
 

 شود. در پی اعتراضات مردمی ، حکم اعدام شیخ نمر فعال اجرا نمی

 درصدی نرخ اجاره مسکن ۶.۵۱بانک مرکزی: افزایش 

 بهروان: شادی اعضای تیم تراکتورسازی بسیار عجیب بود.

 دهد. شیخ االسالم: ایران اجازه تجزیه عراق را نمی

لطیفه حسین شریعتمداری درباره مذاکرات هسته ای :در   

جریان یک حکومت نظامی، افسر ارشد به سرگروهبان تحت           

شب به بعد هر که را در            9امر خود توصیه کرد از ساعت          

خیابان دیدی، به طرفش شلیک کن. هنوز چند قدمی دور                

نشده بود که صدای شلیک گلوله به گوشش خورد و مشاهده کرد آقای سرگروهبان                 

یکی از عابران را به گلوله بسته و نقش زمین کرده است. با عصبانیت به او گفت مرد                     

بعد از ظهر است و حکومت نظامی شروع نشده که به طرف               .حسابی هنوز که ساعت     

این عابر شلیک کردی! سرگروهبان پاسخ داد قربان آدرسی را پرسید که حدس زدم                

 .شب هم به آنجا نمی رسد. بنابراین یک ساعت هم به او تخفیف دادم ۶1که تا 

 شود. شهید دفاع مقدس امروز از مرز شلمچه وارد کشور می ۰۷1پیکر مطهر 

www.skhabari.blog.ir   

 49اردیبهشت ماه    82بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی آ. شرقی   دوشنبه    

 مدیر مسئول : عبداهلل شادی / سردبیر : رحمان اکبری

والیتی مشاور امور              

الملل رهبر معظم انقالب:          بین

تهدید نظامی، اصل مذاکرات را       

شده قطعی    های اعالم   قرمز    اندازد / خط    به خطر می  

وجه این خطوط نباید از طرف           هیچ  هستند و به   

کنندگان نادیده گرفته شود/ محدودیت          مذاکره

ساله مورد تایید      .۰ساله و      .۶ساله،    ۶1های  

 ایران نیست.

در آغاز اسالم ایمان آورد؛ بزرگترین حرکت را به عنوان یک بانوى کامله  )ع(  ى کبرى   : خدیجه  امام خامنه ای    
ى ثروت خود را در راه دعووت و تورویوس اسوالم خور. کورد. کوه اگور                                   و عاقله انجام داد، بعد هم همه      

آمد. بعد هم  اى به وجود مى خدیجه)ع( نبود شاید در حرکت اسالم و پیشرفت اسالم یک اختالل عمده  کمکهاى
فورسوا را در          طالب تبعید شدند و چند سال زندگى دشوار و طاقت ى مسلمین به شعب ابى با رسول خدا و همه    

  1۵/1۰/.۶۵۱بیانات در خطبه نمازجمعه طالب هم دعوت حق را لبیک گفت . جا تحمل کرد و در همان شعب ابى آن

 منتخبی از جراید امروز

 کفاشیان: کار گوینده ورزشگاه یادگار امام )ره( درست نبود.

دستور رییس جمهور         

برای پیگیری حوادث ورزشگاه    

یادگار امام تبریز : در جلسه          

دیروزهیئت دولت وزیر ورزش و جوانان گزارشی        

از رویداد ورزشگاه تبریز در جریان مسابقه فوتبال        

جمهور به وی     به هیأت وزیران ارایه نمود و رییس       

موضوع را مورد رسیدگی دقیق و جدی        دستور داد   

قرار دهد و در صورت ثبوت تخلف یا تقصیر،                

 .برخورد جدی مدیریتی صورت پذیرد

ظریف ، وزیر خارجه در مصاحبه با اشپیگل: درباره                  

کنندگان غربی به خصوص آمریکا          صداقت و جدیت مذاکره     

نگرانیم /  بی ثباتی در منطقه، حاصل حمایت کوته بینانه مالی و              

تسلیحاتی از گروههای افراطی است. زیرا آنهایی که این گروه های افراطی را حمایت               

کرده اند، بعدها خودشان قربانی آنها شده اند./ در ارتباط با حقوق بشر، ما ادعای                     

کامل بودن نداریم، اما احمد شهید قابل اطمینان و مورد وثوق نیست./ ایران و آمریکا                

های جهانی متفاوتی دارند. بنابراین دو کشور با یکدیگر اختالف خواهند                     دیدگاه

 زنیم بهبود روابط حرف نمی  /با آمریکا درباره داشت.

احتمال تغییرات در کابینه دولت یازدهم با اظهارات                

نوبخت قوت گرفت . برخی رسانه ها می گویند وزاری کشور،             

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسکن و شهرسازی، ورزش و                  

جوانان و چند نفر از استانداران را در فهرست تغییرات دولت قرار دارند. این                         

مرتضی بانک را جایگزین   زاده را جایگزین عباس آخوندی،  ها علی عبدالعلی زنی  گمانه

دهند   علی ربیعی و محمد فروزنده را جایگزین رحمانی فضلی عنوان کرده و احتمال می     

های    که کیومرث هاشمی، محسن مهرعلیزاده و محمد شریعتمداری نیز گزینه                   

 جایگزینی گودرزی باشند.

بروجردی رئیس کمیسیون      

ملی مجلس: متن توافق            امنیت

ای باید به تصویب مجلس          هسته

برسد / مجلس هفتم توقف اجرای داوطلبانه               

پروتکل الحاقی توسط دولت وقت را تصویب کرده        

و این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است /               

متأسفانه بعد از توافقات صورت گرفته در                  

مذاکرات لوزان در بحث فردو شاهد هستیم که            

و اعالم کردند       ها در این رابطه دبه کرده       آمریکایی

که این رقم مطرح شده در لوزان باالست و حال              

اند ولی قطعا توافق       مطالب دیگری را مطرح کرده     

ای یک جاده دو طرفه بوده و به طور حتم اگر      هسته

 کنیم. آنها دبه کنند ما هم دبه می

دادگاه احمد توکلی برگزار      

شد / در این جلسه که صبح              

امدیروز برگزار شد، از بین             

شاکیان، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و علی         

اکبر جوانفکر از شکایت خود انصراف دادند/              

جلسه بعدی این دادگاه یکشنبه آینده برگزار             

شود./ اتهام وی در این دادگاه تبلیغ علیه نظام             می

 عنوان شده است . 

خو مدیرکل حراست وزارت ورزش: وقایع بازی            حسنی

تراکتورسازی و نفت تهران ریشه ورزشی و فنی دارد / قطعی              

ها و موبایل و شبکه ارتباطی و از جمله پخش تلویزیونی در          تلفن

ورزشگاه بعد از بررسی با حضور مسئوالن استان و باشگاه تراکتورسازی تبریز به                   

اثبات نرسید/ تیم تراکتورسازی به داوری بازی هم اعتراض دارد که  بررسی این                    

موارد با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر است./اعالم نتیجه تساوی بازی سپاهان             

دانیم چه شخصی     توسط پسر سرمربی تراکتورسازی انجام یافته که آن هم هنوز نمی            

 این مطلب را به او منتقل کرده و فعال هم حاضر نیست پاسخگو باشد.

محمود گودرزی وزیر        

ورزش: کامال نظارت داریم،        

مردم تبریز نگران نباشند اگر      

شود / یک بٌعد       حقی ضایع شده باشد استیفا می       

این اتفاق ممکن است ضعف داوری باشد که در            

حال بررسی است/ نظرات داوران بازنشسته و            

 خبره و صاحب نظر مالک عمل خواهد بود

کنند با افراد     هایی که می    ها که همزمان با نظارت       زاکانی : این درخواست غربی     

ایرانی و دانشمندان ما مصاحبه داشته باشند و به تعبیری اقدام به بازجویی کنند،                      

 غیرقابل قبول است.


