
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

اپديم ، مركز تبادل تجربه ها براي مقابله با باليا

4انرژی

با حضور رئیس هیئت مدیره:

خسارت آتش سوزی آکادمی ملی المپیک را پرداخت 
شد

بیمه سرمد خسارت آتش سوزی آکادمی ملی المپیک را پرداخت کرد 
با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره بیمه سرمد و مدیران کمیته ملی 

المپیک، خسارت آتش سوزی آکادمی ملی المپیک پرداخت شد.
  در این مراسم  پرداختخسارت آتش سوزی آکادمی ملی المپیک که با حضور 
شاهرخ شهنازی دبیر کمیته ملی المپیک برگزار شد، مجتبی کاتب طی سخنانی با 
اشاره به اهمیت بیمه در جامعه امروزی گفت: در جوامع توسعه یافته بیمه به عنوان 
کاالی اساسی در سبد هزینه خانوداه ها جایگاه خاص و ویژه ای دارد که این نگرش 

در جامعه ایرانی هم باید نهادینه شود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه با تالش های صورت گرفته شرکت بیمه سرمد در 
طول سال های فعالیت خود تعهد به بیمه گذاران را در دستور کار داشته و این شرکت 
همواره انواع خدمات بیمه ای با باالترین کیفیت در اختیار مشتریان قرار داده که توجه 
به این مهم توسط شرکت های بیمه زمینه را برای ترغیب مردم به خرید بیمه نامه 

های مختلف تسریع می کند.

سرمایه گذاری بانک ملی در هتل ساران
توریستی  منطقه  در  کشور  هوشمند  ستاره  چهار  هتل  اولین  افتتاح 
شهمیرزاد استان سمنان با سرمایه گذاری بانک ملی ایران عالوه بر توسعه 
اشتغال استان، سهم قابل توجهی در رونق گردشگری این منطقه خواهد 

داشت.
، مجید همتی مدیر این هتل با بیان اینکه این پروژه با مشارکت شش میلیارد و 
400 میلیون تومانی بانک ملی ایران به سرانجام رسیده است، گفت: از سال 1373 
مشتری بانک ملی ایران بوده ام و این پروژه را نیز با مشارکت این بانک به سرانجام 
رساندم و در طول مدت ساخت و مشارکت نیز از تعامل بسیار مناسب مدیریت و 

کارکنان بانک بسیار سپاسگزارم.

 
مدیرعامل بانک سینا عنوان کرد:

تحقق 87 درصدی سود هر سهم بانک سینا در 6 ماهه 
اول سال 97

مدیرعامل بانک سینا در جمع کارکنان از تحقق 87 درصدی سود پیش 
بینی شده هر سهم بانک در 6 ماهه اول سال جاری خبر دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، مهندس پیشرو با بیان آنکه هدف این بانک 
جلب رضایت مشتریان و سهامداران از طریق تامین نظرات و تحقق نیازهای بانکی 
آنان است، افزود: با همت و تالش تک تک همکاران و همچنین مدیریت هزینه ها و 
توسعه سبد محصوالت و ارائه خدمات جدید، اهداف بانک به نحو قابل قبولی تحقق 

یافته و در موقعیت بسیار خوبی قرار داریم.
وی افزود: سرمایه گذاری های این بانک که در بخش های مختلف اقتصادی، 
صنعت، کشاورزی و دیگر بخش ها به منظور ایجاد سبدی متنوع از محصوالت و رشد 
متوازن درآمدها صورت گرفته، با همدلی، انسجام و همفکری حاکم بر بخش های 
مختلف بانک به خوبی به بار نشسته و تا پایان سال تمامی برنامه های ترسیم شده در 
این زمینه، محقق خواهد شد.  مهندس پیشرو تصریح کرد: از جمله موفقیت ها تحقق 
بخش مهمی از سود پیش بینی شده بانک در سال جاری است که گزارش های مالی 
مربوط به عملکرد 6 ماهه اول سال 97 بانک سینا نشان می دهد 87 درصد از میزان 

سود پیش بینی شده هر سهم بانک برای نیمه اول سال جاری محقق شده است.

کاردگر مدیرعامل بیمه دانا:

توسعه فعالیت های بیمه ای در گرو بازار سرمایه کارآمد 
است 

و  نقش  بر  تاکید  با  دانا  بیمه  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  رئیس  نایب 
تاثیر صنعت بیمه بر بازار مالی کشور گفت: تجربه دنیا بیانگر آنست 
باید رابطه متقابل و  از صنعت مالی،  به مثابه بخشی  بیمه  که بخش 
صحیحی با کل بازار سرمایه برقرار کند. این رابطه از دو مجرا برقرار 
بازار سرمایه  به   ، بیمه ای  های  فعالیت  توسعه  ازیک طرف  می شود؛ 
کارآمد نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش 

فعال صنعت بیمه است. 
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتر ابراهیم کاردگر در گفتگویی اظهار داشت: 
روند همگرایی دو رکن بازار اصلی نظام مالی، یعنی بازار بیمه و سرمایه، کامال ملموس 
است. نقش بیمه زندگی به عنوان پایگاه تأمین مالی درکلیه بازارها از جمله بازار مالی 
آزموده شده است. با ایجاد شرایط و ساختار مناسب، می توان نظام بیمه کشور را 
از طریق تأمین مالی بخش حقیقی اقتصاد )تولید و اشتغال( توسط سرمایه های 
بیمه زندگی به بازار سرمایه مرتبط کرد و جریان سرمایه گذاری های هدف مند و 
نظام مندی را برای هم افزایی این 3 بخش توسعه ای اقتصاد کشور: صنعت بیمه، بازار 

سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد ساماندهی کرد.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن اعالم کرد

 رشد 50.6 درصدی تسهیالت اعطایی
بانک مسکن

حجم تسهیالت پرداختی از سوی بانک مسکن طی هشت ماهه نخست 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50.6 درصدرشد کرد.

  محمد حسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن حجم تسهیالت منعقده 
و اعطایی )در قالب طرح مسکن مهر و غیر از طرح مسکن مهر( طی هشت ماهه 
نخست سال جاری را معادل 341 هزار و 421 فقره اعالم کرد که نسبت به مدت 

مشابه سال 96 معادل 50.6 درصد افزایش یافته است.

رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد:

توجه به جوانان در دستور کار هیئت مدیره بیمه سرمد 
قرار دارد

پس از بررسی های دقیق کارشناسی، هیئت مدیره این شرکت در خصوص 
معرفی گزینه پیشنهادی احراز مدیرعاملی شرکت بیمه سرمد به جمع 

بندی رسید.
مجتبی کاتب، رئیس هیئت مدیره بیمه سرمدبا اعالم مطلب باال گفت: الگوهای 
مختلفی در معرفی مدیر عامل جدید بیمه سرمد در دستور کار قرار داشت که جوان 
بودن و برخورداری از دانش و تخصص بیمه از جمله مهمترین آنها بود. وی افزود: 
پس از بررسی های دقیق در خصوص گزینه های مورد نظر، در نهایت هیئت مدیره 
بیمه سرمد نسبت به معرفی »مهدی مهدوی« به عنوان مدیر عامل به بیمه مرکزی 

اقدام کرد که امیدوارم مورد تایید نهاد ناظر قرار گیرد.

مبادی غیردولتی فعال می شوداخبار

 اما و اگر تداوم عرضه نفت در بورس
هر چند بسیاری از کارشناسان عرضه نفت در بورس را 
مثبت می دانند اما نتیجه بخش بودن آن را در گرو تداوم 
و فراهم کردن بسترها و سازوکار مالی مناسب و جذاب 

کردن آن عنوان می کنند.
به گزارش ایلنا، اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران 
به ویژه نفت باعث شد تا دولتمردان به دنبال دور زدن تحریم ها 
و ارائه راهکارهای نوین اقتصادی باشند. یکی از این راهکارهای 
که البته از مدت ها پیش مطرح بود عرضه نفت در بورس انرژی و 
استفاده از پتانسیل بخش خصوصی بود. از همین روی در ششم 
آبان سال جاری این موضوع عملیاتی شد و 280 هزار بشکه نفت 
در 8 محموله 35 هزار بشکه ای به قیمت 74.35 دالر  در هر 
بشکه به فروش رسید. در گام دوم عرضه و دو هفته پس از آن 
در 20 آبان 700 هزار بشکه نفت به قیمت 64.97 دالر برای هر 
بشکه در بورس انرژی فروخته شد که البته قیمت اولیه 71.59 
دالر در هر بشکه بود. در این معامالت فروش به صورت 20 درصد 
ریالی و 80 درصد ارزی است که تسویه بخش ریالی )بر اساس 
نرخ تسعیر سنا( به صورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه 
بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد 
پرداخت ریالی معتبر از بانک های مورد قبول شرکت ملی نفت 
ایران، پس از تحویل محموله صورت می گیرد. خریدار بایستی 
بخش ارزی را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری، 
به ترتیب مورد تائید شرکت ملی نفت واریز و تسویه کند. به نظر 
می رسید که این عرضه هر دو هفته یک بار انجام شود اما گویا 
هنوز در دومین گام متوقف شده است و نسبت به ادامه فعالیت 
آن تردید وجود دارد. هر چند بسیاری از کارشناسان این اقدام 
را مثبت اما نتیجه بخش بودن آن را در گرو تداوم و فراهم کردن 

بسترها و سازوکار مالی مناسب و جذاب کردن آن می دانند.
نباید کار را رها کرد

حسین نجابت نماینده سابق مجلس در مورد اهداف عرضه 
نفت در بورس گفت: عرضه  نفت در بورس دو هدف مهم را 
مبادی  ثانیا  و  می کند  ایجاد  اوال شفاف سازی  می کند؛  دنبال 
باید  می کند.  فعال  نفت  و صادرات  فروش  برای  را  غیردولتی 
توجه داشت که ما با تحریم های آمریکا برای فروش نفت روبه رو 
هستیم و باید راه های متعددی را برای دور زدن آن پیدا کنیم 
تا بتوانیم نفت و فرآورده های آن را صادر کنیم. وی افزود: اینکه 
صادرات و فروش نفت تنها در اختیار دولت باشد دست کشور را 
می بندد، بنابراین باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد، البته 
در کنار آن باید نظارت را بیشتر کرد تا افراد حاضر در آن باهم بر 
سر قیمت تبانی نکنند. البته تنها راه اندازی آن مهم نیست باید 
آن را ادامه داد، اگر رها شود نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه 

خود نیز به مشکل تبدیل می شود.
  آینده عرضه نفت در بورس مبهم است

بهروز خدارحمی با اشاره به رسالت بورس انرژی و عرضه نفت 
در آن گفت: یکی از رسالت های  بورس کاال و انرژی توسعه و 
تسری فعالیت های این دو بورس به حوزه های کاال و انرژی است. 
در بورس کاال به دنبال آن هستیم که در حوزه هایی که فعالیت 

آنها زیاد است کشف قیمت صورت بگیرد بنابراین اولین گام در 
این امر ستودنی است.

وی ادامه داد: اما در بورس انرژی و عرضه نفت آن با تحریم ها 
و محدودیت های خارجی ظالمانه رو به رو هستیم که شفافیت 
خریداران نفت ما می تواند آسیب زننده باشد، بنابراین شاید نتایج 

بهتری برای ما نداشته باشد اما نفس کار ارزشمند است.
خدارحمی یادآور شد: رسالت اصلی بورس انرژی حرکت به 
سمت توسعه انرژی کشور و حتی منطقه است، بنابراین شاید 
عرضه نفت در بورس در گام اول مثبت باشد اما در مورد آینده 

آن ابهام وجود دارد.
بخش خصوصی آمادگی مشارکت را ندارد

عبدالصمد رحمتی، کارشناس اقتصاد نفت و انرژی با بیان 
اینکه پیش از شروع دور دوم تحریم های اعمالی آمریکا علیه 
ایران زمزمه های عرضه نفت در بازار بورس انرژی توسط وزارت 
نفت به راه افتاد، گفت: تا امروز طی دو مرحله یک میلیون و 
در  که  گردید  عرضه  بخش خصوصی  به  بشکه  هزار  هفتصد 
بشکه  هزار  دوم 700  مرحله  و  بشکه  هزار  اول 280  مرحله 

فروخته شده است.
وی افزود: می توان گفت در حال حاضر مهم ترین موضوعی 
این است  این دو مرحله مطرح است  که در خصوص فروش 
مقاصد  این محموله ها چه شد؟ چرا که ظاهرا  که سرنوشت 
فروش نفت از سوی بخش خصوصی آزاد گذاشته شده است 

و آنها می توانند نفت خام را به هر مقصدی صادر کنند و سوال 
اینجاست اگر بنا بر فروش به پاالیشگاه های داخلی است پس 

لزوم عرضه نفت در بورس چه بوده است؟
رحمتی تصریح کرد: موضوعی که در حال حاضر مشخص 
است این است که فقط 8 کشور طی زمان مشخص مجوز خرید 
نفت کشور را دارند و سوال دیگر این است که چنانچه خریداران 
نفت در بورس اشخاص حقوقی باشند آیا به ابزارهایی که اتحادیه 
صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در اختیار دارند دسترسی 

دارند تا بتوانند نفت را صادر نمایند؟
این کارشناس انرژی با بیان اینکه طرح عرضه نفت در بورس 
روند کندی داشته است، گفت: البته در بخش خصوصی نیز به طور 
از  است.  نیامده  به وجود  این طرح  در  مشارکت  آمادگی  کامل 
دیگر مشکالت می توان به مکانیزم قیمت گذاری و پرداخت اشاره 
نمود چرا که دارای جذابیت نبوده و کار را برای خریداران مشکل 
می کند. موضوع استفاده از سایر ارزها نیز در این سازوکار دیده 
نشده است در حالی که ورود ارز به داخل کشور کاری مشکل است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی و قابل توجه این است که 
در این برهه شرکت ملی نفت ایران و بخش دولتی بیش از هر 
زمان دیگر به روابط فعاالن بخش خصوصی نیازمند می باشد. 
برای  را  جدیدی  فرصت های  می تواند  نفت  فروش  روش  این 
ایران در کنار باال بردن صادرات نفت فراهم  بخش خصوصی 
کند. کشور می بایست به سوی استاندارها و بورس های جهانی 

همچون نیویورک، دبی، سنگاپور و لندن حرکت نماید تا معایب 
آن به مرور حل گردد.

ورود شرکت های چندملیتی به نفع بورس است
اول  گام  در  که  رضوی  کارگزار  مدیرعامل  پاشاپور  یوسف 
انرژی حضور  عرضه نفت به عنوان کارگزار خریدار در بورس 
داشت با تاکید بر جذاب کردن این عرضه گفت: نباید فراموش 
کرد که ما در ابتدای راه هستیم و باید برای جذب خریدار از 
روش های متنوع تر در شرایط تحویل و نحوه ی تسویه استفاده و 

نیز ابزارهای متنوع بر روی نفت طراحی شود. 
قبل  دوره  در  کرد:  تصریح  رضوی  کارگزار  عامل  مدیر 
پیش پرداخت خرید نفت براساس ارز سنا بود و امیدواریم این 
شکاف بین ارز سنا و نیما برطرف شود که با کاهش نرخ سنا 
در روزهای اخیر شاهد آن هستیم و یا حداقل براساس ارز نیما 
عرضه شود. باید توجه داشت که شرکت های خریدار باید نفعی 
از این خرید داشته باشند و باید سوبسیدی به عنوان هزینه 

تحریمی در نظر گرفته شود.
این  ورود  گفت:  چندملیتی  ورود شرکت های  مورد  در  وی 
ورود  روند  باید  ما  و  است  دولت  و  بورس  نفع  به  شرکت ها 
آنها را تسهیل کنیم و اگر به جدیت دنبال شود می تواند در 
شرایط تحریمی به نفع اقتصاد باشد. این شرکت ها که احتماال 
از تحریم های آمریکا معاف شده اند می توانند در زمینه ارزآوری 

به نفع اقتصاد باشند.

تبدیل ملت کارت به کارت سوخت
امکان انتخاب کارت های بانک ملت در فرآیند ثبت نام کارت سوخت بانکی برای تمامی مشموالن فراهم شد. ،بر اساس اطالعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دارندگان وسایل نقلیه بنزین سوز بدون کارت هوشمند سوخت می توانند 

با یکی از روش های غیر حضوری نسبت به ثبت اطالعات وسیله نقلیه و کارت بانکی خود وفق جدول زمانبندی اعالم شده ، اقدام کنند.
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یک نماینده مجلس شورای اسالمی آغاز فعالیت رسمی مركز اپدیم در 
ایران را موجب تبادل تجربه ها و ظرفیت های کشورمان در زمینه مقابله با 

بالیای طبیعی با دنیا دانست.  
به گزارش ابتکار، احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس 
گفت: اپدیم نهادی وابسته به سازمان ملل متحد است که آغاز فعالیت رسمی آن 
در ایران، موجب تقویت موقعیت کشورمان در دنیا می شود و در واقع یک گام رو 

به جلو است. 
انارکی محمدی با بیان اینکه مرکز آسیا- اقیانوسیه مدیریت اطالعات بالیای 
طبیعی در خصوص تبادل اطالعات مربوط به بالیای طبیعی بسیار موثر است، اظهار 
داشت: آغاز فعالیت رسمی این مرکز، اتفاق بسیار خوبی است که می تواند برای 

کشورمان در زمینه مقابله با بالیای طبیعی بسیار کمک کننده باشد.
عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به وقوع حوادث طبیعی مختلف در کشورمان 
گفت: به رغم این موضوع تاکنون به صورت جدی روی این بحران ها و باليا کار 
نکرده ایم و به شکل سنتی پیش رفته ایم در حالي كه نباید از روش های جدیدی که 

در دنیا استفاده می شود، عقب بمانیم که یکی از ملزومات آن ایجاد مرکز اپدیم در 
کشورمان است که خوشبختانه محقق شد. 

انارکی محمدی با بیان اینکه در کشورمان تغییرات اقلیمی، سیل، زلزله، رانش 
زمین، توفان، گرد و غبار و خشکسالی رخ می دهد، عنوان کرد: این حوادث طبیعی 
خسارات زیادی به خصوص خسارات اقتصادی بر جا می گذارد، وجود این مرکز در 
کشورمان می تواند با پیش بینی ها و ارتباطاتی که با دنیا دارد، موجب کاهش هزینه ها 

و خسارات ناشی از این حوادث شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رویکرد چند پایه ای اپدیم برای 
مقابله با بالیای طبیعی گفت: وجود این مرکز از آنجا که موجب پيشرفت در 
كسب اطالعات می شود، می تواند برای مقابله و مدیریت بالیای طبیعی بسیار 

تاثیرگذار باشد.  
انارکی محمدی به گسترش سال به سال خشکسالی در کشورمان اشاره کرد و 
اظهار داشت: فعالیت اپدیم در ایران منجر به آن خواهد شد که پیش بینی های دقیقی 

برای جلوگیری از خسارات ناشی از خشکسالی داشته باشیم.

دیجی کاال امسال هم به سنت سال های گذشته بزرگترین 
رویداد خرید اینترنتی کشور را در آستانه ی یلدا و روز 
خرید اینترنتی ایرانیان از تاریخ 27 تا 30 آذر 97 برگزار 
می کند. در یلدای شگفت انگیز 97، برندها و محصوالت 
باکیفیت ایرانی نقش ویژه ای دارند. این جشن با همکاری 
و همراهی بیش از 3 هزار فروشنده  و کسب وکار ایرانی 
برگزیده،  از مجموعه 15 هزار فروشنده  پلتفرم مارکت پِِلیس 
دیجی کاال )Marketplace( برگزار می شود. در جشنواره  
یلدای شگفت انگیز امسال، 200 هزار نوع کاال )از مجموع 1 
میلیون تنوع کاالیی( با نشان ویژه ی یلدا عرضه می شوند.
 دیجی کاال پشتیبان برندها و کسب وکارهای ایرانی در یلدای 97

یلدای شگفت انگیز 97 به تمامی یک جشن ایرانی و با هدف 
ارتقای فرهنگ خرید کاالی ایرانی است. دیجی کاال در جشن 
خرید اینترنتی ایران همراه و پشتیبان 1500 برند باکیفیت ایرانی 

است. 
کمیسیون فروش دیجی کاال برای محصوالت باکیفیت ایرانی 
از  دیجی کاال  کارمزد  همچنین  است.  صفر  جشنواره  این  در 
فروشندگان محصوالت ایرانی که عملکرد مطلوب دارند، صفر 
محصوالت  برای  ویژه ای  جایگاه های  دیجی کاال  ضمنا  است. 
ایرانی در این جشنواره در نظر گرفته است و در تمامی صفحات 

دیجی کاال، محصوالت ایرانی حضور دارند. 
تجربه  خوشایند خرید برای ایرانیان

دیجی کاال در راستای مهم ترین اصل خود، مشتری محوری، در 
حال بهبود و توسعه ی ابزارهای نظارتی و کنترل بیشتر بر عملکرد 
فروشندگان در پلتفرم مارکت پِلِیس است. بهبود و شفاف شدن 
بخش های  در  و  اقتصادی  شرایط  هر  در  فروشندگان  عملکرد 
مختلفی مانند نحوه ی قیمت گذاری، جلوگیری از تخفیف های 

ایجاد  سفارش ها،  بازگشت  و  ارسال  فرآیندهای  بهبود  کاذب، 
از ورود  برای جلوگیری  پردازش  ورودی های حساس در مرکز 
کاالهای غیراصل، متمایزکردن فروشنده های برگزیده با عملکرد 
مطلوب، رده بندی آن ها براساس نظر مشتریان و جلوگیری از 
فعالیت فروشندگان با عملکرد ضعیف، بخشی از این فعالیت هاست. 
تجربه   دلیل  به هر  از مشتریانی که  بیشتر  همچنین حمایت 
ناخوشایندی از خرید داشته اند هدفی است که در تمامی بخش ها 
تکنیک های  با  که  ابزارها  این  از  بزرگی  بخش  دنبال می شود. 
داده کاوی )Data Mining(  و کمک بخش های پژوهشی  و 
دانشگاهی کشور توسعه پیدا کرده اند، هم اکنون اجرایی شده  است 
و دیجی کاال با آمادگی به استقبال یلدای شگفت انگیز 97 می رود. 

دیجی کاال رکورد: گزارش خرید اینترنتی ایرانیان
دیجی کاال به زودی برای اولین بار گزارشی با عنوان »دیجی کاال 
رکورد« منتشر خواهد کرد. این گزارش بر مبنای واقعیاتی از رفتار 
خرید مصرف کنندگان در بستر آنالین است و چکیده ای از سالیق 
ایرانیان در خرید کاالهای مختلف ارائه می دهد. همچنین این 
گزارش شامل اطالعات و آماری از قبیل پرفروش ترین برندهای 
ایرانی در گروه های کاالیی مختلف، زمان های اوج خرید و کاالهای 

پرفروش سال است.
ترویج فرهنگ خرید محصوالت ایرانی، شفافیت بیشتر و حمایت 
و معرفی برندهای با کیفیت ایران به عموم مردم یکی از مهم ترین 

اهداف انتشار این گزارش است. 
جام برترین های دیجی کاال مگ 

چهارمین رقابت جام برترین های دیجی کاال مگ که از تاریخ 
12 تا 19 آذر 1397 برگزار شد، بستری است برای انعکاس نگاه 
ایرانیان از محبوب ترین برندها و محصوالتی که در سال گذشته 

عرضه  شده اند.

این رقابت در 9 گروه شامل برترین برند ایرانی تولیدکننده 
کاالهای  تولیدکننده  ایرانی  برند  برترین  خانگی،  لوازم 
تولیدکننده  ایرانی  برند  برترین  غذایی،  مواد  و  سوپرمارکتی 
بهترین  گوشی،  صرفه ترین  به  مقرون  اکسسوری،  و  پوشاک 
گوشی پرچم دار، خالقانه ترین نوآوری در کاالهای الکترونیک 
کمپانی  موفق ترین  سال،  ویدیویی  بازی  بهترین  مصرفی، 

الکترونیک  کتاب  خواندنی ترین  و  دیجیتال  فناوری  حوزه ی 
دیجی کاال   97 یلدای  رویداد  در  شد.  برگزار  سال  فارسی 
برندهای برگزیده معرفی و تقدیر شدند. همچنین 410 هزار 
رای در این نظرسنجی جمع آوری و به 9 نفر از شرکت کنندگان 

به قید قرعه جایزه ای اهدا شد. 
روابط عمومی دیجی کاال

بیانیه  مطبوعاتی دیجی کاال 

جشن خرید اینترنتی ایران، رویداد یلدای 97 دیجی کاال


