
JAM-E-JAM  Vol.13 - No. 3534.TUE\OCT.16.2012 سه شنبه 25 مهر   1391/ 29 ذي القعده   1433/ 16 اكتبر  2012/سال  سيزدهم/  شماره  3534/ قيمت 200تومان

روزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران  20 صفحه + چمدان  8 صفحه www.jamejamonline.irشهادت امام محمد تقي(امام جواد) (ع) را به تمامي شيعيان تسليت مي گوييم

آذربايجان شرقي، لرستان، مازندران
 و اهواز

چمدان

21

 جنوب ايران
  چشم به راه گردشگران

4

15

شركت هاتبرد از ديروز بيست وچهارم مهر فركانس 
ــرويس به شبكه هاي  ماهواره 12437 را قطع و ارائه س

ماهواره اي ايران را متوقف كرد.
ــالف ادعاهاي غرب در خصوص وجود جريان  برخ
ــورهاي غربي، پخش شبكه هاي  آزاد اطالعات در كش
ــالمي ايران از ماهواره هاتبرد  برون مرزي جمهوري اس

متوقف شد. 
ــم، همه  ــبكه العال ــگاه خبري ش ــزارش پاي ــه گ ب
ــبكه هاي فركانس ياد شده در هاتبرد، از جمله العالم،  ش
ــبكه خبر، سحر 1 و 2 و جام جم  پرس تي وي، الكوثر، ش
1 و 2 از ديروز قابل دريافت نيست. اين شبكه ها همواره 
برخالف انحصار خبري شبكه هاي غربي و هم پيمانان 
منطقه اي غرب، تالش مي كردند تا نظارت و ديدگاه هاي 
انسان هاي آزاده را به مخاطبان و افكار عمومي در جهان 
برسانند. ممانعت از انتشار ديدگاه ها و نظرات مخالف با 
جريان هاي صهيونيستي و غربي، پيش از اين هم وجود 
داشته، به صورتي كه حتي قبل از آغاز انقالب هاي عربي 
در منطقه و اوج گرفتن بيداري اسالمي، ارسال پارازيت 
ــبكه العالم و پرس تي وي مدتي  روي فركانس هاي ش

باعث اختالل در ارسال امواج اين شبكه ها شده بود.
شبكه العالم كه نقش مؤثر و فعالي را در اطالع رساني 
ــي افكار عمومي مخاطبان عرب در رويدادهاي  و آگاه
ــژه در جريان حمله  ــم منطقه اي و فرامنطقه اي بوي مه
ــغالگر  غرب به عراق و همچنين تجاوز نظامي رژيم اش
ــته، حدود دو سال قبل به درخواست  به غزه و لبنان داش
ــين هاي عرب، به صورت كامال غيرقانوني از  شيخ نش

روي ماهواره هاي عرب ست و نايل ست حذف شد.

ــنجي هاي  ــان نظرس ــه طبق اذع ــبكه ك ــن ش اي
ــوي سازمان هاي بي طرف، توانست  صورت گرفته از س
ــالمي در  ــذار بودن خود را در جريان بيداري اس تأثيرگ
ــرب ثابت كند،  ــازي افكار عمومي مخاطبان ع آگاه س
ــال پارازيت و حمالت مستمر سايبري  همچنان با ارس
مواجه است. شبكه پرس تي وي نيز در اين ميان بارها در 
كشورهاي غربي مدعي آزادي رسانه و بيان، هدف انواع 
ــي و غيراخالقي قرار  ــت و برخوردهاي غيرقانون پارازي
گرفته و از ماهواره هاي برخي از اين كشورها حذف شده 
ــبكه ها حق پيگيري قانوني را براي احقاق  است.اين ش
ــارات مادي و معنوي حاصل از  حقوق خود و جبران خس

اين تصميم نسنجيده، محفوظ مي دانند.
ــيما  ــال برنامه هاي صداوس ــال توقف ارس ــه دنب ب
ــت 20 به عنوان  ــرد، ماهواره اينتل س ــواره هاتب از ماه
ــد.روابط عمومي رسانه ملي اعالم  جايگزين معرفي ش
ــي جام جم 1 و 2  ــبكه جهان ــرد: بينندگان محترم ش ك
ــبكه را از طريق ماهواره  ــد برنامه هاي اين ش مي توانن
ــت 20 دريافت كنند. موقعيت مداري، فركانس  اينل س

و ساير مشخصات به شرح زير ارائه شده است:
نام ماهواره: اينتل ست 20

موقعيت مداري: 5/68 درجه شرقي
فركانس: 11090 مگاهرتز

نرخ سمبل: 600/25 مگا سيمبل بر ثانيه
نرخ تصحيح خطا: 3/2

قطبيت: عمودي
ــت شبكه هاي سحر 1 و 2، الكوثر، خبر و  گفتني اس

قرآن نيز از اين ماهواره قابل دريافت است.

پيامك هاي 
جيب ُبر

اغلب پيامك هايي كه با مضمون 
 برنده شدن در قرعه كشي ها 

به تلفن هاي همراه فرستاده مي شود 
كالهبرداري است 

رهبر معظم انقالب:

فضاي انتخاباتي كشور جنجالي نشود

سانسور شبكه هاي ايران 
در ماهواره

 ماهواره هاتبرد پخش شبكه هاي تلويزيوني برون مرزي
 صدا و سيما را متوقف كرد

 ايرانـ  كره جنوبي 
گذرگاه صعود به جام جهاني

مريم خباز/ گروه جامعه 

ــتي وارد شده؛ فرد يا افرادي  «44700» از در دوس
ــتركان تلفن همراه  ــت اين شماره اند.  به مش كه پش
ــدن شماره تلفن  ــي به  دليل برنده ش به زبان انگليس
ــتان شادباش  ــان در التاري كشور انگلس همراهش
ــد و از صاحب تلفن مي خواهند تا به مردي به  مي گوين
نام «ديويد» ايميل بزند و راه دريافت جايزه 450 هزار 

دالري را از او بپرسد. 
ــتان بايد  اين كه چرا ديويد و همكارانش در انگلس
چنين جايزه چرب و نرمي را به صاحب يك سيمكارت 
اعتباري در ايران بدهند، پرسشي است كه اگر در ذهن 
گيرنده پيام شكل نگيرد، او در مسيري پرفراز و نشيب 
مي افتد كه انتهاي آن يك كالهبردار ايستاده است. 

ــده، اما هنوز  ــار و پود اين پيام ها از دروغ بافته ش ت
ــان  ــن پيام ها واكنش نش ــتند كه به اي ــي هس مردم
ــيدن به ثروتي باد آورده  مي دهند و پي آنها را براي رس
ــت؛  ــال اين پيام ها اتفاق تازه اي نيس مي گيرند. ارس
اينها نسل خلف پيامك هايي است كه روزي از سوي 

«چوپان دروغگو» فرستاده مي شد
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ــالمي در ششمين روز از سفر  رهبر معظم انقالب اس
به استان خراسان شمالي، عصر ديروز در جمع هزاران نفر 
از بسيجيان استان، تاكيد كردند: بسيج، كليدي طاليي و 
هديه خداوند به ملت ايران است و همچنان كه تاكنون 
ــرده، در آينده نيز پيش برنده  ــاي فراواني را باز ك گره ه

مسائل مهم و مورد نياز كشور و جامعه خواهد بود.
ــاني دفتر مقام معظم  ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
رهبري، حضرت آيت اهللا خامنه اي، «بسيج» را از جمله 
ــاره به  ــمردند و با اش تجربه هاي موفق و مهم نظام برش
ــتمر در ويژگي هاي اين  ــرورت مطالعه و تعمق مس ض
ــده بي نظيري  ــيج، پدي ــه درس آموز افزودند: بس تجرب
ــت كه در يك معنا، قبل از پيروزي انقالب، در حضور  اس
ــيجي  ــه مردم و «حركت عظيم، انقالبي و بس ايثارگران
ــه پيروزي  ــالمي را ب ــد و نهضت اس ملت» متجلي ش

رساند.
ــيج را در معناي رايج آن، همزاد انقالب  ــان، بس ايش
ــد و افزودند: البته در دو انقالب بزرگ ديگِر چند  خواندن
قرن اخير، يعني انقالب فرانسه و انقالب اكتبر شوروي 
ــابق نيز مردم حضور انبوه داشتند اما بسيج ملت ايران  س

داراي خصوصيات منحصر به فردي بوده است.
ــازمان يافته را از جمله اين  ــر انقالب حركت س رهب
خصوصيات دانستند و خاطرنشان كردند: «سازماندهي» 
بسيج كمك كرد كه اين حركت عظيم مردمي راه را گم 

نكند و از انحراف و كجروي مصون بماند.
ــان «ايمان و عمل بر اساس تكليف» را از ديگر  ايش
خصوصيات مهم بسيج برشمردند و خاطرنشان كردند: 
ــر، عمدتا متكي بر  ــردم در انقالب هاي ديگ ــور م حض
ــياري از مسائل  ــات بود و به همين علت در بس احساس
ــيج،  ــد اما ايمان عميق بس ــيده ش به خطا و تقابل كش
ــد اين «حركِت توده اي سازمان يافته» ضمن  باعث ش
برخورداري از احساسات بشري، در صراط مستقيم حق 

حركت كند.

ــرهاي مردم در بسيج  رهبر انقالب حضور همه قش
ــر به فرد اين حركت  ــر خصوصيت بارز و منحص را ديگ

خواندند.
ايشان خاطرنشان كردند: شهري و روستايي، نوجوان 

ــرده و غيرتحصيلكرده،  ــرد، زن و مرد، تحصيلك و پيرم
ــاعر، متخصص، كارگر،  ــجو، نويسنده، ش استاد، دانش
ــك، مخترع و همه و همه قشرهاي مردم  صنعتگر، پزش
در اين مجموعه عظيم، شگفت آور و پر رمز و راز حضوري 

موثر دارند.
پا به ركاب بودن بسيج

ــومين خصوصيتي بود كه  ــا به ركاب بودن»، س «پ
رهبر براي بسيج برشمردند.

ــتناد حضور بسيج در همه صحنه هاي  ايشان به اس
سي وسه ساله انقالب  افزودند: با گذشت زمان، بر چهره 
ــيجيان، َگرد پيري نشسته است اما پديده  نسل اول بس
ــيج به بركت حضور پي درپي نسل هاي  ــتثنايي بس اس
ــاط و كارگشا به حيات  نوظهور، همچنان جوان و پرنش

طيبه خود ادامه مي دهد.
ــرت آيت اهللا خامنه اي براي تبيين بهتر اهميت  حض
ــيج در سرنوشت كشور و ملت، همه را به تامل و تدبر  بس

ــاني كه حرف  ــن واقعيت دعوت كردند كه چرا كس در اي
ــان بر اساس راديوي رژيم صهيونيستي تنظيم  و عملش

مي شود در درجه اول عليه بسيج شعار مي دهند؟
ــان كردند: كساني كه آينده موفق  ايشان خاطرنش

ــرافراز اين ملت و جمهوري اسالمي را برنمي تابند  و س
تالش مي كنند كليد طاليي دستيابي به اين آينده روشن 
يعني «بسيج»  را در چشم ملت كوچك كنند اما به بركت 

فهم و هوشياري مردم، موفق نخواهند شد.
رهبر انقالب مطالعه در خصوصيات بسيج و تالش 
ــه فكر و فرهنگ جامعه را  ــراي تبديل اين ويژگي ها ب ب
ــيجيان  ــتند و در عين حال خطاب به بس ضروري دانس
ــيج افتخار است اما به  ــان كردند: حضور در بس خاطرنش
ــيج، حفظ و  ــرط اين كه صالحيت هاي حضور در بس ش

تقويت شود.
ــتمر را از جمله نيازهاي يك  ــان خودسازي مس ايش
بسيجي برشمردند و افزودند: تقوا، دوري از گناه و توجه 
ــرع به درگاه احديت، از جمله ويژگي هاي ضروري  و تض
ــت كه باعث ارتقاي توانايي هاي روحي،  ــيجيان اس بس
ــتقامت و  ــت درون و برون»، افزايش صبر و اس «نوراني

شكوفايي «ابتكار و جوشش دروني» مي شود.

ــتگي  حضرت آيت اهللا خامنه اي ايثار و از خودگذش
ــيجيان بايد آن را در  ــي ديگري خواندند كه بس را ويژگ

خود تقويت كنند.
برخي نقطه درگيري با دشمن را

 اشتباه مي گيرند
رهبر انقالب همچنين بصيرت را خصوصيت بسيار 
ــيجيان و همه مردم  ــمردند كه بس مهم و ضروري برش

به آن نيازمندند.
ــان بصيرت را «تشخيص خط و نقطه درگيري  ايش
با دشمن» دانستند و تاكيد كردند: برخي، نقطه درگيري 
ــمن را اشتباه مي گيرند و توپخانه خود را به سمت  با دش
ــت در آنجا  ــه به كار مي اندازند در حالي كه دوس آن نقط

قرار دارد نه دشمن.
ــه وارد بحث انتخابات  ــالب از همين زاوي رهبر انق
ــا و گفتارها افزودند:  ــاد از برخي رفتاره ــدند و در انتق ش
ــاب  ــيطان اكبر به حس برخي رقيب انتخاباتي خود را ش
مي آورند در حالي كه شيطان اكبر، آمريكا و صهيونيسم 

است نه رقيب جناحي و انتخاباتي.
ايشان افزودند: در حالي كه عناصر انتخاباتي، ادعاي 
ــالم و انقالبند برخي  ــد و در خدمت اس ــالم مي كنن اس
ــرف مقابل را  ــبت، ط ــداران آنها چرا و به چه مناس طرف

شيطان مي دانند؟
حضرت آيت اهللا خامنه اي با تاكيد مجدد بر ضرورت 
ــمن»  ــخيص صحيح «خط و نقطه درگيري با دش تش
ــرد در لباس  ــت يك ف ــد: البته گاهي ممكن اس افزودن
خودي باشد، اما حرف هاي دشمن را تكرار كند، اين فرد 
را بايد نصيحت كرد و اگر نصيحت موثر واقع نشد بايد با 

او حد و مرز و خط فاصل تعريف كرد.
ــان خطاب به اين گونه افراد خاطرنشان كردند:  ايش
شما كه با همان نگاه و احساسات رژيم صهيونيستي ولو 

با ادبيات ديگر جلوي جمهوري اسالمي مي ايستيد
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ورود زودهنگام به عرصه انتخابات را تائيد نمي كنم
برخي توپخانه خود را به جاي دشمن به روي دوست نشانه مي گيرند
شيطان اكبر آمريكا و صهيونيسم است نه رقيب انتخاباتي و جناحي

مراقب باشيد انتخابات مايه آبرو و افتخار كشور باشد
بسيج كليد طاليي دستيابي به آينده روشن است

مردم حواسشان جمع است، مسئوالن قواي سه گانه هم كامال مراقب باشند
  تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را كه نشانه اقتدار عظيم كشور

 محسوب مي شود، بر هم بزنند

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

ــت خارجي اتحاديه اروپا و مذاكره  ــئول سياس مس
ــرفت  ــا ايران، احتمال پيش ــد گروه 1+5 ب ــده ارش كنن
ــاره فعاليت صلح آميز  ــگام در روند مذاكرات درب زودهن

هسته اي كشورمان را مطرح كرد. 
ــتون در حالي مطرح  ــن اش ــار نظر كاتري اين اظه
ــانه هاي غربي از تالش  ــود كه اخيرا برخي از رس مي ش
ــته جديد پيشنهادي به ايران  1+5 براي تهيه و ارائه بس
ــاس گزارش ها اين بسته پيشنهادي  خبر داده اند. براس
ــت بعد از انتخابات رياست جمهوري آمريكا  كه قرار اس
در آبان ماه به ايران ارائه شود به شكل گام به گام طراحي 
ــده و در ازاي هر اقدام اعتمادساز از سوي ايران، يكي  ش

از تحريم ها لغو خواهد شد. 
ــت وزراي خارجه  ــتانه نشس ــتون ديروز در آس اش
ــه طور قطع،  ــا در لوكزامبورگ، گفت: ب ــه اروپ اتحادي
ــال براي مذاكرات وجود دارد و اميدواريم بتوانيم در  مج

مذاكرات با ايران به پيشرفت زودهنگامي برسيم.
البته وزيران خارجه اتحاديه اروپا پس از اين اظهارات 
اشتون، در نشست خود، تحريم هاي جديدي عليه ايران 

را تصويب كردند.
ــتروله وزير امور خارجه  به گزارش رويترز، گيدو وس
آلمان در اين رابطه گفت: وزيران امورخارجه كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا ديروز موافقت كردند كه براي فشار بر 
برنامه هسته اي ايران، تحريم هاي خود عليه اين كشور 

را افزايش دهند. 
ــر خارجه آلمان گفت: اما با اين وجود، گفت وگو  وزي
ــاس تحريم هاي  ــز امكان پذير است.براس ــا ايران ني ب
ــع و معادن ايران مورد  ــد، بخش بانكداري و صناي جدي
تحريم اتحاديه اروپا واقع مي شود.به نوشته رويترز، اين 
شديدترين تحريم هايي است كه از سوي اتحاديه اروپا 

عليه ايران اعمال شده است.
هيأت پارلماني15 نفره اتحاديه اروپا 

به تهران سفر مي كند
ــالم، مشاور امور  ــين شيخ االس در همين حال، حس
ــت: هيأت پارلماني پانزده  بين الملل رئيس مجلس گف
ــم آبان به تهران سفر مي كند و در مدت  نفره اروپا، شش
ــج روز با هيأت مذاكره كننده مجلس ايران مذاكراتي  پن

را خواهد داشت.وي در گفت وگو با مهر افزود: اين هيأت 
ــكل از نمايندگان شش يا هفت كشور  پانزده نفره، متش
اروپايي است كه اسامي آنها هنوز به صورت دقيق به ما 

اعالم نشده است.
به گفته شيخ االسالم خانم تاريا كرامبرگ از فنالند 
ــا، رئيس گروه  ــبزها در پارلمان اروپ ــروه س ــو گ و عض
ــور قبرس به خاطر  ــت و احتماال كش مذاكره كننده اس
ــت، رياست  اين كه در حال حاضر رئيس  اتحاديه اروپاس

هيأت را به عهده دارد.
وي تصريح كرد: هيأت ايراني با عنوان هيأت روابط 
ــالمي با هيأت  ــوراي اس با پارلمان اروپايي مجلس ش
اروپايي مذاكره خواهند كرد. كاظم جاللي، رئيس مركز 
ــأت را به عهده  ــت اين هي پژوهش هاي مجلس، رياس
ــه،  دارد و همچنين جواد جهانگيرزاده عضو هيأت رئيس
مهدي سنايي عضو كميسيون امنيت ملي، سيامك مره 
ــت و فاطمه رهبر عضو  ــيون بهداش صدق عضو كميس

كميسيون اصل 90 اعضاي اين هيأت هستند.
ــان كرد: اولين نشست ما با  شيخ االسالم خاطرنش
هيأت پارلماني اروپا در اكتبر 2006 در بروكسل، دومين 
نشست در دسامبر 2007 در تهران و سومين نشست نيز 

در نوامبر 2008 در بروكسل بوده است.

 اشتون: احتمال پيشرفت
 زودهنگام در مذاكره با ايران وجود دارد

رضا پورعالي/ گروه ورزش

بدون شك اگر  بخواهيم همه بازيهاي سرنوشت 
ــاز فوتبال ايران در  60 سال گذشته را روي كاغذ  س
ــره جنوبي يكي و  ــب ايران و ك بياوريم، بازي امش
ــاس ترين بازي  ــه آخرين آنها خواهد بود؛ حس البت
ــاي مقدماتي جام  ــي تا اين مرحله از رقابته تيم مل
ــاس ترين بازي مرد سرشناس  جهاني 2014 و حس
ــال و اندي حضور روي نيمكت  پرتغالي، طي يك س

تيم ملي ايران.
ــراي  ــرش ب ــه ك ــته ك ــال گذش ــر س از 26 تي
ــكار روي نيمكت  ــتين بار، در بازي با ماداگاس نخس
ــچ حريفي به  ــروز هي ــا به ام ــت، ت ــم ملي نشس تي
ــت.  بزرگي كره جنوبي مقابل ايران قرار نگرفته اس
ــه  ــو (دو بازي)، اندونزي (دو بازي)، قطر (س مالدي
ــطين، بحرين (دو بازي)، اردن،آلباني،  بازي)، فلس
ــتند  ــتان، تونس و لبنان همه تيم هايي هس ازبكس

ــل تيمي كه كرش  ــته مقاب كه در اين 15 ماه گذش
هدايتش را برعهده گرفته بازي كرده اند. 

ــان قابل  ــك از اين حريف ــه هيچ ي ــي ك در حال
ــتند، شرايط  ــه با تيم خوب كره جنوبي نيس مقايس
امروز  فوتبال ايران تا حدودي متفاوت تر از آنچيزي 
ــت.  ــال اخير تجربه كرده اس ــت كه در اين دو س اس
ــه 5 امتياز از   ــورمان پس از  آن ك ــان كش ملي پوش
ــل قطر در تهران  ــان خود مقاب ــازي به ظاهر آس 2 ب
ــد، حاال در  يكي از   ــت دادن ــان در بيروت از دس و لبن
ــوارترين بازي هاي خود نياز مبرمي به سه امتياز  دش

اين بازي دارند.
ــم نمي تواند براي  ــاوي در اين بازي ه البته تس
ــود، اما  ــي نتيجه بدي تلقي ش ــره جنوب ــران و ك اي
ــان  ــر دو مربي براي هم خط و نش ــه ه ــبي ك در ش
ــاوي بازي كردن، يعني رفتن  كشيده اند، براي مس

به استقبال شكست.
ادامه در صفحه 18

تخصيص 500 ميليون دالر ارز 
براي تقويت صنايع دستي

ــري صنايع  ــس هيات مديره اتحاديه سراس رئي
ــتي كشور گفت: با توجه به اين كه دولت درصدد  دس
ــور رونق يابد، در همين  ــت صنايع دستي در كش اس
ــتا 500 ميليون دالر از صندوق توسعه ملي را به  راس

توسعه صنايع دستي تخصيص داد.
به گزارش ايرنا، منوچهر عبدلي ديروز در نشست 
ــترك با رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي  مش
ــته صنايع دستي  ــور افزود: هم اكنون 114 رش كش
ــتي توليد مي شود.وي  در 360 1تعاوني صنايع دس
ــاغالن صنايع دستي را بر اساس آمارهاي  تعداد ش
ــت: تعداد  ــرد و گف ــر ذكر ك ــزار نف ــمي 214 ه رس
ــتي بيش از اين تعداد است به  ــاغالن صنايع دس ش
ــه ميليون نفر  ــه در صنعت فرش حدود س طوري ك

بافنده فعال هستند.
ــتي  ــئول صنفي،  برند صنايع دس اين مقام مس
ــه برند اصلي جهان ذكر كرد و گفت:  ايران را جزو س
ــا پنج برابر قدرت  ــتي ايران  دو ت كاالي صنايع دس
ــكل كنوني  رقابت در فروش دارد.عبدلي گفت: مش
ما در بحث صنايع دستي موضوع بازار فروش است. 
ــرا 95 درصد مواد اوليه  ــكلي نداريم زي در توليد مش

اين صنعت در داخل تامين مي شود.
ــال  ــتي را در س وي ميزان صادرات صنايع دس
ــرد و گفت: اين  ــون دالر ذكر ك ــته 500 ميلي گذش
ــش ماهه نخست امسال با 300 درصد  ميزان در ش

رشد به 500 ميليون دالر رسيده است.

  بنيادهاي فرهنگي آذريزدي
  ابراهيمي، دانشور، صفارزاده
   عزيزي و احترامي 
  در بالتكليفي
 به سر مي برند

فرهنگ و هنر پرونده
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همه ياغى هاى فوتبال ايران  بنيادهايي كه روي كاغذ 
بنا شده اند
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