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 تایید افزایش سرمایه 222 درصدی 
بانک صادرات

از میان شرکت ها و بانک هایی که در این برهه زمانی 
تقاضای افزایش سرمایه داده اند، با افزایش سرمایه معقول 
222 درصدی بانک صادرات ایران موافقت ش��ده است. 
بانک صادرات ایران برای پوش��ش زیان انباشته موجود، 
با توجه به قانون تجدید ارزیابی دارایی ها، بانک پیشنهاد 
تجدی��د ارزیابی معقول 222 درص��دی را طی نامه زیر 
ارائه داده است: "با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل 
زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار به پیوست گزارش توجیهی هیئت 
مدیرة به منظور پیش��نهاد افزایش سرمایه از مبلغ 57 
ه��زار و 800 میلی��ارد ریال به مبل��غ 168 هزار و 563 
میلیارد و 208 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها به منظور اصالح س��اختار س��رمایه و خروج از 
شمولیت ماده 141 اصالحیه قانون تجارت که در تاریخ 
س��یزدهم بهمن ماه س��ال 97 به تصویب هیئت مدیره 
رس��یده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی 
ارسال شده، ارائه می شود. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت 
به گزارش مذکور متعاقبا اطالع رسانی می شود." که در 
نتیجه با توجه به درخواس��ت افزایش س��رمایه از سوی 
بانک، حس��ابرس و بازرس قانونی، با افزایش سرمایه از 
مبل��غ5 هزار و 780 میلی��ارد تومان به مبلغ 18 هزار و 
656 میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به 
منظور اصالح ساختار سرمایه و خروج از شمولیت ماده 
141 قان��ون تجارت موافقت کرد. میزان زیان انباش��ته 
بان��ک طی دوره 9 ماهه منتهی به آذر 97 مبلغ 9 هزار 
و 500 میلی��ارد تومان اس��ت. اخت��الف ارزش دفتری 
دارایی ه��ا با ارزش واقعی دارایی ها و اس��تفاده از قانون 
تجدی��د ارزیابی دارایی ها با توجه به دارایی ثابت  6 هزار 
میلیارد تومانی بانک که به ارزش دفتری قدیم ثبت شده 
اس��ت می تواند موجب از بین رفتن زیان ش��ود. بررسی 
میزان افزایش سرمایه و زیان انباشته بانک صادرات ایران 
نشان می دهد، میزان سرمایه افزایش یافته بانک دو برابر 
میزان زیان انباش��ته آن بوده که با افزایش س��رمایه دو 
برابری نسبت به زیان انباشته، پیش بینی می شود زیان 

شرکت پوشش داده شود.

 اهدای تجهیزات بیمارستانی توسط
بانک  ایران زمین به زلزله زدگان کرمانشاه

بانک ایران زمین به منظور رفع احتیاجات درمانی 
و در راس��تای اجرای مسئولیت اجتماعی خود پس از 
بررسی و نیازسنجی از منطقه زلزله زده کرمانشاه، یک 
دس��تگاه هماتولوژی و چند دستگاه تهیه آب مقطر به 

بیمارستان سرپل ذهاب اهدا کرد. 
در همین راستا هادی قدیمی معاون عملیات بانکی 
بانک ایران زمین، با اشاره به اقداماتی که از سال گذشته 
توس��ط این بانک درخصوص کمک به هموطنانمان در 
کرمانش��اه انج��ام گرفته گفت: همزمان ب��ا وقوع زلزله 
ب��ا تصمیم هیات مدیره بانک و نیازهایی که از س��وی 
ارگان های ذیربط اعالم ش��ده بود سعی شد اقالم مورد 

نیاز مردم منطقه تهیه و برای آنها ارسال شود.

 تعامل مثبت و دیدگاه حمایتی
بانک کشاورزی از کمیته امداد 
س��یدپرویز فت��اح رئی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام 
خمین��ی)ره( در دی��دار با روح ال��ه خدارحمی رئیس 
هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل بانک کش��اورزی ضمن 
قدردان��ی از تعامل مثب��ت و دی��دگاه حمایتی بانک 
کشاورزی در پرداخت تسهیالت خوداشتغالی و توسعه 
پایدار روس��تایی به مددجویان این کمیته، پیش بینی 
ک��رد با توجه به روند صع��ودی و عملکرد مثبت، این 
بانک تا پایان س��ال جاری بیش از 95 درصد تعهدات 

خود را به انجام برساند.
فت��اح در این جلس��ه که با حض��ور مدیران بانک 
کش��اورزی و کمیته امداد برگزار شد، به آمارعملکرد 
بانک کش��اورزی در پرداخت تس��هیالت تبصره 16 و 
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به مددجویان کمیته 
امداد اش��اره کرد و اظهار داشت: در سال جاری بیش 
از 104میلیارد تومان تس��هیالت از محل اعتبار طرح 
توسعه اش��تغال پایدار روستایی به مددجویان کمیته 
امداد پرداخت شده و این کمیته برای بازپرداخت آن 

به بانک قول مساعدت و همکاری داده است.

 لزوم حمایت های الزم
برای تسریع پروژه های پیشران کردستان

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
و مدیرعام��ل بانک پارس��یان در جریان س��فر یک روزه 
عبدالناص��ر همتی رئی��س کل بانک مرکزی به اس��تان 
کردستان، به همراه وی در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی این اس��تان حضور یافت و به بررس��ی 

مشکالت سرمایه گذاران و تولید کنندگان پرداخت.
در این جلس��ه که استاندار کردس��تان نیز حضور 
داشت؛ عالوه بر پرویزیان، مدیران عامل بانک ها، رئیس 
صندوق توس��عه ملی و معاون نظارت بانک مرکزی نیز 
رئیس کل بانک مرکزی را همراهی کردند. همچنین در 
ادامه این س��فر، پرویزیان، در راس��تای سیاست بازدید 
ادواری از شعب، از شعبه سنندج بانک پارسیان بازدید 
کرد و ضمن گفت وگوی صمیمانه با همکاران در جریان 

روند فعالیت و عملکرد شعب قرار گرفت.

اخبار

سرمایه گذاری ۱2۰۰ میلیارد تومانی در منطقه آزاد ارس
مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: در 10 ماهه امسال 1200 میلیارد تومان 
س��رمایه گذاری صورت گرفته که 8800 میلی��ارد تومان آن ریالی و 40 میلیون 

دالر آن ارزی بوده است.
محسن نریمان اظهار کرد: ویژگی مهم منطقه آزاد ارس این است که در 4 زون 

منفصل به عنوان یک یک منطقه آزاد تشکیل شده است. وی افزود: منطقه آزاد ارس 
51 هزار هکتار مساحت دارد که عمده آن در کنار رودخانه ارس قرار دارد. این منطقه در 

تولید محصوالت گلخانه ای در بین مناطق آزاد کشور رتبه نخست را در اختیار دارد.
وی افزود: یکی از راهکار هایی که موجب می ش��ود تحریم موفق نش��ود گره خوردن 
منافع کش��ور به ویژه با کش��ور های همسایه اس��ت و در 10 ماهه امسال 1200 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که 8800 میلیارد تومان آن ریالی و 40میلیون دالر 

آن ارزی بوده است.  میزان

تجارت
گرانی خودرو ربطی به فرمول وزارت صمت ندارد

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: گرانی خودرو ارتباط��ی با بکارگیری 
فرمول این وزارتخانه ندارد و برای ارزانی خودرو تولید باید افزایش یابد.

 رض��ا رحمانی درباره برخی ادعا ها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت 
برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی دوباره در بازار منجر ش��ده است، گفت: 

گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این ش��یوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید 
باید افزایش پیدا کند. وی با اش��اره به راهکار الزم برای کاهش قیمت خودرو، اظهار 
کرد: تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت ها کاهش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون تسهیالتی به قطعه سازان پرداخت نشده، 
در صورتی که این تس��هیالت پرداخت ش��ود تولید افزایش پی��دا می کند و بازار خودرو 
ساماندهی می شود. وی همچنین درباره نحوه توزیع گوشت در بازار، خاطرنشان کرد: در 

رابطه با این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شود.  خانه ملت

اتول
صنعت بانکرینگ باید فعال شود

وزیر راه و شهرس��ازی از حمایت دولت از تولیدکنندگان و بهره برداران داخلی 
شناور در جهت شکوفایی صنایع داخلی دریایی خبر داد.

محمد اس��المی گفت: ما 5 ه��زار و 700 کیلومتر مرز آب��ی داریم که یکی از 
مولفه های قدرت کش��ور به حساب می آید و هرچه به اقتصاد دریامحور کم توجهی 

کنیم به اقتدار ملی کم توجهی شده است. وی با تأکید بر اینکه باید به حداکثر نقاط 
دریایی جهان س��فر کرده و ناوگان دریایی ما در آنها حضور داش��ته باشد، افزود: نباید از 

فرصت های دریایی غافل باش��یم. تحریم ها از بدو انقالب تاکنون همواره وجود داشته است. 
تحریم ها حول محورهایی قرار گرفته که اقتدارآفرین است تا رشد ملت ایران را متوقف کند.

وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه افزود: ما تنها یک راه داریم و آن حرکت یکپارچه و 
پیش��رفت برای گسترش توان خود در دریاهاست بنابراین باید موانع پیش رو را حذف و 

نقاط قوت را تقویت کنیم.  وزارت راه و شهرسازی

یل گاردر

آگهى تغييرات شــركت نيكان مقدم ســازان آتيه (با مسئوليت محدود) به 
شماره ثبت 723 و شناسه ملى 14007458161 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/8/13 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : آقايان شــير محمد آذرى كد ملى 
0829304495 ، حسين آذرى كد ملى 0829897951 ، ولى آذرى كد ملى 
0829764348 ، مرتضى مقدم كد ملى 6359071649 (همگى از شــركا) 
و آقاى جواد حاتمى كوران تركيه كد ملى 6359072262 (خارج از شركا) به 

عنوان اعضاى هيئت مديره شركت براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوئين زهرا (382516)

آگهى تغييرات شــركت نيكان مقدم ســازان آتيه (با مسئوليت محدود) به 
شماره ثبت 723 و شناسه ملى 14007458161 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/8/13 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى احمد برزگر اسد زاده كد ملى 5099583105 
با دريافت مبلغ چهار ميليون و يكصد هزار ريال (تمامى سهم الشركه خود) از 
صندوق شركت از شركت خارج و ديگر هيچ گونه حق و سمتى ندارد. در نتيجه 
سرمايه شركت از مبلغ چهارده ميليون و يكصد هزار ريال به مبلغ ده ميليون 
ريال كاهش يافت و ماده 4 اساســنامه به شــرح مذكور اصالح گرديد. ســهم 
الشــركه شركا به شرح ذيل مى باشــد: آقايان مرتضى مقدم داراى مبلغ پنج 
ميليارد ريال ســهم الشركه، شــير محمد آذرى داراى مبلغ يك ميليارد ريال 
ســهم الشركه، حســين آذرى و ولى آذرى هريك داراى مبلغ دو ميليارد ريال 

سهم الشركه. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بوئين زهرا (382515)

انجام عمليات ساماندهى حريم  نظر دارد مناقصه عمومى خدمات  فرماندارى دماوند در 
انجام  خدمات  عمومى  مناقصه  و   200973005300004 شماره  به  محله  سادات  رودخانه 
عمليات اصالح شبكه آب شرب و احداث 2 باب اتاقك سرچاهى در سادات محله به شماره 
200973005300005 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه مراحل 
برگزارى مناقصه از دريافت تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى ، مراحل ثبت نام در 
سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/11/29 مى باشد.
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت ساعت 10/00 روز چهارشنبه تاريخ 1397/12/1

مهلت زمانى ارائه پيشنهاد: ساعت 10/00 روز يك شنبه تاريخ 1397/12/12
زمان بازگشايى پاكت ها: ساعت 10/01 روز يكشنبه تاريخ 1397/12/12

اسناد  در خصوص  بيشتر  اطالعات  دريافت  گزار جهت  مناقصه  تماس دستگاه  اطالعات 
مناقصه و ارائه پاكت هاى

الف: آدرس شهر دماوند خيابان مطهرى ساختمان فرماندارى و تلفن 76323278-021 و 
021-76325730

تماس:  مركز  سامانه:  در  عضويت  مراحل  انجام  جهت  ستاد  سامانه  تماس   اطالعات 
021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
م الف/5841

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى خدمات پيمانكارى 

با نقشــــه راه گروه معیشت  موضوع "عدال��ت و مبارزه 
فساد" به عنوان یکی از موارد مطروحه توسط مقام 
معظم رهبری در بیاینه "گام دوم انقالب" از جمله 
مواردی اس��ت که همواره از س��وی معظم له مورد 
توجه قرارگرفته و در این راس��تا نیز فرمایش��ات و 
نقش��ه های راه متعددی را پیش روی مس��ئولین و 

متولیان در این خصوص قرار داده اند. 
معظم ل��ه در بیانی��ه اخیر خود نی��ز بار دیگر 
این مهم را مدنظر ق��رار داده و با بیان اینکه "این 
دو الزم و مل��زوم یکدیگرن��د" فرموده اند؛ »فس��اد 
اقتص��ادی و اخالقی و سیاس��ی، ت��وده ی چرکین 
کش��ورها و نظامه��ا و اگ��ر در بدن��ه ی حکومتها 
ع��ارض ش��ود، زلزل��ه ی ویرانگ��ر و ضربه زننده به 
مش��روعّیت آنها اس��ت؛ و این ب��رای نظامی چون 
جمهوری اس��المی که نیازمند مش��روعّیتی فراتر 
از مش��روعّیتهای مرس��وم و مبنائی تر از مقبولّیت 
اجتماعی اس��ت، بسیار جّدی تر و بنیانی تر از دیگر 
نظامها اس��ت. وسوس��ه ی مال و مقام و ریاس��ت، 
حّتی در َعلَوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت 
خود حضرت امیر  المؤمنین)علیه الّسالم( کسانی را 
لغزاند، پ��س خطر بُروز این تهدی��د در جمهوری 
اس��المی هم ک��ه روزی مدی��ران و مس��ئوالنش 
مس��ابقه ی زهد انقالبی و س��اده زیستی میدادند، 
هرگز بعید نبوده و نیس��ت؛ و ای��ن ایجاب میکند 
که دس��تگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری 
قاطع در قوای س��ه گانه حضور دائم داش��ته باشد 
و به معنای واقعی با فس��اد مب��ارزه کند، بویژه در 

درون دستگاه های حکومتی.«
به فرموده معظم له: »همه باید بدانند که طهارت 
اقتصادی شرط مشروعّیت همه ی مقامات حکومت 
جمهوری اسالمی است. همه باید از شیطان حرص 
برحذر باشند و از لقمه ی حرام بگریزند و از خداوند 
در این باره کمک بخواهند و دس��تگاه های نظارتی 
و دولتی باید با قاطعّیت و حساس��ّیت، از تش��کیل 

نطفه ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. 
این مبارزه نیازمند انس��انهایی با ایمان و جهادگر، 
و منیع الّطب��ع با دس��تانی پ��اک و دل هایی نورانی 
اس��ت. این مبارزه بخش اثرگذاری اس��ت از تالش 
همه جانبه ای که نظام جمهوری اسالمی باید در راه 
استقرار عدالت به کار برد. عدالت در صدر هدفهای 
اّولّیه ی همه  ی بعثتهای الهی اس��ت و در جمهوری 
اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، 
کلمه ای مقّدس در همه ی زمانها و سرزمین ها است 
و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ عصر 
)ارواحناف��داه( میّس��ر نخواهد ش��د ولی به صورت 
نس��بی، همه ج��ا و همه وقت ممک��ن و فریضه ای 
بر عهده ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. 
جمهوری اس��المی ایران در این راه گامهای بلندی 
برداش��ته است که قباًل بدان اشاره ای کوتاه رفت؛ و 
البّته در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری 
ص��ورت گیرد و توطئ��ه ی واژگونه نمای��ی و الاقل 
س��کوت و پنهان س��ازی که اکنون برنامه ی جّدی 

دشمنان انقالب است، خنثی گردد.«

قوانین مبارزه با فساد
نکته قابل توجه آن اس��ت که فس��اد اقتصادی 
نه تنها در ایران که در همه کش��ورها دیده می شود 
و این طور نیس��ت که در کش��ور خاص یا ش��رایط 
متفاوتی دیده ش��ود. اما نحوه برخورد با افرادی که 
در فس��اد اقتصادی دست داش��ته اند، در کشورها و 
فرهنگ های مختلف فرق می کند و بی ش��ک شاید 
همین نوع برخورد و قطعیت در اجرای آن است که 
سبب شده تا در برخی کشورها از میزان این مساله 

کاسته شده و حتی به نوعی ریشه کن شود. 
در مس��اله مبارزه با فس��اد با بررس��ی قوانین 
موجود در کشور این نکته حاصل می شود که اکثر 
قوانین و مقررات در ش��رایط مطلوبی قرار دارد اما 
آنچه که موجب شده تا نتوانیم به رتبه مطلوبی در 
مبارزه با این مساله دست یابیم آن است که آنطور 
که باید و شاید این قوانین اجرایی نمی شود که در 

واقع خود این مساله به نوعی فساد است. 
البته در این بین برخی برخی از کارشناسان و 
منتقدان در بررسی راه های مبارزه با فساد معتقدند 

که راه »مبارزه با فساد« حضور جوانان در مدیریت 
اجرایی کش��ور اس��ت و از س��وی دیگ��ر برخی از 
کارشناس��ان بر این باورند که شناسایی رانتخواران 
و مفسدین و شبکه های انها و برخورد قاطع وظیفه 
بسیار مهم دستگاه های اطالعاتی امنیتی و قضایی 
است به این ترتیب که معظم له نیز در فرمایشاتشان 
می فرمایند: »ایجاب می کند که دس��تگاهی کارآمد 
با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای س��ه گانه 
حضور دائم داش��ته باشد و به معنای واقعی با فساد 
مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه های حکومتی.«

همانطور که پیشتر مطرح شد برخود با فساد 
و تبعات منفی ناش��ی از بروز آن در کشور بارها و 
بارها از س��وی معظم له مطرح ش��ده و اگر هر یک 
از این موارد به صورت گام به گام اجرایی می ش��د 
ش��اید امروز با چنین مساله ای به شکل کنونی آن 

مواجه نبودیم.
همانط��ور که مقام معظم رهب��ری تا پیش از 
این فرمودند درمبارزه ی با فساد، در درجه ی اول، 
مس��ئله ی پیشگیری است و مساله دنبال گیری در 

گام دوم ق��رار دارد و دراین بین این نکته نیز باید 
مدنظر باش��د که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ 
تبعیضی لحاظ شود و در واقع هیچکس و هیچ نهاد 
و دستگاهی نباید استثنا شود. ضمن اینکه متعّهِد 
این مبارزه، خوِد مسؤوالن قوای مختلف هستند به 
این معنا که در درجه اّول، برای جلوگیری از فساد 
در دولت، خود مس��ئوالن دولت��ی، وزرا و مدیران 
ارش��د مسئول هس��تند و نباید اجازه دهند که در 

مجموعه های آنها فساد به وجود آید.
 معظم له دراین خصوص به این مس��اله تاکید 
داشته اند که: »اگر آنها )مسئولین( بخواهند مبارزه 
کنند و اگ��ر این مبارزه را ج��ّدی بگیرند، بهتر از 
هر کس خواهند توانس��ت مبارزه کنند. البته باید 
حواسشان جمع باشد که دامن های خود را پاکیزه 
نگهدارن��د. این را همه بدانند: کس��ی که خودش 
آلوده به فس��اد باش��د، قادر نخواهد بود با فس��اد 
مبارزه کند. خوِد مسؤوالن باید با هشیاری و دّقت، 

با این پدیده مبارزه کنند.« 
آنچه مسلم است در رویارویی با مساله فساد و 
مب��ارزه با آن به فرموده معظم له چند نکته کلیدی 
وج��ود دارد ب��ه این ترتیب که وقت��ی پول و لقمه 
حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج ش��د، 
گناه رایج می ش��ود و وارد ش��دن در میدان فس��اد 
مالی، مقّدمه ورود به میدان فس��اد اخالقی و فساد 
جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست. 
همچنین با در نظر داشتن این مساله که به فرموده 
رهبری وقتی مدیران و مردمی فاس��د ش��دند، به 
پایگاه دش��من خارجی تبدیل می ش��وند و دشمن 
خارجی از آدم های فاسد، برای اهداف سیاسی خود 
در کشور، خوب استفاده می کند بنابراین مبارزه با 
فس��اد، یک جهاد همه جانبه است. با این وجود اگر 
بنا داریم تا در مس��یر ریش��ه کن کردن این معضل 
در کش��ور گام برداریم جا دارد تا با هماهنگی همه 
مس��ئولین و متولیان و عزم جدی در این خصوص 

نسبت به ریشه کن کردن آن اقدام کنیم. انشاهلل.

از جمله کشورهای موفق جهان  انگلستان: 
در  این کشور  با فساد است.  مبارزه  زمینه  در 
رتبه بندی سازمان شفاف سازی بین الملل با عنوان 
»شاخص ادراک فساد 2017« با کسب نمره 82 

در جایگاه هشتم بین 180 کشور قرار دارد.
آمـار  آخـرین  براسـاس  کره  جنوبی: 
 »2017 در  فساد  ادراک  »شاخص  رتبه بندی 

کره  جنوبی با کسب نمره 54 در رتبه 51 جهان 
از میان 180 کشور قرار دارد. موضوع مبارزه 
مسـائل  جملـه  از  اقتصـادی  و  اداری  فساد  با 
مـورد توجـه مقامـات و دولتمردان کره  جنوبی 

در چند سال اخیر بوده است.

افغانستان: براسـاس آخـرین آمـار رتبه بندی 
»شاخص ادراک فساد در 2017« افغانستان با 
کسب نمره 15 در رتبه 177 جهان از میان 180 
سال  از  افغانستان  دولت  دارد.  قرار  کشور 
و  اموال  حقوق،  ساالنه  لیست  میالدی   2004
دارایی ها و حساب بانکی اغلب مسئوالن دولتی 

را در سامانه اینترنتی منتشر می کند.

نمای نزدیک

تجارب دنیا در مبارزه با فساد

سیاست روز موضوع »عدالت و مبارزه با فساد« در بیانیه گام دوم انقالب را بررسی می کند؛

مبارزهبافساد،جهادیهمهجانبه


