درﺑﺎره ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮو و
ﻣﺘﻔﺎوت؛ ﺑﺎزارﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻮع
ﯾﮏ ﺷﺪ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺰاران اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرن و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺑﺪاع ﺷﺪه
اﻧﺪ را دﯾﺪه اﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻏﯿﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﺧﺮﯾﺪ اﺑﺰار و ﮐﺎﻻ و ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎس و
ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪرن و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﻮل زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی

زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻏﯿﺮ از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺻﻨﻒ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺪاران ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده
اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را ﺗﻐﺮ داده اﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻢ از ﻏﺎﻓﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﯾﻢ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎی ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻮع ۱ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺪرن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ
ﻃﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪرن و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
رااز ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﭼﻨﺪان اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ

ﻧﯿﺴﺖ.
آﺳﺎن ﺑﺎر ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر ﺟﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن
و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎزارﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ
را از ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
آﺳﺎن ﺑﺎر در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﻧﮑﯽ از راﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .آﺳﺎن ﺑﺎر
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار راﻧﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎر ﺧﻮد را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮع ﺑﺎر ،ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺎﻓﯽ ﮐﺮاﯾﻪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت در آﺳﺎن ﺑﺎر ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راﻧﻨﺪﮔﺎن را اراﺋﻪ داده
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎن ﺑﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ،راﻧﻨﺪه از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﻈﯿﺮ آن ﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎرﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ  ،اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺘﻨﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎرﺑﺮی اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻘﺎت .راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺣﻤﻞ آن ﻫﺎ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎر ﺻﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺻﺮف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮده و
زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ دور از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای
ﺑﺎر و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮐﻤﺘﺮ وﻗﺖ راﻧﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ
ﺷﻮد و از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی راﯾﺞ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دردﻫﺎی اﺳﮑﻠﺘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﻫﻢ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺪرن ﺷﺪن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺎر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر اراﺋﻪ
داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از آﺳﺎن ﺑﺎر روی وب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻇﺮف ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان اﻋﻼم ﺑﺎر را اﻧﺠﺎم داد .ﻫﺰاران راﻧﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﺎن ﺑﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎر
اﻋﻼم ﺷﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎر ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده آﺳﺎن
ﺑﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎر را روی ﻧﻘﺸﻪ از اﺑﺘﺪای
ﺣﺮﮐﺖ و در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد و از رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﺎر را ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﺰﯾﻨﺶ و اﻧﺘﺨﺎب راﻧﻨﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ از
ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی راﻧﻨﺪه ،ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و آرﺷﯿﻮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎر

ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﺎن ﺑﺎر ،روﯾﮑﺮد ﺣﺬف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﺮی ﻫﺎ را ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﯽ داﻧﺪ و
اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی واﺳﻂ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﮐﺎراﯾﯽ و اﯾﻤﻨﯽ و ﻧﻈﻢ ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ

را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺣﺬف واﺳﻄﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺎدی در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺳﺎن ﺑﺎر از آن دﺳﺘﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﯽ ﺑﺮد ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪرن ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ
ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺷﯿﻮه ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدش ﭼﺮخ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻣﻨﯿﺖ و
ﻃﯽ ﺷﺪن درﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﻠﻘﻪ ای ﻣﻬﻢ در زﻧﺠﯿﺮه روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮل و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

