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رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺎر
ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ – ﻋﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ؛ ﺑﻬﺮوز ﭼﻮداری ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺻﻨﻒ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻨﺰل در ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﻢ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﺴﮑﻦ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻒ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت در دوران رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ ﻣﻐﺎزه دارﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
اﻓﺮادی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻐﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻮﻋﯽ روﻧﻖ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻔﺎرش ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻨﺰل ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در ﺧﺮدادﻣﺎه روﻧﻖ در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ روﻧﻖ ﻓﻘﻂ در ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮوج از رﮐﻮد در
اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ روﻧﻖ در اﺻﻨﺎف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از رﮐﻮد ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺎرش در ﺻﻨﻒ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دو ﻣﻘﻄﻊ از ﺳﺎل
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اوﻟﯿﻦ ﻓﺼﻞ آن ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوردﯾﻦ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن از اواﺧﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ و اواﯾﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﺎل اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎ ﻣﺎه
ﻫﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و روﻧﻖ دوﻣﺎﻫﻪ دارﯾﻢ.

ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و دﮐﻮراﺳﯿﻮن
داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺰل ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ
ﭼﺎپ آﮔﻬﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺻﺎﺣﺐ آﮔﻬﯽ در ﺻﻨﻒ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﻣﻨﺰل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ،
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ و
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻣﺎه  10ﺗﺎ  15ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ
اﻓﺮاد در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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