


دستگاه ارقام بایرنی (دودویی)، که هر عدد، نشانه، حرف و کد را به ترکییب از ارقام ۰ و ۱ تبدیل می کند، 

مبنای عملکرد رایانه ها و شاخص ترین سمبل سامانه های الکرتونیک و دیجیتال است. 

داستان  ما در گزارش ساالنه دیجی پی نیز با الگوبرداری از این دستگاه و با استفاده از ارقام ۰ و ۱ روایت 

شده است. 

از سوی دیگر مشابهت عدد ۰ به سکه که نمادی از اقتصاد سنیت و در مقابل عدد ۱، به عنوان

نشانه ای از رشوع، حرکت و ماجراجویی بوده که دستاویزی برای تکمیل روایت این گزارش است. ما در 

طول گزارش، کوشیده ایم با به کار بردن نمادهای مختلف، سال ۱۴۰۰ را مقدمه ای برای حرکت، رشد و 

ماجراجویی های بیشرت در سال ۱۴۰۱ ترسیم کنیم. به ویژه آن که ۱۴۰۱ آغاز قرین ست که ورود به دنیایی 

از تکامل، توسعه و بالندگی را نوید می دهد.

در بخش هایی از گزارش، شما را نیز در این روایت به همراهی دعوت کرده ایم و به جای عبارات و 

اعداد، از کدهای بایرنی معادل آن ها استفاده کرده ایم که در پایان گزارش معادل های تمام این کدها 

پیش روی تان قرار گرفته اند. 

داستان دیجی پی ۱۴۰۰ را به روایت داده ها بخوانید...
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دیجی پی در ۱۴۰۱



آنچه در گزارش دیجی پی می خوانیم
  گزارش حارض گزیده ای شفاف از عملکرد دیجی پی در سال ۱۴۰۰ است که با استناد به آمار ارائه شده از سوی واحدهای 

کسب وکار، تجربه مشرتیان، بازاریابی، پشتیباین مشرتیان، تکنولوژی و دیتا گردآوری شده است. نتیجه این جمع آوری داده، 

شالوده دومنی گزارش ساالنه دیجی پی را شکل می دهد.

هدف از انتشار این گزارش، ضمن ارائه پاسخ شفاف به پرسش های متداول عالقه مندان درباره کیفیت و کمیت 

فعالیت های دیجی پی، ایجاد فرصیت برای تحلیل و برریس روند رشد خدمات فنی تک و لندتک در کشور است که 

دیجی پی به عنوان بازیگری نوپا و تاثریگذار در  عرصه آن فعالیت می کند. اهمیت این داده ها همچننی به دلیل ارائه 

خدمات به مشرتیان دیجی کاال و سهم دیجی پی در تکمیل چرخه ارزش برای این دسته از کاربران، قابل تعمق و 

تامل است. مطالب ارائه شده در این گزارش شامل موارد زیر خواهد بود:

ُجستار اول: دیجی پی در یک نگاه

ُجستار دوم: رسویس ها و خدمات

ُجستار سوم: مرکز پشتیباین و خدمات مشرتیان دیجی پی 

ُجستار چهارم: رویدادها و مسئولیت های اجتماعی

ُجستار پنجم: دیجی پی در ۱۴۰۱

مطالعه آمارهای مربوط به خدمات و رسویس های مایل دیجی پی به دلیل آزموده شدن در مقیاس وسیعی همچون 

مشرتیاِن بزرگ ترین کسب وکار تجارت الکرتونیک خاورمیانه برای تمام فعاالن صنعت فنی تک و سایر کسب  و کارهای 

تجارت الکرتونیک واجد اهمیت خواهد بود.

همچننی مطالعه این گزارش می تواند ضمن ایجاد آشنایی با دیجی پی، چشم اندازی جامع از وضعیت حال حارض اقتصاد 

دیجیتال در ایران و آخرین پیرشفت های فناوری مایل (Fintech) کشور را در برابر دیدگان مخاطبان قرار دهد.

 داده ها و آمار ارائه شده در گزارش پیش رو، بازتاب دهنده فعالیت های دیجی پی از ۱ دی ماه ۱۳۹۹ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ و معیاری برای قیاس 

عملکرد این مجموعه در بازه زماین مشابه در سال گذشته است.





دیجی پی  ۰۳

 دیجی پی در تابستان ۹۷ با هدف ورود به صنعت فناوری های مایل، با رسمایه گذاری کامل دیجی کاال فعالیت خود را آغاز کرد. 

فراگریی مایل، رشد تجارت الکرتونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال از ابتدای فعالیت، مهم ترین و اصیل ترین دغدغه راه اندازی این مجموعه بوده 

است. دیجی پی در مدت ۳ سال از آغاز فعالیت خود کوشیده است با متحول ساخنت فرآیندهای سنیت و  ارائه راه حل های هوشمندانه، به 

ساده تر شدن فرآیندهای پیچیده مناسبات مایل روزمره و توزیع عادالنه فرصت ها و امکانات اقتصادی برای تمام مردم کمک کند.

با گسرتش گروه کاربران دیجی پی، بحث امنیت و رسعت ارائه خدمات اهمیت مضاعفی پیدا کرد و این امر منجر به تولد درگاه پرداخت 

هوشمند (Smart IPG) دیجی پی شد. با خلق این رسویس، خدمات پرداخت امن تر، رسیع تر و کم خطاتر از قبل ارائه می شود. 

رسویس بازگشت وجه (Refund) دیجی پی که در زمان ارائه، ییک از پیش روترین و راهگشاترین محصوالت مورد استفاده

کسب وکارها بود، مساله بسیار مهم راهکاری برای بازگرداندن وجه به مشرتیاِن منرصف از خرید که ییک از دغدغه های اصیل کسب

 وکارهای آنالین بود، ارائه کرد.

ییک از نخستنی خدمایت که دیجی پی پس از بلوغ در رسویس های پرداخت بر آن متمرکز شده است، فراهم کردن امکان خرید اقساطی 

از دیجی کاال برای کاربران بوده است. خرید قسطی کاال، راهکاری هوشمندانه ا ست که با تلفیق تجربه ی پیشنی تخصیص اعتبار در نظام 

بانیک و روش های نوین مرصف اعتبار در ُخرده فرویش، عالوه بر محقق کردن فراگریی مایل، راهکاری برای رونق هرچه بیشرت تجارت 

الکرتونیک و توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار آید.

هم زمان با بلوغ و رشد دیجی پی و پس از فراگری شدن خدمات آن، دیگر این تنها کاربران حقیقی نبودند که از خدمات دیجی پی بهره مند 

می شدند بلکه دیجی پی دایره مخاطبنی خود را به کسب و کارهای فعال در حوزه تجارت الکرتونیک، سایت های ارائه کننده کاال و خدمات و 

رشکت های فروشنده و تامنی کننده بسط داد. 

رونمایی و تقویت سوپراپلیکینش دیجی پی، مدل های سنجش امتیاز اعتباری و انواع جایگزین آن و اعطای اعتبار به کاربران، ارائه خدمات 

جربان خسارات و پوشش هزینه های تعمری کاالی دیجیتال، خدمات مدیریت ثروت و تسهیل رسمایه گذاری با دقت نظر روی راهکارهای 

متنوع شناسایی مشرتیان در سطوح مختلف از عمده فعالیت های دیجی پی در سه سال گذشته بوده است که در سال  آینده روند 

تکمیل و شکوفایی خود را پشت رس خواهند گذاشت. 

سال ۱۴۰۰ برای دیجی پی، سال ایجاد زیرساخت ها و پی ریزی بسرتهای مورد نیاز برای رشد و توسعه و اتفاقات بزرگ در سال ۱۴۰۱ بود. نگاه 

اصویل به صنعت و نیازهای آن، تکیه بر توان مندی ها و تخصص رسمایه های انساین و استفاده از ظرفیت های موجود در اقتصاد 

دیجیتال کشور، به عنوان مهم ترین عوامل زمینه سازِ رشد و بالندگِی دیجی پی در سال آیت مورد توجه قرار خواهند گرفت.



۰۴ دیجی پی   

دیجی پی در سایل که گذشت

۱ میلیون
تعداد نصب فعال

۱۵۰ میلیون
تعداد دفعات بازدید از وب سایت و سوپراپلیکینش

۱,۲۰۰,۰۰۰
متوسط تعداد

تراکنش های ماهانه در 

سوپراپلیکینش

۴,۳۰۰,۰۰۰
متوسط تعداد

تراکنش های ماهانه درگاه 

(UPG) جامع پرداخت

۸۸,۶۹۲
تعداد اعتبارهای خرد

اعطا شده

۹,۲۰۰ میلیارد ریال
مبلغ کل اعتبار اختصاص 

یافته به کاربران

۲۷,۰۰۰
 BNPL تعداد اعتبارهای

اختصاص یافته به کاربران

بیش از

۱۶ میلیون
تعداد کل تراکنش های ساالنه 

بر بسرت کیف پول کاربران

بیش از

۷ هزار میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های 

ساالنه کیف پول

۱۵۴ میلیارد ریال
 BNPL مبلغ کل اعتبارهای

اختصاص یافته به کاربران



دیجی پی  ۰۵

بیش از ۱۹۰ میلیارد ریال 
 مجموع مبالغ تراکنش های درون سوپراپلیکینش

بیش از ۱,۷۰۰ میلیارد ریال 
(UPG) مجموع مبالغ  تراکنش های درگاه جامع پرداخت 

۲۵۰,۹۴۳
تعداد بازدید از سوپراپلیکینش و وب سایت

۲دقیقه و ۵۰ ثانیه
متوسط زمان رصف شده در سوپراپلیکینش

۲۹۸,۳۸۸ بار
تعداد  تراکنش های انجام شده در 

درگاه جامع پرداخت

نگاهی به ییک از داغ ترین روزهای دیجی پی



۰۶ دیجی پی   

وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران
 فراگریی مایل و توسعه امکانات و فرصت های اقتصاد دیجیتال عمده ترین اهداف ما در سال های گذشته بوده است. در 

این بخش از گزارش نگاهی به ظرفیت های اقتصاد دیجیتال در ایران خواهیم داشت:

۹۴,۴ میلیون نفر
 تعداد مشرتکنی اینرتنت 

پهن باند در سال ۹۹ 

0.8
Gaming

1.6%
HR

3.0%
others

3.4%
Agriculture

4.7%
 Web and

 Application
solutions

5.4%
 Media and

content

7.2%
Edtech

19.4%
e-commerce marketplace

5.9%
Tourism 4.0%

adtech

5.0%
Fintech

1.8%
Logestic

1.9%
Architecture

1.9%
Insurtech

2.4%
Real Estate

2.0%
VOD

۸۹۱,۶۳۹,۸۰۶
تراکنش های آنالین ثبت 

شده در سال ۹۹
۲۹۳ اپلیکینش

 تعداد اپلیکینش های فعال

حوزه فنی تک

سهم فنی تک از اکوسیستم نوآوری



دیجی پی  ۰۷
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• گزارش تجارت الکرتونییک ایران در سال ۹۹ • گزارش اقتصاد دیجیتال ایران - ۹۹ 

• گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) درباره اکوسیستم نوآوری در ایران ۲۰۲۲ • آخرین گزارش اقتصادی شاپرک 



۰۸ دیجی پی   

اقتصاد دیجیتال در سال های اخری (و به ویژه پس از همه گریی کرونا) در کل دنیا با رشد قابل مالحظه ای 

همراه بوده است. در ایران نیز از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد دیجیتال بیش از ۸۱ درصد رشد کرده 

است. 

رتبه ایران در اکوسیستم نوآوری نیز از جایگاه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۵ به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته است 

که ۵ درصد از سهم این اکوسیستم به صنعت فنی تک کشور اختصاص یافته است. 

ظرفیت های بالقوه در رشد اکوسیستم فنی تک، عطش بازار به استفاده از خدمات اعتباری خرد و آشنایی و 

تمایل روزافزون جامعه به استفاده از خدمات آنالین مایل، گواهی بر وجود هزاران فرصت کم نظری برای 

توسعه صنعت نوپای فنی تک و لندتک در کشور است.

نگاهی به آمار موجود در این حوزه در کنار رضیب نفوذ باالی استفاده از اینرتنت پررسعت در رسارس کشور، 

نشان می دهد که ظرفیت های چشم گری موجود در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران، در کنار فرصت های 

همکاری مشرتک فنی تک ها و کسب وکارهای تجارت الکرتونیک، تا چه اندازه می تواند

بر جهش سهم فنی تک ها از این اقتصاد و ارتقاء جایگاه این صنعت در اکوسیستم نوآوری تاثریگذار باشد. 





۱ سوپراپلیکینش  ۱

سوپراپلیکینش

نخستنی نسخه اپلیکینش دیجی پی در پاییز ۹۷ با امکانایت محدود به خرید شارژ، خرید بسته اینرتنیت، پرداخت قبض 

(بدون امکان استعالم) و انتقال وجه کارت به کارت، منترش شد. با گذشت بیش از ۳ سال، اکنون سوپراپلیکینش

دیجی پی ۱۰ رسویس متنوع برای ارائه خدمات متفاوت در حوزه های گوناگون ارائه می کند. خدمایت که دیجی پی در 

سوپراپلیکینش خود ارائه می دهد، شامل امور مایل روزمره مانند انتقال وجه (کارت به کارت و انتقال کیف پول)، پرداخت 

انواع قبوض، خرید شارژ و بسته اینرتنیت، خرید بیمه، پرداخت عوارض جاده ای، طرح ترافیک، کرایه تاکیس، نیکوکاری و... 

است.



۱۲ سوپراپلیکینش   

الگوی استفاده کاربران از دیجی پی در ساعات مختلف روزهای هفته

۱۲ صبح

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

۴ صبح۲ صبح

بیش ترین میزان استفادهکم ترین میزان استفاده

۱۰ شب۸ شب۶ عرص۴ عرص۲ عرص۱۲ عرص۱۰ صبح۸ صبح۶ صبح



سوپراپلیکینش  ۱۳

تعداد کل تراکنش های پردازش شده در محبوب ترین رسویس های دیجی پی

 بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های پردازش شده در سوپراپلیکینش

۵,۱۱۳
 باالترین تعداد تراکنش یک فرد در سال گذشته

بیش از ۳۶۱ میلیارد ریال
 مبلغ کل تراکنش های

خرید شارژ

۲۶ هزار میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های

کارت به کارت

۱۸ میلیارد ریال
 مبلغ کل خرید

طرح ترافیک

۶۹۶ میلیون ریال
مبلغ کل تراکنش های پرداخت 

کرایه تاکیس

۳۷ میلیارد ریال
 مبلغ کل تراکنش های پرداخت 

جریمه رانندگی

۲۹ میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های

عوارض آزادراهی

 ۴۷ میلیارد ریال

مبلغ کل تراکنش های 

نیکوکاری



۱۴ سوپراپلیکینش   

   ۱,۷۰۰ میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های پرداخت قبض

بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال مبلغ کل تراکنش های خرید بسته اینرتنت



سوپراپلیکینش  ۱۵

مشخصات کاربران

تجهیزات و 

ابزارهایی که کاربران 

برای مراجعه به 

دیجی پی به کار 

برده اند.
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٪۷۸

تلفن همراه

کامپیوتر شخیص

تبلت

سیستم عامل اندروید

iOS سیستم عامل

دیگر سیستم  عامل ها
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٪۶ ٪۲
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۱۶ سوپراپلیکینش   

بازخورد کاربران 
مشرتیان چه قدر دیجی پی را به دیگران توصیه می کنند؟

در سال ۱۴۰۰ ، سه میلیون فرم نظرسنجی برای کاربران دیجی پی ارسال شده است که نزدیک به ۶ درصد از کاربران در این نظرسنجی ها 

مشارکت و ۵۳ درصد از آنان دیجی پی را به دیگران پیشنهاد کرده اند.

دفع کنندگان توصیه کنندگان

٪۳

٪۱

٪۵

٪۲

٪۷

٪۴

٪۱۰

٪۱۵

٪۱۱

٪۴۲

۴ ۲ ۱۳۵۶۷۸۹۱۰



سوپراپلیکینش  ۱۷

٪۹۴
٪۹۲

٪۹۰
٪۸۹

٪۸۸

بیشرتین دالیل نارضاییت
• اختالل موقت در رسویس رسویس دهندگان

• بروز خطای سیستمی در هنگام   
  استفاده

• نبود تنوع کایف در خدمات

 بیشرتین دالیل رضایت کاربران

•  سهولت استفاده
•  رسعت باال

•  کامل بودن خدمات 

محبوب ترین رسویس های دیجی پی در نظرسنجی ها

خرییه و پرداخت کرایه تاکیس

شارژ و خرید بسته اینرتنت

پرداخت قبض

کیف پول

کارت به کارت





رسویس های اعتباری  ۱۹

رسویس های اعتباری

رسویس های اعتباری دیجی پی بسرتی برای دریافت اعتبار برای کاربران نهایی و فروشندگان ایجاد کرده اند. دیجی پی به 

عنوان تسهیل کننده ی فرآیند دسرتیس به خدمات اعتباری این رسویس ها را در چند مورد مشخص به کاربران ارائه می کند:

اعطای اعتبار به مرصف کنندگان نهایی

در این خدمات کاربر بدون نیاز به معرف و ضامن و با محوریت اعتبارسنجی بانیک،  اعتباری برای خرید اقساطی انواع کاالها 

دریافت می کند. در حال حارض این امکان برای خرید اقساطی از دیجی کاال فراهم شده است و به زودی در سایر

فروشگاه های آنالین نیز قابل توسعه است. اعطای اعتبار به مرصف کنندگان در قالب محصوالت زیر ارایه می شود:

خرید اقساطی C-Credit:   اعطای اعتبار به مشرتیان برای خرید اقساطی از دیجی کاال

BNPL: اعطای اعتبار به مشرتیان، بدون ضامن و بر مبنای رتبه ی اعتباری مشرتی و پس از احراز هویت

(SCF)  تامنی مایل زنجریه تامنی

فروشندگاین که در مارکت پلیس ها فعالیت می کنند به عنوان حلقه های اصیل رنجریه تامنی باید از قدرت مایل کایف برای 

تامنی رسمایه برخوردار باشند. 

رسویس SCF رویش خالقانه و تکنولوژی محور است که با تامنی مایل رسمایه های فروشندگان و تامنی کنندگان

مارکت پلیس ها، کمک می کند، این بنگاه های اقتصادی رسیع تر به رسمایه در گردش خود دسرتیس پیدا و برای تکمیل این 

زنجریه ارزش توان مندتر عمل کنند.

از جمله رسویس هایی که در سال ۱۴۰۰ به صورت آزماییش مورد استفاده فروشندگان دیجی کاال قرار گرفت،

رسویس (SCF) بود که به فروشندگان این مارکت پلیس در تامنی رسمایه کمک کرد.

سهم عمده دیجی پی در بازار خدمات خرید اعتباری و آزموده شدن این خدمات در مقیاس کاربران دیجی کاال، اهمیت 

اطالعات موجود در این بخش از گزارش برای بازار خدمات اعتباری خرد در کشور را بیش از پیش مشخص می کند. 

بیش از ۸۸ هزار اعتبار خرد برای خرید اقساطی از دیجی کاال در اختیار کاربران قرار گرفته است.



۲۰ رسویس های اعتباری   

شـنهادهـا
 تنـوع پی

۴۴۶,۵۲۲ نفر
از کاربران برای دریافت اعتبار نام نوییس کرده اند.

۹,۲۰۰ میلیارد ریال
 اعتبار به کاربران متقایض خرید اقساطی اختصاص یافته است.

۵ میلیون تومان

۳۰ میلیون تومان

۲۰ میلیون تومان

۱۵ میلیون تومان

۱۰ میلیون تومان

٪۶

٪۴۴

٪۱۲

٪
۳

۰

٪۸



رسویس های اعتباری  ۲۱

تعداد ۵,۷۱۶,۵۴۱  
بازدیدکننده از صفحه خرید اقساطی دیجی پی دیدن کرده اند.
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۲۲ رسویس های اعتباری   

محبوب ترین دسته بندی های کاالیی خرید اقساطی

گویش موبایل

تبلت

لوازم خانگی برقی

ل
یب موبای

لوازم جان

دوربنی عکایس

رد و فلش
ها

ند
هوشم

یت 
الم
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پ
 تا

پ
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باالترین مبلغ خرید اقساطی در چه روزی اتفاق افتاده است؟

 در روز  ۹ تری ماه سال ۱۴۰۰ رخ داده است.

بیش ترین تعداد خرید اقساطی در چه روزی اتفاق افتاده است؟

 در روز  ۵ آذر ماه سال ۱۴۰۰ رخ داده است.



رسویس های اعتباری  ۲۳

گسرتدگی جغرافیایی استفاده از خدمات خرید اقساطی

اصفهانزنجانقمقزوینالبرزتهران

گیالنیزدمرکزیمازندران
خراسان 

رضوی

کرمانشاهاردبیل
آذربایجان 

غربی

آذربایجان 
شرقی

فارسهرمزگان

خوزستان لرستان کرمان بوشهر سمنان
چهارمحال 
و بختیاری

کهگلویه و 
بویراحمد

گلستان
خراسان 
شمالی

کردستان
خراسان 

جنوبی
سیستان و 
بلوچستان

ایالم

همدان



۲۴ رسویس های اعتباری   

 نقشه پراکندگی استفاده از خدمات خرید اقساطی



رسویس های اعتباری  ۲۵

االن بخر و بعدا پرداخت کن!

 BNPL  یا االن بخر و بعدا پرداخت کن! به خدمات اعتباری اطالق می شود که در لحظه خرید، اعتباری برای کاربر فراهم

می کند که کاربر بتواند آن را طی یک یا چند قسط در آینده پرداخت کند. 

مبلغ پاینی تر در مقایسه با سایر اعتبارها، دوره کوتاه تر بازپرداخت (حداکرث ۴ ماه)، سود و کارمزد ناچیز، بدون نیاز به وثیقه 

و ضامن و قابل اختصاص بودن به کاربراین که تا کنون سابقه اعتباری نداشته، از ویژگی های این رسویس محسوب

می شود. 

در این طرح کاربران بر مبنای رتبه ی اعتباری خود، در لحظه خرید، اعتبار دریافت می کنند و پس از گذشت یک ماه طی 

بازپرداخت یک یا چند ماهه، آن را باز می گردانند. مقدار این اعتبار بسته به رتبه  اعتباری کاربر متفاوت است.

 رفتار دقیق و درست و خوش حسابی کاربر در بازپرداخت به موقع می تواند به بهبود رتبه اعتباری وی و دریافت اعتبارات 

بیشرت در آینده کمک  کنند.

با وجود آن که این رسویس در میان جوانان و افراد تازه مستقل شده ای که هنوز سابقه اعتباری ندارند، بسیار محبوب 

است، همه افراد جامعه می توانند به نحو مقتیض از آن استفاده کنند.  

دیجی پی پس از آزمودن این رسویس در بهار و تابستان ۱۴۰۰، خدمات  BNPL را هم زمان با دو جشنواره دیجی کاال در پاییز 

همنی سال، به صورت عمومی به کاربران واجد رشایط ارائه کرد.

۲۷,۰۰۰
تعداد کاربران دریافت کننده اعتبار

االن بخر و بعدا پرداخت کن!



۲۶ رسویس های اعتباری   
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شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

 خریدها بیش تر در چه روزی از هفته انجام شده است؟

کاالهای سوپرمارکیت

هارد و فلش

لوازم جانیب موبایل

لوازم مرصیف خودرو

ورزش و سفر

کتاب و لوازم تحریر

زیبایی و سالمت

۵۵ تا ۶۴ سال

۴۵ تا ۵۴ سال

۳۵ تا ۴۴ سال

۲۵ تا ۳۴ سال

۱۸ تا ۲۴ سال

٪۳۸

٪۱۲
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پرداخت  ۲۹

 کیف پول

 کیف پول دیجیتال دیجی پی راهکاری هوشمند برای رصفه جویی در زمان و سهولت در پرداخت کاربران است. پرداخت با 

کیف پول دیجی پی برای تمام پرداخت های درون برنامه ای ، وب سایت های گروه دیجی کاال و ... امکان پذیر است. 

قابلیت استفاده در بزرگ ترین مارکت پلیس خاورمیانه، رسعت، امنیت و موفقیت پرداخت ها از جمله ویژگی های

منحرص به فرد کیف پول دیجی پی است. 

مزیت اصیل کیف پول دیجیتال، ایجاد رشایطی ست که کاربر بدون نیاز به وارد کردن اطالعات کارت، با کم ترین کلیک ها و 

در رسیع ترین زمان ممکن پرداخت مورد نظر خود را انجام دهد.

امکان پرداخت مستقیم (Direct Debit) و پرداخت رسویس های اشرتایک از دیگر قابلیت هایی ست که در سال ۱۴۰۰ برای 

کاربران کیف پول دیجی پی فراهم شده است. 

در این رسویس کاربر می تواند با انجام تنظیمات و ارائه مجوزهایی به سوپراپلیکینش، امکان اضافه شدن خودکار 

موجودی کیف پول یا به اصطالح «شارژ خودکار» آن را فراهم کند. در این حالت، اگر موجودی کیف پول از اندازه تعینی 

شده توسط کاربر کم تر شود، تا سقف مجاز از حساب بانیک متصل به کیف پول (که باز هم با مجوزهای کاربر تعینی شده 

است)، برداشت و به موجودی کیف پول اضافه می شود. 

شارژ خودکار به دلیل حذف کردن مراحل ورود اطالعات کارت و ... امنیت پرداخت های کاربران را به مراتب افزایش می دهد. 

تجمیع این روش با روش پرداخت اشرتایک (Subscription)، امکان پرداخت های تک کلییک یا بدون کلیک را برای کاربران این 

رسویس فراهم می کند.

با توجه به حساسیت های زیرساخت های کیف پول و پاسخ گویی در چارچوب قانون و قواعد رگوالتور، دیجی پی امکاین را برای 

کسب وکارها فراهم کرده تا با استفاده از ارتباط API بتوانند از ظرفیت زیرساخیت به عنوان کیف پول اختصایص خود و یا 

بهره گریی از ظرفیت کاربران فعال دارای کیف پول گروه دیجی کاال استفاده کنند.

 قابلیت شارژ  کیف پول از طریق کد هدیه،  قابلیت دیگری ست که به کسب وکارهای احراز هویت شده مختلف امکان

می دهد از طریق فراخواین APIهایی، کد هدیه (Voucher Code)  با مبلغی دلخواه به کیف پول کاربر واریز کنند. 

هدف نهایی کیف پول دیجی پی  ایجاد یک کیف پول یکپارچه بنی کسب و کارهای آنالین است که با خلق تجربه پرداخت 

امن و رسیع منجر به افزایش فروش و رونق کسب و کارهای آنالین و رشد تجارت الکرتونیک شود. 



۳۰ پرداخت   

۴ برابر بیشرت از تراکنش های بازه زماین مشابه در سال گذشته

تراکنش های خرید، بازگشت وجه و کش بک* گروه دیجی کاال نیز در این آمار محاسبه شده است.

بیش از ۷ هزار میلیارد ریال
 مبلغ کل تراکنش های موفق کیف پول*

۱,۵۳۳,۷۶۴
تعداد تراکنش های موفق واریز به کیف پول

۱,۸۲۷ میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های موفق واریز به کیف پول

۲۷۱,۶۷۹
تعداد کل تراکنش های موفق 

کیف پول به حساب بانیک

۸۰۵ میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های موفق 

کیف پول به حساب بانیک

۹۹,۲۷۷
تعداد کل تراکنش های 

موفق انتقال کیف به کیف 

۴۲ میلیارد ریال
مبلغ کل تراکنش های

موفق انتقال کیف به کیف

۲۷ درصد
از کل تراکنش های دیجی پی در سال ۱۴۰۰ بر بسرت کیف پول 

انجام شده است.

*کش بک: انتقال بخیش از وجه به کاربر

کیف پول دیجی پی در سایل که گذشت



پرداخت  ۳۱

میزان رصفه جویی در زمان با استفاده از کیف پول در مقایسه با درگاه پرداخت هوشمند

اگر هر تراکنش آنالین با استفاده از درگاه پرداخت و کارت بانیک را که شامل تکمیل اطالعات کارت، وارد 

کردن رمزها، دریافت رمز پویا و وارد کردن رمز پویاست، با هر تراکنش کیف پول که فقط شامل وارد کردن 

یک رمز یک بار مرصف است، مقایسه کنیم، هر تراکنش کیف پول حداقل به مدت ۶۰ ثانیه رسیع تر از 

تراکنش های درگاه پرداخت انجام می شود.

 بر این اساس، در سال ۱۴۰۰، با انجام تراکنش های کیف پول در مجموع :

۱ثانیه ,۷۷۳,۱۳۵,۷۸۰  
 چیزی بیش از ۵۶ سال، در زماِن کاربران کیف پول، رصفه جویی شده است.



۳۲ پرداخت   

درگاه پرداخت الکرتونییک

درگاه پرداخت هوشمند (Smart IPG) دیجی پی رسوییس است که می تواند عملکرد درگاه های پرداخت مختلف را مورد 

سنجش قرار دهد و از میان آنها بهرتین درگـاه را انتخاب کند. درگاه پرداخت هوشـمند دیجی پی بر اساس مـعیارهای

نـرم افزاری مخــتلف به درگاه های مختلف امتیاز می دهد و کیفیت عـملکرد آن هـا را به صـورت لحظه ای پایـش مـی کند. به 

ایـن ترتیب متناسب با امـتیاز کسب شده، حجم تـراکنش  ها بنی درگاه های مختلف تـقسیم می شود و احـتمال پـرداخت 

موفق را افزایش می دهد.

ایـن محــصول با هـــدف افزایش شــانس پرداخت موفق فروشــگاه های اینرتنیت طـــراحی شده است. نــحوه عملکرد این 

مـــحصول به این ترتیب است که به صورت لحظه ای آمـــار ۶ درگاه پرداخت اینرتنیت را مـــورد پایش قرار می دهد و با 

کنرتل حجم تراکنش های هر یک از آنها، کاربران را به تناسب امتیاز به سمت درگاه هدایت می کند.

امتیاز هر درگاه با پایش لحظه ای براساس زمان دریافت توکن، زمان تایید پرداخت، میزان Anomaly در نرخ درخواست های 

منقیض ناموفق، میانگنی زمان پرداخت کاربران در درگاه و چندین سنجه دیگر محاسبه می شود.

(Refund) رسویس بازگشت وجه

درگاه پرداخت دیجی پی قابلیت بازگرداندن مبلغ به حساب مشرتیان را نیز داراست. اگر مشرتی به هر دلیل از خرید خود 

منرصف شود و کاال یا خدمات را به فروشنده، بازگرداند، رسویس پرداخت هوشمند دیجی پی می تواند مبلغ بازگشیت را به 

کارت بانیک، شماره حساب یا کیف پول کاربر منتقل کند. دیجی پی در این جابه جایی هم برای باالتر بردن درصد موفقیت 

بازپرداخت، از الگوریتم های پرداخت هوشمند کمک می گرید و با استفاده از آن ها بهرتین درگاه را برمی گزیند.

کسب و کارهای آنالین می توانند طی قراردادهای امضا شده با دیجی پی به جای عقد قرارداد با چندین درگاه پرداخت بانیک 

در لحظه از تجربه ییک از رسیع ترین و کم خطاترین درگاه های پرداخت کشور بهره مند شوند.



پرداخت  ۳۳

بیش از ۹۱درصد موفقیت در پرداخت های درگاه پرداخت هوشمند دیجی پی

مشرتیاِن دیجی کاال پس از پشت رس گذاشنت فرآیند مرجوعی کاال در ۹۰ درصد موارد، در کمرت از ۲۴ ساعت به پول کاالی مرجوعی دسرتیس خواهند داشت.

۷,۲۰۰,۰۰۰
تعداد کل بازگشت وجه

۹۰ درصد
موفقیت تراکنش های بازگشت وجه تا قبل از ۲۴ ساعت

۳۵ هزار میلیارد ریال 
مبلغ کل بازگشت وجه





پشتیباین  ۳۵

مرکز پشتیباین و خدمات مشرتیان

مرکز پشتیباین و خدمات مشرتیان دیجی پی، وظیفه پاسخ گویی به تماس های مشرتیان و برقراری ارتباط با آنان در 

تمام مراکز تماس شامل شبکه های اجتماعی، وب سایت، اپلیکینش و مرکز تلفن را بر عهده دارد. در سال ۱۴۰۰ با 

توجه به همه گریی کرونا و تاثری آن بر نیازها و درخواست های مشرتیان و رشایط دورکاری، مرکز عملیات دیجی پی 

روزهای پرچالیش را پشت رس گذاشت.

مرکز پشتیباین دیجی پی در سایل که گذشت:

۱,۰۴۹,۵۷۸
تعداد کل تماس های 

پاسخ داده شده

۶۰ ثانیه
 میانگنی مدت زمان

پشت خطی کاربران

میانگنی نمره اعطا 

شده به همکاران

پاسخ گو*

تعداد گفت وگو های آنالین*

۲۲,۴۱۹ گفت وگوی آنالین انجام داده ایم.

 ۱۳۵,۷۹۲
پیام متین دریافت کرده ایم.

۱۲۶,۴۲۴ پیام در پاسخ به پیام های 
کاربران ارسال کرده ایم.

* کانال های گفت وگوی آنالین در دیجی پی محدود است و و هنوز همه ی
پلتفرم های پاسخ گویی به مشرتیان به این ابزار مجهز نشده است. 

* تنها برخی از تماس گریندگان تمایل دارند که در نظرسنجی ها رشکت  کنند و این 
نتایج میانگنی نمره های اعطا شده از  طرف این دسته از تماس گریندگان است. 

۱۳,۱۰۹ پیام شما را در سوپراپلیکینش
دیجی پی پاسخ داده ایم.



۳۶ پشتیباین   

تعداد اخبار و محتوای منترش شده درباره دیجی پی در رسانه ها
رسانه های داخیل، ۲,۸۷۰ بار درباره دیجی پی خرب، گزارش، پست و محتوای تصویری و متین منترش کرده اند.

31,102,418
Impression

1,286,092
Engagement

رسانه های اجتماعی
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توییت های پاسخ داده شده 

در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ درصد از پست ها و ۹۸ درصد از 

پیام های مستقیم توییرت پاسخ داده ایم.





رویدادها  ۳۹

رویدادها و مسئولیت های اجتماعی

در این بخش از گزارش، مهم ترین رویدادهای سال ۱۴۰۰ و تصمیم های تاثریگذار دیجی پی چه بر ماهیت فعالیت ها و چه بر 

صنعت فنی تک کشور، مورد تحلیل و برریس قرار گرفته است. 

کرونا و دیجی پی

همه گریی کرونا و تاثریات غافل گریکننده ی آن بر کسب وکارها و اقتصاد ایران و جهان،  دیجی پی را نیز  بی نصیب نگذاشت. 

در این مدت کوشیدیم تـــا در کنار پاسخ گویی رسیع و به موقع به کاربران و پوشش نیازهای آنان، فضای امن و سالم 

شغیل برای همـــکاران و نریوی انساین دیجی پی ایجاد کنیم. 

رونمایی از خدمات و محصوالت جدید و تکمیل و توسعه خدمات قبیل دیجی پی از جمله فعالیت هایی بود که به مشرتیان 

ما در دسرتیس بهرت و گسرتده تر به فناوری های مایل و توسعه فراگریی مایل کمک کرد.

در کنار این فعالیت ها از ابتدای شیوع همه گریی، کارکنان دیجی پی در بخش های مختلف از امکان دورکاری، برگزاری آنالین 

جلسات و کار در منزل برخوردار بودند و ضمن آرامش خاطر از سالمت خود، در نوبت های کاری شبانه روزی برای توسعه 

خدمات و پاسخ گویی به مشرتیان تالش کردند. 

بهبود کیفیت خدمات به مشرتیان و توجه به سالمت کارکنان بزرگ ترین مســـئولیت اجتماعـــی ما در روزهای

همه گریی بوده است. 



۴۰ رویدادها   

رونمایی از گزارش ۲۰۲۰ دیجی پی
در اسفند ۹۹ دیجی پی با هدف ایجاد دیدی جامع  و شفاف  از وضعیت فعالیت ها،  عالقه مندی ها و الگوهای 

رفتاری کاربران ایراین در حوزه  فعالیت های مایل از اولنی گزارش ساالنه خود رونمایی کرد. این مراسم با حضور 

هومن امیین، مدیرعامل دیجی پی و حمید محمدی، مدیرعامل دیجی کاال برگزار شد. معریف رسویس های 

دیجی پی، اهداف این مجموعه در توسعه تجارت الکرتونیک و اقتصاد آنالین، کمک به تسهیل فرایندهای مایل 

در کسب وکارهای آنالین با تمرکز بر فراگریی مایل از محورهای این رویداد بود. در پایان رویداد هومن امیین و 

حمید محمدی در یک کنفرانس خربی آنالین به پرسش های خربنگاران درباره این گزارش و فعالیت های

دیجی پی پاسخ دادند.

احداث بوستان رسانه به یاد خربنگاران
دیجی پی در مرداد ماه ۱۴۰۰ به مناسبت روز خربنگار و به یاد خربنگاران فقید، ریحانه 

یاسیین و مهشاد کریمی، رویشگاه رسانه را در ییک از روستاهای حومه کرج، ایجاد کرد.

تولید کتاب صویت برای نابینایان
با همکاری سینمای نابینایان 

(سوینا) به مدت ۴ ماه، کتاب های 
صویت متعددی برای نابینایان 

تولید شد.
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برگزاری کمپنی های مشرتک با نهادهای خرییه
دیجی پی در راستای رسالت های اجتماعی خود، با برگزاری کمپنی های 

مشرتک با نهادهای خرییه، کمک های پرداخیت کاربران به نفع این خرییه ها را 

جلب می کند.





دیجی پی در ۱۴۰۱  ۴۳

 دیجی پی در ۱۴۰۱

،(SCF) تامنی مایل زنجریه تامنی ،BNPL در سال ۱۴۰۰ تعدادی از رسویس های دیجی پی مانند

مدیریت ثروت (Wealth Management) و فناوری های بیمه (InsurTech) به صورت آزماییش رونمایی 

شدند که برای هر یک از این محصوالت صدها نفرساعت پژوهش، مطالعه و کار برنامه ریزی شده و 

مدون انجام شده است. 

سایل که گذشت نقطه رشوعی برای ارائه این محصوالت و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای 

شکوفایی آن ها بود. چشم انداز ما در سال ۱۴۰۱ به بار نشسنت این محصوالت بر بسرت نوپا اما 

مطمنئ و خالقانه است.



۴۴ دیجی پی در ۱۴۰۱   

BNPL  !االن بخر، بعدا پرداخت کن

با رونق گرفنت بازار تجارت الکرتونیک و البته همه گریی کووید-۱۹ در چند سال اخری، افزایش سهم فروش آنالین در بازار خرده فرویش، 

زمینه را برای راهکارهای خالقانه در صنعت پرداخت مناسب تر کرد. ییک از این روش های پرداخت که به ویژه در میان جوانان محبوب و 

پرطرف دار بوده است، روش BNPL است که هم زمان با این تحول رسعت رشد چشم گریی، در مقایسه با سایر روش ها داشته است.

البته این رسویس که از خانواده ی رسویس های پرداخت قسطی ست در برخی نقاط دنیا سابقه ای چندین دهه ای دارد که حاال با رس و 

شکیل تازه به دنیای پرداخت های الکرتونیک راه یافته است. 

در کشورهایی که آمار استفاده از کامپیوترهای رومیزی رو به کاهش و در مقابل استفاده از تجهیزات و گویش های همراه بیشرت شده 

است، اقبال کاربران به پرداخت دیجیتال و BNPL هم افزایش چشم گریی داشته است.

 رسویس BNPL، از جمله رسویس های تامنی اعتبار در نقطه خرید است که به خریداران اجازه می دهد، در ۳۰ ثانیه انتهایی تکمیل سبد 

خرید، اعتباری برای خرید اقساطی دریافت و هزینه خرید اقالم را یک ماه بعد در یک دوره کوتاه مدت پرداخت کنند. 

به این ترتیب خرید آنالین، تنها با چند کلیک انجام و شانس و قدرت خرید کاربران بیشرت می شود. پس از تسویه بدهی، مجددا اعتبار 

جدیدی به کاربر اختصاص می یابد. 

«االن بخر، بعدا پرداخت کن!» در سال۱۴۰۱

دیجی پی با هدف بهبود تجربه پرداخت آنالین و افزایش قدرت خرید کاربران در لحظه خرید، در سال ۱۴۰۰ رسویس BNPL را به صورت 

آزماییش ارائه کرد. نتایج این ارائه، با استقبایل فراتر از پیش بیین ها، همراه بود. 

در سال ۱۴۰۱رسویس خرید BNPL، «االن بخر، بعدا پرداخت کن!» به مرحله توسعه و بلوغ خواهد رسید و عالوه بر کاربران دیجی کاال، 

مشرتیان بیشرتی استفاده از این رسویس را در پذیرندگان مختلف تجربه خواهند کرد. 



دیجی پی در ۱۴۰۱  ۴۵

(SCF)  تامنی مایل زنجریه تامنی 

تامنی رسمایه بنگاه های کوچک و متوسط که از حلقه های اصیل زنجریه تامنی هستند، به ویژه در پلتفرم های آنالین و کسب وکارهای 

تجارت الکرتونیک، تاثری مستقیم بر رشد اقتصاد دیجیتال کشور دارد. توانایی این بنگاه ها در دست یابی رسیع تر و به موقع  به

رسمایه های در گردش، به غنای زنجریه تامنی منجر خواهد شد. 

افزون بر این تامنی مایل این بنگاه ها به رشد کارآفریین، پویایی، انعطاف پذیری و بازدهی باالتر تجارت الکرتونیک کمک خواهد کرد. 

رسویس SCF (تامنی مایل زنجریه تامنی)، رویش خالقانه و تکنولوژی محور است که با تامنی مایل رسمایه های فروشندگان و

تامنی کنندگان مارکت پلیس ها، کمک می کند، این بنگاه های اقتصادی رسیع تر به رسمایه در گردش خود دسرتیس پیدا و برای تکمیل 

این زنجریه ارزش توان مندتر عمل کنند.

 تامنی مایل زنجریه تامنی  (SCF) در سال ۱۴۰۱ 

دیجی پی برنامه های جدی و مدوین برای توسعه و بلوغ این محصول در دستور کار دارد و این رسویس را به جامعه بزرگ تری از 

فروشندگان و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ارائه خواهد کرد. 



۴۶ دیجی پی در ۱۴۰۱   

(Wealth Management) مدیریت رسمایه گذاری 

 بدون تردید ییک از مهم ترین نیازهای مایل مشرتیان استفاده از محصول مدیریت ثروت است. محصویل که بتواند تمامی نیازهای 

رسمایه گذاری را به همراه مشاوره هوشمند در اختیار آنها قرار دهد. رسیدن به این محصول نیازمند داشنت ابزارهای فناورانه ای است 

که در کنار هم و به تناسب تکنولوژی مورد استفاده، امکان ارائه محصویل با جایگاه دقیق و درست مدیریت ثروت به مشرتیان ایجاد 

شود. در سال ۱۴۰۰ تمامی زیرساخت های نرم و سخت پس از یک سال پایش بازار، ترازیابی و شناخت و مطالعه هنجارهای مایل مردم 

ایجاد شد تا بتوان محصویل متناسب با نیاز مشرتیان روانه بازار کرد. 

اولنی قدم در این مسری همکاری با ییک از صندوق های درآمد ثابت بود تا مشرتیان بتوانند ابتدا با محصویل بدون ریسک و با هر 

مبلغی و هر سطح دانش مایل رسمایه گذاری کنند. گام های زیر برای رسیدن به تصویر متعایل مدیریت ثروت طراحی و اجرا شده است: 

• رسمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت، خرید و فروش سهام با کسب درآمد مشخص و ثابت با سودی بیشرت از سود    
    سپرده های بانیک 

• ارائه مشاوره غریخودکار برای رسمایه گذاری در صندوق های مختلف   

مدیریت ثروت در سال ۱۴۰۱ 

صندوق رسمایه گذاری با درآمد ثابت تنها بخیش از برنامه ای ست که برای توسعه این محصول در نظر دارد. تصویر اصیل و برازنده، 

تجهیز این محصول به ابزارهای نوآورانه و فن آورانه است تا مشرتیان بتوانند از تمامی مزایای مدیریت ثروت که در نهایت منجر به 

زندگی مایل بهرت خواهد شد، استفاده کنند. برخی از اهداف دیجی پی در سال پیش رو در ادامه برشمرده شده است: 

• رسمایه گذاری بوریس با استفاده از مانده موجودی کیف پول الکرتونیک کاربران حقیقی  
• دریافت اعتبار با ضمانت موجودی سهام کاربران و تبدیل سهام به اعتبار کاربران در نظام بانیک کشور   

• و چند ویژگی دیگر که ارائه جزئیات آن برای عالقه مندان به حوزه رسمایه گذاری، جذاب و غافل گریکننده خواهد بود.  



دیجی پی در ۱۴۰۱  ۴۷

 (InsurTech) فناوری های بیمه 

ییک از اصیل ترین شاخص های فراگریی مایل، میزان توسعه و نفود فناوری های بیمه در جامعه است.

دیجی پی با شناسایی مشکالیت همچون فرآیندهای دشوار، نبودن امکانات کارآمد برای مقایسه طرح های بیمه، نبودن رسویس های 

یکپارچه و دیجیتال، که مانع از همه گریی این خدمات در میان کاربران می شود، محصول بیمه را با هدف ایجاد تجربه ای خوشایندتر 

برای کاربران طراحی و عرضه کرده است. 

رسویس بیمه ی دیجی پی با ارائه  خدمایت مبتین بر ابزارهای دیجیتال و هوشمند در چند دسته بندی اصیل به کاربران عرضه می شود:

• ایجاد ابزارهای داینامیک و هوشمند محاسبه و ارائه ی حق بیمه   

• باندلینگ هوشمند رشته های بیمه ای  

• ایجاد ابزارهای هوشمند ارزیابی ریسک  

• ارائه خدمات بیمه ای یک پارچه مبتین بر ابزارهای هوشمند (فرایند صدور، الحاقیه، خسارت، وصول مطالبات و ...)  

• ارائه رسویس های بیمه ای و باندلینگ با پلتفرم های دیجیتال  
در سال گذشته با توجه به جایگاه ویژه ی دیجی کاال در بازار ارائه ی محصوالت دیجیتال، بیمه ی تمام خطر تجهیزات الکرتونیک با رویکرد 

ارائه ی خدمات از لحظه ی فروش تا لحظه ی خدمات پس از فروش به صورت یک پارچه و دیجیتال طراحی و به صورت آزماییش به 

کاربران ارائه شد.

فناوری های بیمه، در سال ۱۴۰۱

دیجی پی، پس از فراهم کردن بسرتهای مورد نیاز برای این خدمات و با هدف خلق تجربه ی جدیدی از راحیت و رضایت بخش از محصوالت و 

خدمات بیمه برای خانواده های ایراین، سیستم ارائه ی خدمات را بر بسرتی کامال دیجیتال در کشور ارایه خواهد کرد.



آنچه مطالعه کردید، گزاریش شفاف از عملکرد دیجی پی در سال ۱۴۰۰ بود که فعالیت ها و دستاوردهای این 

مجموعه را از ابتدای دی ماه ۱۳۹۹ تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار داده است. 

دیجی پی به عنوان ییک از بازیگران تازه نفس عرصه فنی تک خود را در آغاز راهی طوالین برای تحقق اهداف و باورهای 

فراگریی مایل می داند. 

سال ۱۴۰۰ با همه ی فراز و نشیب ها، برای دیجی پی در حکم فرصیت برای یک آغاز دوباره و ساخت بسرتهای مناسب 

خدمات بود و در ادامه راه خود را ملزم به بهره برداری از این بسرتها برای ارائه شایسته ترین خدمات به کاربران مان 

می دانیم.

برای مشاهده و دانلود نسخه 

دیجیتال گزارش اسکن کنید



 Human being are members of a whole In creation of one essence and soul
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راهنمای بایرنی های گزارش دیجی پی



ما در ارائه این گزارش ناگزیر از تولید نسخه چاپی در تریاژ محدود بوده ایم تا بتوانیم 

داده های منترش شده را در اختیار فعاالن صنعت و  رسانه بگذاریم. از سوی دیگر 

محافظت از محیط زیست و احرتام به زمنی را از رسالت های برند دیجی پی می دانیم و 

همواره برای پای بندی به آن تالش می کنیم کمااینکه از طریق ارائه خدمات الکرتونیک، 

در سال گذشته در مجموع از هدر رفت کاغذ برای صدور بیش از ۱۰ میلیون رسید و 

قبض جلوگریی کرده ایم. 

از این رو، به جربان کاغذهای رصف شده در تهیه این نسخه ها، تصمیم گرفتیم 

فعالییت برای کاشت درخت و احیای جنگل با همکاری کارشناسان و نخبگان این حوزه 

انجام دهیم. 

بر همنی اساس با همکاری بنیاد «اَلِگن» که سازماین مردم نهاد در احیای جنگل های 

زاگرس است، رسپرسیت تعدادی از درختان جنگل های بلوط اَلِگن را بر عهده گرفتیم تا 

از این طریق سهمی کوچک در نجات جنگل های منطقه جنوب غرب کشور داشته 

باشیم.

از شما نیز دعوت می کنیم، اگر اطالعات موجود در این گزارش را مفید می دانید، 

با اسکن کردن این کد، به بنیاد الگن در احیای دوباره جنگل های بلوط بر

شانه های استوار زاگرس کمک کنید. هر بذر اهدایی شما می تواند به رویش 

درخیت منجر شود که حیایت دوباره به نفس های به شماره افتاده زمنی هدیه کند.

در این پروژه شما می توانید با پرداخت مبالغی ناچیز در طول ۵ سال، رسپرسیت 

درختان این خطه را برعهده بگریید و از لحظه کاشت بذر تا تمام مراحل آب یاری، 

مراقبت، بالندگی و تبدیل شدن به یک نهال، همراه درخت تان باشید و از زندگی 

بخشیدن به خاک سخاوت مند زاگرس لذت بربید.

برای کمک به خریه اَلِگن اسکن کنید
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