
    س��خنگوی ش��ورای نگهبان: مبنای ما در شورای 
نگهبان در حوزه ریاس��ت جمهوری، قانون اساس��ی و 
سیاست های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم رهبری 
است. پیرو آن مصوبه ای در شورای نگهبان داشتیم که 
شرایطی را اعالم و به دوستان وزارت کشور اعالم کردیم.

مالک ما رأی نهایی اعضای ش��ورای نگهبان است و با 
توجه به ۱۲ نفر عضو شورای نگهبان، هفت رأی مثبت 

برای احراز صالحیت الزم است

 نويسنده »امين زبان و ادب پارسي« 
در گفت وگو با »جوان«:

    افزایش بدون توق��ف قیمت ه��ا در دولت روحاني 
۱۰۰ روز نخس��ت و پایاني ن��دارد. دول��ت دوازدهم با 
نزدیك ش��دن به روزهاي پایاني فعالیت خود فاز دیگر 
افزایش قیمت ها را بدون هیچ اس��تدالل منطقي آغاز 
کرده است، به طوري که روز گذشته، نان با افزایش ۱۰ تا 
۵۰ درصدي و شكر با افزایش ۷۲ درصدي به صورت چراغ 
خاموش گران شدند. همچنین با مجوز سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولید کنندگان روغن مایع 3۵ درصد 

و انواع روغن جامد 3۰ درصد گران شد

    اواخر سال 98 بود که وزیر اقتصاد به صراحت گفت 
نباید بگذاریم نقدینگي وارد بازار ارز و طال شود، اما نگفت 
که از منظر صالح اقتصاد نقدینگي بای��د به چه بازاري 
هدایت شود، در نتیجه ش��اهد ورود بي حساب و کتاب 
نقدینگي به بازار س��هام بودیم تا جایي که به گفته علي 
نیكزاد، نایب رئیس مجلس در اثر نوس��ان بازار سرمایه 
در سال گذشته 46میلیون نفر از سهامداران بخشي از 
دارایي خود را از دس��ت داده اند، حاال به گفته یك مقام 
آگاه ۱۲میلیون ایراني وارد بازار رمز ارزها شده اند بازاري 
که ارزش مبادالت آن ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است 
و مشخص نیست در شرایطي که تولید با کمبود سرمایه 
در گردش مواجه است، چرا باید نقدینگي از اقتصاد ایران 

به بازار رمز ارزهاي خارجي نشت کند

    کرامت مظفری از رزمندگان و نویس��ندگان دفاع 
مقدس در گفت وگو با »جوان«: االن که ما با هم صحبت 
می کنیم، ح��دود 33 س��ال از اتمام جن��گ می گذرد. 
خیلی از رزمندگان دفاع مقدس پا به سن گذاشته اند و 
متأسفانه بسیاری از والدین شهدا از دنیا رفته اند. هر روز 
که می گذرد، حفظ، ثبت و نش��ر خاطرات دفاع مقدس 
سخت تر می شود. به همین خاطر اخیر سعی کردم عالوه 
بر نوشتن خاطرات دوران جنگم، این خاطرات را در کنار 
خاطرات بیش از ۲۵۰ رزمنده روستای مان و همین طور 
پنج ش��هید، ۱۵ جانباز و چهار آزاده این روس��تا، ذیل 

کتابی به انتشار برسانم

    مدیرمسئول روزنامه جوان در گفت وگوي ویژه خبري: 
اگر نگاه جریاني داشته باشیم و ساختار حزبي و سیاسي 
کش��ور ضعیف نباش��د نباید از یك جریان ۱۵ تا ۱6 نفر 
براي انتخابات نام نویس��ي کنند، فق��ط دو نفر مي آیند. 
اما سیاس��ت ورزي حزبي در ایران موضوعیت ندارد و در 

ساختار هاي سیاسي و تحزب رشدي نداشته ایم

 مناظرات نامزدها
بايد برنامه محور باشد

 مقام معظم رهبری
 نگران وضعيت 

زبان فارسی هستند

ورود ۱۲ ميليون ايراني 
به بازار رمز ارز

هرروزکهمیگذرد
ثبتخاطراتجنگ
سختترمیشود

 احراز صالحیت ها  
 منوط به رأی 

۷ عضو شورای نگهبان

 گراني كاالهاي اساسي
 از 100روز اول 

تا 100 روز آخر دولت
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

نقد و نظر

کار سنگین شورای نگهبان

 پرداخت های میلیاردی 
از جیب هواداران

 صف اصالح طلبان 
برای حفظ وضع موجود

حسن رشوند

سعيد احمديان

باالخره با ثبت نام ۵9۲ نفر و کاهش ۲۰۰ درصدی نس��بت 
به دوره دوازدهم ریاست جمهوری، ثبت نام انتخابات دوره 
سیزدهم  روز   شنبه پایان یافت و اکنون وارد فاز دوم برگزاری 
انتخابات که بس��یار اهمیت دارد و تعیین کننده سرنوشت 
کشور برای چهار س��ال آینده خواهد بود، شده ایم. از امروز 
ش��ورای نگهبان وظیفه س��نگینی بر عهده دارد و طبیعی 
اس��ت که صرفنظر از تعداد زیادی از آنها که ش��رایط اولیه 
کاندیدات��وری از قبیل مدرک تحصیلی، س��ن و...  را ندارند 
و انتظار تأیید صالحیت خود را نیز نخواهند داش��ت وفقط 
برای پرستیژ و پز دادن به خانواده و بچه محل خود اقدام به 
ثبت نام کرده اند، بررسی دقیق صالحیت بقیه کاندیدا  ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است.  شورای محترم نگهبان باید 
تك تك آنها را به عنوان یك رئیس جمهور بالقوه که قرار است 
سكان اجرایی کشور را برای چهار سال برعهده بگیرند ، ببیند.  
از این منظر بررس��ی چنین افرادی بسیار مهم است. تجربه 
این چند س��ال نش��ان داده که نمی توان همه بار را بردوش 
ملت در انتخ��اب نهایی گذاش��ت و مجموعه های نظارتی و 
بررسی کننده صالحیت کاندیدا  ها وظیفه دارند توان این افراد 
را با توجه به حجم مشكالت کشور و آینده انقالب به درستی 
و دقیق بس��نجند و در صورتی که فرد یا افرادی را فاقد این 
توان دیدند و تشخیص دادند که ش��انه های او توان این بار 
سنگین را ندارد، بدون مالحظه و تعارف ، با اعالم عدم احراز 
صالحیت او ، هم این کاندیدا را که حتما با نیت خدمت پا به 
عرصه گذاشته ، از پاسخ در پیشگاه خدا و مردم پس از چهار 
س��ال معاف بدارند و هم اینكه با تأیید چند نامزد توانمند و 
پاسخگو ، به انتخاب نهایی مردم کمك کنند تا مردم با طیب 

خاطر پای صندوق رأی بروند | صفحه ۲

زیاده خواهي هاي ش��ان تمامي ن��دارد و به هر بهانه اي ش��ده 
کاسه شان را جلوي مردم مي گیرند، اگر چند وقت پیش باشگاه 
استقالل با اعالم شماره حساب از هوادارانش خواست که براي 
پرداخت قراردادهاي میلیاردي بازیكنان دست در جیب شان 
کنند، دیروز هم نوبت رقیب سنتي ش��ان پرسپولیس بود که 
دست ش��ان را جلوي طرفداران خود دراز کنند. دیروز معاون 
باشگاه پرسپولیس بر سر هواداران منت گذاشته و گفته است 
که با توجه به موفقیت هایي که در آسیا و لیگ به دست آورده اند، 
قرارداد بازیكنان را باید در شأن بازیكنان باال ببرند و حاال هم که 
حساب باشگاه خالي است و خبري از بودجه دولتي مثل گذشته 
نیست، این هواداران هستند که باید جور قراردادهاي بي ضابطه 
را بكشند و به باشگاه کمك کنند. البته به گفته شكوري چند 
وقت دیگر هم حكم شكایت کالدرون مي رسد و هواداران باید 
کمك کنند تا جریمه س��رمربي آرژانتیني هم پرداخت شود! 
این اولین بار نیست که مسئوالن دو باشگاه دولتي استقالل و 
پرسپولیس هزینه هاي بي ضابطه شان را مي خواهند از جیب 
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اصالح طلبان زیادی آمده اند تا تالش کنند راه و رس��م دولت 
روحانی حفظ ش��ود. گذش��ته از تع��دد کاندیداهایی که در 
دولت های روحانی جزو مسئوالن عالی رتبه بوده یا هستند، 
اصالح طلبان حتی یك کاندیدا که بدون نسبت طرفداری از 
دولت روحانی باشد و بتواند امید تغییر یك دولت ناکارآمد را 
برای مردم ایجاد کند، ندارند.  ص��ف اصالح طلبان در وزارت 
کش��ور آنقدر ش��لوغ بود که در این میان نیامدن محمدرضا 
عارف گویا اصاًل به چش��م نیامد و در فردای آخرین روز ثبت 
نام نامزده��ای انتخابات ریاس��ت جمهوری، هی��چ روزنامه 
اصالح طلبی از او نگفت؛ شاید فقط چند روزنامه در البه الی 
اخبار خود دو س��ه خطی از بیانیه انصراف او را بازتاب دادند؛ 
کس��ی که در فهرس��ت ۱4 نفره اح��زاب اصالح طلب برای 
انتخابات ریاس��ت  جمهوری که ۱۲ اردیبهش��ت ماه جاری 
منتشر شد، با ۲۱ پیش��نهاد، نفر پنجم بود.  عارف اما به نظر 
می رسد که تا روز آخر ثبت نام منتظر بود؛ منتظر آنكه پیامی از 
باال برسد و پیام از باالی سال 9۲ را که به انصراف اجباری او از 
انتخابات نامید، جبران کند. نشانه های این انتظار در کنش های 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه ۲7 ارديبهشت ۱400 - 5 شوال ۱44۲
سال بيست و سوم- شماره 6۲08 - ۱6 صفحه

قيمت: ۲000  تومان

 سیمرغ ايران 
بر فراز آسمان فناوري جهان

سيمرغ رونمايي شد، ابر  رايانه قوي تر مريم در راه است

حماسدرتلآويومنعآمدوشدبرقرارکرد
شهادت مظلومانه کودکان غزه مردم جهان را  به خيابان ها آورد

   اجتماعی

 با وجود ش��یوع کرونا، س��اخت س��یمرغ به خوب��ي پیش رفت و 
پژوهش��گران دانشگاه امیرکبیر به صورت ش��بانه روزي روي آن کار 
کردند. سرمایه گذاري اصلي این طرح با وزارت ارتباطات و پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات بود. اولویت بندي براي کاربرد هاي این 
ابررایان��ه هم از س��وي این وزارتخانه تعیین مي ش��ود. س��یمرغ در 
فضایي به مس��احت تقریبي ۲۵۰ متر مربع با قابلیت گس��ترش به 

4۰۰ متر مربع اجرایي شده اس��ت. ابر رایانه ایراني بر مبناي فناوري 
رایانش ابري طراحي شده اس��ت. مجازي سازي ظرفیت ذخیره کردن 
اطالع��ات در این س��وپر کامپیوتر باعث افزایش به��ره وري از منابع 
موج��ود و انعطاف پذیري در ارائه خدمات متنوع ش��ده و همچنین 
امنی��ت داده ه��ا را دو چن��دان خواهد ک��رد.  از ابر رایانه س��یمرغ 
مي ت��وان در کاربرد هاي نوین نظیر ه��وش مصنوعي، تحلیل کالن 

داده مخصوصاً زمین شناسي و زلزله، اینترنت اشیا، بازي سازي و پویا 
نمایي، ش��بیه س��ازي هاي علمي و تحلیل داده هاي ژنتیك استفاده 
ک��رد.  از هم اکنون پژوهش��گاه فناوري اطالع��ات، عملیات اجرایي 
براي افزای��ش ظرفیت این ابررایانه را براي مدت یك س��ال برعهده 
 گرفته و تأمین اعتبار افزایش ظرفیت این ابررایانه تا یك سال آینده 
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