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هنر ایران 
 احمد جعفری چمازکتی

نقش هنرمن��دان در تعالی هنر و ارزش��های 
فرهنگی یک جامعه بی بدیل اس��ت. انس��انهایی 
ک��ه ب��ا آفرین��ش ه��ای هن��ری خ��ود، ج��ان 
ت��ازه ای ب��ه کالبد تمدن��ی یک ملت م��ی دمند.

آث��ار خلق ش��ده هن��ری، می��راث فرهنگی یک 
ملت محس��وب می ش��ود و آیندگان بر اس��اس 
 ای��ن آثار، به قض��اوت نیاکان خود می نش��ینند.

پیش��رفت های فناوری، گرچ��ه جغرافیای نفوذ 
هن��ر ملت ه��ا را افزایش داده، اما ب��ه هیچ وجه 
نتوانس��ته از ق��درت تاثی��ر خالقان هن��ر بکاهد 
بلک��ه بالعک��س، در س��ایه همی��ن فن��اوری ها، 
 جلوه های تاثیر هنرمند دو چندان ش��ده اس��ت.

اگر به این حقیقت باور داریم که در عصر حاضر، 
قدرتهای بزرگ دنیا ب��ه ابزارهای هنری به مثابه 
ابزار س��لطه فرهنگی و نف��وذ در ملت های دیگر 
می نگرند، شایس��ته اس��ت که ما نیز نگرش خود 
را نس��بت به خالقان آثار هنری تغییر داده تا آنان 
نیز بتوانند س��هم خ��ود را در تقاب��ل فرهنگی با 
 بیگانگان و تعالی فرهنگی جامعه بخوبی ادا کنند.

نگارنده منکر تالش متولیان امور فرهنگی کشور 
در تهی��ه س��ازوکارهای الزم ب��رای فعالیت های 
موث��ر جامعه هنری کش��ور نیس��ت بلک��ه مراد، 
 توج��ه وی��ژه ب��ه خالق��ان آث��ار هنری اس��ت.

پر واضح اس��ت که نکوداش��ت ه��ای گاه و بیگاه 
بازنشس��تگی  و  کهنس��الی  هن��گام  ه��م  آن 
هنرمن��دان و فرهیخت��گان کش��ور، نم��ی تواند 
 س��پاس درخور ب��رای تالش جانانه آنان باش��د.

معیش��ت،  بیم��ه،  وضعی��ت  مس��کن،  مش��کل 
بازنشس��تگی و... بخش��ی از مس��ائلی است که 
گریبان جامعه هنری کش��ور را گرفته اس��ت، اما 
مهمترین مس��اله ای که نباید به س��ادگی از کنار 
آن گذش��ت، ارتباط مس��تقیم و مستمر مسئوالن 
ط��راز اول کش��ور ب��ا هنرمندان��ی اس��ت که در 
 جامعه جوان کش��ور ما، دارای خاستگاه هستند.

تاثی��رات دیدار مقام معظم رهبری با هنرمندان در 
ایام ماه مبارک رمضان یا مناسبت های دیگر را در 
رس��انه ها شاهد بودیم.  طبع لطیف و زودرنج این 
قشر از جامعه انتظار دارد قدردانی از زحمات خود 
 را در کالم و زبان مسئوالن بلندپایه کشور بشنود. 
اس��تمرار این مهم ن��ه تنها موج��ب دلگرمی این 
قش��ر فرهیخته خواهد ش��د، بلکه این ارتباطات 
رودرو ضمن شناخت بیشتر هنرمندان از نیازهای 
فرهنگی جامعه، موجب هماهنگی بیشتر آنان در 
 رس��یدن به اهداف فرهنگی کالن کشور می شود.

البت��ه انج��ام این مه��م منوط ب��ه این اس��ت که 
باور کنیم دش��منان این م��رزو بوم با هم��ه ابزار 
 و ت��وان، فرهن��گ این مل��ت را نش��انه رفته اند. 
آن وقت است که هنرمندان به عنوان سربازان ملت 
در صف مقدم تقابل با این هجمه همه سویه، مورد 

لطف قرار خواهند گرفت.
* مدرس و کارشناس رسانه

معاون سازمان حفظ نباتات خبر داد:

 کنترل آفت 
باغات پسته 

در حالیکه رئیس پژوهش��کده پس��ته اعالم 
کرده که باغات پسته ایران گرفتار آفت طغیان کرده 
پسیل شده اند، معاون سازمان حفظ نباتات معتقد 
اس��ت به هیچ وجه این آف��ت در هیچ نقطه ای از 
کشور طغیان نکرده و با اقدامات به موقع باغداران 
و حمایت این سازمان تحت کنترل کامل قرار دارد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش رئیس پژوهشکده 
پسته، »پس��یل« را آفت درجه یک باغات پسته 
دانست که در حال حاضر این آفت در استان های 
پسته کار کشور طغیان کرده است اما یحیی ابطالی 
- معاون فنی سازمان حفظ نباتات - در این باره 
به ایسنا گفت: به هیچ وجه این آفت در هیچ یک 
از مناطق کشور طغیان نکرده و کامال تحت کنترل 
قرار دارد و اقدامات به موقع باغداران س��بب شده 
تا جمعیتی که پارس��ال در باغ های پسته داشتیم، 
امس��ال به ش��دت کاهش پیدا کن��د و با تجربه به 
دس��ت آمده از سال گذش��ته آفت ابتدای فصل را 
که همان س��ن قرمز اس��ت نیز از طریق سم پاشی 
به موقع مدیریت ش��ده است و امسال در مجموع 
وضعیت آفت در باغ های پسته بسیار بهتر از سال 

گذشته است.
وی ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر وضعیت 
آفت پس��یل پسته به هیچ وجه حاد نیست، افزود: 
در بازدیدهایی که از اس��تان های تولیدکننده پسته 
مانند سمنان، قم و ... صورت گرفت، نشان داد که 
در هر نقطه ای که توصیه های فنی سازمان از سوی 
باغداران مورد توجه قرار گرفته اس��ت، مشکلی 
وجود ندارد و آفت طغیان نکرده که غالبا به دلیل 
تجربه مدیریتی مناسبی است که در باغات حادث 

شده است.
ابطالی ادامه داد: هم اکنون بین دو نسل از آفت 
قرار داریم و در هر حال حرکت به سمت نسل دوم 
هستیم که زمان سم پاشی های آن نیز به تدریج فرا 
می رسد و در هفته آینده با همکاری دانشگاه باهنر 
کرمان جلسه ای در خصوص همین مسئله برگزار 
می ش��ود و ضمن ارزیابی و بررس��ی دقیق علمی 
س��عی داریم تا نقاط ضعف را جبران کنیم.معاون 
فنی سازمان حفظ نباتات اعالم کرد که آفت پسیل 
پسته جزو آفات خصوصی است و اگر باغداران به 
توصیه های مطرح شده عمل کنند و به عنوان مثال 
سم پاش��ی را در بازه های زمانی خنک تر با حجم 
محلول ب��اال انجام دهند، از آبی برای سم پاش��ی 
اس��تفاده کنند که امالح باالیی داش��ته باشد و در 
صورت داش��تن ام��الح ب��اال از اصالح کننده ها و 
تصفیه کننده های آب اس��تفاده کنند قطعا این آفت 

قابل کنترل است و در کشور طغیان نخواهد کرد.
وی با اش��اره به اینکه باغداران در هر جایی 
که به توصیه ها عمل کرده اند، این آفت طغیان نکرده 
است، گفت: باغداران به دلیل اقتصادی بودن تولید 
و حفظ محصولشان بیش از مسئوالن و کارشناسان 
س��ازمان حفظ نباتات حساسیت به خرج داده اند 
و پیگیر اجرای توصیه های کارشناس��ی هستند و 
اگ��ر در نقاط محدودی جمعیت این آفت افزایش 
پیدا کرده باشد، می توان با مدیریت بهینه جمعیت 
را کاه��ش داد و جمعیت پایین نیز با محلول های 
شوینده که به آب صابون معروف است، به راحتی 
قابل کنترل است اما مش��کلی که در برخی نقاط 
وج��ود دارد و به باغ��داران توصیه می کنیم آن را 
رعایت کنند این است که سم پاشی را با حجم آب 
کم محلول و انجام می دهند در حالی که اگر حجم 
محل��ول را افزایش دهند به راحتی این آفت قابل 
کنترل اس��ت. پسیل پسته، برای اولین بار در سال 
۱۹۴۶ میالدی از باغات پسته ایران گزارش و این 
آفت تقریبا در تمام نقاط پسته کاری ایران مشاهده 
ش��ده اس��ت. این آفت ع��الوه بر ایران از س��وی 
کشورهای همسایه چون ارمنستان، ترکیه، عراق، 

ترکمنستان و همچنین یونان گزارش شده است.
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ICT در تولیدات حوزه
مدیرعامل پیش��ین مخابرات ایران با تاکید 
بر تولید داخل��ی و جلوگیری از ایجاد دامپینگ 
توس��ط ش��رکت های خارج��ی و داخلی گفت: 
کیفیت تولیدات داخلی در حوزه های نرم افزاری 

و سخت افزاری بسیار قابل توجه است.
شرح در صفحه 2

صفحه 4

تالش برای صادرات 
هشت میلیون تن فوالد

مهدی کرباسیان اعالم کرد

جذب 3۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی تا ۱4۰4 

استخدام 96

عضو هیات مدی��ره انجمن تولید کنندگان ف��والد ایران ضمن 
تایید افت محس��وس صادرات فوالد در 2 ماهه نخس��ت امس��ال، 
گفت: دولت سیاست توسعه صادرات در این بخش را دنبال می کند 

و در مسیر صدور هشت میلیون تنی گام برمی دارد.
' رضا شهرس��تانی' در گف��ت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا 
اظهار داشت: تحوالت کشور و انتخابات ریاست جمهوری در کنار 
قیمت های نوس��انی در بازار بین المللی از جمله دالیلی اس��ت که 
صادرات فوالد از ش��تاب الزم برخوردار نب��ود، اما برای ماه های 
آینده ش��رایط مطلوب تری را در این زمینه می توان داش��ت. جعفر 
س��رقینی مع��اون وزیر صنعت، مع��دن وتجارت به تازگ��ی به ایرنا 
گفت: رش��د هش��ت درصدی صادرات فوالد در دو ماهه نخس��ت 
امس��ال و حجم ص��دور کاالی تولیدی در ای��ن بخش به رقم بیش 
از یک میلیون و 300 هزار تن رس��ید .وی مجموع صادرات فوالد 
خام پارس��ال را رق��م 5.8 میلیون تن ذکر کرد که از این رقم س��ه 
میلی��ون و ۹50 هزار تن ف��والد خام، و بقیه تولی��دات مربوط بود 
.شهرس��تانی یادآور ش��د: ب��ازار جهانی فوالد قیم��ت ها وضعیت 
نوس��انی داش��ت و این امر موجب ش��د تا صادرکنندگان ایرانی در 
انتظ��ار وضعیت با ثبات باش��ند .آمارهای منتش��ر ش��ده در زمینه 
صادرات فوالد سازان بزرگ کشور نشان می دهد که در اردیبهشت 

ب��ا افت 2۴ درص��دی روبرو ش��دند، اما عملکرد 2 ماهه نخس��ت 
 امس��ال نسبت به دوره مش��ابه پارسال کاهش یک درصدی داشت.

عض��و هیات مدیره انجمن فوالد ایران اضاف��ه کرد: انتظار می رود 
دول��ت نیز کماکان صادرات در بخش ف��والد را مورد حمایت قرار 
ده��د و چهاردهمی��ن فوالد س��از جهان بتوان��د در زمینه صادرات 

جایگاه خوبی کسب کند.
براساس س��ند چش��م انداز ۱۴0۴ ظرفیت تولید فوالد کشور 
55 میلی��ون تن پیش بینی ش��ده و از این رق��م حداقل ۱5 میلیون 
تن برای صادرات در نظر گرفته ش��ده است.شهرستانی یادآور شد 
: پارس��ال موضوع صادرات فوالد ایران به اروپا یک ابزار تبلیغاتی 
ب��رای طرح ادع��ای دامپینگ ب��ود، درحالی ک��ه واقعیت وضعیت 
 متفاوت��ی را نش��ان داد و در این مس��یر چندان موفقیتی نداش��تند.

وی افزود: کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع حدود 200 
میلیون تن ف��والد مصرف می کنند و فوالد صادراتی ایران به اروپا 
کمت��ر از یک میلیون تن بود، بنابراین س��همی در آن بازار نداش��ت 
که بتواند تاثیر گذار باش��د .شهرس��تانی خاطرنشان ساخت : چین 
و هن��د عوامل اصلی پیاده س��ازی دامپینگ در اروپ��ا بودند، زیرا 
می��زان تولید آنه��ا این امکان را م��ی دهد که در هر ب��ازاری نفوذ 
و قیم��ت ه��ا را تحت تاثیر ق��رار دهند.عضو هی��ات مدیره انجمن 

تولی��د کنندگان فوالد ایران افزود: ش��رایط تقاضای داخلی پس از 
اجرای طرح مسکن مهر روند کاهشی پیدا کرد و همچنان این وضع 
 ت��داوم دارد و می توان گفت، بازار داخلی فوالد خیلی بد اس��ت .

وی اضافه کرد: سیاس��ت های هماهنگ از سوی دولت برای رونق 
بخشیدن به این بخش یک فاکتور مهم است و تولید کنندگان بخش 
خصوصی انتظ��ار دارند که در این ش��رایط برنامه های حمایتی از 
 قبیل کاهش میزان مالیات، بیمه و ... به مورد اجرا گذاش��ته ش��ود .

شهرستانی گفت : امروز هیچ نقطه از جهان نیست که تحوالتش در 
گوش��ه دیگری از جهان موثر نباشد، بنابراین شرایط سوریه و قطر 
یک شوک در بازار جهانی دارد و از سوی دیگر خط و نشان های 
آمریکا و تصویب تحریم های جدید، می تواند در میل به س��رمایه 
گذاری در ایران را از س��وی ش��رکت های بی��ن المللی تحت تاثیر 

قرار دهد .
وی ابراز امیدواری کرد : گس��ترش رایزنی های بین المللی از 
سوی جمهوری اسالمی، نقش موثری در مناسبات تجاری تهران با 
اقصی نقاط جهان داشته باشد و دولت دوازدهم این مهم را به شکل 
جدی دنبال کند .ارزش صادرات معدن وصنایع معدنی پارس��ال به 
رقم ۶.5 میلیارد دالر رس��ید که از نظر وزن و ارزش نسبت به سال 

۹۴ به ترتیب 30 و حدود ۱۴ درصد رشد داشت.

حرکت نفت در سراشیبی 
کاهش قیمت

قیمت های نفت روز چهارش��نبه در پی گزارش��ی که افزایش 
ذخایر نفت و بنزین آمریکا را نشان داد و نگرانی ها نسبت به تداوم 
روند اشباع عرضه جهانی را تشدید کرد، ثابت یا رو به کاهش بودند.

به گزارش ایسنا، نفت برنت که قیمت پایه بازار بین المللی است، در 
۴۶.۶۷ دالر در هر بشکه ایستاد که نزدیک به قیمت نهایی معامالت 
سه ش��نبه بود.نفت وست تگزاس اینترمدیت 8 سنت یا 0.2 درصد 
کاهش یافت و به ۴۴.۱۶ دالر در هر بشکه رسید.هر دو قیمت پایه 
هفته گذشته برای پنجمین هفته متوالی کاهش پیدا کردند و قیمت ها 
اکنون در پایین ترین سطح ۱0 ماه گذشته قرار دارند. قیمت های نفت 
با وجود تالش های تولیدکنندگان جهان به رهبری اوپک برای کاهش 
۱.8 میلیون بشکه در روز، همچنان حدود 20 درصد از ابتدای سال 
میالدی جاری تاکنون کاهش نش��ان می دهد.آمار موسسه امریکن 
پترولیوم نش��ان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 23 ژوئن، 
به میزان 85۱ هزار بش��که افزایش یافت و به 50۹.5 میلیون بشکه 
رسید. در حالی که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند میزان ذخائر 2.۶ 
میلیون بشکه کاهش پیدا کند. در حالی که فصل رانندگی تابستانی 
آمریکا چند هفته پیش آغاز ش��ده، آمار نش��ان داد ذخایر بنزین به 
میزان ۱.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است.بر اساس گزارش رویترز، 
رشد ذخایر آمریکا نش��ان می دهد با وجود تالش های اوپک برای 
محدود کردن تولید، عرضه جهانی همچنان گسترده مانده است. بیکر 
هیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت آمریکا برای 
بیست و سومین هفته متوالی افزایش یافته است. با این همه برخی از 
تحلیلگران می گویند قیمت های نفت احتماال به کف رسیده است و 

افزایش خواهد یافت.

دیجی کاال
شرکت اپسان همراه
مجموعه ورزشی اریکه ایرانیان

مع��اون اول رئی��س جمهوری گف��ت: با اتص��ال راه آهن 
قزوی��ن - رش��ت و در ادامه به انزلی و آس��تارا، گی��الن می تواند 
نق��ش منطق��ه ای و فراملی ایف��ا کند.به گ��زارش  تفاهم اس��حاق 
جهانگی��ری عص��ر چهارش��نبه در ب��دو ورود به گی��الن در جمع 
خبرنگاران حاضر در فرودگاه س��ردارجنگل رشت بیان کرد: مردم 
 ای��ن اس��تان در تاریخ هم��واره به خوب��ی نقش آفرینی ک��رده اند.

وی به حضور پررنگ و مشارکت باالی مردم گیالن در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری اشاره و خاطرنشان کرد: باتوجه 
به رأی باالی مردم این اس��تان به حجت االس��الم روحانی، یکی از 
مهمترین اهداف این س��فر تش��کر از اعتماد مجدد مردم اس��ت.وی 
گیالن را از مهمترین اس��تان های اقتصادی کش��ور دانست و گفت: 
گیالن از نظر کش��اورزی نقش تعیین کننده ای دارد ، از نظر صنعتی 
نیز از جایگاه مهمی برخوردار اس��ت ضمن آنکه از نظر گردشگری 
هم می تواند از اصلی ترین مقاصد گردش��گران باش��د. جهانگیری 
ب��ا تاکید ب��ر لزوم تکمی��ل زیربناهای م��ورد نیاز اس��تان گیالن از 
جمل��ه راه آهن گفت: عالقمند بودیم راه آهن رش��ت س��ریع تر به 
به��ره برداری برس��د اما محدودیت های بودج��ه ، گاهی طرح های 

مهم کش��ور را با تاخی��ر مواجه می کند. وی ب��ا بیان اینکه این 
راه آهن باید به انزلی و آس��تارا و س��پس به جمه��وری آذربایجان 
متصل ش��ود، گفت: گیالن می تواند از یک س��و نقش منطقه ای و 
فراملی ایفا و از سوی دیگر، استان های کشور را به یکدیگر متصل 
کند. جهانگیری با ابراز امیدواری نس��بت به تکمیل این پروژه طبق 
برنامه زمان بندی ش��ده از س��وی وزیر راه و شهرس��ازی، همچنین 
از نهایی ش��دن تکمیل آزاد راه رش��ت - قزوین خب��ر داد و افزود: 
در این س��فر موانع موجود بر س��ر راه تکمیل این آزادراه را بررسی 
 خواهیم کرد تا این طرح به صورت کامل در اختیار مردم قرار گیرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: دولت دوازدهم ب��ه طور قطع با انرژی و توان 
بیشتری در جهت رفع مشکالت و برطرف کردن موانع توسعه استان 
گیالن گام بر می دارد. بازدید از راه آهن قزوین � رشت، افتتاح یک 
واح��د صنعتی و بازدید از طرح های منطقه آزاد انزلی از برنامه های 
 نخس��تین روز س��فر مع��اون اول رئیس جمهوری به گیالن اس��ت.

افتتاح یک پروژه در صومعه سرا و حضور در جلسه شورای اداری 
اس��تان با محوریت اقتص��اد مقاومتی از برنامه های روز دوم س��فر 

اسحاق جهانگیری در استان اعالم شده است.

معاون اول رئیس جمهوری:

گیالن با اتصال راه آهن قزوین - رشت به انزلی و آستارا، 
نقش فراملی ایفا می کند

گسترش بدافزار باج گیر در سراسر جهان 
شرکت بیمه ای لویدز لندن اعالم کرد که حمالت سایبری تاثیرات تجاری با ماندگاری باال خواهند داشت. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، 
گسترش بدافزار باج گیری در سراسر جهان موجب تعطیلی شرکت هایی در اکراین، انگلستان و اسپانیا شده است.در همین ارتباط غول صنعت بیمه، 
لویدز لندن در گزارشی اعالم کرد: تجار اروپا تاثیرات منفی آهسته حمالت سایبری را دست کم گرفته اند و باید کامال آماده از دست دادن مشتریان خود، 
افت قیمت سهام و دیگر عواقب احتمالی آن باشند.براساس گزارش لویدز، ریسک حمالت سایبری رو به افزایش است و تاثیرات آن به آرامی تجارت ها 
را به آتش می کشد.شرکت ها، فرودگاه ها و ادارات دولتی بزرگ در اوکراین درگیر حمله سایبری گسترده ای شده اند که در عصر سه شنبه سراسر اروپا را 
در نوردید.در اوکراین، ادارات دولتی، بانک مرکزی، یک شرکت هواپیماسازی دولتی، فرودگاه کی یف و شبکه مترو همگی توسط هکرها مختل شدند.

در انگلستان یک شرکت تبلیغاتی، WWP، اعالم کرد سیستم های این شرکت به علت حمله سایبری از کار افتاده اند، درحالی که در هلند یک شرکت 
کشتیرانی تایید کرد پایانه های کامپیوتری این شرکت مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.به نظر می رسد این ویروس یک باج افزار است؛ بدافزاری که باعث از 
کار افتادن سیستم کامپیوتر شده و سپس در خواست می کند برای رفع این مشکل مبلغی پول انتقال داده شود.بانک مرکزی اوکراین در بیانیه ای اعالم کرد: 
بانک ملی اوکراین قبال در مورد حمله هکرهای خارجی به وبسایت برخی از بانک های اوکراین هشدار داده بود.مرسک، شرکت حمل و نقل و لجستیک 

دانمارکی با شعبه هایی در سراسر دنیا اعالم کرد:چندین واحد و سایت های تجاری  این شرکت پس از حمله سایبری از کار افتاده اند.


