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اخبار
وزیر جهاد کشاورزی:

همکاری های کشاورزی بین ایران و
عراق باید توسعه یابد

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت امضای
توافقنامه تجاری ترجیحی بین جمهوری
اسالمی ایران و عراق برای توسعه همکاریهای
تجاری و کشاورزی دو کشور تاکید کرد.
کاظم خاوازی ،در دیدار با «عالء احمد
الجبوری» ،وزیر تجارت عراق ضمن تشکر از
همکاریهای این کشور با ایران در شرایط
تحریمهای آمریکا ،اظهار کرد :جمهوری
اسالمی ایران بر استمرار همکاریهای تجاری و
کشاورزی خود با کشور عراق اصرار دارد و در
این راستا از هیچ تالشی دست بر نخواهد داشت.
وی افزود :ایران برای خروج عراق از شرایط
بحرانی کمک خواهد کرد تا مراودات تجاری بین
دو کشور پابرجا باشد.
خاوازی با اشاره به توافقات به عمل آمده
در سفر رئیس جمهوری ایران به عراق در سال
 ۱۳۹۷خاطرنشان کرد :امیدواریم در بخش
کشاورزی و تجارت این توافقات بیش از پیش
پیگیری شود تا شاهد رشد مراودات کشاورزی
بین دو کشور باشیم.
وی افزود :سیمای کشاورزی عراق و ایران
به گونهای است که دو کشور میتوانند تراز
تجاری خوبی داشته باشند که این امر ،مستلزم
همکاریهای بانکی ،مکانیزمهای پرداختهای
پولی و گفتگوی کارشناسان دو طرف در
بخشهای مختلف است .وزیر جهاد کشاورزی با
بیان اینکه تمام مسائل بخش کشاورزی و تجاری
ایران و عراق به سه گروه مسائل پایهای ،بازرگانی
و سرمایهگذاری در عراق تقسیم میشود ،تصریح
کرد :در بخش مسائل پایهای کشاورزی ،هجوم
ملخها ،آفات و بیماریها قابل توجه است که
زراعت و باغبانی ایران و عراق را تحت تأثیر قرار
میدهد و نیازمند همکاریهای مشترک بین دو
کشور به خصوص در موضوع مهم ملخ صحرایی
است.خاوازی با اشاره به امکانات ویژه ایران در
زمینه تحقیقات و آموزش کشاورزی ،عنوان کرد:
این امکانات و تجارب میتواند بین دو کشور
تبادل شود.وی در خصوص تجارت ،صادرات،
واردات و تراز تجاری دو کشور اذعان کرد :ایران
باید با وزارت کشاورزی یا وزارت تجارت عراق به
یک توافق نامه ترجیحی برسد تا با امضای آن
بسیاری از مشکالت تجاری موجود بین دو کشور
مرتفع شود ،به عنوان مثال صادرکنندگان ما در
معرض ورود یک کاال از کشور دیگر به عراق قرار
میگیرند و یا بدون اطالع با تعرفه وارداتی جدید
مواجه میشوند که اگر در قالب این موافقتنامه
ترجیحی برنامه دو طرف و نیازهای دو کشور
اعالم شود به تسهیل روابط کمک خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد :مشکالت
صادرات سیب ایران به عراق که چندین سال
است در دستور کار قرار دارد ،در قالب این
موافقتنامه ترجیحی میتواند برطرف شود.
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آغاز به کار کمیسیون مشترک اقتصادی توسعه همکاری ایران و عراق

گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری

وزیر نیرو گفت :برای توسعه مناسبات تجاری
بین ایران و عراق نیازمند موافقتنامههای متعددی
از جمله اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،تشویق و
حمایت از سرمایهگذاری متقابل ،تعرفه ترجیحی،
همکاریهای گمرکی و توافقهایی از این دست
هستیم .
رضا اردکانیان وزیر نیرو دی ماه سال جاری در
آئین آغاز بهکار چهارمین کمیسیون مشترک اقتصادی
توسعه همکاری ایران و عراق که با حضور مدیران
ی رتبه دو کشور و تنی چند از فعاالن اقتصادی
عال 
در ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد ،گفت :در
زمینه انرژی ،برق و گاز و همچنین منابع آبی ،آمادگی
داریم توافقهای انجام شده را عملیاتی و همچنین
توافقنامههای جدیدی را در چارچوب موافقتنامههای
قانونی موجود تدوین کنیم و همکاریهای دو کشور
در این دو عرصه نیز توسعه پیدا کند.
وزیر نیرو با اشاره به شهدای مقاومت ،اظهار
داشت :این اجالس بعد از  6سال وقفه ،امروز و
فردا در تهران برگزار میشود و مصادف با نخستین
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی
المهندس است که این شهادت و سالگرد را به پیشگاه
رهبران ،دولت و مردم دو کشور دوست و برادر تسلیت
و تعزیت عرض میکنم.
وی ضمن اشاره به ادامه مذاکرات بین دو کشور
افزود :امید است این اجالس که با حضور فعال هیئت
بلندمرتبه عراقی و ایرانی در بخشهای دولتی و
خصوصی ادامه خواهد یافت و با مذاکرات دو جانبه دو

هیئت به امضای اسنادی در توسعه همکاریها منجر
خواهد شد ،مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری را
هموارتر کند.اردکانیان ،اضافه کرد :بعد از سفر رئیس
جمهوری اسالمی ایران به عراق و سفر نخست وزیر
فعلی و نخست وزیر سابق عراق به تهران و توافقهایی
که در سطوح عالی میان رهبران دو کشور انجام گرفته
امید است ،کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی
بتواند طرحهای اجرایی مربوط به عملی کردن منویات
رهبران سیاسی دو کشور را به نتیجه برساند .عضو
کابینه دولت دوازدهم گفت :برای توسعه مناسبات
تجاری نیازمند موافقتنامههای متعددی از جمله

اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،تشویق و حمایت از
سرمایهگذاری متقابل ،تعرفه ترجیحی ،همکاریهای
گمرکی و توافقهایی از این دست هستیم که
ی آنها در
امیدواریم مراحل تدوین ،امضا و پیگیر 
دستور کار قرار بگیرد .وی ادامه داد :بحث توسعه
خطوط مواصالتی بین دو کشور و تسهیل امر حمل
و نقل از جمله حمل یکسره کاال نقش مهمی در
توسعه روابط تجاری خواهد داشت ،امیدواریم با
مذاکرات پیش رو و جلساتی که وزیر تجارت عراق با
وزرای ایرانی و مقامهای مسئول و همچنین با معاون
اول رئیس جمهوری در خالل سفر خواهند داشت،

قدمهای خوبی نیز در این عرصه برداشته شود.
اردکانیان با اشاره به بیماری کووید  19تصریح
کرد :در عرصه مسائل بهداشتی و درمانی ،آمادگی
داریم ،ضمن عملیاتی کردن توافقهای قبلی ،در زمینه
مبارزه با بیماری کووید  19هم در این ایام از امکاناتی
که در کشور ما فراهم است ،خواهران و برادران عراقی
نیز بهرهمند باشند.این مقام مسئول ،گفت :به عنوان
جمهوری اسالمی ایران ،عمران و آبادانی و مصالح
کشور خودمان را در عاری شدن منطقه از حضور
بیگانگان میدانیم و این امر مستلزم توسعه تواناییهای
مردم منطقه در رفع حوادث و نیازهای خودشان است.
وی اضافه کرد :از این حیث در راستای مصالح کشور
ایران و همچنین منطقه آمادگی و اشتیاق داریم که
همه تجربیات ،دانش و تخصص خود را در جهت رفع
نیازهای همسایگان خود در طبق اخالص عرضه کنیم
که حضور شرکتها و سرمایهگذاران و کارآفرینان و
تولید کنندگان ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه
دقیقا از همین سیاست و راهبرد سرچشمه میگیرد.
اردکانیان اظهار امیدواری کرد ،هر چه وسیعتر و
سریعتر ،همسایگان ما به خوداتکایی در رفع نیازهای
تخصصی خود برسند ،همان گونه که ما این مسیر
را در چهار دهه گذشته با وجود جنگ نظامی و
جنگ اقتصادی تحمیلی و همه تحریمها پشت سر
گذاشتیم و دستاوردهای ارزنده ای داشتیم ،با اشتیاق
این توانمندیها و تجربیات را در راستای مصالح خود
و منطقه به خواهران و برادران خود در کشورهای
همسایه عرضه میکنیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد:

واردات برنج پاکستانی در مقابل صادرات برق

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در مقابل صادرات برق از
کشور پاکستان ،می توانیم برنج وارد کنیم که این مهم منتظر تصویب
در دستگاههای مرتبط در پاکستان از جمله بانک مرکزی این کشور
است.
واردات برنج در مقابل صادرات برق به پاکستان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،علیرضا رزم حسینی در گفتوگوی تلفنی با عبدالرزاق داوود
«مشاور نخست وزیر و وزیر صنعت ،بازرگانی ،نساجی ،تولید و سرمایه
گذاری پاکستان با ابراز خرسندی از بازگشایی مرز ریمدان -گبد
بر گسترش فعالیت های این مرز ،برای توسعه مراودات تجاری و
همکاری های میان دو کشور تاکید کرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن خواستار شدن برگزاری هر
چه زودتر برگزاری نهمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور
ایران و پاکستان برای حضور عبدالرزاق داوود در نهمین نشست
کمیته مشترک تجاری دو کشور در تهران ،ابراز امیدواری کرد و
افزود :با امضای تفاهم نامهها و توافقنامههای مشترک در این نشست،
همکاریهای میان دو کشور توسعه خواهد یافت.
اعالم آمادگی کشورمان برای توسعه مبادالت تجاری مرزی
با پاکستان

وی با اشاره به تصویب مصوبات مربوط به مبادالت مرزی در

مجلس شورای اسالمی ایران عالقه مندی کشورمان را برای توسعه
مبادالت با پاکستان در حوزه مرزها اعالم کرد.
رزم حسینی همچنین با اشاره به بازگشایی مرز ریمدان-گبد
به عنوان دومین مرز رسمی میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که
با توافق طرفین به زودی شاهد گشایش مرز سوم میان دو کشور و
توسعه مراودات بیشتر نیز باشیم.
مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد نهایی شود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان همچنین با اشاره به
مذاکرات قبلی در خصوص تهاتر کاال میان دو کشور ،گفت :در مقابل
صادرات برق ،از کشور پاکستان برنج می توانیم وارد کنیم که این
مهم منتظر تصویب در دستگاههای مرتبط در پاکستان از جمله بانک
مرکزی این کشور است.
دعوت از سرمایه گذاران پاکستانی برای فعالیت در مرز
میرجاوه یا چابهار

رزم حسینی با یادآوری ظرفیت تجار توانمند در پاکستان،
آمادگی کشورمان را برای دعوت از سرمایه گذاران و تجار پاکستانی

مخالفت ایران با پیشنهاد پوچ و بیشرمانه
کرهجنوبی

همتی :مشکل ما ۵۰میلیون دالر نیست؛
۷میلیاردمان را بدهید

رئیسکل بانک مرکزی در قبال پیشنهاد
سخیف ،واهی و پوچ مقام کرهای درباره
آزادسازی دالرهای بلوکهشده ایران گفت :مشکل
ما با  ۲۰یا  ۵۰میلیون دالر حل نمیشود و کره
باید  ۷میلیارد دالر ایران را بههمراه سود این
پول برگرداند.
مذاکرات مقامات ایران با کره جنوبی برای
آزادسازی منابع بلوکهشده ایران در کره روز
گذشته بهصورت رسمی در بانک مرکزی انجام
شد 7 .میلیارد دالر از منابع ارزی بانک مرکزی
سالهاست در کره جنوبی بلوکه شده است و کره
بهبهانه تحریم آمریکا از آزادسازی این منابع
امتناع میکند.
این درحالی است که مسئوالن بانک
مرکزی و وزارت امور خارجه در دیدار با هیئت
کرهای تأکید کردهاند که منتظر روی کار آمدن
بایدن نباشند و پولهای ایران را فورا ً برگردانند.
در دیدار عبدالناصر همتی رئیسکل بانک
مرکزی ایران با چوی جونگ کان ،قائممقام وزیر
امور خارجه کره جنوبی راههای وصول این پول
بررسی شد.
در این جلسه مقام کرهای پیشنهاد داده
است که بهازای این پول آمبوالنس و کیت
تشخیص کرونا به ایران بدهد اما همتی رئیسکل
بانک مرکزی ضمن مخالفت با این پیشنهاد اعالم
کرده است که «مشکل ما با  20یا  50میلیون
دالر حل نمیشود و کره باید  7میلیارد دالر
ایران را بههمراه سود این پول برگرداند ،چراکه
هماکنون کره در حال استفاده از منابع ایران
است».
ایران از این پول تمایل دارد برای غذا ،دارو
و کاالهای مورد نیاز خود استفاده کند ولی کره
با پیشنهادهای واهی خود سعی در فرافکنی
دارد چراکه ایران اآلن خود تولیدکننده کیت
کروناست و نیازی به کیتهای کرهای ندارد.

انتخاب بانک ملت به عنوان مشاور
پروژه سامانه هوشمند وزارت اقتصاد

رزم حسینی تأکید کرد که با برگزاری نهمین کمیته مشترک و
رایزنی های انجام شده ،مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد نهایی شود.
استفاده از ظرفیت تهاتر کاال برای تعمیق مناسبات تجاری دو
کشور

بانك

برای سرمایه گذاری در مرز میرجاوه یا مناطق آزادی همانند چابهار
اعالم کرد .وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیری که بر کاهش
مبادالت تجاری میان دو کشور و تمامی کشورهای دنیا داشته است،
گفت :نهمین کمیته مشترک تجاری دو کشور سرآغاز دور جدیدی از
همکاری ها برای گسترش مبادالت باشد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت خواست تا معاونان دو طرف در
سطح ملی و دو استاندار در سطح محلی مذاکرات مجازی را برای
تهیه پیش نویس تفاهم نامه ها و توافقنامه ها برای نشست آتی دو
طرف آماده کنند.

وزیر ورزش و جوانان:

سرخآبیها در دروازه شورای پذیرش بورس هستند
وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد :بررسیهای
فنی مربوط به خصوصی سازی  ۲باشگاه پرسپولیس
و استقالل انجام شده است و هم اکنون در دروازه
شورای پذیرش بورس هستیم.
مسعود سلطانی فر در پایان جلسه کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با حضور در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری
صدا و سیما مبنی بر چگونگی ادامه روند خصوصی
سازی باشگاههای پرسپولیس و استقالل گفت:
همانطور که در هفتههای اخیر گزارش دادیم این
کار در چارچوب ضوابطی که بازار سرمایه دارد و
همچنین سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی
این امر با جدیت ،دقت و حساسیت در حال پیگیری
کردن آن است کار در حال انجام شدن است.
وی گفت :برخی از اظهارنظرهای
غیرکارشناسی را شنیدم که البته خیلی هم جای
ایراد ندارد ،کسانی که اظهارنظر میکنند از الزامات
سازمان خصوصی سازی و بازار سرمایه بی اطالع
هستند.
وزیر ورزش و جوانان افزود :هر شرکتی
بخواهد از طریق بازار سرمایه سهام ریز آن واگذار
شود حتما باید همه حساب و کتاب ها ،دارایی ها،
طلبها و بدهی باید شفاف و روشن باشد یعنی اگر
شرکتی همه این اطالعاتش کامل نباشد قطعا مورد
تایید شورای پذیرش بورس قرار نمیگیرد.
سلطانی فر گفت :ما هم اکنون در دروازه
شورای پذیرش بورس هستیم ،کار سنگینی که
در این هفت الی هشت ماهه اخیر بعد از مصوبه
 ۱۸فروردین سال  ۱۳۹۹هیات عالی واگذاری
شرکتهای دولتی به ریاست آقای دژپسند انجام
شد واقعا کاری بود که در حالت طبیعی شاید چند
ساله انجام میشد ،اما عزم جدی در وزارت ،سازمان
خصوصی سازی و عالی بورس داشتیم و همگرایی
که داشتیم کار خوب پیش رفت.
وی افزود :اسناد مالکیتهای این  ۲باشگاه که

دو تا مربوط به استقالل و  ۲تا مربوط به پرسپولیس
چند ده سال بالتکلیف بود ،ما هم تکلیف معارضین
را روشن کردیم ،اسناد قطعی ،مصوبات دولت را
برای واگذاری قطعی آن گرفتیم همه این کارها در
 ۹ماهه گذشته انجام شده است.
وزیر ورزش و جوانان گفت :حسابرسیهای
مرحله آخر آن انجام شده و االن صورتهای مالی
 ۶ماهه آنها در حال آماده شدن است ،چون از
مجمع تا کنون باید صورتهای مالی مشخص
شود و گزارش مربوط به بودجه سالهای آینده و
همچنین امیدنامه باید تهیه شود.
سلطانی فر افزود :این  ۲باشگاه در آستانه
ورود به شورای پذیرش بورس هستند ،شورای
پذیرش بورس با کسی رودربایستی ندارد اگر اسناد
و مدارک کافی باشد مجوز عرضه سهام را از طریق
بازار سرمایه صادر میکند اگر غیر از این باید صادر
نخواهد کرد.
وی گفت :برخیها میخواهند این بحثها
را سیاسی کنند که یا مطلع نیستند یا از شفاف
شدن برخی از این امور صدمه میبینند اجازه
دهند این مسائل در بستر فعالیتهای کارشناسی
توسط سازمان خصوصی و بورس اوراق بهادار و بازار
سرمایه انجام شود.
وزیر ورزش و جوانان افزود :واگذاری به بخش
خصوصی به این شکل است که در ابتدا حدود ۱۰
تا  ۲۰درصد سهام به صورت سهام ریزی عرضه
میشود تا کشف قیمت شود و بعد از آن و دورهای
که قیمتها در بازار به ثبات رسید بقیه آن از طریق
بورس واگذار میشود.
سلطانی فر گفت :این واگذاری به هیچ فردی
انجام نمیشود ،بازار بورس یعنی عرضه سهام ریز و
همانطور که گفتم تهیه گزارشات ،مدارک و اسناد
باجدیت دنبال شده است و در چارچوب ضوابط
بازار سرمایه ،سازمان بورس و اوراق بهادار و با
مدیریت سازمان خصوصی ساز انجام خواهد شد.

معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد؛

تراکنشهای بدون کدملی از اوایل بهمن پذیرش نمیشود

معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش
تراکنشهای بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل
بهمن خبر داد و گفت :از  ۵بهمنماه امسال ،تمام
تراکنشهای بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می
خورند .مهران محرمیان ،معاون فناوریهای نوین بانک
مرکزی از عدم پذیرش تراکنشهای بدون کد ملی
یا شناسه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت:
برای اشخاص حقیقی« ،کد ملی» و برای اشخاص
حقوقی« ،شناسه ملی» آنها« ،کد شهاب» قلمداد
میشود و از  ۵بهمنماه امسال ،تمام تراکنشهای
بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت میخورند.
وی افزود :این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی

که اطالعات هویتی ایشان نزد بانکها و مؤسسات
اعتباری موجود است ،نخواهد داشت و صرفاً حسابها
و تراکنشهایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متأثر
خواهد کرد .به گفته محرمیان ،در راستای اجرای
قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت
تمام تراکنشهای بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از
انجام تراکنشهایی که مشخص نیست به کدام شخص
حقیقی یا حقوقی مربوط هستند جلوگیری کنیم و
در این زمینه ،تاکنون فعالیتها و اقدامات زیادی به
ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال ،سازمان ثبت
شرکتها ،وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط انجام
شده است.

جلسه هم اندیشی مسووالن مدیریت امور
بازرسی و نظارت با مدیرکل دفتر بازرسی وزارت
امور اقتصادی و دارایی در زمینه سامانه های
نظارتی بانک ملت در قالب صبحانه کاری برگزار
شد.
دکتر عبدالهی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت
امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با تسلیت
ایام فاطمیه و نخستین سالگرد شهادت سردار
سلیمانی و ابومهدی المهندس ،به پیاده سازی
سامانه هوشمند در وزارت اقتصاد و  18زیر
مجموعه آن اشاره کرد و با قدردانی از مدیرعامل
بانک ملت ،این بانک را به عنوان مشاور پروژه
معرفی کرد.
وی افزود :با توجه به توانایی ها و پیشرفت
های مدیریت امور بازرسی و نظارت بانک ملت
در استفاده از فناوری و تکنولوژی های نوین
برای پیاده سازی سامانه های نظارتی ،این بانک
به عنوان مشاور پروژه سامانه هوشمند وزارت
امور اقتصادی و دارایی انتخاب شده است .
دکتر عبدالهی با اشاره به بحث نظام کنترل
های داخلی دستگاه ها تاکید کرد :در سال
 2018در کشور انگلستان و  125کشور دنیا،
اصلی ترین موضوع نداشتن یا ضعف سیستم
کنترل های داخلی بوده است .
به گفته وی ،در این دوره دکتر دژپسند
مبحث خانواده هوشمند از قبیل خزانه داری
الکترونیک ،سامانه هوشمند نظام جامع
بانکداری ،سامانه حوزه بیمه و  ...را مطرح
کرد و در این راستا وزارت اقتصاد با تاکید بر
نظارت سیستمی و سامانه ای ،از این فرصت
برای طراحی سامانه ای هوشمند در این مرکز
استفاده کرد تا سامانه ای جامع را جهت نظارت
بر کل  18زیرمجموعه مالیاتی ،گمرک ،بورس و
بیمه راه اندازی کند.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد ادامه
داد :در بررسی سامانه های طراحی شده ازسوی
دستگاه ها و ارگان های مربوطه  ،سامانه های
نظارتی بانک ملت به عنوان یکی از بهترین و
جامع ترین برنامه های نظارتی ازسوی وزارت
امور اقتصاد و دارایی انتخاب شده است.
علیرضا حمیدی ،مدیرامور بازرسی و
نظارت بانک ملت نیز در سخنانی با اشاره به
سند چشم انداز و برنامه راهبردی  1404کل
کشور و همچنین قدردانی از حمایت ها و
توجه ویژه مدیرعامل بانک به توسعه بازرسی
سیستمی و در لحظه ،گفت :از الزامات تحقق
اهداف ،داشتن زیرساخت های بسیار کارآمد و
قوی در فضای مجازی است که در این زمینه،
بانک ملت درحوزه های مختلف به ویژه حوزه
بازرسی و نظارت ،اقدامات قابل مالحظه ای انجام
داده است .
به گفته وی ،در این راستا مدیریت
امور بازرسی و نظارت بانک ملت ،لزوم
مهاجرت از بازرسی سنتی به سمت بازرسی
مستمر با اتکا به بستر فناوری اطالعات را
سرلوحه اقدامات خود قرار داده و نسبت
به ایجاد سامانه های نظارتی اقدام کرده
است .ضمن این که قابل ذکر است که در
شیوه بازرسی مستمر ،بیش از  75درصد از
عملکرد شعب ،به صورت مداوم و هدفمند
مورد بازرسی قرار می گیرد.
در این جلسه که دکتر عبدالهی مدیرکل
دفتر بازرسی وزارت اموراقتصادی و دارایی ،دکتر
احمد گرجی ،مسوول نظارت همگانی سازمان
بازرسی کل کشور ،سرهنگ حمیدی و سرهنگ
بهرامی از پلیس امنیت ناجا ،نمایندگان ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمیدی مدیر امور ،
غالمی قائم مقام و معاونان مدیریت امور بازرسی
و نظارت در آن حضور داشتند ،سامانه های
نظارتی بانک ملت از سوی مسووالن واحدهای
نظارت بر سامانه های بانکی و بهبود مستمر
ابزارهای نظارتی ،معرفی شد.

