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کاربران دیوار
بود. فشارهای  مردم سال سختی  برای  پیش  سال 
اقتصادی از یک سو و ویروس کرونا از سوی دیگر با 
تمام توان بر جیب و جان مردم تاختند. معضالت 
درمانی  که  ناشناخته ای  بیماری  با  همراه  اقتصادی 
وضعیت  نهایت،  در  و  را  کسب و کارها  نداشت 
اقتصادی شهروندان ایران زمین را دستخوش تغيير 
در  کسب و کارهــا  توسعه   بااین همه،  اما  کردند. 
اینترنت و استفاده از ظرفیت خریدوفــروش کاالی 
دست دوم، فشار بحران را کاهش داد. قطار باید به 

حرکت خود ادامه می داد.

نه مشکالت  دارد.  ریشه  که  است  درختی  دیــوار، 
اقتصادی و نه کرونا قرار نیست سایه این درخت و 
میوه هایش را کوتاه کند. دیوار، در سالی که گذشت، 
ریشه هایش را قوی تر کرد، زیرساخت هایش را بهینه 
کرد تا بتواند در سایه درخت خود، پذیرای کاربران 

بیشتری باشد.



میلیــــون۴۴

گوشی یکتا که اپلیکیشن دیوار
را باز کـــــرده اند

کاربـــــران تـعـــداد 
گـهی گذار در دیوار آ
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سال  در  که  موبایلی  شماره های  تعداد 

گهی گذاشته اند، ۱۸ میلیون  ۱۳۹۹ در دیوار آ

و ۵۱۹ هزار شماره بوده است.

گهــــــی گـــــــذار ۱۸/۵ کــــــــاربر آ
میلیــــون

۴۴ میلیـون گوشی معـادل بیش از 
نصف جمعیـت مــردم ایران اسـت.
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۳



دیــــــــوار
دومیـــــــــن اپلیکـــــیشن 

پرنصـــــب ایرانـــــــــی

دیوار با ۲۱ میلیون نصب فعال در کـافه بازار، 

و  است  ایرانی  پرنصب  اپلیکیشن  دومـــین 

نصب  رشد  درصد   ۱۰ قبل  سال  به  نسبت 

داشته است.

انــدرویــــد
سیستم عامل محبوب کاربران دیوار

۸۹٪
انــدرویــد

۶٪
iOS (اپل)

۵٪
وب سایت

رشد تعداد نصب فعال اپلیکیشن دیـوار

درصد۱۰
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گهی هر خانوار ایرانی ۵ آ

در دیوار منتشر کرده است

به طــور میانگین

روزانـــه بیش از

هــزار۳۵۳
گهی در دیوار منتشر شده است  آ

میلیون۱۲۹/۵

گهــــی منـتشـــــرشـــده  آ
در سال ۱۳۹۹
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گــهی  تـعــــداد آ
ه شــــد منتشــــر

۵/۲ میلیون
گهی های موجود روی دیوار میانگین روزانه آ

کاربران دیوارفصـل ۱

۵



گهی های دیوار در  ۱۰ دسته اصلی سهم آ

دسته مربوط به خانه شامل  وسایل و تزئینات 

خانه، وسایل آشپزخانه، ابزار و ساختمان و حیاط 

بیشترین  گهی گذار  آ هزار  و ۵۶۲  میلیون   ۶ با 

دستــه های  بین  در  را  گهی دهنـــده  آ تعداد 

ده گانه دیوار داشته است.

وســــایل نقــلیه

خـــــدمــــــات

امــــــــــــالک

وســـایل شخصی

سـرگرمی و فراغت

استخدام و کاریابی

مربـــوط به خـانه

لــوازم الکترونیکی

اجــــــتمــــاعی

بــرای کسب وکــار

گهی های دیوار در سال ۱۳۹۹ گهی های دیوار در سال ۱۳۹۸سهم از کل آ سهم از کل آ

۱۳٪

۶٪

۱۷٪

۱۲٪

۱۱٪

۱٪

۲۳٪

۱۲٪

۱٪

۴٪
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فروردین

اردیبهشت

خـــرداد

تیــر

مــرداد

شهریور

مهــر

آبان

آذر

دی

بهمــــن

اسفند ۱۱٫۹۶۸٫۵۳۶

۱۲٫۲۲۲٫۹۲۱

۱۱٫۱۷۱٫۸۱۸

۱۰٫۷۳۰٫۹۶۴

۱۰٫۵۹۱٫۶۱۵

۱۰٫۸۴۰٫۶۸۰

۱۰٫۹۶۵٫۶۴۵

۱۰٫۷۱۴٫۱۳۴

۱۰٫۰۶۱٫۳۷۰

۱۰٫۳۳۶٫۵۴۶

۷٫۱۰۷٫۷۴۵

۱۲٫۷۸۳٫۵۹۶

گهی ها در ماه های سال ۱۳۹۹ توزیع تعداد آ

گهی گذارهای دیوار بوده است.  فصــــل زمســــتان محبوب ترین فصل برای آ

ثبت  بهـــــمن مـــاه  در  گهی ها  آ بیشترین  زمستان،  فصل  ماه های  میان  از 

شــده اند. بیشــترین بازدیدها نیز در همین ماه انجام شده است.
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۰۰:۰۰

۰۱:۰۰
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۲۰:۰۰

۲۱:۰۰

۲۲:۰۰

۲۳:۰۰

۰۰:۰۰

۰۱:۰۰

۰۲:۰۰

۰۳:۰۰

۰۴:۰۰

۰۵:۰۰

۰۶:۰۰

۰۷:۰۰

۰۸:۰۰

۰۹:۰۰

۱۰:۰۰

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

۱۹:۰۰

۲۰:۰۰

۲۱:۰۰

۲۲:۰۰

۲۳:۰۰

کاربران، شب ها، مخصوصا پیش از نیمه شب، 

بیشترین گشت وگذار را در دیوار دارند.

بازدیدکنندگان شب کارند!

ظـــــــــــــهر،  گهـی ها در  بیشترین ارســــــال  آ

بین ساعات ۱۲ تا ۱۳ بوده است.

گهی دهندگان ظهرکارند! آ
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میلیارد۴۱+

گـــهی ها بازدید یکـتا از آ

از  بسیاری  تعطیلی  و  کرونا  ویروس  شیوع 

کسب و کارها، کاربران را به استفاده از امکانات 

پلتفرم دیوار برای جبران مشکالت بازار آفالین و 

و  داد  سوق  آنالین  مشتریان  به  دسترسی 

باعث رشد ۴۲ درصدی بازدیدها شد.

+۴۲٪

۱۳۹۹

د 
یار

یل
 م

۴۱
 

۱۳۹۸

رد
یا

یل
 م

۲۹

تـعــــداد بازدیــد 
یکــــتا

گهی  آ آن  از  که  بازدیدهایی  تمام  گهی،  آ هر  یکتای  بازدیدهای  محاسبه  در 

مدت  در  کامپیوتر)  دســـتگاه  یا  موبایـــل  (گوشـــی  دســـتگاه  یک  توسط 

زمان یک هفته انجام شده فقط یک بار شمرده شده است.
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گهی  بیشترین تعداد بازدید یکتا برای یک آ

گهی فـروش پورشـــــه کاین  مربوط به یک آ

مدت  در  که  بوده  تهران  شهر  در  سیلندر   ۸

زمان ۷۲ روز، ۳۸۷ هزار و ۹۷۸ بار بازدید شده 

استادیوم  تا   ۵ گنجایش  معادل  که  است 

زادی است.  آ

گنجایش رسمی استادیوم آزادی ۷۸ هزار نفر است.

پورشه کاین ۸ سیلندر
دقایقی پیش در تهران

من یک مهندس کامپیوتر ساکن تهران هستم که در حوزه 

سال  می کنم.  کار  کامپیوتر  سخت افزار  صادرات  و  واردات 

برای  آنها  از  یکی  که  کردم  آگهی  کاین  پورشه  دو  گذشته 

خودم و دیگری برای دوستم بود. آگهی پورشه خودم را چهار 

مثبت  نکته  گذاشتم.  فروش  برای  سال  پایان  به  مانده  ماه 

به قیمتی  کاالهای  می توانم  که  بوده  این  من  برای  دیوار 

که  خریدم  دیوار  همین  از  را  کاین  پورشه  همین  مثال  بخرم. 

می شود  همیشه  دیوار  در  داشت.  مناسبی  بسیار  قیمت 

ویژگی های  از  یکی  کرد.  پیدا  بازار  از  ارزان تر  قیمتی  با  کاالیی 

جالب دیوار این بود که برخی از کاربران در چت پیام می دادند 

و ازم می پرسیدند: «چطور ثروتمند شدی؟» من هم معموال 

چند کتاب بهشان معرفی و راهنمایی شان می کردم.

٣٨٨ هزار بازدید
گـــــــهی! تنهـــــا از یــــک آ
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شهر لردگان در استان چهارمحال و بختیاری با 

افزایش، بیشترین رشد تعداد  از ۱۱ برابر  بیش 

بازدیدهای یکتا را در بین شهرهای فعال دیوار 

داشته است.

گهی در شهرها نسبت به سال  بیشترین رشد آ

غربی  آذربایجان  استان  در  سلماس  به   ۱۳۹۸

تعـــلق دارد. میانـدوآب در همین استان در رتبه 

دوم قرار دارد. تعداد آگهی های منتشرشده در 

این شهرها بیش از ۵ بـرابر شده است.

با  تهـــــــــــران  شـــهر  در  دیـــــوار  کاربـــــران 

کل  یک چهارم   حدود  آگهی،  میلیون   ۳۰/۵

آگهی های دیوار  را  به خود اختصاص داده اند.

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.
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 کاربران با استفاده از دو امکان فوری و نردبان می توانند کــاالها یا خدمات خـــــود را 

گهی ها قرار بگیرد. گهی شان در دیوار، مدت طوالنی تر در صدر آ سریـــع تر بفروشند یا آ

رایگــــان

کاربران دیوارفصـل ۱

۱۲

۸۸
درصد

گهی منتشر کرده اند،  از کــل ۱۸/۵ میلیون کاربری که در سال ۱۳۹۹ در دیوار آ

گهی نپرداخته اند. هیچ هزینه ای بابت انتشار آ



از  امــالک در اصفهان دارم و سال ها است  بنگاه  من یک 
دیــوار برای ارتقـای کارم استفاده می کنم. برای من تبلیغات 
جایگاه ویژه ای دارد و دیوار بهترین راهکار من برای تبلیغات 
است. به برخی از همکارانم هم گفتم این کار را انجام دهند اما 
اکثر آن ها انرژی و وقتی که من می گذارم را صرف این کار 
نمی کنند. در سال ۱۳۹۹ برای نردبان و فوری کردن آگهی ها در 
نتیجه  برابر  چندین  اما  کردم.  زیادی  هزینه  سایت  این 

مثبتش را دیدم.

سلیمان بذرافکن

سلیمان  نام  به  کاربری  گذشته،   سال  در 

فـــوری  برچسب  خرید  ۱٫۰۹۳ بار  با  بذرافکن 

رکورددار تعداد خرید این برچسب بوده است.

کاربران دیوارفصـل ۱
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من متولد تبریز و در همین شهر هم در زمینه صنایع چوبی 
شاغل هستم. حدودا چهار پنج سال پیش با دیوار آشنا شدم 
را مدام  باید آگهی هایم  برای پیدا کردن مشتری  و فهمیدم 
فوری و نردبان کنم. به غیر از من این جا در تبریز همکاران زیاد 
دیگری هم هستند که فروش شان با دیوار می چرخد. با نردبان 
و فوری خیلی زودتر می توانیم برای محصوالت مان مشتری 
پیدا کنیم. نه فقط من، بلکه پدر، مادر و برادرم هم با دیوار 

زیاد کار می کنند.

فرشاد فدایی آذر

با  نیــــز  فدایی آذر  فرشـــاد  نام  به  کاربـــری 

نردبان  رکـــورددار  نردبان  خرید  بار   ۱۵٫۹۲۱

گهی ها در سال ۱۳۹۹ بوده است. کردن آ

کاربران دیوارفصـل ۱

۱۴



از پرایـــــد تا تراکتــــور!

جستجوی  نوار  در  جســتجوها  درصــــد   ۱۶

اصلی دیوار نام انواع خودرو بوده اســـت.

از  بیــش  گوگل ســالیانه  مبــــل در  کلیدواژه 

۶۸۴ هزار بار جستجو می شود. اما همین کلمه 

از  بیش  دیـــوار  در 

۲ میلیون و ۹۰۰ هزار 

کاربران  توسط  بار 

جستجو شده است؛

یعنـی بیـــش از ۴ بــــرابـر جستجو در گـوگـل! پرتکرارترین کلیدواژه های جستجوشده در نوار

جستجوی اصلی دیوار

۲٫۹۰۲٫۶۹۰

پرایــد
۲٫۵۹۵٫۶۰۸

گوشی
۲٫۰۴۵٫۳۹۸

دوچرخه
۱٫۹۲۹٫۸۴۹

طــال
۱٫۷۳۲٫۲۲۳

موتور
۱٫۶۹۲٫۸۰۴

تراکتور
۱٫۴۱۳٫۴۴۵

فرش
۱٫۳۶۵٫۵۱۵

مبـــــــــل
پرتکرارتریـــن کلیـــدواژه در نوار جستجــــوی 

اصلی دیــــوار

کاربران دیوارفصـل ۱

۱۵



 فصــــــــــــــــــل ۲



گهی بررسی آ
دیوار  در  کاربران  توسط  آگهی  هزار  صدها  روزانه 
منتشر می شود. دیوار برای رعایت اصول اجتماعی، 

اخالقی و عرفی و همچنین حفظ کیفیت آگهی ها، 
از جمله شناسایی آگهی های تکراری یا آگهی هایی با 
تصاویر بی کیفیت، آگهی ها را پیش از انتشار بررسی 

می کند.
همچنین دیوار برای اطمینان از مطابقت آگهی های 
با قوانین و باال بردن دقت بررسی های  منتشرشده 
پیش از انتشــار، روزانه در فواصــل زمانی معینی 
آگهی های منتشرشده را با مالحظات مختلف بررسی 
و در صورت لزوم، تعدادی از آنها را ویرایش یا حذف 

می کند و دلیل حذف را به اطالع کاربر می رساند.
بخشی از فرایند بررسی به شکل خودکار توسط ربات های 
هوشمند و بخشی هم توسط ناظران انسانی انجام 

می شود.



برای کسب وکار

اجتماعی

لوازم الکترونیکی

استخدام و کاریابی

سرگرمی و فراغت

وسایل شخصی

امالک

خدمات

وسایل نقلیه

مربوط به خانه

۵٪

۳۳٪

۳۰٪

۲۴٪

۲۳٪

۲۳٪

۲۲٪

۲۱٪

۲۰٪

۱۱٪

میانگین ۲۰٪

گهی در دسته های دیوار نرخ رد آ

درصـــــــد۲۰

گهی های بررسی شده  آ

َرد می شوند

گهی های ثبت شده یا ویرایش شده است. این نرخ شامل آ

۱۸

گهیفصـل ۲ بررسی آ



گهی در سال ۱۳۹۹ فرایند بررسی آ

۱۲۹ میلیون

گهی منتشر شده آ

۵۶ میلیون

گهی َرد شده آ

۱۸۵ میلیون

گهی ثبت شده آ

۱۹

گهیفصـل ۲ بررسی آ



در سال ۱۳۹۹ در ۳۸ درصــد از بررســــــی ها، 

نتیجه نهایـــی را ربات ها مشخص کرده اند. 

در سال ۱۳۹۸ سهم ربات ها در این فراینـــد 

۲۸ درصد بوده است.

۳۸
درصد

سهم ربـــــات ها در تصمیم گیری 

گهی های بررسی شده نهایی برای  آ

برای اطمینان از دقت بررسی ها، نمونه ای از 

بررسی های انجام شده توسط تعدادی ناظر 

ارشد بازبینی می شود. نتایج این بازبینی ها 

متوسط  به طور  اولیه  بررسی  می دهد  نشان 

تنها در ۲ درصد موارد با خطا همراه بوده است.

۲
درصد

نـــــرخ خــــــطا در بررســـــی اولیــــــــه

۲۶۵
نفــــــــر

گهیدیوار تعداد اعضــــای تیـــم بررسی آ

۲۰

گهیفصـل ۲ بررسی آ



گهی های گزارش شده در دسته های مختلف تعدادآ

اجتماعی ۳۰٫۶۴۹

خدمات ۱۳۸٫۱۰۴

مربوط به خانه ۳۶۰٫۰۱۹

وسایل نقلیه ۴۲۲٫۴۷۹

لوازم الکترونیکی ۳۴۴٫۵۵۸

برای کسب وکار ۵۹٫۸۰۴

وسایل شخصی ۱۳۴٫۹۶۵

سرگرمی و فراغت ۲۹۷٫۴۶۵

استخدام و کاریابی
۱۱۳٫۹۵۸

امالک ۴۱۶٫۲۶۳

مجــمــوع
۲٫۳۱۸٫۲۵۷

به دلیل   ۱۳۹۹ سال  در  کاربر  هزار   ۵۵ تعداد 

انجام فعالیت های غیرقانونی یا گزارش سایر 

کاربران مسدود شده اند.

با سال قبل ۱۷ درصد  این تعداد در مقایسه 

بیشتر شده است.

۵۵
 کاربر مسدود شده در سال ۱۳۹۹هـــزار

۲۱

گهیفصـل ۲ بررسی آ



گهـــــی ها در کمـــتر از  نزدیـــک به نیمی از آ

۲ دقیقه بررسی می شوند.

گهی های دیوار چه مدت زمان می برد؟ بررسی آ

بین ۲ تا ۵ دقیقه بین ۵ تا ۱۰ دقیقه بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بیشتر از ۱۵ دقیقه

۴۷٪

۲۸٪

۱۰٪

۵٪

۱۰٪

کمتر از ۲ دقیقه

۲۲

گهیفصـل ۲ بررسی آ



گهی در بررسی ها مهم ترین دالیل رد آ

۲۸/۲٪

۱۰/۴٪

۸/۸٪

۷/۶٪

۷/۶٪

۴/۶٪

۴/۲٪

۳/۴٪

۳/۴٪

۳/۲٪

گهی فعال  گهـــی تکــــراری است. شمـــا آ آ
دیگــری با محتوای مشابه دارید

گهــــی شــما به دلیل درج مکرر محتـــوای  آ
مشابه حذف شد

تبلیغــــاتی و  انتشــــار عبارت های  امکــــان 
گهی وجود ندارد نامرتبط در عنوان آ

گهی،  لطفا در عنــوان، توضیحات و تصویر آ
یک کاال را قرار دهید

کاال یا خدمــات شما طبـــق قوانین، غیرمجاز 
است

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

گهــی شما بیش از حد مجاز روزانه ویرایش  آ
شده است

گهی ناقص یا نامناسب است عنوان آ

گهی مشابه در بازه کوتاه درج مکرر آ

دسته بندی اشتباه است

گهی مهم ترین دلیل رد در مرحله بررسی بوده  در سال ۱۳۹۹ تکراری بودن آ

گهی  ۲۸ درصد از کل بررسی های منجر به رد به دلیل تکراری بودن آ است. 

اتفاق افتاده است.

۲۳ 

گهیفصـل ۲ بررسی آ



 فصـــــــــــــــــل ۳



امــالک
یکی از محبوب ترین و پرآگهی ترین دسته ها از بین 
امالک  آگهی،  ثبت  برای  دیوار  ده گانه  دسته های  
است. از زمانی که دیوار به عنوان مرجعی برای ثبت 
روش های  از  بسیاری  شده،  شناخته  امالک  آگهی 
امالک  و  پیدا کردن مسکن  برای  ناکارآمد  و  سنتی 
کنار گذاشته شده است و کاربران نسبت به گذشته 
بسیار راحت تر می توانند نیازهای خود را برطرف کنند. 
واحد  از  عکس هایی  کردن  اضافه  با  امالک  بخش 
مورد نظر و همچنین افزودن فیلترهای مهم و موثری 
پارکینگ،  متراژ،  بنا،  عمر  قیمت،  فیلتر محله،  مانند 
و  بهترین  خود  کاربران  به  و...  انباری  آسانســور، 
مناسب ترین پیشنهادها را ارائه می کند. بخش امالک 
یکی از محبوب  ترین بخش های دیوار است. در این 
بخش، واحدهای آپارتمانی، خانه های کلنگی، زمین 

و ویال در اقصی نقاط ایران آگهی شده اند.



۲۶

امالکفصـل ۳

میلیـــــــــون۷

گــهی فروش آپارتــمان آ

میلیون۳/۶

گــهی اجـــــاره آپارتــمان آ



ـه۳۸۶
تب

مر

گهــــــــی میـــانگین بازدیــــد هر آ
فروش آپارتمـان در سراسـر ایران

ـه۱   ۳۷
تب

مر

گهـــــــی میـــانگین بازدیــــد هر آ
اجـاره آپارتمــان در سراســر ایران

به  گهی  آ هر  بازدید  متوسط  تعداد  اگر 

 ۱۰ بازدید  هر  و  شود  انجام  حضوری  صورت 

دقیقه طول بکشد، بازدید هر آپارتمان برای 

خرید ۶۴  ساعت و برای اجاره ۶۲ ساعت وقت 

صاحب خانه را می گیرد!

۲۷

امالکفصـل ۳



گهی فروش آپارتمان در منطقه ۵ ۵۰۵ هزار آ

شهر  دو  تنها  ایران،  شهرهای  تمام  بین  در 

فروش  گهی های  آ تعداد  کــــــرج  و  مشهـــد 

بیشتری نسبت به منطقه ۵ تهران داشته اند.

۵۲ ۱
گهی های فروش آپارتمان شهر تهران را  این سه منطقه در مجموع نیمی از آ

به خود اختصاص داده اند. ۲۴ درصد از کل جمعیت شهر تهران در این سه 

همین  در  کمابیش  نیز  آپارتمان  اجاره  گهی های  آ هستند.  ساکن  منطقه 

مناطق متمرکز شده اند.

مناطق ۱، ۲ و ۵

گهی ترین مناطق شهر تهران پرآ

۲۸

امالکفصـل ۳



منطقه ۲۲ تهران
گــــهی  دارای بیشتریــــن رشـــــد تعــــــــداد آ

فروش آپارتمـــان مسکــونی

به  نسبت  گهی ها  آ تعداد  منطقه،  این  در 

سال ۱۳۹۸ کمی بیش از ۲ برابر شده است.

آپارتمان  فروش  گهی های  آ تعداد  تغییرات 

مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران

۳
۱۷

۵۲
۱۴۶۷۸

۹۱۰۱۱۱۲
۱۳

۱۴
۱۵۱۸۱۹ ۲۰

۲۲
۲۱

۲٪

۶٪

۱۷٪
۱۴٪

۱۵٪ ۱۱٪

۱۶٪

۱۵٪

۴۲٪

۱۰۴٪

۲۹٪ ۲۹٪

-۱٪

-۳٪

-۱۳٪
-۱۳٪

-۱۹٪
-۱۹٪

-۲۲٪

-۲۳٪

-۱۳٪

۱۶۱۱٪

۲۹

امالکفصـل ۳



جنوب شرق 
تهــران

محبـوب مسـتاجران

۳
۱۷

۵۲
۱۴۶۷۸

۹۱۰۱۱۱۲
۱۳

۱۴
۱۵۱۸۱۹ ۲۰

۲۲
۲۱

۶٪

۱۶٪

۵۱٪
۱۰٪

۴۷٪ ۵۳٪

۵۲٪

۲۹٪

۴۵٪

۱۲٪

۳۴٪
۳٪

۲۲٪

۱۷٪

۱۴٪
۸٪

۶٪
۲۷٪

۲۵٪
۲۱٪

۲۷٪

۱۶
۳۵٪

مناطق ۱۲ و ۱۴
گـــهی  دارای بیشتریــــن رشــــــد تعــــــــداد آ

اجــاره آپارتمــان مسکـونی

گهی ها نسبت به سال ۱۳۹۸ حدودا ۴۶ درصد افزایش  در این مناطق تعداد آ

داشته است.

آپارتمان و  بین رشد بازدیدهای اجاره  شکاف 

مناطق  در  آپارتمان  فروش  بازدیدهای  رشد 

۲۲گانه شهر تهران

۳۰

امالکفصـل ۳



فروش  گهــی های  آ به  مســکونی  آپارتمان  اجاره  گهــی های  آ تعـداد  نسـبت 

آپارتمان مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران

گهی های فروش در منـاطق ۱۴، ۱۲ و ۱۵  گهی های اجاره به تعداد آ نسبت تعداد آ

بیشترین نرخ رشد را نسبت به سال قبل ثبت کرده است. بیشترین درصد افت 

این نسبت نیز مربوط به مناطق ۵، ۲۱ و ۲۲ در غرب تهران بوده است.

۱

۲ ۳

۴

۵

۶

۲۲

۹

۱۰

۱۱۱۲

۱۴

۱۵

۱۸

۲۰

۰ ۰/۲

۰/۲

۰/۴

۰/۴

۰/۶

۰/۶

۰/۸

۰/۸

۱/۰

۱/۰

۱/۲

۱/۲

۱۳
۹۹

ل 
سا

سال ۱۳۹۸

۸

۷
۱۳

۱۷
۱۹

۲۱

۱۶

منطقه ۸

گهی اجاره به فروش  بیشترین نسبت تعداد آ

آپارتمان را داشته است.

 ۸۱۴
منطقه ۱۴

گهی اجاره به فروش  بیشترین رشد نسبت آ

آپارتمان را در سال ۱۳۹۹ داشته است.
۳۱

امالکفصـل ۳



سعادت آباد

گهی ترین محله شهر تهران در زمینه اجاره  پرآ

و فروش آپارتمان بوده است.

پردیس

در میان شـــهرهای حومــــه تهــران، رکورددار 

گهی فــــروش آپارتمـــان  بیشترین تعـــداد آ

مسکونی و بیشترین تعداد بازدید بوده است.

محله گمرک

برابری،   ۲/۳ رشد  با  تهران  محالت  میان  در 

گهی های فروش آپارتمان  بیشـــترین رشـــد آ

مسکونی را داشته است.

۳۲

امالکفصـل ۳



گهی فروش و رشد  گرمسار  با رشد ۱۲ برابری آ

در  را  رشد  بیشترین  اجاره،  گهی  آ برابری   ۱۰

بین شهرهای ایران داشته است.

 ۲/۴ رشــد  با  استان ها  مراکز  میان  در  رشت 

گـهی های فـــروش آپارتـمـــان  برابری تعداد آ

مسکونی پیشتاز است.

گرمسار

رشت

۱۳۹۹۱۳۹۸

۱۲ برابر

۱۰ برابر

۳
٫۳

۰۲
ش:  

رو
ف

 ۱٫
۰۵

۲ :
ره

جا
ا

۳۳

امالکفصـل ۳



سهم خانه های کوچک تر از ۷۵ مترمربع از کل 

تهران  شهر  در  آپارتمان  فروش  گهی  های  آ

۳۴ درصد بوده است.

گهی های فــروش آپارتمان مسکونی  توزیع آ

در تهـــران و ســـایر کالن شـــهرها به تفکیک 

سطح زیربنا

۱۵۱ تا ۱۷۵ مترمربع

بزرگ تر از ۲۰۰ مترمربع

کوچک تر از ۵۰ مترمربع

۷۶ تا ۱۰۰ مترمربع

۵۱ تا ۷۵ مترمربع

۱۷۶ تا ۲۰۰ مترمربع

۱۲۶ تا ۱۵۰ مترمربع

۱۰۱ تا ۱۲۵ مترمربع

۷٪ ۵٪

۳٪ ۳٪

۶٪ ۱٪

۵٪ ۹٪

۹٪ ۱۲٪

۱۷٪ ۲۳٪

۲۵٪ ۳۱٪

۲۸٪ ۱۵٪

سایر کالن شهرهاشهر تهران

آپارتمان های کوچک
مورد پســـند تهرانی ها

۳۴

امالکفصـل ۳



اجاره نشین ها

در تهران دنبال خانه های بزرگ نیستند

بیش از نیمی از آگهی های اجاره در تهران مربوط به خانـــه های ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع 

بـوده است.

۳۵

امالکفصـل ۳



گهی های فروش آپارتمان در مشهد  آ

مربوط به ساختمان های نوساز است.
۳۴
درصـــد

گهی های فــــروش در شهر مشــــهد مربــــوط به آپارتمـــــان های  ۶۲ درصـــد از آ

زیر ۵ سال ساخت است؛ از این حیث، در بین کالنشهرها، مشهد رکورددار است. 

آپارتمان های زیر ۵ ســـال ســــاخت برای تهران  گهی های فـــروش  سهــــم آ

۵۱ درصد است.

۳۶

امالکفصـل ۳



کشور  در  اجــاره  گهـــی های  آ کــل  از 

مربوط به آپارتمان های نوســاز است.
۱۰

درصد

گهی، تهران تنها شهری  در میان شهرهای پرآ

گهی های اجاره آپارتمان های  است که تعداد آ

کاهش  قبل  سال  به  نسبت  آن  در  نوســــاز 

یافته است.

۳۷

امالکفصـل ۳



در سال ۱۳۹۹ به دلیل ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم ثبات اقتصادی، میل 

کل  از  نوساز  آپارتمان های  سهم  است.  کرده  پیدا  کاهش  ساخت وساز  به 

در  کرج)  و  (تهران  گهی  پرآ شهر  دو  در  فروش  برای  گهی شده  آ آپارتمان های 

سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.

کاهش آپارتمان های نوساز و رکود ساخت وساز

از آغاز سال  ایران  آمار  بر اساس گزارش مرکز 

تهران  شهرداری  در  آذرماه  پایان  تا   ۱۳۹۹

ساختمانی  پروانه  مورد   ۱۱۰ و  هزار   ۵ تعداد 

صادر شده است، تعداد پروانه صادرشده در 

مورد   ۶۳۰ و  هزار   ۶ قبل  سال  مشابه  مدت 

شاهد  ما  اساس  همین  بر  است.  بوده 

کاهش ۲۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی 

در تهران توسط شهرداری هستیم.

۳۸

امالکفصـل ۳



١

٢

٣

۴

١

٢

٣

۴

گـــهی  میـــزان رشـــد بازدیدهای یکــتای هر آ

در مناطق ۲۲گانه شهر تهران

را  آپارتمان  فروش  گهی  آ هر  برای  بازدید  بیشترین  که  محله ای   ۶۰ بین  در 

داشته اند، ۵۸ محله در نیمه جنوبی شهر تهران بوده است. 

کوچ مردم به

مناطق جنوبی تهران

 منطقه ۳

گهی دارای بیشترین رشد بازدید هر آ

۳
۱۷

۵۲
۱۴۶۷۸

۹۱۰۱۱۱۲
۱۳

۱۴
۱۵۱۸۱۹ ۲۰

۲۲
۲۱

۱۰٪

-۴٪

-۳۱٪

-۱۹٪

-۱۴٪ -۱٪

-۱۲٪

-۱۶٪

-۲۳٪

-۱۹٪

-۸٪
-۲۰٪

-۱۵٪

-۶٪

۱۳٪
۱۴٪

۱۲٪
۷٪

۱۲٪
۱۲٪

۵٪

۱۶
-۱۱٪

۳۹

امالکفصـل ۳



گهی در بین محله های تهران مربوط به  باالترین متوسط تعداد بازدید هر آ

گهی است. تقی آباد در شهرری با ۱٫۰۶۰ بازدید به ازای هر آ

شـــهرکرد

هر  بازدید  متوسط  تعداد  بیشـــترین  دارای 

گهی فروش آپارتمان آ

و  زابــل، دورود  تبـــریز،  شهـــرکرد،  شهرهای 

دزفول تنها شهرهایی اند که متوسط تعداد 

آن ها  برای  آپارتمان  فروش  گهی  آ هر  بازدید 

بیشتر از ۱٫۰۰۰ بازدید است.

شـهرکرد

+۱۰۰۰
گهی در ۵ شهر بازدید هر آ

۴۰

امالکفصـل ۳



یــــــــزد
یــــــزد

رکـــورددار بیشترین اقـــــــدام به تمــــاس با 

گهی دهنده در دسته فروش آپارتمان آ

۳۰ بار اقدام به تماس تلفنی در یـــزد

شهرهای  بین  در  عدد  باالترین  رقم  این 

هر  برای  تهران،  در  است.  دیوار  در  فعال 

گهی فروش آپارتمان به طور متوسط ۱۸ نفر  آ

برای دریافت اطالعات تماس اقدام می کنند.

تبـــریـز
تبــریز 

دارنـــده باالتریـــن تعــــداد متوســـط بازدیـد 

گهی اجاره آپارتمان هر آ

به آپارتمان  اجاره  گهی  آ هــــر  شهــــر  این  در 

 طور میانگین ۷۳۵ بار بازدید می شود.

۴۱

امالکفصـل ۳



در شهر تهران سهم سود ودیعه از کل درآمد صاحب خانه یعنی مبلغ اجاره 

به اضافه سود ودیعه، از ۴۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹ 

رسیده است. دلیل این رشد، وجود تورم های باال در یک سال اخیر است. 

شده  بیشتر   ۱۳۹۹ سال  در  ودیعه  سهم  می شد،  پیش بینی  که  همان طور 

است و صاحبان ملک تمایل بیشتری به اخذ ودیعه بیشتر و سرمایه گذاری آن 

در بازارهای پرسود داشته اند.

افزایش تمایل صاحب خانه ها به اخذ ودیعه بیشتر

سهم سود ودیـــعه از کل 

درآمد صاحب خانه

۱۳۹۹

صد
در

 ۴
۷

۱۳۹۸

صد
در

 ۴
۴

۴۲

امالکفصـل ۳



گهی های ثبت شده زمین،  بیشترین نرخ رشد آ

همانند زیردسته فروش آپارتمان، متعلق به 

است. بوده  ۳۴درصدی  رشـــد  با   ۲۲ منطقه 

منطقه ۲۲ 
بین  در  زمیــــن  فـــروش  گهی  آ رشد  پیشتاز 

مناطق تهران

گهی های فروش آپارتمان (درصد) نرخ رشد آ

د)
ص

در
ن (

می
ش ز

رو
 ف

ی
ها

ی 
گه

د آ
ش

خ ر
نر

۰

۰

۱۰

-۱۰

-۲۰

-۳۰

-۴۰

۲۰

۳۰

۴۰

۲۰-۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰

۱
۲

۳

۴

۶

۷
۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴
۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۵

نرخ رشد آگهی ها در زیردسته های 

در  زمین  فروش  و  آپارتمان  فروش 

مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

۴۳

امالکفصـل ۳



رشـــت

بین  در  زمین  فروش  گهی  آ بیشترین  دارای   

شهرهای کشور رشت

گرمســـار بیشــترین و تهـــران کمتریـــن رشـــد 

آگهی فروش زمین

شهر   ۶ زمین،  فروش  گهی  پرآ شهر   ۲۰ میان 

و  نور  الهیجــان،  بندرانزلــی،  نوشهر،  رشت، 

گرگان در استان های حاشیه دریای خزر واقع 

شده اند.

گهی فروش زمین را در مقایسه با سال  گرمسار بیشترین درصد رشد تعداد آ

گهی ها ثبت کرده است. قبل با افزایش بیش از ۹ برابری آ

گهی های فروش زمین، کمترین نرخ رشد  تهران با رشد ۶/۷ درصدی تعداد آ

گهی ها را در بین کل شهرهای کشور داشته است. آ

۴۴

امالکفصـل ۳



گهی فروش خانه و ویال  پس از رشت، دو شهر نور و مشهد بیشترین تعداد آ

گهی های این دسته  را داشته اند که این سه شهر در مجموع ۲۹ درصد از کل آ

را پوشش داده اند.

و  دارد  قرار  ویال  و  خانه  گهی  آ تعداد  بیشترین  اول  رده  در  اختالف  با  رشت 

گهی های آن در مقایسه با سال قبل ۱/۵ برابر شده است. تعداد آ

گهی خانه و ویال ۵۰۵هزار آ
در شهـــــر  رشـــــــــــت 

۴۵

امالکفصـل ۳



سازوکارهای بهبود بازار مسکن را باید 

فضای  و  اقتصادی  کالن  تصمیمات  در 

حاکم بر اقتصاد کشور جستجو کرد، نه 

گهی اینترنتی مورددار! درج چند آ

دسـت وپای کسب وکارهای اینترنتی بازار امـالک و ســاختمان را نبندیم 

مهدی روانشادنیا

کارشناس بازار مسکن و استاد دانشگاه

از هر دوره دیگری رونق کسب وکارهای  در چند سال اخیر بیش 

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

تسهیل  شفافیت،  خود  با  پلتفرم ها  این  است.  روشن  شکوفایی 

معامالت و کاهش  هزینه مبادالت را به همراه داشته اند. 

که  ماست  بشری  خوی  از  بخشی  نو  چیز  هر  برابر  در  مقاومت 

گاهی  در سازمان ها و حکمرانی هم بروز می کند. در ایران حداقل 

دوبار به صورت رسمی از درج قیمت در آگهی ها (با این استدالل 

که درج قیمت ها باعث التهاب بازار شده) جلوگیری به عمل آمده 

است. تجربه هر دوبار اما نتیجه ای عکس را نشان می دهد. گمان 

نمی کنم که بیش از این نیـاز باشد تا درباره ضــرورت توسعـــه 

فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات بنویسم و بهتر می دانم که 

چند توصیه برای آینده این گونه نرم افزارها مطرح کنم:

به معرفی ملک و ثبت و  ۱. مشاوره امالک در کشور ما محدود 

ضبط معامـله است. این خدمــات به کمک بسترهـای جدیـدی 

می تواند به ارائه خدمات جامــع فنی، حقوقی و مشـاوره مالی 

توسعه یابد.

می توان  بالکچین  چون  جدیدی  فناوری های  از  استفاده  با   .2

امنیت معامالت را بیش از هر زمان دیگری تضمین کرد.

کالن  تصمیمات  در  باید  را  مسکن  بازار  بهبود  سازوکارهای   .۳

نه درج  کرد،  اقتصاد کشور جستجو  بر  اقتصادی و فضای حاکم 

چند آگهی اینترنتی مورددار!

امکان  و  باالتر  نسل های  به  خود  ارتقای  بایستی  پلتفرم ها   .۴ 

مدیریت بهتــر داده ها و اطالعــــات را فراهم کنند تا از برخی 

شیطنت های کاربران در مغشوش کردن این فضا جلوگیری کرده، 

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

۴۶

امالکفصـل ۳



 فصــــــــــــــــــل ۴



وسایل نقلیه
وسایل نقلیه بخش مهمی از زندگی انسان امروز را 
بدون خودرو، حاال  تشکیل می دهند. تصور جهانی 
دیگر محال به نظر می رسد. در میان وسایل نقلیه ای 
که در دیوار آگهی می شوند، خودرو یکی از جذاب ترین 
و مهم ترین 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 
بسیار  کار  مناسب،  خــودروی  یافتن  امکان  نبود، 
تا  که  خودرو،  آگهی های  به  دیوار  بود.  سخت تری 
پیش از این به صورت کاغذی منتشر می شد، امکاناتی 
نظیر تصویر خودرو، جزئیات فنی و اطالعات موثر بر 
قیمت آن را افزود. اطالعاتی که ارائه آن بر تصمیم 

خریداران موثر است.



گهی منتشرشده در دسته  آ
خودرو سواری در سال ۱۳۹۹

۸/۶
میلیـــــون

گهی در دسته  میـانگین تعداد بازدیـــد هر آ

خودرو سواری

۶۲۴
مرتبــــه

۴۹

وسایل نقلیهفصـل ۴



خودرو  گهی های  آ بیشترین  به ترتیب  کرج  و  اصفهان  شیراز،  مشهد،  تهران، 

گهی ها، سهم شهر تهــــران  سواری را در بین شهرهای ایران داشته اند. از کل آ

به تنهایی ۲۶ درصد و سهم چهار شهر دیگر هم در مجموع ۲۶ درصد بوده است.

تعداد معامالت خودروهایی که در سال ۱۳۹۹ 

شده  انجام  دیوار  به واسطـه  تهران  شهر  در 

۱۷۶ هزار و ۵۰۰ معامله تخمین زده می شود.

۲۷ هزار میلیارد تومان
ارزش معامالت خـــودرو در تهـــران به واسطه دیــوار

هر۵۲٪
ش

ج 
پن

۵۰

وسایل نقلیهفصـل ۴



صندوق دار،  پرایــد  به ترتیب  دیوار  در   ۱۳۹۹ سال  در  خودروها  گهی ترین  پرآ

پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمنــد بوده اند. سهم این پنج خودرو از کل 

گهــی به طور میانگین  گهی ها در تهران ۳۹ درصـد و در سایر شهرهای پرآ آ

۴۸ درصد بوده است.

گهی های پراید صنـــدوق دار بیش از  تعداد آ

گهی، یعــــنی  ۲ بـــــــرابر دومیـــــن خودرو پرآ

پژو ۲۰۶ بوده است.

مقام اول

پرایــــــــــــــــــــــــد
گـــــهی تریـــن خــــودرو  پرآ

۵۱

وسایل نقلیهفصـل ۴



پراید صندوق دار

پژو ۲۰۶

پژو ۴۰۵

پژو پارس

سمند

پراید هاچ بک

تیبا

پیکان

ام وی ام

پژو ۲۰۶ صندوق دار

پژو ۲۰۷

کیا

هیوندای

نیسان

رنو

تندر ۹۰

مزدا

وانت

تویوتا

لیفان

رانا

زانتیا

گهی گهی به تفکیک خودرو در مجموع شهرهای پرآ تعداد آ

۴۰۹٫۹۸۸

۳۷۷٫۵۷۱

۳۶۷٫۶۱۸

۲۷۳٫۳۱۸

۲۲۹٫۱۵۵

۲۲۱٫۰۰۱

۱۷۶٫۵۲۷

۱۵۷٫۴۲۴

۱۱۹٫۸۶۳

۱۱۹٫۱۳۴

۱۱۶٫۸۳۵

۱۱۳٫۶۷۰

۱۰۹٫۷۱۹

۱۰۸٫۶۲۴

۸۳٫۸۸۶

۷۲٫۹۱۶

۶۴٫۰۸۸

۵۱٫۵۰۴

۵۰٫۵۵۹

۴۰٫۸۳۶

۳۹٫۴۸۲

۸۷۹٫۸۷۸

گهی های انواع مدل های کــیا بیش  تعداد آ

از ۲ برابــر خودروهای تویوتا بوده است.

بیشترین  گهی،  پرآ خودرو  مدل   ۲۰ بین  در 

مدل ها مربوط به پـــــژو بوده است.

۵۲

وسایل نقلیهفصـل ۴



سهم خودروهای داخلی از کل خودروهای 

گهی شده از ۸۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۹۰  آ

درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

گهی های خودرو در دیوار  خودروهای زیر ۷۵ میلیون تومان پربازدیدترین آ

 ۱۳۹۹ سال  در  ســــواری  خودرو  گهـــی های  آ بازدید  کل  درصد   ۳۹ هستند. 

مربوط به این بازه قیمتی است.

باالی ۵۰۰ میلیون تومان

۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان

تومان میلیون   ۱۵۰ تا  ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان۷۵ 

٪۳۹زیــــر ۷۵ میلیون تومان

۲۹٪

۱۴٪

۹٪
۹٪

سهم خودروهای داخلیدرصد۹۰

۵۳

وسایل نقلیهفصـل ۴



قــــــــم

با ۹۶ درصـــــد باالترین سهــــم خــودروهای 

داخلی را به خود اختصاص داده است.

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

قـــــــم

۵۴

وسایل نقلیهفصـل ۴



گهی های افزایش سهم آ

خودرو کارکرده در دیوار

گهی  آ سهم   ،۱۳۹۸ ســـال  با  مقایســـه  در 

خودروهای باالی ۳ ســـــال ســــاخت به طور 

درصد   ۱۶ تهران  شهر  در  و  ۲۱ درصد  متوسط 

افزایش یافته است.

گهی مربوط  در شهر تهران، بیشترین تعداد آ

در  و  ساخت  سال  پنج  تا  سه  ماشین های  به 

گهی مربوط به ماشین های  سایر شهرهای پرآ

شش تا ده سال ساخت است.

تمایــل تهرانـی ها به خـودروهای کم کارکرد

فروشی

مدل ۹۵

۵۵

وسایل نقلیهفصـل ۴



۳

 ۱۳۹۹ سال  در  صفرکیلومتر  خـــودرو  قیمت 

بیشترین رشد را در مهرماه تجربه کرده است. 

نو  خودروهــای  قیمت  میانگیـن  ماه،  این  در 

و  درصــد   ۴۲ به ترتیب  وارداتــــــی  و  داخلـــــی 

افزایش   ۱۳۹۹ شهریور  به  نسبت  درصد   ۳۴

 ۱۳۹۸ مهر  به  نسبت  همچنین  است.  یافته 

قیمت خودرو حدودا ۳/۵ برابر شده است.

در سـال ۱۳۹۹، قیمت خودروهای نو داخلی 

و وارداتی در مقایسه با سال ۱۳۹۸ به ترتیب 

۲/۲ برابر و ۲ برابر شده است.

فـــــراز و فـرود قیمت خـــــودرو در پاییــــز

۲ برابربیش از 

افزایش قیمت خـــــودروهای صـــفرکیلومتر

۵۶

وسایل نقلیهفصـل ۴



۹۸/۰۱

۹۸/۰۲

۹۸/۰۳
۹۸/۰۴

۹۸/۰۵
۹۸/۰۶

۹۸/۰۷
۹۸/۰۸

۹۸/۰۹
۹۸/۱۰

۹۸/۱۱
۹۸/۱۲

۹۹/۰۱

۹۹/۰۲

۹۹/۰۳
۹۹/۰۴

۹۹/۰۵
۹۹/۰۶

۹۹/۰۷
۹۹/۰۸

۹۹/۰۹
۹۹/۱۰

۹۹/۱۱
۹۹/۱۲

۰

۲۵۰

۵۰۰

۷۵۰

۱۰۰۰

ن
ــا

وم
ن ت

یو
ــل

میـ

متوسط قیمت خودروهای صفر داخلیمتوسط قیمت خودروهای صفر وارداتی

ماه های  در  وارداتـــی  و  داخـــلی  صفرکیلومتر  خـــودروهای  قیمت  متوسط 

گهی دیوار مختلف سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بر مبنای قیمت آ

متوسط  که  بود   ۱۳۹۹ ســــال  ماه  تنها  آذر 

در  داخلــی  صفرکیلومتر  خودروهای  قیمت 

مقایسه با یک ماه قبل کاهـش یافت.

۵۷

وسایل نقلیهفصـل ۴



سلماس
مــــــاکو

رشد  نرخ  باالترین  رکورددار  سلماس  و  ماکو 

گهی خودرو سواری آ

۳/۵ برابر

ویژه  منطقه  سلماس  و  آزاد  منطقه  ماکـــــو 

است و به نظر می رسد دلیل رشد  اقتصادی 

گهی خودرو در این دو شهر همین  باالی ثبت آ

موضوع باشد.

۵۸

وسایل نقلیهفصـل ۴



کدام شهـــــرها بیشـــترین تعداد متوســـط 

گهی را داشته اند؟ بازدید هر آ

دارای  اختـــالف  با  کشور  جنوبی  شهرهای 

گهی بوده اند.  بیشترین بازدید به ازای هر آ

در بین ۲۰ شهر اول، ۱۲ شهر در جنوب ایران 

قرار دارد.

قشـــم

۸۶۳۸۵۲۷۸۲

تهـــراناهـــواز

جنوبی ها، ماشین بازترین ها

زابل

زاهدان

ایرانشهر

چابهار

میناب
بندرعباس

کیش

بوشهر

آبادان

اهواز

دزفول

قشم

۵۹

وسایل نقلیهفصـل ۴



هر  از  گهی  پرآ شهرهای  در  پیکان  گهی های  آ تعداد  رشد   ۱۳۹۹ سال  در 

خودرو دیگری در دیوار بیشتر بود.

بازگشت به پیکان

گهی پیـــــکان در ســـــال ۱۳۹۹ ۱۷۶ هـــــزار آ

ایران تولید  تا ۱۳۸۴ در  از سال ۱۳۴۶  پیکان 

متوسط  طور  به  سال   ۳۸ این  در  می شد. 

خودرو پیکان تولید  ۶۰ هزار  از  ساالنه بیش 

در  پیکان  گهی های  آ تعـــــداد  است.  شده 

متوسط  تولید  ســــه برابر  حدودا   ۱۳۹۹ سال 

ساالنه پیکان در ایران بوده است.

۶۰

وسایل نقلیهفصـل ۴



و  دنـــا  پیکان،  پربازدید،  خودرو   ۲۰ بین  در 

مزدا تنـــــها خودروهایی بوده اند که تعداد 

بازدیدهای یکتای آن ها در مقایسه با سال 

۱۳۹۸ رشد کرده است.

۴۲
درصد

گهی های پیکان رشـــد بازدید آ

تنها   ۲۰۷ پژو  و  پیکان  گهی  پرآ شهرهای  در 

گهی آن ها  خودروهایی بوده اند که تعداد آ

نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

۲۳
درصد

گهی های پیکان رشـــد تعداد آ

۶۱

وسایل نقلیهفصـل ۴



گهــی فروش پیکان در سال  پربازدیدترین آ

که  بود  ســـفید  پیکان  یک  به  مربوط   ۱۳۹۹

۱۷٫۱۳۵ بار بازدید شد.

پیکان عروسک (موتوری نو نو)، دوگانه سوز
۲ ساعت پیش در کاشان

شغل من کابینت سازی بود، اما بعد از رکود سال های اخیر به 
خریدوفروش خودرو هم روی آوردم. پیکان می خرم و با کمک 
پسرم در دیوار آگهی می کنیم و به محض اینکه پایین می رود، 
از قابلیت نردبان استفاده می کنیم. بیشترین آگهی ای که دیده 
شده مربوط به یک پیکان سفیدرنگ بود. آن را ابتدا خریداری 
به علت  اما  اجاره بدهم،  به عنوان ماشین عروس  کردم که 
شیوع کرونا موفق نشدم و تصمیم گرفتم در دیوار به فروش 
برسانم که استقبال زیادی از آن شد و در نهایت با قیمت ۳۰ 
خریدوفروش  برای  دیوار  از  هنوز  فروختم.  ناموت  میلیون 
بزرگ ترین  غیرواقعی  عکس های  هرچند  می کنم،  استفاده 

معضل من برای خرید خودرو است.

۶۲

وسایل نقلیهفصـل ۴



محله پیروزی در شــــرق تهران، مانند ســــال 

قطعات یدکی  گهی  قبل، بیشترین تعداد آ

و لوازم جانبی خودرو را داشته است.

۲۶۶
مرتبـــه

گــهی قطعات تعداد بازدیــــد هر آ

یدکــی و لوازم جانبــــی خودرو

گهــــی ۵/۳ میلیــــون آ

در دسته قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو 

در سال ۱۳۹۹

۲۴
درصد

گهی ها متعلق از کـل تعداد آ

 به شهر تهران است.

۶۳

وسایل نقلیهفصـل ۴



تعداد  رشد  بیشترین  با  شـــهر   ۱۰ میان  در 

لوازم جانبی خودرو  گهی قطعات یدکی و  آ

نسبت به ســـال قبل، ۹ شهر در سه استان 

شمال غربی کشور بوده اند.

مناطق آذری نشین

گهـــــی  در صـــــدر جـــــدول رشــــد تعــــداد آ

قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو

ماکو

سلماس

اهر

پارس آباد

سراب

مرندمشکین شهر

شاهین دژ

 خوی

۶۴

وسایل نقلیهفصـل ۴



گهی های  آ عنوان  در  کلـــــمات  پرتکرارترین 

دسته قطعات یدکی و لوازم جانبی خــودرو

الستیک
۷۷۶٫۰۸۲

چراغ
۲۹۳٫۵۰۵

رینگ
۲۸۰٫۲۸۳

ضبط
۲۴۲٫۰۱۷

باند
۱۷۷٫۱۹۶

ساب
۱۱۴٫۵۷۶

فنــر
۹۸٫۰۴۲

سپر
۹۱٫۵۳۵

باربند
۹۱٫۵۰۴

تایر در  پرتیراژ عامل اصلی گرانی  برای خودروهای  به ویژه  عرضه کم الستیک 

سال ۱۳۹۹ بود که منجر به افزایش تقاضا و نوسان قیمت آن در بازار شد.

قطعات  با  مرتبــط  کلیدواژه های  بین  در 

رشد  بیشترین  خودرو  جانبی  لوازم  و  یدکی 

تعداد  است.  بوده  الستیک  واژه  به  مربوط 

گهی های حاوی واژه الستیک در سال ۱۳۹۹  آ

گهی رسید. به ۷۷۶ هزار آ

الستیک  واژه  حاوی  گهی های  آ تعداد  رشد 

نسبت به سال ۱۳۹۸

درصد۸۷

۶۵

وسایل نقلیهفصـل ۴



لوازم جانبی پراید
همچنان روی بورس

با وجود توقف تولید پراید در سال ۱۳۹۹، قطعات یدکی و لوازم جانبی برای 

گهی شده است. این خودرو بیشتر از سایر خودروها آ

۶۶

وسایل نقلیهفصـل ۴



گهی های هوندا با رشد ۵۸درصدی نسبت  آ

رسیده  گهی  آ هزار   ۲۵۸ به  قبل  سال  به 

اســـت. بنــــلی و آپاچـــی در رده هــــای بعد 

قرار دارند.

گهی  آ هر  بازدید  تعداد  متوسط  مرتبه   ۵۴۰

در دستــــه موتورسیـــــکلت و لوازم جانبـــی

هوندا ۱۲۵ و هوندا ۲۰۰

گهـــی ترین موتـــورها به ترتیب پرآ

موتورسیکلت  گهــــی  آ هر  بازدید  میانگین 

در تهـــــران

بــــار۷۴۸

۲/۶
گهی منتشرشده در  آ

دسته موتورسیــکلت

میلیــون

۶۷

وسایل نقلیهفصـل ۴



رمز موفقیت من در متن آگهی و تیترهایی است که انتخاب 
همکارانم  دارم.  خاصی  سلیقه  زمینه  این  در  چون  می کنم، 
نفر   ۱۰۰ نهایتا  می کنند،  آگهی  موتورسیکلت  یک  وقتی 
انتخاب  در  اینکه  نفر. ضمن  اما من ۱۰۰۰  دارد،  بازدیدکننده 
عکس ها هم وسواس خاصی دارم و همین االن دوربین کانن 
۵۵ میلیون تومانی خریداری کرده ام فقط برای عکاسی آگهی
 ها. چون انتخاب عکس روی دیده شدن آگهی تاثیر زیادی 
کرده  به فروش من خیلی کمک  این سال ها دیوار  در  دارد. 
است. با اینکه مغازه ما اصال در معبر اصلی نیست، اما حداقل 
۸۰ درصد فروش مغازه حاصل همین آگهی های دیوار است.

گهی فروش موتور هوندا ۲۰۰  گهی مربوط به آ بیشترین دفعات بازدید یک آ

مدل ۱۳۹۸ در شهر تهران بوده که در مدت ۷۵ روز، در مجموع ۹۰ هزار و ۹۸۲ بار 

بازدید شده است.

موتور هوندا ۲۰۰ مدل ۹۸ خشک، وام دار
لحظاتی پیش در تهران

۶۸

وسایل نقلیهفصـل ۴



درصد۴۰
گهی گهی های متعلق به موتورسیکلت های صفرکیلومتر در شهرهای پرآ سهم آ

کارکردهای  گهــــی موتورسیکلت با   سهم آ

گهی مختلف در شهرهای پر آ

صفر کیلومتر

بین ۱۰ تا ۱۲۰ هزار کیلومتر زیر ۱۰ هزار کیلومتر

باالی ۱۲۰ هزار کیلومتر  ۴۰٪

۳۹٪

۱۹٪
۲٪

۶۹

وسایل نقلیهفصـل ۴



همــــانند ســــال قبـــل، محله های پیروزی، 

به ترتیب  افســــریه  و  شــــرقی  تهرانپـــارس 

گهی را در بین محالت شهر  بیشترین تعداد آ

درصــــد   ۱۰ مجموع،  در  و  داشـــته اند  تهران 

را به خود اختصــاص  گهی های این شهـــر  آ

داده اند.

تهران، بندرعباس و اهواز
گهی های  به ترتیب پربازدیدترین شهرها در آ

موتورسیکلت بوده اند.

شرق تهران

بــورس موتورفروش ها

۷۰

وسایل نقلیهفصـل ۴



راهکار دیوار بـــرای کارشـناسی،

فروش و خرید سفارشی خودرو

کارنامه سرویسی برای ارائه خدمات در حوزه معامالت خودرو است که عالوه 

از  را  آن ها  خیال  معامله،  انجام  در  کاربران  زمانی  و  مالی  هزینه  کاهش  بر 

بابت انجام معامله ای امن راحت می کند و دست کالهبرداران و سودجویان 

را کوتاه می کند.

۷۱

وسایل نقلیهفصـل ۴



و  است  پرخطری  کار  کارکـــرده  خودرو  خرید 

باشد،  نداشته  کافی  اطالعات  خریدار  اگر 

خرید  سرویس  شود.  متضرر  است  ممکن 

کاربر  به  را  امکان  این  کارنامه  سفـــــارشی 

مدل  و  بودجه  میزان  اعالم  با  تا  می دهــــد 

کارنامه،  کارشناسان  کمک  به  نظرش،  مورد 

بهترین خودرو را خریداری کند.

خرید سفارشی
خرید بهترین خودرو بر اساس نیاز کاربر

رایگان  صورت  به  کارنامه  سفارشی  فروش 

گهی کرده و آن  خودرو کاربران را در دیــوار آ

را با هماهنگی فروشنده با قیمتی مناسب 

به فروش می رساند. بنابراین دیگـــــــر نیازی 

به  دادن  پاســـــخ  درگــــیر  کاربـــــــر  نیسـت 

چـــــانه زنی  و  مشتریان   متعدد  تماس های 

با آن ها شود.

فروش سفارشی
انجام معامله با خیالی آسوده

و  مجرب  کارشناسان  از  استفاده  با  کارنامه،  خودرو  کارشناسی  سرویس 

تهیه  خودرو  وضعیت  از  بی طرفـــانه ای  و  کامــــل  گــــزارش  آموزش دیده، 

بازه  دارد،  اختیار  در  خودرو  بازار  از  دیوار  که  داده هایی  اساس  بر  و  کرده 

قیمتی منصفانه ای را برای معامله خودرو تعیین می کند؛ قیمتی که خریدار 

و فروشنده می توانند به آن اعتماد کنند.

کارشناسی خودرو
انجام معامله با خیالی آسوده

 ۷۲

وسایل نقلیهفصـل ۴



اینترنت و بسترهای شکل گرفته بر آن نه تنها 

سبب شــد خریداران دسترسی درست و ساده ای 

و  سوءاستفاده  امکان  و  کنند  پیدا  بازار  به 

کالهبرداری و گران فروشی تا حد زیادی کاهش 

پیدا کند، که فروشـــندگان خرد را هم از شبکه 

واسطه گــــری نجات داد

دیوار باعث شفافیت در بازار خودرو شده است

فربد زاوه

کارشناس صنعت خودرو

دسترسی درست و ساده ای به بازار پیدا کنند و امکان سوءاستفاده 

که  کند،  پیدا  کاهش  زیادی  تا حد  گران فروشی  و  کالهبرداری  و 

امکان  و  داد  از شبکه واسطه گری نجات  را هم  فروشندگان خرد 

برقراری ارتباط مستقیم بین فروشنده و خریدار را ایجاد کرد.

در بازار کاالهای پردوام مانند خودرو، بازارهای مستقیم هفتگی در 

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

کاالیش داشت، چاره ای جز مراجعه به شبکه واسطه گری نداشت. 

ایجاد زیرساخت های اطالع رسانی الکترونیک با افزایش سرعت و 

پهنای باند اینترنت بخش بزرگی 

از اقتصاد جهان شد و حال نه تنها 

و  شرایـــط  از  اطالع  برای 

این  از  می شد  کاال  موجودیت 

بلکه  کرد،  استفاده  جدید  بستر 

امکــــان دیدن عکــــس های 

با  آن  ساده  مقایسه  و  محصول 

سایر فروشندگان کاالی مشــابه 

البته خدمات  به راحتی ممکن شده بود. پلتفرم های خریدوفروش 

بیشتری به مشتریان و حتی ناظرین و کارشناسان اقتصادی ارائه 

کردن  مانیتور  و  پیشنهادشده  قیمت های  مقایسه سطح  کردند. 

البته  تغييرات قیمت کاالها، به لطف پلتفرم ها بسیار ساده شد. 

مخالف  و  دشمن  بی  فناورانه،  تغييرات  همه  مانند  نوآوری  این 

نیازمند  قیمت ها  از سطح  مطلع شدن  دور  چندان  نه  سال های 

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

قیمت های  در  نظرشان  مد  کاالی  می شدند  متوجه  خرید  از  بعد 

بسیار پایین تر، در فاصله نه چندان دور، در دسترس بوده و فقدان 

ورود  است.  شده  آن ها  زیان  و  ضرر  سبب  اطالعاتی  دسترسی 

وسایل ارتباط جمعی و گسترش رسانه های سنتی البته انقالبی در 

اطالع رســـانی و کاهش زیان مردم ایفا کرد. با ورود روزنامه ها، 

کم کم انتشار آگهی فروش کاال متداول شد و به لطف این آگهی ها، 

فروشندگان  حضور  از  خریداران 

همین  و  شدند  مطلع  بیشتری 

امر سبب تشدید رقابت و تعادل 

شد.  مصــرف کننده  هزینه هـای 

شکل گرفتــه  فراینــــد  هرچند 

ارتباطی  ابزار  فقر  در  اطالع رسانی 

همه گیر  هنوز  که  تلفــن  مانند 

و  پرزحمت  فرایند  بود،  نشده 

وقت گیری بود، ولی وضعیت را تا حد قابل توجهی بهبود داده بود. 

اختراع شبکه های اطالعاتی و ورود آن به زندگی روزانه مردم، این 

فروشنده های  قیمت  کشف  برای  که  کرد  ساده  آن قدر  را  فرایند 

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

شکل گرفته بر این ساختار اطالعاتی، نه تنها سبب شد خریـداران 

۷۳

وسایل نقلیهفصـل ۴



دستاورد  رسانی،  اطالع  در  شفافیت  افزایش 

بزرگی است که به لطف سایت ها و پلتفرم های 

تجاری  فضای  و  کسب وکار  سالمت  به  مجازی، 

کشور منجر می شود و باید در حفظ و پاسداری از 

آن بسیار کوشید و حتی آن را به شــدت ارتقا داد

فروکش  سبب  اطالع رسانی  پلتفرم های  و  سایت ها  به  قیمت ها 

کردن حجم سوءاستفاده ها و کالهبرداری ها شد. افزایش شفافیت 

و  سایت ها  لطف  به  که  است  بزرگی  دستاورد  اطالع رسانی،  در 

پلتفرم های مجازی به سالمت کسب وکار و فضای تجاری کشور 

منجر می شود و باید در حفظ و پاسداری آن بسیار کوشید و حتی 

ابزار  یک  نه تنها  دیگر  اطالعات  آزادی  داد.  ارتقا  به شدت  را  آن 

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

به  تعرض  آن،  به  تعرض  و  می شود  محسوب  جوامع  در  فردی 

حقوق انسانی و آزادی افراد جامعه خواهد بود.

نبوده و نخواهد بود. دشمن اصلی این شفافیت، شبکه واسطه گری 

فاسدی است که قصد دارد از ناآگاهی مشتری سوءاستفاده کند؛ 

ناآگاهی ای که در اثر سهولت گردش اطالعات کم رنگ می شود. با بروز 

بحران های اقتصادی و اشتباهات در مدیریت پولی و مالی کشور، 

قیمت ها هر چند سال با جهش وحشتناکی مواجه می شود. عدم 

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

در  بازار می شود.  در  قیمت ها  افزوده شدن سطح عمومی  سبب 

این بین، مشکالت بین المللی مانند تحریم هم مزید بر علت شده 

تا مجموع این دالیــل سبب بروز طوفان های تورمــی شوند که 

نابود می کند.  را  مردم  و معیشت  اقتصاد  به مثابه یک سونامی، 

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 بحران های تورمی، که از دهه 50 تا کنون به صورت دوره ای 

تکرار شده است، مقصر تمامی مشکالت، شبکه فروشندگان کاال و 

مردم عادی معرفی شده اند.

اصلی  عامالن  فرافکنی  برای  را  کار  اطالع رسانی  پلتفرم های  اما 

وضعیت نابسامان اقتصادی سخت کرده اند. لذا در آخرین موج 

تورمی شاهد آن بودیم که انتشار قیمت در این پلتفرم ها ممنوع 

شد و مقصران اصلی حتی تا جایی پیش رفتند که تورم را زاییده 

این  فعالیت  کردند  تالش  و  دانستند  اطالع رسانی  سیستم  این 

سایت ها را متوقف کنند و بازگشت به عقب و افزایش هزینه و 

اتالف وقت مشتریان برای کشف قیمت و البته سوءاستفاده های 

شدیدی که در همیــن اثنا صورت گرفــت، برای آن ها مهم نبود. 

به هرشکل نه با حذف قیمت ها و نه با درج آنها، اقتصــاد کنترل 

نمی شود و اگر این کارها موثر بود، می شد با قطع اینترنت و حتی 

فراتر از آن با قطع برق به راحتی تورم را صفر کرد! هرچند بازگشت 

۷۴

وسایل نقلیهفصـل ۴



 فصـــــــــــــــــل ۵



لوازم الکترونیکی
دیــوار با توسعه زیرساخت هایی که در خدمت 
این  توانسته  داشته،  الکترونیکی  لوازم  بخش 
محصوالت را بیش از پیش در معرض استفاده 
کاربران قرار دهد و نیازهای بخش بزرگ تری از 

کاربران خود را برآورده کند. 
دیوار از آنجا که می داند اگر لوازم الکترونیکی از 
امکان  به سادگــی  شوند،  خارج  مصرف  چرخه 
با  نمی یابند،  را  طبیعت  چرخــه  به  بازگشت 
به  محصـــوالت  این  مصرف  عمــر  افزایش 

محیط زیست مان هم کمک می کند.



لـــــوازم  معـــــامالت  ارزش  از  درصــــد   ۳۶

الکترونیکی به معـــامالت شکـــل گرفته در 

شهر تهران تعلق داشته است.

۳/۴
بــــــرابــــر

شدن ارزش

معامالت در تهران

۷۷

لوازم الکترونیکیفصـل ۵

۵/۵ هــــزار میلیـــارد تومــان

ارزش تخمینی معامالت لوازم الکترونیکی



با  به ترتیـــب  هـــوآوی  و  اپـــل  گوشـــی های 

رتبه های  در  درصد   ۱۲ و  درصد   ۱۸ سهم های 

دوم و سوم قرار دارند.

گهـــــی ها  ســــامســــونگ بـا ۴۵ درصــــد از آ

محبوب ترین گوشی کاربران دیوار

مرتبــه۲۶۰

گهی گوشی موبایل تعداد بازدید هر آ

۶/۳
 میلیــــــــــون

گهی گوشــــی موبایــل  آ

۷۸

لوازم الکترونیکیفصـل ۵



هزار۳۸۰

گهـــــی تبلـــت آ

۲۴۲
مرتبـــــه

تعداد بازدیــــد

گهی تبلت هر آ

تبلت های لنوو، سامسونگ، اپل، ایسوس 

تبلت ها  گهی ترین  پرآ به ترتیب  هـــوآوی  و 

گهی های  بوده اند و بیش از ۹۳ درصد کل آ

تبلت را تشکیل می دهند.

۷۹

لوازم الکترونیکیفصـل ۵



گهی گوشی موبایل برندهای پر آ

هوآوی

سامسونگ

آنر

اچ تی سی

سونی اریکسون

ال جی

اپل

شیائومی

نوکیا

۴۵/۱٪

۱۸/۲٪

۱۱/۸٪

۸/۴٪

۸٪

۱/۸٪

۱/۷٪

۱/۶٪

۱٪

گهی تبلـــت اپلبرندهای پر آ

لنوو

سامسونگ

ایسوس

هوآوی

۳۳/۶٪

۳۲٪

۱۰/۶٪

۹/۶٪

۷/۳٪

۸۰

لوازم الکترونیکیفصـل ۵



هــــزار۱۶۶
گهی هندزفری آ

هندزفری
۱۶۵٫۸۲۳

قاب
۹۴٫۳۲۵

شارژر
۸۳٫۶۱۲

گهی های پرتکرارترین کلمات در عنوان آ

لوازم جانبی موبایل و تبلت کدام ا ند؟

۸۱

لوازم الکترونیکیفصـل ۵



گهی های تبلت ۱۵ درصد بوده است. ۵۸ درصد  گهی های تبلت  نو از کل آ سهم آ

گهی های لوازم جانبی موبایل و تبلت هم با وضعیت نو ثبت شده اند. از آ

درصد۲۴
گهی گوشی های نو سهم آ

گهی های گوشی موبایل و تبلت در وضعیت های مختلف  توزیع آ

تبلتگوشی موبایل

کارکرده

۱۹٪
۲۵٪

نیاز به تعمیر

۵٪
۹٪

نو ۱۵٪
۲۴٪

۵۱٪
۵۲٪

در حد نو

۸۲

لوازم الکترونیکیفصـل ۵



درصد۱۹
سهم تهران از

گهی های آ

گوشی موبایل

گهی های تبلت ۲۷ درصد است سهم شهر تهران در آ

بندرعباس

به  را  شهرها  گهی ترین  پرآ شــــشم  جایگاه 

گهی های  خود اختصاص داده است. تعداد آ

به  و  شده  برابر   ۳/۲ شهر  این  در  موبایل 

تعــــداد  از  که  رسیده  گهـــی  آ هـــزار   ۲۵۲

اهواز،  شهرهای  در  ثبت شده  گهی های  آ

تبریـــز و قـــم، که هر یک جمعیتــی بیش از 

۲ برابر بندرعباس دارند، بیشتر بوده است.

بندرعباس

۸۳

لوازم الکترونیکیفصـل ۵



 فصـــــــــــــــــل ۶



مربوط به خانه
دسته مربوط به خانه، بیشترین تعداد آگهی ها را در 
بین دسته های ده گانه 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 
استفاده اند و به جای دور انداختن آن ها می توانیم 
آن ها را در دیوار بفروشیم. این کار هم کمک می کند 
کاربر  هم  باشیم،  داشته  آن ها  فروش  از  درآمدی  تا 
دیگری بتواند با هزینه مناسب نیاز خود را برطرف کند 
و از همه مهم تر این که با خارج نکردن این وسایـل از 

چرخه مصرف کمتر به محیط زیست آسیب بزنیم.



میلیون۵/۷

گهــی در زیردســته وسایل  آ
آشـــپرخــانه در ســــال ۱۳۹۹

وسایل  گهی های  آ تعداد   ،۱۳۹۹ سال  در 

سال  با  مقایسه  در  خوی  شهر  در  آشپزخانه 

۱۳۹۸ بیش از ۸ برابر شده است.

خـــــوی

گهی  آ تعـــداد  رشـــد  نرخ  بیشـــترین  دارای 

زیردسته وسایل آشپزخانه

متوســط  به طور  گهی  آ هــــر  شهـــر،  این  در 

۴۷۶ بار بازدید شده است.

بندر گنـــــاوه

دارای بیشـــترین میانگین بازدید یکتای هر 

گهی در زیردسته وسایل آشپزخانه بندرآ
گنـــــاوه

مربوط به خانهفصـل ۶

۸۶



سهم وسایل آشپزخانه با وضعیت های نو و در حد نو در زیردسته های مختلف

گهی های مربوط به  در میان زیردسته های مختلف وسایل آشپزخانه، سهم آ

گهی ها در وسایل آشپزی و غذاخوری با ۶۱ درصد بیشترین  وسایل نو از کل آ

۴۲ درصد  و در یخچــــال و فریــزر با ۱۰ درصد کمترین بوده است. همچنین 

مربوط به وسایل در حد نو بوده است.

گهی های زیردسته وسایل  وسایل آشــــپزی و غـــذاخوری بیشترین تعداد آ

آشپزخانه را با سهم ۴۳درصدی در سال ۱۳۹۹ داشته است.

درصد۴۱
گهی هــــای نو در زیــردسته  آ سهـــم 

وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزی و غذاخوری

ماشین ظرف شویی

مایکروویو و گاز

ماشین لباس شویی و خشک کننده

یخچال و فریزر

۹۲٪

۸۵٪

۷۲٪

۶۰٪

۵۳٪

مربوط به خانهفصـل ۶

۸۷



۱۸/۸
میلیــــــــــــــــون

گهی در زیر دســـته وسـایل آ
و تزئینات خانه در سال ۱۳۹۹

گهـــــی ۲۹ درصـــد بوده است. همچنین هر  سهم شهر تهران از این تعداد آ

گهی در این زیردسته به طور متوسط ۲۱۰ بـــار بازدید شده است. آ

مربوط به خانهفصـل ۶

۸۸



گهی به شهر کوهدشت در استان  رکورد متوسط تعداد بازدید یکتای هر آ

لرستان با ۳۷۱ بازدید تعلق دارد. این مقدار تقریبا دوبرابر تعداد بازدیدهای 

گهی در شهر تهران است. هر آ

شهرک
ولیعصر

در سال ۱۳۹۹، شهرک ولیعصر در منطقه ۱۸ 

عنوان  قبل،  ســـال  مانند  تهـــران،  شـــــهر 

گهـــــی ترین محــــله تهـــــران را به خـــود  پرآ

گهی های  آ تعداد  است.  داده  اختصاص 

برابر   ۲/۳ از  بیش  محله  این  در  ثبت شده 

گهی (یافت آباد) بوده است. دومین محله پرآ

شهــــرک ولیعصــــر

بورس وسایل و تزئینات خانه در دیوار

کوهدشـــت

گهی های زیردسته وسایل و تزئینات خانه دارای پربازدیدترین آ

کوهدشت

مربوط به خانهفصـل ۶

۸۹



گهی های این زیردسته در وضعیت در حد نو بوده است. همچنین ۴۲ درصد آ

درصد۴۱
گهی هــــای نو در زیــردسته  آ سهـــم 

وسایل و تزئینات خانه

صندلی  و  مبل  به ترتیب  خانه  تزئینات  و  وسایل  زیردسته های  گهی ترین  پرآ

راحتی با ۲۳ درصــــد، فـــــرش و گلیم با ۱۸ درصــــد و تخت و اتاق خــــواب با 

۱۵ درصد بوده اند.

مبل و صندلی راحتی

گهی ترین زیردسته وسایل و تزئینات خانه پرآ

دمش گرم

چه مبل راحتی

مربوط به خانهفصـل ۶

۹۰



۶/۴ هــزار میلیــارد تومان

ارزش  تخمینی معامالت لوازم خـانگی

۳۰ درصد از ارزش معــامالت لـــوازم خانگی 

به  شــــــــده،  انجام  دیــــــوار  به واسطه  که 

معامالت شکل گرفته در شهر تهـــران تعلق 

داشته است.

شدن ارزش معامالت در تهران

۳/۲
بــــــرابــــر

مربوط به خانهفصـل ۶

۹۱



 فصـــــــــــــــــل ۷



دیوار فروشگاه ها
تعطیلی های پی درپی و قرنطینه های عمومی باعث 
محدود شدن فعالیت های تجاری بسیاری از صاحبان 
کسب وکار در سال گذشته شد. دیوار قرار بود تکیه گاه 
ازاین رو در این بزنگاه پذیرای صاحبان  مردم باشد؛ 
کرونا  ویروس  شیوع  تاثیر  تحت  که  شد  مشاغلی 

آسیب دیده بودند.
استفاده  به  آفالین  و  هدایت کسب وکارهای سنتی 
از امکانات دیوار فروشگاه ها برای افزایش مشتریان 
از بزرگ تر  خود، هدف دیوار بود. دیوار می خواست 
شدن بحران برای شهروندانی که کرونا به وضعیت 
اقتصادی شان آسیب زده بود، جلوگیری کند. دیوار 
فروشگــاه ها با این هدف راه اندازی شد و توانست 

به سرعت جای خود را در میان مردم باز کند.



دیـــوار فروشـــگاه ها در پنـــج دســــته کلی 

مربــــوط به خــــانه، وســــایل شخصی، برای 

و  سرگرمی  و  الکترونیکی  لوازم  کسب وکار، 

فراغت فعالیت می کند.

هزار۳۲۲

گهی در دیوار فروشگاه ها آ

هزار۳۲۲

گهی در دیوار آ

فروشگاه ها

۱۹+ هــــزار فــــروشگاه
گهی منتشر کرده اند در سال ۱۳۹۹ در دیوار آ

۹۴

دیوار فروشگاه هافصـل ۷



امکان  از  اختصاصی  فیزیکی و سایت  فروشگاه  بر  ما عالوه 
فروشگاهی دیوار استفاده می کنیم. در ابتدای آشنایی با دیوار 
می بهره  محصول  عرضه  و  فروش  برای  تکی  آگهی های  از 

بخش  در  را   محصوالتمان  تا  دیدیم  بهتر  اما   بردیم، 
فروشگاهــی ارائه دهیم؛ چرا که دیوار بین مردم جا افتاده و 
نو یا دست دوم بخرند  کاالی  اغلب کسانی که می خواهند 
قبل از هر چیز سراغ  دیوار می  آیند. به همین دلیل ترجیــح 
می دهیم فقط به سایت اختصاصی مان اکتفا نکنیم و کاربران 
دیوار را هم در نظر بگیریــم. اغلب مشتری  های ما از دیــوار 

هستند و روزانه  تماس  های زیادی از کاربران دیوار داریم.

علیرضا اقدسی

یک فروشـــگاه متعلق به علیرضا اقدسی با 

گهـــی، فعال ترین فروشگاه  ثبــــت ۳۳۹۴ آ

دیوار بوده است.

۹۵

دیوار فروشگاه هافصـل ۷



یک فروشگاه تشک با خرید ۱۴ هـــزار و ۲۱۳ 

نردبان، بیشتریـن تعـداد نردبـان را در بیــن 

فروشگاه های دیوار خریـــداری کــــرده است.

من عالوه بر فعالیت در فروشگاه، این نیاز را احساس کردم تا 
کم شدن مشتری  های حضوری که به خاطر ویروس کرونا از 
خانه بیرون نمی آمدند را با فعالیت مداوم در دیوار جبران کنم. 
دیوار به من کمــک کرد تا مشـــتری های غیرحضــــوری  
را جایگزین مشتری هـــای عبوری کنم و با سبــک  تازه ای از 
کسب وکار آشنا شوم. در حال حاضر مشتریان نامحدودی از 

سراسر ایران دارم.

۹۶

دیوار فروشگاه هافصـل ۷



فصـــــــــــــــــل ۸



استخدام و کاریابی
پیدا کردن شغل برای کارجویان و یافتن نیروی کار 
دغدغه هایی  کارفرمایان،  از  بسیاری  برای  مناسب 
به  شاخ وبرگ دادن  با  دیوار،  آن هاست.  برای  بزرگ 
دسته استخدام خود، کوشیده این بخش را بالنده تر 
کند و به نیازهـای کارجــــویان و کارفرمـــــایان 

پاسخ دهد. 



استخدام و کاریابیفصـل ۸

۹۹

میلیـــــون۱/۶+
گهی در دسته استـــخدام و کاریابی آ

گهی استخدام و  در شهر تهران، ۵۸۴ هزار آ

کاریابی ثبـــت شـــده که بیش از چهـــار برابر 

گهی،  پرآ شهر  دومین  گهی های  آ تعداد 

یعنی مشهد است.

تهــــــــران

سیرجان

۳۴
درصد

و  گهی های دسته استخدام  از کـل آ

کاریابی متعلق به شهر تهران است.

سال  به  نسبت  شهر  این  گهی های  آ تعداد 

۱۳۹۸ یازده برابر شده است.

سیرجان

گهی استخدام دارنده بیشترین رشد تعداد آ



خانوار  هر  آمار،  مرکز  گزارش های  اساس  بر 

هزار   ۶۰۵ دارد.  جمعیت  نفر   ۳/۳ ایرانی 

زندگی  نیازهای  تامین  معنای  به  شغل 

نزدیک به ۲ میلیون نفر از جمعیت کشور است.

گهی های دیوار در سال ۱۳۹۹ صاحب شغل  تعداد کل افرادی که از طریق آ

شده اند ۶۰۵ هزار نفر تخمین زده می شود که ۴۸ درصد این افراد در شهر 

طریق  از  استخدام شده  افراد  تعداد  تهران،  شهر  در  بوده اند.  ساکن  تهران 

گهی های دیوار در مقایسه با سال قبل ۱۷ درصد بیشتر شده است. آ

استخدام  از طریق دیوار 

استخدام و کاریابیفصـل ۸

۱۰۰



گهی زیردسته هایی با بیشترین تعداد بازدید به ازای هر آ

ســـرایداری و نظافـــت

۱۶۸۶

حمل ونقل

۱۵۷۱

 آموزشی

۱۴۳۶

گهی ها پرتکرارترین شغل ها در عنوان آ

کارگــر

منشی

فروشنده

بازاریاب

مشاور

حسابدار

پیک

کارمند

پرستار

استخدام و کاریابیفصـل ۸

۱۰۱



 فصـــــــــــــــــل ۹



سرگرمی و فراغت
کاربران دیوار، به جز 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 می کنند.
سرگرمی  بخش  زیردسته های  جذاب ترین  از  یکی 
مقاصد  است.  گردشگری  تورهای  یافتن  فراغت،  و 
کاربران  مقاصد  جذاب ترین  نیز  زیارتی  و  سیاحتی 

دیوار در داخل و خارج ایران بوده است.



۱۰۴

سرگرمی و فراغتفصـل ۹

گهی  متوسط تعـــداد بازدید هر آ

زیردسته تور و چارتر

مرتبه۱۹۱

گهی در زیردسته آ

تــــور و چــــارتر
۱۶۶ هزار



من قبل از آشنایی با دیوار، با فرستادن پیامک برای ارتباط و 
دیــــوار  برنامه  امــــروز  اما  می کردم.  استفاده  بازاریابی 
بیشتـری  هـــزینه  هم  که  است  پیامــک هایی  جایگزین 
داشتنــد و هم به ناچار مزاحمــت هایی برای کابرانـــی ایجاد 
می کردند که نمی خواستنــد با چنیــن پیغام های تبلیغاتی 
مواجه شوند.  مشتریانــی که از طریق دیوار با ما تمــاس 
می گیرند، اغلب کسانی هستند که خودشــان در جستجوی 
خدمــــات ما هستند و به همین دلیل اغلــب به مشتری 

تبدیل می شوند.

محمدهادی بیرمی

در  گــــهی  آ یک  بازدید  تعداد  بیشــــترین 

تور  گهی  آ به  مربوط  چـــارتر،  و  تور  زیردسته 

بیرمی  محمدهـــادی  به  متعلــق  مشهــــد 

بوده که در مدت سه ماه و نیــم، ۴۹ هزار و 

۱۳۷ بازدید غیرتکراری داشته است.

تور مشهد
نیم ساعت پیش در تهران

۱۰۵

سرگرمی و فراغتفصـل ۹



در سال ۱۳۹۹ کیش به پرتکرارترین مقصد سفر در دیوار تبدیل شده است. 

این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ شهر مشهد پرتکرارترین مقصد سفر در 

گهی های آن ۶۲ درصد بیشتر  گهی های زیردسته تور و چارتر بوده و تعداد آ آ

از کیش بود.

من سال هاست 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 کسب وکاری که 
ورودی  تماس های  و  دارند  می کنند  منتشر  آگهی  دیوار  در 
بیشتر شده است.  با کم  شدن نشریات کاغذی و آگهی  های 
رو آوردن مردم به فضای مجازی، دیوار  چاپی و همین طور 
گزینه اول ما برای ارتباط با مشتری و مخاطب هدفمان است.

عاطفه پورمحمدی

عـــاطفه  به  متعلق  مســــافرتی  ژانس  آ یک 

انتشار  با  پورمحمدی واقع در شهر مشـــهد 

به  تفریحی  سفرهای  برای  گهی  آ  ۲۰۴

رکورد  دارای  دبــی،  و  قشم  کیش،  مقاصد 

توسط  منتشرشده  گهی  آ تعداد  بیشترین 

یک کاربر در دسته تور و چارتر بوده است.

کیــش، مشهد و استانبــول
به ترتیب پرتکرارترین مقاصد سفر

۱۰۶

سرگرمی و فراغتفصـل ۹

 



 فصـــــــــــــــل ۱۰



 دیوار و کســب وکارهــای
کوچــــک

دیوار، به عنوان یک پتلفرم تعاملی، فرصت ارائه 
کاال یا خدمات را به مصرف کنندگان واقعی فراهم 
و  کرده است. کشاورزان، صنعتگران، هنرمندان 
که  امکاناتی  از  تولیدکنندگان  تمامی  به طورکلی 
دیوار در خدمت شان قرار داده، استفاده می کنند 
و محصول یا خدمات خود را، بدون حضور واسطه ها 

به دست مصرف کنندگان واقعی می رسانند.
مشاغل  در  خاصه  واسطه ها،  حذف  سایه  در 
تولیدی، مانند کشاورزی و صنعتگری، تولید رونق 
بیشتری گرفته، انگیزه های تولیدکننده بیشتر و 
قیمت تمام شده برای مصرف کننده کمتر می شود. 

دیوار، خانه کسب وکارهای کوچک است.



را  خود  کارکرده  یا  نو  کاالی  می خواهند  که  عادی  کاربران  برای  همیشــــه  دیوار 

بفروشند، رایگان بوده و خواهد بود. اما بسیاری از صاحبان کسب وکارهای کوچک 

و بزرگ نیز در دیوار فعال اند که به طور منظم محصوالت و خدمات خود را از طریق 

دیوار به سایر کاربران می فروشند.

می کنند،  مراجعه  دیوار  به  درآمد  کسب  برای  که  کاربران  این  مهم ترین  از  برخی 

عبارت اند از:

کاربران پنل دیوار فروشگاه ها

کاربران پنل امـــالک

کاربران پنل نمایشگاه خودرو

گهی خود را مشاور امالک معرفی کرده اند  کاربرانی که حداقل در ۴ آ

گهی گذاران دسته خدمات برخی از آ

گهی گذاران دسته استخدام و کاریابی برخی از آ

گهی گذاران زیردسته عمده فروشی آ

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۰۹



۴

دســـته بنــدی   ۷ کاربــــران  تعـــداد  مجموع 

که کاربران در آن ها معموال به کسب درآمد 

و  میلیون   ۱ با  برابر  سال ۱۳۹۹  در  می پردازند، 

۴۳۵ هزار و ۶۰۶ نفر بوده است.

میلیـون۱/۴

تعداد کاربرانی که برای

کسب درآمـــــد به دیوار

مراجعه کرده اند

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۰



بیشتر  دیوار  از  قبل  دارد.  تبلیغ  به  احتیاج  کسب وکاری  هر 

حاضر  حال  در  اما  بود،  روزنامه  آگهی های  طریق  از  تبلیغاتم 

آشــــنا  محصوالتمان  با  دیوار  طریـق  از  مشتری هایم  بیشتر 

مختلف  محله های  از  که  است  این  دیوار  خوبی  می شوند. 

و  تهران  سراسر  در  متفاوت  افراد  و  می کنیم  جذب  مشتری 

ما  هم  هســتند.  ما  مبل های  خریدار  اطرافش  شـــــهرهای 

می توانیم بدون واسطه و با قیمت پایین مبل ها را به مشتری 

برسانیم و هم مشتری دست اول خرید می کند و مبل برایش 

ارزان تر تمام می شود.

سید مهدی موسوی
۴۰ ساله - مارلیک 

 ۷۳۴ با  کاربری به نام سید مهدی موسوی 

راحتی  صندلی  و  مبلمان  دسته  در  گهی  آ

در  دسته  این  در  را  گهی  آ تعداد  بیشترین 

سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۱



۴

و  سایت  کنارش  در  و  دیوار  طریق  از  ما  مشتری های  اغلب 

صفحه شخصی اینستاگرام با کسب وکارمان آشنا می شوند. 

دیوار نقش بسیار پررنگی در جذب افرادی که به محصــــول 

ما نیاز دارند بازی می کند. در سال جدید، مشکالت اقتصادی 

کار ما را کمی سخت کرده، اما با این وجود هنوز دیوار یکی از 

مهم ترین ابـزارهای تبلیغ ما به حســـاب می آید و به کمــک آن 

توانسته ایم بر مشکالت مان غلبه کنیم.

مهدی کاظمی
۲۷ ساله - اصفهان

گهــــی در دســـته گوشی موبایل بیشـــترین  کاربری به نام مهدی کاظمی با ۳۵۹ آ

گهی را در این دسته در سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است. تعداد آ

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۲



برنـج
۸۱٫۶۴۲ ضایعات

۵۸٫۸۷۵

عسل
۵۳٫۲۱۱

زعفران
۳۸٫۰۶۷

گردو
۳۶٫۴۹۶

لباس
۲۹٫۱۱۶

کفش
۲۸٫۱۲۴

قفسه
۲۷٫۷۰۸

روغن
۲۷٫۶۲۲

کارتخوان
انگور۲۶٫۲۶۸

۲۳٫۳۱۷

زیردســته  در  واژه  پراستفــاده ترین  تکــرار،  بار  هــــــزار   ۸۱ از  بیـــــش  با  برنج  کلمه 

عمده فروشی بوده است.

پرتکرارترین کلمات در زیردسته عمده فروشی

برنــج
پرتکرارترین واژه در

زیردسته عمده فروشی

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۳



را از صفر و با آگهی گذاشتن در دیوار شروع کردم،  من کارم 

گرفتند،  من  با  دیــوار  از  که  تماس هایی  لطف  به  االن  اما 

مشتری های ثابت زیادی در تبریز دارم که برای خرید برنج به 

فروشگاهی که با پیشرفت کارم تأسیس کرده ام، سر می زنند. 

نوپا  کسب وکارهـــای  به  که  کمکی  بابت  دیـــوار،  عملکــرد  از 

می کند تا جان بگیرند و پیشرفت کنند، خیلی راضی هستم.

در  برنج  فـــروش  گهـــی  آ  ۸۰ ثبت  با  کاربری 

 ،۱۳۹۹ ســـال  در  عمده فروشی  زیردسته 

را  برنج  کلمه  شامل  گهی  آ تعداد  بیشترین 

منتشر کرده است.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۴



بسیاری از کشاورزان، در شهرها و روستاهای 

دیوار  طریق  از  را  خود  محصوالت  مختلف، 

مستقیما به دست مصرف کننده می رسانند. 

بتـــوانند  تا  کـــرده  کمــک  آن ها  به  دیـــوار 

محصولی که با زحمت به دست آورده اند را با 

قیمت واقعی تر، اما همچنان کمتر از قیمت 

بازار، به مشتری نهایی عرضه کنند و به جای 

به  پایین  قیمت  با  محصول  عمده  فروش 

و  کنند  سود  بیشتر  خودشان  هم  دالل ها، 

خریـــد  بــــرای  کمـــتری  هزینه  مشتری  هم 

محصـــول بپـــردازد.

دیوار، همراه کشاورزان

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۵



من در گیالن کشاورزم و زیتون پرورش می دهم. دیوار حرف 

واسطه  بدون  ایران  همه  به  است.  من  کسب وکار  آخر  و  اول 

زیتون و روغن ارسال می کنم. از روزی که توانستم محصولم 

برسانم،  مشتری  به  دالل  دخالت  بدون  و  دیوار  واسطه  به  را 

دیــوار  بچه های  همه  از  کرد.  پیدا  زیادی  رونق  کسب وکارم 

تشکر می کنم و خوشحالم که می توانم محصوالتی باکیفیت 

نه  بفرستم.  دورترینشان  حتی  ایران،  شهرهای  همه  به  باال 

می کنم.  کار  دیوار  با  فقط  فروشگاهی،  نه  دارم،  مغازه ای 

بدون دیوار کارم فلج بود.

مهدی قویدل
۳۴ ساله - گیالن

 ۱۱۰ ثبت  با  قویدل  مهدی  نام  به  کاربــــری 

بیشترین  زیتون،  روغن  فروش  گهـــی  آ

سال  در  را  روغن  کلمه  حاوی  گهی  آ تعداد 

۱۳۹۹ منتشر کرده است.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۶



محصوالت  دیگر  و  انگور  شیره  تولید  کارگاه  همسرم  و  من 

بر  مشتری  به  پاسخگویی  و  تبلیغات  بخش  داریم.  طبیعی 

عهده  بر  را  دیگر  مسئولیت های  همسرم  و  است  من  عهده 

را تبلیغ می کنیم دیوار  دارد. تنها کانالی که ما محصوالتمان 

است. مشتری های ما مختص به قم نیست و به سراسر ایران 

محصول ارسال می کنیم. اگر دیوار نبود، اصال کسب وکار ما 

راه  تنها  و  فروشگاه  نه  داریم،  مغازه  نه  ما  نداشت.  رونقی 

ارتباط ما با مشتری دیوار است.

زهرا نصراللهی و همسرش آقای صفایی
۳۳ ساله - قــــــم

 ۵۴ ثبت  با  نصراللهی  زهرا  نام  به  کاربری 

تعداد  بیشترین  انگور،  شیره  فروش  گهی  آ

 ۱۳۹۹ سال  در  را  انگور  واژه  شامل  گهی  آ

منتشر کرده است.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۷



واژه یخچـــال پرتکرارترین کلـمه در زیردسته 

بوده   ۱۳۹۹ سال  در  ماشین آالت  و  تجهیزات 

این  در  تولیدی  کارگاه های  از  بسیاری  است. 

مثل  خود  محصوالت  فروش  به  زیردسته 

یخچال و میز و صندلی می پردازند.

زیردســــته  گهی های  آ در  کلمه  پرتکرارترین 

الت تجهیـــزات و ماشـــین آ

یخــــچال

یخچال
۱۳۰٫۲۵۵

میز
۹۳٫۴۰۴

صندلی
۹۳٫۰۷۰

کارتخوان
۳۸٫۰۶۷

قفسه
۵۷٫۴۰۸

ویترین
۵۵٫۰۵۱

دریل
۴۷٫۹۱۷

الت پرتکرارترین کلمات در زیردسته تجهیزات و ماشین آ

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۸



زیردستــــــه  در  کلمــــــــه  پرتکــــــــــرارترین 

ثار هنری وسایل تزئینی و آ

ساعـــت

ساعت

بسیاری از هنرمندان در شهرهای بزرگ و کوچک، کاالها و هنر دست خود را در این 

زیردسته دیوار مستقیما به دست مشتری می رسانند. در بین آن ها می توان طیف 

وسیعی از هنرها و صنایع دستی را مشاهده کرد؛ از زنان گیالنی خوش ذوقی که 

حصیر می بافند تا مردان هنرمندی که روی تابلو نقاشی می کشند؛ از مجسمه سازهای 

خوش ساخت تا سوزن دوزی های کار دست زنان بلوچ.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۱۹



ساعت
۲۷۵٫۹۵۷

تابلو
۲۶۹/۴۵۴

آینه
۱۹۱٫۳۴۶

گلدان
۱۹۱٫۳۸۲ مجسمه

۱۵۶٫۸۴۰

شمعدان
۷۵٫۵۶۵

ثار هنری پرتکرارترین کلمات در زیردسته وسایل تزئینی و آ

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۲۰



امکانات  از  استفاده  با  را  خود  کسب وکار  بتواند  که  کسی 

دیوار مدیریت کند، همان منبع درآمد برایش کفایت می کند. 

به  است،  شناخته شده  نرم افزار  یک  دیوار  چون  اینکه  ضمن 

مهم ترین  می کند.  کمک  کسب وکارها  سریع  گرفتن  رونق 

مزیت بخش دیوار فروشگاه ها، ویترین دائمی آن است که ما 

برای  را  خود  محصوالت  یکجا  و  هزینه  بدون  می توانیم 

مشتری به نمایش بگذاریم. این ویژگی مهمی برای ما، که در 

فعال  رومیزی  و  دیواری  و  ایستاده  ساعت  فروش  زمینه 

هستیم، محسوب می شود. کل فعالیت ما در بستر اینترنت 

است و فروشگاه حضوری نداریم و همین هم البته کفایت 

می کند. به همین دلیل من از دیوار واقعا رضایت قلبی دارم.

مهران حیدری
۲۸ ساله - تهران

گهی  آ  ۲۰۴ با  حیدری  مهران  نام  به  کاربری 

گهی ساعت در سال ۱۳۹۹  رکورددار تعداد آ

بوده است.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۲۱



دو سال پیش که تولید قاب دیوارکوب را آغاز کردم، با بخش 

به  نسبت  که  شدم  آشنا  دیــــوار  فروشگاهــی  آگهــی های 

آگهی های عادی خیلی بیشتر دیده می شد. مشتری هایی که 

از طریق دیوار با آن ها آشنا شدم به کسب وکارم رونق دادند. 

صفــحه  و  آگهــی ها  همین  با  تنهــــا  هم  حاضـــر  حال  در 

را پیش می برم و  اینستاگرام شخصی کسب وکار خانگـــی ام 

هر روز کارم رونــق بیشتری می گیرد. خوشحــــالم که با بخش 

آگهی های فروشگاهی در دیوار آشنا شدم.

سمانه سادات ریحانی
۳۶ ساله - قــــــم

با  ریحانـــی  سادات  سمانه  نام  به  کاربـــری 

گهـــی قاب دیوارکوب، بیشترین تعداد  ۷۰ آ

 ۱۳۹۹ سال  در  را  قاب  واژه  شامل  گهی  آ

منتشر کرده است.

دیوار و کسب وکارهای کوچکفصـل ۱۰

۱۲۲



 فصـــــــــــــــــل ۱۱



پشتیبانی
هــزار   ۳۵۳ روزانه  که  کاربـری  میلیون ها  با  دیوار 
آگهی در دیوار منتشر می کنند باید نسبت به سواالت 
پیش می آید،  کاربران  برای  که  احتمالی  و مشکالت 
پاسخــگو باشد. تیم پشتیبانــــی دیـــوار به صورت

شکل  بهترین  به  تا  می کند  تالش  شبانه روزی 
پاسخگوی سواالت و مشکالت کاربران باشد و از سوی 
دیگر می کوشد تا کیفیت پاسخگویی به تماس های 

مخاطبان و کاربران خود را پیوسته ارتقا بخشد.



هزار و۱۰۲ میلیـون۲+
 ۸۷۰ ســــاعت
مکــالـــــــــــمه تماس با پشتیبانی دیوار

۶۴ تماس
تعــداد متوســـط روزانه تمــاس هایی که هر 

کارشناس مرکز پشتیبانی پاسخ می دهد.

معــــــــــــــــــــــــــــادلمعـــــــــادل
۱۱ سال و
۹ مــــاه

کاربران دیوار برای هر پرسش، مشکل، نقد 
پشــتیبانی  مرکز  با  می توانند  پیشنهادی  یا 
تمـــاس  شــــماره  به  دیــــوار  ســــاعته   ۲۴

۴۳۰۰۳۰۰-۰۲۱ تماس بگیرند.

در مرکز پشتیبانی دیـــــــوار،
پاسخگوی کاربران هستند.

۱۴۲
کارشــــــناس

۱۲۵

پشتیبانیفصـل ۱۱



ســــاعت ۱۱ تا ۱۲ ظـــهر شـــلوغ ترین ساعت مرکز تماس بوده است.

۰۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۱:۰۰

۱۴:۰۰

۱۷:۰۰

۲۰:۰۰

۲۴:۰۰

۵٪

۱۴٪

۲۰٪

۱۹٪

۱۶٪

۲۶٪

۱۲۶

پشتیبانیفصـل ۱۱
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یکــــی از مهم ترین فاکتور ها در عملکرد پشتیبانی، شاخص FCR یا حل مشکل در 

اولین تماس است که این عدد در دیوار   ۸۰/۷۳ درصد اندازه گیری شده است.

کیفیت  سنجش  در  دیگر  مهم  فاکتور 

پاسخگویی مرکز پشتیبانی مدت زمانی است 

که کاربر برای برقراری تماس منتظر می ماند.

 ۸۰
درصد

س

حل مشکل در اولیـن تما

۱۲۷

پشتیبانیفصـل ۱۱



و  شـلوغ ترین  به ترتیب  جمعه  و  سه شنبه 

خلوت ترین روزهای مرکز پشتیبانی بوده اند.

از  تماس،  پایان  از  پس  دیوار،  پشتیبانی  در 

نظرسنجی  در  می شود  خواسته  کاربران 

از  درصد   ۹۱ در  که  کنند  شرکت  تماس  پایان 

این موارد، سطح رضایت خود را خوب یا خیلی 

خوب ثبت کرده اند.

پشــــتیبانی  کیـــفیت  از  تمـــاس گیــــرندگان 

راضی بوده اند

درصد۹۱ 

جمعـــه سه شنبه

۱۲۸

پشتیبانیفصـل ۱۱



 فصــــــــــــــــل ۱۲



چــت دیوار
بین  معامله  امنیت  حفظ  دیوار،  ارکان  مهم ترین 
مزاحمت های  از  جلوگیری  فروشـــنده،  و  خریدار 
دیوار  است.  کالهبرداری  از  پیشگیری  و  احتمالی 
برای حفظ این ارکان، امکان چت را به امکانات دیگر 
تعاملی  امکان، فضای  این  کرده است.  اضافه  خود 
شماره  افشای  از  می کند،  مدیریت  را  کاربران  بین 
تلفن آگهی گذار و آگهی پذیر جلوگیری می کند و راه 

را بر مزاحمت های احتمالی می بندد.
چــت، امکانی برای سریع تر 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.



۶۴۱
میلیون مکالمه

۳/۷میلیارد

پیـــــــــــــــام

متنی  مکالمات  کل  تعداد   ،۱۳۹۹ ســال  در 

 ۵۴۰ و  میلیون   ۶۴۱ گهی ها  آ در  انجام شده 

هزار و ۶۷۱ مکالمه بوده است.

تعــــداد کل پیام ها در ســــــال ۱۳۹۹ برابر با 

۳ میلیارد و ۷۲۵ میلیون 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

چت دیوارفصـل ۱۲



با  گـــهی  آ بیشترین تعداد مکالمه روی یک 

گهی  آ یک  به  مربوط  مکـــالمه   ۹۲ و  هزار   ۱۰

بسته بندی  برای  مشهد  شهر  در  استخدام 

ماسک و پد الکلی در منزل افراد بوده است.

۱۳۲

چت دیوارفصـل ۱۲



گهی ها  کاربران دیوار در بیش از سه چهارم آ

را  دیوار  چـــت  ابزار  طریق  از  مکالمه  امکان 

فعال کرده اند.

گهـــی های  آ تعــــداد  گرفـــتن  نظـــر  در  با 

منتشرشده در هر دسته، دسته استخدام و 

گــــهی،  آ هر  بـه ازای  مکالمه   ۱۵ با  کــاریابی 

پیشتاز دسته های ده گانه بوده است. 

 ۷۷
درصد

گهی ها امکان چت درون برنامه ای  آ
دارند.

پیشتاز چت دیوار

استخدام و کاریابی

+۴٪

۱۳۹۹

صد
در

 ۷
۷

۱۳۹۸

صد
در

 ۷
۴

آگهی هایی که گزینه چت 

در آن ها فعال است.

۱۳۳

چت دیوارفصـل ۱۲



گهـــی گذار  گهــــی ها، آ در یک پنجم از کــــل آ

منتشر  گهـــــی  آ در  را  خود  تمـاس  شـــماره 

روش  تنهـــا  متنــــــی  مکالمـــــــه  و  نکــرده 

گهی گذار برای برقراری  انتخاب شده از سوی آ

در  این  است.  بوده  کاربران  سایر  با  ارتباط 

حالی است که در سال ۱۳۹۸، تنـها ۴ درصـــد 

گهی ها چنین وضعیتی داشتند. از آ

قابلیت پنهان کردن شماره

پیشنهاد هوشمند جمالت

قابلیت گزارش تخلف

امکان ارسال تصویر و ویدیو

پستچی، تنــــها راه ارتباطی دیــــوار با کاربران 

در چــــت

مهم ترین امکانات چــــت دیوار:

 ۱۹
درصد

گهـــی هایی کــه  تنــــها راه  سهـم آ

ارتباطی شان چت دیوار است. 

سالم
بله...

هنوز موجوده؟سالم

۱۳۴

چت دیوارفصـل ۱۲



چرا چت کردن در دیوار امن تر است؟

به  بسته  کاربر  یک  دیوار،  قوانین  طبق 

مکالمه  از  شدن  معلق  در  که  پیشینه ای 

حتی  یا  روز   ۳۰ یا   ۷  ،۳  ،۱ است  ممکن  دارد، 

تمام  با  مکالمه  انجام  از  همیشه  برای 

کاربرها محروم شود.

کاربر    ۸۰۰ و  هزار   ۲۶۶ برای   ،۱۳۹۹ سال  در 

قابلیت مکالمه متنی بین ۱ تا ۳۰ روز به حالت 

تعلیق درآمده است.

۲۶۶
هـــــــزار

کاربر تعلیق شدند.

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، می توانید رفتار کاربر را به مسئوالن 

کالهبــــــرداری. یا  باشد  توهیـــــن  و  زار  آ می تواند  رفتار  این  کنید.  گزارش  دیوار 

مسئــــوالن دیوار با بررسی گــــــزارش، حساب کاربـــر متخلف یا قابلیت چت کردن او را 

می بندند و نتیجه را به شما اطالع می دهند.

۱۳۵

چت دیوارفصـل ۱۲



با  جلساتی  برگزاری  با  گذشته  سال  در  دیــــوار 

حضور برخی از فعالین حوزه زنان راهکارهایی را 

به  دیوار  در  اینترنتی  آزارهای  از  جلوگیری  برای 

دنبال راهکارهایی برای جلوگیری یا کاهش این 

آزارها بود و برخی از این راهکارها در بخش هایی 

مثل چت دیوار به کار گرفته شده است.

مراقب باشید، این کاربر یک بیمار جنسی است!

شهرزاد همتی

روزنامه نگار

فضای  در  خریدوفروش  نرم افزار  یک  عنوان  به  دیوار،  اپلیکیشن 

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

این اپلیکیشن روزگار خود را از طریق خریدوفروش در این فضـــا 

می گذرانند، اما هستند کسانی که دلیل آمدنشان به دیوار بیماری 

جنسی است. آن ها از طریق این اپلیکیشن سوژه های خود را به 

طرق مختلف شکار می کنند؛ مثال مدیرانی که تقاضای پیدا کردن 

از او سایز و  از پیدا شدن متقاضی  کارمند را ثبت می کنند و بعد 

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

مشــتری برای محصــول خــود 

هستند یا دنبال کاالیی برای خرید 

را  زن  کاربران  آزارگرها  می گردند. 

جدا کرده و با فرستادن پیام های 

جنسی آن ها را آزار می دهند.

برگزاری  با  گذشته  سال  در  دیوار 

جلساتی با حضور برخی از فعالین 

راهکارهایی  دنبال  به  زنان  حوزه 

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

بخش هایی مثل چت دیوار به کار گرفته شده است.

استارتاپ ها باید بدانند که موظف اند برای کسانی که به آن ها اعتماد 

می کنند ارزش قائل شوند و به مشتریان شان صرفا به عنوان ابزاری 

برای کسب درآمد نگاه نکنند.

با همه گیری استفاده از اینترنت، بخش عمده ای از خریدوفروش 

مردم نیز در فضای مجازی اتفاق می افتد. آدم ها عالوه بر ابراز نظر 

و تشکیل دادن کلونی های مختلف، به زندگی پشت رایانه و تلفن 

همراه عادت می کنند. دسترسی سریع به مراکز خرید و کمتر شدن 

کاغذبازی ها، کاربرها را به استفاده و پیش بردن کارهای روزمره در 

تبدیل  و  روزمره  استفاده  همین  می کند.  ترغیب  مجازی  فضای 

می شود  باعث  اجتماع،  از  بخشی  به  مجازی  فضای  شدن 

ناهنجاری های اجتماعی در فضای مجازی هم رخ بدهد. سرقت، 

فرهنگ  ترویج  کالهبرداری، 

اشتباه بخشی از این ناهنجاری ها 

است. امــــا یکــی از مهم ترین 

موضوعات آزار و خشونت کالمی 

شاید  است.  مجازی  فضای  در 

امان  در  فیزیکی  حریم  اینجا 

باشد و کســــی در خیـــابان و 

کوچه های خلوت یا در تاکسی به 

حریم فیزیکی آدم ها نزدیک نشود، اما خطر خشونت کالمی و آزار 

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

یا  شدن  شناخته  وحشت  دیگر  که  کاربرانی  می  کند.  تهدید  را 

واکنش خشونت آمیــز و اعتراضی زنانــی که در معرض آزار قرار 

دارند را ندارند و با رکیک ترین کلمات آن ها را خطاب قرار می دهند. 

۱۳۶

چت دیوارفصـل ۱۲



فصـــــــــــــــل ۱۳



یک از  فــــــــــراتر  دیــوار، 
کسـب وکـــار

دیوار می خواهد درخت بالنده ای باشد تا تمام مردم 
ازاین رو،  بهره مند شوند.  آن  از میوه های  ایران زمین 
خود را در خدمت رسانــــی به مردم ایــران موظف 
تعامالت  دریچه  از  فقط  را  جهان  دیوار  می داند. 
اقتصادی نمی بیند و برای خود مسئولیتی اجتماعی 
قائل است،  به افــراد دارای معلولیــت، گروه هــای 
امکانات اجتماعی، محیط زیــست و  از  کم برخوردار 
حیات وحش توجه می کند و خود را عاملی در جهت 
توسعه اجتماعــی، از رهـــگذار توسعـــه اقتصادی 

کشور می داند.



فروردین

دیوار فروشگاه ها

فروردین

امالک

اردیبهشت

دیوار فروشگاه ها

امالک  ژانـــس  آ  ۱۳۰۰ جذب  آغاز 

ژانس امالک کل کشور برای پنل آ

امالک  مشاور  هزار   ۵۰ جذب 

ژانس امالک تهران جدید در پنل آ

آغــاز به کار دیــوار فروشگاه ها

با شیوع ویروس کرونا و اعمال 

محدودیت ها بــرای فروشگاه های 

دیوار  فروشـــــگاه  پنل  آفالین، 

برای کمک به کسب وکارها برای 

دیده شـــدن در فضـــای آنالین 

آغـــاز به کار کرد.

فروردین
امالک

فروردین
پشتیبانی

آغاز دورکاری در مرکز تماس دیوار

برای حفظ سالمت کارشنا س ها 

در مرکز تماس، کارشناسان این 

 ،۱۳۹۹ اردیبهشــــت  از  مرکـــــز، 

از  را  دیوار  کاربران  تماس هــــای 

خانه پاسخ می دادند.

ثبــت نام فروشــــندگان آفـــالین

دیــــوار  به  که  فروشــــندگانی 

فروشگاه ها پیوسته بودند، در 

آنالین  فروشگاه های  مدت  این 

خود را در دیوار افتتاح کرده و از 

امکانات آن استـفاده می کردند.

در سال ۱۳۹۹ چه اتفاقات مهمی در دیوار افتاد؟

۱۳۹

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



قیمت  تخمیــــن  ابــــــــزار  ارائه 

خودرو  کارکرده با پوشش ۸۵٪

با اعزام کارشناسان به بنگاه های  

پالک،  تعویض  مراکز  و   خودرو 

خودروهای  معامله  روز  قیمت 

همین  بر  شد.  کشف  کارکرده 

اساس ابزار تخمین قیمت خودرو 

کارکرده در دیوار ارائه شد.

شهریور

خودرو

ارتباط با فعـــــاالن حقـــــوق زنان

آبان

مسئولیت اجتماعی

مهــــــر
مسئولیت اجتماعی

اجرای پویش رکاب سفید

کسب وکارهای  کنار  در  دیوار 

دیگر، به این پویش پیوست و با 

به  آن  اهدای  و  دوچرخه  خرید 

پویش  این  از  محروم،  کودکان 

حمایت کرد.

مــــرداد
مسئولیت اجتماعی

گهــــی  آ انتشـــار  از  جلوگیــــری 

حیوانات ممنوعه

فعــــاالن  با  تعـــــامل  در  دیــوار 

محیط زیست، امکان انتشــــــــار 

ممنوعــه  گونه های  گهی های  آ

حیات وحش را از بین برد.

آذر
اعتماد

گهی ها کاهـش زمان بررســـی آ

از  پیش  گهی ها  آ درصـــــد   ۹۰

انتشــــار در کمتر از ۱۵ دقیــــقه 

بررسی شدند.

۱۴۰

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



راه اندازی سرویــــس زونکن 

می کند  کمک  زونکن  سرویس 

عـــــادی  گهی هــای  آ مالکــــان 

مشـــاوران  به  آنالین  به صورت 

امالک  بخش  در  فعال  حرفه ای 

به  تا  شوند  وصل  دیــــــوار  در 

را  خانه هاشان  بتوانند  راحتـــی 

اجاره دهند یا بفروشند.

دی
امالک

دی

اعتماد

ایجاد تیم اعتماد

اعتمــــاد،  تیم  مهــــم  اهداف 

دیوار،  در  کالهبرداری  کاهـــــش 

به   رسیدگی  فیشینگ،  کاهش 

بخش  دو  در  کاربران  گزارش 

عمومی و کالهبرداری و همچنین 

کاهش اسپم در دیوار است.

بهمن

امالک

توسـعه پنل مشاوران مستقـــل

از  دسته  آن  مستقل،  مشاوران 

مشاوران امالک هستند که بدون 

معامالت  بنگــــاه های  در  آنکه 

فعالیت  به  مشـــــغول  ملکی 

در  مستـــقل  صورت  به  باشند، 

اجـــاره  یا  فروش  خرید،   فرآیند 

معامالت ملکی نقش دارند.

بهمن
خودرو

اضافه شدن امکـــــان پیشنهاد 

در  مشــــــــــــابه  خودروهـــــــای 

گهی های خودرو ســـــــــــواری  آ

برای سهولت دسترسی کاربران

آذر

مسئولیت اجتماعی

آغاز پویــــش اهدای گوشـــی و 

تبلت به مناطق محروم

کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به 

به  را  خود  کالس های  مدارس 

صورت آنالین برگزار کردند. دیوار 

برای حمایت از حق تحصیل همه 

اهدای  کمپین  دانش آموزان، 

گوشی و تبلت به مناطق محروم را 

آغاز کرد.

۱۴۱

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



اسفند
استخدام

به  تخصصی  فیلدهای  افزودن 

گهی  آ انتشـــار  و  ثبـــت  فرآیند 

سرویس استخدام

برای  بهره وری  افزایش  جهت  به 

کارجویان و همچنین کارفرمایان، 

با  دیــوار  در  استخدام  صفحه 

افــــزودن فیلدهای تخصـــصی، 

بهینه شــــد.

توزیع  پایـــــــانی  و  دوم  مرحله 

گوشی ها و تبلت های اهـــدایی 

به مناطق محروم

جمع آوری  فرآینـــــــــــد  اتمام  با 

گوشی ها و تبلت های اهدایی، 

در  آن ها  توزیـــــــع  دوم  مرحله 

خراسان  استان  محروم  مناطق 

شمالی انجام شد.

اسفند
مسئولیت اجتماعی

بهمن
مسئولیت اجتماعی

و  گوشی ها  توزیع  اول  مرحله 

مناطـق  به  اهدایی  تبلت های 

محروم

گوشــی ها و تبلت های اهدایی 

کاربران در این پویش، به همراه 

گوشی ها و تبلت های اهدایی از 

سـوی دیوار در مناطق محــــروم 

کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.

۱۴۲

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



مسئولیت اجتماعی دیوار

دیوار صرفا یک کسب وکار ساده نیست و تمام تالش خود را می کند تا بتواند 

نقش خود را در قبال جامعه ایفا کند. دیوار در این راه مسئولیت هایی برای 

در  دیوار  اقدامات  مهم ترین  از  مورد  چند  ادامه  در  است.  کرده  تعریف  خود 

حوزه مسئولیت اجتماعی در سال ۱۳۹۹ فهرست شده اند.

۱۴۳

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



در سال ۱۳۹۹ تعداد۲ ونتیالتور به بیمارستان های امام حسین و بهارلو تهران، 

۲ عدد به بیمارستان های بعثت و توحید سنندج و ۱ دستگاه برونوسکوپ نیز 

(دیوار)  هوشمند  گه پردازان  آ شرکت  سوی  از  تهران  امیراعلم  بیمارستان  به 

واگــذار شد.

اهدای ونتیـــــالتور 
به بیمارستان های کشــــور برای مقابله با بیماری کووید-۱۹

ونتیالتور یکی از ضروری ترین دستگاه ها برای درمان بیماران بدحالی است که 

به خاطر کرونا در بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شوند.

۱۴۴

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



بهینه سازی های رابط کاربری برای

 نابینایان و افـــراد دارای اختــالل بینایی

روی  بر  کار  و  گوگل  دستورالعمل های  بر  تکیه  با  دیوار  کاربری  تجربه  تیم 

جزئیاتی مانند رنگ عناصر، تایپوگرافی و حتی جا نمایی عناصر بر روی صفحه، 

استفاده از دیوار را برای افراد کم بینا و اختالالت دیگری مانند کوررنگی آسان 

کرد. همچــــنین تمـــام عناصر دیوار به گونه ای تعریف شــــده اند که بـــــرای 

افراد  تا  باشند  خوانش  قابل   Screen Reader یا  صفحه خوان  نرم افزارهای 

نابینا بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

به  دیوار   ۱۳۹۹ موبایل  و  وب  جشنواره  در 

بهترین اپلیکیشن ایرانی برای افراد  عنوان 

این  دلیل  شد.  انتخاب  معلولیـــت  دارای 

موضوع این بود که آمارها و پژوهش های 

 ۶۰۰ دست کم  می داد  نشان  انجام شده 

هزار کم بینا و ۱۵۰ هزار نابینا در ایران زندگی 

می کنند و دیوار وظیفه خود می دید استفاده 

از اپلیکیشن را برای این گروه آسان کند.

۱۴۵

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



بار وسایل   من یک کاربر عادی دیوار هستم. تا کنون چند 
نیاز  که  سازهایی  یا  خریده ام  دیوار  طریق  از  را  نیازم  مورد 
نداشته ام را در این پلتفرم آگهی کرده ام. نابینایان هم جزو 
اجتماع اند؛ طبیعتا از دیوار استفاده می کنند و از آگهی هایی 
که در آن منتشر می شود بهره می برند یا خود در دیوار کاالیی 
برای  مانعی  نباید  کم بینایی  یا  نابینایی  می کنند.  آگهی  را 

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. حاال ما می توانیم همه اطالعات مورد 
دست  به  خودمان  را  آگهی شده  خدمات  یا  کاال  یک  از  نیاز 
را  مختلف  دسته های  آگهی های  که  ترتیب  این  به  بیاوریم؛ 
آگهی ها  بر  اعمال شده  مختلف  فیلترهای  از  کنیم،  بررسی 

استفاده کنیم و حتی با آگهی گذارها چت کنیم.  

پوریا حاتمی
هنرمند نابینا، فعال اجتماعی نابینایان

۱۴۶

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



اهدای گوشی و تبلت
به دانــــــش آمــــــوزان نیازمند

از زمان شیوع کرونا، درس و کالس و مدرسه  

دانش آموزان  و  شد  برگزار  آنالین  شکل  به 

برای دسترســـی به معلم و تحصیـــل راهی 

به جـــز استفــــاده از گوشــی های هوشمند 

خانواده های  از  بسیاری  ندارند.  تبلت ها  و 

برای  هوشمند  گوشی  تهیه  توان  محروم 

فرزندان خود را ندارند. دیوار تصمیم گرفت 

تا با برگزاری کمپینی، با کمک کاربران خود، 

به دانش آموزان مناطق محروم کمک کند. 

از این رو، در فراخوانی از کاربرانش خواست 

دیوار  برای  را  خود  اضافه  تبلت  یا  گوشی 

دانش آموزان  دست  به  تا  کنند  ارسال 

نیازمند برسد. در این کمپین ۱۳۸ دستگاه از 

دیوار  مجموعه  و  شد  ارسال  کاربران  سوی 

نو  دانش آموزی  تبلت  دستگاه   ۱۳۸ هم 

دستگاه های  همراه  به  و  کرده  خریداری 

مجموعــــا  کاربـــران،  از  جمــــع آوری شـــده 

۲۷۶ دستگاه را بین دانش آموزان نیازمند در 

و  کهگیلویه  استان  در  واقع  دهدشت 

توابع  از  بزنـــج  روســـــــتای  و  بویراحمـــــد 

خراســــــان  استان  در  اسفـــراین  شهرستان 

شمالی توزیع کرد.

۱۴۷

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



دیوار

حامی رکاب سفید

کمپین رکاب سفید تالشی است برای ترغیب استفاده مردم از دوچرخه به جای 

وسایل نقلیه موتوری تا هم کمتر هوا را آلوده کنیم و هم زندگی سالم تری 

داشته باشیم. دیوار یکی از حامیان این کمپین است. تاکید ما بر این است که 

اگر به هر دلیلی نمی توانید دوچرخه نو بخرید، می توانید دوچرخه های کارکرده 

گهی های دیوار با قیمت مناسب پیدا کنید. همچنین دیوار در  باکیفیتی را در آ

مناطق  کودکان  به  دوچرخه  دستگاه  چندین  کمپین  این  اهداف  راستای 

محروم اهدا کرد.

۱۴۸

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



ایجاد بستری امن

برای زنان در دیوار

از جنسیت و بدون محدودیت  افراد می توانند فارغ  دیوار مکانی اســـت که 

معامله کنند. دیوار معتقد است هیچ یک از کاربرانش نباید به خاطر جنسیت 

را  خود  زیرساخت های  تا  است  کوشیده  دیوار  لذا  گیرند.  قرار  تبعیض  مورد 

طوری طراحی کند تا این پلتفرم محیطی امن برای زنان باشد تا بتوانند بدون 

مزاحمت به خرید و فروش کاال و خدمات بپردازند.

در راستای همین هدف، دیوار در سال ۱۳۹۹ مجموعه جلساتی با فعاالن حوزه 

زنان برگزار کرد تا با بهره گیری از مشورت آن ها محصول خود را برای زنان بهتر و 

مفیدتر کند. همچنین دیوار با اعمال محدودیت ها، نظارت و امکان گزارش 

کاربر در چت دیوار، شرایطی را فراهم کرده تا زنان در این پلتفرم با امنیت به 

کسب وکار بپردازند.

۱۴۹

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



سرپرست  زنان  بین  از  را  همکارانش  همه  موفقیت  این  شکرانه 

او  تا به کسانی که می خواهند مثل  انتخاب کرده است  خانواده 

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

محصوالتش را به دست مشتری می رساند را از بین زنان انتخاب 

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

که  می بینیم  موفق  خانگی  کسب وکارهای  روزها  این  ما  همه 

کرده اند. کسب وکارهایی که  پیدا  را  ثابت خودشان  مشتری های 

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

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

کسب وکارش را از چند شیشه ترشی و مربایی که خودش درست 

کرده شروع کرده است، اما حاال کارگاهی دارد با 3 همکار و فروش 

نسبتًا باال و همین طور کاری که از کودکی دلش می خواسته انجام 

دهد و امروز به رویایش دست پیدا کرده است. مهسا بعد از سال ها 

کارمندی در دوران کرونا به خاطر تعدیل نیرو کارش را از دسـت 

به  چیزی  مالل  جز  برایش  خودش  گفته  به  که  کاری  می دهد. 

ارمغان نداشته است، اما در لحظات ناامیدی، درست وقتی که فکر 

از  به ذهنش می رسد چرا  افتاده،  برایش  اتفاق  بدترین  می کرده 

گوشی  با  روز  همان  نکند؟  استفاده  زندگی  گذران  برای  هنرش 

تلفنش از شیشه های ترشی و مربایش، که همیشه بین دوستان 

و آشنایان طرفدار داشت، عکس می گیرد و برای فروش در سایت 

دیوار می گذارد. خیلی زود اولین مشتری پیدا می شود؛ مشتری هایی 

که حاال به دوستان و خریداران ثابت کارگاه مهسا تبدیل شده اند 

و عالوه بر خرید محصوالت مرغوب و سالم، حس خوبی از خرید 

دست اولشان دارند. گویا آن ها عالوه بر خرید مواد غذایی، قصه 

امروز  می خرند.  هم  را  است  محصوالت  این  پشت  که  زیبایی 

لیست محصوالت کارگاه مهسا به 37 مورد رسیده است. مهسا به 

هزار۳۲۲

گهی در دیوار فروشگاه ها آ

مربای خانگی

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

۱۵۰

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



زنان  آزار  مساله  با  سازمان ها  مواجهه  نحوه 

متفاوت است؛ برخی سرپوش می گذارند، برخی 

با  همکاری  سابقه  عملی.  و  پیش گیرانه  اقدام 

در  استارتاپ  این  که  داد  نشان  دیوار  مجموعه 

بخشی از این طیف قرار دارد که خواهان فعالیت 

گاهی دهی اجتماعی هم هست. و آ

زار تجربه دیوار برای مقابله با آ

نوشین کشاورزنیا

تسهیل گر و کنشگر حوزه زنان

مهم تری بر اساس احساس مسئولیت، پایبندی به اصول اخالقی 

و چشم اندازهای سازمانی با محوریت توسعه  انسانی و احترام به 

حقوق کارکنان قابل دستیابی است. آموزش، تدوین آیین نامه های 

انضباطی، برخوردهای جدی و ضابطه مند نسبت به خاطیان و به 

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

اقدامات است.

سابقه همکاری با مجموعه دیوار نشان داد که این استارتاپ در 

بخشی از این طیف قرار دارد که خواهان فعالیت و آگاهی دهی 

به  چون  هست.  هم  اجتماعی 

محض اطالع از اینکه گروهی از 

آگهی  درج  از  بعد  زن  مخاطبان 

آزارگری  مورد  اپلیکیشن  این  در 

از  بودند،  گرفته   قرار  آنالین 

برای  زن  فعــــاالن  از  جمــعی 

دیوار  خواست.  کمک  همفکری 

در دو بخش اقدامات عملی را در 

دستور کار قرار داد. ارتقای سیستم های حفظ اطالعات خصوصی 

آگهی دهندگان و مهم تر از آن، انجام کارهای ترویجی برای آگاهی دهی 

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

باور رسیده بودند که آزارگری آنالین مسئله مهمی است که نه تنها 

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

بیشتر ما ساعات و دوره های مهمی از زندگی مان را در محیط های 

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

بی جهت  هستیم.  شغلی   روابط  درگیر  همچنان  باشیم،  نداشته 

نیست که محل کار را خانه دوم می نامند. خانه تداعی کننده جایی 

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

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

تعامالت کاری و حرفه ای مان به دور از هرگونه نابرابری و تبعیض 

باشد؛ از جمله انواع رفتارهای قلدرمآبانه، تبعیض های جنسیتی و 

در  که  می دانیم  آزارهای جنسی. 

فضای واقعی تعدادی از شاغلین از 

سوی همکاران هم رده، هم جنس 

و غیـرهم جنــس، مدیـــران یا 

مشتریان مورد آزار قرار می گیرند 

زنان  از جمله  گروه ها  از  برخی  و 

بیشتر از این مسئله رنج می برند. 

باید  مشکل،  این  با  مبارزه  برای 

انجام  مناسب  مداخله ای  اقدامات  اجتماعی،  در سطوح مختلف 

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

پتانسیل هایی برای مبارزه با این مسئله اجتماعی وجود دارد. مثال 

دهند.  انجام  خود  مجموعه  در  اقداماتی  می توانند  کارفرمایان 

بخشی از این اقدامات به پشتوانه معدود قوانین کشور و بخش 

۱۵۱

دیوار،  فراتر از یک کسب وکارفصـل ۱۳



اما  بود؛  ممنوع  دیوار  در  وحش  حیات  ممنوعه  گونه های  خریدوفروش 

همیشه سوداگران حیات وحش با روش های مختلف و استفاده از نام های 

متنوع، قوانین نظارتی دیوار را دور می زدند. دیوار با دعوت از فعاالن و حامیان 

حوزه حیات وحش و همچنین مسئوالن یگان حفاظت سازمان محیط زیست از 

آن ها خواست تا با تهیه جزوات و کمک به تکمیل فهرست سیاه گونه های 

ممنوعه، در این راه یاری گر دیوار باشند.

در این فرایند که سه ماه به طول انجامید، بیش از ۹ هزار کلیدواژه ممنوعه به 

فهرست ربات های نظارتی دیوار اضافه شد و به تعدادی از کارشناسان تیم 

این  نتیجه  شد.  داده  آموزش  حیوانات  حوزه  در  ویژه  طور  به  دیوار  نظارت 

گونه های  با  مرتبط  گهی  آ انتشار  امکان  نه تنها  که  شده  آن  همکاری ها 

از  دیگر  بازار  این  سوداگران  بلکه  شده،  غیرممکن  تقریبا  حیوانات  ممنوعه 

پیدا  کاهش  به شدت  پلتفرم  این  در  حضورشان  و  کرده اند  امید  قطع  دیوار 

کرده است.

مقابله با انتشار

گهی های گونه های ممنوعه حیات وحش آ

ش
غیر قابل فرو
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گهی خریدوفروش حیوان  دیوار، بعد از انتشار آ

از  را  او  و  می دهد  پیامکی  کاربر  به  ممنوعه، 

کار  این  انجام  می کند.  گاه  آ کار  این  ممنوعیت 

یک گام مثبت در جهت فرهنگ سازی است.

دیوار، محیط بان حیات وحش در فضای مجازی

احمد بحری

محیــــــط بان

اسامی محلی یا به شکلی رمزگونه در دیوار آگهی می کنند. موضوع 

جلسات هفتگی ما در دیوار، شناسایی همین اسامی و شیوه هاست. 

اسامی جدید به لیست سیاه اضافه می شوند و این هم افزایی با 

شیب بسیــار زیادی، جلوی خریــدوفروش گونه های ممنوعـــه 

حیات وحش را گرفته است.

من پیش از این، شخصا فرآیند انتشار آگهی گونه های در معرض 

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

آگهی خرید و فروش حیوان ممنوعه، به کاربر پیامکی می دهد و او 

را از ممنوعیــت این کـــار آگاه 

گام  یک  کار  این  انجام  می کند. 

فرهنگ سازی  جهت  در  مثبت 

در  متعاملین  از  بسیاری  است. 

و  ممنوعیت ها  از  حوزه،  این 

موانع قضایی در بازار خریدوفروش 

نیستند.  آگــــاه  حیـــــوانات 

فرهنگ سازی دیوار در این خصوص پسندیده و قابل تامل است.

تعامل ما محیط بانان، دوستداران محیط زیست و افراد مسئول در 

بر  که  باشد  الگویی  می تواند  دیوار،  مانند  پلتفرمی  با  زمینه  این 

آگهی  انتشار  از  پیشـــگیری  برای  شیـــوه هایی  آن،  اســاس 

سایر  و  اجتماعی  شبکه های  در  غیرمجاز  حیوانات  خریدوفروش 

پلتفرم ها یافت.

پلتفرم های خریدوفروش آنالین مثل دیوار، صفحات اینستاگرامی 

تلگرامی مهم ترین بسترهای خریدوفروش حیوانات  کانال های  و 

در  گونه های  آگهی  انتشار  ماجرای  دیوار  اما  بوده اند.  غیرمجاز 

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

کانال های  و  اینستاگرامی  بوده است. در صفحات  راستا  این  در 

تلگرامی اما جلوگیری از انتشار آگهی خریدوفروش گونه های در 

معرض انقراض کار آسانی نیست. شناسایی فروشندگان حیوانات 

قاچاق کار راحتی نیست و جلوگیری از انتشار آگهی های آن هم 

زیادی  بسیار  انرژی  و  وقت 

مطالبه می کنـد. پیشـــــگیری 

است.  مفیدتـــری  کار  همیشه 

ایـــن  در  خصوصـــا  پیگیری، 

موضوع خاص، کار آسانی نیست 

و در ساختار سازمان حفاظت از 

محیط زیست هم تا پیش از این 

ردیفی بـــرای این موضـــوع در نظـــــر گرفته نشـــده بود.

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

می کنیم.  همخوان  آن ها  با  را  ممنوعه  حیوانات  جدید  اطالعات 

لیست سیاهی از گونه های در معرض انقراض را در آورده ایم و هر 

آگهی با موضوع خرید یا فروش این گونه ها، به صورت خودکار از 

دیوار حذف می شود. بعضی از قاچاقچیان حیوانات ممنوعه را با 
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مجموعه کارمندان دیوار در بخش های مختلفی مشغول به کارند تا بهترین 

کیفیت خدمات به کاربران ارائه شود.

در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۵۸ نفر به همکاران دیوار اضافه شد که ۵۷ نفر از آن ها 

را زنـــــان تشکیل داده اند.

گه پردازان هوشمند) دیـــــوار (آ

ــر۱۰۲۹
ــــ

فـ
ن

تعداد کارمنـدان دیـــوار

۲۹ سال
میانگین سنی

۲۷۴
نفــــــــر

مرد٪۶۶زن۳۴٪
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دیوار خودرو (خودرو پردازش هوشمند)

۳۰ سال
میانگین سنی ۲۳۲

نفـــــــــر

عملیات دیوار (پردازش الکترونیک پیشگامان)

۲۷ سال
میانگین سنی ۳۸۵

نفـــــــــــر

پشتیبانی دیوار (سپنتا)

۲۵ سال
میانگین سنی ۱۴۲

نفــــــــر
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دیوار یکی از مهم ترین رسالت های خود را حذف 

شکل گیری  فلسفه   اساسا  می داند.  واسطه ها 

دیوار حذف واسطه هاست؛ دیوار به وجود آمد 

به  بتــــواند  واسطه  وجـــود  بــدون  خریدار،  تا 

فروشنده وصل شود

استفاده از دیوار برای کاربران عادی تا ابد رایگان است

اشکان آرمندهی

مدیرعامل دیوار

آن برنامه ریزی می کنیم و می کوشیم هر روز بیشتر از روز قبل به 

این مهم نزدیک شویم. ما هر روز زیرســاخت هایمان را  بهینـه تر 

پیاده سازی  و  را شناسایی  کاربران  نیازهای  و می کوشیم  می کنیم 

کنیم تا در اســتفاده از دیوار به احســـاس و تجـــربه بهتری 

دست پیدا کنند.

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

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

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

عادی، هزینه ای بابت انتشار آگهی نخواهیم گرفت.

دیوار می خواهد اولین گزینه دادوستد انواع کاال و خدمات باشد؛ 

مورد  خدمات  و  کاال  تا  ایرانی  شهروندان  همه  برای  مرجعی 

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

آفالین  بازارهای  با  ما  رقابت  عمده  بخش  نیست،  آنالین  بازار 

از ورتیکال ها و دسته بندی ها،  است. دیوار هم اکنون در بسیاری 

داده  اختصاص  خود  به  را  آنالین  معامالت  از  زیادی  بازار  سهم 

همین  که  است  این  ما  چشم انداز  همه،  این   با  اما  است؛ 

هم  آفالیـــن  بازارهای  در  را  آنالین  بازارهای  در  تاثیرگذاری 

داشـــته باشیم.

فلسفه  شکل گیری دیوار حذف واسطه هاست؛ دیوار به وجود آمد 

شود.  وصل  فروشنده  به  بتواند  واسطه  وجود  بدون  خریدار،  تا 

درست است که درآمد دیوار از کسب وکارهاست اما هدف اصلی 

ما در دیوار این است که خریدار و فروشنده به یکدیگر وصل شوند 

و کاال یا خدمات مورد نظر خود را تامین کنند.

دیــوار خود را شهروند ایران زمیـــن می داند. ازاین رو قرار است 

به هم وطنانش کمک کند تا کیفیت زندگی بهتری را تجربه کنند. 

معامله  واسطه،  وجود  بدون  به راحتی،  می توانند  دیوار  کاربران 

که  است  این  دیوار  در  ما  ماموریت  کنند.  تجربه  را  خوشایندی 

انجام دادوستد را با استفــــاده از نوآوری، تکنولوژی و امکانات 

ما  کنیم.  و خوشاینــدتر  راحت تر  کاربرانمان ساده تر،  برای  دیوار 

پیوسته به شیــوه های اجــرای این ماموریت فکر می کنیم، برای 
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بخش های  در  ایران  مردم  از  بزرگی  بخش 

تکیه  دیــــوار  به  خود  روزمـــــره  زنـدگی  مختلف 

کــرده اند. آدم هـــایی که دخــــل و خـــــرج شان، 

شغل و دارایی شان، آمـــوزش و سرگرمی شان، 

معامـــالت و نیازمندی های روزمره شان همــه و 

همه را به دیــــــوار گره زده اند

برای مردم ایران تکیه گاه خواهیم بود

شهرام شاهکار

مدیر ارشد اجرایی

تالش هایی است که ما در این راه کرده ایم. در سال 1400 به تالش 
نیز  و  ایران  مردم  زندگی  بهبود  در  موثر  نقش  ایفای  برای  خود 
داد.  خواهیم  ادامه  ذی نفعان  همه  انتظارات  مناسب  مدیریت 
یکی از اولویت های امسال تمرکز ویژه  بر افزایش امنیت معامالت 
و سالمت تعامالت کاربران و به طور کلی رشد اعتماد ذی نفعان در 

دادوستد کاال و خدمات بر بستر دیوار است.
تجربه موفق نزدیک تر شدن به معامالت در دسته بندی خودرو و 
سپس امالک را که در دو سال اخیر داشتیم، به دسته بندی های 
دیگر دیوار هم گسترش خواهیم  داد. هدف این تصمیم، پاسخ دهی 
تخصصی تر به نیازهای کاربران و کمک به آن ها برای دادوستد بهینه 
سمت  چه  و  عرضه  سمت  –چه 

تقاضا– است. برای ما مهم است 
معامله ای  بتوانند  کاربرانمان  که 
در  ما  کنند.  تجـــربه  را  برد-برد 
تحقق این رشد به نیروی انسانی 
متخصـص، حرفــه ای، چــابک 
و خــالق دیـوار متکی هستیم. 
امـا در مغتنم شمردن فرصت ها، 
رویکرد  با  و  نمی بندیم  بیرونی  ظرفیت های  به  را  خود  چشم 
و  متفاوت سرمایه گذاری  کرد شیوه های  تالش خواهیم  نوآورانه 
شراکت و همکاری با تیم های نوآور را تجربه کنیم. اطمینان داریم 
که رشد ما در سال 1400 حتی از رشد شگفت انگیز سال 1399 هم 
بیشتر خواهد بود و در اجـــرای ماموریت دیـــوار که «ساده تر، 
راحت تر و خوشایندتر کردن دادوستد همه کاالها و خدمات» برای 

همه مردم ایران است، سربلند خواهیم بود.

9 سال از شروع فعالیت دیوار گذشته و ما خوشحال و مفتخریم. 
خوشحال از جمع عظیم آدم های این سرزمین که ما را به زندگی 
خود راه داده اند و مفتخر به تاثیر مثبتی که در زندگی آن ها داشته ایم. 
از خدمات ما  ایران  از مردم  نفر  در سالی که گذشت ۳۱ میلیون  
استفاده کردند (یا آگهی ثبت کرده اند یا اقدام به تماس با آگهی دهنده 
کرده اند) و ۱۲۹ میلیون بار نیازهایشان را روی دیوار آگهی کرده اند 
و ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بار با یک کاربر دیگر روی دیوار اقدام به 
تماس کرده اند. امسال آخرین سالی ا ست که سن دیوار تک رقمی 
است و از سال آینده اولین دهه زندگی دیوار تکمیل می شود. ما 
سال پیش رو را نقطه عطفی برای شروع فصل جدیدی از زندگی 

مجموعه دیـوار تلقــی می کنیم و 
به خوبی می دانیم که چه مسئولیت 

سنگینی بر دوش داریم.
در  ایران  مردم  از  بزرگی  بخش 
بخش های مختلف زندگی روزمره 
به دیوار تکیــــه کرده اند؛  خود 
آدم هایی که دخل و خرج ، شغل و 
دارایـــی، آموزش و سرگرمــی، 

معامالت و نیازمندی های روزمره شــان را به دیــوار گــره زده اند.
همه گیری کرونا این مسئولیت را بیشتر هم کرده است؛ ما می بینیم 
کرونا  دوران  چالش های  و  اقتصادی  سخت  شرایط  چگونه  که 
باعث تغيير نیازها و ترجیحات مردم شده و خود را موظف می دانیم 
که همواره پاسخگوی همه این نیازهای در حال تغيير باشیم. هم زمان، 
را  قبال جامعه و محیط زیست  در  اجتماعی خود  مسئولیت های 
هم فراموش نکرده ایم. گزارشـــی که خواندیـد نشــــان دهنده
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