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مقدمه�زارش جامع نوبار ١

آنچه در گزارش نوبار می خوانیم
    در گــزارش پیــش رو کــه حاصــل همــکاری تیم هــای تکنولــوژی ، عملیــات ، بازاریابــی و منابــع 

ــه وضعیــت تغييــر مســکن  ــار ب ــرای نخســتین ب ــا ب ــر آن شــده ت ــوده، ســعی ب ــار ب انســانی نوب

سطح تهران و آمار و ارقام نحوه ی اسباب کشی مردم بپردازیم.

 در ادامــه شــرایط و اقدامــات انجــام شــده در زمــان کرونــا و آینــده اسباب کشــی در ایــران مــورد 

بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش به این سواالت پاسخ داده شده است:

    وضعیت تغيير مسکن و اسباب کشی در سطح تهران 

    محبوب ترین محله های تهران جهت زندگی از دیدگاه کاربران

    تاثیرات نوبار در تحول صنعت اسباب کشی

    مهم ترین دغدغه های کاربران در زمان تغيير منزل

ــن  ــق اولی ــد و خل ــای جدی ــتفاده از تکنولوژی ه ــار و اس ــرکت نوب ــه ش ــل توج ــازار قاب ــهم ب  س

ــش رو  ــزارش پی ــا گ ــود ت ــث می ش ــی باع ــت اسباب کش ــت در صنع ــی ثاب ــت ده ــتم قیم سیس

نشان دهنده وضعیت کلی تغيير مسکن و اسباب کشی در سطح تهران باشد.



مدیرعامل نوبار

مدیر نوبار�زارش جامع نوبار ۲

پرهام قبادی 

مهـم تریـــن مســـئله در ایـده ابتدایـی نوبـار، نبـود هیـچ سیســـتم مشـابه ایرانـی و خارجـی بـود، 

ــه           ــه آن اضاف ــز ب ــا داری را نی ــذت معن ــی کار ل ــش پیچیدگ ــر افزای ــالوه ب ــوع ع ــن موض ــه ای ک

می کرد.

مـــا مـــی دانسـتیم کـه نوبار مـورد اســـتفاده کاربرانـی قـرار خواهـد گرفـت کـه در همــان لحظــه 

درگیــر اســترس هایــی ناشــی از نقــل مــکان بــه خانــه ی جدیــد خــود هســتند.

و این موضوع باعث خلق تعهد نوبار به مشــتریان در راســتای کســب یک تجربه ی متفاوت در حین 

اسباب کشی شد. 

تعهــدی کــه مجموعــه ی نوبــار پــای آن ایســتاده اســت و در راســتای ایجــاد یــک حــس خــوب در 

حین اسباب کشی از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.



پیشینه اسباب  �یش�زارش جامع نوبار ٣

از کجا به کجا رسیدیم ...

ــه تنهایــی       اسباب کشــی از قبیــل کارهایــی می باشــد کــه از گذشــته تاکنــون انجــام دادن آن ب

میسر نبود.

در حــدود ٦٠ ســال پیــش جابجایــی منــزل در ایــران بــه ایــن شــکل بــود کــه افــراد از دوســتان و 

ــن  ــت ای ــد از گذش ــد بع ــان را می کردن ــل وسایل ش ــرای حم ــک ب ــت کم ــود درخواس ــنایان خ آش

دوران باربری هــای ســنتی شــکل گرفــت کــه تــا بــه امــروز نیــز مشــغول بــه فعالیــت هســتند در 

این نوع کار افراد برای اسباب کشی به باربری اطراف منزلشان مراجعه می کنند.

ــن مشــکالت  ــه حــل ای ــه وجــود آورد ک ــا خــود ب ــز مشــکالت بســیاری را ب ــن روش نی ــا ای     ام

ــن  ــل آنالی ــل و نق ــتم حم ــک سیس ــوان ی ــه عن ــار ب ــه نوب ــده ی اولی ــدن ای ــود آم ــه وج ــبب ب س

شد.



معرفی نوبار�زارش جامع نوبار ٤

رسالت نوبار ...

ــوده و در ایــن میــان صنعــت  ــران همــواره دارای مشــکالت فراوانــی ب     مســیر حمــل و نقــل ای

ــت  ــکالت صنع ــل مش ــه ح ــا ک ــه بس ــه چ ــوده، البت ــکالت نب ــن مش ــارغ از ای ــز ف ــی نی اسباب کش

اسباب کشی به علت نبود هیچ متغیر ثابتی بسیار پیچیده تر نیز می باشد. 

بعــد از شــکل گیــری ایــده اولیــه نوبــار در ســال ١٣٩٦ متعهد بــه تغيير ســاختار و ایجاد یک سیســتم 

یکپارچــه بــرای مشــتری و راننــده شــدیم، از اولیــن  چالـش هـــای ایــن مســیر می تــوان بــه نبــود 

ــاختار  ــکیل س ــه تش ــه ای ک ــه گون ــرد ب ــاره ک ــی اش ــه ی اسباب کش ــی در پروس ــر ثابت ــچ متغی هی

سیســتمی کــه بتــوان از آن بــرای سفارشــات یــک قیمــت ثابــت اســتخراج کــرد و ایــن تعهــد را بــه 

مشــتری داد کــه هزینــه ی ســفارش تــا انتهــای کار تحــت هیــچ عنــوان (ســاعت اضافــه ، انعــام ، 

ترافیک مسیر و…) تغيير نمی کند، امری بسیار پیچیده بود. 

ــران و  ــرای کارب ــت را ب ــن صنع ــکالت ای ــت مش ــار توانس ــه نوب ــت ک ــوان گف ــروز می ت ــا ام     ام

ــم  ــد و ه ــی کن ــت اسباب کش ــی را وارد صنع ــرام و یکپارچگ ــاند و احت ــل رس ــه حداق ــدگان ب رانن

در حــال خلــق  باریــکا  و  نوبــار شــاپ   ، نوبــار  ســه ســرویس  بــا  نیــز  اکنــون 

ارزش های بیشتر برای کاربران می باشد.



شر�ت های زیرمجموعه �زارش جامع نوبار ٥

ــزل در ســطح  ــار تخصصــی اســباب من ــن اسباب کشــی و حمــل ب ــده خدمــات آنالی ــه دهن     ارائ

ــت  ــکان ثب ــن ام ــت و همچنی ــان ، وان ــون ، نیس ــرویس کامی ــه س ــا س ــرز ب ــران و الب ــتان ته اس

درخواســت تیم هــای بســته بنــدی ، تیم هــای فنــی و چیدمــان بــرای تکمیــل پروســه ی       

اسباب کشی.

ــه  ــدون وابســتگی ب ــی سفارشــات ب ــت تمام ــی، قیم ــا اســتفاده از هــوش مصنوع ــار ب      در نوب

متغیر زمان ثابت می باشد.

    هــدف نوبــار تغييــر آینــده صنعــت حمــل و نقــل ســنگین و کاهــش دغدغــه ی مســتاجران در 

حین اسباب کشی می باشد.

نوبار



شر�ت های زیرمجموعه �زارش جامع نوبار ٦

هــدف نوبارشــاپ مشــــاوره و ارائــه اقــــالم مــــورد نیــــاز بــــرای بســــته بندی وســایل منزل در 

پروسه ی اســباب کشــی می باشد.

محصوالت ارائه شده در نوبارشاپ: کارتــن، انواع ضربــه گیــر، و ... است.

ــزل  ــاس من ــالم حس ــته بندی اق ــرای بس ــط ب ــی فق ــورت تخصص ــه ص ــاپ ب ــای نوبارش تیم ه

فعالیت می کنند.

ــش از  ــز بی ــروز نی ــا ام ــد و ت ــودن می باش ــه ب ــان و به صرف ــاپ در اطمین ــی نوبارش ــد اصل تعه

٥٠٠٠ مرتبه سرویس نوبارشاپ در خدمت مردم تهران قرار گرفته است.

نوبار شاپ



شر�ت های زیرمجموعه �زارش جامع نوبار ٧

   باریــکا ســامانه هوشــمند حمــل بــار در ایــران بــا هــدف اتصــال مشــتریان بــه راننــدگان جهــت 

حمل بار سنگین بین شهری است.

کاربــران می تواننــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن باریــکا، در هــر زمــان و مکانــی بــه  راحتــی ســفارش 

خود را از هر مبدا برای هر مقصدی ثبت کنند.

   هــدف باریــکا ایجــاد یــک محیــط امــن بــرای راننــدگان ماشــین ســنگین در کشــور و امنیــت بــار 

کاربران می باشد.

باریکا



آنچه خلق �ردیم�زارش جامع نوبار ٨

ایجاد بیش از ۱۰۰۰ شغل 
مستقیم و غیرمستقیم

نوبار در یک نگاه 

 اولین تکنولوژی قیمت ثابت 
در حمل بار 

۱۰۳,۰۰۰ ساعت 
اسباب  کشی

٩٨ درصد رضایتمندی 
مشتریان

    خالصه ای از آنچه نوبار در سال ١٣٩٩ و ١٤٠٠ در صنعت حمل و نقل سنگین در تهران به وجود آوردیم.



آنچه خلق �ردیم�زارش جامع نوبار ٩

کرونا و تغيير روند اسباب کشی نوبار  

    شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در ســال ٩٩ باعــث ایجــاد نگرانی هــای فراوانــی بــرای بــرای مردم 

ــه مســتاجران را وارد چالش هــا و مشــکالت فراوانــی  ایــران شــد و تمامــی اقشــار جامعــه از جمل

ــاره مســکن در ســال های گذشــته  ــه اج ــش بی روی ــت افزای ــه عل ــم ب ــه ه ــی ک ــرد. خانواده های ک

مجبــور بــه تغييــر محــل زندگــی خــود بودنــد و هــم شــرایط کرونــا نگرانــی هایــی از بابــت ســالمت 

خانــواده بــرای آن هــا بــه وجــود آورده  بــود؛ ایــن شــرایط نقــش نوبــار را بــه عنــوان یــک شــرکت 

ــر     ــش پررنگ ت ــش از پی ــا بی ــه خانواده ه ــک ب ــی و کم ــا پاندم ــی ب ــرای رویاروی ــل ب ــل و نق حم

می کرد.

     از جملــه اقداماتــی کــه در ســال های افزایــش آمــار کرونــا انجــام شــد ایجاد ســرویس ســالمت 

نوبــار بــود که این ســرویس بدون در نظر گرفتن هیچ حاشــیه ســودی به درخواســت کاربــران برای      

آن ها فعال می شد. 

در ایــن ســرویس پــس از اتمــام کار محیــط مبــدا و تمــام اقــالم مشــتری توســط تیم هــای نوبــار 

کامــال ضدعفونــی شــده و ســپس کار اسباب کشــی بــه اتمــام می رســید. ســرویس ســالمت نوبــار 

در ایــام کرونــا بــرای  ٣٢ درصــد سفارشــات اسباب کشــی بــه درخواســت مشــتریان 

فعال شد.

در سال ۱۴۰۰ تمایل به خروج از 

تهران جهت زندگی رشد ۱۳ درصدی به 
نسبت سال ۱۳۹۹ داشته است.

۳۵٪ کاربران آخرین اسباب کشی، منطقه 

زندگی خود در تهران ارتقا دادند.



آنچه خلق �ردیم�زارش جامع نوبار ۱٠

بیمه اسباب کشی 

    بــا گذشــت زمــان و رونــد افزایشــی قیمــت اقــالم منــزل اســترس های ناشــی از آســیب دیــدن 

احتمالی این اقالم در حین جابجایی برای کاربران نوبار و تیم های باربری بیشتر شد.

ــی  ــرای جابجای ــدم اول اســتفاده از تیم هــای متخصــص ب ــن مســئله در ق     در راســتای حــل ای

اقــالم منــزل کاربــران را در اولویــت خــود قــرار دادیــم و در قــدم دوم در جهــت حمایــت از کاربــران 

بــا همــکاری چندیــن شــرکت بیمــه اقــدام بــه بیمــه کــردن کامــل بــار مشــتری بــه صــورت کامــال 

رایگان کردیم.

اکنون تمام سفارشات اسباب کشی نوبار به صورت کامال رایگان تحت پوشش بیمه می باشند.



آنچه خدمت �ردیم�زارش جامع نوبار ۱١

تعداد اقالم جابجا شده 

انواع وسایل چوبی

۲۱۲۲۸

گاوصندوق

۱۰۱۵

تردمیل

۸۴۹

یخچال

۱۰۴۴۵

مبلمان

۴۶۰۸

ــن انجــام کار می باشــد،  ــه و ظرافــت خاصــی در حی ــد داشــتن تجرب ــی آن نیازمن ــه انجــام اصول ــه وظایفــی اســت ک ــالم ســنگین و حســاس از جمل ــی اق     جابجای

جابجایی این اقالم در نوبار توسط نیروهای متخصص و آموزش دیده انجام می شود.



آنچه خدمت �ردیم�زارش جامع نوبار ١٢

آمارهای داخلی نوبار

    نوبــار در حــال حاضــر بــا ٣ ســرویس کامیونــت مســقف ، وانــت بــار ســنگین ، وانــت بارســبک در 

ــک  ــاد ی ــار ایج ــدگان نوب ــه ی رانن ــه گفت ــد، ب ــت می کنن ــرز فعالی ــتان الب ــران و اس ــتان ته کل اس

تجربــه ی متفــاوت اسباب کشــی بــرای مســتاجران و کســانی کــه در حــال جابجایــی وســایل منــزل 

خــود هســتند دقیقــا همــان عنصــری اســت کــه باعــث افزایــش روحیــه ی کاری آن هــا در حیــن 

کار می شود.

تاکنــون ۶,۱۸۰,٢٠٦ دقیقــه جابجایــی اســباب منــزل در نوبــار انجــام شــده کــه ایــن برابــر اســت 

با ١١ سال و ۲٧٦ روز رانندگی بی وقفه با یک کامیون.
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آنچه خدمت �ردیم�زارش جامع نوبار ١٣

تعداد طبقات 
ــدا و مقصــد مشــتری جــزو نقاطــی می باشــد کــه  ــزل در بیــن طبقــات مب     جابجایــی اقــالم من

باعــث ایجــاد اســترس های فراوانــی بــرای کاربــران می شــود، آمــوزش نیروهــای متخصــص نوبــار 

و تهیــه ابــزار کار قســمتی از اقداماتــی اســت کــه در جهــت کاهــش اســترس و افزایــش امنیــت 

حمل بار در بین طبقات انجام شده است.

تیم هــای نوبــار تاکنــون  ١١٠,٦٨٥ طبقــه جابجایــی در تهــران انجــام داده انــد کــه ایــن برابــر بــا                

٣٧ بار صعود به قله ی اورست است.
 



آنچه خدمت �ردیم�زارش جامع نوبار ١٤

وزن بار

    ســرویس های نوبــار صرفــا بــرای جابجایــی اقــالم منــزل تعبیــه شــده اند بــه عبارتــی نیروهــا و 

ــالم  ــل اق ــب حم ــال متناس ــده کام ــت ش ــتانداردهای رعای ــطح اس ــاظ س ــار از لح ــین های نوب ماش

منزل با درجه حساسیت و وزن متفاوت می باشند.

ماشــین های نوبــار تاکنــون ٣٧,٢٣٠,٠٠٠ کیلوگــرم بار جابجــا کرده اند یعنی ٢۰۰ برابر بیشــتر از 

وزن سنگین ترین موجود جهان.
 



آنچه خدمت �ردیم�زارش جامع نوبار ١٥

    بزرگتریــن اسباب کشــی مربــوط بــه یــک کاربــر در محلــه اختیاریــه اســت، ایــن اسباب کشــی ٢٠ 

ســاعت طول کشــید و در ٢ روز انجام شــد. در این سفارش که توسط ٨ کامیون با ٥٤ نیروی انسانی 

انجام شد اقالم زیر جابجا شد:

    ٢٨ عدد اقالم چوبی (کمد ، ویترین ، میز آرایش ، کتابخانه و….)

    ۴ عدد یخچال

    ۴ عدد سرویس مبلمان و کاناپه 

    ٢ عدد گاو صندوق   

    یک تردمیل ورزشی

بزرگترین اسباب کشی در تهران



�زارش مس�ن�زارش جامع نوبار ١٦

    ســالیق انتخــاب مســکن توســط مــردم تهــران نیــز از گذشــته تــا امــروز دارای تغييــرات بســیاری بــوده اســت، ایــن تغييــرات از مــدت زمــان مانــدن در یــک محلــه 

شروع شده و تا متراژ منزل برای زندگی در تهران که تغيير بسیاری یافته ادامه پیدا کرده است.

وضعیت تغيير مسکن مردم تهران

محبوب ترین متراژ خانه

خانه های ٨٠ متری در تهران بیشترین میزان 
فراوانی را داشته اند.

محبوب ترین طبقه برای زندگی

محبوب ترین طبقه برای زندگی تهرانی ها طبقه ۴ 
ساختمان می باشد.

محبوب ترین ماه تغيير منزل

شهریور ماه به عنوان محبوب ترین ماه بین   
تهرانی ها برای اسباب کشی انتخاب شده است.

شهر�ور

وضعیت تغيير مسکن مردم تهران



�زارش مس�ن�زارش جامع نوبار ١٧

    در  ســال های گذشــته بــه علــت تغييــرات هزینه هــای مســکن رفتــار بســیاری از مــردم تهــران در انتخــاب مقصــد جدیــد جهــت زندگــی، متفــاوت شــده اســت؛ در 

این تغييرات بسیاری از مردم تهران تصمیم گرفته اند که کامال شهر تهران را ترک کنند و این آمار تا به امروز نیز رو به افزایش می باشد.

محبوب ترین محله در غرب  محبوب ترین محله در شرق

تهرانی ها منطقه ۱۵ را به عنوان محبوب ترین منطقه 
شرق تهران برای تغيير منزل انتخاب کرده اند.

درصد باالیی از کاربران منطقه ۱۰  در غرب تهران 
را برای مقصد اسباب کشی انتخاب کرده اند.

محبوب ترین شهر 

بیشترین مقصد کاربرانی که قصد خروج از تهران را 
داشته اند، گرمدره و اندیشه کرج است.

گرمدره

اندیشه ۱۵

۱۰

وضعیت تغيير مسکن مردم تهران



١٣ ٤٨ ٣٥

�زارش مس�ن�زارش جامع نوبار ١٨

تغيير عادت در انتخاب محل زندگی

    گزارشــات نوبــار حاکــی از آن اســت کــه بــه صــورت متوســط مــردم تهرانــی هــر ٢ ســال یــک بــار تصمیــم بــه جابجایــی و تغييــر منــزل خــود می گیرنــد کــه ایــن 

تصمیم می تواند به علت افزایش هزینه های مسکن در سال های اخیر باشد.

در سال ۱۴۰۰ تمایل به خروج از 

تهران جهت زندگی رشد ۱۳ درصدی به 
نسبت سال ۱۳۹۹ داشته است.

۳۵٪ کاربران آخرین اسباب کشی، منطقه 

زندگی خود در تهران ارتقا دادند.

٤٨ ٪ کاربران به یک منطقه پايين تر

 در شهر تهران اسباب کشی کرده اند.

٪۱۳ ٪۳۵ ٪۴۸



خط مقدم نوبار�زارش جامع نوبار ١٩

خط مقدم نوبار  

ــگ    ــد اسباب کشــی بســیار پررن ــه حساســیت در رون ــا توجــه ب ــار ب ــم پشــتیبانی نوب     نقــش تی

ــم  ــد یــک تی ــر ثابتــی همــواره نیازمن ــود هیــچ متغی ــت نب ــه عل ــد اسباب کشــی ب می باشــد. فرآین

پشــتیبانی متمرکــز می باشــد کــه عــالوه بــر رصــد لحظــه ای سفارشــات، لحظــه بــه لحظــه در کنــار 

کاربران باشد.

هــدف تیــم پشــتیبانی نوبــار ایجاد یــک تجربه ی متفــاوت در انجــام فرآیند اسباب کشــی    

می باشد.

ــر  ــا تفک ــوده و ب ــران ب ــار کارب ــواره در کن ــار در طــی ســال های گذشــته هم ــم پشــتیبانی نوب     تی

خلق تجربه ی متفاوت شروع به راهنمایی کاربران در شرایط متفاوت نموده است. 

    بیشــترین نگرانــی کاربــران قبــل از ثبــت ســفارش کــه باعــث تمــاس آن هــا بــا تیــم پشــتیبانی 

ــار و یکســان  ــار شــده، مطمئــن شــدن از وجــود تخصــص الزم در بیــن تیم هــای نوب نوب

بودن قیمت تا انتهای سفارش می باشد.



خط مقدم نوبار�زارش جامع نوبار ۲٠

   تیم پشتیبانی نوبار ۷,٤٢٦ ساعت در کنار کاربران بوده است.

     طوالنی تریــن مکالمــه در طــول تاریــخ مرکــز تمــاس نوبــار مربــوط بــه یــک ســفارش می شــود 

کــه ٥٧ دقیقــه طــول کشــیده  اســت! در ایــن ســفارش مشــتری بــه علــت حســاس بــودن در 

انجام سفارش راجع به تک تک اقالم منزل خود از پشتیبانی نوبار راهنمایی می گیرد.

بی وقفه در کنار شما ...
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خط مقدم نوبار�زارش جامع نوبار ۲١

عجیب ترین سفارش 

ــه  ــاس ب ــن تم ــا ای ــار وصــل می شــود ام ــاس نوب ــز تم ــه مرک ــی ب     هــر روزه تماس هــای فراوان

حدی متفاوت بود که به همه این حس را داد که نوبار یک شرکت در آفریقا می باشد! 

ایــن تمــاس عجیــب کــه در اوایل ســال ١٤٠٠ در نوبار ثبت شــد و باعث تعجب همه شــد درخواســت 

ثبت ســفارش جابجایی یک تمســاح بزرگ با نیســان بود. البته این ســفارش توســط نوبار انجام 

نشد.

 



خط مقدم نوبار�زارش جامع نوبار ۲٢

َنَمک ترین تماس !

    تیــم پشــتیبانی نوبــار همــواره در کنــار کاربــران بــوده و پاســخگوی تمامــی ســواالت آن هاســت؛ 

در این بین برخی از تماس ها ساعت ها خنده را به لبان ما می آورد :

   

پشتیبان نوبار : وقت بخیر رضایی هستم چطور میتونم کمکتون کنم؟

پســر کوچولــو : ســالم آقــا خســته نباشــی، من یدونــه بار داشــتم میخواســتم بــا کامیــون برام 

بیاریدش.

پشتیبان نوبار : من در خدمتتونم لطفا نوع بار و آدرس مبدا و مقصد رو بفرماييد.

پســرکوچولو : مامــان بزرگــم یکمــی گنــده هــس بعــد االن بــش گفتــم بیــاد خونمــون ولــی 

میگه من نمیتونم پام درد میکنه، میشه برین با کامیون بیاریدش؟ خونشم کرجه :))

پشتیبان نوبار : :)))))))



رانند�ان نوبار�زارش جامع نوبار ۲٣

رانندگان نوبار 

ــواره در  ــار هم ــار محســوب می شــوند و نوب ــار جــزو ســرمایه ها و ارزش هــای نوب     تیم هــای نوب

تــالش اســت تــا احتــرام را بــه صنعــت حمــل و نقــل بازگردانــد، بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

ــن صنعــت احســاس می شــد،  ــدگان در ای ــرای رانن ــک بســتر آموزشــی ب ــود ی ــدم نب ــن ق در اولی

ــا آموزش هــای پیوســته تمامــی فرایندهــای مربــوط بــه همــکاری در  بســتری کــه در آن بتــوان ب

یک سیستم آنالین را به راننده گان آموزش داد.

آموزش هــای نوبــار بــرای راننــدگان شــامل رعایــت حقــوق کاربــران و نحــوه ی اســتفاده از 

اپلیکیشن نوبار می باشد.

   ایجاد ٤٦٨ ساعت آموزش حضوری برای رانندگان نوبار



درآمد رانندگان

رانند�ان نوبار�زارش جامع نوبار ۲٤

    در قــدم بعــدی ایجــاد یــک بســتر درآمــدی ایمــن و مطمئــن بــرای راننــدگان ســرویس کامیــون 

ــود آن در صنعــت حمــل و نقــل ســنگین احســاس می شــد. در  ــه نب ــود ک ــی ب از مهم تریــن عوامل

راستای حل این نیاز الگوریتم تقسیم بار به صورت عادالنه به وجود آمد.

     بیشــترین درآمد یک راننده کامیون تاکنون در نوبار   ١,٠٤٤,٨٢١,٣٩٩  تومان 
بوده  است.



باشگاه رانندگان

رانند�ان نوبار�زارش جامع نوبار ۲٥

    نوبــار حمایــت بیشــتر از راننــدگان را وظیفــه اصلــی خــود می دانــد، ایجــاد یــک فضــای امــن 

کاری، بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه زندگی رانندگان ، جزو اهداف نوبار می باشد.

  
     کمــک هزینــه ی درمــان بــه رانندگانــی کــه اعضــای خانــواده آن هــا دارای بیماری هــای خــاص    

می باشند.

    کمک هزینه ی تعمیر خودرو برای رانندگان کامیون و وانت سنگین

    کمک هزینه ی خرید ابزار کار در جهت حفظ سالمت و راحتی در حین انجام کار

    کمک هزینه ی خرید وسایل معیشتی برای رانندگان

  اقدام انجام شده در راستای رفاه رانندگان :

ــگ    ــد اسباب کشــی بســیار پررن ــه حساســیت در رون ــا توجــه ب ــار ب ــم پشــتیبانی نوب     نقــش تی

ــم  ــد یــک تی ــر ثابتــی همــواره نیازمن ــود هیــچ متغی ــت نب ــه عل ــد اسباب کشــی ب می باشــد. فرآین

پشــتیبانی متمرکــز می باشــد کــه عــالوه بــر رصــد لحظــه ای سفارشــات، لحظــه بــه لحظــه در کنــار 

کاربران باشد.

هــدف تیــم پشــتیبانی نوبــار ایجاد یــک تجربه ی متفــاوت در انجــام فرآیند اسباب کشــی    

می باشد.

ــر  ــا تفک ــوده و ب ــران ب ــار کارب ــواره در کن ــار در طــی ســال های گذشــته هم ــم پشــتیبانی نوب     تی

خلق تجربه ی متفاوت شروع به راهنمایی کاربران در شرایط متفاوت نموده است. 

    بیشــترین نگرانــی کاربــران قبــل از ثبــت ســفارش کــه باعــث تمــاس آن هــا بــا تیــم پشــتیبانی 

ــار و یکســان  ــار شــده، مطمئــن شــدن از وجــود تخصــص الزم در بیــن تیم هــای نوب نوب

بودن قیمت تا انتهای سفارش می باشد.



آینده اسباب �یش�زارش جامع نوبار ۲٦

کالم آخر

    از دیــد نوبــار آینــده صنعــت حمــل و نقــل ســنگین در کشــور بســیار متفــاوت اســت در آینــده 

و  شــغلی  امنیــت  از  ســنگین  ماشــین های  راننــدگان  تمــام  نوبــار  توســط  شــده  خلــق 

احتــرام باالیــی در ایــن صنعــت برخــوردار هســتند. و تمــام کاربــران ایــن خدمــت بــا خیالی آســوده 

سفارشات خود را به هر نقطه از ایران با منصفانه ترین قیمت ارسال می کنند.

    از دیــدگاه نوبــار مســتاجران بایــد امنیــت و آرامــش را تجربــه کننــد و نباید هیچ دغدغــه ای در روز 

ــر  ــه کارب ــد ک ــق باش ــدری دقی ــد انق ــذاری بای ــتم قیمت گ ــند، سیس ــته باش ــی داش اسباب کش

مشــتری صرفــا بــا وارد کــردن متــراژ منــزل خــود قیمــت نهایــی ســرویس حمــل و نقــل خــود را 

ایــن  و  ســفارش  انتهــای  تــا  قیمتــی  تغييــر  هیــچ  بــدون  هــم  آن  کنــد  اســتخراج 

قیمت باید مورد تاييد و متناسب با نیاز راننده باشد.

و در نهایت خلق یک تجربه ی متفاوت برای راننده و مشتری در یک بستر کامال امن 


