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 شکوری راد:

دیدار اصالح طلبان با رییس جمهوری همدالنه بود

دبیرکل حزب اتحاد ملت جلسه اصالح طلبان با رییس جمهوری را همدالنه 
توصیف کرد و گفت: همه انتقادها درباره شرایط کشور مطرح شد و رییس 

جمهوری هم با دقت این انتقادات را شنیدند و مورد توجه قرار دادند.
علی شکوری راد در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا تصریح کرد: رییس جمهوری در 
این دیدار ضمن توجه به انتقادات دوستان اصالح طلب، توضیحاتی درباره مشکالت 

موجود و موانع موجود در مسیراجرای برنامه دولت ارائه کردند.
وی افزود:  دیدار اصالح طلبان با رئیس جمهور علی رغم طرح همه انتقادات به ایشان 
و دولت فضای مثبتی داشت. روحانی حرف ها را شنید و در پایان بدون عصبانیت و 
ناراحتی توضیحات و پاسخ هایی ارائه کرد و متقابال از نمایندگان اصالح طلب مجلس 

گله کرد که در حمایت مورد انتظار او از دولت کم گذاشته اند.
پیش از این نیز چهره هایی چون ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصالح طلب، 
حجت االسالم مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز، زهرا شجاعی 
دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب و حسین کمالی رئیس دوره ای شورای هماهنگی 
اصالح طلبان در گفتگو با گروه سیاسی ایرنا، ضمن سازنده ارزیابی کردن نشست 

اصالح طلبان با دولت، از تداوم این نشست ها در قالب کمیته پیگیری خبر دادند.

 :CFT واکنش کدخدایی به مخالفان

شورای نگهبان تحت تأثیر فشار قرار نمی گیرد

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تهدید یکی از عامالن تهدید های 
با محور شورای  پیامکی که گفته بود دور جدید فعالیت های این گروه 
نگهبان آغاز می شود، تأکید کرد: شورای نگهبان تحت تأثیر فشار قرار 

نمی گیرد و در چارچوب قانون اساسی و شرع اعالم نظر می کند.
خلیل موحد، عضو سابق شورای شهر مشهد که به عنوان عامل ارسال کننده 
پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان شناسایی شده است در گفت وگوی با سایت 
دیده بان ایران اعالم کرده است که دور جدید فعالیت های حسینیه قرآن و عترت از 
امروز بعدازظهر شروع و خیانتی که نمایندگان مجلس کرده اند، برای اعضای شورای 

نگهبان تبیین می شود.
به  تهدید  این  به  واکنش  در  نگهبان  عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای 
ایرناپالس می گوید که این شورا در چارچوب قانون اساسی و شرع درباره مصوبه 

مجلس اظهارنظر می کند و قطعاً تحت تأثیر فشار قرار نخواهد گرفت.
 CFT او در حالی که می گوید اکنون نمی تواند نظر نهایی شورای نگهبان درباره
را اعالم کند، تأکید دارد که شورای نگهبان تنها با کارشناسان جلسه برگزار می کند 

نه با افراد دیگر.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا تا االن پیامکی درباره CFT دریافت کرده 

است یا خیر گفت: تا االن پیامی برای بنده نیامده است.

نوبخت:

اقدام نمادین مسئوالن در شرایط بحرانی روحیه بخش 
است

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیل اخیر 
استان مازندران گفت: حضور مسئوالن و اقدام های اولیه آنان در شرایط بحرانی در 
میان سیل زدگان می تواند به افزایش روحیه آسیب دیدگان کمک کند، ضمن اینکه 

دولت را در کنار خودشان احساس می کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت 
سیل زدگان استان مازندران در رامسر افزود: بازدید میدانی مسئوالن از نقاط حادثه 
خیز این پیام را به حادثه دیدگان می دهد که دولت با تمام قوا در کنار آنها است و 

برای رفع مشکالت تالش می کند.
وی همچنین با اشاره به حادثه خیز بودن کشور گفت: دولت در نیمه نخست سال 
جاری یک هزار و 48 میلیارد تومان برای جبران خسارت های حوادث غیرمترغبه 

کشور پرداخت کرده است.
معاون رئیس جمهوری افزود: این میزان اعتبار پرداخت شده در سال جاری معادل 
4 برابر پرداختی دولت در سال گذشته بود، بطوری که پارسال 240 میلیارد تومان 

برای این منظور پرداخت شد.
وی با بیان اینکه سیل اخیر در مازندران رخدادی کم نظیر بود، افزود: دولت در 
جلسه روز چهارشنبه هفته جاری در خصوص میزان اعتبارات ، برای رفع مشکالت 

و خرابی های ناشی از سیل مازندران تصمیم گیری می کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به استاندار مازندران گفت: نیازهای شهرهای 
مناطق سیل زده هر چه سریعتر از فرمانداران اخذ تا پس از ارزیابی نهایی نیازهای 
اولیه و ضروری مردم حادثه دیده به من ابالغ شود تا برای تامین اعتبار، مصوبه آن 

در جلسه هیات دولت اخذ شود.
نوبخت همچنین عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی مازندران را در واقعه سیل 
اخیر قابل قبول دانست و گفت: باید تالش شود تا هر چه زودتر نیازهای مناطق 

سیل زده برطرف شود.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه پیش از این جلسه از 
مناطق سیل زده شهرستانهای نوشهر، عباس آباد، تنکابن و رامسر در غرب مازندران 

بازدید کرد.
بارش شدید باران همراه با سیل در روزهای جمعه و شنبه هفته جاری در استان 
مازندران خسارات زیادی به تاسیسات زیربنایی استان بخصوص شهرستان های 

غرب مازندران وارد کرد.
نوبخت پس از پایان این جلسه شهرستان رامسر را به قصد عزیمت به استان 

گیالن ترک کرد.

اخبار
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 وزیران پیشنهادی فردا در مجلس
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از معرفی وزیران پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به مجلس خبر داد. بهروز نعمتی عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، گفت: طی صحبتی که با محمود 

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری داشتم، بنا شده که وزیران پیشنهادی دولت فردا به مجلس معرفی شوند. وی افزود: پس از معرفی وزیران پیشنهادی دولت، مجلس 10 روز فرصت دارد تا جلسه رای اعتماد را برگزار کند. سخنگوی هیات رئیسه 
مجلس ادامه داد: احتماال جلسه رای اعتماد وزیران پیشنهادی سه شنبه یا چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود.

سناریو تکراری حاشیه سازان

FATF دیروز برجام امروز

 الریجانی:

 اجالس اوراسیا فرصتی مهم برای همکاری پارلمانی است

مالی  تامین  با  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  الیحه 
تروریسم به رغم همه حاشیه سازی ها دیروز در مجلس 
 CFT تصویب شد؛ این حاشیه ها نه محدود به بهارستان و
که تکرار مخالفت ها با دولت، برجام و انکار دستاوردهای 

ملی است.
 CFT به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دیروز یک شنبه الیحه
به عنوان آخرین الیحه از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی 
FATF با 143 رای موافق، 120 رای مخالف و پنج رای ممتنع از 
مجموع 271 نماینده حاضر در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسید و به این ترتیب نمایندگان موافقت خود را با پیوستن ایران به 
کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعالم کردند.
فرآیند طرح، بررسی و تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT(همچون لوایح »الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته )پالرمو(«، »اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی« و »الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم« با افت و خیزها و حاشیه های بسیاری همراه بود.

مالی  اقدام  ویژه  گروه  سیاه  لیست  در  سال 2008  از  ایران 
FATF به عنوان کشور دارای باالترین ریسک پولشویی معرفی 
شده است؛ با امضا و اجرای برجام و همچنین اقداماتی که در ایران 
به منظور مبارزه با پولشویی صورت گرفت، قرار گرفتن ایران در 
لیست سیاه به حالت تعلیق درآمد مشروط به اینکه 41 استاندارد 
استانداردها،  این  بین  از  اجرا درآورد،  به  و  پذیرفته  را   FATF
چهار الیحه فوق الذکر جنجال برانگیز شد اما گویا CFT بحث 

برانگیزترین الیحه بود.
دیروز همزمان با بررسی الیحه مبارزه با تامین مالی تروریسم 
تجمعی اعتراضی مقابل مجلس شکل گرفت، تجمع کنندگان 
نوشته هایی علیه FATF، دردست داشتند؛ »دست پخت غرب«، 
»برجام 2« و »نه به خیانت خواص« ـ نه به FATF، نه به خود 
تحریمی« و... در دست داشتند؛ کسانی که به زعم خود الیحه 
مورد بحث را » الیحه استعماری« و حتی »خیانت خواص« قلمداد 

کرده و در این راستا شعار می دادند.
اعتراض ها و حاشیه سازی ها فقط به دیروز، میدان بهارستان 
و خیابان مجاهدین اسالم و CFT محدود نیست، دست هایی 
پشت پرده این تجمع ها را هدایت می کند، چنانکه در برجام نیز 
اینگونه بود؛ تجمع ها نه فعال و آگاهانه بلکه منفعالنه و به تبعیت 
از جریانی است که از سال 92 همه مسائل کشور را دلواپسانه 
تعبیر و تفسیر می کنند، یک روز با دشمنان و فرصت طلبان 
خارجی همصدا می شوند و در ساز مخالفت با دولت مشروع و 
مردمی می دمند و زمانی دیگر سناریوی نفوذ را روی پرده می 
برند و دستاوردهای ملی را باج به دشمن و تقریبا هیچ می خوانند.

برخی به دنبال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، لوایح گروه 
ویژه اقدام مالی را به مجلس وقت ارائه دادند، اکنون همان افراد در 
جایگاه قضاوت نشسته و دولت کنونی را به سبب پیگیری لوایح 
مطرح شده در دولت دهم به چالش کشیده و نمایندگان موافق با 
پیوستن ایران به لوایح مورد بحث را آماج توهین، تهمت و تهدید 

قرار داده اند.
به  ایران  الحاق  مورد الیحه  آگاه در  و مسووالن  کارشناسان 
کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان 
آخرین الیحه از لوایح FATF ونحوه همکاری کشورها با این 
گروه و الزامات و استانداردهای مربوط به صورت شفاف و مستدل 
روشنگری کرده اند؛ رعایت استاندارهای گروه ویژه اقدام مالی و 
الحاق به کنوانسیون های چهارگانه، ضمانت ایجاد و ادامه تبادالت 
تجاری و بانکی ایران حتی با کشورهای همکار و دوست از نظر 

منافع راهبردی و تجاری با ایران به شمار می رود.

به رغم این شفافیت و حساسیت های بین المللی درباره پذیرش 
این لوایح و استانداردها، اسب سفسطه مخالفان همواره بر منطق 
و استدالل آنان پیشران شده بود؛ دیروز نمایندگان جریان مخالف 
و موسوم به جبهه پایداری در مجلس که از مدت ها پیش علیه 
لوایح مذکور مجادله و حتی خود در جمع معترضان به این موضوع 
سخنرانی می کردند، آبستراکسیون را برای رای نیاوردن این الیحه 
در مجلس پیش کشیدند، اخطار های بی پشتوانه دادند، اما این 
بار مخالفان نه از راه مجادله و نه با مغالطه، کاری از پیش نبردند 

و CFT تصویب شد.
مخالفان با زیر سوال بردن و انکار دستاوردهای برجام از دولت و 
تیم دیپلماسی خواستند که ضمانت کنند با رعایت استانداردهای 
FATF گره همه مشکالت کشور گشوده خواهد شد؛ وزیر خارجه 
با تاکید بر اینکه برجام توفیق ملت بود و نباید آن را به ضعف 
ملت تبدیل کرد، در پاسخ به آنان گفت: نمی توانیم تضمین بدهیم 

با پیوستن به الیحه cft مشکالت حل شود اما این تضمین را 
می دهیم که با نپیوستن به این الیحه آمریکا بهانه های مهمی برای 

افزایش مشکالت ما پیدا خواهد کرد.
مخالفان که به دنبال قربانی کردن منافع ملی در راه مطامع 
جناحی و بازی های سیاسی خود هستند، هربار بهانه ای تازه 
می تراشند؛ جایگاه والیت و رهبری نظام و خون شهدا را مایه 
مخالفت قرار می دهند، با هدف ایجاد فضا ارعاب، شفافیت آرا 
را تعبیر جناحی می کنند و خطاب به نمایندگان مجلس-به 
بیان خود نمایندگان- شدیدترین توهین و تهدیدها را به کار 
می برند و فارغ از درک ارتباطات و مناسبات به هم پیوسته 
بین المللی، برای تنیدن پیله انزوا تالش می کنند؛گویا خارج 
از ایران زندگی می کنند و با مشکالت و مسائل مردم و جامعه 
بیگانه اند و ضروت ها و حساسیت های ملی برای آنان محلی 

از اعراب ندارد.

رییس مجلس شورای اسالمی ایران گفت: اجالس اوراسیا و 
دیدار هیات های پارلمانی فرصتی مهم و مغتنم برای توسعه 

همکاری های پارلمانی بین کشورهای عضو است.
به گزارش ایرنا، دکتر علی الریجانی که امروز )دوشنبه( برای 
شرکت در سومین دور اجالس اوراسیا به شهر آنتالیای ترکیه 
سفر کرده است، در بدو ورود در مصاحبه با خبرنگاران، گردهمایی 
هیات های پارلمانی کشورهای اروپا و آسیا را یک پدیده نوظهور 
دانست و افزود: دو دوره این اجالس به میزبانی دومای روسیه و 
مجلس کره جنوبی برگزار شده و امروز سومین دور این اجالس 

در ترکیه آغاز می شود.
وی همچنین برگزاری این اجالس را موجب برقراری ارتباط 
نزدیک تر بین اعضا از نظر تجاری، توسعه پایدار و حفاظت از 
محیط زیست عنوان کرد و ادامه داد: برخی از این موضوعات و 
مسائل، پدیده های مشترک هستند و ما در این اجالس درباره 

پیمان های مالی و محیط زیست هم مذاکره خواهیم کرد.
رییس مجلس شورای اسالمی ایران مذاکره درباره موضوعات 
مرتبط با منافع همه کشورهای منطقه اوراسیا را از جمله محورهای 
این اجالس ذکر کرد و گفت: ما درباره توسعه کشورهای منطقه 

و تبادالت تجاری بین کشورهای اوراسیا هم مذاکره خواهیم کرد.
الریجانی اظهار داشت: این سفر به پیشنهاد و طراحی رئیس 
پارلمان دومای روسیه و کره جنوبی که از مدت ها پیش انجام شده 
مربوط می شود، بر این مبنا که کشورهای منطقه اوراسیا جلساتی 
با یکدیگر داشته باشند و اقتصاد و توسعه کشورهای منطقه اوراسیا 

را با رایزنی با یکدیگر انجام دهند.
وی با اشاره به افزایش تعداد پارلمان کشورهای عضو اوراسیا 
به بیش از 40 کشور بیان کرد: دو اجالس قبلی در روسیه و کره 

جنوبی مفید بود.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ایران برای شرکت 
در سومین اجالس مجالس اوراسیا عصر امروز وارد شهر آنتالیای 
ترکیه شد و مورد استقبال نائب رییس مجلس ترکیه قرار گرفت.

با  از امروز  سومین اجالس بین المجالس کشورهای اوراسیا 
حضور روسای مجلس 20 و هیات های پارلمانی از 18 کشور 
آسیایی و اروپایی به مدت سه روز در شهر آنتالیای ترکیه برگزار 
می شود. افضلی )نماینده اقلید(، خامکانی )نماینده زرند وکوه 
بنان( و علیرضا بیگی )نماینده تبریز(، رئیس مجلس را در این 

سفر همراهی می کنند.
الریجانی امروز در نخستین روز این اجالس پارلمانی قرار است 
با بینالی یلدریم میزبان اجالس و رییس مجلس ترکیه، ویاچسالو 
نائب رییس  و  ولودین رییس دومای دولتی فدراسیون روسیه 
مجلس سنای پاکستان در محل برگزاری اجالس در هتل کایا 

پالزو آنتالیا دیدار کند.
سومین اجالس بین المجالس اوراسیا فردا با پیام ویدئویی رجب 

طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رسما آغاز خواهد شد و سپس 
حدود 700 نفر به نمایندگی از مجالس 38 کشور مسائلی مانند 
همکاری اقتصادی، محیط زیست و توسعه پایدار را بررسی خواهند 

کرد.
مراسم افتتاحیه رسمی این اجالس فردا سه شنبه با سخنرانی 
بینالی یلدریم رییس مجلس ملی ترکیه برگزار می شود و هیات 

های پارلمانی به سخنرانی خواهند پرداخت.
اوراسیا،  در  اقتصادی  'همکاری  نشست  این  اصلی  موضوع 
محیط زیست، توسعه پایدار' تعیین شده و هدف از آن نیز ارزیابی 
موانع توسعه پایدار در سطح جهانی و منطقه و افزایش همکاری 

بین المللی برای رفع آن است.
امروز همچنین قرار است جلسه کمیته مشترک پیش نویس 

بیانیه نهایی تشکیل جلسه دهد.
بیانیه نهایی اجالس منتشر شده و هیات رییس  عصر فردا 

اجالس جلسه مصاحبه مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.
تایلند،  ترکیه،  ترکمنستان،  ازبکستان،  ویتنام،  کشورهای 
تاجیکستان، سریالنکا، اسلواکی، صربستان، عربستان سعودی، 
الئوس،  لیتوانی،  مغولستان،  پاکستان،  فیلیپین،  قطر،  روسیه، 
کویت، قرقیزستان، کره جنوبی، قزاقستان، اردن، ژاپن، عراق، ایران، 
اندونزی، مجارستان، چین، کامبوج، بلغارستان، برونئی، بوسنی و 
ارمنستان،  آذربایجان،  جمهوری  بحرین،  بالروس،  هرزگوین، 

افغانستان برای حضور در این اجالس اعالم آمادگی کرده اند.
پیش از این دوره اول و دوم اجالس مجالس اوراسیا در کره 

جنوبی و مسکو برگزار شده بود.

 جهانگیری:

دارو های مورد نیاز در هر شرایطی تامین می شود
معاون اول رییس جمهوری گفت: تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز 
کشور همواره از اولویت های دولت بوده است و در هر شرایطی دارو های 

مورد نیاز مردم تامین می شود.
»اسحاق  جمهوری،  رییس  اول  معاون  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
جهانگیری« روز دوشنبه درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع مدیریت 
تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم، افزود: دولت حساسیت ویژه ای 

نسبت به تامین داروی مورد نیاز مردم دارد.
وی صنعت دارو سازی را از جمله صنایع خوب و پراهمیت کشور برشمرد و یادآور 
شد: شرکت های داروسازی به ویژه شرکت های دانش بنیان فعال در این زمینه، نقش 
با اهمیتی در تامین داروی مورد نیاز دارند و حدود 96 درصد داروهای مورد نیاز در 

داخل کشور تولید می شود که این موضوع از افتخارات کشور است.
معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در همین راستا در سال جاری 3.5 
میلیارد دالر برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شده تا دغدغه ای در 

زمینه تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین گفت: 300 میلیون دالر نیز با مدیریت بانک مرکزی در اختیار 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان تنخواه قرار گرفته تا این وزارتخانه 
بتواند در مواقع ضروری و مورد نیاز از این منابع در جهت رفع مشکالت احتمالی تامین 

دارو استفاده کند.
وی به برخی مشکالت شرکت های داروسازی کشور در تامین نقدینگی مورد نیاز 
اشاره کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست این موضوع را در دستور کار خود قرار 

دهد و با تمرکز ویژه بر آن، مشکل نقدینگی این شرکت ها را حل و فصل کند.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری برخی گزارش ها از وجود قاچاق و خروج دارو 
از کشور، گفت: براساس گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان قاچاق 

دارو از کشور اندک است که البته الزم است وزارت کشور تمرکزی جدی نسبت به این 
موضوع معطوف دارد تا از پدیده قاچاق و خروج دارو از کشور به همین میزان اندک نیز 

جلوگیری شود و دغدغه ای در این خصوص وجود نداشته باشد.
جهانگیری ادامه داد: برای مبارزه با احتکار کاالهای اساسی و دارو نیز تصمیمات 
اتخاذ شده و تولید  اقتصادی قوای سه گانه  مناسبی در شورای عالی هماهنگی 
کنندگان نباید از پر بودن انبارهای رسمی خود نگرانی داشته باشند چرا که پر بودن 
انبارهای رسمی کشور موضوعی مثبت است و احتکار و اخالل به مواردی اطالق می 

شود که افرادی بخواهند کاال و دارو را از چرخه توزیع و دسترس مردم خارج کنند.
وی از وزارت امور خارجه خواست موضوع تحریم واردات دارو و تجهیزات پزشکی 
توسط آمریکا و سنگ اندازی این کشور بر سر راه استفاده از منابع مالی ایران در خارج 
از کشور برای واردات دارو را از طریق مجامع و محاکم بین المللی پیگیری حقوقی کند.

مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسالمی هم در این نشست با تاکید 
بر ضرورت تقویت و حمایت از شرکت های داروسازی کشور گفت: حفظ و نگهداری 
از تجهیزات و لوازم پزشکی و مدیریت تقاضا نقش مهمی در مدیریت تامین دارو و 

تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم دارد.
دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه با 
یادآوری این که قاچاق در زمینه دارو در کشور به صورت سازمان یافته نیست و میزان 
آن اندک است، مهم ترین مشکل شرکت های داروسازی کشور را کمبود نقدینگی 
عنوان کرد و خواستار توجه هر چه بیشتر دولت برای رفع دغدغه این شرکت ها شد.

وی همچنین از تعیین کارگروهی برای تشکیل پرونده کسانی که به دلیل تحریم 
های دارویی آمریکا با مشکل مواجه شده اند، خبر داد و گفت: این گونه پرونده ها 
با جدیت و به سرعت از طریق وزارت امور خارجه کشورمان در مجامع بین المللی 

پیگیری خواهد شد.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطالعات، نیرو، 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، 
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون رییس جمهوری در امور زنان 
و خانواده، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و رییس 
هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گزارشی از مدیریت تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم 
ارائه کرد و ضمن تشریح وضعیت موجود به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته و 

پیگیری های انجام شده در جهت رفع کمبودها پرداخت.


