
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یحیی و تیم سابق، مهدی و دشمن سابق

شکارچی دوشنبه! 

گزینه بایدن برای پست مشاور امنیت ملی: 

 بازگشت به برجام 
به ایران بستگی دارد

 در باب نامگذاری یک روز ملی 
و حاشیه های آن؛

اتحاد یا افتراق؟

 برای گریز؛ ساختارهای اقتصادی 
باید به تولید بازگردند

فقیر شدن صندوق های 
بازنشستگی 

هشداردهنده است

ائتالف سعودی طی 24 ساعت، 14 بار به 
زیرساخت های حیاتی یمن حمله کرد

تسویه حساب با 
انصاراهلل در واپسین 

روزهای ترامپ

دسترنج 4

آدرنالين 7

سياست 2

چهارگاه 8

جهان 5

همين صفحه

 پيام تسليت رهبر انقالب 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت 
حجت االسالم شهیدی را تسلیت گفتند.

 متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بســم اهلل الرحمن الرحیم درگذشت مرحوم 
مغفور جناب حجتاالســالم آقای حاج ســید 
محمدعلی شهیدی رحمةاهلل علیه را به خاندان 
مکرم و همه دوســتان و همکاران و بازماندگان 
ایشان تسلیت عرض میکنم. حضور در عرصه های 
گوناگون انقالب و نظام اســالمی که آخرین آن 
مســئولیت در بنیاد شــهید و خدمتگزاری به 
خانواده های معظم شــهیدان بــود، ذخیره ی 
معنوی عظیمی اســت که موجب علو درجات 
ایشان خواهد بود ان شــاءاهلل. رحمت و مغفرت 

الهی را برای آن مرحوم مسألت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای ۹ آذر ۱۳۹۹ 

به گزارش ایلنا،  حجت االســالم والمسلمین 
سیدمحمدعلی شهیدی محالتی نماینده ولی 
فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بامداد دیروز 

۹ آذرماه بر اثر بیماری درگذشت. 
مرحوم سیدمحمدعلی شهیدی محالتی در 

سال ۱۳۲۸ در شهرستان محالت متولد شد.
وی پیش از انقالب در مبــارزات علیه رژیم 
پهلوی حضور پرشوری داشــت و همراه با سایر 
روحانیون اقدامــات و فعالیت هــای مؤثری را 

انجام داد.
مرحوم شــهیدی محالتی پــس از پیروزی 
انقالب اســالمی از اعضای مؤسس وزارت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بود و معاونت حقوقی و 

پارلمانی این وزارتخانه را بر عهده داشت.
وی پــس از آن در ســمت های گوناگونــی 

به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی نیروی هوایی 
ارتش، نماینده مجلس شورای اسالمی، معاون 
کنســولی و امور مجلس وزارت امــور خارجه و 

مشاور رییس جمهور به خدمت ادامه داد.
مرحوم ســید محمدعلی شهیدی محالتی 
سرانجام بامداد روز یکشنبه ۹ آذرماه بر اثر شدت 

گرفتن بیماری دار فانی را وداع گفت.

رییس جمهوری ضمن تســلیت و تبریک به 
مناســبت ترور ناجوانمردانه و شهادت سرافرازانه 
دکتر محسن فخری زاده، دســتور پیگیری الزم 
جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل اقدامات ناامن 

کننده را صادر کرد. 
به گزارش روز یکشــنبه ایرنا از پایگاه اطالع 
رســانی ریاست جمهوری، حســن روحانی در 
جلسه فوق العاده هیئت وزیران که صبح دیروز 

به ریاســت وی برگزار شد، همچنین درگذشت 
روحانی خدمتگزار حجت االسالم والمسلمین 

آقای شهیدی را تسلیت گفت.
اعضای دولت در ادامه، الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 

کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
گفتنی است این جلسه نیز همچون جلسات 
پیشین با رعایت مصوبه ســتاد ملی کرونا و به دو 

صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

خبر

خبر

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت حجت االسالم شهیدی 

در جلسه فوق العاده هیات وزیران مطرح شد؛

دستور روحانی برای پیگیری و مقابله با اقدامات ناامن کننده

مجلس با خروج از ان پی تی به دنبال 
»پاسخ محکم« به دشمن است؛

هیجانات 
وری   پساتر

در بهارستان

سياست 2

 از مصادیق اختالف دیدگاه و رأی میان پاستور و بهارستان همین 
است که هرچه مردان دولتی از صبر استراتژیک و پاسخ به موقع سخن 

می گویند، مجلسی ها به دنبال اقدامات ضربتی اند. 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دیروز با بیان اینکه مسئوالن از 
فرستادن سیگنال ضعف به آمریکا پرهیز کنند، گفت: »دشمن جز با 

واکنش قوی پشیمان نمی شود.«
ظاهرا این واکنــش قوی از نظر مجلس، خروج از ان پی تی اســت. 
مجلس یازدهم پیش تر طرحی تحت عنوان »اقــدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« را در دســتور کار قرار داده و یک فوریت آن نیز تصویب 

شده بود. 
دیروز اما پس از ترور شــهید فخری زاده، نمایندگان با حدود ۲۰۰ 
امضا درخواستی را مطرح کردند که به موجب آن، این طرح به صورت 
دوفوریتی مورد بررسی قرار گیرد.  از ۲۴6 نماینده حاضر، ۲۳۲ تن به 
آن رأی دادند و سپس فریاد »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل« و 

»اهلل اکبر« از صحن بهارستان بلند شد. 
مجلس به بازرسان آژانس مشکوک است

نکته مهم اما این است که به گفته نمایندگان با تصویب نهایی این 
طرح، خروج از پروتکل الحاقی در دستور کار قرار خواهد گرفت. یک روز 

قبل تر نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ...

در جلسه فوق العاده هیات وزیران مطرح شد؛

دستور روحانی برای پیگیری و مقابله با اقدامات ناامن کننده
همين صفحه

شهرنوشت 6

 ضربه مهلک کرونا بر معیشت اقشار آسیب پذیر و طرح یک پرسش؛

 سازمان های مردم نهاد 
در کجای بازی هستند؟

وزارت اطالعــات از ســرنخ هایی درباره عامالن ترور دانشــمند 
هسته ای خبر داد. 

به گــزارش ایلنــا، وزارت اطالعات جمهوری اســالمی ایران در 
پیامی ضمن تســلیت شــهادت »محســن فخری زاده« دانشمند 

هســته ای، اعالم کرد: با اقدامــات اطالعاتی ســربازان گمنام امام 
زمان ســرنخ هایی از عامالن این حمله تروریســتی به دســت آمده 
 اســت که اطالعات تکمیلی متعاقباً به اســتحضار ملّت شریف ایران 

خواهد رسید.

وزارت اطالعات: 

سرنخ هایی از عامالن ترور فخری زاده به دست آورده ایم 


