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محيط زيست
راهنماي خريد كارت گرافيك  اولين قربانى آغاز جنگ

نيمه حرفه اي، حرفه اي و
 فوق حرفه اي AMD و انويديا

فرصتي تاريخي براي 
روشنفكران مسلمان 

برترين كارت هاي گرافيك

عيد سعيد قربان؛ فرخنده روز تجلي عشق و عبوديت را به تمامي مسلمانان جهان  شادباش مي گوييم

اثرات غير مستقيم جنگ 
پس از سال ها همچنان 
خود را نشان خواهد داد

اردبيل، لرستان، آذربايجان شرقي
 و شهرستان ازنا(لرستان)

با حسين فدايي 
دبيركل جمعيت 
ايثارگران و نماينده 
تهران در مجلس 
شوراي اسالمي

پاسخ ايران به اتهامات آمريكا تحويل بان كي مون شد
ــورك در نامه اي به  ــازمان ملل متحد در نيوي ــالمي ايران نزد س ــي جمهوري اس نمايندگ
ــفير عربستان در واشنگتن  ــازمان به اتهامات واهي آمريكا در مورد طرح ترور س دبيركل اين س

پاسخ داد.
ــازمان و  ــازمان ملل متحد در نامه خود ضمن دعوت از آن س ــورمان نزد س نمايندگي كش
ــبت به عواقب تبليغات مبتني بر ادعاهاي واهي و  ــياري، نس ــورهاي عضو به حفظ هوش كش
اطالعات جعلي و ساختگي هشدار داده و تصريح كرده است: جمهوري اسالمي ايران، اقدامات 

دولت آمريكا را در حكم تهديد صلح و امنيت بين المللي تلقي مي كند.

ناتواني آمريكا در تحريم بانك مركزي ايران
لس آنجلس تايمز: آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه اعمال چنين تحريمي بازار نفت را بي ثبات مي كند

ــي بي حاصل  ــال تبليغات ــد ماه جنج ــس از چن پ
ــل بودن  ــا به بي حاص ــود آمريكايي ه ــرانجام خ س
ــك مركزي ايران  ــان درباره تحريم بان تهديدهايش

پي برده و محترمانه از اجراي آن انصراف دادند.
ــان آمريكا  ــي دار همپيمان ــكوت معن با وجود س
ــن تحريم كه  ــان در برابر اي ــي جه ــاي مال و نهاده
ــن  ــي و اجرايي بودن آن از همان اول روش غيرحقوق
ــود در حاكميت اياالت  ــدرو موج ــود، گروه هاي تن ب
متحده آنقدر بر اجراي آن اصرار و پافشاري كردند تا با 

بي اعتنايي دولت آمريكا، خود عقب نشستند.
ــت كه حتي خود دولت باراك اوباما  جالب اينجاس
ــكان قانوني از اجراي  ــود برخورداري از ام ــز با وج ني

ــر باز زده است تا جايي  تحريم بانك مركزي ايران س
كه برخي سناتورهاي تندرو  كنگره تهديد كرده بودند 
ــري، باراك اوباما،  ــا تصويب طرح الزام آور ديگ كه ب
ــه اعمال تحريم  ــكا را مجبور ب ــور آمري رئيس جمه
ــزي ايران مي كنند. كنگره آمريكا  برعليه بانك مرك
ــال گذشته با تصويب قانوني اين امكان را به دولت  س
آمريكا داد تا بانك هاي ايران و از جمله بانك مركزي 
ــد، اما اوباما تاكنون از اجراي اين بخش  را تحريم كن
ــه اين امر باز  ــوب كنگره طفره رفته ك ــون مص از قان
ــه اجرايي بودن  ــانگر بي اعتقادي دولت آمريكا ب نش

تحريم بانك مركزي ايران است.
ــود در حاكميت  ــاي موج ــال، تندروه ــا اين ح ب

ــورـ   آمريكا كه در هر دو حزب حاكم و رقيب اين كش
ــواه و دموكراتـ  حضور دارند، حدود 3 ماه  جمهوريخ
ــاي خود را  براي  ــط مردادماه تالش ه پيش در اواس
ــم بانك مركزي  ــار بر دولت آمريكا براي تحري فش
ــش رسانه اي  ايران، افزايش دادند كه اين امر با پوش
ــترده اي نيز همراه شد. در مرداد ماه 90 سناتور از  گس
100 سناتور عضو كنگره آمريكاـ  از هر دو حزبشانـ  
در نامه اي به اوباما خواستند با تشديد اعمال فشارهاي 

مالي و بانكي به ايران، بانك مركزي را تحريم كند.
اين نامه توسط مارك كرك، سناتور جمهوريخواه 
ــناتور دموكرات تهيه شد؛ اما اعالم  ــامر س و چارلز ش
ــود دولت آمريكا، متحدان  ــكوت معني دار خ آن با س

بين المللي آن بويژه اروپا و نهادهاي مالي بين المللي 
ــون صندوق بين المللي پول و بانك جهاني روبه رو  چ
شد؛ به طوري كه هيچ گاه اظهارنظر صريح و شفافي 
ــفاف از اين تصميم به  ــان در حمايت صريح و ش از آن
ــيد. شرايط شكننده و غيرقابل پيش بيني  گوش نرس
ــديد بحران  ــان نظير تش ــي جه ــادي و سياس اقتص
ــادي در اروپا و نيازمندي اروپاييان به نفت ايران  اقتص
با توجه به وضعيت شكننده توليد نفت در ليبي و تزلزل 
حاكميت در عربستان سعودي و افزايش موج بيداري 
ــت هاي اروپايي  ــالمي در خاورميانه، استراتژيس اس
ــا از هرگونه تحريك  ــت ت ــي را بر آن داش و آمريكاي
ــك مركزي كه به توصيف  ــد ايران با تحريم بان جدي

ــالن جنگ تمام عيار مالي  ــتريت ژورنال «اع وال اس
عليه ايران » است، خودداري كنند. در ايران نيز بانك 
ــرد  و  ــاير نهادهاي قدرتمند، واكنش س مركزي و س
ــبت به اين تهديد نشان داده و  همراه با بي اعتنايي نس

آن را جدي نگرفتند.
ــك مركزي در  ــي، رئيس كل بان ــود بهمن محم
ــن باره گفت: بانك مركزي  اظهارنظري كوتاه در اي
هر كشوري مستقل است و وابسته به دولت نيست كه 
قابل تحريم باشد. پس تحريم آن در حقيقت تحريم 
ملت ايران است و تحريم كنندگان از نظر حقوقي مورد 

تمسخر دنيا قرار مي گيرند.
ادامه در صفحه 4

معرفي
 100 مدل مانتو 
در نمايشگاه 
ملي پوشاك

اين نمايشگاه از 28 آبان تا
 2 آذر در فرهنگسراي نياوران 

برگزار مي شود

شرايط جديد 
خدمت سربازي 

اعالم شد
مدت معافيت تحصيلي دانشجويان 
براي مقاطع  مختلف از 3 تا 8 سال  

اعالم شده است

پيام رهبر انقالب
 به كنگره عظيم حج:
مسلمانان
 بايد خود را
 به مرز قدرت
 بزرگ جهاني 
برسانند

ــاماندهي مد و لباس از  ــت كارگروه س سرپرس
ــوي جديد در  ــش از يكصد مدل مانت ــي بي رونماي
ــگاه ملي مد و مانتو خبر داد كه از  ــتين نمايش نخس
ــراي نياوران در شمال  28 آبان تا 2 آذر در فرهنگس

تهران برگزار مي شود.
ــع خبرنگاران  ــاورز ديروز در جم ــي كش عيس
ــرح به دبيرخانه  ــزود: تاكنون بيش از يكهزار ط اف
ــگاه ارسال شده است و طراحان فرصت  اين نمايش
دارند تا 19 آبان مانتوهاي خود را به جشنواره ارسال 

كنند.
كشاورز با بيان اين كه معيوب بودن چرخه مد و 
لباس مورد تاكيد تمامي صاحب نظران اين عرصه 
است، گفت: طراحان ما بدون توجه به نياز مخاطب 
ــي مي كنند و توليدكنندگان ما  و توليدكننده طراح
نيز ارتباطي با توزيع كنندگان ندارند در صورتي كه 
ــتن مدي ايرانيـ  اسالمي طراحان بايد  براي داش
نياز مخاطب را بشناسند و توليد و توزيع كنندگان ما 

نيز مشتري محور باشند.
ــا برگزاري اين گونه  ــراز اميدواري كرد  ب وي اب
ــليقه مخاطب به حوزه هاي مرتبط  نمايشگاه ها س

نزديك شود.
سرپرست كارگروه ساماندهي مد و لباس با بيان 
اين كه در نمايشگاه مد و مانتو از طراحان برتر كشور 
ــت تا آخرين طرح هاي خود را در  ــده اس دعوت ش
ــگاه عرضه كنند، افزود: تاكنون بيش از  اين نمايش
يكهزار اثر به دبيرخانه رسيده است كه 100 تا 200 
ــا اگر محدوديت هاي  ــود. ام اثر آن رونمايي مي ش
ــگاه اجازه دهد، تمامي  ــور و نوع طراحي نمايش دك

200 مانتوي برتر را معرفي خواهيم كرد.
ــاره به اين كه بزرگ ترين اشكال  كشاورز با اش
ــاوران غيركاربردي  ــته ني ــال گذش ــگاه س نمايش
ــت تمامي آثار  ــده اس بودن آن بود، گفت: تالش ش
ــگاه مد و مانتوي  امسال  ــده در نمايش رونمايي ش
ــد و مخاطبان بتوانند در  ــته باش كاربرد تجاري داش

مكان هاي مختلف از آن استفاده كنند.
ــاورز، تمامي آثار برتري كه فرصت  به گفته كش
عرضه در نمايشگاه را پيدا نكرده اند در كاتالوگي به 

مخاطبان معرفي مي شوند.

ــين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي  جانش
ــرايط جديد خدمت سربازي،  ــلح با اشاره به ش مس
ــتاد كل نيروهاي مسلح و  ــنهاد س گفت: بنا به پيش
ــر فرزند)  موافقت مقام معظم رهبري، داماد (همس
يا يكي از بستگان درجه يك جانبازان قطع نخاعي 
ــالم بنا به تاييد بنياد شهيد و امور  فاقد فرزند ذكور س
ــاز به عنوان  ــاب و معرفي جانب ــا انتخ ــران ب ايثارگ
ــرورت معاف  ــام خدمت دوره ض ــار» از انج «همي

مي شوند. 
ــي كمالي افزود:  ــنا، سردار موس به گزارش ايس
ــازان قطع نخاعي با  ــكالتي كه جانب با توجه به مش
ــتند اين پيشنهاد براي كمك به آنان  آن مواجه هس
ــده است و بنياد شهيد  بايد افراد واجد شرايط  ارائه ش
ــازمان وظيفه عمومي  ــا به انتخاب جانباز به س را بن

معرفي كند. 
وي درباره ادامه تحصيل مشموالن نيز توضيح 
ــجويان براي  ــت تحصيلي دانش ــدت معافي داد: م
ــد  ــي ارش ــي، كارشناس مقاطع كارداني، كارشناس
ــي پيوسته  ــال، كارشناس ــته 3 س و دكتراي ناپيوس
سال و كارشناسي ارشد و دكتراي پيوسته 8 سال   6
و دكتراي تخصصي 5 سال است و دانشجويان بايد 
ــوري برنامه ريزي كنند كه در اين مدت تحصيل  ط
ــانند. به گفته كمالي، در مواقعي  خود را به اتمام برس
ــيون  ــكيل كميس ــگاه ها مي توانند با تش نيز دانش
ــده به  ــوارد خاص حداكثر دو ترم بر مدت ذكر ش م
ــل بدهند و پس از  ــجويان اجازه ادامه تحصي دانش
ــگاه ها حق ثبت نام از دانشجويان را  اين مدت، دانش
ندارند و بايد آنان را براي انجام خدمت دوره ضرورت 

به سازمان وظيفه عمومي معرفي كنند. 
ــتثنايي سازمان  كمالي تصريح كرد: در موارد اس
ــيوني  ــكيل كميس ــه عمومي مي تواند با تش وظيف
ــجويان را بررسي و براي افرادي كه  وضعيت دانش
ــام تحصيل خود  ــكالت، موفق به اتم به دليل مش
ــده اند اما در مدت محدود قادر به اتمام تحصيل  نش
ــود با حفظ وضعيت غيبت به مدت يك يا  خواهند ب

دو ترم اجازه ادامه تحصيل صادر كند. 
ــين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي  جانش
ــموالن غايب حق ادامه تحصيل  مسلح گفت: مش
ــموالن غايب از طريق  ندارند و مرحله اخطار به مش
كالنتري ها و دستگيري افرادي كه با توجه به اخطار 

اوليه خود را معرفي نكرده اند، شروع شده است. 

حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم 
انقالب اسالمي در پيامي به مناسبت 
كنگره عظيم حج، قيام و انقالب در 
برخي كشورهاي اسالمي را از 
مهم ترين مسائل جهان اسالم و حقايق 
نهفته در آن را، آيات بينات الهي 
برشمردند و با اشاره به وظيفه بس 
خطير نسل بيدار جوان و روشنفكران 
و عالمان ديني در اين مقطع 
سرنوشت ساز، تاكيد كردند: امت 
اسالمي بويژه ملت هاي به پا خاسته، 
براي ادامه مسير نيازمند دو عنصر 
تداوم ايستادگي و هوشياري در برابر 
حيله هاي قدرت هاي بين المللي 
هستند و نجات كشورهاي اسالمي از 
خطرهاي پيش رو جز با همدلي و 
اتحاد و تشكيل قطب قدرتمند جهان 
اسالم، امكان پذير نيست.
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