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سفر رئیس ستاد کل 
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باحکمرئیسجمهور؛

عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد
رئیس جمهور در حکمی دکتر عیســی کالنتری را به 
عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 

محیط زیست منصوب کرد.
به گزارش ایسنا،  متن حکم حجت االسالم والمسلمین 

دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر عیسی کالنتری
به اســتناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی 

و نظر به مراتــب تعهد و تجربیات جناب عالی به موجب 
این حکم به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست منصوب می شوید. توفیق شما را 
در خدمت به کشــور و ملت شریف ایران با رعایت اصول 
قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر 

و امید از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.
حسن روحانی

رئیس جمهور اسالمی ایران

بــا ۲۴۰ رای موافق کلیات طرح مقابلــه با اقدامات 
تروریســتی و ماجراجویانه آمریکا در منطقه و با ۲۲۸ 

رای موافق جزییات طرح به تصویب رسید.
به گزارش ایســنا، بررســی طرح مقابله بــا اقدامات 
خصمانه و ماجراجویانه آمریکا در منطقه در دستور کار 
روز یکشــنبه مجلس قرار گرفــت و با ۲۴۰ رای موافق، 
نمایندگان کلیات طرح مقابله با اقدامات تروریســتی و 

ماجراجویانه آمریکا در منطقه را به تصویب رساندند.
پس از بررســی و تصویب کلیات این طرح، نمایندگان 
وارد بررســی جزئیات آن شدند و جزئیات را نیز با ۲۲۸ 

رای موافق به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی این 
طرح  مصــوب کردند وزارت دفاع و هوافضای ســپاه با 
هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف به تهیه طرح 
اجرایــی مربوط به افزایش تــوان دفاعی و بازدارنگی در 
حوزه موشــکی شود و  مجلس، دولت را نیز موظف کرد 
تا نسبت به نقض حقوق بشر در سطح ملی،  منطقه ای یا 
جهانی توســط ایاالت متحده و یا با حمایت این کشور،  

اقدامات مقتضی را انجام دهد.
همچنین وزارت خانه هــای خارجه و اقتصاد موظف به 
حمایت از اشــخاص و شــرکت های ایرانی مورد تحریم 
آمریکا شــدند و  وزارت اطالعات و نیروی قدس ســپاه 

موظف به رایزنی با نیروهای مقاومت در منطقه شدند و 
براساس مصوبه نمایندگان دولت مکلف به اختصاص ۱۰ 
هزار میلیارد ریال بودجه به نیروی قدس سپاه پاسداران 

شد.
براســاس مصوبه مجلس صدور روادید ورود به قلمرو 
جمهوری اســالمی ایــران برای افرادی که در لیســت 
تحریم ها قرار گرفتند ممنوع شــد و فهرست سازمان ها 
و اشــخاصی که در لیست تحریم های ایران علیه آمریکا 
قرار می گیرند هر شــش ماه یک بــار و در صورت لزوم 
به صورت موردی به روز می شــود. در همین راستا دولت 
و کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با 

مصوبه مجلس شــورای اســالمی موظف شدند مستمرا 
تحــرکات آمریکا و کنگره را رصد و گزارش های اقدامات 
خود را در این باره براساس قوانین و مصوبات جمهوری 

اسالمی ایران به مجلس ارائه کنند.
مجلس شورای اسالمی مصوب کرد قوه قضائیه موظف 
اســت تا شعبه یا شعب رسیدگی به شکایات کسانی که 
از ســوی تحریم های غیر قانونی آمریکا دچار خســارت 
شده اند را اختصاص دهد و در صورت نهایی شدن طرح 
مقابله بــا اقدامات ماجراجویانه و تروریســتی آمریکا ۲ 
 هزار میلیارد ریال به بودجه ســازمان انرژی اتمی اضافه 

می شود.

سلحشوری گفت: زنگنه باید افراد خوشنام را درون ساختار به کار گیرد و 
در مبارزه با مافیای اقتصادی بیش از پیش فعالیت کند.

به گزارش ایلنا، پروانه سلحشــوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به اینکه زنگنه از جمله وزرای موفق کابینه روحانی در دور 
اول ریاست جمهوری بوده اســت، اظهار داشت: ایشان با تسلطی که به حوزه 
کاری خود دارد توانســته به خوبی وزارت خانــه را اداره کند و عملکرد خوبی 
ارائه دهد. وی افزود: از زمانی که زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم کار خود 
را آغاز کرد حجم صادرت نفت ۲ برابر شــده است، همچنین بازارهایی را که 
در اثر تحریم از دســت داده بودیم دوباره به دســت آوردیم. سلحشوری ادامه 
داد: ما طی این مدت توانسته ایم سهم خود را از میادین مشترک با قطر ارتقا 
دهیم و اکنون میزان برداشت ما با این کشور برابری می کند. وی همچنین به 
رویکرد زنگنه به زنان در مجموعه وزارت نفت اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون 
یکی از معاونت های وزارت نفت از زنان انتخاب شــده و این نشان دهنده نگاه 

مثبت زنگنه به زنان است.
 این نماینده مجلس در ادامــه با ابراز امیدواری از اینکه وزارت نفت دولت 
دوازدهم ادامه دهنده سیاست های کنونی باشد، تاکید کرد: زنگنه باید در دور 
جدید افراد خوشنام را درون ساختار به کار گیرد و همان گونه که در امور زنان 
موفــق عمل کرده در بدنه وزارت خانــه در مبارزه با مافیای اقتصادی بیش از 

پیش فعالیت کند.

معاون پارلمانی ریاست جمهوری خبرهای برخی رسانه ها 
مبنی بر اســترداد الیحه تفکیک وزارت خانه ها از مجلس 

شورای اسالمی را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، حســینعلی امیری روز یکشنبه و پس از 
پایان آخرین جلســه کابینه یازدهم در جمع خبرنگاران با 
اشاره به ارائه الیحه تفکیک وزارت خانه ها در دولت یازدهم 
به مجلس شــورای اسالمی اظهار داشــت: دولت الزم دید 
که این الیحه را به مجلس شــورای اســالمی با دو فوریت 

تقدیم کند برای اینکه رئیس جمهوری بتواند هیات وزیران 
را براساس ساختار جدید پیشنهاد دهد.

وی بــا یادآوری اینکه نماینــدگان مجلس به دو فوریت 
ایــن الیحه رای ندادند و فقط یــک فوریت آن به تصویب 
نمایندگان رســید، تصریح کرد: پس از تصویب یک فوریت 
این الیحه، الیحه برای بررســی بیشــتر به کمیسیون های 
تخصصی ارســال شــده و نمایندگان درحال بررسی الیه 

تفکیک وزارت خانه ها هستند.

معــاون پارلمانــی ریاســت جمهوری ادامــه داد: تا این 
لحظــه دولت بنا و تصمیمی برای اســترداد الیحه تفکیک 
وزارت خانه ها را ندارد. به گزارش ایرنا، دولت یازدهم الیحه 
را به مجلس شــورای اســالمی با قید دو فوریت به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کرده که در آن خواهان تفکیک چند 
وزارت خانه شده است اما نمایندگان تنها به یک فوریت آن 
رای مثبت دادند و هم اکنون این الیحه در کمیسیون های 

تخصصی مجلس درحال رسیدگی است.
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تشکیلدولتواخذرایاعتمادوزیرانو
برنامهسالآیندهخودبهمجلسگزارش

دهند.
بهگزارشایرنا،نمایندگاندرجلسهعلنیروزیکشنبهخانهملت،کلیات
طرحالحاقموادیبهقانونآییننامهداخلیمجلسشــورایاسالمیرا

بررسیوتصویبکردند.
کلیــاتاینطرحبا180رایموافق،36رایمخالفوســهرایممتنع
ازمجموع242نمایندهحاضرتصویبشــد.براساساینطرحودرصورت
تصویــبنهایی،رئیسجمهوروهریکازوزیرانموظفهســتندکهدر
مردادماههرسالبراســاسبرنامههایارائهشدهدرزمانتشکیلدولتو
اخذرایاعتمادوزیران،اسنادوقوانینباالدستیوشاخصهایعملکردی
کههیاترئیسهمجلستعیینمیکندگزارشعملکردسالگذشتهوبرنامه
ســالآیندهخودرابهصورتکمیومقایسهایبهمجلسشورایاسالمی
تقدیمکنند.اینطرحبرایرفعاشــکاالتوبررســیبیشتربهکمیسیون

تدوینآییننامهداخلیمجلسشورایاسالمیارائهشد.

پیش نیازهای دولت کارآمد

تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در مجلس شورای اسالمی

پروانهسلحشورینمایندهمجلس:

حسینعلیامیریمعاونپارلمانیرئیسجمهور:

درصورتتصویبنهایی؛

وزیر نفت
 با مافیای اقتصادی مبارزه کند

دولت تصمیمی برای استرداد الیحه تفکیک وزارت خانه ها ندارد

الزامرئیسجمهورووزرا
بهارائهگزارشساالنه

درمجلسشورایاسالمی


