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انگارنهراگنا

صدور پروانه بهرهبرداری
از یک اقامتگاه بومگردی در شیراز

معاون گردشگری استان فارس از صدور پروانه بهرهبرداری از
یک اقامتگاه بومگردی در شهرستان شیراز خبر داد.
به گزارش روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی اســتان فارس ،ســید مؤید محســن نژاد اظهار
کرد :اقامتــگاه بومگردی "ســتاره بَمو" در زمینی به مســاحت
 260مترمربع و با تعداد سه اتاق و ظرفیت اقامتی  12نفر با حجم
ســرمایهگذاری  500میلیون ریال و با اشــتغال دو نفر بهصورت
مستقیم به بهرهبرداری رسید.
او ادامه داد :این اقامتگاه در شهرســتان شیراز ،روستای باجگاه
در محور شیراز به مرودشــت واقعشده است که با بهرهبرداری از
این اقامتگاه بومگردی ،تعداد اقامتگاههای بومگردی استان فارس
به  158اقامتگاه رسید.

فعاالن گردشگری و صنایعدستی پاسارگاد
تسهیالت کرونایی دریافت کردند

ایرنا :مســوول اداره میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
شهرســتان پاســارگاد اعالم کــرد 11 :میلیاردریال تســهیالت
خسارت ناشــی از شیوع ویروس کرونا به حوزههای گردشگری و
صنایع دستی در این شهرستان اختصاص یافت.
روابــط عمومــی ادارهکل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان فارس در خبری که در این بــاره از قول
محمد نصیری منتشر کرد ،عنوان داشت :امسال این اداره  12نفر
را در سامانه رصد برای اشتغال به ثبت رسانده است.
او ادامه داد :در ســال  ۹8از منابع داخلــی بانکها و صندوق
کارآفرینی و امید شهرستان جمع ًا مبلغ  6 /65میلیارد ریال تسهیالت
به متقاضیان در حوزه گردشگری و صنایعدستی پرداخت شده است.
مســئول اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
شهرســتان پاســارگاد بیان کرد :متأسفانه شــیوع بیماری کووید
 ،1۹پاســارگاد را نیز همانند سایر نقاط گردشگری دنیا دچار رکود
کرده اســت؛ ولی امیدواریم با خاتمهیافتن بیماری و رونق مجدد
گردشگری و جذب سرمایهگذارانی که در حال انجام مراحل اولیه
سرمایهگذاری هستند ،بتوانیم اشتغال این حوزه را افزایش دهیم.
نصیــری حقیقــت ادامه داد :در ســال  ۹۹با بهرهبــرداری از
ســه اقامتگاه بومگردی و یک کارگاه صنایعدستی کام  ۳0نفر به
اشتغال در این حوزهها شیرین شد.
مســئول اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرستان پاسارگاد گفت :در سال  ۹۹به علت شیوع بیماری کرونا
حدود  11میلیارد ریال به آسیب دیدگان از بیماری کرونا شاغل در
حوزههای گردشگری و صنایعدستی شهرستان پرداخت شده است.
او با اشــاره به بافت عشــایری و روســتایی این شهرستان و
ظرفیتهای آن در حوزه صنایعدســتی گفت :صنایعدســتی نیز
میراثی غنی از گذشــتگان اســت که میطلبد بــا کمک همگان
عالوه بر اشتغال ،زمینه صادرات را نیز در این حوزه ایجاد کنیم.
سعادتشــهر از گذشــته حلقه اتصــال در پایتخت هخامنش
پاسارگاد و پارسه بوده است و از آنجا که راه ارتباطی بین پاسارگاد
و پارسه در گذشــته تنگه بالغی و تنگه سعادت شهر بوده ،آن را
کلید کوچک فتح دروازه فارس نامیدهاند.
در این منطقه تپههای باستانی فراوانی موجود است؛ همچنین
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعهای از سازههای باستانی
برجایمانده از دوران هخامنشــی اســت .این بنای تاریخی یکی
از مهمترین جاذبههای توریســتی ایران اســت .آرامگاه کوروش
سالمترین و مهمترین اثر باستانی این مجموعه به شمار می رود.
مجموعه پاســارگاد در تاریخ شــانزدهم تیرماه ســال 1۳8۳
به عنــوان پنجمین اثر ایران در فهرســت آثار جهانی ســازمان
آموزشــی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با شماره 1106
به ثبت رسید.
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صاف گاهی وزش باد درپاره ای نقاط غبارصبحگاهی

در ایران و ایتالیا مهجور مانده بود
سلیس و زیبا فارســی صحبت میکرد و در تمام
مــدت صحبتهایمان اصرار داشــت فارســی
صحبت کند حتی زمانی که با هم ناهار خوردیم و
در رابطه با مســائلی غیر از مباحث علمی صحبت
کردیــم ،آنجا بود که فهمیدم باید حتما عاشــق
زبان فارســی و فرهنگ ایرانی باشــد همانطور
که خودش در کتاب «دفتر خاطرات فارسی ،سفر
احساسی به ایران» در مورد عالقه وافرش به شهر
تهران گفته و خاطرنشــان کرده است اگرچه نباید
به دلیل برخی موارد از جمله آلودگی و  ...اینگونه
باشــد «ولی من عاشــق (تهران) شدهام و عشاق
بیمنطق هستند».
آنا وانزان ،ایرانشناس ،اسالمشناس و مترجم
بود و بیشــتر در نوشــتهها و حتی ترجمههایش
به بررســی این مقولهها از دیــدگاه زنان معاصر
میپرداخت .او در ونیز متولد شــده بود و همانجا
هم از دانشگاه کا فوســکاری در رشته زبانهای
شــرقی فارغ التحصیل شــد اما مدرک دکترای
مطالعات خاورمیانه خود را از دانشــگاه نیویورک
گرفته بــود .او به طور جدی در پژوهشهای خود
به مشــکالت جنسیتی در کشــورهای اسالمی
میپرداخت .دورههایی را در دانشــگاههای ایتالیا
و خــارج از ایتالیــا برگزار کرده بود .او ســردبیر
مجلــه «آفریقا و خاورمیانه» بــود و با روزنامهها
و برنامههای رادیویی ملی و خارجی و انتشــارات
بریوســکی میالن همکاری میکــرد .همچنین
نویســنده مقاالت متعددی بود کــه در مجالت
ایتالیایی و بینالمللی منتشر شده است .پس به حق
جایزه یک عمر دســتاورد برای ترجمه آثار ادبیات

معاصر فارسی و اشاعه فرهنگ ایرانی را از وزارت
فرهنــگ ایتالیــا در ســال  2017دریافت کرده
بود .با نــگاه گذرایی به کارنامــه ادبی و تالیفات
و ترجمههای او میتــوان گفت که حق واقعی او
چه در جایگاه اســتادی در دانشگاه ونیز و چه در
بزرگداشــت او در مقام یک ایرانشــناس معاصر
در مقایســه با همترازان خود ،که در اشاعه دیگر
فرهنگهــا و زبانها در ایتالیا تالشهای فراوانی
کرده بود ،ادا نشــده اســت .و بیجا نیســت اگر
بگوییــم که آنا وانزان هم همچون زبان فارســی
که در ایتالیا کمتر شــناخته شده است ،در ایران و
ایتالیا مهجور مانده بود .دلیل این ناشناخته بودن را
میتوان از چند منظر بررسی کرد که در این مجال
نمیگنجد اما به نظر نگارنده مهمترین دلیل آن را
در ناشــناخته ماندن زبان فارسی  -زبانی که آنا به
آن عشق میورزید  -باید جست.
ارزش کار آنا وانزان آنجایی نمایانتر میشود
کــه بدانیم به غیــر از ترجمه آثار بــزرگ ادبیات
معاصر فارسی مانند «کلنل» محمود دولتآبادی،
«سووشون» ســیمین دانشور« ،بوف کور» صادق
هدایت و «دایی جان ناپلئون» از ایرج پزشکزاد و
دیگر آثار مهم ادبی فارسی ،دست به تالیف آثاری
در رابطه با ایران و اســالم هم زده و در این زمینه
کارهای دست اولی از خود به یادگار گذاشته است
و این ثابت میکند که باید او را چیزی فراتر از یک
مترجم صــرف بدانیم و حال آنکه او یک محقق
و پژوهشگر دانشــگاهی به معنای واقعی کلمه در
رابطه با ایرانشناسی و ادبیات معاصر ایران به شمار
میرود .در این راستا ،در بین مقاالت و تالیفات او

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید:

سد تنگ آسیاب هخامنشی مستندنگاری و حفاظت میشود
ایســنا :مدیــر پایــگاه میــراث جهانی
تخت جمشید اعالم کرد که سد تنگ آسیاب
هخامنشی مستندنگاری و حفاظت میشود.
حمیــد فدایی دیروز دوشــنبه  22دی در
حاشیه بازدیدی که با همراهی مسئول میراث
فرهنگی شهرســتان ارســنجان و جمعی از
کارشناسان میراثفرهنگی از سد تنگ آسیاب
انجام شد ،به ضرورت حفاظت و مستندنگاری
این مجموعــه آثار باســتانی ارزشــمند در
دامنه شــمالی کوه مهر یا رحمت ،تاکید و از
پیگیریهــای مربوط به فرآینــد تعریف این
پروژه با همراهــی اداره کل میراث فرهنگی
فــارس معاونــت میراثفرهنگی کشــور و
پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری
کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی
پایگاه میراث فرهنگی تخت جمشــید ،فدایی
همچنیــن با تاکید بر مدیریــت منابع آبی در
دوران تاریخــی مختلف ،عنوان کرد :موضوع
آب و مدیریــت منابع آبی از دوران باســتان
تاکنون از مهمترین دغدغه های انســان بوده
است و به همین دلیل شاهد مهندسی دقیقی
در این بــاره در دورههــای مختلف تاریخی
از جمله در دوران عیالم ،هخامنشی و به ویژه
در دوره ساسانی هستیم.
مدیریت شبکه گسترده آبرسانی
در دولت هخامنشی
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید
با اشــاره به ایجاد و مدیریت شبکه گسترده
آبرسانی ،خاطرنشان کرد :اطالعات تاریخی ما
از دوره هخامنشی و به ویژه در مناطق اصلی
و پایتختــی این امپراطــوری بزرگ همچون
پارســه و پاســارگاد نشــان از فراهم شدن
زیرساختهای قبل یا به موازات بنیان نهاده
شدن شهرها بوده؛ به ویژه نوآوریهای دولت
هخامنشــی در این زمینه بســیار ریشهای و
حیاتی بوده و ایجاد و مدیریت شبکه گسترده
آبرسانی در مراکز مهمی همچون پاسارگاد و
پارسه نتیجه رویکرد دولت هخامنشی به این
موضوع بوده است.
فدایی گفت :بررســیهای ایــن مناطق
تاکنون به شناسایی سامانههای مختلف آبی

شامل تعداد زیادی سد ،بند ،استخر و کانالها
و آبراههها در محدوده دشت مرودشت ،دشت
مرغاب ،دشت پاسارگاد ،دشت خرمبید ،دشت
سرپنیران ،دشــت کمین و منطقه ارسنجان
انجامیده است.
او خاطرنشــان کــرد :این بررســیها و
مطالعات ،بخشــی از پروژه بزرگی است که
از ســوی دو پایگاه میراث جهانی پاســارگاد
و تخت جمشید انجام میشــود و با مراحلی
همچون مســتندنگاری سازههای آبی ،انجام
مطالعات فنی و تاریخی بر روی ســازه های

آبی همراه شــده و از این رهگذر معرفی بهتر
سازهها و به ســامان کردن وضعیت حفاظتی
آنها را در برنامه دارد و در حال حاضر نیز بند
یا سد تنگ آسیاب از سازههای آبی و تاریخی
دوران هخامنشی به عنوان بخشی از زنجیره
مهندسی این دوره ،در برنامه مستندنگاری و
مطالعه قرار دارد.
ضرورت همکاری جامعه محلی در
حفاظت از سد تاریخی تنگاب
فدایی با تاکید بر ضرورت همکاری جامعه
محلی در این فرآینــد ،افزود :اگر چه دخل و
تصرف در عرصه و حریم این سد تاریخی طی
چند دهه گذشته آسیبهایی را به پیکره این
اثر ارزشــمند تاریخی وارد آورده اما با برنامه
ریزیهای در حــال انجام و همکاری جامعه
محلی امیــدوار به حفاظت بهتر از این ســد

تاریخی هستیم.
او اضافه کرد :نصب تابلوی راهنما ،حذف
گام بــه گام مداخــالت محیطــی در منظر
تاریخی سد و از جمله پاکسازی ساختمانهای
جدید و متروکهای که طی سالیان گذشته در
مجاورت ســد ساخته شــدهاند ،تعطیلی و یا
انتقال کارگاهها و فعالیتهای معادن ســنگ
به فاصلهای دورتر از منظر تاریخی سد میز از
جمله مواردی است که در بازدیدهای اخیر از
سوی جامعه محلی مورد پذیرش قرار گرفت
و در این باره قول مساعدت داده شد.

فدایی گفــت :در همیــن ارتباط موضوع
مستندنگاری و نقشه برداری محوطه سد نیز
با روشهای زمینی و استفاده از پهباد از جمله
برنامههای مهمی است که توسط متخصصین
پایگاههــای پاســارگاد و تخــت جمشــید
انجام خواهد شد.
ســد تنگ از منحصربهفردترین
سازههای آبی است
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد نیز در
حاشیه این بازدید ،ســد تنگ آسیاب را یکی
از سازههای آبی تاریخی از دوران هخامنشی
با پالن قوســی دانســت و در این باره گفت:
در مرز میان شهرستان ارسنجان و شهرستان
مرودشــت در دهانه تنگ کوهســتانی تنگ
آسیاب جای گرفته است.
افشــین ابراهیمی ،گفت :این بند از گونه

بندهای خاکی با هســته رسی و پوسته الشه
است که در هنگام آبادانی نزدیک به  280متر
طول ،پهنای  45متر و بلندای  7متر بوده است.
ابراهیمــی افــزود :از ویژگیهای این بند،
پالن کمانی(قوسی) آن اســت که نمونهای
منحصــر به فــرد از بندهای هخامنشــی به
شــمار می آید و تاکنون همانند آن شناسایی
نشده است.
کارشناس مســئول باستان شناسی پایگاه
میــراث جهانــی پاســارگاد نیز ایــن بند را
به همراه دیگر ســازههای آبی ســاخته شده
در ناحیه پاســارگاد و تخت جمشید به عنوان
دو مرکز مهم هخامنشی دانست و بیان کرد:
این بند باستانی ،بخشی از برنامههای عمرانی
و زیرساخت حکومتی و مهمترین کارکرد آن
کنترل سیالبهای فصلی و ذخیره سازی آب
برای ماههای گرم سال بوده است.
حمیدرضــا کرمی ،بــا بیــان اینکه آب
ذخیــره شــده در دریاچه بند ،ســبب رونق
کشــاورزی و باغداری و رفاه زندگی عمومی
ساکنان دشــت توابع میشــده است ،گفت:
آب بند تنگ آســیاب از سیالبهای فصلی و
چشمه سارهای باال دســت که زمانی جاری
بوده فراهم می شده است.
او با بیان اینکه شــوربختانه طی دهههای
گذشته آســیبهای زیادی به این بند وارد و
بخشهایی از آن تخریب شــده است ،گفت:
با ایــن وجود این بند تاریخی در برنامه جامع
پژوهشــی و حفاظتی ســازههای آبی ناحیه
پاسارگاد و تخت جمشید قرار گرفته است.
کرمــی گفت :امیدواریم جــدای از انجام
پژوهشها و مطالعات باستانشناســی و دیگر
مطالعات و علوم وابســته به سازههای آبی و
مدیریت منابع آب تاریخی ،حفاظت اضطراری
و ســاماندهی پیکره ســد و بخشی از محیط
پیرامــون آن نیــز هرچه زودتر انجام شــود.
این کارشناس باستانشناسی گفت :جدای
از بند ،یک آســیاب منحصر بــه فرد نیز در
نزدیکی بند وجود دارد که ساختمان آن دارای
پالن و نقشه زیبا و ویژ ای به صورت دو قلو
است و به نسبت ســالم باقی مانده است اما
نیاز به حفاظت اضطراری و ساماندهی دارد.

اعالم اسامی  62فیلم حائز شرایط برای رقابت فیلم فجر
برای شــرکت در جشنواره فیلم فجر که
هیات انتخاب هم ندارد 110 ،فیلم متقاضی
بودنــد که پس از تطبیق آنهــا با قوانین و
فراخوان جشــنواره ،اســامی  62فیلم بلند
ســینمایی حائز شرایط شــرکت در بخش
داوری جشنواره فیلم فجر _ که بیش از 40
فیلم طبق جدول منتشر شده پروانه نمایش
ندارند _ معرفی شدند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روابط عمومی

جشنواره فیلم فجر ،دبیرخانه جشنواره سی
و نهم طی روزهای گذشته به بررسی 110
فیلم ثبتنام شده و ارزیابی فرمهای ثبتنام
از نظر تطابق با آییننامه جشنواره پرداخت.
بــر این اســاس ،فرمهــای متقاضیان
شــرکت در ایــن دوره جشــنواره از نظر
ســال تولیــد ،دارا بــودن پروانه ســاخت
سینمایی ،ارائه نشدن فیلم در دوره گذشته
جشــنواره و ...مورد بررســی قرار گرفتند و

در نهایــت  62فیلم از بین آثــار متقاضی
(حدود  57درصد آثار) واجد شرایط شرکت
در جشنواره سی و نهم شناخته شدند.
وضعیت پروانه نمایــش فیلمهای این
دوره نیز در این فهرست مشخص شده که
در این بین برای  14فیلــم تاکنون پروانه
نمایش صادر شــده و  48فیلم در دســت
بررســی شــورای پروانه نمایش فیلمهای
سینمایی قرار دارد.

قابــل ذکر اســت کــه طــی روزهای
گذشــته ،از بین فیلمهای متقاضی شرکت
در ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر5 ،
فیلم روشنایی (کامشاد کوشان) ،ترانههای
پدری (محمد بصیــری) ،بانکزدهها (جواد
اردکانی) ،موافقت اصولــی (امیر پورکیان)
و کوسه (علی عطشــانی) به علت مسائل
فنی و آماده نبودن از شــرکت در جشنواره
انصراف دادند.

محمد عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

مدیر کل بنیاد مسکن استان
فارس اعالم کرد:

 ۱۳هکتار زمین برای
جابهجایی روستای
مشایخ شهرستان ممسنی
4
اختصاص یافت

میتوان به آثاری مانند «دفتر خاطرات فارســی»
و «دختران شــهرزاد» اشــاره کــرد .مطالعات و
نوشــتههای او کامال نشانگر این است که زنان و
مخصوصا زنان ایرانی را بسیار خوب میشناسد و با
نوشتههای خود نشان میدهد که به ابعاد گوناگون
زنان و نقش آنان در جامعه به خوبی واقف اســت،
به عنوان مثال مقالهای که در سال  201۹با عنوان
«زنان ایرانی ،در تاریخ ،سیاســت و فرهنگ» به
رشته تحریر درآورده است .در ترجمههای خویش
از زبان فارسی به ایتالیایی هم همین روند را حفظ
کرده اســت .کتاب «زنان بدون مردان» نوشــته
شهرنوش پارسیپور را در سال  2000ترجمه کرده
اســت و بدون ذکر این نکته هم با نگاهی اجمالی
به آثار پرشــمارش به راحتــی میتوان فهمید که
حتی در انتخاب کتابهــا برای ترجمه ،ترجیح او
ترجمه آثار نویسندگان زن ایرانی بوده است.
اگرچه پرداختن به آثار آنا وانزان در یادداشــتی
کوچک نمیگنجــد ،هدف نگارنده بیشــتر ادای
احترام و بزرگداشت این استاد فرهیخته و وارسته
بود .یاد آنا وانزان برای همیشــه در رابطه با اشاعه
فرهنــگ و ادبیات معاصر فارســی در ایتالیا زنده
خواهد ماند.

در گفتگو با منوچهر محمدی مطرح شد:

« هنجار سینما رفتن » چگونه برمیگردد؟

منوچهــر محمــدی معتقد
است که شاید درستتر بود که
ســالنهای سینما با تب و تاب
جشــنواره فجر باز شوند ،چون
برای برگرداندن هنجار سینما
رفتن باید ابتدا اقداماتی انجام
شود.
این سینمادار درباره اینکه آیا
شرایط باز شدن ســینماها را مناسب میداند؟ در گفتوگویی
با ایســنا بیان کرد :به نظرم اگر بخواهیم ســینما را به عنوان
یــک چرخهی تولیــد ،توزیع و نمایش نگاه کنیم ،ســینما در
آخریــن خط زنجیره آن قرار دارد و به طــور طبیعی اگر فیلم
وجود داشته باشد سینما معنا دارد ،اگر فیلمی نباشد سینما هم
معنایی ندارد.
وی اضافه کرد :در این بین اینکه وضعیت شیوع کرونا چطور
پیش میرود و یک شــهری زرد میشود و دیگری نارنجی و
قرمز و آبی یک امر جداگانه اســت و برهمین اســاس کسانی
که در این حوزه (سینما) تصمیمگیرنده هستند -هم در بخش
دولتــی و هم بخش صنفی  -باید به این فکر کنند که این به
اصطالح صنعت سینما همه اجزایش باید با هم جور باشد.
او افزود :اگر صاحبان فیلمها رغبتی به اکران فیلمهای خود
ندارند که من در این شــرایط بــه آنها حق میدهم ،طبعا باید
اقداماتی میشد تا دستکم دو یا سه فیلم مطرح و قابل قبول
و پرمخاطب راضی میشدند که با کمک و حمایتهایی به سمت
اکران بیایند .نفس بازگشایی به این شکل که فقط سینماها باز
شوند ،ممکن است اثر منفی هم داشته باشد .بنابراین اگر نظر
مشورتی من خواسته شــود ،خواهم گفت که باید اجازه دهیم
هم یک فیلم خوب داشــته باشــیم و هم شرایطی برای نحوه
اکران مناسب وجود داشته باشد.
مدیر پردیس ســینمایی زندگی و مگامال گفت :یک چرخه
در ســال  ۹8و سالهای قبل از آن وجود داشته که حاال دچار
اختالل شده است .اگر بخواهیم هنجا ِر سینما رفتن را در مردم
ایجاد کنیم و به شکل نســبت ًا طبیعی برگردانیم نیاز است که
اقداماتی صــورت گیرد .اینکه فقط ســینما را باز کنیم خیلی
راهگشــا نیست و بخصوص بدترین حالت این است که خدای
ناکرده اوضاع دوباره بدتر شود و آن وقت این باز و بسته کردن
سینما برای خود سینما ،پرســنل و مدیریتش ،سرمایهگذاران
در عرصه سالن و ســینماداران پیامدهای منفی بیشتری دارد؛
بنابراین باید تامل کرد تا به اطمینان و یقین بیشــتری رسید و
ببینیم وضعیت به سمت ثبات پیش میرود یا خیر .البته در حال
حاضر وضعیت اینطور است که عدهای سینماها را باز کردند و
دیگران هم اگر احساس کنند شرایط کمی به سمت عادی شدن
حرکت میکند سالنهای خود را باز میکنند.
محمــدی درباره اینکــه برخی معتقدند ای کاش شــرایط
به نحوی بود که ســینماها یا با فیلم خوب یا با جشنواره فجر
بازگشایی میشدند ،بیان کرد :به نظر من هم فضای جشنواره
بســیار میتواند کمک کند .سینمادارها و صاحبان فیلمها این
همه ضرر و خســارت را تحمل کردند ،اگر چند هفته دیگر هم
صبر می کردند که با تب و تاب و هیجان جشــنواره بازگشایی
انجام میشد ،شاید اتفاق درستتری رخ میداد.
در حــال حاضر فقــط فیلم «دیدن این فیلم جرم اســت»
محصــول حوزه هنــری به عنــوان فیلم جدیــد روی پرده
سینماهاســت و تنها چند ســینمای محدود در تهران اقدام به
بازگشایی کردهاند.

مدیرکل بهزیستی فارس
خبر داد

درآمد  ۷۵۰هزار تومانی
کودک خیابانی در یک
روز شیراز

احمد رضا سهرابی
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یادی از آنا وانزان

برای مدرسه ماندگاری
که ثبت ملی نشد!

فارس و عوامل تصادفات
رانندگی

به خدا سوگند ،نزد ابلیس مرگ دانشمند از مرگ هفتاد عابد محبوبتر است.

15

آنا وانزان هم همچون زبان فارسی که در ایتالیا
کمتر شــناخته شده است در ایران و ایتالیا مهجور
مانده بود.
فرامرز شــادلو ،مدرس زبان فارســی در ایتالیا
در یادداشــتی که در اختیار ایسنا قرار داده ،نوشته
است :در روزهای انتهایی سال  2020میالدی خبر
ناگوار درگذشــت آنا وانزان ،ایرانشناس ،مترجم،
نویسنده ایتالیایی و اســتاد دانشگاه ونیز که تاثیر
بســزایی در شناســاندن فرهنگ و زبان ایرانی به
ایتالیاییهــا داشــت ،جامعه ادبــی ایتالیا  -ایران
را در غمــی بزرگ فرو بــرد .اما به دو دلیل عمده
نیاز بــه نگارش مطلبی در ایــن زمینه نمیدیدم.
نخســت آنکه در روزهای اولیه پس از درگذشت
ایشــان ،با مقاالت زیاد و نوشتههای گوناگونی در
رابطه با خدمات ارزنده او در گســترش و اشــاعه
فرهنگ و زبان فارسی در ایتالیا مواجه شدم و دوم
اینکه در مصاحبه چند روز پیش خودم با ایســنا
ســعی کردم دین خودم را به آنا وانزان  -هرچند
کوچــک ادا کنم  -و دوســت داشــتم به همان
مصاحبه بســنده کنــم .اما حاال پس از گذشــت
چند روز یــک دلیل بزرگتر یافتــم تا چند خطی
در بزرگداشــت و قدردانی از خدمات ایشــان به
فرهنگ و زبان فارســی بنویسم و آن اینکه هنوز
دوســتان دوران دکترا و حتی همکاران و دوستان
مهربانم در دانشــگاه میالن به هــر دلیلی که با
من در ارتباط هســتند ،اولین حرفشــان در مورد
فقدان آنا وانزان اســت که در سالهای گذشته در
دانشگاه میالن هم تدریس کرده و همین موضوع
مرا بر آن داشــت تا این یادداشــت را بنویســم.
افتخار این را داشــتم که با آنا وانزان از نزدیک
آشــنا شــوم و به تمام کســانی که در سوگ او
نشســتهاند حق میدهم چون در همان مصاحبت،
او را انســانی بسیار متواضع و مهربان یافتم .بسیار

احمد رضا سهرابی

تلفن سرپرستی های عصر مرد م:

با عصر آنالین ما را دنبال کنید

روزنامه عصر مردم
ساختمان
کوچه 33
نبشرا -
مالصد
چهارراه
شت -
قصرد
شیراز -
عصر مرد م
ساختمان-روزنامه
نبش- 33
کوچه
مالصد را -
چهارراه
شت -
قصرد
نشانی:شیراز -
نشانی:
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فجر سپاسی قوی سپید
انزلی را شکست داد
3

ASR e MARDOM - IRANDAILY - NO.7105 VOL. 26 - Jan 12، 2021

مدیرکل آموزش و پرورش فارس:

بازگشایی مدارس استان فارس منوط به
تصمیم ستاد کرونا است

3

آیت اهلل رئیسی؛

برای صدور حکم بازداشت ترامپ
از دستگاه قضایی عراق تقدیر
میکنیم

4

رئیس اتاق اصناف فارس:

مسئولین استان فارس در
مسیر جبران خسارت به
اصناف برنامه ریزی کنند

وکیل مدافع خانوادههای شهدای هستهای:

آمریکا مسئول ترور دانشمندان
ایرانی است

4

درخواست تحقیق و تفحص
از شستا در مجلس کلید خورد

بسیج رسانه شیراز
منتخب جشنواره ملی
مالک اشتر شد

رئیس سازمان نظام پزشکی:

ایران تا قبل از عید دو میلیون
واکسن از هند ،چین و روسیه
وارد میکند

3

بهره برداری از سامانه
الکترونیکی خدمات
به مشترکین
10

3

در گفت و گو با «عصرمردم» مطرح شد :

اجازه نمیدهم پای خرافهگرایی و شارالتانیزم
به وزارت بهداشت باز شود
وزیـر بهداشـت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت:
اگـر کسـانی فکـر می کنند می تواننـد با جوسـازی و مغلطه
پـای بـه عرصـه بگذارند ،تا وقتـی بنده وزیر هسـتم ،ضمن
دفـاع از طـب سـنتی دانشـگاه دیـده ،اجـازه نمیدهم پای
خرافـه گرایـی و شـارالتانیزم بـه این وزارتخانه باز شـود.
بـه گزارش پایـگاه خبری و اطالع رسـانی وزارت بهداشـت
وبـدا ،دکتـر سـعید نمکـی در بیسـت و ششـمین جشـنواره
تحقیقاتـی علـوم پزشـکی رازی که امروز دوشـنبه در سـتاد
وزارت بهداشـت برگـزار شـد ،افـزود :اجـازه نمی دهـم
جـان مـردم فـدای غوغاسـاالری عـده ای شـود ،در هیـچ
رشـته ای! اجـازه نمی دهـم بـه جز گذراندن مسـیر درسـت
پژوهشـی ،محصولـی چـه شـیمیایی و چـه گیاهـی ،در
پروتکل هـای درمانـی بیایـد و البتـه اجـازه نخواهـم داد
کسـی بـه دلیـل جـزم اندیشـی در را بـه روی ادعاهـای
درسـت طـب سـنتی ببنـدد .درب وزارت بهداشـت بـه روی
عالمـان طـب سـنتی باز بـوده ولـی بـه شـارالتانیزم در این
عرصـه میـدان نمی دهیـم.
وی اظهار کرد :اگر امروز از بنده سوال کنید که بزرگ ترین
اشـکال در نظـام پژوهـش کشـور چیسـت؟ پاسـخ خواهـم
داد کـه بـزرگ تریـن آفت در امر پژوهش کشـور این اسـت
کـه پویـش ،پژوهـش و نـگاه جسـت و جوگـر را فقـط در
دانشـگاه می جوییـم و هرگـز بـه اجتماعـی شـدن پژوهش
و اینکـه روح پژوهـش گـری و جسـت و جـو گـری از همان
روزهایـی کـه کـودک در خانـواده تربیـت می شـود و در
مدرسـه کـه به عنـوان اولیـن پایـگاه علمی تجربـه می کند،
توجـه نکـرده و از آن محـروم هسـتیم.
وی ادامـه داد :یعنـی فرهنگـی کـه اعتقـاد دارد بچـه کـه
حـرف نمی زنـد ،بچـه کـه سـوال نمی کنـد! (البتـه نقیـض
ایـن مـوارد نظیـر ابـن سـینا نیـز وجـود دارد کـه چنانچـه
نظـر بیفکنیـد ،خواهیـد دیـد کـه ابـن سـینا نیـز در دامـان
پـدر و مـادری تربیـت شـد کـه روح جسـت و جوگـری را در
نهـادش زنـده کرده و پـرورش دادند ).بنابرایـن ،دلیل اینکه
مدیـری بـرای بخش پژوهش توجه و سـهمی قائل نیسـت،
ایـن اسـت کـه خـودش نیـز بـا روحیـه جسـت و جوگـری و
پژوهشـگری تربیـت نشـده اسـت .اگـر فرزندانمـان بـا روح
جسـت و جوگـری تربیـت شـوند ،زمانیکـه وارد دانشـگاه
شـوند ،مطالبـات اجتماعـی شـان آنچنـان سـنگین اسـت
کـه مدیرانشـان بایـد نسـبت بـه اختصـاص سـهم ویـژه بـه
فرزنـدان
بخـش پژوهـش تمکیـن کننـد و زمانیکـه همـان
ِ
جسـت و جوگـر نیـز مدیـر شـوند ،می داننـد کـه پژوهـش و
تحقیقـات ،همانگونـه کـه مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد
و رییـس جمهـور نیـز تاکیـد کردنـد ،یکـی از ارکان اصلـی
توسـعه دانـش اسـت.
وی افـزود :البتـه تربیـت فرزنـدان و دانش پژوهان جسـت
و جـو گـر ،نیازمنـد یـک سـازوکار سـازمان یافتـه اسـت،
اینگونه نیسـت که تصور کنیم اگر روحیه جسـت و جوگری
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را در کـودکان نهادینـه کردیـم کفایـت می کنـد ،بلکـه ایـن
موضـوع یـک مجموعـه بـزرگ اسـت کـه نیازمنـد طراحی
یک پکیج مدیریتی گسـترده و دقیق اسـت که در بسـیاری
از نقـاط دنیـا ایـن اتفـاق افتاده اسـت ،اما در ایـران این کار
را آنگونـه کـه بایـد و شـاید نکردیـم .لـذا مبحـث پژوهش را
بایـد چنـد پله قبل از دانشـگاه ،دنبـال و روی آن کار کنیم.
نمکـی درخصـوص بودجـه بخـش پژوهـش عنـوان کـرد:

تـا زمانیکـه حـوزه پژوهـش بـا بخـش خصوصـی گـره
نخـورد و تـا زمانیکـه شـرکت های دانـش بنیـان بـه عنوان
هسـته های مرکـزی ایـن تفکـر تقویـت نشـوند ،هیـچ
دولتـی سـهمش از منابـع عمومی بـه انـدازه ای نیسـت
کـه بتوانـد بخـش پژوهـش را توسـعه دهـد .در جاهایـی
کـه می بینیـد سـهم از ( GDPتولیـد ناخالـص داخلـی)
باالسـت ،بخـش خصوصی هـم ورود کـرده و محصول آن
پژوهـش ،کاربـردش در خارج از مجموعه دانشـگاه و مرکز
تحقیقاتـی خریـداری دارد کـه پیـش خریـد می کنـد .بـرای
مثـال ،در آمریـکا قسـمت اعظـم بودجه پژوهشـی از منابع
عمومی بـه بخـش دفـاع و امنیـت مـی رود و قسـمت هایی
کـه اضافـه می بینیـد ،عمدتـا سـهم بخـش خصوصـی
اسـت و همیـن موضـوع جایـش در مملکـت مـا خالیسـت
و دلیـل عمـده اش نیـز ایـن اسـت کـه بخـش خصوصـی
مقتـدر نداریـم .یعنـی بخـش خصوصـی کـه پـای در ایـن
مسـیر بگـذارد و بعـدا مـورد سـوال قـرار نگیرد ،کـم داریم؛
تـا زمانیکـه بـا رانـت و رانـت خـواری می شـود رشـد کـرد و
پاکیزگـی صدردصـد در سـرمایه گـذاری ایجـاد نکردیـم،
بخـش خصوصـی مقتـدر پـای در عرصـه نمی گـذارد ،اگـر
بخـش خصوصـی بـه میـدان آمـد ،سـهم پژوهش شـما به
عنـوان پیـش خریـد محصـول بـاال مـی رود کـه ایـن هـم
یکـی از ضعف هایـی اسـت کـه ضـرورت خلـق سـاختاری
در مملکـت را نشـان می دهـد کـه متاسـفانه هنـوز بـه هـر
دلیـل خلـق نکردیـم .وی بـا بیان اینکـه به نظام پژوهشـی
سـالمت بایـد بـه عنوان یک ضـرورت پرداخته شـود ،ادامه
داد :اتفاقـات مثبتـی کـه در جمهـوری اسـالمی ایران

افتـاد بـه خصـوص در بخـش سـالمت و دسـتاوردهایی
کـه کسـب شـد بـه خصـوص در دوره کرونا ،واقعا سـتودنی
اسـت .ما در روزهای نخسـت شـیوع کرونـا در زمینه تامین
ماسـک ،لبـاس محافظ ،تجهیـزات و ملزومات پزشـکی و
ضرورت هـای اولیـه ،دچـار مشـکل شـدیم کـه بچه هـای
فعـال در مجموعه هـای دانـش بنیـان ایـن ممکلـت
در عـرض  ۵۰روز ایـن مشـکالت را حـل کردنـد و بعـد
صادرکننـده ایـن محصوالت شـدند و اکنون خریدارانشـان
در صـف هسـتند .در هرجـای دنیـا دارویـی مطـرح شـد،
فرزنـدان ایـن مملکـت حداکثـر  ۶۰روزه فرمولـه و بـه بـازار
عرضـه کردنـد ،اینهـا ظرفیت هـای کمی نیسـت و کمتـر
جایـی در دنیـا چنیـن ظرفیتـی دارد .اگـر از اشـکاالت
می گوییـم ،نبایـد از نقـاط قـوت هـم غافـل شـویم .اینکـه
وزیـر ایـن مملکـت بـه گروهـی از دانشـمندان پیـر و جوان
کشـور کـه در کنـار هـم در سـاختاری بـه نـام شـرکت های
دانـش بنیـان فعالیت می کنند ،دلگرم شـود ،بسـیار بسـیار
پشـتوانه عظیمی اسـت ،چراکـه بـر ایـن مجموعـه ذی
قیمـت حسـاب بـاز می کنـد ،امـا راه هایـی هسـت کـه باید
می رفتیـم و هنـوز طـی نکردیـم.
بایـد بـه درون بـرای حـل مشـکالت درون ،فکـر
کنیم
وی بـا اینکـه در حـال حاضـر  ۵هـزار شـرکت دانـش
بنیـان در کشـور داریـم کـه  ۱۴۰۰شـرکت در عرصـه
علـوم پزشـکی فعالیـت دارنـد ،ادامـه داد :اولیـن مـوردی
کـه در مبحـث پژوهـش همـواره بـر آن تاکیـد داشـته ام،
ایـن اسـت کـه در امـر پژوهـش چشـم ها را بایـد شسـت و
جـور دیگـری بایـد دیـد .مـا اضطـرارا بـه عنوان یک کشـور
در حـال توسـعه ،کشـوری بـا منابـع محـدود ،کشـوری کـه
تـا زمانیکـه بـر حقانیـت خـودش ایسـتاده مـورد هجمـه و
تحریـم و فشـار قـرار می گیـرد ،بایـد بـه درون بـرای حـل
ـرف
مشـکالت درونـی ،فکـر کنیـم؛ مـا نمی توانیـم بـه ِص ِ
چـاپ یـک مقالـه در یـک مجلـه خارجـی ،منابع ملـی مان
را صـرف کنیـم .چـاپ مقالـه نیـز افتخـار ملـی اسـت ،امـا
ثبـت مقـاالت بایـد بـه رفـع مشـکالت داخلـی نیـز منجـر
شـود .این پیوسـتگی اگر نباشـد ،انتظار ملی و مسـئولین و
مـردم بـرآورده نخواهد شـد و ارزش پژوهش که سـهمی در
افزایـش درآمـد ملـی ایفـا کنـد ،دسـت یافتنـی نخواهـد
بـود و اگـر چنیـن دسـتاوردی کسـب شـد بایـد آن را روی
میـز مسـئولین گذاشـت و گفـت بودجـه ای کـه اختصاص
دادیـد ،بـرای مملکتمـان برگشـت .اگـر بخـش پژوهـش
بتوانـد ایـن گـزارش را روی میـز مسـئولین بگـذارد ،سـهم
شـما از  GDPهـم بـاال خواهد رفـت ،ضمـن اینکه بخش
پژوهـش درآمـد زا خواهد شـد و همین موضـوع این بخش
را تقویـت می کنـد .پـس ایـن سیاسـت کـه باید به سـمت و
سـوی خلـق ثـروت از محـل پژوهش نـه فقط صـرف منابع
برویـم ،بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.

حال ناخوش اهالی منصور آباد
ِ
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جان باختن  2مأمور فداکار پلیس
فارس در شیراز
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ظریف:

سئول سریعتر دسترسی ایران به منانع ارزی خود در کره را فراهم کند
چـوی جونـگ کـن قائـم مقـام وزیر امـور خارجـه کره
جنوبـی کـه در رأس هیأتـی بـه منظـور بررسـی حـل
مشـکالت روابـط دو کشـور و بـه ویـژه موضـوع منابع
مالـی ایران در این کشـور به تهران سـفر کرده اسـت،
بـا محمـد جوادظریـف وزیـر امـور خارجـه جمهـوری
اسـالمی ایران دیـدار و گفتگـو کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،در ایـن دیـدار ظریـف بزرگتریـن
مانـع توسـعه روابـط دو کشـور در شـرایط فعلـی را
محدودیـت ایجـاد شـده بـرای منابـع ارزی ایـران نـزد
بانکهـای کـره ای ذکـر کـرد و از دولـت کـره خواسـت
کـه هرچه سـریع تر در جهـت رفع این موانـع اقدامات
الزم را انجـام دهـد.
وزیـر امـور خارجـه کشـورمان تاکیـد کـرد که بـا توجه
بـه پیامدهـای بهداشـتی و اقتصـادی کرونـا ،در حال
حاضـر اولویـت اصلـی مناسـبات دو کشـور فراهـم
شـدن دسترسـی بـه ایـن منابـع اسـت.

ظریـف در ادامـه اظهـار داشـت :اقـدام غیرقانونـی
بانکهـای کـره ،جـو عمومـی و دیـدگاه مـردم ایـران
نسـبت بـه کـره جنوبـی را بـه شـدت منفـی کـرده و
بـه وجهـه ایـن کشـور آسـیب جـدی وارد کـرده اسـت
لـذا نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی با

تاکیـد بـر حـق قانونـی خـود بـرای ورود بـه موضـوع،
تاکیـد دارنـد کـه ایـن مشـکل بایـد هرچـه زودتـر حل
شود.
مقـام کـره ای نیـز در ایـن دیـدار بـا تاکیـد بـر اراده
کشـورش بـرای حل مشـکل خاطرنشـان کرد سـئول
از همـه تـوان خـود بـرای فراهـم آوردن شـرایط
دسترسـی بـه ایـن منابـع اسـتفاده خواهـد کـرد.
قائـم مقـام وزیـر امـور خارجـه کره با اشـاره بـه توقیف
کشـتی متعلق به این کشـور ،خواسـتار تسـریع در حل
این موضوع شـد.
ظریـف در ایـن خصـوص تاکیـد کرد کشـتی کـره ای
بـه دلیـل آلـوده سـازی آب هـای خلیج فـارس توقیف
شـده ،لـذا صرفـا موضوعـی فنـی اسـت که رسـیدگی
بـه آن در چارچـوب مقررات حقوقـی و قضائی در حال
پیگیـری اسـت و طبعـا دولـت امـکان دخالـت در این
فرآینـد قضائـی را ندارد.

مدیرکل آژانس:

تنها چند هفته تا احیای دیپلماسی برجام باقیمانده است
مدیـرکل آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی با اشـاره به
پایـان دوره ریاسـت جمهوری دونالـد ترامپ در امریکا
تصریـح کـرد کـه تنها چند هفتـه تا احیای دیپلماسـی
دربـاره توافـق هسـتهای ایران باقی مانده اسـت.
بـه گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا ،رافائـل گروسـی ایـن
مطلـب را در گفتوگـو بـا خبرگـزاری رویتـرز مطـرح
کـرد و افـزود :روشـن اسـت کـه بحـث سـر چنـد مـاه
نیسـت .بلکـه مـا فقـط چنـد هفتـه دیگـر پیـشرو
داریـم.
جـو بایـدن وعـده داده بـود کـه در صـورت شکسـت
ترامـپ در انتخابـات ریاسـت جمهـوری آمریـکا بـه
برجام بازخواهد گشـت .اخیرا شـماری از کارشناسـان
بینالمللـی ،اسـاتید دانشـگاه ،اندیشـمندان،
صاحبنظـران ،مدیران اندیشـکدهها و دیپلماتهای
سـابق کشـورهای جهـان نیـز در نامـهای خطـاب بـه
بایـدن خواسـتار بازگشـت فـوری آمریـکا بـه توافـق
هسـته ای ایران شـده و تاکید کردند که سیاست های
شکسـت خـورده ترامـپ علیـه ایـران را پایـان دهـد.
گروسـی در بخـش دیگـری از ایـن مصاحبـه عنـوان
کـرد کـه ایـران بـه سـرعت در حـال حرکـت به سـوی
غنیسـازی  ۲۰درصـدی اورانیـوم اسـت .وی افـزود
زمانـی کـه ایـران ایـن مسـاله را بـه آژانـس اطـالع
داد زمـان اجـرای آن مشـخص نبـود امـا «اکنـون ما
در یـک واقعیـت تـازهای قـرار داریـم .فرآینـد [غنـی
سـازی] آغـاز شـده اسـت و هـر روز بایـد ببینیـم چـه
میـزان میتواننـد تولیـد کننـد».

مدیـر کل آژانـس در ایـن مصاحبـه عنـوان کـرد کـه
بـه اعتقـاد او ایـران میتوانـد ماهانـه چنـد کیلوگـرم
اورانیـوم  ۲۰درصـد غنـی شـده تولیـد کنـد.
او همچنیـن بـا بیـان اینکـه ایـران دربـاره خـروج
از پروتـکل الحاقـی وفـق مصوبـه اقـدام راهبـردی
بـرای لغـو تحریمهـا بـه آژانس اطـالع رسـانی نکرده
افـزود کـه نمیتوانـد بـر ایـن اسـاس گمانه زنـی کند.
گروسـی بـا ایـن حـال عنوان کـرد کـه باید ایـن قانون
را جـدی بگیـرد «زیـرا ،قانون اسـت و به نظر میرسـد
دولـت ایـران مصمـم بـه پایبنـدی بـه آن اسـت» .
مدیـرکل آژانـس دربـاره طـرح کاهـش دسترسـی
بازرسـان ایـن سـازمان در ایـران هم گفت که دوسـت
نـدارد  ۲۱فوریـه از ایـران بشـنوند که حضور بازرسـان
در ایـران کاهـش مییابـد .او بـا ایـن حـال ابـراز
امیـدواری کـرد کـه تـا ایـن تاریـخ «بـه نوعـی توافـق
کمکـی یـا نقشـهراه جهـت اطمینـان حاصـل کـردن
از بازگشـت تمـام طرفهـا بـه توافق هسـتهای دسـت
یابیـم ،فـارغ از اینکـه موضوعاتـی ماننـد غنیسـازی
 ۲۰درصـدی یـا سـانتریفیوژهای اضافـه بایـد برطرف
شـوند».
ایـران  ۲سـال پـس از خروج یکجانبه آمریـکا از برجام
و تعلـل طرفهـای اروپایی در عمل به تعهداتشـان در
ایـن توافـق ،گامهایـی را تحـت نظـارت آژانـس بـرای
کاهـش تعهداتش آغـاز کرد.
برایـن اسـاس ،ایـران  ۱۵دیمـاه  ،۱۳۹۸بـا صـدور
بیانیـهای آخریـن گام کاهـش تعهـدات برجامی خـود

را اعـالم کـرد کـه طبـق آن ،تهـران دیگـر هیـچ
محدودیتـی در حـوزه عملیاتـی (شـامل ظرفیـت
غنیسـازی ،درصـد غنیسـازی ،میـزان مـواد
غنیشـده و تحقیـق و توسـعه) نخواهـد داشـت و از
ایـن پـس ،برنامـه هسـتهای ایـران فقـط بـر اسـاس
نیازهـای فنـی خـود پیش خواهـد رفت و همـکاری با
آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمی نیـز طبـق روال ادامه
می یابـد.
در همیـن حـال مجلـس شـورای اسـالمی  ۱۱آذر بـه
کلیـات طـرح «اقـدام راهبـردی بـرای لغـو تحریمهـا
و صیانـت از منافـع ملـت ایـران» رای داد کـه یکـی
از بندهـای نهگانـه آن دولـت جمهـوری اسـالمی را
مکلـف میکنـد بـرای لغـو تحریمها «غنیسـازی ۲۰
درصـدی را عملیاتـی کند و سـازمان انـرژی اتمی هم
اسـتفاده از سـانتریفوژهای نسـل  ۶و  ۸را در دسـتور
کار قـرار دهـد».
مجلـس دو مـاه بـه دولـت فرصـت داده بـود کـه در
صـورت ادامـه تحریمهـای آمریـکا همـکاری بـا
آژانـس را محـدود کـرده و غنیسـازی  ۲۰درصـدی
را آغـاز کنـد.
جمهـوری اسـالمی ایران همـواره اعـالم کـرده اسـت
در صـورت بازگشـت آمریـکا بـه برجـام و اجـرای
تعهـدات برجامـی از سـوی دیگـر طرفهـای ایـن
توافـق بینالمللـی ،گامهای برداشـته شـده در مسـیر
کاهـش تعهـدات برجامـی از سـوی تهـران به سـرعت
برگشـت پذیـر خواهـد بـود.

