
چرا اصالح طلبان مي  گویند روحاني كنار رود؟

خليل آقایي: كاركنان منابع طبيعي نباید تخلفات 
را پيگيري كنند

  یك مقام مطلع در س�ازمان انرژي اتمي: توقف 
برنامه هاي مربوط به رعایت سقف توليد اورانيوم 
غني ش�ده و همچنين تولي�د ب�دون محدودیت 
آب س�نگين در تأسيس�ات اراك ك�ه در دوره 
60روزه مربوط به گام اول بر انجام آن تأكيد شده، 

برنامه هایي است كه با جدیت دنبال مي شود

گفت وگوي »جوان« با نویسنده جوان و پركاری 
كه آرزوهایش یك كتاب مي شود

كاراكتر چادري سریال ازیادرفته زني حسود، بدبين، 
خرافاتي و نادان است كه مدام بددهاني مي كند

پوتین: 
ایران شفاف   ترین برنامه 

هسته ای دنیا را دارد

 چراغ سبز رئيس جنگل ها 
به جنگل خواران 

 ایران لغو 2 محدودیت 
برجامي را  اجرایی كرد

 نوشتن از شهدا تأثير زیادی 
در زندگی من داشته است

 جفا به زن چادري
در سریال ماه رمضاني 

 بازي دعوت به استعفا 
براي مبارزه منفی  با نظام
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تبعيض هدفمندانه با شعارهاي روشنفكرانه
گزارش مؤسسه تایمز نشان مي دهد آمار تبعيض جنسيتي دستمزد اساتيد 

در دانشگاه هاي بریتانيا بدتر شده است

پوتين: ایران شفاف   ترین برنامه هسته ای دنيا را دارد

شهر تاریخی توس در مسير ثبت جهانی 

در گزارش�ي به ش�كاف   جامعه مؤسسه رتبه بندي تایمز 
حقوق و دستمزد اساتيد مرد و زن در دانشگاه هاي بریتانيا 
پرداخته اس�ت. این نهاد 228 مؤسسه آموزش عالي در 
انگليس را زیر ذره بين قرار داده و از تفاوت فاحش حقوق 
یك ساعت زنان در مقایسه با مردان پرده برداشته است. 
براساس آخرين آمار هاي به دست آمده مزاياي مردان 
در دانشگاه هاي انگليس، ولز و ايرلندشمالي افزايش 
يافته، ام��ا درخصوص زنان وضعيت مناس��بي وجود 
ندارد. كارشناس��ان در م��ورد اين نابرابري هش��دار 
مي دهند و مي گوين��د، مزاياي م��ردان در 46 مركز 

آموزش عالي افزايش يافته است. 

 س��ال 2017 هنگامي كه طبق اولين داده هاي مربوط 
به ش��كاف جنس��يتي رس��مي، مشخص ش��د زنان در 
دانش��گاه هاي انگلس��تان در ميانگين دستمزد ساعتي 
به طور متوسط 18درصد كمتر از همكاران مرد دريافتي 
دارند،  مديران دانشگاه ها مجبور شدند تغييراتي در اين 

پرداختي ها لحاظ كنند. 
 كاهش یك درصدي تبعيض !

با وجود اين، يك س��ال پس از آن يعني در س��ال 2018 
تجزي��ه و تحليلي كه توس��ط پايگاه تايمز انجام ش��ده، 
نش��ان مي دهد اين رقم ها كمي تغيير كرده و اكنون در 
عدد 14درصد ثابت شده اس��ت. از سوي ديگر ميانگين 
ش��كاف در حقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه ها در سال 

گذش��ته ميالدي حدود 15درصد بوده كه از 14درصد 
سال گذشته، يك درصد افزايش يافته است.  بر اين اساس 
از 228 مؤسس��ه آموزش عالي كه داده هاي خود را براي 
سال 2018 منتشر كرده اند، در 46 مؤسسه اين شكاف 
حقوقي بيشتر هم شده است و در سال گذشته اين شكاف 
 chester حقوقي ناشي از تبعيض جنسيتي در دانشگاه
در نزديكي شهر ليورپول 5 درصد رشد كرده و از 11به 16 
درصد افزايش يافته است.   در دانشگاه Carlisle در شمال 
غربي انگليس اين ش��كاف 3درصد افزايش يافت و در هر 
دو دانشگاه سلطنتي كش��اورزي رويال و Surrey ميزان 

شكاف جنسيتي خود را 2/9درصد افزايش دادند.
بقيه در صفحه3

بي�ان اینك�ه ای�ران   بين الملل رئيس جمهور روسيه با 
ش�فاف   ترین برنامه هس�ته ای دنيا را دارد از تهران 
نش�ود.  خ�ارج  تواف�ق  ای�ن  از  خواس�ت 
به گزارش فارس، والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه 
چهار  شنبه گفته ايران با توافق هسته ای برجام، شفاف   ترين 

كشور دنيا است. 
به نوشته اينترفكس، پوتين در كنفرانس خبری مشترک با 
»الكساندر وندر ولن«، رئيس جمهور اتريش گفت: »]برنامه 
هسته ای[ ايران، ذيل برجام شفاف   ترين برنامه در دنيا است و 

بيشترين بازرسی   ها از آن انجام می شود.«
او همچنين با ابراز تأسف از اينكه »برجام در حال تخريب شدن 
است« توصيه كرده كه ايران در اين توافق هسته ای باقی بماند.  
پوتين در بخش ديگری از سخنانش مدعی شد اتحاديه اروپا 

نمی تواند كاری برای نجات برجام انجام دهد. 
او خروج ايران از برجام را اقدامی »غيرقابل توصيه « توصيف 
كرد و گفت: »فردای روزی كه ايران خروج از برجام را اعالم 
كند همه فراموش خواهند كرد كه امريكا نابودی اين توافق را 

كليد زده و همه تقصير  ها گردن ايران خواهد افتاد.«
ش��ورای عال��ی امنيت مل��ی اي��ران روز چهار  ش��نبه )18 
ارديبهشت ماه( در بيانيه ای اعالم كرد قصد دارد »در راستای 
صيانت از امنيت و منافع ملی مردم ايران و در اعمال حقوق 
خود مندرج در بندهای 26 و 36 برجام « برخی اقدامات خود 
ذيل برجام را متوقف كند. جمهوری اسالمی در اين بيانيه كه 
در اولين سالگرد خروج امريكا از توافق هسته ای صادر شده 
به كشورهای باقی مانده در برجام 60 روز فرصت داده برای 
اجرای تعهدات خود به ويژه در حوزه های بانكی و نفتی اقدام 
كنند.  اين بيانيه همچنين هش��دار می دهد در صورتی كه 
كشورهای گروه 1+4 در ضرب االجل ياد شده به تعهدات شان 
عمل نكنند، ايران به صورت مرحله به مرحله تعهدات ديگری 
را متوقف خواهد كرد.  اتحاديه اروپا روز 19 ارديبهشت ماه با 
صدور بيانيه ای ضرب االجل اي��ران را رد كرد و گفت: »قوياً 
به ايران توصيه می كند از انجام اقداماتی كه موجب تشديد 

مشكالت می شود، خودداری كند.«
كشورهای اروپايی بعد از خروج امريكا از توافق هسته ای برجام 
وعده داده اند با تضمين منافع اقتصادی ايران، اين توافق را 

حفظ كنند. اين كشورها، به رغم ايس��تادگی های لفظی و 
سياسی در برابر اقدام امريكا تاكنون هيچ اقدام عملی برای 

محقق كردن وعده های شان صورت نداده اند. 
اتحاديه اروپا همچنين به رغم مخالفت با تصميم امريكا در 
زمينه برجام با ساير ادعاهای اين كشور در زمينه  فعاليت های 

موشكی و منطقه ای ايران همسو شده است. 
»برنامه جامع اقدام مشترک « يا برجام، تيرماه سال 1394 
ميان ايران و پنج كشور عضو دائم ش��ورای امنيت سازمان 
ملل )امريكا، فرانسه، انگليس، روسيه و چين( به عالوه آلمان 
)موسوم به گروه 1+5( حاصل شد.  دولت امريكا از نخستين 
روزهای اجرايی شدن اين توافق، كارشكنی   ها در اجرای آن و 
تالش برای كاستن از مزايای اقتصادی ايران از آن را آغاز كرد. 
با روی كار آمدن »دونالد ترام��پ« به عنوان رئيس جمهور 
امريكا اين كارشكنی   ها ش��دت گرفت و او بار  ها تهديد كرد 

كشورش را از توافق هسته ای خارج خواهد كرد. 
ترامپ سرانجام سه   شنبه 8 می 2018 )18 ارديبهشت ماه 
1397( به طور يكجانبه امريكا را از برجام خارج و دس��تور 

احيای تحريم های متوقف شده عليه ايران را صادر كرد. 

معظم رهبری در خصوص   ايران پ�س از تأكي�دات مقام 
بهسازی منطقه توس، این موضوع در دستور كار پنجمين 
دوره شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد قرار گرفت. 
حاال با آماده سازی فاز نخست جلوخان آرامگاه فردوسی 
و همزمان با روز بزرگداشت حكيم حماسه سرای ایران 
رس�يد.  بهره ب�رداری  ب�ه  پ�روژه  ای�ن  زمي�ن، 
فاز نخست پروژه توس كه حكم جلوخان آرامگاه فردوسی 
را دارد در وس��عت 3 هكتار همزمان با روز بزرگداش��ت 

حكيم ابوالقاسم فردوسی به بهره برداری رسيد. 
اين محدوده ك��ه از طرح ه��ای مصوب ش��ورای عالی 
ميراث فرهنگی كشور تبعيت می كند و به صورت ره باغ 
و بوستان طراحی ش��ده اس��ت، 60 درصد كل پروژه را 

شامل می شود. 

در سال های اخير بهسازی توس و ساماندهی اين منطقه 
تاريخی جهت خارج كردن فردوسی از غربت در دستور 
كار شورای شهر و شهرداری مشهد قرار گرفت؛ موضوعی 
كه سال  ها پيش و در سفر مقام معظم رهبری به منطقه 
توس و آرامگاه فردوسی بر آن تأكيد شده بود اما به داليل 

مختلف، از پيشرفت قابل توجهی برخوردار نبود. 
در ارديبهش��ت ماه 97 تفاهمنامه س��ه جانبه بازپيرايی 
جلوخان آرامگاه فردوسی از سوی شهرداری، شورای شهر 
و س��ازمان ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی و گردشگری 
خراسان رضوی امضا شد و ش��ش ماه بعد يعنی در آبان 
ماه 97 و با انجام فعاليت های مقدماتی، عمليات اجرايی 

ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی آغاز شد. 
پروژه ساماندهی و بازپيرايی جلوخان آرامگاه فردوسی 
در محدوده ای به وس��عت 7 هكتار از 42 هكتار اراضی 

تحت مالكيت س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردش��گری موس��وم به پرديس توس در دست اجرا 
است. اين پروژه با مبلغ اوليه قرارداد 16 ميليارد و 500 
ميليون تومان در دو فاز آغاز و قرار است در مدت 18 ماه 

به سرانجام برسد. 
روز گذش��ته و همزمان با بزرگداش��ت حكيم ابوالقاسم 
فردوسی فاز نخست اين پروژه با صرف هزينه بالغ بر 10 

ميليارد تومان آماده به بهره برداری رسيد. 
اين بخش ش��امل اجزای مختلفی همچ��ون پياده راه، 
فضای سبز، آبنما، هفت ميدان موضوعی، مقبره الشعرا، 
مسير سواره رو پيرامونی و سرويس های بهداشتی است. 
پيش بينی می شود با اتمام اين پروژه زمينه ثبت جهانی 
شهر تاريخی توس و آرامگاه فردوسی فراهم و آغازی بر 

بهسازی مسير پرديس توس باشد. 

يادداشت هاي امروز

خطاي محاسباتي معاون سابق رئيس جمهور
زهرا چيذري 
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 سوءاستفاده کاخ سفيد  
از کاخ های شيشه ای متحدانش / رسول سنایی راد
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پهپادهای بازدارنده انصاراهلل
احمد کاظم زاده 
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 تبعیض هدفمندانه 
با شعارهاي روشنفكرانه

  مؤسس��ه رتبه بندي تايمز در گزارشي به شكاف حقوق و 
دس��تمزد اساتيد مرد و زن در دانشگاه هاي بريتانيا پرداخته 
است. اين نهاد 228 مؤسسه آموزش عالي در انگليس را زير 
ذره بين قرار داده و از تفاوت فاحش حقوق يك س��اعت زنان 

در مقايسه با مردان پرده برداشته است | همين صفحه

ويژه هاي جوان  

 در هر حال فقط مذاکره کنيم!
 همان تكرار مي کنم خاتمي و فتنه موسوي 

بس نبود؟!
صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  26 اردیبهشت 1398   - 10 رمضان 1440

سال بيست و یكم- شماره 5653 - 16 صفحه
قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان
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سالروز وفات حضرت خدیجه)س( تسليت باد

   در ش��رايطی كه مقامات امريكايی س��يگنال های نظامی برای مقابله با رفتارهای 
منطقه ای ايران ارسال می كنند، گزارش های غيررسمی از افزايش اختالفات ترامپ با 
تيم امنيتی كاخ س��فيد حكايت دارد. برخی منابع آگاه گفته اند كه در پی افزايش اين 
اختالفات، ترامپ ممكن است جان بولتون را بركنار كند. ظاهراً در اين بين، مايك پمپئو، 

وزير خارجه، بيشتر به ديدگاه های ترامپ نزديك است

   برخی ناظران بر اين باورند كه اخيراً اختالفاتی ميان بولتون و ترامپ بر سر مسائل 
مختلف و از جمله رويكرد جنگ طلبانه وی بروز يافته اس��ت، تا جايی كه برخی منابع 
امريكايی عنوان كرده اند كه ترامپ در برابر اقدامات جنگ طلبانه بولتون دچار كالفگی 
شده است. ترامپ هفته گذشته در سخنانی به مشاورانش گفته بود كه امريكا با فرمان 

بولتون بايد در چند نقطه دنيا جنگ می كرد | صفحه 15

گزارش ها از افزایش اختالفات داخل تيم ترامپ و احتمال بركناري بولتون خبر مي دهد
 سایت ميدل ایست آي: بر خالف جنگ طلبي بولتون، پمپئو در سفر اخير به عراق گفته است 

ترامپ دنبال جنگ نيست و فقط مي خواهد برجام به اسم او باشد

انصاراهلل:
 حمله به اهداف اقتصادی متجاوزان وارد مرحله جدید شد

سخنگوی انصاراهلل: عمليات هدف قرار دادن شركت آرامكوی عربستان آغاز مرحله جدیدی از هدف قرار دادن اقتصاد كشورهای متجاوز است. 
تأسيسات راهبردی امارات نيز از حمالت پهپادی در امان نخواهند ماند | صفحه 15

تفرقه 
در تیم ترامپ


