
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در سالی که گذشت دوم ایرانبررسی صنعت دست

 ۹۷ اسفند

 دیوار گزارش



 

 



 

 



 

 

 

  



 مقدمه
 

 ه گزارش دیواربنگاهی اجمالی 

 یاز کاالها یابخش عمده ایدر تمام دن دومدست صنعت

به  دهد،یم لیوکارها را تشکخانوارها و کسب یمصرف

 یدر کشورها دومدستکه مثال ارزش صنعت  یصورت

 ایدالر استرال اردیلیم ۳۴برابر  بیو کانادا به ترت ایاسترال

 نیا .زده شده است نیدالر کانادا تخم اردیلیم  ۲۸.۵و 

 یناخالص مل دیاز تول یدرصد ۲تا  ۱.۵ نیب یهماعداد س

نسبت در مورد  نیهم در صورتی که .کشورهاست نیا

 رانیدر ا دومدستبرقرار باشد، ارزش صنعت  زین رانیا

 زانیم نیا .شودیدالر برآورد م اردیلیم ۹تا  ۶حدود 

 یخانوارها در اثر فروش کاالها یدرآمد برا جادیعالوه بر ا

به  زیرا ن دارانیخر یبرا هانهیبالاستفاده، کاهش هز

 .همراه دارد

 نهیعالوه بر زم دومدست یمبادله کاالها تیاهم

 یو اجتماع یطیمح ستیز ،یدر ابعاد اجتماع ،یاقتصاد

که عمر  یدومدست یمصرف کاالها .قابل توجه است زین

بدون  یصاحبان قبل یو تنها برا دهینرس انیآنها به پا

آنها  دیتول یمجدد برا یاستفاده است، مانع از مصرف انرژ

 یبرا جوییصرفهفرهنگ  جیباعث ترو نیشده و همچن

 .شودیم هیرویو مصارف ب زیکاهش دورر

 

 

 

 
کاال و گونه و فروش هر  دیامکان خر جادیبا هدف ا وارید

گذشته و  وارید تیسال از فعال ۷ .متولد شد یتاخدم

آن با  یطیمحستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد راتیتاث

 تریجد اریکاربران بس یونیلیمشارکت چند ده م

از  تیبازارها، حما ییکارا یبرا یبستر جادیا .استشده

 یخانگ یکسب و کارها همختلف، کمک ب عیفعاالن صنا

 ،یاجتماع یهاتیبزرگ، فعال یدر حومه شهرها

کمک به  نیو همچن یاهیسرما یکاالها ینقدشوندگ

در  واریبوده که د یاز جمله اهداف ستیز طیحفظ مح

مردم توانسته  یجهت آنها گام برداشته است و با همراه

، دومدست یعالوه بر کاالها .است در آنها موفق باشد

و  یابیامالک، خودرو، استخدام و کار یهادر بخش وارید

 یداشته و مرجع یانقش عمده زیخدمات نمشاغل  ریسا

 .رودیمانند امالک به شمار م یاهیسرما یکاالها یبرا

در سال  واریاز د یاجمال ییگزارش ابتدا آمارها نیا در

 یاجتماع ،یاقتصاد راتیآورده شده و در ادامه به تأث ۹۷

در  .پرداخته شده است دومدستصنعت  یطیمحستیو ز

از اقتصاددانان برجسته کشور از  یکی لیتحلنیز  تینها

 .استارائه شده وارید تیگزارش حاضر و فعال



 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتغال

 استخدام

 مـتقیـسـم

 غیرمستقیم

 نفر ۳۵۰

 کسب و کار ۳۸۰،۰۰۰

 در کل کشور وارید قینفر از طر ۵۰۰،۰۰۰

 تـهـــران

 سایر شهرهای بزرگ

 شـهـرهـای کوچک

 هزار نفر ۱۸۰

 هزار نفر ۱۹۰

 هزار نفر ۱۳۰

 ۸۰ موفق به استخدام  واریـد قیکه از طر یکارفـرمایان دــدرص
 .انددهیرس جهیبه نت تهـفـه کـیتر از ـکماند، ظرف شده کار یروین

  بهترین  التحصیالندانشجویان و فارغ جمعی از
 .های کشور در دیوار مشغول فعالیت هستنددانشگاه

  این آمار شامل فروشندگان کاالهای نو، دست دوم
 و فعاالن بخش خدمات و کاریابی در دیوار است.

 های استخدام این تعداد نیروی کار از طریق آگهی
های کاریابی یا کارفرمایان دیوار که توسط شرکت

 اند.شده است موفق به پیدا کردن کار شدهثبت 



 

 

 

 

 

 لوازم خانگی

 لوازم الکترونیکی

)مبلمان، کاال میلیــــون  ۱.۴دود ـح

به ارزش  (و ... لوازم خانه و آشپزخانه ،فرش

ان ــتوم اردیــــلیم ۷۰۰ دودـح
 .فروش رفته استبه  وارید از طریق

 ل،یموبا)کاال میلیــــون  ۱.۳دود ـح

به ارزش  (…و  ونیزیلوـت انه،ـیت، راـتبل

ان ــتوم اردیــــلیم ۱۴۰۰ دودـح
 .به فروش رفته است وارید از طریق



 

 

 

 

 

 

 خودرو

 )خرید و فروش(امالک 

 میلیون ۷.۴ تعداد آگهی

 میلیارد ۶.۸ هاآمار بازدید از آگهی

 تعداد آگهی

 هاآمار بازدید از آگهی
 

 میلیون ۱۶.۵

 میلیارد ۶.۵

 از کل معامالت تهران دیوار سهم

 درصد ۸۰ تهران ینترنتیمعامالت ا کل از دیوار سهم

 درصد ۲۰



 یک دیوار
 ایران برای همه

دیوار چگونه توانسته است روی 
زیست، فرهنگ و اقتصاد، محیط

های زندگی مردم بسیاری از عرصه
 ایران تأثیر بگذارد؟

مبادله و استفاده مجدد از انواع  یدر راستا یهر اقدام

را  دومدستاستفاده شده، صنعت  یکاالها و اقالم مصرف

چرخه  شیشکل از استفاده باعث افزا نیا .دهدیشکل م

 یستیز طیمح ،یو اثرات مهم اقتصاد شودیعمر کاالها م

 دومدستمبادالت در صنعت  .به همراه دارد یو اجتماع

و فروش، معاوضه و  دیاعم از خر یگوناگون یاهبه شکل

حالت،  کیدر   .ردیگیکاالها صورت م یگذاراشتراک ای

 رد،یگیمورد معامله قرار م اشیاصل یکاال با حفظ کاربر

 یدر حالت .استفاده شده باشد اینو   تواندیکاال م نیکه ا

که  شودیحق استفاده از کاال منتقل م ایو  تیمالک گر،ید

 ایمبادله  نکهیا ایو اجاره امالک است  دیآن خر هنمون

  .ردیگیمعاوضه بدون پرداخت پول صورت م

 زهیبازار همانند همه بازارها، بر اساس انگ نیدر ا تیفعال

کسب درآمد و  یاغلب مردم برا .ردیگیافراد شکل م

ها را در تر مورد استفاده خود، آنکم یاز کاالها ییرها

کمک  زهیبا انگ زیافراد ن یه برخالبت .فروشندیبازار م نیا

عمر  شیافزا ایو  یکاهش آلودگ یبرا ستیز طیبه مح

 نیهمچن .دارند تیصنعت فعال نیکاالها در ا دیمف

 یفایدر ا یسع ازمندیکه با هدف کمک به افراد ن یکسان

 تیبازار فعال نیدر ا زینقش مثبت در جامعه دارند ن

 زهیبا انگ زین یافراد گر،ید ییدر سو .خواهند داشت

تقاضا  ست،یز طیو کمک به مح نهیدر هز ییجوصرفه

افراد با  یالبته برخ .باشندیم دومدست یکننده کاالها

و ارزشمند،  یمیقد یخود به کاالها یمندتوجه به عالقه

  .کنندیبازار م نیدر ا دیاقدام به خر

، امکان دومدستمثبت رونق بازار  راتیجمله تاث از

و  تیفیبعضا باک یاز کاالها نییافراد با درآمد پااستفاده 

 دومدست یکاالها کهنیا لیبه دل .است یمیالبته قد

تقاضا  شوند،یعرضه م ینییپا اریبس یهامتیاغلب با ق

 ترنییپا یدرآمد یهاکاالها افراد  دهک نیکننده غالب ا

 نیهرچه مشارکت افراد در ا بیترت نیبه ا .هستند عهجام

به  تواندیشده و عرضه کاالها باالتر باشد، م ترشیبازار ب

با  واریراستا، د نیدر ا .قشر کمک کند نیبهبود رفاه ا

، شامل دومدستدر صنعت  عیوس اریبازار بس کی جادیا

 دومدستکننده رفاه مصرف شیانواع کاالها، باعث افزا

 یبستر به فروشندگان کاالها نیا نیهمچن .شده است

لباس و پوشاک،  ،یکیالکترون لیاز وسا ، اعمدومدست

مربوط به خانه، کمک کرده است تا با سرعت  لیوسا

در  تیو به فعال ابندیخود ب یکاال یبرا یمشتر یترشیب

  .صنعت ادامه دهند نیا

 

 تأثیرات اقتصادی
 

از کاهش  یناش یرفاه اقتصاد
رفتن  نیاثر از ب بر متیق

 هاانحصارگران و حذف واسطه

انحصار در عرضه و تقاضای بازارها، به عنوان هرگونه 

تر شدن فضای اقتصادی شناخته مانعی در برابر رقابتی

اند تا با از بین پس کشورها همواره سعی کرده .شودمی

بردن انحصارها، راه را برای فعالیت آزاد اقتصادی باز کنند 

  .های رقابت در این عرصه بهره ببرندو از مزیت

دیوار توانسته است تا بازاری بسیار بزرگ، در این زمینه 

برای انواع محصوالت، با تنوع گوناگون و در شهرهای 

این بازار وسیع، با عرضه و تقاضا  .مختلف ایران ایجاد کند

کننده های متنوع بسیار، در عمل قدرت و امکان 

گذاری را از بازیگران بازار گرفته و انحصارها را قیمت

های باال در تمامی براین قیمتبنا .کاهش داده است

و تمامی خدمات موجود  دومدستمحصوالت نو و 

  .استشکسته شده

های موجود، در کنار آن، دیوار با حذف تمامی واسطه

کننده به صورت کننده و مصرفامکان اتصال بین عرضه

مستقیم را فراهم کرده که این موضوع باعث کاهش 

 .است کننده شدهرفشده محصوالت برای مصقیمت تمام

کننده در سطح بدین ترتیب، با کاهش قیمت مصرف

 .ایمخرد، شاهد اثر مثبت بر رفاه اقتصادی خانوار بوده



از  یدیتول یهارونق بازار کارگاه
 توسعه بازار فروش عمده قیطر

 یفروش محصوالت برا یمناسب برا یبازار و تقاضا افتنی

در رونق  یاست و نقش اساس تیدر اولو یوکارهر کسب

موجود، بالغ بر  یآمارها نیطبق آخر .آن بخش دارد

 تیمتوسط در سطح کشور به فعال یکارگاه صنعت ۹۸۰۰

 نهیهز نیبا کمتر دیاند که بااشتغال داشته یصنعت

  .محصوالت خود را به فروش برسانند غات،یتبل

اقتصاد  یکل یهااستیس ستمیاصل ب یاجرا یراستا در

ارزش  جادیدر ا یفرهنگ جهاد تیکه به تقو ،یومتمقا

 یگذارهیسرما ،ینیکارآفر ،یورثروت، بهره دیافزوده، تول

 یتوانسته است بستر واریو اشتغال مولد اشاره دارد، د

 یارائه محصوالت و فروش عمده کاالها یبرا افتهیتوسعه 

 یدیتول یهاکارگاه بیترت نیبه ا .کند جادیا یدیتول

 نیاند از اتوانسته ،یعمدتا کوچک و متوسط برون شهر

 عیاز بازار نسبتا وس یریگفرصت استفاده کرده و با بهره

اقدام به فروش عمده  ،یاواسطه چیبه ه ازیموجود، بدون ن

محصوالت خود کنند و اقتصاد آن بخش را گسترش 

در  وارید ،ییوکارهاکسب نیبا رونق چن جهیدر نت .دهند

  .نقش داشته است میرمستقیاشتغال به صورت غ جادیا

فرصت را  نیا زیبازار ن نیروند باعث شده تا فعال نیا

 تیفعال واریشمرده و در جهت رونق کار خود در د متیغن

هزار کسب  ۳۸۰از  شیب ۹۷به عنوان مثال در سال  .کنند

 .اندتهداش تیفعال واریو کار در د

 

 یبه اشتغال و رشد اقتصاد کمک
کاهش موانع ورود و  قیطر از

 وکارهاتوسعه کسب

 ،یاشتغال و بهبود رشد اقتصاد جادیاز عوامل ا یکی

 یوکار است و از شروط اصلکسب یرقابت در فضا شیافزا

به  یشدن فضا، ورود آزادانه آحاد اقتصاد تریرقابت یبرا

 یحال خروج از بازارها نیسودآور و در ع یوکارهاکسب

 یبرا زانیربرنامه یهکارهااز را یکی نیبنابرا .ضررده است

درآمد سرانه، رفع موانع ورود به  شیجاد اشتغال و افزایا

مجوز و  یدر اعطا ییزدامقررات قیوکارها از طرکسب

 یهاوهیها به شبرنامه نیا .است هیسرما نهیکاهش هز

 نهیزم نیدر ا .شودیم یریگیها پگوناگون توسط دولت

ارائه  زیمتما یتوانسته به اقتصاد کشور، خدمت وارید زین

  .کند

 اریبس یکه بازار فروش محصول یبه عنوان مثال، در زمان 

بازار دارند،  نیدر ورود به ا یپرسود شده و فعاالن سع

 یهاهترکارگانهیهزو کم ترعیکردن هرچه سر زیتجه

 تواندیکننده آن محصول، معرضه یهاو فروشگاه یدیتول

توانسته است در بخش  وارید .رونق آن بازار کمک کندبه 

کند که افراد بتوانند  جادیرا ا یی، فضا«وکارکسب یراب»

وکارشان و توسعه کسب جادیخود را در ا یزاتیتجه ازین

شده توسط  جادیا یفضا کهنیبا توجه به ا .کنند نیتام

با حداقل  زاتیتجه نیمتنوع و بزرگ است، ا اریبس وار،ید

که خود باعث کاهش  رسندیممکن به فروش م متیق

  .استشده هانهیهز ترشیهرچه ب

و  نانیکارآفر یامکان را برا نیا ینترنتیا یفضا جهینت در

 نهیواردان فراهم کرده تا بتوانند با اندک هزتازه

 زاتیفضا است، تجه نیا یهاتیوجو، که از مزجست

 دیکرده و وارد بازار جد نیوکارشان را تامکسب ازیمورد ن

 رادامکان را فراهم کرده تا اف نیا وارید ن،یبر اعالوه .شوند

وکار خود، گسترش و توسعه کسب یبرا ،یفعال اقتصاد

را  یمیقد زاتیزمان ممکن تجه نیتربتوانند در کم

 .کنند دیجد لیوسا زیفروخته واقدام به تجه

 

 یکاالها ینقدشوندگ شیافزا
 خانوار یاهیسرما
 هیسرما تیریدر مد هیسرما ینقدشوندگ زانیم همواره

 ییباال تیاز اهم یاقتصاد یهایریگمیخانوار، در تصم

 ردیگیم میتصم یاکه خانواده یزمان .استبرخوردار بوده

اقدام به  اشیشخص یخودرو ایتا با فروش خانه و 

حاصل از فروش  ینقد انیبتواند جر دیآن کند، با ضیتعو

 ازین بیترت نیبه ا .کند تیریخود را مد یمیقد یکاال

 نیزمان نقد کردن ا ترشیاست تا با کم کردن هرچه ب

 تیریمجدد و مد دیاقدام به خر ،یاهیسرما یکاالها

در  عیبازار وس جادیتوانسته است با ا وارید .کرد ینگینقد

 یهایاز آگه ادیز دیامالک و خودرو، در کنار تعداد بازد

 جهیدر نت .دهد شیمعامالت را افزا کانها، امدسته نیا

 نیو از ا افتهیکاهش  یاهیسرما یزمان نقد شدن کاالها

   .به رفاه خانوار کمک کند زین قیطر



 شیبا افزا یاقتصاد ییکارا بهبود
گردش آزاد  جادیو ا تیشفاف

 اطالعات
بازارها و  لیتحل یبه دست آوردن اطالعات برا همواره

وکارها کسب یبرا یبر منطق اقتصاد یمبتن یریگمیتصم

بتوان گفت  دیشا بیترت نیبه ا .است تیحائز اهم

 نیتراز مهم ،یمتیدر هر بازار و وجود اطالعات ق تیشفاف

توانسته است  وارید .است یاقتصاد تیهر فعال یهاچالش

 یداقتصا یهاتیاطالعات در بهبود فعال آزادتا به گردش 

در هر قسمت و تنوع  یآگه ادیوجود تعداد ز .کمک کند

 یمتیشفاف اطالعات ق انیکاالها و خدمات، در کنار ب

صنعت  نیمورد نظر، باعث شده است که کاربران و فعال

 واریدر د نییپا نهیو با هز یرا به آسان هامتیبتوانند ق

 رانیشهر ا ۶۰در  واریالزم به ذکر است، د .کشف کنند

 یهادر پهنه وارید تیفعال جهیدر نت .حضور فعال دارد

 کندیم جادیرا ا تیقابل نیمختلف، ا یموجود و در شهرها

محصوالت مختلف، با  یرا برا یابیتا بتوان اهداف بازار

 .کرد نییتع یدر شهرها، با دقت باالتر یآگه زانیتوجه م

موجود در  یهاکاهش اصطکاک قیرموارد از ط نیا

 شیوکار و افزاکسب یشدن فضا تریبازارها، به رقابت

 .استکمک کرده رانیدر اقتصاد ا ییکارآ

 

 قیاشتغال از طر شیافزا
بازار کار در  گرانیباز یجورساز

 یابیبخش استخدام و کار
مشکالت  نیمخرب، از بزرگتر یادهیبه عنوان پد یکاریب

افراد به شغل مورد نظر  یابیکشور ما و در کنار آن  دست

 یهادغدغه نیتریکشور از جمله اساس ازیو مورد ن

آمارها،  نیطبق آخر .است نیو مسئول استگذارانیس

هزار نفر  ۱۰۰و  ونیلیم ۳بالغ بر  کارکشوریب تیجمع

کمک به  وار،یاز افتخارات د یکیشک یب .است بوده

که در  یاست، به طور یکاریاشتغال و کاهش ب شیافزا

استخدام  وارید قیهزار نفر از طر ۵۰۰حدود  ۹۷سال 

 .اندشده

مسائل بازار کار در کشورها، مساله عدم  نیتریاصل از

مالقات همزمان کارفرما به عنوان تقاضا کننده، با فرد 

کار شاگرد تراش .باشدیکار مورد نظرش م یایجو

 یکه تمام دیریرا در نظر بگ یادهیو ورز یاحرفه

شاگرد را  ازمندیکار نتراش کیمشخصات مورد انتظار 

زمان مقرر  نیرا در ا گریکدیدو فرد  نیاما ا باشد،یدارا م

در بازار  یمساله جورساز بیترت نیبه ا .کنندیمالقات نم

 توانیم یزمی: چگونه و با چه مکاندیآیکار به وجود م

 نیافراد بالقوه مناسب را به هم متصل کرد؟ به ا نیا

از علل اصطکاک در  یکیسازوکار به عنوان  نیا ب،یترت

شده است؛  یعیطب یکارینرخ ب شیبازار کار، باعث افزا

است که  یمشخص یاز بازه زمان یناش یعیطب یکاریب

 دیخارج شده و تا زمان ورود به شغل جد یافراد از شغل

 نیبا کوتاه کردن ا .شوندیم یتلق کاریو مناسب خود، ب

تر افراد و مناسب ترعیاتصال هرچه سر قیزمان، از طر

نرخ  توانیم رو،یازمند نین انیکار به کارفرما یایجو

 .را کاهش داد یعیطب یکاریب

 

و کمک به  ینیکارآفر یفضا بهبود
 یتوسعه مشاغل خانگ

 ازمندین ،یرانیا یخانوارها یاقتصاد تیوضع بهبود

به  ده،یسنج یهایگذاراستیو س قیدق یزیربرنامه

به  .هدف است یهاو خاص درباره گروه یصورت مورد

 یوکارهااز محل کسب ییبتوان درآمدزا دیشا بیترت نیا

فعال در بازار کار را از  ریافراد فاقد شغل و غ یخرد برا

بهبود  یاز راهکارها یکیپس  .دانست هابرنامه نیجمله ا

زار نرخ مشارکت در با شیخانوار، افزا شتیمع تیوضع

ارائه  یبه جا ق،یطر نیاز ا ییدرآمدزا جهیکار و در نت

 نیاز کمتر یکی رانیکه ا ییجااز آن .است التیتسه

کشورها را دارد،  یتمام نیمشارکت بانوان در ب یهانرخ

کار،  نیا یهدف برا یهان گروهیاز موثرتر یکی جهیدر نت

منظور، در بازه  نیبه هم .باشندیدار مبانوان خانه

 جادیمجوز ا ۵۰۰هزار و  ۳۱۳بالغ بر  ۹۶تا  ۹۲ یهاسال

 قیاز طر وارید .استصادر شده یخانگ یوکارهاکسب

مشاغل  نهیو افراد فعال در زم نانیورود کارآفر لیتسه

 .شود کردیرو نیتوانسته است سبب قوت گرفتن ا یخانگ

اند دار توانستهاز زنان خانه یاریگذشته بس یهادر سال

آنان فراهم کرده، به  یبرا واریکه د یبستر قیاز طر

ارائه  ای ینیریهمچون غذا و ش یفروش محصوالت خوراک

افراد  نیا .بپردازند یبائیو ز شیخدمات مربوط به آرا



به اقتصاد  هاتیفعال نیاند با درآمد حاصل از اتوانسته

 یسطح رفاه اقتصاد شیاخانواده کمک کرده و موجب افز

 .شوند

 

 قیاز طر یبخش خدمات رونق
 ارائه خدمت یبرا التیتسه جادیا

 یاز اثرات اصل یکیاشاره شد،  ترشیکه پ طورهمان

 یخانوارها یشتیکمک به بهبود وضع مع وار،ید یاقتصاد

نرخ مشارکت در بازار کار در  شیافزا قیاز طر یرانیا

افراد در  .استبوده یو خدمات یمختلف صنعت یهابخش

ونقل، از حمل یاانواع خدمات، در گستره توانندیم وارید

 یاانهیو خدمات را یو حسابدار یتا مال یوزشنظافت، آم

بستر باعث  نیوجود ا .را به صورت مستقل ارائه کنند

افراد حذف شده و  نیا یبرا غاتیتبل نهیشده است تا هز

ها به آن ،یرت کلبه صو غاتیکاهش کارمزد تبل قیاز طر

 نهیامکان باعث کم شدن هز نیا نیهمچن .کمک شود

موضوع  نیا .گشته است یماتخد یهاشغل یبرا هیسرما

 نیا ترشیخدمات و رونق ب متیخود باعث کاهش ق

ارائه  کهنیا لیالزم به ذکر است، به دل .شودیها مبخش

 نییپا یهامربوط به دهک ترشیخدمات ب لیقب نیا

باعث کمک به  میجامعه است، به صورت مستق یدرآمد

 نیتوانسته با ا وارید جهیدر نت .شودیقشر م نیا

 یاشتغال و سطح رفاه اقتصاد شیبه افزا ،یسازآسان

 .کند یانیکمک شا

 

 کیمصرف سوخت و تراف کاهش
 جادیا یاز منابع اصل یکی یلیفس یسوختها مصرف

 یهوا یآلودگ .باشدیهوا در سطح شهر م یآلودگ

و  یبر سالمت جسم میاثر مستق تیپرجمع یشهرها

 ریو غ میاثرات مستق نیافراد جامعه و همچن یروح

 زانیم .خواهد گذاشت یو مل یبر اقتصاد فرد میمستق

دالر  اردیلیم ۳۰در حدود  ۹۶در سال  یخسارت آلودگ

و  داریبا اتصال خر وارید .استزده شده نیتخم رانیدر ا

 یاز سفرها یاریضرورت بس ن،یآنال یفروشنده در بستر

محصوالت و  سهیبه منظور کسب اطالعات و مقا یشهر

را کاهش داده که منجر به کم شدن مصرف  متیق

 .گرددیم کیسوخت و تراف

 زیست محیطیتأثیرات 
 

 مصرف کاغذ کاهش
در سراسر  یآگه ونیلیم ۷۲از  شیب ۹۷در سال  وارید

 یهایآگه یبا توجه به محتوا .کشور منتشر کرده است

موجود از  یهاو عکس حاتیمنتشر شده شامل توض

به صورت  A4 در هر برگ کاغذ نکهیبا فرض ا ها،یآگه

منتشر کرد و با  توانیم هایآگه نیعدد از ا ۴متوسط 

 ۹صورت به  نیدر ا ها،یاز آگه یعدد ۵۰۰ راژیفرض ت

 ازیدرخت ن ونیلیم کیاز  شیعدد کاغذ و قطع ب اردیلیم

هزار متر مکعب به مصرف آب  ۶۰حدود  نیبا وجود ا .بود

کاغذ چاپ  نکهیبا توجه به ا نیهمچن .دیگردیاضافه م زین

 نیا بیترت نینخواهد داشت، بد یدوم یشده استفاده

با  وارید .شدیکاغذ به زباله سطح شهرها اضافه م زانیم

 طیدرختان به سالمت مح هیرو یاز قطع ب یریجلوگ

 .کشور کمک کرده است ستیز

 

و  لیوسا زیاز دور ر یریجلوگ
  استفاده دوباره از آنها

 لیرا تشک یشهر یهااز زباله یبخش مهم لیوسا زیر دور

همراه  یبا مشکالت لیوسا نیا افتینه تنها باز .دهدیم

وجود  لیبه دل ختهیدور ر یکیالکترون لیاست، بلکه وسا

از آلوده  وهیو ج ومیمانند سرب، کادم یفلزات خطرناک

  .روندیشمار مبه  یطیمح ستیخطرناک ز یهاکننده

 یکیو الکترون یلوازم خانگ ونیلیم ۲.۷فروش حدود  با

 نیا زیباعث کاهش دور ر واری، د۹۷در سال  دومدست

 یکیالکترون یهازباله یاز رهاساز نیشده و همچن لیوسا

 دیکرده است و باعث شده عمر مف یریجلوگ عتیدر طب

 نیکاالها همچن نیمجدد ا دیتول .ابدی شیکاالها افزا نیا

 گرید یو از سو دهدیم شیرا افزا یعیمصرف منابع طب

خواهد  یطیمح ستیز یهایخود باعث آلودگ دیروند تول

که استفاده مجدد از کاالها به صرفه  یدر صورت .شد

 ستیز یهانهیکاهش هز نیدر منابع و همچن ییجو

 یابیفرصت باز جادیبا ا وارید   .شودیمنجر م یطیمح

در کاهش  یمهم شاشخاص، نق یبرا استفادهیب لیوسا

 تیو نشان دادن مسئول ستیز طیزباله، حفاظت مح

 .استکرده فایافراد ا یطیمح ستیز



 اجتماعیتأثیرات 
 

 یفرهنگ
مصرف شده در  یکاالها یابیمردم به باز قیبا تشو وارید

 نیمصرف و همچن یجهت وسعت دادن به چرخه ها

 دومدست یبه گسترش بازارها عات،یو ضا یکاهش آلودگ

افراد در کاهش دور  یسبک زندگ رییبا تغ .پرداخته است

 یبرا یفرصت مصرف مطابق با اصول اخالق ل،یوسا زیر

 شیاز پ شیافراد ب واریکمک د به .استافراد محقق شده

 .کنندیم تیخود را رعا یستیز طیمح یهاتیمسئول

 یامن برا یبستر جادیبا ا وارید گرید یاز سو نیهمچن

داوطلبانه  یهاتیو فعال یاجتماع یدادهایاطالع از رو

 جیانسان دوستانه و ترو یفضا جادیهمگام با مردم به ا

هزار  ۱۶۰از  شیب ۹۷در سال  .اخالق کمک کرده است

 یهاتیو فعال یاجتماع یهادادیدر حوزه رو یآگه

به نسبت  دیمتوسط بازد نیشتریبا ب واریداوطلبانه در د

 نیا یژهیو تیاست، که اهمها منتشر شدهبخش گرید

بستر  گرید یاز سو  .دهدیبخش را نزد کاربران نشان م

 تارتباطا شیتوانسته است به افزا واریشده توسط د جادیا

کمک  زین مختلف یهاهمفکران در حوزه یاجتماع

 جیبستر مناسب به ترو جادیبا ا وارید .انجام دهد یانیشا

 یفضا جیترو نیو همچن ستیز طیفرهنگ حفاظت از مح

 .استانسان دوستانه کمک کرده

 

 و مجله کتاب
امکان  جادیبه ا یبا هدف بهبود فرهنگ کتاب خوان وارید

 ۴۰۰حدود  ۹۷در سال  .تبادل انواع کتاب پرداخته است

منتشر  واریاز انواع کتاب و مجله در د یهزار آگه

 ۱۰۰حدود  ۹۷که در سال  استیدر حال نیا .استشده

 زانیاز م یهزار عنوان کتاب چاپ شده است که حاک

 نیمردم از آن و همچن قبالبخش، است نیا تیاهم

  .است یفرهنگ کتاب خوان جیدر ترو وارید تیموفق

 

 هنری – یورزش
 یورزش و هنر در جوامع امروز یشک دو مقوله بدون

 .هستند یفراوان یو فرهنگ یاجتماع یکارکردها یدارا

هنر با  نیورزش و همچن ینهیدر زم یفرهنگ ساز

ورزش  یسرانه ییاز سو .همراه است یاساس ییهاچالش

 یاست و سو یجهان یهاکمتر از استاندارد اریبس رانیدر ا

 یدر کشور به منظور اطالع رسان رسانههنر با کمبود  گرید

ها با حوزه نیمحققان در ا گریاز طرف د .مواجه است

 جادیبا ا وارید .مواجه هستند یجد یهاتیمحدود

و  یورزش یدادهایمناسب، امکان اطالع از رو یبستر

 .استرا فراهم کرده یهنر

 شیمطمئن به افزا یدر بستر یاطالع رسان شیافزا

 جیافراد متخصص با عالقه مندان و ترو یارتباط اجتماع

و  یورزش یامکان تبادل کاالها .استآن در جامعه شده

 نیدر ا یشتریباعث شده افراد ب زیافراد ن انیم یهنر

 یبا امکان ارائه وارید نیهمچن .ها مشارکت کنندحوزه

 یهاتیمحدود یآمار مربوط به مسائل ورزشی و هنر

با  وارید .استاهش دادهها را کحوزه نیدر ا پژوهش

 یو هنر یورزش یهانهیدر زم یاطالع رسان شیافزا

و  یورزش یهاتیتوانسته است مشارکت افراد در فعال

 .دهد شیرا افزا یهنر

 

 یآموزش
منتشر شده در بخش  یهایاز آگه دیبازد ونیلیم ۵۴

دسته را  نیاستقبال افراد از ا وار،ید یخدمات آموزش

و سطح  یفرهنگ یآموزش از دو جنبه .دهدینشان م

از  شیپ .برخوردار است یاژهیو گاهیاز جا یانسان هیسرما

در کشور  یاطالع از خدمات آموزش یبرا یبستر جامع نیا

 یهزار آگه ۳۴۰با  وارید ۹۷در سال  ستوجود نداشته ا

است، کرده لیمختلف را تسه یهاآموزش یجستجو برا

حجم از خدمات  نیاطالع از ا نیاز ا شیکه پ یدر حال

روند جستجو  لیبا تسه وارید .استنبوده سریم یآموزش

 یارزشمند در پ تیفعال نیا از،یمورد ن یهاآموزش یبرا

 .استداده شیاو نمو افراد را، افز شرفتیپ

 

 

  



تحلیلی بر اقتصاد 
 دومکاالهای دست

  نژادعلی ابراهیم

دانشکده مدیریت و استادیار 
 دانشگاه صنعتی شریفاقتصاد 

 

 

هریک از ما در زندگی روزمره، صدها و بلکه هزاران کاالی 

کنیم که بخش قابل توجهی از آن را مختلف مصرف می

دهد. آنچه به عنوان قالب تشکیل می ۱کاالهای بادوام

سنتی در مصرف اکثر این کاالها رایج بوده و همه ما به 

ایم این بوده که اوالً برای استفاده از یک آن عادت کرده

کاال لزومًا باید مالک آن نیز باشیم و ثانیًا این مالکیت تا 

انتهای عمر آن کاال باید تداوم داشته باشد. روندی که در 

ای اخیر به دلیل دسترسی آسان و ارزان به هسال

های هوشمند و توسعه اینترنت، فراگیرشدن گوشی

 ۲های اجتماعی تحت عنوان مصرف مشارکتیشبکه

شود هردوی این الزامات را زیرسوال برده شناخته می

است. از یک سو، برای استفاده از کاالهای بادوام دیگر 

ارهایی مانند الزامی به تملک آنها نیست. کسب و ک

Uber سی به های ایرانی آن یعنی اسنپ و تپو معادل

کننده امکان استفاده از خودرو بدون تملک آن را مصرف

همین مفهوم را  Airbnbهایی مانند دهند و شرکتمی

اند. از سوی دیگر، اینکه عمر در بازار مسکن محقق کرده

م یک کاال با تملک آن توسط یک فرد شروع و با اتما

شود نیز زیر سوال رفته است. به عبارت تملک آن تمام می

تواند تنها برای بازه زمانی که کننده میدیگر، هر مصرف

نیاز به استفاده از یک کاال را دارد مالک آن باشد و پس 

کننده دیگری از رفع نیاز خود، مالکیت آن را به مصرف

 Kijijiو  Craigslistواگذار کند. کسب و کارهایی مانند 

با فراهم نمودن « دیوار»های ایرانی آن همچون و مشابه

امکان تغییر مالکیت کاالهای بادوام، به این کاالها عمر 

بخشند. وجه تمایز مصرف مشارکتی در مقایسه دوباره می

                                                           
1 Durable goods 
2 Collaborative consumption 
3 Obtainer 

کننده در توان در انفعال مصرفبا مصرف سنتی را می

 ۳کنندهتواند دریافتمصرف سنتی دانست که تنها می

منافع و خدمات کاالهای بادوام باشد. در مقابل، مصرف 

دهد که هم کننده این امکان را میمشارکتی به مصرف

کننده این کننده و هم در نقش ارائهدر نقش دریافت

منافع و خدمات ظاهر شود و حق مالکیت و یا حق 

استفاده از کاالیی که متعلق به وی بوده را به صورت 

 دیگران واگذار کند. موقت یا دائمی به 

ترین علیرغم آنکه مصرف مشارکتی یکی از کلیدی

های اخیر به شمار آمده و های اقتصادی در سالروند

تحولی بنیادین در سبک زندگی مردم و مدل کسب و 

سابقه ها ایجاد کرده است، این امر به معنای بیکار شرکت

 بودن این پدیده نیست. به عنوان مثال، خرید و فروش

کاالهای دست دومی همچون خودرو و لوازم خانگی از 

های االیام مرسوم بوده است، اما روندی که در سالقدیم

و رفع  ۴سابقه هزینه مبادالتیاخیر شدت یافته، کاهش بی

های موجود در این بازارها بوده است. به عبارت اصطکاک

های اینترنتی خرید و فروش کاالی دیگر، ظهور پلتفورم

کنندگان امکان داده مستقیماً و دوم به مصرفدست 

بسیار کمتر و  ۵بدون نیاز به واسطه، با هزینه جستجوی

کاهش یافته نسبت به بازارهای  ۶عدم تقارن اطالعاتی

 سنتی، کاالهای دست دوم را معامله کنند.

امکان واگذاری مالکیت پس از رفع نیاز به یک کاال که از 

راهم شده اثرات مختلفی هم های آنالین فطریق پلتفورم

در سطح کالن و هم در سطح خرد دارد. برآیند اثرات 

توان در ها در سطح کالن را میظهور این پلتفورم

تخصیص بهتر منابع در اقتصاد که باعث افزایش رفاه کل 

شود خالصه کرد: هرچه منابع موجود در اقتصاد، از می

یان تر و با سهولت بیشتری مجمله کاالها سیال

کنندگانی که بیشترین نیاز را به آنها داشته و مصرف

کنند جابجا بیشترین مطلوبیت را از مصرف آنها کسب می

تری در اقتصاد شود، تخصیص منابع به شکل بهینه

یابد. در سطح خرد، صورت گرفته و رفاه کل افزایش می

طبیعتاً هر تغییر تکنولوژیک عالوه بر اثری که در سطح 

گذارد ممکن است اثرات متفاوتی بر فاه کل میکالن بر ر

ای های مختلف اقتصاد داشته و به افزایش رفاه عدهبخش

4 Transaction costs 
5 Search cost 
6 Information asymmetry 



. برای درک ۷ای دیگر منجر شودو احیاناً کاهش رفاه عده

توان بازیگران و ذینفعان موجود در بهتر این اثرات، می

گران کنندگان، واسطهمصرف سنتی را به سه گروه مصرف

ندگان )کاالی نو( تقسیم کرد. در مورد و تولیدکن

مالکیت  کنندگان، بدیهی است که امکان واگذاریمصرف

یک کاال پس از رفع نیاز و متقابالً امکان خرید یک کاالی 

دست دوم در کنار امکان خرید کاالی نو باعث افزایش 

کننده شود. به این معنا که مصرفکننده میرفاه مصرف

دارد که برای مصرف، کاالی نو همواره این امکان را 

خریداری کند و به عالوه، حتی پس از رفع نیاز خود، 

مالکیت آن کاال را حفظ کند. بنابراین، تنها در صورتی 

کند و یا تصمیم به اقدام به خرید کاالی دست دوم می

گیرد که مطلوبیت بیشتری کسب فروش کاالی خود می

نشان  ۸وش مجددهای مربوط به بازارهای فرکند. بررسی

دهد وجود اصطکاک در مبادالت کاالی دست دوم می

کنندگان تواند منجر به رفاه از دست رفته برای مصرفمی

شده این تخمین شود که برای برخی بازارهای مطالعه

ارزش کاالی نو بوده که عددی قابل  %۱۵تا  ۳معادل 

 .۱۰ ۹توجه است

ای اینترنتی گران، طبیعتاً ظهور بازارهاز منظر واسطه

گران مانند دیوار به عنوان یک رقیب جدی برای واسطه

های امالک، دالالن سنتی کاالهای بادوام همچون بنگاه

ها محسوب شده و خودروی دست دوم و سمساری

گران را حذف خواهد کرد. احتماالً بخشی از این واسطه

توانند به عنوان ابزاری اما از سوی دیگر، این بازارها می

گران امکان دسترسی به طیف قدرتمند، به این واسطه

تری از مشتریان را بدهند. به عنوان مثال، بسیار گسترده

یک بنگاه معامالت امالک که پیش از این، صرفاً در 

صورت مراجعه حضوری مشتریان قادر به پیشنهاد 

های مختلف بود، با استفاده از بازارهای آنالین گزینه

ها را به طیف بسیار تواند این گزینهمانند دیوار، می

تری از مشتریان عرضه کند و نقش خود به عنوان وسیع

گر را بهتر ایفا کند. به عبارت دیگر، بازارهای واسطه

آنالین کاالهای دست دوم در مواردی ممکن است به 

                                                           
7 Bakos 2001 
8 Resale markets 

های طبعاً بسته به ویژگیهای مبادالتی ناشی از هزینهمیزان کاهش رفاه  9
 هر بازار ممکن است متفاوت باشد.

1 0 Yoshimoto & Nakabayashi 2016 
1 1 Economic rent 

ها بیانجامند و در موارد دیگر اتفاقًا حذف کامل واسطه

قدرتمند به کمک آنها ممکن است به عنوان ابزاری 

بیایند. نکته جالب اینکه حتی در مواردی همچون بازار 

رسد بازارهای آنالین به صورت یک مسکن که به نظر می

گران مورد استفاده قرار گرفته و به ابزار برای واسطه

شود، به دلیل کاهش عدم قدرت بیشتر آنها منجر می

خریدار، و گر، فروشنده و تقارن اطالعاتی میان واسطه

فراهم شدن امکان مقایسه سریع توسط خریداران و 

و  ۱۱فروشندگان، امکان کسب رانت اقتصادی

گر به میزان قابل گذاری غیرتعادلی توسط واسطهقیمت

ای را درنظر بگیرید کنندهیابد. مصرفتوجهی کاهش می

که برای خرید خودروی دست دوم به دالل خودرو 

جعه به بازارهای آنالین در کند. وی با مرامراجعه می

تواند مظنه نسبتًا دقیقی از خودروهای زمانی اندک می

مشابه با خودروی پیشنهادی دالل پیدا کرده و هرگونه 

 قیمت پیشنهادی بیش از قیمت تعادلی بازار را رد کند. 

از منظر بازیگر سوم، یعنی تولیدکننده کاالهای نو، در 

ای آنالین برای کاالی نگاه اول ممکن است ظهور بازاره

دست دوم به عنوان رقیبی برای کاالی نو شناخته شود 

بر بازار این کاالها بگذارد.  ۱۲و به اصطالح اثری تخریبی

به عنوان مثال، برخی معتقدند وجود یک بازار پررونق 

های آیفون دست دوم اثر منفی بر فروش برای گوشی

شته های آیفون جدید داشرکت اپل در بازار گوشی

توان اثرات دیگری را . اما با اندکی تأمل بیشتر می۱۳است

شناسایی کرد که برخالف تصور اولیه ممکن است حتی 

به تقویت بازار کاالهای نو هم منجر شود. دو نمونه از این 

 اثرات عبارتند از: 

۱ 
کننده در زمان تصمیم به خرید کاالی نو اگر بداند مصرف

ز رفع نیاز خود را خواهد امکان فروش مجدد کاال پس ا

شده داشت و در نتیجه، حداقل بخشی از هزینه پرداخت

برای خرید کاال را در آینده بازیابی خواهد کرد ممکن 

است تمایل بیشتری به خرید کاالی نو داشته باشد. در 

1 2 cannibalization 
: Forbesبه عنوان نمونه مراجعه کنید به مقاله مجله   13

https://www.forbes.com/sites/connieguglielmo
/2013/08/07/used-smartphone-market-poised-

to-explode-apple-iphone-holding-up-better-
than-samsung-galaxy/#2fe44d1d0df6 



کننده احتمال بدهد که در صورت مقابل، اگر مصرف

نگهداری خرید یک کاال ناچار است آن را برای همیشه 

کند و هیچ امکانی برای فروش مجدد آن ندارد، ممکن 

است با احتیاط بیشتری در این مورد تصمیم بگیرد. به 

های درسی نشان عنوان مثال، مطالعه بر روی بازار کتاب

دهد دانشجویان، امکان فروش مجدد کتاب پس از می

اتمام ترم تحصیلی را در تصمیم خود برای خرید 

حاظ کرده و به همین دلیل، تمایل بیشتری های نو لکتاب

. شاید به همین دلیل است ۱۴برای خرید کتاب نو دارند

که برخالف شهود اولیه مبنی بر تخریبی بودن امکان 

کنندگان خرید کاالی دست دوم بر کاالی نو، برخی عرضه

های بزرگ همچون آمازون اقدام به عرضه همزمان کتاب

 کنند. نو و دست دوم می

۲  
 خرید کاالی دست دوم با قیمتی کمتر از کاالی نو باعث

تواند شود که میکننده میافزایش قدرت خرید مصرف

تمام یا بخشی از این افزایش قدرت خرید در بازار 

کننده کاالهای نو هزینه شود. به عبارت دیگر، اگر مصرف

 در یک بازار خاص بتواند با هزینه کمتر از طریق خرید

وم )و یا کسب درآمد از طریق فروش کاالی کاالی دست د

های خود را کاهش دهد، دست دوم( بخشی از هزینه

 امکان و قدرت خرید بیشتری در سایر کاالها و بازارها

تواند در آن بازارها تقاضای بیشتری خواهد داشت و می

 برای کاالهای نو ایجاد کند. 

۳ 
 درآمد جامعه ممکن است درهای کمبسیاری از دهک

عین نیاز به یک کاال، قدرت خرید کاالی نو را نداشته 

دوم به باشند. وجود یک بازار پررونق برای کاالی دست

وانند همان ای کمتر بتدهد با هزینهامکان میاین افراد 

دوم برطرف کنند. احتماال نیاز را از طریق کاالی دست

بسیاری از ما دوستانی داریم که با رشد قیمت ارز در 

های اخیر، توان مالی برای خرید گوشی کارکرده با ماه

ای کمتر، اما با کیفیت و عملکرد تقریبا مشابه هزینه

دوم، گوشی نو را داده است. بنابراین، وجود بازار دست

تر را مشتریان غیرمستقیمی از سطوح درآمدی پایین

تواند برای تولیدکننده محصول فراهم کند و حتی در می
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ازار کاالهای دست دوم بر تولیدکنندگان مورد تأثیر ب

توان با قطعیت رأی کاالهای نو، برخالف تصور اولیه نمی

ها و تحلیل به اثر منفی داد و الزم است با بررسی داده

کنندگان، برآیند اثرات ذکرشده را ارزیابی و رفتار مصرف

 گیری نمود.اندازه

ی دست همانطور که پیشتر گفته شد، اگرچه بازار کاالها

دوم در سطح خرد و به صورت بخشی ممکن است اثرات 

ما متفاوتی بر ذینفعان و بازارهای مختلف داشته باشد، ا

در سطح کالن، بر اساس اصول علم اقتصاد، کاهش 

های مبادالتی و فراهم شدن امکان تغییر مالکیت هزینه

برداری از کاالها منجر به تخصیص بهتر منابع در یا بهره

شود. این افزایش رفاه و افزایش رفاه کل میاقتصاد 

های مختلفی همچون افزایش قدرت تواند به شکلمی

محیطی ناشی کنندگان، کاهش اثرات زیستخرید مصرف

گران ناکارا بروز از مصرف کاالها و حذف یا کاهش واسطه

کند. جالب آنکه این اثرات اقتصادی در سطح 

قابل رصد  GDPجمله  های کالن اقتصادی ازشاخص

کردن نیست و مبادالت کاالهای دست دوم در این 

شود. بنابراین، این بازار تنها از محاسبات لحاظ نمی

های غیرمستقیم همچون تأثیر بر بازار کاالهای نو کانال

های کالن وری در اقتصاد بر شاخصو تأثیر بر بهره

 اثرگذار است.

ین اثرات را در با این حال، صرفنظر از آنکه مایل باشیم ا

سطح خرد یا کالن تحلیل کنیم، شناخت هرچه بهتر 

پدیده بازارهای آنالین کاالهای دست دوم و پیامدهای 

آنها هم از منظر مطالعاتی و آکادمیک و هم از منظر 

گذاری و عملیاتی، سوالی جذاب و جالب توجه سیاست

است. علیرغم رشد سریع این بازارها، حتی در اقتصادهای 

یافته نیز مطالعات بسیار معدودی در این زمینه عهتوس

تر تعامالت انجام شده و نیاز به تحلیل بیشتر و فهم دقیق

. برخی ۱۵شودو اثرات این بازارها به شدت احساس می

سواالتی که الزم است درک بهتری در مورد آنها پیدا 

  کنیم از این قرارند:

 

  کاالی دست برندگان و بازندگان بازارهای آنالین

هایی هستند و میزان افزایش یا کاهش دوم چه گروه

 رفاه آنها چقدر است؟

  2015Ertz, Durif & Arcand برای نمونه مراجعه کنید به:   15



 های آنالین کاالی دست در چه بازارهایی، پلتفورم

ها و در چه بازاری منجر دوم منجر به حذف واسطه

 به تقویت و افزایش کارایی آنها خواهد شد؟

  در سطح کالن، چه تخمینی از میزان افزایش رفاه

 توان داشت؟از این بازارها میناشی 

  آیا رونق بازار کاالی دست دوم منجر به خارج شدن

های اقتصادی از اقتصاد رسمی و بخشی از فعالیت

شود یا خیر؟ تبدیل آن به اقتصاد زیرزمینی می

اثرات این پدیده بر درآمدهای مالیاتی دولت 

 چیست؟

 کنندگان از روی آوردن به این بازار انگیزه مصرف

های اقتصادی، وزن یست و عالوه بر انگیزهچ

های زیست محیطی، خیرخواهانه و اجتماعی انگیزه

گرایی چقدر است؟ آیا اعتراض نرم به روند مصرف

 ها مستتر است؟در جامعه مدرن در این انگیزه

 کنندگان به خرید و فروش کاالی آیا تمایل مصرف

در  دست دوم به صورت آنالین معلولی از تجربه آنها

ر بخرید آنالین کاالی نو است یا خود عاملی اثرگذار 

 آن است؟

  خصوصیات فرهنگی چه اثری بر رونق یا عدم

گیری بازار کاالی دست دوم برای کاالهای شکل

مختلف دارد؟ به عنوان مثال، آیا بازار پوشاک و 

ترین بازار در کانادا کفش دست دوم که پررونق

تواند ه ایران هم می، در سایر کشورها از جمل۱۶است

 همان سطح از رونق را تجربه کند یا نه؟

 گذاری کاالها در بازار دست دوم سازوکار قیمت

 ها اثرگذارند؟چیست و چه عواملی بر تعیین قیمت

این سواالت و دهها سوال دیگر، موضوعاتی هستند که 

ب نیازمند تحلیل و بررسی دقیق بوده و یافتن پاسخ مناس

گذرد کمک فهم ما از آنچه در این بازار میبرای آنها به 

و تحلیل، دسترسی به  کند. طبعاً پیش نیاز هر مطالعهمی

  ها و اطالعات مربوط به این بازار است.داده
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