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افتتاح نخستین موزه خط و کتابت
جنوب کشور در نیریز
گزارش :حسین نیرمند /عکس:

آشنا کند و فلسفه ایجاد موزه خط و
کتابت احمد نیریزی در کنار آرامگاه
او گام مهمی در معرفی این شخصیت
ارزشمند است.
امروز شاهد افتتاح موزهای در
مقیاس ملی هستیم که  64درصد
عملیات اجرایی و  70درصد اعتبارات
آن در دولت تدبیر و امید به بار نشسته
است .در این دولت و تا پایان سال 95
تالش داریم تا  5موزه بزرگ دیگر در
استان فارس به بهرهبرداری برسد که
در حال حاضر با افتتاح موزه نیریز 8
موزه تحت مدیریت میراث فرهنگی
قرار دارد و در آیندهای نزدیک شاهد
افزایش موزهها در سطح استان خواهیم

فرهنگی و گردشگری سهم مهمی از
تصمیمات را داشته باشد ،خوشبختانه
یکی از برکات آن سفر ایجاد  6موزه
در فارس طی سالهای  94و  95بود که از
این منظر این افتخار نصیب مردم نیریز
شد تا اولین موزه از  6موزه در جوار
آرامگاه احمد نیریزی راهاندازی
شود.
کارگر مدیر کل موزهها و امور
منقول کشور به موضوع چرایی نیاز به
موزه و تأثیر آن بر توسعه پایدار اشاره و
پیشنهاد داد موزهایی ویژه تاریخ نیریز
ایجاد شود و نماد مقبره احمد نیریزی
هم مورد بازسازی قرار گیرد.
وی در صورت تأمین مکان جهت

امیری مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری فارس ،امام جمعه،
فرماندار و مسئولین شهرستانی موزه
خط و کتابت میرزا احمد نیریزی در
جوار آرامگاه این خوشنویس نامی
افتتاح گردید.
در این مراسم فرماندار نیریز به
افتتاح پروژههای عمرانی در شهرستان
و محدودیتهای موجود کشور بر اثر
تحریمها اشاره کرد و گفت :دولت
علیرغم همه محدودیتها با تدابیری که

بود.
معاون امور عمرانی استانداری
فارس مهمترین دلیل سفر یک
روزهاش را افتتاح موزه خط و کتابت
در شهر تاریخی و فرهنگی نیریز
عنوان کرد و از افتتاح  1450پروژه
در هفته دولت در استان فارس خبر
داد .رضائیان به بحث توسعه متوازن و
پایدار پرداخت و لزوم طرح آمایش
و برنامهریزی براساس مزیتهای
منطقهای را از ضروریات آن عنوان

داشت ،بودجههای جاری را کاهش
داد اما بودجههای عمرانی را تقویت
کرد.
امیری ادامه داد :بخش اعظمی
از این پروژه در دولت تدبیر و امید به
سرانجام رسید .این طرح در زمان
دولت هشتم آغاز به کار کرد که عمده
کار آن در  1.5سال اخیر اتفاق افتاده
است .خدا را شکر .تفاوتی نمیکند در
کدام دولت بوده مهم این است که نظام
این خدمات را ارائه داده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان فارس به
بحث توسعه فرهنگی و نقش آن در
پیوند جامعه امروز با میراث گذشته
پرداخت.
امیری عنوان داشت :در گذشته
کارکرد موزهها فقط حفظ و نگهداری
اشیا بوده اما امروزه کارکرد آموزشی
آنها نقش بسزایی دارد.
وی ادامه داد :یکی ازبهترین راههای
بهرهبرداری از آرامگاه مشاهیر،
ایجاد موزه و نمایشگاه دائمی در کنار
آرامگاه مفاخر و معرفی بزرگان است
تا مردم را با فرهنگ هر جامعهای که
چنین بزرگانی در خود پرورده است

داشت و تأکید کرد :برنامهریزی در
مبحث فرهنگی و گردشگری در
سطح کشور اینگونه میباشد و در
بخش زیادی از استان فارس مسلماً
اینگونه است.
معاون عمرانی استاندار اظهار
داشت :درست است در مسیر توسعه
کشور کارهای زیادی باید انجام دهیم
ولی هنوز به جایی نرسیدهایم که توسعه
با مسایل میراثی تالقی و تضاد داشته
باشد ،میتوانیم هم توسعه داشته باشیم
و هم میراث گران سنگ را حفظ کنیم.
رضائیان گفت :در سفر کاروان
تدبیر و امید تالش شد تا مبحث

موزه تاریخ نیریز در خصوص تجهیز
آن قول همکاری داد.
امام جمعه شهر نیریز هم بر
راهاندازی موزه خاص شهرستان
نیریز تأکید کرد.
در این مراسم از اولین کتاب جامع
گردشگری استان فارس و نقشه
گردشگری به زبان انگلیسی رو نمایی
شد.
هادی مسئول نمایندگی میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
نیریز در حاشیه این مراسم عنوان
داشت :در موزه خط و کتابت
میرزا احمد نیریزی و در گالری
اصلی آن  50اثر شامل قرآن و دعا
به خط احمد نیریزی و مرقعات
خدما(خوشنویسان) سراسر کشور
نگهداری میشود .ظرفیت فعلی این
موزه  100اثر است که قابلیت افزایش
دارد.
این موزه شامل بخشهایی نظیر
گالری اصلی ،گالری فرعی ،گنجینه،
کارگاه مرمت ،بخش اداری و سالن
اجتماعات می باشد.
آثار موجود در موزه خط و کتابت
به صورت دورهای با موزههای دیگر
که در این زمینه فعالیت مینمایند،
عوض میشود.
همشهریان محترم می توانند از روز
شنبه  14شهریورماه از  9صبح تا 17
عصر از موزه بازدید نمایند.
حاشیه
 در این مراسم بارها و بارها تأکیدشد این پروژه در مقیاس ملی افتتاح
میشود ،اما نماینده مجلس در همان
ابتدا خداحافظی کرد و در مراسم
حضور نداشت.

محمدامین بهرامی -حامد راستی-

افشین الله :موزه خط و کتابت میرزا
احمد نیریزی به عنوان نخستین موزه
خط و کتابت جنوب کشور افتتاح شد.
این موزه با  1250مترمربع زیر بنا و
 4750مترمربع محوطهسازی تاکنون با
اعتباری بالغ بر  2میلیارد و  400میلیون
تومان ساخته شده و در حال حاضر
بزرگترین موزه تخصصی در فارس
است که به بهره برداری رسیده است.
در ششمین روز از هفته دولت و با
حضور کارگر مدیرکل موزهها و امور
منقول سازمان میراث فرهنگی کشور،
رضائیان معاون عمرانی استانداری،
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آغاز ساخت چهار مدرسه
جدید در نیریز

روابط عمومی آموزش و پرورش :معاون توسعه و پشتیبانی
آموزش و پرورش از آغاز ساخت چهار مدرسه جدید به
مناسبت هفته دولت توسط بنیاد برکت و اداره کل نوسازی
و تجهیز مدارس فارس در شهرستان نیریز خبر داد.
مجید منفرد نیریزی با اعالم این خبر گفت :با
پیگیریهای نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و
فرماندار محترم شهرستان نیریز در هفته دولت ،ساخت
 4مدرسه  6کالسه در بخشهای قطرویه و پشتکوه این
شهرستان آغاز شده است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از پیگیریهای مدیر
آموزش و پرورش ،بخشداران و مسئولین نمایندگیهای
بخشهای قطرویه و پشتکوه تصریح کرد :از این  4مدرسه
 2مدرسه در بخش پشتکوه و 2مدرسه در بخش قطرویه
احداث میشود که یکی از مدارسی که در بخش پشتکوه
احداث میگردد ،مدرسه شهید مسروری است که توسط
بنیاد برکت در زمینی به مساحت  4540مترمربع و زیر بنای
 531واعتباری بالغ بر 8.120.000.000ریال در روستای
دهچاه و دیگری آموزشگاه ابتدایی فاطمیه است که
توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان فارس در
شهرک شاهد مشکان در زمینی به مساحت  4290مترمربع
و زیربنای  600مترمربع واعتباری بالغ بر 6.700.000.000
ریال ساخته میشود.
منفرد نیریزی با دعوت از مردم و خیرین برای
مشارکت در امرخداپسندانه مدرسهسازی و کمک به
آموزش و پرورش برای بهینهسازی و تأمین فضاهای
آموزشی و پرورشی مورد نیاز ،اظهار داشت :با پیگیریهای
انجام شده آغازساخت  2مدرسه  6کالسه نیز در بخش
قطرویه به نامهای آموزشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
در زمینی به مساحت  3030وزیر بنای  506متر مربع وبا
اعتباری بالغ بر  6.250.000.000ریال در شهرک وزیره
ویک مدرسه دیگر به نام آموزشگاه فضیلت درزمینی به
مساحت  4200مترمربع وزیر بنای  506متر مربع واعتباری
بالغ بر  6.280.000.000در روستای قطاربنه توسط اداره
کل نوسازی و تجهیز مدارس استان فارس ساخته و انشاء
ا ...در مهر سال  95به بهرهبرداری خواهد رسید.

درخشش دانشآموزان

نیریزی در کنگره قرآنی
مدارس سمپاد

روابط عمومی آموزش و پرورش :مدیر آموزشگاه
استعدادهای درخشان فرزانگان نیریز از موفقیت دو نفر
از دانشآموزان این مدرسه در بیست و سومین کنگره
سراسری قرآن کریم مدارس سمپاد سراسر کشور که در
استان کردستان برگزار شد  ،خبرداد.
معتقدی ضمن تقدیر از حاجیزاده و سرافراز دبیر قرآن
مدرسه و اولیاء دانشآموزان که سهم به سزایی در موفقیت
آنان داشتند ،اظهار داشت :فعالیتهای قرآنی مدارس
سمپاد هرساله در دو بخش رقابتی (بیست وسومین کنگره
سراسری قرآن کریم )و غیر رقابتی (طرح فراگیر حفظ
ودرک مفاهیم سورههای قرآن کریم) در مدارس سراسر
کشور برگزار میگردد .وی با بیان اینکه در بخش رقابتی
دانشآموزان در هر مرحله با کسب باالترین امتیاز بر اساس
سهمیه مورد نظر به مراحل مقدماتی (مدرسهای) ،میانی
(استانی) و قطبی (کشوری) راه مییابد ،گفت :همزمان با
آغاز این مسابقات در مدارس سمپاد سراسرکشور ،مرحله
مدرسهای این دوره از مسابقات در دبیرستان استعدادهای
درخشان ،فرزانگان نیریز نیز آغاز گردیدکه در این مرحله
دانشآموزان فروغ علیدوستان ،زهرا کیوانی و زهره
طهماسبی در رشته معارف ،فرزانه مبارکی و پریا علیزاده
در رشته حفظ ویژه ،فاطمه شاهسونی و مائده کرمیپور
در رشته حفظ ،فاطمه معتقدی وکیمیا خوشنیت دررشته
قرائت به عنوان نفرات برتر مدرسه به مرحله استانی راه
یافتند و فروغ علیدوستان  ،فرزانه مبارکی ،پریا علیزاده،
فاطمه شاهسونی و مائده کرمیپور پس از رقابت با
دانشآموزان استانهای کهکیلویه و بویر احمد ،هرمزگان،
بوشهر و خوزستان برای شرکت در مرحله کشوری انتخاب
و در مرحله نهایی فروغ علیدوستان در رشته معارف
و فرزانه مبارکی در رشته حفظ ویژه به عنوان نفرات
برگزیده بیست و سومین کنگره سراسری قرآن کریم
مدارس سمپاد سراسر کشور که از دوم تا ششم شهریورماه
در استان کردستان برگزار گردید ،انتخاب شدند.
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ایستاده از راست:زارعی  -شهید محمد زحل  -ناصر قربانی  -شهید اسدا ...سبقت  -شهید حمزه آزادی  -شهید جلیل ماجدی -
شهیدغالمرضا ماجدی  -ناشناس (اهل داراب)
نشسته از راست :ناشناس  -شهید مرتضی دیرمجال  -جانباز حاج محمد آخوندینیا
با تشکر از جناب آقای حاج محمد آخوندینیا که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

استاندار فارس:

تغییر مدیران فارس در راه است
افسانه آنالین :هیچ مدیری به علت
گرایش سیاسی تغییر نخواهد کرد.
سید محمد علی افشانی در نخستین
کنفرانس خبری خود در خصوص تغییر
احتمالی مدیران استان نیز به سه شرط خود
برای انتصاب یک مدیر اشاره و تصریح
کرد :یک مدیر باید سالمت مالی و
اخالقی ،توان انجام مدیریتی که به عهده
او قرار میگیرد را داشته باشد و مجری
سیاستهای عمومی دولت باشد.
وی ادامه داد :اعتقاد و جهت گیریهای
سیاسی هیچ تأثیری در انتخاب مدیران
نخواهد داشت.
استاندار فارس در خصوص احتمال
تغيير در مديران نيز گفت :حتماً تعدادي از
مديران تغيير خواهند كرد اما تعجيلي در
اين كار ندارم .شاخصهاي انتخاب مدير
از نظر من شاخصهاي بسيار دشواري است
و اين موضوع را ميتوان از انتخاب معاون
سياسي-امنيتي دريافت ،نميخواهم
با عجله يك مدير را تغيير دهم و فردي
جايگزين شود كه بعد پشيمان شويم.
ارسال پیام التهاب از استان سبب

فقر و بیکاری مردم میشود
وی با اشاره به اینکه شرایط در استان
فارس باید به گونهای باشد که همه
احساس آرامش و امنیت کنند ،تصریح
کرد :به هر میزان که پیام التهاب از استان
ارسال شود سرمایهگذاری کاهش خواهد
یافت و بر میزان فقر و بیکاری مردم افزوده
میشود و بر خالف آن نیز اگر توانستیم در
استان امنیت و آرامش برقرار کنیم به رونق
و توسعه استان یاری رساندهایم.
هر فردی که بتواند در سایر
استانهای کشور سخنرانی کند در
فارس نیز مجاز به این کار است
استاندار فارس در پاسخ به خبرنگار
افسانه درباره رویکرد استانداری به
برگزاری سخنرانیها و لغو سخنرانیهای
منتقدان در دوره گذشته گفت :هر
سخنرانی که در استانهای مجاور همچون
کرمان ،اصفهان و خوزستان و همچنین
در همه استانهای کشور حق سخنرانی
دارد میتواند در استان فارس نیز
سخنرانی کند.
وی با تأکید بر اینکه استان فارس نباید

ایزوله شود بر لزوم ایجاد فضای نشاط در
استان پیش از انتخابات اسفندماه اشاره
کرد و افزود :باید شرایط الزم برای
حضور همه سالیق در انتخابات مهیا شود
تا مردم انگیزه کافی برای حضور پر شور
را داشته باشند.
فرماندران فارس به زودی تعیین
تکلیف میشوند
افشاني همچنين تصريح كرد :فرماندار
مركز استان فارس را به تهران معرفي
كردهايم كه در آينده نزديك رسماً اعالم
و معرفي ميشود ،تكليف فرمانداران
يكي دو شهرستان كه اكنون با سرپرست
اداره ميشود هم بهزودي مشخص
ميشود.
وي در پاسخ به سؤال ديگري در
خصوص وضع نامناسب ورزش حرفهاي
استان فارس گفت :از شنيدن وضع ورزش
استان فارس و اينكه در عرصه رقابتهاي
حرفهاي ورزشهاي پرطرفداري نظير
فوتبال هيچ نمايندهاي نداريم ،متأثر شدم،
اما اجازه بدهيد موضوع را با دقت بررسي
كنم و بعد پاسخ بدهم.
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سیب و سرطان ؛ چه باید کرد؟
عصرایران" :سیب را با پوست نخورید"؛ این مهمترین توصیه وزیر
بهداشت به مردم است که عجالتاً حواسشان بیشتر به سرطان معده
باشد که علت عمده آن ،باقیمانده سموم کشاورزی در میوهها و
سبزیجات است.
در این باره نکات زیر قابل توجه است:
الف -اینکه بعد از سالها کتمان و سکوت ،یک مسئول ارشد دولتی
رسماً به وجود عوامل مرگبار در محصوالت کشاورزی اذعان
کرده ،یک اتفاق مهم و مثبت است .وزیر بهداشت نیز میتوانست
مانند بسیاری از مسئوالن دیگر" ،تکذیب" کند و همه چیز را گل و
بلبل جلوه دهد ،اما او این کار را نکرد و به مقتضای وجدان ،سوگند
پزشکی و وظیفه سازمانیاش ،سالمت مردم را بر سیاست ترجیح
داد .این جای قدرشناسی و امیدواری دارد.
سیب و سرطان ؛ چه باید کرد؟
ب  -هر چند که وزیر به مردم توصیه کرده است که سیب را با
پوست نخورند ،اما محصوالت دیگری مانند خیار ،کاهو ،گالبی،
گوجه فرنگی ،سبزیجات و  ...نیز این نگرانی را همراه خود دارند
که مبادا با خوردنشان ،سموم پوست و درونشان نیز وارد بدن شود.
خالصه مشکل این است که:
 برخی سموم کشاورزی تا زمان برداشت و مصرف بر رویمحصوالت باقی میمانند.
 برخی میوهها بعد از اینکه با پارافین و نظایر آن -که سرطان زاهستند -براق میشوند به بازار عرضه میشوند.
 برخی محصوالت با آبی که نیترات بیش از حد استاندارد وآلودگیهای محیطی دارد ،آبیاری میشوند و این سموم به بافت
محصوالت راه مییابد.
با این اوصاف ،حتی اگر مشکل سیب بعد از کندن پوست آن حل
شود ،مردم میپرسند که با سایر محصوالت چه کنیم؟ مخصوصاً
محصوالتی که نمیشود پوستشان را کند ،مانند کاهو ،فلفل،
گوجه فرنگی ،سبزیجات و . ...

بدیهی است که همه محصوالت عرضه شده در بازار ،آلودگی
ندارند؛ ولی چون پای سالمتی و مرگ و زندگی انسانها در میان
است ،حتی وجود درصد اندکی از محصوالت آلوده میتواند
نگرانکننده باشد.
این نگرانی وقتی تشدید میشود که به یاد بیاوریم نه تنها وزیر
بهداشت که  2سال پیش ،محمد دهقان ،عضو هیئترئیسه مجلس
نیز هشدار داده بود" :یک سوم عامل سرطانها مربوط به باقیمانده

سموم و کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی است و
این یک هشدار برای دولت و مسئوالن است؛ زیرا دولت مسئول
سالمت مردم است".
این ،یک وضعیت قرمز برای سالمت جامعه است و الزم است
درست مانند زمانی که زلزلهای میآید و همه نهادهای کشور برای
گذر از بحران بسیج میشوند ،در خصوص عاری سازی جامعه از
عوامل سرطانزا نیز چنین رویکردی اتخاذ شود.
بدیهی است که نمیتوان تا همیشه نگران این بود که میوه و
سبزیجاتی که میخوریم سرطانزا هستند یا خیر؟ باید بر این
نگرانی ،نقطه پایان گذاشت و روزی را دید که هر سبزی و میوهای
در هر نقطهای از ایران که مورد آزمایش قرار گیرد ،نتیجه اش
"سالم" بودن آن باشد.

ج  -با توجه به اینکه تولید محصوالت غذایی محصول یک نهاد
یا وزارتخانه خاص نیست ،الزم است حداقل در هفت حوزه زیر
اقدامات فوری صورت بگیرد:
 - 1وزارت جهاد کشاورزی :آموزش کشاورزان ،نظارت بر
کشت و زرع (با تأکید ویژه بر محصوالت گلخانه ای) ،نظارت
بر نحوه استفاده از سموم و آفتکش ،تالش در جهت حمایت
و ترویج تولید و استفاده از محصوالت ارگانیک ،شناسنامهدار
کردن محصوالت کشاورزی مانند بسیاری از کشورهای دنیا
 - 2وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :نظارت شدید بر
محصوالت عرضه شده ،اطالع رسانی مستمر با هدف آموزش
مردم ،بازتعریف استانداردهای سالمت مواد غذایی و ارتقای آن،
معرفی متخلفان به دستگاه قضایی.
 - 3وزارت صنعت ،معدن و تجارت :بازنگری در سیاستهای
وارداتی ناظر بر سموم و کودهای شیمیایی ،نظارت بر تولید
استاندارد سموم و کودهای کشاورزی ،تشدید نظارت بر
تولیدکنندگان مواد غذایی (مانند تولیدکنندگان آب میوه ،مربا،
کمپوت و )...
 - 4وزارت نیرو :تضمین سالمت آبهای کشاورزی
 - 5ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی :تشدید
مبارزه با قاچاق محصوالتی مانند سموم و کودهای غیراستاندارد
کشاورزی
 - 6رسانهها :پیگیری مستمر موضوع سالمسازی مواد غذایی و نیز
ارائه آموزشهای الزم به مردم با همکاری نهادهای مسئول.
 - 7مردم :مطالبه سالمسازی مواد غذایی از مسئوالن و نمایندگان
خود در مجلس ،رعایت نکات آموزش داده شده توسط
کارشناسان در مصرف مواد غذایی.
فراموش نکنیم که سرطان و از جمله سرطان معده ،با کسی شوخی
ندارد و اگر اقدامات فوق به سرعت انجام نگیرند ،سونامی سرطان
همه ما را با خود خواهد برد ،بی هیچ تمایزی و بی هیچ تعارفی.
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