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رئیس اتحادیه نبات ،آبنبات ریز و قند ریز
گفت :قیمت شکر در سطح بازار کاهش یافته و
به محدوده  ۴۰۰۰تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا ،حسن افخمی اظهار کرد:
عموم واحدهای تولیدی و فعال این صنف در
سطح تهران در قالب واحدهای کارگاهی کوچک
فعال هستند و فعاالن صنفی که حجم کار خود
را وسعت دادهاند و در معیار کارخانجات صنعتی
فعالیت دارند ،از سطح شهر خارج و به اطراف
شهر نقل مکان کردهاند.
وی با بیان اینکه  ۵۵۰واحد صنفی دارای جواز
کسب و  ۲۵۰واحد در دست اقدام برای دریافت
مجوزهای قانونی هستند ،گفت :قیمت مواد اولیه
رشد قابل توجهی داشته و این موضوع بر میزان
مصرف تأثیرگذار بوده است و از سوی دیگر افراد
با توجه به فرهنگ مصرف خود محصوالت سنتی
و صنعتی را برای مصرف انتخاب میکنند.
وی تاکید کرد :توزیع دولتی شکر کاهش قیمت
را به همراه داشت و قیمت بیش از  ۸,۰۰۰تومان
را به محدوده  ۴,۰۰۰تومان رسانده است .در این
شرایط محصوالت نهایی این صنف نیز با توجه
به قیمت شکر و فضای رقابتی قیمتگذاری
میشوند.

پایان تیرماه ،آخرین مهلت
شرکت در قرعهکشی حسابهای
قرضالحسنه بانک مسکن

اما و اگرهای بازار متشکل ارزی

«آموزش» عنصر جداییناپذیر
فعالیتهای بانک ملی ایران است

قیمت شکر به محدوده  ۴۰۰۰تومان
رسیده است

خبر

تشکیل بازار متشکل ارزی باعث ایجاد شفافیت در حوزه ارز میشود؟

نزاده:
حسی 

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت :آینده و
سرنوشت همه ما به آموزش گره خورده است.
به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران،
نزاده امروز در کارگاه آموزشی
محمدرضا حسی 
آیندهپژوهی در آموزش سازمانی و بیست و
ششمین نشست بررسی عملکرد آموزشی بانک
با تقدیر از همه کسانی که در حوزه آموزش
کارکنان فعالیت میکنند ،اظهار کرد :بانک
ملی ایران از ابتدا برای آموزش و پژوهش ارزش
زیادی قائل بوده و آن را به عنصری جدانشدنی
از فعالیتهای خود تبدیل کرده است .وی با
بیان این که هیچکدام از عوامل بانک از آموزش
بینیاز نیستند ،ادامه داد :موضوعات مرتبط با
بانکداری ،به روزند و یادگیری مرتب و منظم
آنها اجتنابناپذیر است .مدیرعامل بانک ملی
ایران گفت :مدیران و کارکنان ادارهکل آموزش
بانک ،باید موضوعات آموزشی مربوط به کارکنان
را همواره بهروز نگه داشته و از اساتید دانشگاهی
مرتبط برای برگزاری کالسها و دورهها استفاده
نزاده همچنین با اشاره به کتاب
کنند .حسی 
خاطرات ماهاتیر محمد ،گفت :نخستوزیر سابق
مالزی در آن جا تاکید کرده که پیشرفت کشورش،
مدیون آموزش مستمر است .مدیرعامل بانک
ملی ایران بهکارگیری روشهای جدید و جذاب
آموزشی را راهکاری جدی برای افزایش سطح
آگاهی کارکنان دانست و خاطرنشان کرد:
موضوعات مهم اقتصادی و بانکی باید در راس
آموزشها قرار داشته باشد .وی همچنین با
توصیه به کارکنان برای مطالعه آزاد روزانه ،گفت:
بزرگان دینی ،مشاهیر علمی و نخبگان ایران و
جهان ،همواره مردم را به مطالعه و کسب علم
تشویق کردهاند و تنها مطالعه است که میتواند
نجاتبخش انسان باشد .داوود ملکنیا مدیرکل
آموزش بانک نیز در این نشست ضمن تشریح
دورههای آموزشی برگزار شده تا کنون ،تاکید کرد:
استانداردسازی آموزش در بانک با استفاده از
ظرفیت مشاوران دانشگاهی در دستور کار قرار
گرفته است.
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یکی از طرحهایی که برای ساماندهی بازار ارز
مورد توجه قرار گرفته بود «بازار متشکل ارزی»
است ،بازاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان
میتواند راه را بر دالالن و سوداگران ببندند.
آنطور که مشخص است در روزهای اخیر فرآیند
آمادهسازی بخشهای مختلف برای راهاندازی این
بازار شتاب خواهد گرفت و اکنون از شروع فعالیت
آن در تیرماه سخن میگویند .با پررنگ شدن این
ماجرا ،سوالهای زیادی درخصوص میزان تاثیرات
این طرح در بازار ارز به وجود میآید .برخی از
کارشناسان بر این باورند که راهاندازی این بازار
نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار ارز بگذارد
و نباید انتظار غیرواقعی از این طرح داشت .اما
نتیجه عملکرد این بازار را تنها در روزهای آتی
خواهیم دید و پیش از آن نمیتوان بهصورت دقیق
عملکرد را بررسی کرد.
علیرضا عباسی ،کارشناس بازار خروجی راهاندازی
ارز بازار متشکل ارزی را وابسته به نحوه کارکرد آن
دانست و د ر اینباره به «ابتکار» گفت :ارز به
عنوان یک عنصر اقتصادی موثر در تنظیم ارزش
واقعی کلیه عناصر اقتصادی در یک کشور بوده
و از اهمیت باالیی برخوردار است .به همین دلیل
بانک مرکزی تمام کشورها یک ماموریت اصلی
دارند و آنهم حفظ ارزش پول ملی کشورشان
است .در داخل کشور به خصوص در سالهای
اخیر به دلیل تحریم یک آشفتگی در نظام ارزی
کشور ایجاد شد و اختیار کنترل بازار ارز عمال از
دست بانک مرکزی که به عنوان متولی اصلی بوده
خارج شده است.
وی در ادامه افزود :تا زمانی که بانک مرکزی ابزار
الزم را برای اعمال قدرت و اراده خود در تنظیم بازار
ارزی نداشته باشد طبیعتا امکان دسترسی به نتایج
روشنی که مطلوب اقتصاد است فراهم نخواهد
شد .از همین رو طرح بازار متشکل ارزی با این
نیت شروع شد که ارز را از وضعیت نابسامان
فعلی نجات دهد.
وی درخصوص نحوه قیمتگذاری در بازار ارز
گفت :قیمتگذاری و یا کشف قیمت باید تابع
عرضه و تقاضای واقعی باشد ،در این میان نکتهای
که وجود دارد این است اما امروزه اینگونه نیست
و بانک ملی در تالش است که با تشکیل بازار
متشکل ارزی این بینظمی موجود را از بین ببرد
و یک مکانیزم شفاف و درست را راهاندازی کند.
این کارشناس حوزه ارز در بخشی دیگر از
سخنانش به میزان تاثیرگذاری این طرح در بازار
ارز اشاره کرد و در اینباره گفت :اینکه این طرح تا
چه میزان امکان دسترسی به هدف را فراهم کند به
این بستگی دارد که مجریان تا چه حد بتوانند این
ایده را به درستی پیش ببرند ،به گونهای که توانایی
پاسخگویی به تقاضاهای واقعی ارز را داشته باشند.
وی افزود :میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی
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چندی است که صحبتهایی در خصوص راهاندازی بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویتبخشی به بازیگران اصلی بازار ارز به گوش میرسد.
شنیدهها حاکی از آن است که این طرح پس از کش و قوسهای فراوان در روزهای آتی شروع به کار خواهد کرد .این ماجرا از ابتدا با اما و اگرهای
بسیاری روبهرو بود که باید قبل از راهاندازی حل و فصل میشد .بنابراین عصر روز شنبه  25خرداد اعضای بازار متشکل ارزی بههمراه صرافها
جلسهای مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و هیئت عامل این بانک داشتند که در این جلسه به بررسی مشکالت و راهحلها پرداختند.

اینکه این
طرح تا چه
میزان امکان
دسترسی به
هدف را فراهم
کند به این
بستگی دارد
که مجریان تا
چه حد بتوانند
این ایده را به
درستی پیش
ببرند
در این بازار ،نحوه مدیریت تقاضا ،معامالت ارزی،
میزان اسکناس وارده شده ،مدیریت حوالههای
ارزی جهت فعالیتهای اقتصادی و ...تا چه حد
بتواند در این بازار از یک فرآیند درستی برخوردار
باشد به نحوه اجرای این پروژه اقتصادی بستگی
دارد.
این کارشناس بازار ارز ادامه داد :ما در یک زمان
سخت که با تحریمها درگیر هستیم میخواهیم
این طرح را به اجرا برسانیم .من معتقدم که این
بازار باید  10سال پیش و در زمان اوج درآمدهای
ارزی ایران تشکیل میشد .اما متاسفانه در
زمانی این اتفاق رخ میدهد که ما در پایینترین
چشماندازهای درآمدی ارزی قرار گرفتیم ،همچنین
منابع ارزی و جریانهای درآمدی آتی ارزی ما به
شدت کاهش پیدا کرده است .در حال حاضر بانک
مرکزی به عنوان مهمترین عرضهکننده ارز در بازار
و هم برای ماموریت و مسئولیتی که دارد موظف به

ساماندهی بازار است .اینکه این اقدام چه تاثیری
در آینده خواهد گذاشت به نحوه اجرای برنامه
بستگی دارد.
عباسی به نحوه قیمتگذاری اشاره کرد و گفت:
به نظر میرسد که اگر بانک مرکزی بخواهد
قیمتگذاریهای واقعی را به دنبال تقاضای واقعی
انجام دهد طبیعتا قیمتهای حقیقی کشف
خواهد شد.
وی ادامه داد :در این شرایط قطعا فعاالن و
بازیگران اقتصادی میتوانند بر مبنای کشف
قیمتهای واقعی در بازار متشکل ارزی تصمیمات
درست اقتصادی برای آینده بگیرند و این مسئله در
راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم هست.
اما اگر قیمتها به شکل دستوری ،کاذب و تحت
تاثیر سیگنالهای سیاسی باشد بعد از مدتی ممکن
است که اعتبار الزم را نتواند به دست آورد و مجددا
کشف قیمت از این روند دور و به سمت تعیین

قیمت در بازار برود .همانطور که قبال اشاره کردم
تمام این موارد بستگی به این دارد که ما تا چه
میزان بتوانیم شفافیت مالی را بین بازیگران ارزی
که شامل صرافیها ،بانکها ،تجار واردکنندگان و
صادرکنندگان ایجاد کنیم.
عباسی در پایان با اشاره به تاثیر کشف
قیمتهای واقعی گفت :اگر بانک مرکزی بتواند
در این بازار همگرایی ایجاد کند در نهایت خروجی
آن منجربه کشف قیمت واقعی ارز در بازار خواهد
شد .طبیعتا تقاضاهای کاذب و سوداگرانه همیشه
در اقتصاد وجود داشته است که میتوان آنها را
بخش سیاه اقتصاد خواند .اگر بانک مرکزی بتواند
 80درصد از مبادالت ارزی کشور را به بازار متشکل
ارزی هدایت کند طبیعتا بخش اقتصاد سیاه تاثیر
چندانی بر نوسانات نرخ ارز نخواهد گذاشت .در
این شرایط است که بانک مرکزی نقش اصلی خود،
که کشف واقعی قیمت ارز است به دست میآورد.

کسادی معامالت مسکن در شمال شهر
آخرین آمار حاکی از آن است که معامالت مسکن در تهران ۶۱
درصد کاهش یافته اما کسادی در واحدهای باالی  ۸۰متر مربع
شمال شهر ،سنگینتر است.
به گزارش ایسنا ،بیش از  ۸۰درصد آگهیهای فروش در فضای
مجازی را آپارتمانهای واقع در نیمه شمالی شهر تهران تشکیل
میدهد .بررسیهای میدانی نشان میدهد واحدهای  ۵۰تا ۷۰
متر مربع در مناطق پرتقاضا و پرجمعیت تهران در مواقعی کمتر
از یک روز به فروش میرسد .این در حالی است که مناطق
شمال شهر هنوز از رکود شش ساله بازار خالص نشده است.
از نیمه دوم سال  ۱۳۹۶که به علت نوسانات نرخ ارز ،هجوم
تقاضا به سمت خرید آپارتمان آغاز شد ،معامالت مسکن حدودا ً
یک و نیم برابر شد اما این حجم از خرید و فروش نیز خروج
از رکود مسکن در شمال تهران را در پی نداشت .بنا به گفته
واسطههای ملکی ،بعضی از فایلها بیش از دو سال است که
در دفاتر امالک مناطق  ۱تا  ۵خاک میخورند و مشتری برای
آنها پیدا نمیشود .کمتر آگهی را میتوان در باالی شهر با قیمت
پایینتر از یک میلیارد تومان پیدا کرد؛ در حالی که سرعت رشد

ماهیانه قیمت در این مناطق کند شده است .اردیبهشتماه،
بازار مسکن در پایتخت ،باالترین نقطه رشد ماهیانه قیمت از
سال  ۱۳۹۲تا کنون را لمس کرد .طبق آمار بانک مرکزی میانگین
قیمت شهر تهران در اردیبهشتماه  ۱۳۹۸به متری  ۱۲میلیون
و  ۶۷۰هزار تومان رسید که نسبت به زمان مشابه سال قبل
 ۱۱۲درصد و نسبت به ماه قبل  ۱۲.۵درصد افزایش نشان داد.
مقایسه قیمت نسبت به اردیبهشت دو سال قبل هم از رشد
 ۱۷۹درصدی حکایت دارد  .به دنبال آن بر اساس آمار اتحادیه
امالک در  ۲۰روز ابتدای خردادماه معامالت  ۶۱درصد کاهش
یافت.
شرایط جدید که توسط واسطههای ملکی عنوان میشود حاکی
از آن است موج گرانی که از نیمه شمالی شهر تهران آغاز شده
بود به تمام مناطق  ۲۲گانه شهر تهران سرایت کرده و بازار مسکن
آماده ورود به آرامش قیمتی است .دو گروه از کارشناسان در
تحلیل چشمانداز بازار ملک ،نظرات متفاوتی دارند اما هردو به
این جمعبندی قائل هستند که از نیمه دوم سال جاری شاهد
ایجاد ثبات نسبی قیمت خواهیم بود .مهدی روانشادنیا کارشناس

عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران:

اقتصاد مسکن بیان میکند :از نظر قدرت خرید به نظر میرسد
به شرایطی رسیدهایم که قابلیت افزایش قیمتها بیش از مقداری
که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد .نمود این مسئله در تعداد
معامالت خردادماه بود که کاهش معنیداری را شاهدیم.
معامالتی هم که اتفاق میافتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی
است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را
حفظ کنند .به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفسهای آخر
را میکشد .بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ
دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که
طبیعتا ًخریداران مسکن در سرمایهگذاریهایشان ،قیاسی نسبت
به نرخ ارز دارند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اگر شرایط فعلی
ادامه پیدا کند ،عمال ًتابستان امسال پایان افزایش قیمت مسکن
خواهد بود ،تاکید کرد :شرایط تثبیت قیمت طبق روال گذشته
برای چهار تا پنج سال اتفاق خواهد افتاد که در سه سیکل رونق
و رکود قبلی اینگونه بوده است .بدین صورت که نرخ افزایش
قیمتها کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

مشتریان برای شرکت در سیونهمین دوره
قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه تا پایان
تیرماه فرصت دارند نسبت به افتتاح حساب و
تکمیل موجودی به منظور کسب امتیاز باالتر
اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
بانک مسکن هر سال با برگزاری قرعهکشی
بزرگ و کشوری ضمن اعطای جوایز ارزنده به
دارندگان حسابهای قرضالحسنه پسانداز،
عالوه بر اینکه از سپردهگذاران خود که در
پرداخت تسهیالت قرضالحسنه به متقاضیان
مشارکت میکنند ،به نوعی تقدیر میکند؛
سپردهگذاران و مشتریان خود را به افتتاح این
نوع از سپردهها که به تامین منابع ارزان قیمت
برای بانک مسکن و تسهیل جریان پرداخت
تسهیالت خانهدار شدن کمک میکند ،به این
ترتیب تشویق میکنند.
شکل متعارف قرعهکشیهای ساالنه بانک
مسکن مبتنی بر امتیازشماری است و امسال
نیز به همین ترتیب عمل میشود .دارندگان
حسابهای قرضالحسنه تا پایان تیر ماه
 98فرصت دارند نسبت به افتتاح حساب و
افزایش موجودی خود برای دریافت امتیاز
بیشتر به منظور افزایش احتمال برنده شدن در
قرعهکشی اقدام کنند.
حداقل موجودی برای شرکت در قرعهکشی
حسابهای قرضالحسنه پسانداز بانک
مسکن در دوره جاری 50 ،هزار تومان تعیین
شده و بدیهی است به منظور شرکت در
قرعهکشی ،عالوه بر حفظ حداقل موجودی
مذکور ،طی  3ماه یا  90روز متوالی ،مفتوح
بودن حساب و داشتن حداقل موجودی مذکور
در روز قرعهکشی ضروری است.
برای مبالغ  50هزار تومان و بیشتر ،به ازای
هر  10هزار تومان در هر روز یک امتیاز منظور
میشود که دارندگان امتیازهای باالتر شانس
بیشتری نیز برای برنده شدن در قرعهکشی
مذکور خواهند داشت.
بانک مسکن  10کمک هزینه  100میلیون
تومانی خرید واحد مسکونی به  10تن از
برندگان پرداخت میکند .همچنین  180نفر
از سپردهگذاران حسابهای قرضالحسنه به
قید قرعه کمکهزینه خرید خودروی داخلی
به ارزش  40میلیون تومان دریافت خواهند
کرد .به  480نفر از برندگان این قرعه کشی نیز
جایزه  20میلیون تومان کمکهزینه خرید لوازم
خانگی تولید داخلی تعلق میگیرد.
امسال همچنین به سپردهگذاران حسابهای
قرضالحسنه بانک مسکن به قید قرعه 1080
فقره کمکهزینه چهارمیلیون تومانی خرید
صنایع دستی و  23هزار و  750فقره جایزه
نقدی  500هزار تومانی پرداخت میشود.
سپردهگذاران حسابهای قرضالحسنه
بانک مسکن برای برخورداری از امتیاز
بیشتر به منظور افزایش شانس خود در
سیونهمین دوره قرعهکشی بزرگ حسابهای
قرضالحسنه میتوانند هر چه زودتر نسبت
به تکمیل موجودی اقدام کنند ،چراکه مدت
سپردهگذاری در این حساب نیز همانگونه که
ذکر شد ،در افزایش امتیاز حساب نقش دارد.

روابطعمومی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش خبر داد

ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین شود

اعالم برگزیدگان جشنواره مردمی عکس و فیلم موبایلی «کیش؛ جزیره شاد»

عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران گفت :با توجه به محدودیتهای تأمین ارز برای واردات ،در حال حاضر تخصیص ارزهایی
همچون یورو یا روبل روسیه محدود و صرفا ًبرای تأمین نیاز شرکتهای دولتی در نظر گرفته میشود.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی نهاوندی اظهار کرد :در رابطه با یوان چین نیز دو مشکل وجود دارد ،یکی هزینههایی که برای
انتقال ارز از چین به حساب فروشنده اصلی کاال دریافت میشود و نکته دوم طوالنی شدن این فرایند تا بیش از دو ماه است
که هر دو این اتفاقات باعث افزایش قیمت تمام شده کاالهای وارداتی میشود .در هزینههای انتقال هر چند صرافیهای رسمی
بانکهای عامل رسما ً این هزینهها را اعالم و از صاحب کاال دریافت میکنند اما تا این لحظه بانک مرکزی نسبت به پذیرش و
پوشش این هزینهها اقدامی نکرده است.
نهاوندی در ادامه افزود:بنابراین واردکنندگان باید مازاد  ۶درصد هزینه قابل قبول بانک مرکزی را به صورت ارز آزاد تأمین کنند یا
معادل همین میزان مشکل تعهد ارزی خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه گمرک ایران اخیرا ًبا اتخاذ برخی تصمیمات گرهگشا کمک خوبی به تعدیل بخشی از مشکالت واردات کشور کرده است ،تصریح کرد:
اصالح روش و مبانی تعیین ارزش گمرکی و واقعی کردن این روشها متناسب با شرایط حاکم بر تجارت کشور و همچنین ارائه تسهیالت در زمینه کاهش
زمان نمونهبرداری و اظهار کاال و همچنین ترخیص بخشی از کاالهای وارداتی قبل از تأمین و انتقال وجه کاالی وارداتی ،از جمله این خدمات محسوب
میشود.
نهاوندی ،عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران به گروه دومی از کاالها اشاره کرد و توضیح داد :با وجود این حمایتها آن بخش از کاالهایی که
امکان استفاده از تسهیالت گمرک را ندارند ،بعضا ً تا بیش از دو ماه در انتظار تأمین و انتقال ارز بوده که با وجود تعرفه تصاعدی هزینه انبارداری ،تا
بیش از  ۱۰درصد افزایش هزینه تمام شده کاال را در پی دارد .با توجه به اینکه این تأخیرها مطلقا ً در اختیار و خواست صاحب کاال نیست ،انتظار ما
این است که سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش هزینهها و بهرهبرداری انتفاعی از مشکالت ناشی از تحریمها خودداری کند تا بتوانیم از شرایط سخت
فعلی عبور کنیم.

اسامی برگزیدگان جشنواره مردمی عکس و فیلم موبایلی «کیش؛ جزیره شاد» اعالم شد.
به گزارش روابطعمومی شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش ،در بخش عکس از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه
جشنواره ،تعداد  19اثر توسط هیئت داوران متشکل از مجتبی آقایی ،محمدسعید ایزدی و امید مهندی نجفلوشهپر انتخاب شدند.
بنا بر این گزارش ،با توجه به کیفیت آثار دریافتی هیچیک از عکسها نتوانستند به مقام اول و دوم دست پیدا کنند و آثار
ساحل خلیفه قلی ،زهرا سادات تهوری و امیرعلی نوادهشهال به ترتیب جایگاه سوم تا پنجم را به دست آوردند.
آثار جعفر همافر ،رضا کوهپیما ،سمیرا شاهیبیانلوجه ،کیوان جعفری ،مارال شیرینخواه و ولیالله سابقیسارویی نیز به مرحله
نهایی راه پیدا کردند.
همچنین در بخش فیلم آثار ارسالی توسط هیئت داوران این بخش آرمین ایثاریان ،علی افشار و کامیار لطفی داوری شدند و پس از
بررسی کامل فیلمها ،هیچیک از آثار دریافت شده به عنوان فیلم برگزیده نتوانستند مقامهای اول تا پنجم را کسب کنند.
دالیل این امر ،عدم تطابق با محور اصلی جشنواره ،نداشتن حداقلهای کیفی به لحاظ ساختار ،نداشتن آگاهی خاص به موضوع جزیره شاد و همچنین
فقدان خالقیت و نوآوری عنوان شده است.
از میان آثار دریافتی در دبیرخانه جشنواره ،تنها فیلم ( آب و آتش) به کارگردانی رضا کوهپیما مورد توجه واقع شد که البته این فیلم نیز به محور (کیش
جزیره شاد) نپرداخته اما به خاطر تالش برای روایت و تنوع تصویر ،شایسته قدردانی دانسته شد.
الزم به ذکر است ،زمان و نحوه اهدای جوایز به منتخبان جشنواره ،متعاقبا ً اعالم خواهد شد .جشنواره مردمی عکس و فیلم موبایلی «کیش؛ جزیره
شاد» در چهار محور  )1تفرج و گردشگری ،فضاهای باز و بسته )2 ،آداب میزبانی و مهمانی ،دین و فرهنگ ایرانیان )3 ،گردشگران و کیشوندان ،یکدل
و بانشاط )4 ،رضایت و خرسندی ،امکانات و زیرساختها از  27اسفند  97تا  11اردیبهشت  98از سوی شرکت عمران ،آب و خدمات کیش در جزیره
کیش برگزار شد.

