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 تجلیل از ۵۰ خیر
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رییس اورژانس خبر داد:

گونی پژو 405 منجر به قطع عضو جوان ۲۷ ساله شد واژ

بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی؛

یک قدم واضح به سوی 
نابودی رسانه های خصوصی

بی احتیاطی آتش به جان یک تعمیرگاه 

در خیرآباد راور انداخت

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
فرمانده انتظامی استان: 

اعضای دو باند سارق 

طالجات و اموال مردم 

در کرمان دستگیر شدند

کرمان نسبت به شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان؛ گزارش »کرمان امروز« ازهشداردامپزشکی 

آماده باش برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

متن کامل در صفحه سوم

    اداره کل دامپزشکی کرمان با توجه به کاهش دما، در خصوص احتمال شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هشدارداد و از مرغداران و صاحبان مزارع پرورش مرغ 
و فعاالن صنعت طیور کرمان خواست که با تشدید ضوابط امنیت زیستی، تمهیدات الزم را  برای جلوگیری از ورود عوامل این بیماری خطرناک به واحد پرورش طیور خود 
بیندیشند. از سویی دیگر افرادی که در خانه و ویالی خود از انواع پرنده نگهداری می کنند نیز باید بسیار مراقب حضور پرندگان وحشی و غریبه در محیط زندگی طیور خود 

باشند و....

که مدبرانه بود؛ که در سالهای گذشته موجب نابودی سرمایه مردمی می شد و سرانجام آن  گزارش »کرمان امروز« از یک بی توجهی 

نجات سرمایه مردمی از انبار اموال تملیکی
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اخبار استان

نکوداشت  جشنواره  سومین  و  بیست  آیین  در 
کرمان  در  خیر   ۵۰ از  کشور،  ساز  مدرسه  خیرین 

تجلیل وقدردانی شد.
وتوسعه  نوسازی  مدیرکل  نژاد  واعظی  محمد  سید 
استان کرمان در بیست وسومین جشنواره  مدارس 
خیرین مدرسه ساز که در سطح ملی وبصورت ویدئو 
نیک  خیرین  از  قدردانی  با  شد،  برگزار  کنفرانس 
اندیش در امر مدرسه سازی گفت: در سال ۱۳۹۹ 
پروژه   ۲۰۴ برای  ساز  مدرسه  خیر  پنجاه  و  صد 
 ۲۶۷ بر  بالغ  اعتباری  و  درس  ۵۹۰ کالس  باهزارو 
میلیارد تومان کمک شایانی کرده اند که نسبت به 

سال ۹۸ رشد ۷۰۰ درصدی داشته است.
او افزود:طی ۷ ماه سپری شده از سال ۱۴۰۰تعداد 
با ۳۳۰ کالس  پروژه   ۳۱ در  ساز  مدرسه  خیر   ۲۳
درس و اعتباری ۹۰ میلیارد تومانی مشارکت داشته 
این  می شود  بینی  پیش  امسال،  پایان  تا  که  اند 

مشارکت، دوبرابر نیز خواهد شد.
واعظی نژاد بیان کرد: با تالش خیرین ۱هزار کالس 
درس طی پارسال، احداث شد که همین امر باعث 
شد میانگین سرانه فضای آموزشی استان از ۹/۴ متر 
میانگین کشوری  به  یعنی  مربع،  متر   ۲/۵ به  مربع 

برسیم.
وپرورش  آموزش  مدیرکل  نسب  اسکندری  احمد 
از خیرین  تقدیر  با  آیین،  این  نیز در  استان کرمان 
امر مدرسه سازی در  اندیش در  ونیک  بلند همت 

کمک به نظام تعلیم وتربیت، گفت: همه ما دلمان 
ومسئولیت  متعهد  سرزنده،  فرزندان  که  می خواهد 
نظام  ارزش های  از  دفاع  توانایی  که  باشند  پذیری 
وهمه  باشند  داشته  را  اسالمی  جمهوری  مقدس 
مهارت هایی که نیاز است یک انسان برای آینده اش 

داشته باشد را دارا باشند.
او افزود: مدرسه یک مکان نیست بلکه یک ظرفیت 
است ومی توان از آن به عنوان کارخانه آدم سازی 

یاد کرد که بچه ها در آن نقش وشکل پذیر می شوند، 
بنابراین فضایی که فرزندانمان در آن تعلیم می یابند، 
بایستی همه ظرفیت های ممکن را دارا باشد تا دانش 

آموزان در آن شاداب وسازنده باشند.
او با اشاره به همت خیرین، بیان کرد: خیرین طی 
چند سال اخیر کمک های خیلی خوبی انجام دادند 
مسائل  در  دولت  از  جلوتر  گفت  می توان  وحتی 

اقتصادی و... بوده اندو کمک شایانی کرده اند.

گفت:  کرمان  استان  وپرورش  آموزش  کل  مدیر 
استان  در  تمام  نیمه  آموزشی  فضای   ۳۰۰ بر  بالغ 
با تالش های خیرین به اتمام رسیده و امروز شاهد 

افتتاح این مدارس هستیم.
او افزود: فضای آموزشی نامناسب، انگیزه را از معلم و 
دانش آموز می گیرد، ولی خداراشکر با همت خیرین 
استان  در سطح  فضا های خیلی خوبی  بلند همت، 

ساخته می شود که آدم را به وجد می آورد.
آموزی  دانش  تراکم  کرمان  شهر  در  گفت:  او 
با  خوشبختانه  گفت:  است  نفر   ۴۰ باالی  کالس ها 
همت خیرین در استان پروژه ها ومجتمع های بزرگ 

سروساملن یافتند ودر حال احداث هستند.
مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان، عنوان کرد: 
است  ساخت  حال  در  جدید  مدرسه   ۱۰ از  بیش 
از  بخشی  پروژه ها  این  تکمیل  با  می رود  امید  که 

کمبود ها جبران شود.
اتاق  از  ویژه  دانی  وقدر  تشکر  با  نسب  اسکندری 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
کمک  به  که  استان  اقتصادی  فعاالن  همکاری  با 
آموزش و پرورش در امر مدرسه سازی آمدند، افزود: 
نهاد ها، کار های ارزشمندی در استان کرده وتقبل 
۱۲۰ مدرسه در قالب ۷۲۰ کالس درس را داشته و 
از یک ماه پیش مدارس، درحال آماده سازی و برای 

افتتاح آماده می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به 
دستگیری باند ۱۰ نفره اراذل اتباع بیگانه، گفت: با 
کمیسیون اتباع بیگانه استانداری هماهنگ کردیم 
کنند  می  جرایمی  چنین  به  مبادرت  که  اتباعی 
و  فرد  آن  کمیسیون  مصوبه  و  قضایی  دستور  با 

وابستگانشان از ایران طرد شوند.
در  خبرنگاران  جمع  در  ناظری  عبدالرضا  سردار 
کالنتری ۱۱ کرمان در زمینه دستگیری سارقین 
به عنف و اخالل گران نظم و امنیت عنوان کرد: 

اقدامات زیادی در سطح استان در زمینه برخورد 
با اراذل و اوباش داشتیم که منجر به دستگیری 
مجرمین و متالشی شدن باندهای آنان شده است.
که  کرمان  در  باند  دو  اعضای  دستگیری  از  وی 
اعمال مجرمانه مرتکب می شدند، سخن به میان 
آورد و اظهار کرد: اعضای یکی از این باندها، سه 
مرد و یک خانم بودند که خانم مجرم، افراد دارای 
طال یا گوشی در محل های خلوت را شناسایی و 
سه اوباش این باند سوژه ها را با قمه و چاقو تهدید 

و اقدام به سرقت اموال آنها می کردند.
تاکنون  افزود:  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
این باند چهار نفره به هشت فقره سرقت اعتراف 
افراد،  این  به سوابق مجرمانه  توجه  با  اما  کردند، 
قطعا سرقت های بیشتری در سطح شهر کرمان 

داشتند. 
وی در توضیح بیشتر خالف های این باند گفت: 
به  مبادرت  تهدید چاقو  با  عام  افراد در مالء  این 
زورگیری می کردند و اگر مالباخته ای در سطح 
شهر کرمان وجود دارد که به روش تهدید با قمه 
به  حتما  اند،  کرده  سرقت  را  وی  اموال  چاقو  و 

کالنتری ۱۱ کرمان مراجعه کند.
ناظری درباره باند دومی که متالشی شده، اظهار 
کرد: این باند نیز با همدستی یک خانم، سه سارق 
می  خریداری  سرقتی  )طالجات  خر  مال  یک  و 

کرده است( سرقت به عنف داشته اند.
وی درباره شگرد این باند نیز گفت: خانم به عنوان 
است  شده  می  مردم  منزل  وارد  خدماتی  کارگر 
متاسفانه این خانم از طریق یکی از شرکت های 
این  و  شده  معرفی  منزل  در  کار  برای  خدماتی 
نگهداری طالجات  نقاط خانه و محل  تمام  خانم 
را شناسایی، )مخصوصا خانه هایی که صاحبخانه 
آنها مسن بودند( و سپس یا خودش درب منزل 
را برای همدستانش باز می کرد یا پس از خروج 
از منزل یا در اوایل شب، سارقین وارد خانه و با 
تهدید صاحبخانه به وسیله چاقو اقدام به سرقت 

می کردند.
تا  گفت:  کرمان  استان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اعتراف  سرقت  مورد  هشت  به  افراد  این  کنون 
کرده اند و با حکم قضایی فعال تحویل زندان شده 
می  شاکیان  و  است  باز  هنوز  پرونده  این  و  اند 
خود  پرونده  پیگیر  کالنتری  به  مراجعه  با  توانند 
با  مماشاتی  کوچکترین  کرد:  تاکید  وی  باشند. 
کسانی که اخالل در نظم و امنیت داشته باشند 
و اراذل و اوباشی که آرامش مردم را به هم زده 
و اموال مردم را به سرقت ببرند، نخواهیم داشت.

ناظری رده سنی سارقین را ۱۸ تا ۲۳ سال و سن 
مال خر را حدود ۴۰ سال و در ادامه سن خانم 

های این دو باند را ۱۸ و ۱۹ سال اعالم کرد.
که  بیگانه  اتباع  مجرمین  دستگیری  درباره  وی 
دستگیر شده نیز گفت: متاسفانه ۱۰ نفر از اراذل 
نزاع و  بودند که  بیگانه  اتباع  اوباش دستگیری  و 
دلیل  به  و  داشتند  الکلی  مشروبات  سوءمصرف 
نزاعی که از قبل داشتند نظم یکی از بیمارستان 

های کرمان را نیز به هم ریختند.
این  استان کرمان گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده 
اتباع بیگانه سریعا شناسایی و دستگیر و تحویل 
اتباع  کمیسیون  با  و  شدند  داده  قضایی  مراجع 
که  اتباعی  کردیم  هماهنگ  استانداری  بیگانه 
دستور  با  کنند  می  جرایمی  چنین  به  مبادرت 
قضایی و مصوبه کمیسیون آن فرد و وابستگانشان 

از ایران طرد شوند.

در آیین بیست و سومین جشنواره نکوداشت خیرین مدرسه ساز کشورصورت گرفت؛
 تجلیل از ۵۰ خیر مدرسه ساز کرمان

فرمانده انتظامی استان: 

اعضای دو باند سارق طالجات و اموال مردم در کرمان دستگیر شدند
بخشنامه جدید سازمان تامین 

اجتماعی؛

یک قدم واضح به سوی 

نابودی رسانه های خصوصی
سازمان   ۱۴۰/۳ بخشنامه  براساس  که  شدیم  خبر  با  پیش  چندی 
تامین اجتماعی،برخالف آنچه دولتها همواره بر آن تاکید داشتند و 
حمایت از رسانه های خصوصی را وظیفه یک دولت آزادی خواه می 
دانستند، عمل می کند. در بخشنامه حمایت و کمک دولت که برای 
کارگاه های کمتر از ۵ نفر است حذف می شود و عمال نمکی بر زخم 
رسانه ها در این اوضاع بحرانی به شمار می آید. شوربختانه به جای 
اینکه این حمایت بیشتر شده و گسترش پیدا کند این روزها همواره 

دولتها به دنبال بهانه هایی هستند که آن را کم و یا حذف کنند! 
در قسمتی از این بخشنامه آمده است که با تغییر صاحب امتیاز و 
کارفرما،آن نشریه دیگر از کمک دولت خارج خواهد شد و تعرفه و 
که  در حالیست  این  آزاد محاسبه خواهد شد  به صورت  بیمه  حق 
طبق اصل عدم تضمین بقای انسانی و شرایط حیاتی خلقت هر لحظه 
امکان تغییر صاحب امتیاز نشریات در اثر فوت،ازکار افتادگی، شرایط 
مالی و غیره بخشنامه فوق غیر کارشناسی و خالف شرایط کاری و 

عرفی جامعه است.
با توجه به این بخش نامه غیرکارشناسانه و نابودگرانه در آینده شاهد 
بیکار شدن بسیاری از خبرنگاران آزاد اندیش خواهیم شد که مسئول 
آن دولت و سازمان تامین اجتماعی خواهند بود. چنین رفتاری کامال 
و  است  انقالبی سیزدهم  دولت  و منش  و مشی  ها  وعده  بر خالف 
امیدواریم که این بخش نامه نامبارک را هرچه سریع تر تصحیح کرده 
و دیگر نمک بر زخم مطبوعات بحران زده کشور نشوند.همچنین از 
به  نیز می خواهیم که  نمایندگان مجلس  ارشاد و  مسئوالن وزارت 
این موضوع ورود کرده و خانه مطبوعات به عنوان تشکل اصلی این 
صنف، مسئله را از طریق طرح دعاوی در محاکم دیوان عدالت اداری 

پیگیری نمایند.

رییس اورژانس خبر داد:

واژگونی پژو 405 منجر به قطع عضو 

جوان ۲۷ ساله شد
رییس اورژانس کرمان از واژگونی پژو ۴۰۵ و برخورد آن با پژو پارس 

در محور هفت باغ علوی کرمان خبر داد.
با ایسنا در تشریح این خبر  دکترسید"محمد صابری" در گفت وگو 
گفت: در ساعت ۲۲ و ۳۴ دقیقه شامگاه ۱۷ آبان ماه یک دستگاه پژو 
۴۰۵ پس از واژگونی دچار حریق شده و با یک دستگاه پژو پارس 

برخورد می کند.
برق  تیر  علوی  باغ  هفت  محور  را  حادثه  این  دقیق  محل  وی 
این  پنج مصدوم  افزود:  و  کرد  اعالم  کرمان(  به سمت  ۲۱۷)ماهان 
حادثه توسط سه دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید باهنر کرمان 

منتقل شدند.
اظهار کرد: یک  صابری در تشریح وضعیت چهار مصدوم پژو ۴۰۵ 
پا(،  دو  قطع  پاشده)  دو  هر  آمپوتانسیون  دچار  که  ساله   ۲۷ آقای 
کودک ۵ ساله مولتیپل تروما )دچار آسیب های متعدد( و دو خانم 
الی ۲۷ ساله در وضعیت مناسب و راننده پژو پارس آقای ۳۵   ۲۵

ساله با وضعیت مناسب تحویل بیمارستان شهید باهنر شدند.

قاتل خاموش جان دو نفر 

را در رفسنجان گرفت
رییس مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی شهرستان رفسنجان 
گفت: دو نفر در رفسنجان در پی مسمومیت با گاز منوکسید کربن 

جان خود را از دست دادند.
دکتر»محمدرضا حسینی زینلی« در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این 
دو نفر تبعه افغان بودند و سن فوت شدگان ۶۰ و ۲۲ ساله بوده است.

حسینی زینلی بیان کرد: این حادثه در محدوده دره راگه رفسنجان 
به وقوع پیوست و احتماال ناشی از سوخت زغال در داخل اتاق آنها 

بوده است.
اورژانس  پایگاه سوم شهری  از  به گفته وی یک دستگاه آمبوالنس 

رفسنجان به صحنه حادثه اعزام شد.

بی احتیاطی آتش به جان یک تعمیرگاه 

در خیرآباد راور انداخت 
یک تعمیرگاه موتوسیکلت بر اثر بی احتیاطی در خیرآباد راور دچار 

حریق شد.
با خبرنگار  مصاحبه  در  راور  نشانان شهرستان  آتش  از  یکی  غیاثی 
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، با اشاره به  آتش 
راور،  شهرستان  خیرآباد  در  موتوسیکلت  تعمیر  مغازه  یک  سوزی 
گفت: شاگرد مغازه با روشن کردن آتش در حلب در تعمیرگاه قصد 
گرم کردن خود را داشته که باعث حریق و گسترده شدن آتش در 

تعمیرگاه شده است.
او با بیان اینکه صاحب تعمیرگاه ابتدا قصد خاموش کردن آتش با 
کپسول را داشت؛ اما موفق نشد و با آتش نشانی تماس گرفت، افزود: 

ماموران سریعا به محل  حادثه اعزام شدند و حریق را اطفا کردند.
غیاثی بیان کرد: این حادثه خوشبختانه خسارت جانی نداشته و به 

چندین دستگاه موتوسیکلت خسارت شدید وارد شده است.

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در اجراي آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد 
اجرای پروژه به شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا 
از واجدین شرایط دعوت مي شود از تاریخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در 
مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع 

است. ۱۱۱۳م/الف
مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

 امور قراردادها 

فراخوان  شماره  13-1400 /پ )نوبت دوم(
 
 
 

 /پ 1011-13شماره   فراخوان 

به  در نظر دارد اجراي پروژه قانون برگزاري مناقصات 11ج ماده نامه اجرايي بند مدارس استان كرمان در اجراي آيین ، توسعه و تجهیزاداره كل نوسازي
-عتبر واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت ميشرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي فشرده يک مرحله اي، به پیمانکاران متقاضي داراي گواهینامه م

ايي ه . حضور شركتفراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ايران جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه مراجعه نمايند نوبت اول شود از تاريخ چاپ
 كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هیات مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باشند ممنوع است.
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 # امور قراردادها #

مدارک پروانه ساختمان به شماره ۹۷۰۰۰۷۷۵ و سند ثبتی 
مربوط به آقای محمود تاجپور به شماره ملی ۵۸۳۹۸۱۰۲۲۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 

مسابقات  در  کرمان  استان  از  رمضانی  مسلم 
رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد دسته برتر عنوان 

سوم رقابت ها را به خود اختصاص داد.
، سی و دومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری 

پاکت بیلیارد در رشه تن بال- دسته برتر ۱۵ تا 
۱۷ آبان ماه در آکادمی بیلیارد و اسنوکر تهران 

برگزار شد.  
برتر رنکینگ  بازیکن  با حضور ۳۲  رقابت ها  این 

کشوری پاکت بیلیارد در جدول دو حذفی و در 
دو نوبت شب و روز و با انجام ۴۶ مسابقه برگزار 
شد که در پایان، مسلم رمضانی از استان کرمان 
موفق شد به مقام سوم مسابقات دست پیدا کند.

این مسابقات با حضور نمایندگانی از استان های 
کرمان،  مرکزی،  خوزستان،  تهران،  فارس، 

کرمانشاه، بوشهر و مازندران انجام شد.

ورزشکار کرمانی در مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد خوش درخشید
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 حکم قصاص پزشک جنجالی تبریزی تایید شد
بود  روزنامه همشهری نوشت: پرونده جنجالی پزشک تبریزی که متهم 
با تهیه غذای مسموم همسر و مادربزرگش را به قتل رسانده، با تأیید حکم 

قصاص وی از سوی دیوان عالی کشور به پایان خود نزدیک شد.
 19مهرماه سال95، اعضای خانواده پزشک جوان تبریزی، به دلیل خوردن 
غذای مسموم به بیمارستان منتقل شدند و به رغم تالش پزشکان، همسر و 

مادربزرگ او جانشان را از دست دادند.
پزشک جوان پیش از این حادثه، به دلیل نسخه هایی که از او در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده، معروف شده بود. نسخه هایی خوش خط که در برخی 

از آنها به جای دارو، گوش دادن به صدای شجریان تجویز شده بود.
پس از مرگ همسر و مادربزرگ وی به دلیل خوردن غذای مسموم، پزشک 
جوان مدعی شد که غذاها را فرد ناشناسی به عنوان نذری به مطبش آورده و 
او نیز آنها را به خانه برده و در نهایت همسر، مادربزرگ، مادر، پدر و برادرش 
به دلیل خوردن آن مسموم شده و 2نفر از آنها جان شان را از دست داده اند؛ 
ادعایی که تحقیقات پلیس دروغ بودن آن را ثابت کرد و مشخص شد که 
نه  تنها غذاها نذری نبودند، بلکه پزشک تبریزی، خودش آنها را از یکی از 

رستوران ها تهیه کرده بود.

کارآگاهان پلیس که موفق شده بودند این رستوران را شناسایی کنند، در 
دست  تصاویری  به  مداربسته  دوربین های  در  شده  ضبط  فیلم های  بررسی 
از  بعد  و  کرده  مراجعه  رستوران  به  جوان  پزشک  می داد،  نشان  که  یافتند 
تهیه غذاها، آنجا را ترک کرده است. از طرفی پزشکی قانونی اعالم کرده که 
داخل غذاها قرص برنج ریخته شده و همین باعث مرگ قربانیان شده بود.

به این ترتیب انگشت اتهام به سوی پزشک جوان نشانه رفت و او به جرم 
در  که  شد  مدعی  بازجویی ها،  جریان  در  وی  هرچند  شد.  دستگیر  قتل 
مسموم کردن غذاها نقشی نداشته است، اما در نهایت پرونده این جنایت با 
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی فرستاده شد. 
در این کیفرخواست پزشک جوان متهم به قتل همسر و مادربزرگش شده 
بود و هرچند اولیای دم مادربزرگ وی از قصاص گذشتند و درخواست دیه 
کردند اما پدر و مادر همسرش المیرا، خواهان قصاص متهم شدند. پس از 
برگزاری نخستین جلسه محاکمه، قضات دادگاه رأی به قصاص متهم دادند، 

اما مدتی بعد این رأی در دیوان عالی کشور نقض شد.
بابک بابا زاده، وکیل این پزشک تبریزی می گوید: دیوان عالی کشور به دلیل 
و  کرد  نقض  را  قصاص  حکم  داشت،  وجود  تحقیقات  روند  در  که  نقایصی 

این  درباره  تا  شد  فرستاده  کیفری  دادگاه  شعبه  همان  به  مجددا  پرونده 
نواقص تحقیقات مجدد انجام شود. به این ترتیب در دومین جلسه محاکمه، 
برخی از افراد مطلع به دادگاه احضار شدند و از آنها تحقیق شد. در نهایت 
نیز قضات دادگاه وارد شور شدند و باز هم حکم به قصاص پزشک تبریزی 
و پرداخت دیه در حق مادربزرگش دادند. پس از صدور این حکم ما باز هم 
به آن اعتراض کردیم که پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
جریان  در  هرگز  تبریزی  پزشک  که  داد  رخ  حالی  در  اتفاقات  این  همه 
تحقیقات و محاکمه اتهامش را نپذیرفت و مدعی شد که فرد دیگری غذاها 
است.  نداشته  نقشی  مادربزرگش  و  همسر  قتل  در  وی  و  کرده  مسموم  را 
از  از بررسی  و شور، حکم صادره  با این حال قضات دیوان عالی کشور پس 
سوی دادگاه بدوی را تأیید کردند تا پزشک تبریزی در یک قدمی قصاص 

قرار بگیرد.
عقیده  که  آنجا  از  موکلم،  قصاص  حکم  تأیید  از  پس  وی،  وکیل  به گفته 
دادرسی  اعاده  درخواست  نیست،  کامل  پرونده  این  در  تحقیقات  داریم 
از سر  این پرونده  به  با قبول درخواست ما، رسیدگی  امیدواریم  کرده ایم و 

گرفته شود.

گزارش »کرمان امروز« ازهشداردامپزشکی کرمان نسبت به شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان؛

آماده باش استان برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

گزارش: محبوبه امامی صدر

اشاره:
در  دما،  کاهش  به  توجه  با  کرمان  دامپزشکی  کل  اداره 
خصوص احتمال شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
هشدارداد و تاکید کرد: فعاالن صنعت طیور در کرمان اصول 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری  از  پیشگیری  زیستی،  امنیت 
پرندگان  را جدی بگیرند. در این زمینه گزارشی تهیه شده که 

در ادامه قابل مطالعه است.
آنفلوانزای پرندگان

بیماری آنفلوآنزا، یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که 
طیف وسیعی از پرندگان و انسان ها را درگیر می کند و ضمن 
تهدید سالمت جامعه، منجر به بروز خسارت های اقتصادی 

فراوان می شود.
افزایش  همچون  عالئمی  با  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
تلفات، بی حالی شدید، پژمردگی و دور هم جمع شدن گله، 
سیاه شدن و خونریزی تاج و ساق پا، افت ناگهانی و شدید 
کاهش شدید  و  حاد  تنفسی  عالئم  روزانه،  مرغ  تخم  تولید 
های  راه  از  تواند  می  و  نشان می دهد  را  دان خود  مصرف 
مختلف، مزارع پرورش طیور گوشتی و تخم گذار را آلوده کند.

واکسیناسیون طیور
مقابله  با این بیماری با واکسیناسیون طیور امکان پذیر است 
و برای پیشگیری از سرایت این بیماری در صورت مشاهده، 
باید اقدامات قرنطینه ای و امنیت زیستی در واحدهای طیور 
صنعتی و روستاها به صورت جدی در دستور کاراکیپ های 

دامپزشکی قرار گیرد.
اداره کل دامپزشکی کرمان با فرا رسیدن فصل سرما و آغاز 
مهاجرت پرندگان وحشی درباره شیوع بیماری های تنفسی 

پرندگان هشدار داد.
 این نهاد از مرغداران و صاحبان مزارع پرورش مرغ و نیز 
فعاالن صنعت طیور کرمان خواست با تشدید ضوابط امنیت 
عوامل  ورود  از  جلوگیری  برای  را   الزم  تمهیدات  زیستی، 

خود  طیور  پرورش  واحد  به  طیور  تنفسی  های  بیماری 
بیندیشند.

این نهاد همچنین تاکید کرد: شهروندان  باید از هر گونه 
تماس مستقیم با این پرندگان و شکار آنها خودداری کنند و 

در صورت مشاهده هر گونه  تلفات غیر عادی مراتب را  به 
نزدیک ترین مرکز دامپزشکی اطالع دهند. 

توصیه های دامپزشکی کرمان  به شهروندان
 در همین  زمینه دکتر صدیقه کاظمی به ذکرتوصیه های 

در  به  توجه  گفت:با  و  پرداخت  مردم  برای  بهداشتی 
برای  پیشگیرانه  اقدامات  لزوم  و  سرما  فصل  بودن  پیش 
آنفلوآنزای  مشترک   بیماری  انتشار  و  بروز  از  جلوگیری 
فوق حادپرندگان،توصیه های بهداشتی را عموم شهروندان 

استان انجام دهند.
بیماری  انتقال  اصلی  راه  گفت:  نیا  کاظمی  دکتر 
با پرندگان  از طریق تماس  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
و یا مدفوع و ترشحات آنهاست و احتمال انتقال از طریق 
خوردن محصوالت طیور آلوده نزدیک به صفر است از این 
رو برای پیشگیری از این بیماری الزم است مردم و به ویژه 
کودکان از تماس با پرندگان وحشی و بومی به شکل ذبح 

شده و یا زنده خودداری کنند.
وی گفت: بهداشت فردی ایجاب می کند که بعد از پاک 
کردن گوشت طیور و یا تماس با محصوالت طیور، نسبت 
تماس،  و سطوح  عفونی کردن وسایل  و ضد  به شستشو 
کامل  طور  به  صابون  و  گرم  آب  با  دست ها  نیز  و  اقدام 

شسته و یا ضد عفونی شود.
مشاهده  صورت  در  همشهریان  افزود:  باره  این  در  وی 
پرنده وحشی یا بومی تلف شده، ضمن خودداری از تماس 
تا  اطالع  دامپزشکی  ادارات  به  سریعاً  را  موضوع  آن،  با 

توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر کاظمی نیا از برخورد این اداره کل با موارد زنده 
فروشی پرندگان در شهرستان ها خبر داد و اعالم کرد:در 
صورت خرید پرندگان زینتی از مراکز مورد تائید سازمان 
دامپزشکی کشور، الزم است این پرندگان حداقل به مدت 
صورت  در  و  شوند  نگهداری  جداگانه  محل  در  هفته  دو 

احراز سالمتی، انتقال یابند.
فوق  آنفلوآنزای  به  ابتال  از  پیشگیری  برای  گفت:  وی 
حاد پرندگان، از قرار دادن قفس پرندگان زینتی موجود 
در منزل در محل های باز و در دسترس پرندگان وحشی 

خودداری کنید.
این مقام مسئول از شهروندان در خواست نمود که فقط 
کشور  دامپزشکی  سازمان  تائید  مورد  طیور  محصوالت 
بدون  مرغ  تخم  مرغ،  گوشت  خرید  از  و  شود  خریداری 
خودداری  دامپزشکی  سازمان  از  مجوز  فاقد  یا  و  هویت 

کنند.

بیماری  شیوع  احتمال  خصوص  در  دما،  کاهش  به  توجه  با  کرمان  دامپزشکی  اداره کل     

و  مرغ  پرورش  مزارع  صاحبان  و  مرغداران  از  و  هشدارداد  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 

را   الزم  تمهیدات  زیستی،  امنیت  ضوابط  تشدید  با  که  خواست  کرمان  طیور  صنعت  فعاالن 

برای جلوگیری از ورود عوامل این بیماری خطرناک به واحد پرورش طیور خود بیندیشند. از 

سویی دیگر افرادی که در خانه و ویالی خود از انواع پرنده نگهداری می کنند نیز باید بسیار 

مراقب حضور پرندگان وحشی و غریبه در محیط زندگی طیور خود باشند و....

کلمه 
را بکار

ذهن چون خاک می ماند 
کافی ست کلمه ای در آن بکاری 

آن قدر رشد می کند که هیچ نوری بهت نرسد
تو کامال

با آنچه که ذهنم می گوید فرق داری 
به همین سبب است 

که برای دوست داشتن ات 
به احساس هایم گوش می سپارم

تو کامال 
به آنچه که ذهنت می گوید گوش نسپار 

من کسی نیستم که بهش نفرت داشته باشی
تو تنفر به چیزی داری که ذهنت از من می گوید

تو کامال
همانی که احساس هایم می گویند 

دوست داشتن نان نمی خواهد جان می خواهد
می  آرامش  خواهد  نمی  آسایش  داشتن  دوست 

خواهد
تو کامال 

به آنچه که آدم ها به اسم خوشبختی ساخته اند 
فکر نکن

تو برای زندگی به عشق نیاز داری !

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
راه زندگی

پس  کنم  زندگی  خواهم  می 
دست به کارهای دشوار می زنم 
هرگز  کارها  برخی  به  دست  و 

دست  نیفتد.  جانم  به  وجدان  عذاب  تا  زنم  نمی 
نرود.  بیراهه  به  که  برداشت  نباید  زندگی  راه  از 
که  باعث شده  همین  و  کنم  زندگی  می خواهم 
زانوی  به  و سر  بردارم  محال  آرزوهای  از  دست 
غم نگذارم و الزم است که برای به دست آوردن 
قدرت زندگی کردن با هر اتفاقی که ممکن است 
حادثه  به  ها  ممکن  که  زیرا  باشم  سازگار  بیفتد 
نزدیک .ترند دست از خیلی آدم ها که دیگر به 
آرزو تبدیل شده اند بر می دارم من برای جنگیدن 
آوردن  دست  به  برای  که  خواهم  نمی  ام  نیامده 
یک نقطه ی روشن تا ابد در تاریکی دست و پا 
بزنم. آرزوهای خوبم را برای همه ی کسانی که 
دوستشان دارم کنار می گذارم و آرزوهای تیره را 
به دست فراموش می سپارم و اینگونه سبکبال تر 
به راهم ادامه می دهم. می خواهم زندگی کنم و 
برای زندگی کردن به محبت، مهربانی و روشنایی 
احتیاج دارم گرچه احتیاج دارم اما آن را به زور 
از  فقط دست  نمی کشم.  بیرون  از حلقوم کسی 
آرزوهای محال برمی دارم و به چراغ های روشن 
چشم می دوزم که شاید فقط به خاطر من روشن 
از  ها  ریزه  خرده  از  خیلی  به  را  امیدم  اند.  مانده 
اطرافیانم  از  را  زندگی  شوق  تا  دهم  نمی  دست 
نگیرم چون به هر حال ما آدم ها در برابر زندگی 
دیگران مسئولیم و مثل گاو نباید سرمان را پایین 
انداخته و فقط به فکر خودمان باشیم از آنجا که 
زمان  با  همراه  ماند  نمی  پاسخ  بی  محبتی  هیچ 
چشم به راه طلوعی دوباره می مانم. هر چند که 
خستگی توقفی کوتاه در من ایجاد کند اما کارم 
دنیا  به  ها  برای دوباره  نمی کند زیرا من  تمام  را 
آمده ام نه برای یکباره تمام شدن نه برای خسته 
شدن خستگی پایان هیچ راهی نیست. می خواهم 

زندگی کنم.
در مسیر عشق دل را دیده ام 

زندگی را با تو هر جا دیده ام 
هر نفس با چشم هایت دلخوشم 

یک نگاه از تو دو دنیا دیده ام

به قلم
مهناز سعید
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به قلم 
محمد فتح نجات

گزارش »کرمان امروز« از یک بی توجهی که در سالهای گذشته موجب نابودی سرمایه مردمی می شد و سرانجام آن که مدبرانه بود؛

نجات سرمایه مردمی از انبار اموال تملیکی

خانواده و چگونگی  مدیریت  فشارهای روانی دوران کرونا 

نوشتاری درباره موسیقی در آثار ابوعلی سینا 

سالها بود که کارشناسان برخی از حوزه ها به دولت مردان 
اشاره می کردند که پوسیدن اجناس توقیفی و تملیکی در 
انبار های کشور اتفاقی اشتباه است و این سرمایه مردم است 
که نابود می شود. اما متاسفانه راهکار و قانونی واضح برای 
آن تدوین نشده بود و شاهد بودیم که در این انبارها سرمایه 
موارد دیده شد  برخی  البته در  نابود می شد.  مردم چگونه 
بیشتر  که  اموال  از  بخشی  و  خورد  رقم  خوبی  اتفاقات  که 
عمده ی  اما  شدند.  فروخته  مزایده  چند  در  بودند  اتومبیل 
این سرمایه که بخشی از آنها حتی مایحتاج مردم به شمار 
می آمد که متاسفانه این اموال نیز به راحتی نابود می شدند 
و راه نجاتی نبود. تا اینکه در هفته گذشته شاهد بودیم که 
رییس قوه قضاییه با بازدید از انبار اموال تملیکی در پایتخت 
کشور، اجازه چاره اندیشی درباره این اموال را صادر کرد و 
بسیار زود نوبت به کرمان رسید. روز دوشنبه دادخدا ساالری، 
به همراه مدیر کل  انقالب مرکز کرمان  و  دادستان عمومی 
کمیته امداد، برای صدور دستور فروش فوری سه هزار و ۱۱۹ 
به  استان  این  تملیکی  اموال  انبارهای  در  اموال موجود  قلم 
منظور جلوگیری از تضییع اموال توقیفی و رفع نیاز جامعه، 

از این انبارها بازدید کرد.
از  برانگیز  تاسف  هایی  متاسفانه صحنه  که  بازدید  این  در   
نابودی اجناس به مرور زمان دیده می شد، اما سرانجام خوبی 

را شاهد بودیم و آقای دادستان با صدور دستور فروش بخش 
به  مردم  سرمایه  بازگشت  زمینه  در  اموال  این  از  ای  عمده 
از  باید  که  برداشت  مهم  بسیار  قدمی  کشور  اقتصاد  چرخه 

ایشان در این باره قدردانی کرد.
البته این خرسندی در صورتی است که این اتفاق تبدیل به 
یک روند شود. یعنی اینکه در آینده نیز این اموال به جای 
به  –بسته  یا چند هفته  انبارها، چند ماه و  سالها ماندن در 

اقتصاد  به چرخه  به سرعت  نابودی کاال-  و  میزان فرسایش 
کشور بازگردند و اینگونه نباشد که حتما چندین سال پس 
از تملیک این اموال، تازه به فکر فروختن آنها بیفتیم. نظیر 
این اتفاق را در گمرک کشور نیز شاهد هستیم که متاسفانه 
بسیاری از اجناس –حتی مایحتاج مهم مردم- در انبارهای 
گمرک در حال نابود شدن هستند و نه واردکننده کوتاه می 
آید و نه گمرک چاره ای برای نجات این سرمایه می اندیشد. 

باید به این باور برسیم که این سرمایه مردم است و نه سرمایه 
آن وارد کننده. اینها بدهی های آن واردکننده است و حقوق 
کاال  یک  چشم  به  تنها  کاالها  این  به  نباید  وی.  زیردستان 
نگاه کرد و هزاران وسیله ارزشمند را زیر نور خورشید و یا 
انبارهای دور افتاده نابود کرده و پس از چند سال به جای 
آهن اسقاطی و بازیافتی به فکر فروش آنها بیفتیم. این اقدام 
قوه قضاییه بسیار ارزشمند است وباید در شرایط فعلی از آن 

بالتکلیف  اجناس  درباره  نیز  امیدواریم دولت  قدردانی شود. 
دارد هرچه سریع  ای وجود  اداره  و  ارگان  تقریبا در هر  که 
کاالهای  برخی  کمبود  شاهد  اینگونه  تا  بیندیشد  چاره  تر 
اساسی مردم نباشیم و از سویی دیگر محتکران نتوانند با سوء 
استفاده از این قوانین انبار پرکن، برخی اجناس را برای گران 
شدن در انبارها نگه دارند. به امید فردایی که قبل از نابودی 

سرمایه مردم به فکر نجات آن بیفتیم.

»نسرین سادات سیدمراغه« روانشناس به خبرنگار ایرنا گفت: خانواده 
از آموزش  با استفاده  باشند در دوران کرونا می توان  ها در نظر داشته 
و  مراقبتی  خود  روش های  مساله،  حل  تنظیمی،  خود  های  مهارت  
روانی جدی  مشکالت  و  مسائل  برخی  بروز  از  آگاهی  بردن سطح  باال 
جلوگیری کرد. بیش از۲ سال از ورود کرونا به کشورمان می گذرد و در 
این مدت شاهد بودیم که در حوزه های مختلف زندگی تغییراتی ایجاد 
شد. تغییراتی که چندان خوشایند هم نبود و زندگی انسان ها را تحت 
تاثیر قرار داد. برای مثال، روانشناسان معتقدند در این دوران، به دلیل 
عدم شناخت بیماری و نحوه کنترل آن، استرس مضاعفی بر افراد وارد 
شد و سوگ  های ابراز نیافته و پیامدهای ناشی از آن سبب شد، میزان 
مدت  این  در  بطوریکه  یابد،  افزایش  عصبی  های  ناراحتی   و  افسردگی 
بسیاری از متخصصان اعصاب و روان با تعدد و افزایش مراجعان رو به 
رو شدند. این امر هر چند در جامعه ملموس نیست، اما می تواند پیامدها 
و اثرات بسیار دیگری را نیز داشته باشد. برای کنار آمدن با استرس در 
آنها می توان  با پیش گرفتن  دوران کرونا راهکارهایی  وجود دارد که 
روزهای بهتری را تجربه کرد. نظر به اهمیت این بحث و واکاوی ابعاد آن 
با نسرین سادات سیدمراغه، روانشناس به گفت و گو نشستیم که مشروح  

آن را در ذیل می خوانید:
اثرات و پیامدهای روانشناختی کرونا

کرد:  اظهار  کرونا،  روانشناختی  پیامدهای  و  اثرات  پیرامون  سیدمراغه 
تاثیر کرونا بر اعصاب و روان اجتناب ناپذیر است. بیش از دو سال است 
که از شیوع کرونا گذشته و زندگی مردم در این مدت دستخوش تاثیرات 
از آسیب  ناشی  تبعات روان شناختی  اما  بوده است  مثبت و منفی آن 

های اقتصادی و تبعات روحی مستقیم ناشی از بیماری بیشترین آسیب 
دوران پاندمی کووید ۱۹ بوده است. »ترس و نگرانی« بر سالمت روان 
مردم سایه افکند و زندگی کردن در »جامعه خطر« و » بحرانی« تجربه 
شد . اگرچه در ماه های اولیه ی شیوع کرونا اثرات جسمانی این بیماری 
دغدغه ی جامعه بود با گذشت زمان اختالالت روان شناختی که به طور 
مستقیم از ابتال به کووید ۱۹ ناشی می شود مانند افسردگی، اضطراب، 
محل  ذهن،  آلودگی  مه  و  پرخاشگری  اختالل خواب،  پذیری،  تحریک 

نگرانی روان شناسان قرار گرفت.
وی افزود: طیف وسیعی از گروه های مختلف سنی از کودکان گرفته تا 
کرونا  شیوع  دوران  از  ناشی  شناختی  روان  مشکالت  درگیر  سالمندان 
کار،  و  کسب  شدن  کساد  و  متعدد  اقتصادی  مشکالت  بروز  با  شدند. 
سرپرستان خانواده نیز با فشار روانی باالیی مواجه شدند، بطوریکه این 

امر منجر به بروز پرخاشگری و تحریک پذیری در ایشان شد.
این روانشناس تصریح کرد: جوانان که به نوعی در فشارهای شدید ناشی 
از یافتن کار و تشکیل زندگی هستند، مشکالت روان شناختی جدی تری 
می کنند.  بعضا  و  کرده  تجربه  را  مخرب  افکار  و  انزوا  افسردگی،  مانند 
پی،  در  پی   مرگ های  با  شدن  مواجه  و  وضعیت  این  شدن  طوالنی  با 
محدودیت روابط اجتماعی و دوری از فضای آموزش حضوری سبب شد 
تا نوجوانان بیش از سایر گروه ها  به دلیل عمده  افت تحصیلی و دیگر 
شناسان  روان  به  گیری،  گوشه  و  اضطراب  و  افسردگی  مثل  عوارضی 
فضای  به  بردن   پناه  دیگر  سوی  از  باشند.  داشته  مراجعه  مشاوران  و 
مجازی و تبدیل شدن آن به نوعی اعتیاد و باال رفتن سطح استرس و 
کرده  وارد  نوجوان  و  کودک  روان  به  سنگینی  پرخاشگری، صدمه های 

است.
راهکار چیست؟

سیدمراغه به راهکارهایی برای حفظ سالمت روان در شرایط بحران اشاره 
فرد،  هر  روان  سالمت  حفظ  برای  امن  جایگاه  اولین  داد:  توضیح  و  کرد 
رویکرد حمایتی  و  تعامالت همدالنه  وفاق،  با  خانواده  نهاد  است.  خانواده 
باشد.  داشته  روان شناختی  مشکالت  بهبود  در  بسزایی  تاثیر  می تواند 
سالمت  مورد  در  خانواده  آگاهی  سطح  باالبردن  و  مهارت ها  آموزش  با 

مهارت های  و  خودمراقبتی  روش های  صحیح،  تغذیه  ها  خانواده   روان، 
خودتنظیمی، مهارت های حل مساله، غلبه بر افکار منفی و فاجعه ساز که 
باعث ایجاد استرس، اضطراب، اختالل در تمرکز، اختالل خواب  و کاهش 
به حفظ  ها منجر  آموزش  این  را می آموزند.  انرژی و خستگی  می شود 
سالمت روان افراد می شود. از سوی دیگر در جامعه  ما انجمن  های تخصصی 
مانند انجمن روان شناسی مدارس یا دیگر انجمن های مرتبط که راهگشا و 
راهنمای جامعه علمی و اجرایی هستند،  وجود ندارند. تشکیل این انجمن  
بار مشکالت  اداره ها  و مدارس می تواند  نهادها،  ها توسط متخصصان در 
روان شناختی این دوران را کم کند. بنابراین در هر حوزه ی خاص نیازمند 
هستیم تا کمیته های علمی آسیب ها و اختالالت درون نمود و برون نمود را 

رصد کند و به طور خاص سالمت روان افراد را پایش کنند.
توجه  که  آنجا  از  کرد:  تاکید  خود  سخنان  پایان  در  روانشناس  این 
تخصصی و مستمر به حوزه  های مختلف سالمت روان در جامعه ی ما 
مورد نیاز است، ایجاد ساختار  برای ارتقای خدمات سالمت روان ضروری 
با  آینده،  در  اینچنین  مشکالتی  ایجاد  صورت  در  که  می رسد  نظر  به 
آمادگی بیشتری اقدامات الزم انجام شود. ایجاد پلتفرم های مجازی مانند 
بر  مبتنی  کارافزارهای  بر خط،  مشاوره  و  فوریتی  تلفنی  ایجاد خطوط 
تلفن همراه و رایانه جهت آموزش روان شناختی که به ابزارهای معتبر و 
شناخته شده ی علمی و تخصصی مجهز باشند، در حوزه ی سالمت روان 
ضروری و مهم است. همچنین با تدارک  ساز و کارهایی هدفمند  به 
منظور ارتقای روابط حمایتی می توان  پیوند و تعلق جمعی و عاطفی در 
شرایط بحران ایجاد کرد که در بهبود عوارض روان شناختی این دوران 

اهمیت بیشتری پیدا می کند.

به قلم مهران تجلی

زمینه  در  سینا  ابن  آثار  که  هستند  عقیده  این  بر  مورخان  از  برخی   
موسیقی، ترجمه ای است از نوشته های اقلیدس ولی در مقابل، بسیاری 

دیگر از تاریخ نویسان و محققان این نظریه را قبول ندارند زیرا...
تالیفات ابن سینا درباره موسیقی

ابوعلی شیخ الرئیس شرف الملک حسین ابن عبداهلل ابن علی ابن سینا 
تحصیالت  آمد.  دنیا  به  بخارا  دهکده های  از  افشنه  در   )4۲8-370(
مقدماتی خود را در بخارا شروع کرد و بنا به آنچه خود می  نویسد در ده 
سالگی قرآن و علوم ادب را فرا می گیرد. سپس به تحصیل فلسفه، فقه، 
هندسه، منطق، طبیعیات، الهیات و طب می پردازد و در شانزده سالگی 

از کلیه استادان خود بی نیاز می گردد.
... آنچه مسلم است این که ابن سینا در سه فقره از آثار خود راجع به 
موسیقی به تفصیل صحبت کرده است. مهمتر از همه اینها فصلی است 
که در کتاب شفا راجع به موسیقی دارد. این رساله با عنوان »الفن الثامن 
من کتاب الشفاء و هوالموسیقی« است. این فن شامل شش مقاله است 

و هر مقاله مشتمل بر چند فصل، به این ترتیب:
۱- صوت، ۲- ابعاد، 3- اجناس، 4- جموع و انتقال، 5- ایقاع و 6- تالیف

بعد  کتاب  فصول  فهرست  ذکر  ضمن  نیز  »نجات«  کتاب  دیباچه  در 
للشیخ  الموسیقی  »کتاب  عنوان  با  فصلی  از  الریاضیه«  »علوم  فصل  از 
در  ولی  می برد،  نام  نجات«  کتاب  جمله  من  سینا  بن  ابوعلی  الرئیس 

اغلب نسخ کتاب ذکر شده این فصل دیده نمی شود. این فصل در کتاب 
بطور کلی  داده  ولی مطالبی که شرح  است  نشده  بندی  تقسیم  نجات 

عبارت است از:
۱- صوت، ۲- ابعاد، 3- اجناس، 4- جموع و ایقاع و انتقال آالت موسیقی 
تالبف  برربط و 6-  ... 5- مزمار و پرده بندی  و  از قبیل چنگ، طنبور 

االحان.
الدوله  عالء  برای  فارسی  زبان  به  که  عالیی«  »دانشنامه  در  همچنین 
نوشته شده است فصلی در ارتباط با موسیقی مشاهده می شود. بعضی 
عقیده دارند که نظر به شباهتی که بین فصل موسیقی در »دانشنامه 
عالیی« و کتاب »نجات« موجود است، احتمال دارد که فصل موسیقی 
در دانشنامه عالیی بعد از مرگ ابن سینا توسط شاگردانش به عبداهلل 

جوزجانی نوشته شده باشد.
در »رساله فی تقاسیم الحکمه« نیز فصل کوچکی راجع به موسیقی و 
تعریف اصطالحات مربوط به آن دیده می شود. بنا به قول ابن ابی اصیبعه، 
ابن سینا رساله دیگری نیز به نام »مدخل الی صناعت الموسیقی« نوشته 

است.
برداشت از اقلیدس؟

زمینه  در  سینا  ابن  آثار  که  هستند  عقیده  این  بر  مورخان  از  برخی 
موسیقی، ترجمه ای است از نوشته های اقلیدس ولی در مقابل، بسیاری 
دیگر از تاریخ نویسان و محققان این نظریه را قبول ندارند زیرا در متن 
این رساالت ذکری در این خصوص دیده نمی شود و خیلی عجیب بنظر 
می آید که شخصی مانند ابن سینا با همت و وسعت نظر فوق العاده ای 

که داشته است از ذکر این مطلب خودداری کند.
مقدمات  هارمونی

... ابن سینا در کتاب »شفا« خود به مساله »ترکیب و تالیف و تضعیف« 
اشاره می کند و آن عبارت است از تمهیدی که نوازندگان برای ازدیاد 
تاثیر موسیقی بکار می برند. مقصود از ترکیب این است که ما یک صوت 
در  که  نیست  مورد  بی  بنوازیم.  تواماً  آن  پنجم  یا  چهارم  صوت  با  را 
اینجا در خصوص تاثیر این عمل در تحول موسیقی غرب و پیدایش فن 

ارغنون )ارگانوم( و علوم کنترپوآن و  هارمونی صحبت کنیم.
 organum در واقع مقدمه پیدایش  هارمونی همین ترکیب اصوات یا
یا ارغنون است و چنانچه اشاره شد بدون شک از مشرق زمین شروع 
شده است. زیرا اوالً از قرن ششم تا نهم میالدی در کشورهای متمدن 
اروپا هیچ کتابی راجع به موسیقی نظری انتشار نیافته است و از طرف 
از  دیگر در شهر قرطبه )Cordoba( در اسپانیا که دارالعلم غرب و 
مراکز مهم ترویج علوم و فلسفه اسالمی  بوده، در مدارس موسیقی »فن 

ارغنون« تدریس می شده است.
علمای  مشاهیر  از  یکی  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  نکته  این  ذکر 
ابن  علی  )»ابوالحسن  فارسی  زریاب{  }یا  زیریاب  بنام  ایران  موسیقی 

نافع«( موسس مدرسه موسیقی قرطبه بوده است.
ارغنون یا ارک و یا همان ارگ امروزی

ابن سینا در باره »ارک« یا ارعنون فقط اشاره مختصری در کتاب شفا 
که  آنجایی  تا  ساز  این  که  بوده  این جهت  از  شاید  این هم  و  می کند 
تحقیق شده است ابتدا در نواحی آسیای صغیر ساخته شده است. علمای 
جهان اسالم که راجع به آالت موسیقی رساالتی نوشته اند همیشه اسم 
چنانچه  و  اند  می کرده  ذکر  و  معرفی  آن  اصلی  محل  با  را  سازی  هر 
مالحظه می شود در قصه هزار و یک شب نیز این قانون بکار رفته است.
مثاًل عود حیلیقی )عود دمشق( یا چنگ عجم یا قانون مصری، نی تاتاری 

و ... به همین علت هرگاه که راجع به ارگ مطلبی نوشته اند آنرا به 
بیزانس یا یونان نسبت داده اند. به همین علت شاید بتوان حدس زد که 

این ساز از اختراعات مردم آسیای صغیر باشد.
ابن سینا در کتاب »شفا« راجع به ارگ می گوید: »بعضی  به هر حال 
اوقات سازهایی ساخته می شود که در آن می دمند و از جمله آنها سازی 
است که اصلش از بیزانس و معروف به ارگ است«. همچنین در کتاب 
دیگری به نام »رساله فی الحکمه« که منسوب به وی است آمده است: 
»از جمله ابتکارات خارق العاده در عالم موسیقی ایجاد سازهای ترکیبی 

مثل ارکان )اورگانوم( و نظار آن است.«
قسمتی از فصل پرده بندی کتاب شفا

»آالت موسیقی را اقسامی  است. از جمله سازهایی که دارای تار و دستان 
)پرده( و آنها را با مضراب می نوازند، مثل بربط و طنبور. ولی مشهورتر و 
متداول تر از همه، همان بربط است و اگر سازی بهتر از این وجود داشته 
باشد، مسلماً نوازندگان از آن بی اطالع هستند. بنابراین الزم است که ما 
درباره ساختمان و نسبت بین پرده های آن صحبت کنیم. توضیح راجع 
به سازهای دیگر را به اشخاص دیگر واگذار می کنیم که بعد از اطالع به 

شرح آنها بپردازند.«
انف  و  بین مشطه  )بربط( سازی است که  »بنابراین می گوییم که عود 
)جای گوشی ها( آن به فاصله یک چهارم طول یک سیم پرده ای بسته 
باشند برای انگشت خنصر. بنابراین بین مطلق )دست باز( و خنصر فاصله 
چهارم یعنی نسبت چهار به سه )3/4( است. سپس طول سیم را به نه 
قسمت تقسیم کرده و یک نهم آنرا از انف جدا کرده پرده ای می بندیم 
که سبابه می نامیم و بن مطلق و سبابه که معادل هشت به نه است را 

فاصله طنینی )یک پرده( گوییم ...«
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