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ر  ر اختیا ر دپارتمان ها تهیه شده و د ری سای ر و همکا ری دیوا ر اساس داده های دقیق بخش هوش تجا این گزارش ب
ز استفاده شود  ز نظرات متخصصین نی رقام، ا ر و ا ر ارائه آما ر این گزارش سعی شــده تا عالوه ب ر می گیرد. د عموم قرا

ر مقوله هایی چون اقتصاد، کســب وکارهای کوچک و بزرگ، محیط زیســت و… بررسی شود. ر ب ر دیوا و تاثی
ز جوانب مختلف پرداختــه و به دنبال یافتن پاســخ هایی دقیق  ر به بررســی این محصول ا گزارش ســاالنه ۱۳۹۸ دیوا

ر است: برای سواالت زی
ز این محصول چگونه برای تســهیل  ر ســال ۹۸ چگونه بوده، عالیق آنها چه بوده و ا ر د ر کاربران دیوا    رفتا

ر  یا معامله کاالی دست دوم اســتفاده می کنند؟ کسب و کا
ر جهت بهبود کیفیت خدمات  ر چگونه گذشت، چه تغییراتی ایجاد شد و چه اقداماتی د   سال ۹۸ برای دیوا

صورت گرفت؟
ر با چه کیفیتی پاســخگوی کاربران است؟ ز تماس دیوا ر چگونه اســت و مرک ر دیوا ر آگهی ها د   نظارت ب

ر ایران و محیط زیســت گذاشته است؟ ر اقتصاد، فضای کســب وکا ر چه تاثیری ب   دیوا

درباره دیوار

ر منبع بالمانع است. ر های این گزارش با ذک ز داده ها و نمودا توجه: استفاده ا
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در سالی که گذشت فصل اول: دیوار  

میلیون
ر شده آگهی منتش

۹۸ ۷۹۵
ر نف

کسب وکار فعالتعدادکل پرسنل دیوار

 ۴۴۷
ر هزا

ر فعال به معنای کاربری است   کســب وکا
ر مــاه حداقل دو  ر ه ر متوســط د که به طو
ر یک دسته  ر د ز یک شــه آگهی ثبت شده ا

ثابت داشته باشد.



۴

سهم دیوار  از بازار خودرو

۹/۶
میلیون

ر شده در شاخه خودرو  آگهی منتش
سواری، محبوب ترین شاخه آگهی 

در دیوار

تعداد معامالت بازار خودروی 
تهران از طریق دیوار

1۹/3%

ر  ر د خدمات دیوا
ر  بخش خودرو د

سال ۹۸

   راه اندازی پنل نمایشگاهی 
خودرو

    راه اندازی سرویس کارشناسی 
ر محل و فروش سفارشی  د

»کارنامه«



۵

 ۷۷/۸

 22/2

سایر روش های معامله
ر از تعداد معامالت سهم دیوا

سهم دیوار از بازار اجاره مسکن

ر تهران است این آمار مربوط به تابستان ۹۸ در شه

ر  ر از بازا سهم دیوا
آنالین اجاره مسکن

۹۶%

%

%



۶

 3۵
میلیون

ر فعال دیوار کارب

دیوار، محبوب ترین اپلیکیشن ایرانی

آیا می دانید دومین اپلیکیشــن 
ایرانی با بیشــترین نصب فعال 
در بازار، حدودا نصف دیوار نصب 

شده است؟

ر دیوارند. ۳۵  ر کاربر وفادا ر ایرانی ۱.۴ نف ر خانوا ز ه ا
ر یعنــی مجمــوع جمعیت پنج  ــر دیوا میلیون کارب

ر سوئد، سوئیس، دانمارک، فنالند و نروژ! کشو

میلیون

تعداد نصب اپلیکیشن دیوار 
در کافه بازار

2۰
فنالند

اروپا

سوئد

ژ نرو

دانمارک

سوئیس



۷

مهم ترین رویدادهای سال 13۹۸

ز خدمات  رونمایی ا
ر  کارشناسی خودرو د

محل »کارنامه« 

ر 12 شهریو

اضافه شدن حالت تاریک و 
دسترسی پذیری برای نابینایان و 

ر کم بینایان در اپلیکیشن اندروید دیوا

۶ خرداد 
پیوستن آی هوم به مجموعه 

ر  ر برای افزایش شفافیت د دیوا
حوزه قیمت مسکن

ر 11 شهریو

ز پنل ویژه آگهی  رونمایی ا
آژانس های امالک

ر 2۵ شهریو
حذف آگهی های الکل و ژل ضدعفونی 

برای مقابله با گران فروشی و حذف آگهی 
اقامت گاه ها برای مقابله با شیوع کرونا

1۵ اسفند



۸

ر ایجــاد تعداد قابل توجهی اشــتغال  ر عالوه ب »دیوا
مســتتقیم و غیرمســتقیم، بــا امکان افزایــش درآمد 
ز کردن  فروشــنده و یا کاهش هزینه های خریــدار، با
ز و  رری ز کاالی بالاســتفاده، کاهــش دو فضــا، رهایی ا
ر نتیجه کاهش  مصرف بی رویه، کاهش رفت و آمد و د
مصرف ســوخت و کمک به کاهش آلودگی هوا و .... 
ر یعنی  ر ارکان توســعه  ی پایدا ر مثبتی ب می تواند تاثی
توســعه ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای 

ر داشته باشد.« ر سطح خانوا مردم و د

کتایون سپهری 
ر شتاب دهنده منش مدی



۹

ر کاربران فصل دوم: رفتا

۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹۸

ده
ش

شر 
نت

ی م
گه

ن آ
یو

میل

2۷۰٫۵۶۰
میانگین تعداد آگهی 

ر شده در روز منتش

ر سال گذشته  ۹۸ میلیون  د
ر  ر دیوا ر آگهی  د و 7۵۴ هزا

ر سال ۹۸  ر شد. یعنی د منتش
ر میانگین روزانه ۲7۰  به طو

ر شده است. ر آگهی منتش هزا

میلیون
ر شده آگهی منتش

۹۸

ر  ر ۱۴ بهمن د ۳7۵,۵۵۲ آگهی د
ر شــد که بیشترین  ر منتش دیوا
ر شده در یک  تعداد آگهی منتش

ر سال ۹۸ بوده است. ز د رو

۹۸۷۲۶۰

افزایش تعداد 
آگهی نسبت به سال 

گذشته

3۷%



1۰

۹۸ میلیون آگهی یعنی چه؟
اگر یک نفر بخواهد این تعداد آگهی را روی گوشی خود 
ر اســکرول یــک ثانیه  اســکرول کند، با فــرض این که ه
زمان ببرد، ۱۱۴۲ روز )۳سال و ۴7 روز( طول می کشد تا کل 

آگهی های سال ۹۸ را مشاهده کند.

ر  ر نظ ر آگهی را یــک کاغذ د ر ه اگ
بگیریم و آنها را روی هم بچینیم، 
ز  ر می شــود که ا ارتفاع آن ۵۹۲ مت
مجمــوع ارتفــاع برج میــالد و برج 

ر است. آزادی هم بلندت

ر ۴۵ مت

ز سطح زمین ارتفاع برج آزادی ا

ر ۴3۵ مت

ارتفاع برج میالد

ر ۵۹2 مت
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ر شده به کل  ر ماهانه تعداد آگهی منتش نمودا
ر ماه سال ۹۸ ر ه آگهی های ثبت شده د

اسفند بهمن دی ر آذ آبان ر مه ر شهریو مرداد ر تی خرداد اردیبهشت فروردین

۶,۵۷۵,112

11,۸۶2,۰22

۸,3۸۰,۹۷۹

1۴,۵1۵,۰۶۸

۷,31۴,۴1۸

13,۰2۶,۸۸۸

۷,۸1۴,۸۵۸

12,۹۴۴,۴۸2

۷,۹۷2,23۴

11,۵۴۰,۴۸۴

۷,۷۶3,۸32

11,3۰۵,۸۷۵

۷,۹۴۵,۸3۶

11,۰3۴,۰۷۶

۸,۰۵۷,212

11,۵۴2,3۹۹

۹,1۸۰,3۶۰

11,۴۹۷,۷۸1

۹,۰۰3,۶۶۸

11,21۸,۵۴۵

1۰,2۶۹,11۰

13,۰۸2,۹22

۸,۴۷۶,۸۹۵

1۰,۰۷۵,۹2۰

آگهی ترین ماه سال پر
بهمن همچون سال های گذشته پرآگهی ترین ماه سال بوده 
است. در اسفندماه افت بیشتری نسبت به سال های گذشته 
وجود دارد که شیوع ویروس کرونا اصلی ترین عامل این افت 

محسوب می شود.
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آگهی ها آمار و ارقام بازدید 

ز بیش ا
 ۹۴درصد

ز طریق   بازدیدها ا
ر و بین  اپلیکیشن دیوا

۵ تا 6 درصد از وب سایت 
بوده است.

۹۴

%۶

%

13/3
میلیون

ر دیوار،  ز ۳۵ میلیون کارب  ا
ر ثبت شده حقیقی  کارب

هستند.

ر ثبت شده حقیقی یعنی چه؟ تعداد کارب
ر ثبت شده حقیقی کاربرانی هستند که  کارب
با یک شماره تماس یکتا اقدام به ثبت آگهی 

ر شده است. کرده اند و آگهی آنها منتش
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ز آنها  ر اطالعات مربوط به ســن و جنســیت کاربران را ا دیوا
ر  ر دقیق د نمی خواهــد و به همین دلیــل امکان ارائه آمــا
این بخش وجــود ندارد، اما بــا ابزارهای مرســوم می توان 

ر ارائه کرد. ز سن و جنسیت کاربران دیوا تخمینی ا

۱۸ تا ۲۴  سال

۲۵ تا ۳۴  سال

۳۵ تا ۴۴  سال

۴۵ تا ۵۴  سال

۵۵ تا 6۴  سال

باالی 6۴  سال

ر سن کاربران دیوا

ر جنسیت کاربران دیوا

%۶۵%3۵

سن و جنسیت کاربران دیوار

% 1۵

% 21

% ۸

% ۶

% ۶

% ۴۴



1۴

کسب وکار

اجتماعی

لوازم الکترونیکی

وسایل نقلیه

خدمات

امالک

وسایل شخصی

سرگرمی و فراغت

استخدام و کاریابی

مربوط به خانه

۶,۵۶۷,۴2۵محبوب ترین شاخه های آگهی

۷۸۵,۰۷1

1۰,۴23,۷۰۴

1۶,33۶,۰۰۶

1,1۵۵,33۸

۸,۸۸۸,۴۹1

1۰,۴۴۷,۰۹2

1۶,۸۶۴,۰1۴

1۶,۴33,33۶

1۰,۸۵۴,۰3۷

میلیون آگهی
ر  زیردسته خرید و  د

فروش خودرو سواری که 
پرآگهی ترین زیردسته 

ز دسته اصلی  ر است) ا دیوا
وسایل نقلیه(

۹/۶
بازدید میانگین روزانه

دسته استخدام و کاریابی 
با میانگین بازدید روزانه 

ر آگهی،  ۱,۳۱7 برای ه
بیشترین بازدید میانگین 

روزانه را دارد

1,31۷

تعداد آگهی 
ر شده منتش

۹۸,۷۵۴,۵1۴



1۵

توزیع کاربران دیوار در کشور چگونه است؟
بیشترین کاربران دیوار در استان های تهران، خراسان 
رضوی، خوزستان، اصفهان، البرز، فارس و آذربایجان 
ز آگهی ها را به خود  ز نیمی ا شرقی بوده اند که بیش ا

اختصاص داده اند.
تهران

تهران

مازندران

گیالن

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

کردستان

همدان

مرکزی

قم

قزوین ز البر

زنجان

کرمانشاه

لرستان

ایالم

خوزستان

چهارمحال و 
بختیاری

کهگیلویه و 
بویراحمد

اصفهان

یزد

رفارس بوشه

هرمزگان

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان رضوی

سمنان

خراسان جنوبی

خراسان شمالی
گلستان

۷۸,3۹۸

۸3,۵۵3

اعداد روی نقشه نشان دهنده تعداد 
کاربران ثبت شده حقیقی )کاربران 

آگهی گذار( در آن استان است

۸۹,۹22 1۰۰,1۸۰

1۰۷,13۰

112,۹3۷

1۵۷,۸1۸

1۶۶,۹۸3

1۹۹,۰1۷

2۰2,۰۸۵

2۰۷,3۷3

21۷,۷1۸

2۴۰,۵۴۶

2۵۸,۹31

2۶۵,۹2۷

2۷۹,۸۴۴

2۸۶,۴۶3

2۹2, ۹۷۴

2۹۷,۵3۹

31۸,2۵۵

3۴۷,1۶۵

3۸۹,23۷

3۹۶,۶۹۶

۴1۹,1۰۴

۵۷۹,۵1۵

۹1۷,۹۴۰

۹۹3,۴۵۶

۹۹۶,۰۶3

1,۰۰۷,111
1,3۹۹,۷3۴

۴,۰۷۴,۴۷۶



1۶

ر کردن را تسهیل می کند و این تسهیل گری  ر کا »دیوا
ر این  ر به شــکل گیری اقتصاد ســالم می شــود. د منج
نوع داد و ستد با کوتاه کردن دست واسطه، مستقیما 

ر رسانده می شود.« محصول تولید شده به خریدا

ر نهاوندی مریم نجا
ر  استاد جامعه شناسی کا

دانشگاه تهران



1۷

ر و کمک به کسب وکارها فصل سوم: دیوا

ر جای جای ایران  ر این امکان را ایجاد کرده تا کسب وکارهای کوچک و بزرگ د دیوا
ر محصوالت و خدمات خود به مشــتریان  ز این پلتفرم برای معرفی بهت بتوانند ا
ر سال ۹۸ تعداد کسب وکارهای  اســتفاده کنند و تجارت خود را رونق بدهند. د

ر رسید. ر به ۴۴7 هزا ر دیوا فعال د

ر فعال به معنای کاربری است   کســب وکا
ر مــاه حداقل دو  ر ه ر متوســط د که به طو
ر یک دسته  ر د ز یک شــه آگهی ثبت شده ا

ثابت داشته باشد.

تعداد 
کسب وکارهای 

ر  ر د ر دیوا فعال د
سال ۹۸

۴۴۷,۰2۷
کل آگهی ها متعلق به کسب وکارها

ز ۹۸ میلیون مجموع  ا
آگهی ها، ۳۱ میلیون متعلق به 
کسب وکارهای بزرگ و کوچک 

بوده است

۵2,111

۷۵,۴۷2

امالک

مربوط به خانه

خدمات

وسایل نقلیه 

وسایل شخصی 

سرگرمی و فراغت

لوازم الکترونیکی

ر برای کسب و کا

اجتماعی

استخدام و کاریابی

۵1,۴۶۷

۵1,۰۴۷  

۴۵,۴۹1   

   ۴۰,3۹۷

   23,2۹۹

1۶۸۵  

11۴۴   

1۰۴,۹1۴

دسته »امالک« محبوب ترین دسته بین 
ر است. ر دیوا کسب وکارهای فعال د

3
1

ر دسته ر ه ر فعال د تعداد کسب وکا
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تهران

مازندران

گیالن

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

کردستان

همدان

مرکزی

قم

قزوین ز البر

زنجان

کرمانشاه

لرستان

ایالم

خوزستان

چهارمحال و 
بختیاری

کهگیلویه و 
بویراحمد

اصفهان

یزد

فارس

ر بوشه

هرمزگان

کرمان

سیستان و بلوچستان

خراسان رضوی

سمنان

خراسان جنوبی

خراسان شمالی
گلستان

بیشترین کسب وکارهای فعال 
ر استان های تهران،  به ترتیب د

خراسان رضوی، خوزستان و فارس 
ز  ز نیمی ا واقع شده اند که بیش ا
ر را  ر دیوا کسب وکارهای فعال د

شامل می شود.

توزیع استانی کسب وکارهای فعال در دیوار 

تهران

خراسان رضوی

خوزستان

فارس

اصفهان

ز البر

آذربایجان شرقی

کرمانشاه

قم

هرمزگان

گیالن

آذربایجان غربی

کرمان

مرکزی

لرستان

سیستان و بلوچستان

ر بوشه

همدان

مازندران

یزد

قزوین

زنجان

اردبیل

گلستان

کردستان

ایالم

خراسان جنوبی

کهگیلویه و بویراحمد

خراسان شمالی

چهارمحال و بختیاری

سمنان

۴۶,۸۰۴
2۷,۸۵۹

2۷,2۶2
2۴,۰۷۷
23,۹۹۰

1۵,۰۰۷
13,۴۹۶
12,۷۴۸

11,۵۴۵
1۰,۹۴۶

۹۸۹۰
۷۴۴۴
۷۴2۹
۷3۸3
۷۰۷۸
۶۷3۰

۶۵۷۴
۶۴۶۰

۵۸۵۹
۴۶2۹
۴۴2۰
۴2۴۹
۴1۹۶
3۵3۶

2۴22
222۵

1۵۷۰
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1۹

ر نشــان می دهد  ر و اطالعات دیوا »تجزیه و تحلیل آما
ر آن رخ داده اســت. ایــن  ر د اتفــاق جدیــدی بــه مــرو
ر دل سیســتم خود  پلتفرم خواســته یــا ناخواســته د
ز افــراد ایجــاد کرده که  تخصص هایــی را بــرای برخی ا
ز این محلی برای عرضه خدمات و محصوالتشان  پیش ا

نداشتند.«

ر مجتبی عندلیب آذ
مدرس کارآفرینی



2۰

ر مشــغول فعالیت بوده اند.  ر دیوا ر فعال د ر کســب وکا سال گذشته ۴۴7 هزا
ز فروشــنده وسایل دست دوم تا تولیدکننده   ر هفتگی، ا »دیوار« مانند یک بازا
ز  ر را بــرای برخی ا ر هم جمع کــرده و با حذف واســطه ها هم کا و کارآفریــن را دو
ر فضای آنالین  ر کند و هم دســت افراد را برای اشــتغال د کسب وکارها آســان ت

ز کند. با

ر میانگین باید ۱۰ رویه طی شود  ر ایران به طو ر د برای شروع یک کسب و کا
ز  ز طول می کشــد و ۱.۲ درصد درآمد سرانه هزینه می برد. ا که حدود 7۲ رو
ر  ر ایران برابر با پنج هزا ر گزارش سازمان ملل درآمد ســرانه د آنجایی که بناب
ر بدون  ر کارآفریــن فعال دیوا ز ۴۴7 هزا ر فقــط نیمی ا ر بوده، اگ و ۴۱6 دال
ر یک  ر د طی کردن مراحل اداری موفق به تجارت خود شــده باشــند، دیوا

ری شده است. سال گذشته باعث صرفه جویی ۱۴ میلیون دال

سهولت انجام کارمزایای کارآفرینی در دیوار

هزار
تعداد سوپرمارکت بزرگ و 

کوچک در ایران

1۰۰

ر ۴۵۰ هزا تعداد 
کسب وکارهای 

ر ر دیوا فعال د

ز  صرفه جویی رو
۷2

ر  ر فعال اقتصادی را هموا ز ۴۴7 هزا ر راه بیش ا  پلتفرم  دیوا
ز آنها را جلو انداخته است. ر کدام ا ر ه ز کا کرده  و 7۲ رو
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کاهش ریسک سرمایه

افزایش مبادالت در 
دسته وسایل خانه

%1۴3
ر فروش رفته حدودا  ر دیوا در یک سال گذشته ارزش کل لوازم مربوط به خانه که د
هزار و 7۰۰ میلیارد تومان بوده که افزایش ۱۴۳ درصدی این مبادالت نشان دهنده 
ر این سایت  ر افراد برای مبادله د ر نتیجه اعتماد بیشــت کاهش ریسک ســرمایه و د
بوده است. تا زمانی که مسائل امنیتی در دیوار رعایت شده باشد ریسک جا به جایی 

سرمایه هم پوشش داده می شود.

ز هویت شــوند.  ر شــماره تمــاس کاربــران تایید می شــود تــا کاربــران احرا ر دیوا د
ر دســته های مهم  ر آگهی های مشــابه جلوگیری می شود و د ز انتشــا همچنین ا
ــر کرد.  ر خط موبایل ماهانه تنها ســه آگهی رایگان می توان منتش ز ه و حســاس ا
ر متصل شده برای  ر اینترنتی که به سامانه شاهکا ر به عنوان اولین کسب وکا دیوا
ر ممکن کرده و امکان اخالل  ز هویت را غی کاالهای حســاس ثبت آگهی بدون احرا
ز  ر این سامانه همه افراد برای استفاده ا ر یا دزدی را به حداقل رسانده است. د در بازا
ر باید کد ملی خود را اعالم کنند، بنابراین مبادالت شفاف و امکان ثبت آگهی  دیوا

ر نتیجه ریسک سرمایه کاربران کاهش می یابد. ر کم شده و د غیر واقعی بسیا
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امــکان  طریــق  ز  ا مبادلــه  هزینه هــای  »کاهــش 
ر نقاط مختلف که ممکن اســت  جســتجوی گســترده د
ز هم فاصله داشــته باشند  ر ا صدها و هزاران کیلومت
ر اســت. همچنیــن  ز جملــه مهم تریــن مزایــای دیــوا ا
با افزایــش جریــان مبــادالت منابــع اقتصــادی میان 
ز را به کاالها  مصرف کنندگان مختلفی که بیشترین نیا
احســاس می کنند، مطلوبیت بیشتری ایجاد می شود 
ر منابع و افزایش رفاه  که نتیجه آن، تخصیــص بهینه ت

کل جامعه خواهد بود.«

مصطفی نعمتی
ر اقتصادی تحلیلگ
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ر ر دیوا فصل چهارم: پاسخگویی د

ز تماس ۲۴ ســاعته ســعی می کند با بهترین  ز ۱۰۰ پشــتیبان  و مرک ر با بیش ا بخش پشــتیبانی دیوا
کیفیت خدمات پشتیبانی و پاسخگویی را به کاربران ارائه کند. در سال ۹۸ مجموعا ۱,۲۳۴,۱۹7 تماس 
ز این میان به ۱,۰۸۲,۴۲۴ تماس تلفنی پاسخ داده شده و  ز سوی کاربران ثبت شــد که ا با پشتیبانی ا

ز تماس ها بی پاسخ باقی ماند. تنها ۵ درصد ا

تماس در روز

33۸1

تماس از طرف کاربران

۱۹ خرداد شلوغ ترین روز 
ز تماس دیوار در  کاری مرک

سال ۹۸

12,31۹

دین
رور

ف

ت
دیبهش

ار
خرداد تیر

مرداد

هریور
ش هر

م
آبان ذر

آ
دی

بهمن
فند

اس

۲۰۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۹۴,۶1۸

11۰,۷3۷

1۵۸,1۸۰

1۰۸,23۶ 1۰۶,۷۹۷

۸۷,۶۴۹

۷۶,1۰۹

1۶۵,۸۸۶

11۹,۰۰۴

۸۹,۷۴۰

1۰۵,۴1۰

ر ماهانه  نمودا
تعداد تماس های ورودی

666۰7



2۴

زمان انتظار

2۰
ثانیه

ثانیه

متوسط زمان انتظار 
ر ر کارب ه

3۶

%۵
تماس ها بی پاسخ 

مانده اند
تماس های ورودی در 

ر از ۲۰ ثانیه توسط تیم  کمت
پشتیبانی دیوار پاسخ داده 

می شود.

۷2%



2۵

آگهی ها ر  فصل پنجم: نظارت ب

ر آگهی ها نظارت می کند؟ ر ب چرا دیوا
  آگهی کاالهــای ممنوعه و خــالف قوانین اجازه 

ر را ندارند. انتشار روی دیوا

ر  ز انتشــا ر بــرای حفــظ حقــوق مولــف، ا   دیــوا
ــر  غی و  کپی شــده  ســی دی های  و  نرم افزارهــا 

اوریجینال جلوگیری می کند.

ری و ســوء  ر بــرای کاهــش کالهبــردا   دیــوا
ز درج شــماره حساب و شماره  استفاده های مالی ا
ز ارســال  ر آگهی ها و دریافت هزینه پیش ا کارت د

کاال جلوگیری می کند.

ر خالف عرف جامعه و چهره اشخاص اجازه     تصاوی
ر را ندارند. انتشار روی سایت دیوا

ر که در بخش قوانین     و چندین و چند دلیل دیگ
ر به تفصیل به آنها پرداخته شده است. دیوا

درصد آگهی های  تایید شده
درصد آگهی های  رد شده

هزار آگهی

میانگین روزانه تعداد 
آگهی رد شده

11۷

ر شــامل آگهی هــای جدید و  این آما
درخواست ویرایش آگهی های قبلی 

کاربران است.

23/1۷%

۷۶/۸3%



2۶

تعداد آگهی هایی که دالیل و عوامل رد آگهی در دیوار
ر هفته  د

به طور میانگین رد می شوند

مهم تریــن دلیلــی رد آگهی، 
تکــراری بــودن آن اســت کــه 
ز موارد عدم  نزدیک به نیمی ا
تاییــد آگهــی مربوط بــه این 

مورد است.

هزار آگهی

میانگین تعداد آگهی 
بررسی شده در روز

۵۰۰

ر غیرمجاز بودن کاال و خدمات آگهی رد می شوند. به خاط

به دستور سازمان محیط زیست رد می شوند.
به دستور پلیس امنیت اخالقی رد می شوند

به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رد می شوند
به دستور مراجع قضایی رد می شوند.

3۰۰۰
2۰۰۰

2۶,۰۰۰
1۰,۰۰۰

۴۸۰۰



2۷

نظارت روی چت های دیوار

ز طریق  ر ماه ا چت د
تکنولوژی هوش 
ر  ر دیوا مصنوعی د

چک می شود

ر  ر ماه به خاط ر د کارب
ر برای  ر ناهنجا رفتا

مدتی اجازه چت 
نخواهند داشت.

ر  ر ماه به خاط ر د کارب
ر اجازه  ر ناهنجا رفتا
چت را برای همیشه 

نخواهند داشت.

3۰۰
ر  هزا

2۰
ر  هزا

1۴
ر  هزا

ر صرفا برای  ر چت های دیوا نظارت ب
تامین امنیت کاربران و جلوگیری 

ز سو استفاده سودجویان،  ا
متخلفین و مزاحمان صورت 

می پذیرد.



2۸

ر و محیط زیست فصل ششم: دیوا

کاهش مصرف آب
ز  خرید یک جفت کفش چرم دســت دوم به جای یک مــدل نو می تواند ا
ر  ر آن یک شــلوا ر عالوه ب ر آب صرفه جویی کند. اگ ر لیت مصرف هشــت هزا
جین دســت دوم و یک پیراهــن نخی هــم بخریم مانع مصــرف دوازده 
ز  ر رو ر آبی که برای تولید همه اشیایی که د ر آب شده ایم. اگ ر و ۱۰۰ لیت هزا
ر داریم یک جا جمع کنیم، خواهیم دیــد که یک دریاچه را  با آنها ســروکا

مصرف کرده ایم.



2۹

کاهش زباله
ر این تعداد قطعه  ر دوباره فروخته شده اســت. اگ ر دیوا ر وســیله الکترونیکی د ر سال گذشــته ۸۹۰ هزا د
فلزی به زمین های ضایعات و زباله منتقل می شــد، میلیون ها سال طول می کشــید که دوباره به طبیعت 

ر طبیعت باقی می ماند.  برگردد. یک قطعه فلزی ۵۰ سال و یک قطعه آلومینیومی تا ۵۰۰ ســال د

میلیارد تومان
ارزش بیش از ۸۹۰ هزار کاالی 

الکترونیکی دست دوم 
معامله شده در دیوار

 در سال ۹۸

1۷۰۰

 ۸۹۰
ر کاالی الکترونیک هزا

کل دستگاه تلویزیون هایی است 
ر کارخانه های  که سال ۱۳۹۸ د

داخلی تولید شده اند.



3۰

ر کــه بتوانیــم محصــوالت اســتفاده شــده  ــر قــد »ه
ز  بیشــتری را دوباره وارد چرخــه مصرف کنیــم، یعنی ا
ز گلخانه ای اضافه  برای نیازهایمان جلوگیری  تولید گا
ِژی و آب  ز بــه انر ــر ماده ای بــرای تولید نیا کرده ایم. ه
ــر به تولیــد گازهای  ر کارخانه هــا منج دارد و ایــن دو د
ر وقتی این وسایل  ز ســوی دیگ گلخانه ای می شوند. ا
ر می گیرد فرایند فرســودگی،  ر محل دفــن زباله قــرا د
ر گازهــای  دفــن و یــا ســوزاندن آنهــا باعــث انتشــا

گلخانه ای بیشتری می شود.«

محمد درویش
ر محیط زیست کنشگ
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۹۸ میلیون آگهی و نجات درختان
ر  ر قرا ــر شد. اگ ر منتش ر دیوا ســال ۱۳۹۸ حدود ۹۸ میلیون آگهی د
ر کوچه و  ژ ۱۰ برگــه د ر دو آگهــی روی یک برگــه A۴  و با تیــرا بود ه
ز آنجایی  ز داشتیم. ا ر شوند، به ۴۹۰ میلیون برگه نیا خیابان منتش
ر هشت هزار برگه A۴، یک درخت قطع می شود برای این  که برای ه
تعداد آگهی باید نزدیک به 6۱ هزار و ۲۵۰ درخت را قطع می کردیم. 
ر تهران است. ر از چنارهای خیابان ولیعص این تعداد چهاربرابر بیشت

 21
کیلوگرم

ر درخت در هر یک سال ۲۱ کیلوگرم  ه
کربن دی اکسید را از بین می برد،

 12۰۰
تن

 دیوار مانع تولید نزدیک به ۱٫۲۰۰ تن کربن 
دی اکسید در سال ۱۳۹۸ شده است.

۸۰۰۰  برگه

۹۸  میلیون آگهی۶12۵۰  

A4
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ز زمانی  ــر محصولــی کــه مــا اســتفاده می کنیــم ا »ه
کــه مــواد اولیــه آن تولیــد می شــود تــا زمانی کــه به 
زباله دانــی مــی رود، دی اکســیدکربن تولیــد می کند 
ر بخریم،  و بــه همیــن دلیــل اســت کــه هرچــه بیشــت
ــر چه  دی اکســیدکربن بیشــتری تولیــد می شــود و ه
ز وسایل  ز وسایلی که داریم استفاده کنیم یا ا ر ا بیشت
ر دی اکسیدکربن  دست دوم اســتفاده کنیم، انتشــا

ر می شود.« کمت

مهسا علی بیگی
ر مسئولیت اجتماعی  پژوهشگ

بنگاه های اقتصادی
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