﺎرﺗﻤـــﺎن
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻤﺮک
در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ  ۲/۳ﺑﺮاﺑﺮی،
ﺑﯿﺸـــﺘﺮیﻦ رﺷـــﺪ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۳۲

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

 ۱۲ﺑﺮاﺑﺮ

ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﻓﺮوش۳٫۳۰۲ :

اﺟﺎره۱٫۰۵۲ :

ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۲ﺑﺮاﺑﺮی آ ﮔﻬﯽ ﻓﺮوش و رﺷﺪ
 ۱۰ﺑﺮاﺑﺮی آ ﮔﻬﯽ اﺟﺎره ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ را در
ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ

۱۳۹۹

۱۳۹۸

رﺷﺖ
رﺷﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ رﺷــﺪ ۲/۴
ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻌﺪاد آ ﮔـﻬﯽﻫﺎی ﻓـــﺮوش آﭘﺎرﺗـﻤـــﺎن
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ.

۳۳

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮرد ﭘﺴـــﻨﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ
ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۷۵ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ از ﮐﻞ
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
 ۳۴درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺰرگﺗﺮ از  ۲۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ

۷٪ ۵٪

ﺗﻮزیﻊ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓــﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
در ﺗﻬـــﺮان و ﺳـــﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷـــﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ
ﺳﻄﺢ زیﺮبﻨﺎ

۳٪ ۳٪
۵٪ ۹٪

 ۱۷۶ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ
 ۱۵۱ﺗﺎ  ۱۷۵ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ

۹٪ ۱۲٪

 ۱۲۶ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ
 ۱۰۱ﺗﺎ  ۱۲۵ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ

۱۷٪ ۲۳٪
۲۵٪ ۳۱٪

 ۷۶ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ

۲۸٪ ۱۵٪

 ۵۱ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ
۶٪ ۱٪
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از  ۵۰ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ

ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ

۳۴

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ
در ﺗﻬﺮان دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آﮔﻬﯽﻫﺎیاﺟﺎره در ﺗﻬﺮانﻣﺮبﻮطﺑﻪ ﺧﺎﻧـــﻪﻫﺎی  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮبﻊ
ﺑـﻮده اﺳﺖ.

۳۵

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

۳۴

آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﻣﺸﻬﺪ
درﺻـــﺪ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز اﺳﺖ.

 ۶۲درﺻـــﺪ از آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓــــﺮوش در ﺷﻬﺮ ﻣﺸــــﻬﺪ ﻣﺮبــــﻮط ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤـــــﺎنﻫﺎی
زیﺮ  ۵ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ،در ﺑﯿﻦ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﺸﻬﺪ رﮐﻮرددار اﺳﺖ.
ﺳﻬــــﻢ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓـــﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی زیﺮ  ۵ﺳـــﺎل ﺳــــﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﺮان
 ۵۱درﺻﺪ اﺳﺖ.

۳۶

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

۱۰

از ﮐــﻞ آﮔﻬـــﯽﻫﺎی اﺟــﺎره در ﮐﺸﻮر
درﺻﺪ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻮﺳــﺎز اﺳﺖ.

در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآ ﮔﻬﯽ ،ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی
ﻧﻮﺳــــﺎز در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۳۷

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﮐﺎﻫﺶ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز و رﮐﻮد ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﯿﻞ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز از ﮐﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی آﮔﻬﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش در دو ﺷﻬﺮ ﭘﺮآﮔﻬﯽ )ﺗﻬﺮان و ﮐﺮج( در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺣﺪود  ۵درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان از آﻏﺎز ﺳﺎل
 ۱۳۹۹ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
ﺗﻌﺪاد  ۵ﻫﺰار و  ۱۱۰ﻣﻮرد ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدرﺷﺪه در
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۶ﻫﺰار و  ۶۳۰ﻣﻮرد
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﮐﺎﻫﺶ  ۲۳درﺻﺪی ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
در ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺴﺘﯿﻢ.

۳۸

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﮐﻮچ ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻬﺮان
در ﺑﯿﻦ  ۶۰ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ۵۸ ،ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﯿـــﺰان رﺷـــﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﯾﮑــﺘﺎی ﻫﺮ آ ﮔـــﻬﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

۱
۳
۲۲ ۵۲۶۷۴
۸
۲۱
۱۰٪

۵٪

۱۳٪

۱۴٪

۱۲٪

-۴٪

۱۰۱۱۱۲۱۴
۹
۱۸۱۷

۱۳

۱۲٪

۷٪

۱۲٪

-۳۱٪

-۱۶٪ -۱۵٪

-۲۰٪

-۶٪

-۱۹٪

۱۵
۱۶
۱۹ ۲۰
-۱٪

-۱۲٪

-۱۹٪

-۲۳٪

-۱۱٪

-۸٪

-۱۴٪

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳

دارای ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ

۳۹

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﺷـﻬﺮﮐﺮد

ﺷـــﻬﺮﮐﺮد
دارای ﺑﯿﺸـــﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ
آ ﮔﻬﯽ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن

+۱۰۰۰

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ در  ۵ﺷﻬﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻬـــﺮﮐﺮد ،ﺗﺒـــﺮیﺰ ،زاﺑــﻞ ،دورود و
دزﻓﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱٫۰۰۰ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ
ﺗﻘﯽ آﺑﺎد در ﺷﻬﺮری ﺑﺎ  ۱٫۰۶۰ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ اﺳﺖ.

۴۰

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﺗﺒـــﺮیـﺰ
ﯾــــــــﺰد

ﺗﺒــﺮیﺰ
دارﻧـــﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮیـــﻦ ﺗﻌــــﺪاد ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺑﺎزدﯾـﺪ
ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن
در اﯾﻦ ﺷﻬــــﺮ ﻫــــﺮ آ ﮔﻬﯽ اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۷۳۵ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾــــــﺰد
رﮐـــﻮرددار ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ اﻗـــــــﺪام ﺑﻪ ﺗﻤــــﺎس ﺑﺎ
آ ﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه در دﺳﺘﻪ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 ۳۰ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﯾـــﺰد
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻋﺪد در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در دﯾﻮار اﺳﺖ .در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮای ﻫﺮ
آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۱۸ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای دریﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۴۱

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺬ ودﯾﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ودﯾﻌﻪ از ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮد ودﯾﻌﻪ ،از  ۴۴درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ  ۴۷درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ رﺷﺪ ،وﺟﻮد ﺗﻮرمﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
 ۴۷درﺻﺪ

 ۴۴درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ودﯾـــﻌﻪ از ﮐﻞ
درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ

۱۳۹۹

۱۳۹۸

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻬﻢ ودﯾﻌﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻠﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺧﺬ ودﯾﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮﺳﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۴۲

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲۲

ﭘﯿﺸﺘﺎز رﺷﺪ آ ﮔﻬﯽ ﻓـــﺮوش زﻣﯿــــﻦ در ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان

ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه زﻣﯿﻦ،
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زیﺮدﺳﺘﻪ ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲۲ﺑﺎ رﺷـــﺪ ۳۴درﺻﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ.
۴۰

۲۲

۳۰

۱۷

ﻧﺮخ رﺷﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎ در زیﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ  ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
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۶
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ﻧﺮخ رﺷﺪ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ )درﺻﺪ(

۲۰

-۴۰
-۲۰

ﻧﺮخ رﺷﺪ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش آﭘﺎرﺗﻤﺎن )درﺻﺪ(

۴۳

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

رﺷﺖ

رﺷـــﺖ
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ در ﺑﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﻣﯿﺎن  ۲۰ﺷﻬﺮ ﭘﺮآ ﮔﻬﯽ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ۶ ،ﺷﻬﺮ
رﺷﺖ ،ﻧﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟــﯽ ،ﻻﻫﯿﺠــﺎن ،ﻧﻮر و
ﮔﺮﮔﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ دریﺎی ﺧﺰر واﻗﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮔﺮﻣﺴـــﺎر ﺑﯿﺸــﺘﺮیﻦ و ﺗﻬـــﺮان ﮐﻤﺘﺮیـــﻦ رﺷـــﺪ
آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ
ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽ ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ۹ﺑﺮاﺑﺮی آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﺷﺪ  ۶/۷درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ،ﮐﻤﺘﺮیﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ
آ ﮔﻬﯽﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ ﮐﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۴۴

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک

۵۰۵

ﻫﺰار آﮔﻬﯽ ﺧﺎﻧﻪ و وﯾﻼ

در ﺷﻬـــــﺮ رﺷـــــــــــﺖ

رﺷﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف در رده اول ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽ ﺧﺎﻧﻪ و وﯾﻼ ﻗﺮار دارد و
ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱/۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از رﺷﺖ ،دو ﺷﻬﺮ ﻧﻮر و ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ و وﯾﻼ
را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۹درﺻﺪ از ﮐﻞ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
را ﭘﻮﺷﺶ دادهاﻧﺪ.

۴۵

ﻓﺼـﻞ ۳

اﻣﻼک
ﻣﻬﺪی رواﻧﺸﺎدﻧﯿﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه

دﺳـﺖوﭘﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎزار اﻣـﻼک و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ دوره دﯾﮕﺮی روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی

 .۴ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ارﺗﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻣﮑﺎن

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘــﺮ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋــــﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﯽ

ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ

ﺷﯿﻄﻨﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻐﺸﻮش ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده،

ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻻت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮی ﺑﺸﺮی ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ
دوﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ از درج ﻗﯿﻤﺖ در آﮔﻬﯽﻫﺎ )ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻪ درج ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎزار ﺷﺪه( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮ دوﺑﺎر اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻋﮑﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻤﺎن
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿـﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺿــﺮورت ﺗﻮﺳﻌـــﻪ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ:
 .۱ﻣﺸﺎوره اﻣﻼک در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮏ و ﺛﺒﺖ و
ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻣـﻠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺘﺮﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣــﻊ ﻓﻨﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸـﺎوره ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎﯾﺪ
در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻀﺎی
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ،ﻧﻪ
درج ﭼﻨﺪ آﮔﻬﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرددار!

 .2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﭼﻮن ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد.
 .۳ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻀﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ،ﻧﻪ درج
ﭼﻨﺪ آﮔﻬﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرددار!

۴۶

ﻓﺼــــــــــــــــــﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺧﻮدرو ،ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻣﯿﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪای
ﮐﻪ در دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدرو ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ
و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ را دارد .در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺧﻮدروﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروی دﯾﻮار ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ،ﺧﻮدروی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮدروی دﯾﻮار
ﻧﺒﻮد ،اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧــﻮدروی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﺖﺗﺮی ﺑﻮد .دﯾﻮار ﺑﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو ،ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدرو ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻓﻨﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ آن را اﻓﺰود .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪ آن ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۸/۶

ﻣﯿﻠﯿـــــﻮن
آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در دﺳﺘﻪ
ﺧﻮدرو ﺳﻮاری در ﺳﺎل ۱۳۹۹

۶۲۴
ﻣﺮﺗﺒــــﻪ

ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾـــﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ در دﺳﺘﻪ
ﺧﻮدرو ﺳﻮاری

۴۹

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ

۵۲٪

ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺷﯿﺮاز ،اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺮج ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو
ﺳﻮاری را در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﮐﻞ آﮔﻬﯽﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬــــﺮان
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۲۶درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﻣﺠﻤﻮع  ۲۶درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 ۲۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧـــﻮدرو در ﺗﻬـــﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﯾــﻮار
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪواﺳﻄـﻪ دﯾﻮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ۱۷۶ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد.

۵۰

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﭘﺮآ ﮔـــــﻬﯽﺗﺮیـــﻦ ﺧــــﻮدرو

ﭘﺮاﯾــــــــــــــــــــــــﺪ
ﭘﺮآ ﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در دﯾﻮار ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮاﯾــﺪ ﺻﻨﺪوقدار،
ﭘﮋو  ،۲۰۶ﭘﮋو  ،۴۰۵ﭘﮋو ﭘﺎرس و ﺳﻤﻨــﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺧﻮدرو از ﮐﻞ
آ ﮔﻬﯽﻫﺎ در ﺗﻬﺮان  ۳۹درﺻـﺪ و در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآ ﮔﻬــﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 ۴۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ماول
ﻣﻘﺎ

ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﻨـــﺪوقدار ﺑﯿﺶ از
 ۲ﺑـــــــﺮاﺑﺮ دوﻣﯿـــــﻦ ﺧﻮدرو ﭘﺮآ ﮔﻬﯽ ،ﯾﻌــــﻨﯽ
ﭘﮋو  ۲۰۶ﺑﻮده اﺳﺖ.

۵۱

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮدرو در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآ ﮔﻬﯽ
۸۷۹٫۸۷۸

ﭘﺮاﯾﺪ ﺻﻨﺪوقدار
ﭘﮋو ۲۰۶

۴۰۹٫۹۸۸

ﭘﮋو ۴۰۵

۳۷۷٫۵۷۱

ﭘﮋو ﭘﺎرس

۳۶۷٫۶۱۸

ﺳﻤﻨﺪ

۲۷۳٫۳۱۸

ﭘﺮاﯾﺪ ﻫﺎچﺑﮏ

۲۲۹٫۱۵۵

ﺗﯿﺒﺎ

۲۲۱٫۰۰۱

ﭘﯿﮑﺎن

۱۷۶٫۵۲۷

امویام

۱۵۷٫۴۲۴

ﭘﮋو  ۲۰۶ﺻﻨﺪوقدار

۱۱۹٫۸۶۳

ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﮐــﯿﺎ ﺑﯿﺶ
از  ۲ﺑﺮاﺑــﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۱۹٫۱۳۴

ﭘﮋو ۲۰۷

۱۱۶٫۸۳۵

ﮐﯿﺎ
ﻫﯿﻮﻧﺪای

۱۱۳٫۶۷۰

در ﺑﯿﻦ  ۲۰ﻣﺪل ﺧﻮدرو ﭘﺮآ ﮔﻬﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﭘـــــﮋو ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۰۹٫۷۱۹

ﻧﯿﺴﺎن

۱۰۸٫۶۲۴

رﻧﻮ

۸۳٫۸۸۶

ﺗﻨﺪر ۹۰

۷۲٫۹۱۶

ﻣﺰدا

۶۴٫۰۸۸

واﻧﺖ

۵۱٫۵۰۴

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ

۵۰٫۵۵۹

ﻟﯿﻔﺎن

۴۰٫۸۳۶
۳۹٫۴۸۲

راﻧﺎ

زاﻧﺘﯿﺎ

۵۲

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺧﻮدروﻫﺎی زیﺮ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮبﺎزدﯾﺪﺗﺮیﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو در دﯾﻮار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ۳۹ .درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ آﮔﻬـــﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺳــــﻮاری در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ.

۳۹

زیــــﺮ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

٪

۹٪

ﺑﺎﻻی  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

۹٪

 ۲۵۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

 ۷۵ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

۹۰

٪

۲۹٪

۱۴

 ۱۵۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ

ﺳﻬﻢ ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ از ﮐﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی
آ ﮔﻬﯽﺷﺪه از  ۸۸درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ۹۰
درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۵۳

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻗــــــــﻢ
ﺑﺎ  ۹۶درﺻـــــﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﺳﻬــــﻢ ﺧــﻮدروﻫﺎی
داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﻗـــــــﻢ

ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۲۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۵۴

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺗﻤﺎﯾــﻞ ﺗﻬﺮاﻧـﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧـﻮدروﻫﺎی ﮐﻢﮐﺎرﮐﺮد
در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﻣﺮبﻮط
ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ و در
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآﮔﻬﯽ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﺷﺶ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.

ﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﺪل ۹۵

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی
ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده در دﯾﻮار
در ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ ﺑﺎ ﺳـــﺎل  ،۱۳۹۸ﺳﻬﻢ آ ﮔﻬﯽ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۳ﺳـــــﺎل ﺳــــﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۱درﺻﺪ و در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ۱۶درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۵۵

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺑﯿﺶ از ۲

ﺑﺮاﺑﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧـــــﻮدروﻫﺎی ﺻـــﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
در ﺳـﺎل  ،۱۳۹۹ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﻮ داﺧﻠﯽ
و وارداﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
 ۲/۲ﺑﺮاﺑﺮ و  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓـــــﺮاز و ﻓـﺮود ﻗﯿﻤﺖ ﺧـــــﻮدرو در ﭘﺎﯾﯿــــﺰ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧـــﻮدرو ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ را در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺠﺮبﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿـﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫــﺎی ﻧﻮ
داﺧﻠـــــﯽ و وارداﺗــــــﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۲درﺻــﺪ و
 ۳۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮیﻮر  ۱۳۹۹اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﺣﺪودا  ۳/۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳

۵۶

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

آذر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎه ﺳــــﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ داﺧﻠــﯽ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫـﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺧـــﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ داﺧـــﻠﯽ و وارداﺗـــﯽ در ﻣﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ آ ﮔﻬﯽ دﯾﻮار
۱۰۰۰

۷۵۰

ﻣﯿـــﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣــﺎن

۵۰۰

۲۵۰

۰

/۰
۳
۹۸
/۰
۴
۹۸
/۰
۵
۹۸
/۰
۶
۹۸
/۰
۷
۹۸
/۰
۸
۹۸
/۰
۹
۹۸
/۱
۰
۹۸
/۱
۱
۹۸
/۱
۲
۹۹
/۰
۱
۹۹
/۰
۲
۹۹
/۰
۳
۹۹
/۰
۴
۹۹
/۰
۵
۹۹
/۰
۶
۹۹
/۰
۷
۹۹
/۰
۸
۹۹
/۰
۹
۹۹
/۱
۰
۹۹
/۱
۱
۹۹
/۱
۲

۱
/۰
۲

/۰

۹۸

۹۸

۹۸

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ وارداﺗﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺻﻔﺮ داﺧﻠﯽ

۵۷

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

 ۳/۵ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺎﮐﻮ و ﺳﻠﻤﺎس رﮐﻮرددار ﺑﺎﻻﺗﺮیﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ
آﮔﻬﯽ ﺧﻮدرو ﺳﻮاری

ﻣــــــﺎﮐﻮ

ﺳﻠﻤﺎس
ﻣﺎﮐـــــﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺳﻠﻤﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه
اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ
ﺑﺎﻻی ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﺧﻮدرو در اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮعﺑﺎﺷﺪ.

۵۸

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﮐﺪام ﺷﻬـــــﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸـــﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳـــﻂ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آﮔﻬﯽ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
ﻗﺸـــﻢ
۸۶۳

اﻫـــﻮاز
۸۵۲

ﺗﻬـــﺮان
۷۸۲

ﺟﻨﻮﺑﯽﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﺑﺎزﺗﺮیﻦﻫﺎ
زاﺑﻞ

زاﻫﺪان

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺧﺘـــﻼف دارای
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺷﻬﺮ اول ۱۲ ،ﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﻗﺮار دارد.

اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﻣﯿﻨﺎب

دزﻓﻮل
اﻫﻮاز
آﺑﺎدان

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﮐﯿﺶ
ﻗﺸﻢ
ﭼﺎﺑﻬﺎر

۵۹

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎن
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآﮔﻬﯽ از ﻫﺮ
ﺧﻮدرو دﯾﮕﺮی در دﯾﻮار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

 ۱۷۶ﻫـــــﺰار آ ﮔﻬﯽ ﭘﯿـــــﮑﺎن در ﺳـــــﺎل ۱۳۹۹
ﭘﯿﮑﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺗﺎ  ۱۳۸۴در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ  ۳۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار ﺧﻮدرو ﭘﯿﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌـــــﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺣﺪودا ﺳــــﻪﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﮑﺎن در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

۶۰

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۴۲
درﺻﺪ

رﺷـــﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن

در ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺧﻮدرو ﭘﺮبﺎزدﯾﺪ ،ﭘﯿﮑﺎن ،دﻧـــﺎ و
ﻣﺰدا ﺗﻨـــــﻬﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﯾﮑﺘﺎی آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۹۸رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۳

درﺻﺪ

رﺷـــﺪ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﭘﯿﮑﺎن

در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآﮔﻬﯽ ﭘﯿﮑﺎن و ﭘﮋو  ۲۰۷ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ آنﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۶۱

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﭘﺮبﺎزدﯾﺪﺗﺮیﻦ آﮔﻬــﯽ ﻓﺮوش ﭘﯿﮑﺎن در ﺳﺎل
 ۱۳۹۹ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎن ﺳـــﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
 ۱۷٫۱۳۵ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪ.
ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖﺳﺎزی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از رﮐﻮد ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻫﻢ روی آوردم .ﭘﯿﮑﺎن ﻣﯽﺧﺮم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﭘﺴﺮم در دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯿﯾﻦ ﻣﯽرود،
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺮدﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽای ﮐﻪ دﯾﺪه
ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺎن ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻮد .آن را اﺑﺘﺪا ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮوس اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در دﯾﻮار ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی از آن ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۳۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن نﺎﻣﻮﺗ ﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﻫﻨﻮز از دﯾﻮار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﮑﺎن ﻋﺮوﺳﮏ )ﻣﻮﺗﻮری ﻧﻮ ﻧﻮ( ،دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز

ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﺳﺖ.

 ۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ در ﮐﺎﺷﺎن

۶۲

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۵/۳

ﻣﯿﻠﯿــــﻮن آﮔﻬــــﯽ

در دﺳﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو
در ﺳﺎل ۱۳۹۹

۲۶۶
ﻣﺮﺗﺒـــﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾــــﺪ ﻫﺮ آﮔــﻬﯽ ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐــﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒــــﯽ ﺧﻮدرو

۲۴

از ﮐـﻞ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

ﻣﺤﻠﻪ ﭘﯿﺮوزی در ﺷــــﺮق ﺗﻬﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــــﺎل
ﻗﺒﻞ ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ
و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۶۳

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ آذریﻧﺸﯿﻦ
در ﺻـــــﺪر ﺟـــــﺪول رﺷــــﺪ ﺗﻌــــﺪاد آ ﮔﻬـــــﯽ
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو
ﭘﺎرسآﺑﺎد
ﻣﺎﮐﻮ

ﻣﺸﮑﯿﻦﺷﻬﺮ

اﻫﺮ

ﺧﻮی
ﻣﺮﻧﺪ
ﺳﻠﻤﺎس

ﺳﺮاب

ﺷﺎﻫﯿﻦدژ

در ﻣﯿﺎن  ۱۰ﺷـــﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد
آ ﮔﻬﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـــﺎل ﻗﺒﻞ ۹ ،ﺷﻬﺮ در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎل ﻏﺮبﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ.

۶۴

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠـــــﻤﺎت در ﻋﻨﻮان آﮔﻬﯽﻫﺎی
دﺳﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧــﻮدرو
ﺳﭙﺮ

۹۱٫۵۳۵

ﻓﻨــﺮ

۹۸٫۰۴۲

ﺑﺎﻧﺪ

ﻻﺳﺘﯿﮏ

۱۷۷٫۱۹۶

ریﻨﮓ

۷۷۶٫۰۸۲

۲۸۰٫۲۸۳

ﺳﺎب
۱۱۴٫۵۷۶

ﺑﺎربﻨﺪ
۹۱٫۵۰۴

ﺿﺒﻂ

ﭼﺮاغ

۸۷

درﺻﺪ

رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﺣﺎوی واژه ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸
در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت
ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ
ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ واژه ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﺣﺎوی واژه ﻻﺳﺘﯿﮏ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﻪ  ۷۷۶ﻫﺰار آ ﮔﻬﯽ رﺳﯿﺪ.

۲۹۳٫۵۰۵

۲۴۲٫۰۱۷

ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮﺗﯿﺮاژ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﺗﺎﯾﺮ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ آن در ﺑﺎزار ﺷﺪ.

۶۵

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺮاﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺑﻮرس

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﯾﺪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ آ ﮔﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۶۶

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

۲/۶
ﻣﯿﻠﯿــﻮن

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در
دﺳﺘﻪﻣﻮﺗﻮرﺳﯿــﮑﻠﺖ

۷۴۸

ﺑــــﺎر

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬــــﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ
در ﺗﻬـــــﺮان
 ۵۴۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آﮔﻬﯽ
در دﺳﺘــــﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿـــــﮑﻠﺖ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒـــﯽ

ﻫﻮﻧﺪا  ۱۲۵و ﻫﻮﻧﺪا ۲۰۰
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮآ ﮔﻬـــﯽﺗﺮیﻦ ﻣﻮﺗـــﻮرﻫﺎ
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻫﻮﻧﺪا ﺑﺎ رﺷﺪ ۵۸درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۲۵۸ﻫﺰار آ ﮔﻬﯽ رﺳﯿﺪه
اﺳـــﺖ .ﺑﻨــــﻠﯽ و آﭘﺎﭼـــﯽ در ردهﻫــــﺎی ﺑﻌﺪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.

۶۷

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ دﻓﻌﺎت ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮﻧﺪا ۲۰۰
ﻣﺪل  ۱۳۹۸در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺪت  ۷۵روز ،در ﻣﺠﻤﻮع  ۹۰ﻫﺰار و  ۹۸۲ﺑﺎر
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻦ در ﻣﺘﻦ آﮔﻬﯽ و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارم .ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ
وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ آﮔﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه دارد ،اﻣﺎ ﻣﻦ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب
ﻋﮑﺲﻫﺎ ﻫﻢ وﺳﻮاس ﺧﺎﺻﯽ دارم و ﻫﻤﯿﻦ اﻻن دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻦ
 ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهام ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﯽ آﮔﻬﯽ
ﻫﺎ .ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻋﮑﺲ روی دﯾﺪه ﺷﺪن آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی
دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﺎ اﺻﻼ در ﻣﻌﺒﺮ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮﻧﺪا  ۲۰۰ﻣﺪل  ۹۸ﺧﺸﮏ ،وامدار

 ۸۰درﺻﺪ ﻓﺮوش ﻣﻐﺎزه ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار اﺳﺖ.

ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ در ﺗﻬﺮان

۶۸

۴۰

درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎی ﺻﻔﺮﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮآ ﮔﻬﯽ

ﺳﻬﻢ آ ﮔﻬــــﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮ آ ﮔﻬﯽ
ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۴۰٪

ﺑﺎﻻی  ۱۲۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
۲٪

۱۹٪

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

زیﺮ  ۱۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۳۹٪

ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۶۹

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و اﻫﻮاز

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮبﺎزدﯾﺪﺗﺮیﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺷﺮق ﺗﻬﺮان
ﺑــﻮرس ﻣﻮﺗﻮرﻓﺮوشﻫﺎ

ﻫﻤــــﺎﻧﻨﺪ ﺳــــﺎل ﻗﺒـــﻞ ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﭘﯿﺮوزی،
ﺗﻬﺮاﻧﭙـــﺎرس ﺷــــﺮﻗﯽ و اﻓﺴــــﺮیﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽ را در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان داﺷـــﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ۱۰ ،درﺻــــﺪ
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬـــﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼــﺎص
دادهاﻧﺪ.

۷۰

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

راﻫﮑﺎر دﯾﻮار ﺑـــﺮای ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳﯽ،
ﻓﺮوش و ﺧﺮیﺪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺧﻮدرو

ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰیﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎربﺮان در اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺧﯿﺎل آنﻫﺎ را از
ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻣﻦ راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﺳﺖ ﮐﻼﻫﺒﺮداران و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن
را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۷۱

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده
ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺠﺮب و
آﻣﻮزشدﯾﺪه ،ﮔــــﺰارش ﮐﺎﻣــــﻞ و ﺑﯽﻃﺮﻓـــﺎﻧﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدرو ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﺮده و ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﻮار از ﺑﺎزار ﺧﻮدرو در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﺎزه
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدرو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮیﺪار
و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺮوش ﺳﻔﺎرﺷﯽ

ﺧﺮیﺪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ

اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده

ﺧﺮیﺪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﮐﺎربﺮ

ﻓﺮوش ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
ﺧﻮدرو ﮐﺎربﺮان را در دﯾــﻮار آ ﮔﻬﯽ ﮐﺮده و آن
را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﮕـــــــﺮ ﻧﯿﺎزی
ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﺎربـــــــﺮ درﮔــــﯿﺮ ﭘﺎﺳـــــﺦ دادن ﺑﻪ
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﺘﺮیﺎن و ﭼـــــﺎﻧﻪزﻧﯽ
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻮد.

ﺧﺮیﺪ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐـــﺮده ﮐﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮی اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﺧﺮیﺪار اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮد .ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺮیﺪ
ﺳﻔـــــﺎرﺷﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎربﺮ
ﻣﯽدﻫــــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺪل
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺧﻮدرو را ﺧﺮیﺪاری ﮐﻨﺪ.

۷۲

ﻓﺼـﻞ ۴

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻓﺮبﺪ زاوه
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو

دﯾﻮار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺧﻮدرو ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪن از ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ

دﺳﺘﺮﺳﯽ درﺳﺖ و ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده

ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف ﺑﻮد .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎ،

و ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ

ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد را ﻫﻢ از ﺷﺒﮑﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻧﺠﺎت داد و اﻣﮑﺎن

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯿﯾﻦﺗﺮ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻪﭼﻨﺪان دور ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﻓﻘﺪان

ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﺿﺮر و زﯾﺎن آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ورود

در ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮدوام ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدرو ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻔﺘﮕﯽ در

وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻓﻮری

اﻃﻼعرﺳـــﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎن ﻣﺮدم اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ ورود روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،

ﮐﺎﻻﯾﺶ داﺷﺖ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.

ﮐﻢﮐﻢ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ،

اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ و

ﺧﺮﯾﺪاران از ﺣﻀﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻌﺎدل
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨــــﺪ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘــﻪ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در ﻓﻘﺮ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔــﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮزﺣﻤﺖ و

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن ﺷﺪ و ﺣﺎل ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ

ﺳﺒﺐ ﺷــﺪ ﺧﺮیﺪاران دﺳﺘﺮﺳﯽ درﺳﺖ و ﺳﺎدهای

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺷﺮاﯾـــﻂ و

ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده و

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺷﺪ از اﯾﻦ

ﮐﻼﻫﺒﺮداری و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زیﺎدی ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮوﺷـــﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮد را ﻫﻢ از ﺷﺒﮑﻪ
واﺳﻄﻪ ﮔــــﺮی ﻧﺠﺎت داد

ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﮑــــﺎن دﯾﺪن ﻋﮑــــﺲﻫﺎی
ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎده آن ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻣﺸــﺎﺑﻪ

وﻗﺖﮔﯿﺮی ﺑﻮد ،وﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻬﺒﻮد داده ﺑﻮد.

ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت

اﺧﺘﺮاع ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ورود آن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی اراﺋﻪ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ را آنﻗﺪر ﺳﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎی

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺮدن

ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﺮﯾـﺪاران

اﯾﻦ ﻧﻮآوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،ﺑﯽ دﺷﻤﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻒ

۷۳
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وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮی

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻓﺮوﮐﺶ

ﻓﺎﺳﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد از ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛

ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداریﻫﺎ ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽای ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮوز

در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و

ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر،

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر

ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﻬﺶ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪم

ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪاری آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺣﺘﯽ

ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ،

آن را ﺑﻪﺷﺪت ارﺗﻘﺎ داد .آزادی اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺑﺰار

ﺳﺒﺐ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد .در

ﺗﺴﻬﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق

اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه

ﻓﺮدی در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ آن ،ﺗﻌﺮض ﺑﻪ

ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ دﻻﯾــﻞ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺗﻮرﻣــﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزادی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻫﻢ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮف ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ ،ﮐﻪ از دﻫﻪ  50ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای
ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺼﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ و
ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﺎورد
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎری
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﺳﺪاری از
آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺣﺘﯽ آن را ﺑﻪﺷــﺪت ارﺗﻘﺎ داد

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺨﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮج
ﺗﻮرﻣﯽ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪ و ﻣﻘﺼﺮان اﺻﻠﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮرم را زاﯿﯾﺪه
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و
اﺗﻼف وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی
ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻫﻤﯿــﻦ اﺛﻨﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد.
ﺑﻪﻫﺮﺷﮑﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻧﻪ ﺑﺎ درج آﻧﻬﺎ ،اﻗﺘﺼــﺎد ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺘﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺗﻮرم را ﺻﻔﺮ ﮐﺮد! ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
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ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
دﯾــﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگﺗﺮی از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ.
دﯾﻮار از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ اﮔﺮ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔــﯽ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧــﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤــﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 ۵/۵ﻫــــﺰار ﻣﯿﻠﯿـــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن
ارزش ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۳/۴
ﺑــــــﺮاﺑــــﺮ
ﺷﺪن ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺗﻬﺮان
 ۳۶درﺻــــﺪ از ارزش ﻣﻌـــــﺎﻣﻼت ﻟـــــﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌـــﺎﻣﻼت ﺷﮑـــﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۷۷

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۶/۳
ﻣﯿﻠﯿــــــــــﻮن

۲۶۰

ﻣﺮﺗﺒــﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

آ ﮔﻬﯽ ﮔﻮﺷــــﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ

ﺳــــﺎﻣﺴــــﻮﻧﮓ ﺑـﺎ  ۴۵درﺻــــﺪ از آﮔﻬـــــﯽﻫﺎ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮیﻦﮔﻮﺷﯽﮐﺎربﺮاندﯾﻮار
ﮔﻮﺷـــﯽﻫﺎی اﭘـــﻞ و ﻫـــﻮآوی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿـــﺐ ﺑﺎ
ﺳﻬﻢﻫﺎی  ۱۸درﺻﺪ و  ۱۲درﺻﺪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی
دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ.

۷۸

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۳۸۰

ﻫﺰار

آ ﮔﻬـــــﯽ ﺗﺒﻠـــﺖ

۲۴۲
ﻣﺮﺗﺒـــــﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾــــﺪ
ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﺖ
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی ﻟﻨﻮو ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اﭘﻞ ،اﯾﺴﻮس
و ﻫـــﻮآوی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮآﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۹۳درﺻﺪ ﮐﻞ آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﺗﺒﻠﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

۷۹

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۴۵/۱٪

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
۱۸/۲٪

اﭘﻞ
۱۱/۸٪

ﻫﻮآوی

۸/۴٪

ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ

۸٪

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮ آ ﮔﻬﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﻧﻮﮐﯿﺎ
۱/۸٪

ﺳﻮﻧﯽ اریﮑﺴﻮن

۱/۷٪

الﺟﯽ

۱/۶٪

آﻧﺮ

۱٪

۳۳/۶٪

ﻟﻨﻮو

۳۲٪

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮ آ ﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠـــﺖ

اچﺗﯽﺳﯽ

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
۱۰/۶٪

اﭘﻞ

۹/۶٪

اﯾﺴﻮس
۷/۳٪

ﻫﻮآوی

۸۰

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۱۶۶

ﻫــــﺰار

آ ﮔﻬﯽ ﻫﻨﺪزﻓﺮی

ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﻋﻨﻮان آ ﮔﻬﯽﻫﺎی
ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﮐﺪاماﻧﺪ؟

ﺷﺎرژر

ﻫﻨﺪزﻓﺮی
۱۶۵٫۸۲۳

۸۳٫۶۱۲

ﻗﺎب
۹۴٫۳۲۵

۸۱

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۲۴

درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ آﮔﻬﯽ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻧﻮ
ﺳﻬﻢ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ ﻧﻮ از ﮐﻞ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ  ۱۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ۵۸ .درﺻﺪ
از آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﻮزیﻊ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺗﺒﻠﺖ در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
۵۲٪

۵۱٪

در ﺣﺪ ﻧﻮ
۲۴٪

۲۵٪

ﻧﻮ

۱۵٪
۱۹٪

ﮐﺎرﮐﺮده

۹٪
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

۵٪

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ

ﺗﺒﻠﺖ

۸۲

ﻓﺼـﻞ ۵

ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۱۹

درﺻﺪ

ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﺒﻠﺖ  ۲۷درﺻﺪ اﺳﺖ

ﺳﻬﻢ ﺗﻬﺮان از
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی
ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷــــﺸﻢ ﭘﺮآ ﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ  ۳/۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ
 ۲۵۲ﻫـــﺰار آﮔﻬـــﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از ﺗﻌــــﺪاد
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻫﻮاز،
ﺗﺒﺮیـــﺰ و ﻗـــﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺘــﯽ ﺑﯿﺶ از
 ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۸۳

ﻓﺼـــــــــــــــــﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
دﺳﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎ را در
ﺑﯿﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ دﯾﻮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ
از ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﯾﺎ
ﻓﺮوش ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن را دارﯾﻢ ،ﺑﻪ دﯾﻮار ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
آنﻫﺎ را در دﯾﻮار ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ درآﻣﺪی از ﻓﺮوش آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮ
دﯾﮕﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ
و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻧﮑﺮدن اﯾﻦ وﺳﺎﯾـﻞ از
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

ﻓﺼـﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

۵/۷

ﻣﯿﻠﯿﻮن

آﮔﻬــﯽ در زیﺮدﺳــﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ
آﺷـــﭙﺮﺧــﺎﻧﻪ در ﺳــــﺎل ۱۳۹۹

ﺧـــــﻮی
دارای ﺑﯿﺸـــﺘﺮیﻦ ﻧﺮخ رﺷـــﺪ ﺗﻌـــﺪاد آﮔﻬﯽ
زیﺮدﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﯿﺶ از  ۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪر ﮔﻨـــــﺎوه
دارای ﺑﯿﺸـــﺘﺮیﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﺘﺎی ﻫﺮ
آﮔﻬﯽ در زیﺮدﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ ﺷﻬـــﺮ ،ﻫــــﺮ آﮔﻬﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ
 ۴۷۶ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪر
ﮔﻨـــــﺎوه
۸۶

ﻓﺼـﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

۴۱

درﺻﺪ

ﺳﻬـــﻢ آ ﮔﻬﯽﻫــــﺎی ﻧﻮ در زیــﺮدﺳﺘﻪ
وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

در ﻣﯿﺎن زیﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻬﻢ آ ﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻮ از ﮐﻞ آ ﮔﻬﯽﻫﺎ در وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰی و ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺎ  ۶۱درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ
و در ﯾﺨﭽــــﺎل و ﻓﺮیــﺰر ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮیﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴۲درﺻﺪ
ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ در ﺣﺪ ﻧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻬﻢ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮ و در ﺣﺪ ﻧﻮ در زیﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
۹۲٪

وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰی و ﻏﺬاﺧﻮری
۸۵٪

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮفﺷﻮﯾﯽ
۷۲٪

ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ و ﮔﺎز
۶۰٪

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺸﮏﮐﻨﻨﺪه
۵۳٪

ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮیﺰر

وﺳﺎﯾﻞ آﺷــــﭙﺰی و ﻏـــﺬاﺧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی زیﺮدﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ۴۳درﺻﺪی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۸۷

ﻓﺼـﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

۱۸/۸

ﻣﯿﻠﯿــــــــــــــــﻮن

آﮔﻬﯽ در زیﺮ دﺳـــﺘﻪ وﺳـﺎﯾﻞ
و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬـــــﯽ  ۲۹درﺻـــﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ
آ ﮔﻬﯽ در اﯾﻦ زیﺮدﺳﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲۱۰ﺑـــﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۸

ﻓﺼـﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﺷﻬﺮک
وﻟﯿﻌﺼﺮ

ﺷﻬــــﺮک وﻟﯿﻌﺼــــﺮ
ﺑﻮرس وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ در دﯾﻮار
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۸
ﺷـــــﻬﺮ ﺗﻬـــﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـــﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻋﻨﻮان
ﭘﺮآﮔﻬـــــﯽﺗﺮیﻦ ﻣﺤــــﻠﻪ ﺗﻬـــــﺮان را ﺑﻪ ﺧـــﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﺛﺒﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲/۳ﺑﺮاﺑﺮ
دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺮآﮔﻬﯽ )ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد( ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ

ﮐﻮﻫﺪﺷـــﺖ
دارای ﭘﺮبﺎزدﯾﺪﺗﺮیﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎی زیﺮدﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ
رﮐﻮرد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﺘﺎی ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻫﺪﺷﺖ در اﺳﺘﺎن
ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۳۷۱ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮیﺒﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی
ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

۸۹

ﻓﺼـﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

۴۱

درﺻﺪ

ﺳﻬـــﻢ آ ﮔﻬﯽﻫــــﺎی ﻧﻮ در زیــﺮدﺳﺘﻪ
وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۴۲درﺻﺪ آﮔﻬﯽﻫﺎی اﯾﻦ زیﺮدﺳﺘﻪ در وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺪ ﻧﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دﻣﺶﮔﺮم
ﭼﻪ ﻣﺒﻞ راﺣﺘﯽ

ﻣﺒﻞ و ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ
ﭘﺮآﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ زیﺮدﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺮآ ﮔﻬﯽﺗﺮیﻦ زیﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺒﻞ و ﺻﻨﺪﻟﯽ
راﺣﺘﯽ ﺑﺎ  ۲۳درﺻــــﺪ ،ﻓـــــﺮش و ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎ  ۱۸درﺻــــﺪ و ﺗﺨﺖ و اﺗﺎق ﺧــــﻮاب ﺑﺎ
 ۱۵درﺻﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

۹۰

ﻓﺼـﻞ ۶

ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

 ۶/۴ﻫــﺰار ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ارزش ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻮازم ﺧـﺎﻧﮕﯽ

۳/۲

ﺑــــــﺮاﺑــــﺮ
ﺷﺪن ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺗﻬﺮان

 ۳۰درﺻﺪ از ارزش ﻣﻌــﺎﻣﻼت ﻟـــﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ دﯾــــــﻮار اﻧﺠﺎم ﺷــــــــﺪه ،ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬـــﺮان ﺗﻌﻠﻖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۹۱

ﻓﺼـــــــــــــــــﻞ ۷

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪ .دﯾﻮار ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ؛ ازاﯾﻦرو در اﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﭘﺬﯾﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و آﻓﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد ،ﻫﺪف دﯾﻮار ﺑﻮد .دﯾﻮار ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺷﺪن ﺑﺤﺮان ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن آﺳﯿﺐ زده ﺑﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .دﯾﻮار
ﻓﺮوﺷﮕــﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۷

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

+۱۹

ﻫــــﺰار ﻓــــﺮوﺷﮕﺎه

در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ

۳۲۲

ﻫﺰار

آ ﮔﻬﯽ در دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

۳۲۲

ﻫﺰار

آ ﮔﻬﯽ در دﯾﻮار
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

دﯾـــﻮار ﻓﺮوﺷـــﮕﺎهﻫﺎ در ﭘﻨـــﺞ دﺳــــﺘﻪ ﮐﻠﯽ
ﻣﺮبــــﻮط ﺑﻪ ﺧــــﺎﻧﻪ ،وﺳــــﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﺮای
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۹۴

ﻓﺼـﻞ ۷

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

ﯾﮏ ﻓﺮوﺷـــﮕﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻗﺪﺳﯽ ﺑﺎ
ﺛﺒــــﺖ  ۳۳۹۴آﮔﻬـــﯽ ،ﻓﻌﺎلﺗﺮیﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
دﯾﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻗﺪﺳﯽ
ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از اﻣﮑﺎن
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دﯾﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﺑﺘﺪای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﻮار
از آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺗﮑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﺑﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را در ﺑﺨﺶ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫــﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و
اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻮ ﯾﺎ دﺳﺖ دوم ﺑﺨﺮﻧﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺮاغ دﯾﻮار ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿــﺢ
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﻣﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮان
دﯾﻮار را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾــﻢ .اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺎ از دﯾــﻮار
ﻫﺴﺘﻨﺪ و روزاﻧﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار دارﯾﻢ.

۹۵

ﻓﺼـﻞ ۷

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺸﮏ ﺑﺎ ﺧﺮیﺪ  ۱۴ﻫـــﺰار و ۲۱۳
ﻧﺮدﺑﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮیـﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﺮدﺑـﺎن را در ﺑﯿــﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی دﯾﻮار ﺧﺮیـــﺪاری ﮐــــﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎز را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪﻧﺪ را ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺪاوم در دﯾﻮار ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ.
دﯾﻮار ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤــﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺸـــﺘﺮیﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀــــﻮری
را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮیﻫـــﺎی ﻋﺒﻮری ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺳﺒــﮏ ﺗﺎزهای از
ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﻮم .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﺤﺪودی از
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان دارم.

۹۶

ﻓﺼـــــــــــــــــﻞ ۸

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺰرگ ﺑﺮای آنﻫﺎﺳﺖ .دﯾﻮار ،ﺑﺎ ﺷﺎخوﺑﺮگدادن ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﺎﻟﻨﺪهﺗﺮ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی ﮐﺎرﺟــــﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣـــــﺎﯾﺎن
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۸

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ

+۱/۶

ﻣﯿﻠﯿـــــﻮن

آﮔﻬﯽ در دﺳﺘﻪ اﺳﺘـــﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ

۳۴
درﺻﺪ

از ﮐـﻞ آﮔﻬﯽﻫﺎی دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام و
ﮐﺎریﺎﺑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.

در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ۵۸۴ ،ﻫﺰار آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام و
ﮐﺎریﺎﺑﯽ ﺛﺒـــﺖ ﺷـــﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬـــﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮآﮔﻬﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﺗﻬــــــــﺮان

ﺳﯿﺮﺟﺎن
دارﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﯾﺎزده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۹۹

ﻓﺼـﻞ ۸

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ

اﺳﺘﺨﺪام از ﻃﺮیﻖ دﯾﻮار

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ آﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ  ۶۰۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۴۸درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪه از ﻃﺮیﻖ
آﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۷درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ،ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار
اﯾﺮاﻧﯽ  ۳/۳ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ۶۰۵ .ﻫﺰار
ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۲ﻣﯿﻠﯿﻮنﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

۱۰۰

ﻓﺼـﻞ ۸

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ

زیﺮدﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ آﮔﻬﯽ
ﺳـــﺮاﯾﺪاری و ﻧﻈﺎﻓـــﺖ
۱۶۸۶

ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
۱۵۷۱

آﻣﻮزﺷﯽ
۱۴۳۶

ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﺷﻐﻞﻫﺎ در ﻋﻨﻮان آ ﮔﻬﯽﻫﺎ

ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﻣﺸﺎور

ﭘﯿﮏ

ﻓﺮوﺷﻨﺪه

ﮐﺎرﮔــﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ

ﺣﺴﺎﺑﺪار

ﻣﻨﺸﯽ

ﺑﺎزاریﺎب

۱۰۱

ﻓﺼـــــــــــــــــﻞ ۹

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ
ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار ،ﺑﻪﺟﺰ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺜﻞ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ در دﯾﻮار ،ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮدﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
و ﻓﺮاﻏﺖ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ و زﯾﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان
دﯾﻮار در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﺼـﻞ ۹

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ

 ۱۶۶ﻫﺰار

آ ﮔﻬﯽ در زیﺮدﺳﺘﻪ
ﺗــــﻮر و ﭼــــﺎرﺗﺮ

 ۱۹۱ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌـــﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺮ آ ﮔﻬﯽ
زیﺮدﺳﺘﻪ ﺗﻮر و ﭼﺎرﺗﺮ

۱۰۴

ﻓﺼـﻞ ۹

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ

ﺑﯿﺸــــﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ آﮔــــﻬﯽ در
زیﺮدﺳﺘﻪ ﺗﻮر و ﭼـــﺎرﺗﺮ ،ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﺗﻮر
ﻣﺸﻬــــﺪ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﻫـــﺎدی ﺑﯿﺮﻣﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧﯿــﻢ ۴۹ ،ﻫﺰار و
 ۱۳۷ﺑﺎزدﯾﺪ ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻫﺎدی ﺑﯿﺮﻣﯽ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﯾﻮار ،ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدم .اﻣﺎ اﻣــــﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾــــﻮار
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣــﮏﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻫـــﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮی
داﺷﺘﻨــﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﻣﺰاﺣﻤــﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﺑﺮاﻧـــﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨــﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿــﻦ ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧــﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤــﺎس
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷــﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺧﺪﻣــــﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻏﻠــﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ در ﺗﻬﺮان

۱۰۵

ﻓﺼـﻞ ۹

ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ

ﮐﯿــﺶ ،ﻣﺸﻬﺪ و اﺳﺘﺎﻧﺒــﻮل

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻔﺮ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ در دﯾﻮار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ در
آ ﮔﻬﯽﻫﺎی زیﺮدﺳﺘﻪ ﺗﻮر و ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽﻫﺎی آن  ۶۲درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﮐﯿﺶ ﺑﻮد.

ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﻦ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم و دﯾﻮار از
اﺑﺘﺪای ﮐﺎرم ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ

ﯾﮏ آ ژاﻧﺲ ﻣﺴــــﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋـــﺎﻃﻔﻪ
ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸـــﻬﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
 ۲۰۴آﮔﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻔﺮیﺤﯽ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ و دﺑــﯽ ،دارای رﮐﻮرد
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﮐﺎربﺮ در دﺳﺘﻪ ﺗﻮر و ﭼﺎرﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی ورودی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺎﻏﺬی و آﮔﻬﯽﻫﺎی
ﭼﺎﭘﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رو آوردن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،دﯾﻮار
ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﻣﺎ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺪﻓﻤﺎن اﺳﺖ.

۱۰۶

ﻓﺼـــــــــــــــﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫــﺎی
ﮐﻮﭼــــﮏ
دﯾﻮار ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺘﻠﻔﺮم ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ
ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺸﺎورزان ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ
دﯾﻮار در ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن ﻗﺮار داده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ،ﺑﺪون ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪﻫﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﻪ ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ ،ﺧﺎﺻﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻧﻖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﻮار ،ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

دﯾﻮار ﻫﻤﯿﺸــــﻪ ﺑﺮای ﮐﺎربﺮان ﻋﺎدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﻻی ﻧﻮ ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮده ﺧﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ در دﯾﻮار ﻓﻌﺎلاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮیﻖ
دﯾﻮار ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎربﺮان ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ اﯾﻦ ﮐﺎربﺮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﮐﺎربﺮان ﭘﻨﻞ دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﮐﺎربﺮان ﭘﻨﻞ اﻣـــﻼک
ﮐﺎربﺮان ﭘﻨﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮدرو
ﮐﺎربﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در  ۴آﮔﻬﯽ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎور اﻣﻼک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﮔﻬﯽﮔﺬاران دﺳﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺮﺧﯽ از آﮔﻬﯽﮔﺬاران دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
آﮔﻬﯽﮔﺬاران زیﺮدﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ

۱۰۹

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

۱/۴

ﻣﯿﻠﯿـﻮن

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎربﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ درآﻣـــــﺪ ﺑﻪ دﯾﻮار
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌـــﺪاد ﮐﺎربــــﺮان  ۷دﺳـــﺘﻪﺑﻨــﺪی
ﮐﻪ ﮐﺎربﺮان در آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۴۳۵ﻫﺰار و  ۶۰۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۴ ۱۱۰

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی
 ۴۰ﺳﺎﻟﻪ  -ﻣﺎرﻟﯿﮏ

ﮐﺎربﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ۷۳۴
آﮔﻬﯽ در دﺳﺘﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ را در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در
ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ دارد .ﻗﺒﻞ از دﯾﻮار ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻢ از ﻃﺮیﻖ آﮔﻬﯽﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﻢ از ﻃﺮیـﻖ دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن آﺷــــﻨﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮﺑﯽ دﯾﻮار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﻬﺮان و
ﺷـــــﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاﻓﺶ ﺧﺮیﺪار ﻣﺒﻞﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻫﻢ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺒﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮی دﺳﺖ اول ﺧﺮیﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻞ ﺑﺮاﯾﺶ
ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

۱۱۱

ﻓﺼـﻞ ۱۰
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ﮐﺎربﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﺎ  ۳۵۹آﮔﻬــــﯽ در دﺳـــﺘﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸـــﺘﺮیﻦ
ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽ را در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻬﺪی ﮐﺎﻇﻤﯽ

 ۲۷ﺳﺎﻟﻪ  -اﺻﻔﻬﺎن

اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺎ از ﻃﺮیﻖ دﯾﻮار و در ﮐﻨﺎرش ﺳﺎﯾﺖ و
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻣﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﻮار ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮕﯽ در ﺟﺬب اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼــــﻮل
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺎر ﻣﺎ را ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز دﯾﻮار ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ اﺑـﺰارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴـــﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤــﮏ آن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼتﻣﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

۴ ۱۱۲

ﻓﺼـﻞ ۱۰
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ﺑﺮﻧــﺞ
ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ واژه در
زیﺮدﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺑﯿـــــﺶ از  ۸۱ﻫــــــﺰار ﺑﺎر ﺗﮑــﺮار ،ﭘﺮاﺳﺘﻔــﺎدهﺗﺮیﻦ واژه در زیﺮدﺳــﺘﻪ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﻤﺎت در زیﺮدﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ

ﻋﺴﻞ
۵۳٫۲۱۱

ﺿﺎﯾﻌﺎت

ﻗﻔﺴﻪ

۵۸٫۸۷۵
ﮐﻔﺶ
۲۸٫۱۲۴

۲۷٫۷۰۸

زﻋﻔﺮان
۳۸٫۰۶۷

ﮔﺮدو

۳۶٫۴۹۶

ﺑﺮﻧـﺞ
۸۱٫۶۴۲
ﮐﺎرﺗﺨﻮان

اﻧﮕﻮر

۲۶٫۲۶۸

۲۳٫۳۱۷

ﻟﺒﺎس
۲۹٫۱۱۶

روﻏﻦ

۲۷٫۶۲۲

۱۱۳

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﺎربﺮی ﺑﺎ ﺛﺒﺖ  ۸۰آ ﮔﻬـــﯽ ﻓـــﺮوش ﺑﺮﻧﺞ در
زیﺮدﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ در ﺳـــﺎل ،۱۳۹۹
ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد آ ﮔﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﻧﺞ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﮐﺎرم را از ﺻﻔﺮ و ﺑﺎ آﮔﻬﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ در دﯾﻮار ﺷﺮوع ﮐﺮدم،
اﻣﺎ اﻻن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾــﻮار ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ زیﺎدی در ﺗﺒﺮیﺰ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮیﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهام ،ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
از ﻋﻤﻠﮑــﺮد دﯾـــﻮار ،ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫـــﺎی ﻧﻮﭘﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ.

۱۱۴

ﻓﺼـﻞ ۱۰
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دﯾﻮار ،ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﺎورزان

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺎورزان ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از ﻃﺮیﻖ دﯾﻮار
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﯾـــﻮار ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤــﮏ ﮐـــﺮده ﺗﺎ ﺑﺘـــﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ را ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽﺗﺮ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺎزار ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ
دﻻلﻫﺎ ،ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺰیﻨﻪ ﮐﻤـــﺘﺮی ﺑــــﺮای ﺧﺮیـــﺪ
ﻣﺤﺼـــﻮل ﺑﭙـــﺮدازد.

۱۱۵

ﻓﺼـﻞ ۱۰
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ﮐﺎربــــﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﻗﻮﯾﺪل ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ۱۱۰
آ ﮔﻬـــﯽ ﻓﺮوش روﻏﻦ زیﺘﻮن ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ
ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﺣﺎوی ﮐﻠﻤﻪ روﻏﻦ را در ﺳﺎل
 ۱۳۹۹ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻬﺪی ﻗﻮﯾﺪل
 ۳۴ﺳﺎﻟﻪ  -ﮔﯿﻼن

ﻣﻦ در ﮔﯿﻼن ﮐﺸﺎورزم و زیﺘﻮن ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻢ .دﯾﻮار ﺣﺮف
اول و آﺧﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﺮان ﺑﺪون واﺳﻄﻪ
زیﺘﻮن و روﻏﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ .از روزی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﻢ
را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﯾﻮار و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﻻل ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ،
ﮐﺴﺐوﮐﺎرم روﻧﻖ زیﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .از ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی دﯾــﻮار
ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ دورﺗﺮیﻨﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .ﻧﻪ
ﻣﻐﺎزهای دارم ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﯾﻮار ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑﺪون دﯾﻮار ﮐﺎرم ﻓﻠﺞ ﺑﻮد.

۱۱۶

ﻓﺼـﻞ ۱۰
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زﻫﺮا ﻧﺼﺮاﻟﻠﻬﯽ و ﻫﻤﺴﺮش آﻗﺎی ﺻﻔﺎﯾﯽ
ﮐﺎربﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم زﻫﺮا ﻧﺼﺮاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ۵۴
آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد
آﮔﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ واژه اﻧﮕﻮر را در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 ۳۳ﺳﺎﻟﻪ  -ﻗــــــﻢ

ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻃﺒﯿﻌﯽ داریﻢ .ﺑﺨﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دﯾﻮار
اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
ﻣﺤﺼﻮل ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ دﯾﻮار ﻧﺒﻮد ،اﺻﻼ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺎ
روﻧﻘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻐﺎزه داریﻢ ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺗﻨﻬﺎ راه
ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی دﯾﻮار اﺳﺖ.

۱۱۷

ﻓﺼـﻞ ۱۰
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ﯾﺨــــﭽﺎل
ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﻤﻪ در آ ﮔﻬﯽﻫﺎی زیﺮدﺳــــﺘﻪ
ﺗﺠﻬﯿـــﺰات و ﻣﺎﺷـــﯿﻦآﻻت
واژه ﯾﺨﭽـــﺎل ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠـﻤﻪ در زیﺮدﺳﺘﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ
زیﺮدﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﺜﻞ
ﯾﺨﭽﺎل و ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﻤﺎت در زیﺮدﺳﺘﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

ﯾﺨﭽﺎل

ﺻﻨﺪﻟﯽ ۱۳۰٫۲۵۵
۹۳٫۰۷۰

ﻣﯿﺰ

۹۳٫۴۰۴

وﯾﺘﺮیﻦ
۵۵٫۰۵۱

ﮐﺎرﺗﺨﻮان
۳۸٫۰۶۷

ﻗﻔﺴﻪ

دریﻞ

۴۷٫۹۱۷

۵۷٫۴۰۸

۱۱۸

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﺳﺎﻋـــﺖ
ﭘﺮﺗﮑــــــــــﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﻤــــــــﻪ در زیﺮدﺳﺘــــــﻪ
وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی

ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻫﻨﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
زیﺮدﺳﺘﻪ دﯾﻮار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﯿﻒ
وﺳﯿﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ از زﻧﺎن ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺧﻮشذوﻗﯽ ﮐﻪ
ﺣﺼﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ از ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزﻫﺎی
ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﻮزندوزیﻫﺎی ﮐﺎر دﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ.

۱۱۹

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮیﻦ ﮐﻠﻤﺎت در زیﺮدﺳﺘﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی

آﯾﻨﻪ

۱۹۱٫۳۴۶

ﺳﺎﻋﺖ
۲۷۵٫۹۵۷

ﺗﺎﺑﻠﻮ

۲۶۹/۴۵۴
ﺷﻤﻌﺪان
۷۵٫۵۶۵

ﻣﺠﺴﻤﻪ
۱۵۶٫۸۴۰

ﮔﻠﺪان
۱۹۱٫۳۸۲

۱۲۰

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﺎربﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺮان ﺣﯿﺪری ﺑﺎ  ۲۰۴آﮔﻬﯽ
رﮐﻮرددار ﺗﻌﺪاد آﮔﻬﯽ ﺳﺎﻋﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻬﺮان ﺣﯿﺪری
 ۲۸ﺳﺎﻟﻪ  -ﺗﻬﺮان

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﯾﻮار ﻣﺪﯾﺮیﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن دﯾﻮار ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮیﻊ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ
ﻣﺰیﺖ ﺑﺨﺶ دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،وﯾﺘﺮیﻦ داﺋﻤﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﻫﺰیﻨﻪ و ﯾﮑﺠﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬاریﻢ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﺳﺎﻋﺖ اﯾﺴﺘﺎده و دﯾﻮاری و روﻣﯿﺰی ﻓﻌﺎل
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮری ﻧﺪاریﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ از دﯾﻮار واﻗﻌﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ دارم.

۱۲۱

ﻓﺼـﻞ ۱۰

دﯾﻮار و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﺎربـــﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎدات ریﺤﺎﻧـــﯽ ﺑﺎ
 ۷۰آ ﮔﻬـــﯽ ﻗﺎب دﯾﻮارﮐﻮب ،ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد
آﮔﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ واژه ﻗﺎب را در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎدات ریﺤﺎﻧﯽ
 ۳۶ﺳﺎﻟﻪ  -ﻗــــــﻢ

دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎب دﯾﻮارﮐﻮب را آﻏﺎز ﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
آﮔﻬــﯽﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫــﯽ دﯾــــﻮار آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻋﺎدی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻃﺮیﻖ دﯾﻮار ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرم روﻧﻖ دادﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـــﺮ ﻫﻢ ﺗﻨﻬــــﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﮔﻬــﯽﻫﺎ و ﺻﻔــﺤﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕـــﯽام را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮم و
ﻫﺮ روز ﮐﺎرم روﻧــﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺧﻮﺷﺤــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ در دﯾﻮار آﺷﻨﺎ ﺷﺪم.

۱۲۲

ﻓﺼـــــــــــــــــﻞ ۱۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
دﯾﻮار ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑـﺮی ﮐﻪ روزاﻧﻪ  ۳۵۳ﻫــﺰار
آﮔﻬﯽ در دﯾﻮار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ،
ﭘﺎﺳﺨــﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧــــﯽ دﯾـــﻮار ﺑﻪﺻﻮرت
ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۱۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

+۲

ﻣﯿﻠﯿـﻮن

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﻮار

ﻣﻌـــــــــﺎدل

۱۰۲

ﻫﺰار و
ﻣﻌــــــــــــــــــــــــــــﺎدل
 ۸۷۰ﺳــــﺎﻋﺖ
ﻣﮑــﺎﻟـــــــــــﻤﻪ

 ۱۱ﺳﺎل و
 ۹ﻣــــﺎه

 ۶۴ﺗﻤﺎس

ﺗﻌــﺪاد ﻣﺘﻮﺳـــﻂ روزاﻧﻪ ﺗﻤــﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ.

۱۴۲

ﮐﺎرﺷــــــﻨﺎس
در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾـــــــﻮار،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﺎربﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﺸﮑﻞ ،ﻧﻘﺪ
ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
 ۲۴ﺳــــﺎﻋﺘﻪ دﯾــــﻮار ﺑﻪ ﺷــــﻤﺎره ﺗﻤـــﺎس
 ۰۲۱-۴۳۰۰۳۰۰ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

۱۲۵

ﻓﺼـﻞ ۱۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺳــــﺎﻋﺖ  ۱۱ﺗﺎ  ۱۲ﻇـــﻬﺮ ﺷـــﻠﻮغﺗﺮیﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﻮده اﺳﺖ.
۰۰:۰۰

۵٪
۰۸:۰۰

۱۴٪

۱۱:۰۰
۱۴:۰۰

۲۶٪
۲۰٪

۱۷:۰۰

۱۹٪
۲۰:۰۰

۱۶٪
۲۴:۰۰

۱۲۶

۸۰
درﺻﺪ

س

در ا
ﻣﺸﮑﻞ وﻟﯿـﻦ
ﺗ
ﻤ
ﺎ

ﺣﻞ

ﻓﺼـﻞ ۱۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﯾﮑــــﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ  FCRﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ در
اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد در دﯾﻮار  ۸۰/۷۳درﺻﺪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎربﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

۴۲٪

ﺳﻬﻢ ﺗﻤﺎسﻫﺎ

 ۳۰ﺗﺎ ۶۰

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۶۰

۱۱٪

۱۰٪
 ۵ﺗﺎ ۱۵

 ۰ﺗﺎ ۵

 ۱۵ﺗﺎ ۳۰

۱۵٪

۲۲٪
زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر
)ﺛﺎﻧﯿﻪ(

۴ ۱۲۷

ﻓﺼـﻞ ۱۱

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

۹۱

درﺻﺪ

ﺗﻤـــﺎسﮔﯿــــﺮﻧﺪﮔﺎن از ﮐﯿـــﻔﯿﺖ ﭘﺸــــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
راﺿﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ

در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﻮار ،ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎس ،از
ﮐﺎربﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در  ۹۱درﺻﺪ از
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮب ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮب ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷـﻠﻮغﺗﺮیﻦ و
ﺧﻠﻮتﺗﺮیﻦ روزﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺟﻤﻌـــﻪ

۱۲۸

ﻓﺼــــــــــــــــﻞ ۱۲

ﭼــﺖ دﯾﻮار
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن دﯾﻮار ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷـــﻨﺪه ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺳﺖ .دﯾﻮار
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ارﮐﺎن ،اﻣﮑﺎن ﭼﺖ را ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ
ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،ﻓﻀﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﻓﺸﺎی ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ آﮔﻬﯽﮔﺬار و آﮔﻬﯽﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و راه
را ﺑﺮ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪد.
ﭼــﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از
ﯾﮏ ﺳﻮ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ از ﺳﻮی دﯾﻮار ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب
ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار روﺑﺮو ﺷﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۱۲

ﭼﺖ دﯾﻮار

۶۴۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

در ﺳــﺎل  ،۱۳۹۹ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﺘﻨﯽ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه در آ ﮔﻬﯽﻫﺎ  ۶۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۴۰
ﻫﺰار و  ۶۷۱ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۳/۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﭘﯿـــــــــــــــﺎم

ﺗﻌــــﺪاد ﮐﻞ ﭘﯿﺎمﻫﺎ در ﺳــــــﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ۳/۹ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ،از ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۳۱

ﻓﺼـﻞ ۱۲

ﭼﺖ دﯾﻮار

ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ روی ﯾﮏ آ ﮔـــﻬﯽ ﺑﺎ
 ۱۰ﻫﺰار و  ۹۲ﻣﮑـــﺎﻟﻤﻪ ﻣﺮبﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ آ ﮔﻬﯽ
اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﺎﺳﮏ و ﭘﺪ اﻟﮑﻠﯽ در ﻣﻨﺰل اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۳۲

ﻓﺼـﻞ ۱۲

ﭼﺖ دﯾﻮار

 ۷۴درﺻﺪ

ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار در ﺑﯿﺶ از ﺳﻪﭼﻬﺎرم آ ﮔﻬﯽﻫﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ از ﻃﺮیﻖ اﺑﺰار ﭼـــﺖ دﯾﻮار را
ﻓﻌﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.

 ۷۷درﺻﺪ

۷۷

آﮔﻬﯽﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭼﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
درﺻﺪ دارﻧﺪ.

٪
+۴

آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽﮐﻪﮔﺰیﻨﻪﭼﺖ
در آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

۱۳۹۹

۱۳۹۸

اﺳﺘﺨﺪام و ﮐﺎریﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﭼﺖ دﯾﻮار
ﺑﺎ در ﻧﻈـــﺮ ﮔﺮﻓـــﺘﻦ ﺗﻌــــﺪاد آ ﮔﻬـــﯽﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ،دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام و
ﮐــﺎریﺎﺑﯽ ﺑﺎ  ۱۵ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑـﻪازای ﻫﺮ آ ﮔــــﻬﯽ،
ﭘﯿﺸﺘﺎز دﺳﺘﻪﻫﺎی دهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۱۳۳

ﻓﺼـﻞ ۱۲

ﭼﺖ دﯾﻮار

۱۹

ﺳﻬـﻢ آﮔﻬـــﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗﻨــــﻬﺎ راه
درﺻﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽﺷﺎن ﭼﺖ دﯾﻮار اﺳﺖ.
در ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ از ﮐــــﻞ آﮔﻬــــﯽﻫﺎ ،آ ﮔﻬـــﯽﮔﺬار
ﺷـــﻤﺎره ﺗﻤـﺎس ﺧﻮد را در آﮔﻬـــــﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﮑــﺮده و ﻣﮑﺎﻟﻤـــــــﻪ ﻣﺘﻨــــــﯽ ﺗﻨﻬـــﺎ روش
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه از ﺳﻮی آ ﮔﻬﯽﮔﺬار ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎربﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﺗﻨـﻬﺎ  ۴درﺻـــﺪ
از آﮔﻬﯽﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﻼم ﻮﺟﻮده؟
ﻫﻨﻮز ﻣ

ﺳﻼم
ﺑﻠﻪ...

ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼــــﺖ دﯾﻮار:
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻤﻼت
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻒ
اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و وﯾﺪﯾﻮ
ﭘﺴﺘﭽﯽ ،ﺗﻨــــﻬﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾــــﻮار ﺑﺎ ﮐﺎربﺮان
در ﭼــــﺖ

۱۳۴

ﻓﺼـﻞ ۱۲

ﭼﺖ دﯾﻮار

ﭼﺮا ﭼﺖ ﮐﺮدن در دﯾﻮار اﻣﻦﺗﺮ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺖ ﺑﺎ ﮐﺎربﺮ دﯾﮕﺮ دﯾﻮار ،ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﺎربﺮ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
دﯾﻮار ﮔﺰارش ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزار و ﺗﻮﻫﯿـــــﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻼﻫﺒــــــﺮداری.
ﻣﺴﺌــــﻮﻻن دﯾﻮار ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔــــــﺰارش ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎربـــﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺖ ﮐﺮدن او را
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

۲۶۶
ﻫـــــــﺰار

ﮐﺎربﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻮار ،ﯾﮏ ﮐﺎربﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻪ در ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ۷ ،۳ ،۱ﯾﺎ  ۳۰روز ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﮐﺎربﺮﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺑﺮای  ۲۶۶ﻫﺰار و  ۸۰۰ﮐﺎربﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﯿﻦ  ۱ﺗﺎ  ۳۰روز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

۱۳۵

ﻓﺼـﻞ ۱۲

ﭼﺖ دﯾﻮار
ﺷﻬﺮزاد ﻫﻤﺘﯽ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎربﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ!
ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در ﻓﻀﺎی

ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .آدمﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ

ﻣﺠﺎزی ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان

و ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن ﮐﻠﻮﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺸﺖ راﯾﺎﻧﻪ و ﺗﻠﻔﻦ

اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روزﮔﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش در اﯾﻦ ﻓﻀـــﺎ

ﻫﻤﺮاه ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن

ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﯿﻤﺎری

ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزیﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه در

ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﻮژهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه و ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن

ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد

ﮐﺎرﻣﻨﺪ را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از او ﺳﺎﯾﺰ و

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ رخ ﺑﺪﻫﺪ .ﺳﺮﻗﺖ،

ﻗﺪﺷﺎن را ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان در دﯾﻮار ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﮐﻼﻫﺒﺮداری،

ﺗﺮوﯾﺞ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ

دﯾــــﻮار در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ

ﻣﺸــﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺼــﻮل ﺧــﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ

ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه زﻧﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را

ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .آزارﮔﺮﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان زن را

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در دﯾﻮار ﺑﻪ

ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎمﻫﺎی

در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ

دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ

ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﺳﺖ .اﻣــــﺎ ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ

اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در اﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴــــﯽ در ﺧﯿـــﺎﺑﺎن و
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﯾﺎ در ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ

آزارﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﭼﺖ دﯾﻮار ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﻮار در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ

ﺣﺮﯾﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آدمﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و آزار

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در

ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻼﻣﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺮاد و در ﺻﺪر ﻣﺎﺟﺮا زﻧﺎن

ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺖ دﯾﻮار ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وﺣﺸﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﺎ

اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد

واﮐﻨﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿــﺰ و اﻋﺘﺮاﺿﯽ زﻧﺎﻧــﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض آزار ﻗﺮار

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎنﺷﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری

دارﻧﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ رﮐﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت آنﻫﺎ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ.

۱۳۶

ﻓﺼـــــــــــــــﻞ ۱۳

دﯾــﻮار ،ﻓــــــــــﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ
ﮐﺴـﺐ وﮐـــﺎر
دﯾﻮار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درﺧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
اﯾﺮانزﻣﯿﻦ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ازاﯾﻦرو،
ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧــــﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾــﺮان ﻣﻮﻇﻒ
ﻣﯽداﻧﺪ .دﯾﻮار ﺟﻬﺎن را ﻓﻘﻂ از درﯾﭽﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻓــﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿــﺖ ،ﮔﺮوهﻫــﺎی
ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾــﺴﺖ و
ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ ،از رﻫـــﮕﺬار ﺗﻮﺳﻌـــﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﺪ.

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﯽ در دﯾﻮار اﻓﺘﺎد؟
ﺟﺬب  ۵۰ﻫﺰار ﻣﺸﺎور اﻣﻼک

آﻏﺎز دورﮐﺎری در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس دﯾﻮار

ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﻨﻞ آ ژاﻧﺲ اﻣﻼک ﺗﻬﺮان

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎسﻫﺎ
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮﮐـــــﺰ ،از اردﯾﺒﻬﺸــــﺖ ،۱۳۹۹
ﺗﻤﺎسﻫــــﺎی ﮐﺎربﺮان دﯾﻮار را از
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻓﺮوردﯾﻦ

اﻣﻼک
ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻓﺮوردﯾﻦ

ﻓﺮوردﯾﻦ

اردﯾﺒﻬﺸﺖ

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

اﻣﻼک

دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

آﻏــﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾــﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و اﻋﻤﺎل

ﺛﺒــﺖﻧﺎمﻓﺮوﺷــــﻨﺪﮔﺎنآﻓـــﻼﯾﻦ

ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﺑــﺮایﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی

ﻓﺮوﺷــــﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾــــﻮار

آﻓﻼﯾﻦ ،ﭘﻨﻞ ﻓﺮوﺷـــــﮕﺎه دﯾﻮار

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای

اﯾﻦ ﻣﺪت ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

دﯾﺪه ﺷـــﺪن در ﻓﻀـــﺎی آﻧﻼﯾﻦ

آﻏﺎز ﺟﺬب  ۱۳۰۰آ ژاﻧـــﺲ اﻣﻼک

آﻏـــﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد.

ﺑﺮای ﭘﻨﻞ آ ژاﻧﺲ اﻣﻼک ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﺧﻮد را در دﯾﻮار اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده و از
اﻣﮑﺎﻧﺎت آن اﺳﺘـﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

۱۳۹

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺟﻠﻮﮔﯿــــﺮی از اﻧﺘﺸـــﺎر آﮔﻬــــﯽ

اﺟﺮای ﭘﻮﯾﺶ رﮐﺎب ﺳﻔﯿﺪ

ﮐﺎﻫـﺶ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳـــﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎ

ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ

دﯾﻮار در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی

 ۹۰درﺻـــــﺪ آ ﮔﻬﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ از

دﯾــﻮار در ﺗﻌـــــﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﻌــــﺎﻻن

دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ

اﻧﺘﺸــــﺎر در ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵دﻗﯿــــﻘﻪ

ﻣﺤﯿﻂزیﺴﺖ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸــــــــﺎر

ﺧﺮیﺪ دوﭼﺮﺧﻪ و اﻫﺪای آن ﺑﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

آﮔﻬﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋــﻪ

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم ،از اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ

ﺣﯿﺎت وﺣﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻬــــــﺮ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣــــﺮداد

اﻋﺘﻤﺎد
آذر

ﺷﻬﺮیﻮر

آﺑﺎن

ﺧﻮدرو

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اراﺋﻪ اﺑــــــــﺰار ﺗﺨﻤﯿــــﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدرو ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ۸۵٪
ﺑﺎ اﻋﺰام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﻮدرو و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک،
ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی
ﮐﺎرﮐﺮده ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس اﺑﺰار ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو
ﮐﺎرﮐﺮده در دﯾﻮار اراﺋﻪ ﺷﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌـــــﺎﻻن ﺣﻘـــــﻮق زﻧﺎن

۱۴۰

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾــــﺲ زوﻧﮑﻦ

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﻣﮑـــــﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﺳﺮوﯾﺲ زوﻧﮑﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺧﻮدروﻫـــــــﺎی ﻣﺸــــــــــــﺎﺑﻪ در

ﻣﺎﻟﮑــــﺎن آﮔﻬﯽﻫــﺎی ﻋـــــﺎدی

آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺳـــــــــــﻮاری

ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺸـــﺎوران

ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎربﺮان

ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ اﻣﻼک
در دﯾــــــﻮار وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘـــﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺷﺎن را
اﺟﺎره دﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ.

اﻣﻼک
دی
آذر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﻮدرو
ﺑﻬﻤﻦ
دی

ﺑﻬﻤﻦ

اﻋﺘﻤﺎد

اﻣﻼک

آﻏﺎز ﭘﻮﯾــــﺶ اﻫﺪای ﮔﻮﺷـــﯽ و
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﻨﻞ ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺘﻘـــﻞ

ﺗﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ،

اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺸﺎوران ﻣﺴﺘﻘﻞ ،آن دﺳﺘﻪ از

ﻣﺪارس ﮐﻼسﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ

اﻫﺪاف ﻣﻬــــﻢ ﺗﯿﻢ اﻋﺘﻤــــﺎد،

ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون

ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .دﯾﻮار

ﮐﺎﻫـــــﺶ ﮐﻼﻫﺒﺮداری در دﯾﻮار،

آﻧﮑﻪ در ﺑﻨﮕــــﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺸـــــﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﮐﻤﭙﯿﻦ اﻫﺪای

ﮔﺰارش ﮐﺎربﺮان در دو ﺑﺨﺶ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘـــﻘﻞ در

ﮔﻮﺷﯽوﺗﺒﻠﺖﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺤﺮومرا

ﻋﻤﻮﻣﯽوﮐﻼﻫﺒﺮداریوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮیﺪ ،ﻓﺮوش ﯾﺎ اﺟـــﺎره

آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﮐﺎﻫﺶ اﺳﭙﻢ در دﯾﻮار اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻣﻼتﻣﻠﮑﯽﻧﻘﺶدارﻧﺪ.

۱۴۱

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻮزیﻊ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﭘﺎﯾـــــــﺎﻧﯽ ﺗﻮزیﻊ

ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃـﻖ

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻫـــﺪاﯾﯽ

ﻣﺤﺮوم

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم

ﮔﻮﺷــﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ

ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨـــــــــــﺪ ﺟﻤﻊآوری

ﮐﺎربﺮان در اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ،

ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﻫﺪاﯾﯽ از

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻮزیـــــــﻊ آنﻫﺎ در

ﺳـﻮی دﯾﻮار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤــــﺮوم

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪوﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪﺗﻮزیﻊﺷﺪ.

ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﻔﻨﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻬﻤﻦ

اﺳﺘﺨﺪام
اﺳﻔﻨﺪ

اﻓﺰودن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒـــﺖ و اﻧﺘﺸـــﺎر آﮔﻬﯽ
ﺳﺮوﯾﺲاﺳﺘﺨﺪام
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺮای
ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن،
ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺘﺨﺪام در دﯾــﻮار ﺑﺎ
اﻓــــﺰودن ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼـــﺼﯽ،
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷــــﺪ.
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻮار
دﯾﻮار ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .دﯾﻮار در اﯾﻦ راه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﻌﺮیﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﻮار در
ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﻫﺪای وﻧﺘﯿـــــﻼﺗﻮر
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸــــﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ۱۹-

در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﻌﺪاد ۲وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﺑﻬﺎرﻟﻮ ﺗﻬﺮان،
 ۲ﻋﺪد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺜﺖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﻨﻨﺪج و  ۱دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮوﻧﻮﺳﮑﻮپ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ ﺗﻬﺮان از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ آﮔﻪﭘﺮدازان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )دﯾﻮار(
واﮔــﺬار ﺷﺪ.
وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﯾﮑﯽ از ﺿﺮوریﺗﺮیﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی راﺑﻂ ﮐﺎربﺮی ﺑﺮای

ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و اﻓـــﺮاد دارای اﺧﺘــﻼل ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
در ﺟﺸﻨﻮاره وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ  ۱۳۹۹دﯾﻮار ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮیﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد
دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿـــﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد دﺳﺖﮐﻢ ۶۰۰
ﻫﺰار ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ و  ۱۵۰ﻫﺰار ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﻮار وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺗﺠﺮبﻪ ﮐﺎربﺮی دﯾﻮار ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ و ﮐﺎر ﺑﺮ روی
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ،
اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢﺑﯿﻨﺎ و اﺧﺘﻼﻻت دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮررﻧﮕﯽ آﺳﺎن
ﮐﺮد .ﻫﻤﭽــــﻨﯿﻦ ﺗﻤـــﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﻮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺮیﻒ ﺷــــﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑـــــﺮای
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪﺧﻮان ﯾﺎ  Screen Readerﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﭘﻮریﺎ ﺣﺎﺗﻤﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن

ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺎدی دﯾﻮار ﻫﺴﺘﻢ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزم را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮار ﺧﺮﯾﺪهام ﯾﺎ ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﻧﺪاﺷﺘﻪام را در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﮔﻬﯽ ﮐﺮدهام .ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﺟﺰو
اﺟﺘﻤﺎعاﻧﺪ؛ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از دﯾﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از آﮔﻬﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد در دﯾﻮار ﮐﺎﻻﯾﯽ
را آﮔﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﻢﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﻮار ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﻮار را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز از ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﮔﻬﯽﺷﺪه را ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎی دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎلﺷﺪه ﺑﺮ آﮔﻬﯽﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﮔﻬﯽﮔﺬارﻫﺎ ﭼﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

۱۴۶

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

اﻫﺪای ﮔﻮﺷﯽ و ﺗﺒﻠﺖ
ﺑﻪ داﻧــــــﺶآﻣــــــﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
از زﻣﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،درس و ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳـــﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﺗﺤﺼﯿـــﻞ راﻫﯽ
ﺑﻪﺟـــﺰ اﺳﺘﻔــــﺎده از ﮔﻮﺷــﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم ﺗﻮان ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ .دﯾﻮار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎربﺮان ﺧﻮد،
ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ،در ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﮐﺎربﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﺳﺖ
ﮔﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﻮار
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ  ۱۳۸دﺳﺘﮕﺎه از
ﺳﻮی ﮐﺎربﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﻮار
ﻫﻢ  ۱۳۸دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﻮ
ﺧﺮیﺪاری ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺟﻤــــﻊآوریﺷـــﺪه از ﮐﺎربـــﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋــــﺎ
 ۲۷۶دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در
دﻫﺪﺷﺖ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و
ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـــــﺪ و روﺳـــــــﺘﺎی ﺑﺰﻧـــﺞ از ﺗﻮاﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔـــﺮاﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳــــــﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻮزیﻊ ﮐﺮد.
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دﯾﻮار

ﺣﺎﻣﯽ رﮐﺎب ﺳﻔﯿﺪ

ﮐﻤﭙﯿﻦ رﮐﺎب ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم از دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺗﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻮا را آﻟﻮده ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دﯾﻮار ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﭼﺮﺧﻪ ﻧﻮ ﺑﺨﺮیﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را در آﮔﻬﯽﻫﺎی دﯾﻮار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار در
راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم اﻫﺪا ﮐﺮد.

۱۴۸

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی اﻣﻦ

ﺑﺮای زﻧﺎن در دﯾﻮار
دﯾﻮار ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﻮار ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﮐﺎربﺮاﻧﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻟﺬا دﯾﻮار ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زیﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد را
ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ،دﯾﻮار در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه
زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﻮرت آنﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ و
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﻧﻈﺎرت و اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش
ﮐﺎربﺮ در ﭼﺖ دﯾﻮار ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ زﻧﺎن در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

۱۴۹

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﻗﺼﻪ ﯾﮏ روﯾﺎﻓـﺮوش
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺮبﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﺷﮑﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را از ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ او

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﮕﺎه اول ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻣﻬﺴﺎ ﯾﮑﯽ از

روﯾﺎﻫﺎﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .او ﺣﺘﯽ ﭘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن

ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم دﯾﻮار اﻣﺎ رواﯾﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد .او ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮدش

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ زﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺴﺐوﮐﺎرش را از ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺮﺷﯽ و ﻣﺮﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش درﺳﺖ

ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﻪزودی ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﮐﺮده ﺷﺮوع ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ دارد ﺑﺎ  3ﻫﻤﮑﺎر و ﻓﺮوش
ً
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎری ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ و اﻣﺮوز ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلﻫﺎ
ﮐﺎرﻣﻨﺪی در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﮐﺎرش را از دﺳـﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺰ ﻣﻼل ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮده ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده ،ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺮا از
ﻫﻨﺮش ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ؟ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ

۳۲۲

ﻫﺰار

آ ﮔﻬﯽ در دﯾﻮار ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ

ﻣﺮبﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﺗﻠﻔﻨﺶ از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﺷﯽ و ﻣﺮﺑﺎﯾﺶ ،ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن
و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻃﺮﻓﺪار داﺷﺖ ،ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ
دﯾﻮار ﻣﯽﮔﺬارد .ﺧﯿﻠﯽ زود اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺴﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻏﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﺮﯾﺪ
دﺳﺖ اوﻟﺸﺎن دارﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻗﺼﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ را ﻫﻢ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻪ  37ﻣﻮرد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻪ

۱۵۰

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﺸﺎورزﻧﯿﺎ
ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ و ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺣﻮزه زﻧﺎن

ﺗﺠﺮبﻪ دﯾﻮار ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آزار
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت و دورهﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی

ﻣﻬﻢﺗﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ

ﮐﺎری ﻣﯽﮔﺬارﻧﯿﻢ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺣﻀﻮر

و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن درﮔﯿﺮ رواﺑﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﯽﺟﻬﺖ

ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .آﻣﻮزش ،ﺗﺪوﯾﻦ آﯿﯾﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺧﺎﻧﻪ دوم ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎﯾﯽ

اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺟﺪی و ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﯿﺎن و ﺑﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ دارﯾﻢ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ

ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ در اﯾﻦﺑﺎره از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ

اﻧﺘﻈﺎر را درﺑﺎره ﺧﺎﻧﻪ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﻢ دارﯾﻢ .آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.

ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎری و ﺣﺮﻓﻪایﻣﺎن ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﯿﺾ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﻮار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در

ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻗﻠﺪرﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ،ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و آﮔﺎﻫﯽدﻫﯽ

آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در
ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ از

ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ آزار زﻧﺎن

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﻃﻼع از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮپﻮش ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زن ﺑﻌﺪ از درج آﮔﻬﯽ

و ﻏﯿـﺮﻫﻢﺟﻨــﺲ ،ﻣﺪﯾـــﺮان ﯾﺎ

اﻗﺪام ﭘﯿﺶﮔﯿﺮاﻧﻪ و ﻋﻤﻠﯽ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ

در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮرد آزارﮔﺮی

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﻮار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در

آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از

ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻢرده ،ﻫﻢﺟﻨﺲ

و ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و آﮔﺎﻫﯽدﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ﺟﻤــﻌﯽ از ﻓﻌــــﺎﻻن زن ﺑﺮای
ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ .دﯾﻮار
در دو ﺑﺨﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﯽ را در

در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد .ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﻮد .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯿﯾﻦﺗﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺧﺮد،

آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽدﻫﯽ

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ

در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎور رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آزارﮔﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺶ

ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﯾﻮار ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۵۱

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر

آﮔﻬﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ
ﺧﺮیﺪوﻓﺮوش ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در دﯾﻮار ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد؛ اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎمﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﯾﻮار را دور ﻣﯽزدﻧﺪ .دﯾﻮار ﺑﺎ دﻋﻮت از ﻓﻌﺎﻻن و ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺣﻮزه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زیﺴﺖ از
آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰوات و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ،در اﯾﻦ راه ﯾﺎریﮔﺮ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻏﯿﺮ

ﻗﺎﺑ

ﻞﻓ

ﺮو
ش

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﯿﺶ از  ۹ﻫﺰار ﮐﻠﯿﺪواژه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ربﺎتﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ دﯾﻮار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﯿﻢ
ﻧﻈﺎرت دﯾﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﻣﻮزش داده ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ آن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﺎزار دﯾﮕﺮ از
دﯾﻮار ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۵۲

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
اﺣﻤﺪ ﺑﺤﺮی
ﻣﺤﯿــــــﻂﺑﺎن

دﯾﻮار ،ﻣﺤﯿﻂﺑﺎن ﺣﯿﺎتوﺣﺶ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺜﻞ دﯾﻮار ،ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ

اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ رﻣﺰﮔﻮﻧﻪ در دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع

و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎ در دﯾﻮار ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎﺳﺖ.

ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ دﯾﻮار ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در

اﺳﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺎ

ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ

ﺷﯿﺐ ﺑﺴﯿــﺎر زﯾﺎدی ،ﺟﻠﻮی ﺧﺮﯾــﺪوﻓﺮوش ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋـــﻪ

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی

ﺣﯿﺎت وﺣﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ اﻣﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در

ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در ﻣﻌﺮض

ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت

اﻧﻘﺮاض را در ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﭼﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدم .دﯾﻮار ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽﻫﺎی آن ﻫﻢ

آﮔﻬﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﯿﻮان ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و او

وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﭘﯿﺸـــــﮕﯿﺮی
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗـــﺮی اﺳﺖ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی ،ﺧﺼﻮﺻـــﺎ در اﯾـــﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از

را از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿــﺖ اﯾﻦ ﮐـــﺎر آﮔﺎه

دﯾﻮار ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺧﺮیﺪوﻓﺮوش ﺣﯿﻮان
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎربﺮ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و او را از
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
ﯾﮏ ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮔﺎم
ﻣﺜﺒﺖ در ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ،از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎ و
ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
ﺣﯿـــــﻮاﻧﺎت آﮔــــﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ردﯾﻔﯽ ﺑـــﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع در ﻧﻈـــــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸـــﺪه ﺑﻮد.

ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی دﯾﻮار در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار،

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﻧﺎن ،دوﺳﺘﺪاران ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎﻫﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض را درآوردهاﯾﻢ و ﻫﺮ

اﺳــﺎس آن ،ﺷﯿـــﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸـــﮕﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ

آﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر از

ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ

دﯾﻮار ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ را ﺑﺎ

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ.

۱۵۳

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﻧﻔـــــــﺮ

۱۰۲۹

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨـﺪان دﯾـــﻮار

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﻮار در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮیﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎربﺮان اراﺋﻪ ﺷﻮد.

دﯾـــــﻮار )آ ﮔﻪﭘﺮدازان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(

۲۷۴
ﻧﻔــــــــﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ

 ۲۹ﺳﺎل

 ۳۴٪زن

 ۶۶٪ﻣﺮد

در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﻌﺪاد  ۱۵۸ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران دﯾﻮار اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۵۷ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ
را زﻧـــــﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.

۱۵۴

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

دﯾﻮار ﺧﻮدرو )ﺧﻮدرو ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ(

۲۳۲
ﻧﻔـــــــــﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ

 ۳۰ﺳﺎل

ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﻮار )ﭘﺮدازش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن(

۳۸۵
ﻧﻔـــــــــــﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ

 ۲۷ﺳﺎل

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﻮار )ﺳﭙﻨﺘﺎ(

۱۴۲

ﻧﻔــــــــﺮ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ

 ۲۵ﺳﺎل

۱۵۵

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
اﺷﮑﺎن آرﻣﻨﺪﻫﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ دﯾﻮار

اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺑﺮای ﮐﺎربﺮان ﻋﺎدی ﺗﺎ اﺑﺪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ
دﯾﻮار ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ دادوﺳﺘﺪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ؛

آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ

ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮ روز زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻬﯿﻨـﻪﺗﺮ

ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﻮدن دﯾﻮار ،ﺻﺮﻓﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮدن در

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ

ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﺳــﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺑﻪ اﺣﺴـــﺎس و ﺗﺠـــﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮی

اﺳﺖ .دﯾﻮار ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از ورﺗﯿﮑﺎلﻫﺎ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ،

دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار زﯾﺎدی از ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده

دﯾﻮار ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای

اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ 88 .درﺻﺪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮان

ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را در ﺑﺎزارﻫﺎی آﻓﻼﯾـــﻦ ﻫﻢ

ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان

داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻋﺎدی ،ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﯾﻮار ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎﺳﺖ؛ دﯾﻮار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺑﺪون وﺟﻮد واﺳﻄﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺻﻞ ﺷﻮد.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ دﯾﻮار از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﻣﺎ در دﯾﻮار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ
و ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

دﯾﻮار ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺣﺬف
واﺳﻄﻪﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .اﺳﺎﺳﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی

دﯾــﻮار ﺧﻮد را ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮانزﻣﯿـــﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .ازاﯾﻦرو ﻗﺮار اﺳﺖ

دﯾﻮار ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎﺳﺖ؛ دﯾﻮار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ

ﺑﻪ ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺧﺮیﺪار ،ﺑــﺪون وﺟـــﻮد واﺳﻄﻪ ﺑﺘــــﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ،ﺑﺪون وﺟﻮد واﺳﻄﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺻﻞ ﺷﻮد

ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ در دﯾﻮار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺠﺎم دادوﺳﺘﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔــــﺎده از ﻧﻮآوری ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﯾﻮار ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن ﺳﺎدهﺗﺮ ،راﺣﺖﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨــﺪﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﯿــﻮهﻫﺎی اﺟــﺮای اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮای

۱۵۶

ﻓﺼـﻞ ۱۳

دﯾﻮار ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺷﻬﺮام ﺷﺎﻫﮑﺎر
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ

ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
 9ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻮار ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ.

ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﺳﺎل  1400ﺑﻪ ﺗﻼش

ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﺟﻤﻊ ﻋﻈﯿﻢ آدمﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ

ﺧﻮد راه دادهاﻧﺪ و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﻤﻪ ذیﻧﻔﻌﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم اﯾﺮان از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ

ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﺎ آﮔﻬﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﮔﻬﯽدﻫﻨﺪه

و ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﺷﺪ اﻋﺘﻤﺎد ذیﻧﻔﻌﺎن در

ﮐﺮدهاﻧﺪ( و  ۱۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺸﺎن را روی دﯾﻮار آﮔﻬﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ

دادوﺳﺘﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻮار اﺳﺖ.

و  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ روی دﯾﻮار اﻗﺪام ﺑﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺧﻮدرو و

ﺗﻤﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺴﺎل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻦ دﯾﻮار ﺗﮏرﻗﻤﯽ

ﺳﭙﺲ اﻣﻼک را ﮐﻪ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی

اﺳﺖ و از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اوﻟﯿﻦ دﻫﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻮار ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ

دﯾﮕﺮ دﯾﻮار ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو را ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای دادوﺳﺘﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾـﻮار ﺗﻠﻘــﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ دوش دارﯾﻢ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿــــﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛
آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧﻞوﺧﺮج ،ﺷﻐﻞ و
داراﯾـــﯽ ،آﻣﻮزش و ﺳﺮﮔﺮﻣــﯽ،

ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧـﺪﮔﯽ روزﻣـــــﺮه ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾــــﻮار ﺗﮑﯿﻪ
ﮐــﺮدهاﻧﺪ .آدمﻫـــﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺧــــﻞ و ﺧـــــﺮجﺷﺎن،
ﺷﻐﻞ و داراﯾﯽﺷﺎن ،آﻣـــﻮزش و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﺷﺎن،
ﻣﻌﺎﻣـــﻼت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی روزﻣﺮهﺷﺎن ﻫﻤــﻪ و
ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ دﯾــــــﻮار ﮔﺮه زدهاﻧﺪ

–ﭼﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﭼﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻘﺎﺿﺎ– اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای
ﺑﺮد-ﺑﺮد را ﺗﺠـــﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼـﺺ ،ﺣﺮﻓــﻪای ،ﭼــﺎﺑﮏ
و ﺧــﻼق دﯾـﻮار ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣـﺎ در ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ،

ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی روزﻣﺮهﺷــﺎن را ﺑﻪ دﯾــﻮار ﮔــﺮه زدهاﻧﺪ.

ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد

ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ

ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دوران ﮐﺮوﻧﺎ

ﺷﺮاﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻧﻮآور را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺮدم ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽداﻧﯿﻢ

ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﺎ در ﺳﺎل  1400ﺣﺘﯽ از رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎل  1399ﻫﻢ

ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻢزﻣﺎن،

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﺟـــﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دﯾـــﻮار ﮐﻪ »ﺳﺎدهﺗﺮ،

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ را

راﺣﺖﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدن دادوﺳﺘﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت« ﺑﺮای

ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﮔﺰارﺷـــﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾـﺪ ﻧﺸــــﺎندﻫﻨﺪه

ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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