
، مدیرعامل جدید   حسین زاده 
بانک ملی ایران شد

گروه اقتصادی: وزیــر امور اقتصادی و 
دارایی در حکمی محمدرضا حسین زاده را به 
عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید 

بانک ملی ایران منصوب کرد.
عمومی  مجمع  صورتجلســه  موجب  به 
عادی بطور فوق العاده بانک ها در روز هشتم 
خرداد ، حســین زاده سرپرســت فعلی بانک 
ملی ایران به ســمت مدیرعامــل جدید این 

بانک منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است: »امید 
اســت با اتکال به خداونــد متعال در جهت 
تحقــق اصول قانون مــداری، اعتدال گرایی و 
منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید حضوری 

فعال و همه جانبه داشته باشید«. 
حســین زاده، از مدیران بــا تجربه بانک 
ملی ایران بوده که دارای ســوابق تخصصی و 

حرفه ای باالیی در سیستم بانکی است.

نروژ  دانشگاه های  تحریم  برداشتن 
ایرانی  برای دانشجویان 

گــروه ایــران: وزارت خارجــه نروژ 
ورود  تحریــم  دســتورالعملی  بــا صــدور 
دانشجویان ایرانی به دانشگاه های این کشور 
جهت تحصیل در رشته های مرتبط با انرژی 

هسته ای را لغو کرد.
وزارت  مقــررات گذشــته  اســاس  بر 
خارجه نروژ، دانشــگاه های این کشور باید 
از ورود دانشــجویان ایران به رشته هایی که 
در مسیر انرژی هســته ای استفاده می گردد 
خودداری کننــد، که بر طبق دســتور العمل 
جدید دانشجویان ایرانی از این لیست حذف 

شده است. 
به نوشــته پایگاه خبری »یو ای« نروژ از 
این به بعد ایرانیــان نیز بر طبق قوانین عادی 
می توانند وارد این دانشــگاه ها شــوند. این 
انرژی  المللی  بین  افزاید: آژانس  گزارش می 
اتمی اعــالم کرد که ایران بــه تمام تعهدات 
خود عمل کرده است و بر این اساس، تحریم 

های ایران لغو شد. 
نروژ نیز از کشورهایی است که در کنار 
اتحادیه اروپا ایــران را تحریم کرد و بعد از 
لغو آن، نــروژ نیز تحریم ها را برداشــت و 
این باعث ایجاد تغییراتی در قوانین نروژ نیز 

گردید.

 سردار فدوی:توان نظامی 
نیروی دریایی افزایش می یابد

گروه ایران: فرمانده نیروی دریایی ســپاه 
گفت: توان نظامی و رزمی نیروی دریایی سپاه 
هر روز رو به افزایش اســت و امریکا جرات 

دست درازی به آبهای ایران را ندارد. 
به گــزارش خبرنگار مهر، ســردار علی 
فدوی ظهر یکشــنبه در مراســم گرامیداشت 
شــهید ســردار محمد ناظری که در حســینیه 
ثاراهلل ســپاه برگزار شد، بیان داشت: استکبار و 
متحدانشان ۳۷ سال در تالش برای ضربه زدن 
به نظام جمهوری اسالمی ایران هستند، ولی تا 
کنون ره به جایی نبــرده اند و نظام جمهوری 
اسالمی هر روز بر توان و قدرت بازدارندگی و 

دفاعی اش افزوده می شود.
سردار فدوی با بیان اینکه متاسفانه برخی 
در دولت با ترس از قدرت پوشالی غرب سعی 
در رسمیت دادن به آمریکا هستند. اظهارداشت: 
حضرت امــام )ره( از قیام ســال ۴۲ تا پایان 
عمرشــان هیچ کدام از کشورهای استکباری و 

جنگ طلب را به رسمیت نشناختند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اظهار اینکه 
ملت ایران هیچگاه از قدرتهای پوشــالی غرب 
واهمه ای نداشته اند، خاطرنشان کرد: مسئوالنی 
که برای وظیفه مقدس خدمت به مردم در نظام 
جمهوری اســالمی ایران برگزیده می شوند به 
عنوان نماینده ملت سرافراز ایران نباید هیچگاه 

در موضع ضعف و ترس قرار بگیرند.
وی در پاســخ بــه اظهارات یــک مقام 
آمریکایــی در پایگاه ظفره در امــارات افزود: 
آمریکا سالهاســت بــرای ایجــاد یک قدرت 
جدید در منطقــه تالش می کند حتی همراهی 
و همسویی برخی همدستان هم نتوانسته انها را 

به خواسته هایشان برساند.
پس  آمریکا  ابرازداشــت:  فدوی  سردار 
از برجــام هم بــه تعهداتش عمــل نکرد و 
چهره واقعی خود را بر همگان نشــان داد و 
همچنان سعی در نقض برجام دارد ولی هنوز 
مسئوالنی در کشــور هستند که در مقابل این 
بی قانونی ها و وعده شکنان درخواب غفلت 

بسر می برند.
وی ضمن بیان اینکه دشمن اصلی ایران، 
امریکا اســت، افزود: پس از انقالب شکوهمند 
اسالمی افزایش توان رزمی و دفاعی در دستور 
کار قــرار دارد و با رهنمودهــای مقام معظم 
رهبری نیروهای مســلح ایران هر روز بر توان 

دفاعی و بازدارندگیشان افزوده می شود.
فرمانده ندسا خاطرنشان کرد: در رزمایش 
هــای مختلف توان دفاعی ســپاه بــه نمایش 
گذاشته شده اســت و هر ساله شاهد رونمایی 
و تجهیز نظامی و راداری در دریا، خشــکی و 

هوا هستیم.
سردار فدوی با اشاره به شخصیت سردار 
شــهید ناظری گفت: ثبات قدم شهید بزرگوار 
یکــی از ویژگی های بی نظیــر وی بود که در 
طول ۳۷ ســال پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در دفاع از نظام و اصل والیت فقیه در زبا 

ن و عمل به همگان اثبات کرد.

گروه ایران: رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور گفت: فناوری های نوین صرفا تهدیدمحور 
نیستند، بلکه می توان با نگاهی هوشمندانه، آن ها را 

فرصت محور نیز ارزیابی کرد. 
ســردار غالمرضا جاللی صبح روز یکشنبه در 
افتتاحیه سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری در باغ 
موزه دفاع مقدس طی سخنانی با بیان این که »تحوالت 
کمی و کیفی ایجاد شده در حوزه تهدیدات، حوزه های 
جدیدی از فرصت و تهدید را در کنار هم ایجاد می کند« 
ادامه داد: داشتن نگاهی هوشمندانه به فناوری های نوین 
سبب می شود که این فناوری ها را هم دارای فرصت و 

هم تهدید ارزیابی کنیم. 
وی افزود: مســیر قدرت کشور از حوزه اقتدار 
عبور می کند که ضرورت داشتن ظرفیت های الزم را 
برای تامین این قدرت در جهت مقابله با تهدیدات 

گوشزد می کند. 
جاللی با بیان این که » امروز 95 درصد از سرمایه 
در حوزه سایبری قرار دارد« گفت: به نظر می رسد تغییر 
سرمایه ها به سرمایه های سایبری شبیه جبر تاریخی شده 

است و این یک فرآیند گریزناپذیر است. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به این که 
»امــروز آمریکا از حداکثر تــوان فناوری های خود 
استفاده می کند«، اظهار کرد: ما چون با یک تهدید غیر 
هم تراز و نامتقارن از ســوی دشمنان، آمریکا مواجه 
هســتیم باید در نهایت توانایــی خودمان در دانش 
تکنولوژیک در عرصه فناوری و سایبری حرکت کنیم 
و بتوانیم از خودمان دفاع کرده و در برابر تهدیدات 

مقابله کنیم و نیز دشمن را بشناسیم. 
وی با بیان این که »اگر بتوانیم این کار را بکنیم 
استقالل ما در ابعاد مختلفی چون نظامی، اقتصادی، 
فرهنگی و امنیتی زیر ســوال نخواهد رفت« تاکید 
کرد: آینده قدرت ملی کشــور در توانایی ســایبری 
نهفته است. وقتی ماهیت سرمایه ها در جهان امروز 
سایبری شــده است باید در این مســیر به انباشت 

قدرت بپردازیم. 
فرمانده قــرارگاه پدافند ســایبری با تاکید بر 
این که »وزارت خارجه الزم است در زمینه محاکمه 
چند جــوان ایرانی در آمریکا به بهانه حمله آن ها به 
زیرساخت های سایبری این کشور موضع گیری کند«، 
اظهار کرد: ظاهراً هنوز برای دوســتان ما در وزارت 

خارجه فضای سایبری تعریف و معنا نشده است. 
وی افزود: وزارت خارجــه در این زمینه باید 
اقامه دعوی کند و ظاهراً دوستان ما در این وزارتخانه 
فکر می کنند فضای سایبری یک مفهوم انتزاعی است 

تا یک مفهوم سرزمینی. 
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با بیان این که 
»فضای ســایبری بخشی از خاک و قلمرو سرزمینی 
ماســت«، ادامه داد: باید این فضا را بشناسیم و از آن 
حفاظت کنیم تــا در برابر تهدیدات، بازدارنده ظاهر 

شویم. 
وی همچنین با اشــاره به این که »توسعه فضای 
سایبری در زمینه انتخابات و مسائل سیاسی مورد استفاده 
قرار می گیرد«، اظهار کرد: در فضای انتخابات نیز شاهد 
هستیم که از توســعه تکنولوژی های سایبری استفاده 

می شود و این توانمندی یا در جهت رقابت های انتخاباتی 
و یا حتی در جهت مقابله با نظام از سوی عده ای مورد 
استفاده قرار می گیرد. حوزه جدید تحریم ها در فضای 
سایبری شکل خواهد گرفت و ما باید با هوشیاری بسیار 
و پاالیش اقدامات دشمن خود را در زمینه مقابله با این 

تحریم آماده کنیم. 
وی همچنیــن با تاکید بر این که ســامانه های 
خارجی  که در زیرســاخت های حیاتی و حســاس 
کشــور مورد اســتفاده قرار می گیرد باید به شدت 
ارزیابــی و کنتــرل شــوند« اظهار کــرد: پیش از 
تحریم هایی که در دولت قبلی رخ داد، ما به مسووالن 
دولت وقت گوشزد کردیم که دشمن درصدد انجام 
اقدامات تحریمی در حوزه نفت و گاز است اما کسی 
به این موضوع توجهی نکــرد. وقتی به دولتمردان 
سابق گفتیم که در حوزه نفت در حال تحریم هستیم 
به ما پاسخ دادند که دنیا نمی تواند خود را از نفت ما 

بی نصیب کند اما دیدیم که تحریم ها انجام شد. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه 
با بیان این که »اولویت امروز کشــور در زمینه مقابله 
با تهدیدات، گســترش فضای ملی سایبری است«، 
اظهار کرد: امروز هم به دولتمردان مان می گوییم که 
باید هوشــیار باشند و بهانه جویی ها را کنار بگذارند 
تا فضای ملی ســایبری را گسترش دهیم و در ادامه 
سامانه های ســایبری خارجی را نیز بدون کنترل و 
ارزیابی و نقاط حساس و حیاتی کشور مورد استفاده 

قرار ندهیم. 
وی بــا اشــاره به این کــه »معنای شناســایی 

قابلیت های شــبکه های مجازی، کنترل و جلوگیری 
از استفاده از آن ها نیست«، اظهار کرد: باید بکوشیم 
توانمندی های این عرصه را بشناســیم و بر آن دقیق 
شویم نه این که به دنبال کنترل و جلوگیری از استفاده 

از این شبکه ها باشیم. 
فرمانده قرارگاه پدافند سایبری با اشاره به این که 
»برای پایدار شــدن کشــور الزم است از فرصت ها 
استفاده کنیم«، اظهار کرد: اگر می خواهیم کشورمان 
پایدار باشــد باید از فرصت های فضای ســایبری 
استفاده کنیم و بکوشــیم قدرت مان را در این زمینه 
افزایش داده و به ســاماندهی این قدرت نیز توجه 

داشته باشیم. 
وی با اشاره به سیاســت های کلی قراردادگاه 
پدافند کشور اظهار کرد: ما مجموعه ای از سامانه ها 
را بــه نــام پدافند ســایبری که شــامل نرم افزار و 
سخت افزارهای تعریف شده است، فراهم کردیم و 
به طور جدی قصد داریم در این زمینه به ایجاد امنیت 
بپردازیم. تعریف فضای ســایبری کشور و استفاده 
از ایــن تعریف در غالب طراحی ســخت افزارها و 
نرم افزارها نیز از دیگر اولویت های ما در قراردادگاه 

پدافند سایبری است. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین 
طبقه بندی کردن زیرســاخت های سایبری کشور را 
یکی دیگر از سیاســت های قرارگاه پدافند سایبری 
برشمرد و گفت: الزم است زیرساخت های حیاطی 
کشــور را تحت پایش قرار دهیم و هر کس در این 

زمینه کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد. 

گروه اجتماعی: نخســتین نشســت دوره ای و همایش آکادمی 
اقتصاد ســالمت با عنوان نقش داروسازان در بهینه سازی سیستم ارائه 
مراقبت های بهداشــتی در حوزه دیابت در هتل اوین برگزار شد که در 
این همایش مطالبی در زمینه مسائل و مشکالت بیماران دیابتی و حوزه 
سالمت مطرح شد.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران در 
این همایش گفت: آمار واقعی در حو زه دیابت با برآوردهای اعالم شده 
بسیار متفاوت است و باید در این زمینه بازنگری شود چون بسیاری از 

بیماران دیابتی از بیماری خود اطالع ندارند و باید مطلع شوند.
مهران والیی افزود: اگرچــه در خصوص داروهای دیابتی قاچاق 
دارو نداریم و اگر هم بوده آمار بسیار پایینی است اما باید این میزان نیز 

به صفر برسد.
وی در ادامه به نقش داروســازان در رفع مشکالت حوزه بیماران 
دیابتی اشاره کرد و ادامه داد: نقش داروسازان در حد یا داروفروش دیده 
می شــود در حالی که آنان در درمان بیماری های مختلف نقش تعیین 

کننده ای دارند.
والیی خاطرنشــان کرد: داروخانه ها و داروسازان خط مقدم همه 
بیماری ها و درمان هستند و به عنوان در دسترس ترین متخصصان برای 

بیماران به حساب می آیند.
والیی همچنین با بیان اینکه شــاید بهتر باشــد نام داروســاز به 
داروپزشک تغییر کند، گفت: هدف داروسازان مداخله در درمان نیست 
بلکــه آموزش و راهنمایی برای مرجعه به پزشــکان و یک نوع ارجاع 

دهنده درست بیماری برای استفاده صحیح از داروها است.
وی اضافه کرد: پس بهتر اســت دیگر داروسازی به داروپزشکی 

تغییر کند و در این زمینه اصالحاتی صورت گیرد.

مدیرگروه اقتصاد دارو دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی 
نیز گفت: متولی ســالمت ظاهرا یک وزارتخانه اســت و باید در عمل 
هم یک متولی داشــته باشد چون ما نیاز به یک متولی یکپارچه در ارائه 

خدمات داریم.
محمد راســخ افــزود: باید ذینفعان موضوع را زیــر چتر وزارت 
بهداشت به صورت یکپارچه جمع کنیم و روشهای اجرایی را به صورت 

یکپارچه تعریف و پیاده سازی شود.
وی ادامه داد: باید خدمات جزیره ای فعلی به خدمات یکپارچه با 

محوریت مدیریت بیماری تبدیل شود.
معاون نظارت درمان غیرمستیم سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: 
باید جزیره ای کار کردن را کنار بگذاریم و زیرساخت های مکانیزه در 

حوزه درمان به ویژه در بخش دیابت تامین شود.
کامران اصغری افزود: همچنین در صورتی که آموزش های دوره 

ای برای داروسازان پیش بینی شود، می توان بخش عمده ای از مشکالت 
موجود را حل کرد.

رئیس انجمن دیابت ایران نیز گفــت: برخی از داروهای بیماران 
دیابتی تا 90 درصد تحت پوشــش بیمه اســت اما نمــی دانیم با چه 
رویکردهایی و تعاریفی برخی از داروها فقط تا ۷0 درصد تحت پوشش 

بیمه است.
اسداهلل رجب افزود: اگرچه برخی از داروهای تولید داخل دیابت 
در ایران تحت پوشــش نیست و همین موضوع بیماران را با مشکالت 
جدی مواجه می کند.استاد دانشگاه اقتصاد و مدیریت درمان دانشگاه شهید 
بهشتی نیز گفت: قاچاق دارو در کشور وجود دارد و به عنوان یک معضل 
است اما حجمی که داروهای قاچاق به خود اختصاص داده مشخص نیست.
غالمحسین مهرعلیان افزود: همه معتقد هستند که داروهای قاچاق 
وجود دارد اما آمار درستی از میزان کمی و کیفی آن وجود ندارد اما در 
این زمینه فاکتورهای القایی وجود دارد و اولین عامل آن تقاضای القایی 
است به طوری که مردم را به سمت داروهایی سوق می دهد که آن دارو 

گزینه های دیگری هم دارد.
وی اظهار داشت: دومین عامل سیاست های انقباضی دولت است 

که به خاطر دسترسی محدود تهیه داروهای قاچاق آسان تر می شود.
مهرعلیان افزود: در حال حاضر داروخانه های کشور در خصوص 
مشاوره برای مدیریت بیماری ها وضعیت مطلوبی ندارند که امیدواریم 

نقش مشاوره در این گروه پزشکی پررنگ تر شود.
وی ادامه داد: داروســازان می توانند نقش موثری در کاهش هزینه 
ها و عوارض مربوط به بیماری ها به ویژه در حوزه دیابت دارند که این 

نقش با ارائه مشاوره ها تاثیرگذار تر می شود

سردار جاللی با انتقاد از دولت قبل در بی توجهی به هشدارها؛

دولتمردان مان هوشیارانه، بهانه جویی ها را کنار بگذارند 

ساماندهی 
شرایط اقتصادی؛ 
دستورکار جدی 
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 واکنش فتا 
به حمله هکرها به 

8 سایت ایرانی 
شکست قهرمان لیگ جهانی والیبال؛

تداوم صدرنشینی ایران
گروه اجتماعی:رییس پلیس فتای ناجا درباره 
حمالت سایبری اخیر به سایت های سازمان دولتی 

توضیحاتی را ارائه کرد. 
ســردار ســیدکمال هادیان فر ظهر دیروز در 
حاشــیه گردهمایی روســای پلیس هــای آگاهی 
ناجــا با حضور در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
ســوالی درباره حمالت ســایبری اخیر به سایت 
ســازمان هایی چون سازمان ثبت اسناد، مرکز آمار 
و... اظهــار کرد: در روز چهارم خردادماه از طرف 
سه شــرکت با محوریت عربســتان، به 8 سایت 
حمله شــد که دو مورد آن منشاء داخلی و شش 

مورد منشاء خارجی داشت. 
وی ادامه داد: البته این هکرها ربطی به دولت 

سعودی نداشته و از کشور عربستان بوده اند. 
رییــس پلیس فتای ناجا با بیــان اینکه این 
افــراد و آی پی های آنان شناســایی شــده و در 
اختیــار اینترپل قرار گرفته اند دربــاره اینکه آیا 
حمله متقابلی از طرف کشــورمان به عربســتان 
بوده یــا خیر؟ گفــت: حمله ســازمان یافته ای 
وجود نداشــته که اگر هم موردی بوده به شکل 

شخصی انجام شده است. 
هادیان فر اضافه کرد: حمله صورت گرفته به 
خاطر ضعف امنیتی بــوده و ما این موضوع را به 

صاحبان سایت ها اطالع داده ایم. 

گروه ورزش: تیــم ملی والیبال ایــران در پایان روز دوم 
رقابتهای انتخابی المپیک صدرنشینی خود را در جدول رده بندی 
حفظ کرد. تیم کشورمان در دیداری دشوار برابر کانادا پیروز شد 
تا بدون شکســت جایگاه خود را حفظ کند.روز دوم رقابتهای 

انتخابی المپیک با برگزاری چهار مســابقه پی گرفته شد که طی 
آن تیم های ملی والیبال ایران، اســترالیا، لهســتان و چین برابر 
حریفان خود پیروز شــدند. در پایــان روز دوم این رقابتها تیم 
ایران صدرنشــینی خــود را در میان بــزرگان جهان حفظ کرد.

نخستین دیدار روز یکشنبه را تیم های ملی ایران و کانادا برگزار 
کردند. کانادا در جام جهانی ۲0۱5 ایران را شکســت داده بود و 
در روز نخست این تورنمنت هم لهستان را به دردسر انداخت. 
این تیم برابر ایران هم شروع خوبی داشت و دو ست متوالی را 

برد اما تغییرات پیاپی در ترکیب تیم کشــورمان از سوی لوزانو 
و البته خســتگی تیم کانادا از ست سوم باعث شد ایران به بازی 
برگــردد و در نهایت این بازی را ۳ بر ۲ پیروز شــود. تیم ایران 
با این برد صدرنشینی خود را در میان بزرگان جهان حفظ کرد.


