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دانشگاه تهران براى دومين « سه شنبه نيز  روزنامه تهران امروز از تداوم اعتراضات دانشجويان خبر داده و نوشته آه روز
 « .گروه از دانشجويان تبديل شد روز متوالى به صحنه رويارويى دو

 
»  در حوالى ميدان انقالب ادامه داد خود را شنبه نيز تدابير امنيتى نيروى انتظامى روز سه« روزنامه با اشاره به اينكه  اين

شعار داده و  ها در يكسو دانشجويانى حضور داشتند آه در حمايت از ارزش« دانشگاه تهران  گزارش داده آه در تجمع داخل
دانشجويان هوادار جنبش سبز حضور داشتند آه شعارهايى در  ها انجام دادند، در سوى ديگر هايى عليه غربى موضع گيرى

 « .دادند موسوى سر مى از ميرحسينحمايت 
 

 براساس« اصلى دانشگاه تهران و نيز دانشكده فنى ذآر آرده و نوشته  تهران امروز محل اصلى تقابل دو گروه را سر در
تهران حضور داشتند و اعضاى بسيج  هاى منتشر شده در ميان دانشجويان معترض اعضاى انجمن اسالمى دانشگاه گزارش

 « .آردند ر جمع مقابل حضور پيدادانشجويى نيز د
 

 آذر خبر داده ١٧به داخل دانشگاه تهران در روز سه شنبه  اين روزنامه همچنين از ورود شمارى از ماموران لباس شخصى
آردند  پررنگى ايفا مى ها موفق به ورود به دانشگاه شدند و در تجمع صورت گرفته نقش از لباس شخصى تعدادى« و نوشته 

 .« داشت ها اعتراض دانشجويان را به همراه شخصى لباساما حضور 
 

 آاهش صادارات و واردات به آشور
 

ارزش « و گزارش داده آه  منتشر آرده » ٨٨ ماهه سال ٨وضعيت صادرات غير نفتى در « همشهرى گزارشى از  روزنامه
 هزار دالر ٨٧٠ ميليون و ۶٣١رد و ميليا١۵ميعانات گازى به   با احتساب١٣٨٨ ماهه سال ٨صادرات غير نفتى آشور در

 «. درصد آاهش داشته است٢٩.٨مدت مشابه سال قبل  رسيد آه نسبت به
 

دالر انواع آاال وارد   هزار٨۶٠ ميليون و۴٠٧ ميليارد و ٣٢روزنامه در هشت ماهه سال جارى همچنين  به نوشته اين
 .استآاهش داشته   درصد١۵.۶آشور شد آه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 
 درصد از آل صادرات غير نفتى ٢٠ايرانى در اين مدت عراق بوده آه  به نوشته همشهرى عمده ترين خريداران آاالهاى

هزار دالر انواع آاالى ايرانى  ٨۴٠  ميليون و٧۶٩به خود اختصاص داد و پس از آن چين با واردات يك ميليارد و  ايران را
 .در جايگاه دوم قرار گرفته است

 
عربى ، آلمان و چين بوده اند آه در اين  عمده صادر آننده آاال به ايران نيز در اين گزارش به ترتيب امارات متحده هاىآشور
 « .بزرگترين صادر آننده انواع آاال به ايران به شمار مى رود امارات متحده عربى همچنان« ميان 

 
 «سرعت اينترنت ممنوع»

 
آورى و ارتباطات معتقد است آه  خبر داده آه وزير فن» سرعت اينترنت ممنوع « ن اعتماد در گزارشى با عنوا روزنامه
 .است  آيلوبيت براى آاربران ايرانى آافى١٢٨سرعت 

 



 مورد تاآيد وزير ٨۵آاربران ايرانى آه مهرماه سال  به نوشته اين روزنامه ايجاد محدوديت در سرعت اينترنت براى
مورد تاآيد قرار  بود اآنون از سوى ديگر وزير ارتباطات منصوب محمود احمدى نژاد نيزگرفته  اطرتباطات دولت نهم قرار

 .گرفته است
 

بحث  پور به نوعى قصد دارد راه سليمانى را در وزارتخانه ادامه دهد و پيش آشيدن تقى« روزنامه اعتماد با تاآيد براينكه 
اين عقيده هستند آه اظهارات اين چنينى از  ه بسيارى نيز برنوشته آ» محدوديت اينترنت پرسرعت نيز دليل اين مدعاست 

ارتباطات از  يا پيروى آردن از وزير پيشين ارتباطى ندارد بلكه از آنچا آه وزارت سوى وزير فعلى به نگرش شخصى او
عت اينترنت وزير حاآم مى شود تا وى اعالم آند آه سر ساختار استانداردى برخوردار نيست، و ضوابطى خارج از آن بر

 .آاربران آافى است  آيلوبيت براى١٢٨
 

  تاآيد معاون وزارت ارشاد اسالمى بر خطوط قرمز در سينما
 

 .تاآيد معاون سينمايى وزارت ارشاد بر رعايت خطوط قرمز در سينما خبر داده است روزنامه آيهان از
 
هاى جمعى، درباره خطوط قرمز مورد  دگان رسانهنوشته اين روزنامه جواد شمقدرى، در نخستين نشست خبرى با نماين به

 « .اعتقادى و حفظ حريم اخالقى، دو خط قرمز مورد نظر ما هستند مبانى دينى و« نظرش در سينما گفت آه 
 
اما به دنبال راهكارهايى عقالنى تر، هنرى  ،مميزى و نظارت در سينماى ايران حذف نمى شود« همچنين با تاآيد براينكه  وى

آنندگان و  امروز در سينما شاهد توافق نانوشته اى بين تهيه« مدعى شد آه » هستيم  تكنيكى تر در اين زمينهتر و 
 « .از مخاطبان را آه بسيار هم آم هستند ارضا مى آنند سينماداران براى توليد و اآران فيلم هايى هستيم آه ذائقه تعدادى

 
مقدارى در ارتقاى سينماى ايران  اين فرايند يك« المى همچنين گفته آه آيهان معاون سينماى وزارت ارشاد اس به نوشته

  « .براى معالجه آن هستيم اشكال ايجاد مى آند و نيازمند يك نسخه آامل
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