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قانون رسیدگی به اموال و دارایی 

مقامات اعتامدساز خواهد شد؟

اما و اگرهای 
یک محرمانه

سياست 2

باالخره بعد از 14 ســال قانون رســیدگی به اموال و 
دارایی های مقامات و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران 
ابالغ شــد؛ قانونی که برای اولین بار 14 تیر 84 از سوی 
مجلس هفتم استارت خورد و دو ســال بعد به تصویب 

صحن علنی مجلس رسید. اما این تازه خان اول بود. 
مصوبــه مجلس محل مناقشــه شــورای نگهبان و 
بهارستان شــد و چهار ســال را در رفت و برگشت میان 
ایــن دو نهاد طی کــرد. خان بعدی مجمع تشــخیص 
بــود که قرار شــد وارد گــود شــود و به این مناقشــه 
پایان دهــد؛ اما مصوبــه مذکور در مجمع تشــخیص 
 هم چهار ســال  خاک خــورد و به بهانه هــای مختلف 

معطل ماند. 
درنهایت مجمع تشخیص بعد از چهار سال از ارجاع 
مصوبه مجلس به این نهاد، یعنی در سال 94 آن را تایید 
کرد، اما با یک شــرط و آن شــرط این بود که اطالعات 
مربوط بــه دارایی مقامــات باید محرمانه باشــد. این 
محرمانگی صدای خیلی ها را درآورد و منتقدان بســیار 
داشــت اما به هر حال تکلیف آن مصوبــه خاک خورده 

مشخص شد...

روحانی در پنجمین کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا:

ایران نمی تواند تنها طرف متعهد به برجام باشد
سياست 2

 خبرگزاری ایلنا 
برگزار می کند:
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روابط عمومی خبرگزاری ایلنا

دکتر سرقینی  )معاون محترم امور معادن  و صنایع معدنی وزارت صمت(
جناب آقای عظیمیان )مدیر عامل محترم شرکت فوالد مبارکه(

دکتر سبحانی )رئیس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران(
دکتر فاضل )مدیر عامل محترم فوالد بناب(

جناب آقای خیاط )مدیرعامل محترم شرکت آهن و فوالد ارفع(
جناب آقای ابراهیمی )مدیرعامل محترم فوالد سیرجان ایرانیان(

میزگرد توسعه صنعت فوالد 
چالش ها، موانع و راهکارها

مدیر عامل محترم فوالد هفت الماس 
مدیر عامل محترم فوالدغرب 

مدیر عامل محترم فوالد یزد
رئیس اتحادیه


