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گیاهان دارویی؛ گزارش »کرمان امروز« از نابودی برخی مراتع استان درپی برداشت نادرست و غیرمجاز 

ثروت سبز استان در معرض نابودی است

متن کامل در صفحه سوم

  بعضی از مردم کرمان در فصل بهار بنابه سنت دیرینه خود اقدام به برداشت گیاهان دارویی و خوراکی می کنند، اما این برداشت ها بی رویه و غیراصولی بوده و مهم ترین دلیل تخریب گونه های 
دارویی در کرمان به شمار می آید. در همین زمینه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان در اطالعیه ای آورده است: برای حفظ و حمایت از گونه های در معرض انقراض و فرصت تجدید 

حیات و زادآوری به گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی، برداشت این گونه دارو های گیاهی در سال 1400 در استان کرمان ممنوع اعالم شده است و...

پیام مدیرعامل 

شرکت گل گهر

کارگر   به مناسبت روز 

کارگری و هفته بسیج 

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد:

کشف احتکار میلیاردی 

کرمان انبار مواد غذایی در 

 صفحه  چهارم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از نحوه و میزان 

کرونایی  جرائم نقض محدودیت ها و قوانین 

کم بر مشاغل و جاده های استان؛ حا

از جریمه 200 هزار تومانی خودرو 
تا پلمپ 15 روزه محل کسب
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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اخبار استان

شهردار کرمان از افتتاح مجموعه ورزش های ساحلی 
افتتاح  پویش  هفتۀ  چهارمین  و  چهل   در  کرمان 
امکانات  باید  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  شهرداری 
مختلف  ورزش های  برای  الزم  زیرساخت های  و 
به  تا عالقه مندان  باشیم  داشته  در شهر کرمان  را 

رشته های مختلف ورزشی، از آن ها استفاده کنند.
نشست  در  عالم زاده،  سیدمهران  ایرنا،  گزارش  به 
عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، ضمن تبریک 
تمام  به  را  مناسبت  این  کارگر،  هفتۀ  رسیدن  فرا 
کارگران به خصوص کارگران زحمت کش شهرداری 

در بخش های مختلف تبریک گفت.
وی در ادامه، ضمن ارایۀ گزارشی از اقدامات اخیر 
چهارمین  برگزاری  را  آن  مهم ترین  شهرداری، 
کرمان  شهرداری  مجسمه سازی  ملی  سمپوزیوم 
در هفتۀ چهل وسوم پویش افتتاح شهرداری کرمان 
با  سمپوزیوم،  این  اختتامیۀ  در  گفت:  و  دانست 

اسالمی  شورای  اعضای  کرمان،  استاندار  حضور 
 ۱۲ از  هنرمندان،  و  استان  فرهنگی  مدیران  شهر، 

اثر ساخته شدۀ دست هنرمنداِن ملی رونمایی شد.
سمپوزیوم  این  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  شهردار 
برگزار  خوب  کیفی  و  کمی  لحاظ  به  خوشبختانه 
مورد  نه تنها  هنری  رویداد  این  اجرای  گفت:  شد، 
مسئوالن  رضایت  مورد  بلکه  هنرمندان،  رضایت 

کشوری و رسانه های ملی و بومی نیز قرار گرفت.
سایر  و  همکارانش  از  قدردانی  ضمن  عالم زاده 
گفت:  هنری،  رویداد  این  برگزاری  دست اندرکاراِن 
تمام تالش ما این است که بقیۀ پروژه ها را نیز به 
خوبی پیش ببریم و در زمان مناسب، به مردم شهر 

کرمان تحویل دهیم.
ورزشی  مختلف  هیات های  اینکه  بیان  با  عالم زاده 
ساحلی  ورزش های  مجموعۀ  در  همکاری  برای 
این  امیدوارم  آمادگی کرده اند، گفت:  اعالم  کرمان 

مجموعه مورد استفادۀ ورزشکاران قرار گیرد.
را  رو  پیِش  مهم  پروژۀ  ادامه،  در  کرمان  شهردار 
آماده سازی آرامستان جدید شهر کرمان دانست و 
کرد  اشاره  آرامستان  از  کرمان  استاندار  بازدید  به 
و گفت: از اعضای شورای اسالمی شهر کرمان نیز 
درخواست می کنم یک روز را به بازدید از این پروژه 

اختصاص دهند.
آرامستان  اجرای  به  سرعت بخشیدن  از  عالم زاده 
جدید خبر داد و گفت: امیدواریم این پروژه هرچه 
سریع تر به پایان برسد و شرایط برای دفن اموات در 

این آرامستان مهیا شود.
آخر  تا  نیمه تمام  پروژه های عمرانی  تکمیل  بر  وی 
این دوره از این شورا نیز تأکید کرد و گفت: تمام 
تا  است  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل  بر  ما  تالش 
مدیریت شهری  بعدی  دور  به  را  مناسبی  وضعیت 

تقدیم کنیم.

شاهد  سال جاری  شروع  در  افزود:  کرمان  شهردار 
شهرداری  در  همکارانم  توسط  خوبی  فعالیت های 
شهرداری  افتتاح  پویش  تداوم  که  بودیم  کرمان 

کرمان از آن جمله است.
از  یکی  پیشنهاد  به  پاسخ  در  ادامه،  در  عالم زاده 
اعضای شورای اسالمی شهر مبنی بر اطالع رسانی 
خصوص  در  مربوط  کارشناس  کردن  مشخص  و 
حقوق شهروندی در مناطق پنج گانۀ شهر کرمان، 
واحد  یک سال گذشته  از  منظور  این  برای  گفت: 
و  فعال  بالقوه  به طور  کرمان  شهرداری  بازرسی 

تقویت شده است.
ارباب رجوع  امورات  به  افزود: جهت رسیدگی  وی 
در هر منطقۀ شهری، یک بازرس وجود دارد و هر 
مشکل  دچار  پرونده ای  خصوص  در  که  شخصی 
منطقه  همان  در  موضوع  باشد،  سردرگمی  یا 

حل وفصل و پیگیری می شود.

رییس بهزیستی رفسنجان گفت:طی پارسال هزار و 
۴۰۰ تماس با اورژانس اجتماعی در خصوص کودک 

آزاری و همسر آزاری صورت گرفته است.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
رییس  بلندی،  عباس  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
اینکه  به  اشاره  با  رفسنجان  شهرستان  بهزیستی 
تا حد زیادی  آزاری  با دالیل و علل کودک  آشنایی 
می تواند به والدین در پیشگیری از این اتفاق کمک 

کند، گفت: هر گونه رفتاری که باعث آزار کودک در 
هر بعدی از وجود او اعم از روحی، عاطفی، جسمی و... 
این رفتار ها  شود را کودک آزاری تعریف می کنند و 
سایر  و  معلمان  نزدیکان،  والدین،  جانب  از  می تواند 

افراد باشد.
دلیل  به  معموال  آزاری  کودک  حال  این  با  افزود:  او 
شرایط خانوادگی، فردی و اجتماعی به وجود می آید 
و با عوارض متعددی برای کودک و خانواده او همراه 

است. گاهی شدت فشار بر روی کودک و والدین به 
قدری زیاد می شود که مسائلی از جمله خودکشی و یا 
قتل اتفاق می افتد. بلندی افزود: طی پارسال ۱۴۰۰ 
خصوص  در  اجتماعی  اورژانس   ۱۲۳ خط  با  تماس 
کودک آزاری، اختالفات حاد خانوادگی، همسر آزاری، 
زنان آسیب دیده و ... صورت گرفته است. او از تمامی 
خانواده ها و مردم تقاضا کرد: اگر با مورد کودک آزاری 
مواجه شدند حتما با کارشناسان بهزیستی و اورژانس 

اجتماعی مشورت کنند.
بلندی به راه های پیشگیری و لزوم مشاوره های قبل 
از ازدواج و استفاده از متخصصان روانشناس و مشاوره 
مهارت های  کسب  خانوادگی،  اختالفات  حل  در 
کرد:  اظهار  بلندی  پرداخت.  پروری  فرزند  و  زندگی 
کودک آزاری، اعتیاد، همسر آزاری، زنان آسیب دیده 
جامعه  مهم  آسیب های  جمله  از  فراری  دختران  و 

امروز است که نیاز به اطالع رسانی دارد.

در چهل  و چهارمین هفتۀ پویش افتتاح شهرداری کرمان صورت می گیرد؛
افتتاح مجموعه ورزش های ساحلی کرمان 

رییس بهزیستی رفسنجان  عنوان کرد:
برقراری 1400تماس با اورژانس اجتماعی برای کودک آزاری 

باغ  هفت  های  ظرفیت  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
موقعیت  واسطه  به  باغ  هفت  محور  گفت:  علوی 
مناسب، ظرفیت مناسبی را در حوزه گردشگری دارد 
تمام  از  منطقه  این  امنیت  ارتقای  با  است  الزم  که 

قابلیت های آن بخوبی استفاده شود.
دکتر علی زینی وند  در نشست هم اندیشی مدیران 
شهری در خصوص تبدیل بخش ماهان به شهرستان، 
به پهناور بودن استان کرمان اشاره و اظهار کرد: استان 
کرمان گستردگی بسیاری دارد اما تقسیمات کشوری 
با حساسیت باال، باید کارشناسی شود و بخش های 
های  بررسی  از  پس  فرایند  یک  طی  ظرفیت  دارای 

الزم به سمت شهرستان شدن، سوق داده شود.
وی به ظرفیت های مناسب بخش ماهان اشاره کرد 
گردشگری،  های  حوزه  در  ماهان  بخش  گفت:  و 

کشاورزی مدرن و شرکت های دانش بنیان  ظرفیت 
توسعه دارد که می طلبد با ارتقای کمی و کیفی در 
این حوزه ها زمینه تبدیل این بخش به شهرستان به 

سرعت انجام شود.
هفت  گردشگری  محور  اهمیت  به  کرمان  استاندار 
به  باغ  هفت  محور  افزود:  و  کرد  اشاره  علوی  باغ 
واسطه موقعیت مناسب، ظرفیت مناسبی برای جذب 
گردشگر و تبدیل شدن به یکی از مناطق پرطرفدار 
سرمایه  جذب  با  است  الزم  که  دارد  را  استان  در 
صورت  به  را  منطقه  این  امنیت  کافی،  های  گذاری 
کامل پوشش داد تا بتوان از تمام ظرفیت این منطقه 

استفاده کرد.
شکوفایی  امنیت،  وجود  کرد:  تصریح  وند  زینی   
اقتصادی را در پی دارد، که امروزه در کنار بهره برداری 

از منابع ارزشمند کشور؛ مقوله هایی همانند تولیدات 
ملی و خودکفایی از دغدغه های اصلی صاحب نظران 
حوزه  این  متخصصان  و  می آیند  شمار  به  اقتصادی 
رشد  به  دستیابی  برای  مناسب  راهی  تا  واداشته  را 

اقتصادی پایدار بیابند.
مشارکت  جذب  لزوم  به  خاتمه  در  کرمان  استاندار 
به  ماهان  بخش  در  گذاری  سرمایه  و  مردمی  های 
ما  کشور  در  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  توسعه  جهت 
تولید داخلی و اشتغالزایی برای نیروی انسانی یکی از 
مهمترین اهداف اقتصادی به شمار می آید که باید به 
صورت جدی در توسعه بخش ماهان مورد توجه قرار 
گیرد، زیرا وجود بیکاری در کشور عالوه بر ریشه کن 
کردن منابع انسانی؛ آسیب های اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی عمده ای به همراه خواهد داشت.

استاندار کرمان:

 با ارتقای امنیت هفت باغ می توان از تمام قابلیت های آن به خوبی استفاده کرد

خبر
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان 

خبر داد:
کشف احتکار میلیاردی انبار 

مواد غذایی در کرمان

غذایی  مواد  احتکار  انبار  کشف  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
مأموران  ریال و دستگیری یک متهم در عملیات  میلیارد  ارزش ۱۵  به 

کالنتری ۱۵ این فرماندهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی 
پورامینایی اظهار کرد: مأموران کالنتری ۱۵ شهر کرمان در راستای تحقق 
شعار سال و مقابله جدی با اخاللگران نظام اقتصادی از دپوی مقادیر قابل 

توجهی مواد غذایی اساسی در یک انبار مطلع شدند.
هماهنگی  و  الزم  تحقیقات  انجام  از  پس  انتظامی  مأموران  افزود:  وی 
تن  آن، ۵۴  از  بازدید  در  و  شناسایی  را  نظر  مورد  انبار  قضائی  دستگاه 
روغن خوراکی، ۳۶ تن آرد و ۷ تن و ۵۰۰ کیلوگرم شکر را کشف کردند.

انبار در  این  ثبت  اینکه عدم  بیان  با  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده 
سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، احتکار بودن این اجناس را برای 
پلیس محرز کرد، گفت: کارشناسان ارزش این اقالم را بالغ بر ۱۵ میلیارد 

ریال اعالم کردند.
این  بیان دستگیری یک متهم زن در  با  سرهنگ پورامینایی در خاتمه 
رابطه و تحویل وی به مراجع قضائی یادآور شد: با توجه به شرایط کنونی 
جامعه، پلیس کرمان با جدیدت با افرادی که بخواهند امنیت اقتصادی 
برخورد  کنند  اساسی  کاالهای  احتکار  به  اقدام  و  بزنند  برهم  را  جامعه 

قانونی و سخت خواهد کرد.

رئیس پلیس فتای استان هشدار داد:
ورود کالهبرداران سایبری 

به عرصه کارت خرید سهام عدالت

رئیس پلیس فتای استان کرمان با اشاره به طرح صدور کارت اعتباری 
سهام عدالت و استقبال شهروندان از آن، در مورد هرگونه کالهبرداری با 

عنوان کارت اعتباری سهام عدالت هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ امین 
یادگار نژاد اظهار کرد: با اعالم دولت مبنی بر صدور کارت خرید اعتباری 
سهام عدالت، کالهبرداران سایبری از این موضوع سوءاستفاده کرده و با 

روش های مختلف سعی در فریب شهروندان دارند.
وی افزود: شیادان سایبری با ارسال پیام هایی با عناوین مرتبط با کارت 
شهروندان  از  هستند  جعلی  لینک  حاوی  که  عدالت  سهام  اعتباری 
می خواهند برای ثبت نام کارت اعتباری بر روی لینک آلوده کلیک کرده 
و در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک، شهروندان به سایت 
جعلی که بسیار مشابه سایت اصلی است، متصل شده که در نهایت به 

سرقت اطالعات بانکی و برداشت از حساب آنها منتهی می شود.
وی گفت: شهروندان برای کسب اطالعات و اخبار مورد نیاز خود در زمینه 
سهام عدالت و صدور کارت اعتباری فقط از رسانه های رسمی و معتبر 
کسب اطالع کنند و هیچ گاه به پیام هایی که در شبکه های اجتماعی با 
عناوینی از قبیل ثبت نام کارت خرید سهام عدالت، ثبت نام وام یارانه و 

یا سبد معیشتی منتشر می شود، توجه نکنند.
سرهنگ یادگار نژاد بیان کرد: طبق اعالم مسئولین کشوری، برای دریافت 
کارت اعتباری سهام عدالت به هیچ وجه نیازی به مراجعه حضوری نیست 
و کلیه اقدامات الزم در برنامه های موبایلی دو بانک ملی و تجارت انجام 
خواهد گرفت. شهروندان برای ثبت درخواست باید از برنامه های رسمی 
دو بانک ذکر شده درخواست خود را ثبت کرده و از ورود به سایت های 

مشابه که توسط کالهبرداران طراحی شده است، بپرهیزند.
رئیس پلیس فتا استان کرمان با تاکید بر هوشیاری شهروندان نسبت به 
پیامک هایی که از شماره های ناشناس دریافت می کنند، گفت: هموطنان 
به  فتا  پلیس  توصیه های  و  هشدارها  اطالعات،  دریافت  برای  می توانند 
سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir مراجعه کرده و در 
صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش فوریت های 

سایبری سایت پلیس فتا به ما اطالع دهند.

نام پنج شهر  خالق فرهنگ و هنر 

کرمان اعالم شد

پنج شهر از استان کرمان در فهرست شهر های خالق فرهنگ و هنر ایران 
قرار گرفتند.

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  اعالم  به  بنا   
کرمان، مراسم معرفی اولین دوره شبکه شهر های خالق فرهنگ و هنر با 

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
در این برنامه شهر های برگزیده از سراسر کشور، به عنوان شهر های خالق 

فرهنگ و هنر در رشته های مختلف معرفی شدند.
بر این اساس پنج شهرستان از استان کرمان و جنوب استان در رشته های 

زیر یه عنوان شهر های برگزیده معرفی شدند.
کرمان، هنر های تجسمی
سیرجان، هنر های دستی

بم، سینما
جیرفت، مد ولباس
منوجان، موسیقی  

اهدای 
خون سالم 

اهدای زندگی

ای  منطقه  آب  شرکت  توسعه  و  طرح  معاون 
شهیدان  سد  تجهیزات  تکمیل  برای  گفت:  کرمان 
امیرتیموری بافت )صفارود ( که هم اکنون ۹۰درصد 
نیاز به ۳۹۰ میلیارد تومان  پیشرفت فیزیکی دارد 

اعتبار است .
حسن امیری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
از سال ۸۶ آغاز شده  عملیات اجرایی این سد که 
بود تا سال ۹۱تنها ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی کرده 
بود که طی هشت سال گذشته با ۶۰درصد افزایش 

اینک به ۹۰درصد پیشرفت رسیده است .
»سد شهیدان امیر تیموری بافت )صفارود( در فاصله 
۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی  مرکز استان کرمان 
قرار دارد که عملیات  رابر  و هفت کیلومتری شهر 
شهر  آشامیدنی  آب  تامین  منظور  به  آن  ساخت 

کرمان در دست ساخت است.«
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان 
افزود : مطالعات آب آشامیدنی شهر کرمان از سال 

۱۳۷۳ آغاز شد و در سال ۱۳۸۵ به پایان رسید و 
عملیات اجرایی سد شهیدان امیرتیموری در تیرماه 
۸۶ آغاز شد و تاکنون بیش از ۴۳۵ میلیارد تومان 
اعتبار برای ساخت سد هزینه شده که  در حقیقت 
اعتبار در دولت  این  توان گفت که ۸۵ درصد  می 

تدبیر و امید تامین شده است.
امیری گفت: هدف از جانمایی و ساخت سد شهیدان 
و  آشامیدنی  آب  تامین  واقع  در  بافت  امیرتیموری 
صنعت شهرهای کرمان و رابر و مهار سیالب و روان 
آب های فصلی رودخانه های رودبر و رابر بوده است .

وی یادآور شد: این سد با حجم مخزن ۷۷ میلیون 
مترمکعب و مساحت حوضه ۴۲۰ کیلومتر از نوع سد 
خاکی با هسته رسی است که ارتفاع آن ۷۲ متر و 

طول تاج آن ۹۱۶ متر است.
امیری تاکید کرد: عالوه بر ادامه فعالیت سدسازی 
در استان کرمان طی هشت سال گذشته، در حوزه 
انجام  مهمی  اقدامات  نیز  سدها  مرمت  و  بهسازی 

شده تا کارآیی و بهره وری این منابع آبی ارزشمند 
افزایش پیدا کند.

به گفته امیری هم اکنون چهار سد فعال جیرفت، 
تنگوئیه سیرجان، شهید سلیمانی بافت و نسا بم 

در استان کرمان با مجموع ظرفیت ۵۸۳ میلیون 
تامین آب  منابع مهم  از  و ۲۰۰ هزار متر مکعب 
آشامیدنی و کشاورزی استان کرمان به شمار می 

روند.

کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
افزایش  با  رابطه مستقیم شیوع کرونا  به  اشاره  با 
شکار گفت: ۳۰۰ تفنگ مجاز طی سال گذشته در 
این استان کشف شده در حالی که این تعداد در 

سال قبل از آن ۱۸۶ مورد بوده است.
مرجان شاکری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
سال ۹۸ در مجموع ۳۸ تفنگ مجاز کشف شد و 
با احتساب تفنگ های غیرمجاز ۶۲  در سال ۹۹ 

مورد کشف داشته ایم.
وی اظهار کرد: تفنگ های جنگی که در مناطق 
مختلف توسط محیط بانان و یگان حفاظت محیط 
زیست کشف می شود در تامین امنیت این استان 
از  توانند  می  افراد  این  زیرا  دارد  بسزایی  نقش 
نیز  دیگری  های  استفاده  غیرمجاز  های  سالح 

داشته باشند.
کرمان  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 

اجرای  منظور  به  شده  ایجاد  های  تعطیلی  گفت: 
پروتکل های بهداشتی و همچنین افزایش قیمت 
سال  در  را  غیرمجاز  شکار  تخلفات  آمار  گوشت، 
بانان  امر وظایف محیط  این  افزایش داده که   ۹۹
را به منظور حفاظت از محیط زیست سنگین تر 
می کند که البته اقدامات زیادی نیز در این بخش 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: مردم در کنار حفاظت از محیط 

زیست به اصل ۵۰ قانون اساسی نیز پایبند باشند 
را  زیست  محیط  از  حفاظت  اساسی  قانون  زیرا 

وظیفه عمومی عنوان کرده است.
غیرمجاز  شکارچیان  داریم  امید  گفت:  شاکری 
اسلحه های خود را کنار بگذارند و در کنار محیط 
کنند  مراقبت  زیست  محیط  های  عرصه  از  بانان 
در  و  قانونی  صورت  به  برداری  بهره  زمان  در  و 

چارچوب ضوابط شکار انجام خواهد شد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان مطرح کرد :

نیاز به 390 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد صفارود 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

کشف 300 تفنگ مجاز از شکارچیان در کرمان 
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تزریق واکسن

 به ۸۰ساله ها 

از امروز، سه شنبه
کرونا  با  مقابله  ملی  ایرنا: سخنگوی ستاد  خبرگزاری 
ضمن اعالم سایت رسمی ثبت نام واکسیناسیون کرونا 
و جزییات فاز دوم واکسیناسیون کرونا گفت: فاز اول 
واکسیناسیون کرونا در کشور انجام شده و از روز سه 
شنبه فاز دوم واکسیناسیون در کشور آغاز و واکسن 

کرونا به افراد ۸۰ سال به باال تزریق می شود.
واکسیناسیون  برای  نام  ثبت  درباره  رییسی  علیرضا 
کرونا در فاز دوم افزود: تاکید می کنیم که هیچ گونه 
درمانی کشور  و  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه حضوری 
واکسیناسیون کرونا وجود  فاز دوم  نام در  ثبت  برای 

ندارد.
امروز  از  فاز دوم کرونا  واکسیناسیون  آغاز  وی گفت: 
سه شنبه فقط برای افراد ۸۰ سال به باال خواهد بود. 
در اکثر شهرها و روستاهای ایران، پرونده الکترونیک 
این افراد در اختیار حوزه بهداشت قرار دارد و بنابراین 
از طریق تلفن و از مرکز بهداشت با آنها تماس گرفته 
شده و در روز و ساعت مشخص برای تزریق واکسن 

کرونا دعوت می شوند.
سالمت  الکترونیک  پرونده  که  کسانی  تکلیف 

ندارند
دارای  افراد  برخی  است  ممکن  کرد:  اظهار  رییسی 
زمینه  این  در  که  نباشند  الکترونیک سالمت  پرونده 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه های  روسای  مقرر شد همه 
سراسر کشور، شماره تلفنی را از هفته آینده یعنی ۱۱ 
اردیبهشت ۱۴۰۰ اعالم کنند تا افراد ۸۰ سال به باال 
که با آنها تماس گرفته نشده، با آن شماره تلفن تماس 
گرفته و اطالعات آنها جهت واکسیناسیون کرونا ثبت 

شود.
برای  مراجعه حضوری  گونه  هیچ  بنابراین  گفت:  وی 
ثبت نام واکسیناسیون افراد ۸۰ سال به باال به مراکز 
به  اطالعات  و  داشت  نخواهیم  درمانی  و  بهداشتی 

صورت تلفنی اخذ و ثبت می شود.
اعالم رسمی سایت ثبت نام واکسیناسیون کرونا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برای سایر 
Salamat. گروه های سنی نیز از هفته آینده سایت

مراجعه  سایت  این  به  افراد  و  شده  معرفی   gov.ir
کرده و اسم آنها ثبت می شود.

افراد  برای  شده،  انجام  نام  ثبت  اساس  بر  گفت:  وی 
پیامک ارسال شده و به آنها اطالع داده می شود که در 
کدام فاز واکسیناسیون قرار گرفته اند. سپس از طریق 

پیامک از افراد برای واکسیناسیون دعوت می شود.
رایگان  بهداشت  شبکه  در  کرونا  واکسیناسیون 

است
بهداشت  واکسیناسیون در شبکه  تاکید کرد:  رییسی 
در سراسر کشور به صورت رایگان انجام شده و هیچ 
پرداخت  واکسن  تزریق  و  نام  ثبت  برای  گونه وجهی 

نمی شود.

مرگ اسرارآمیز 

پرستار جوان
پرستاری  مرگ  راز  کشف  برای  تحقیقات  همشهری: 
جوان که جسدش داخل ماشینش پیدا شده از سوی 

تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
قاضی  به  جوان  پرستاری  اسرارآمیز  مرگ  گزارش 
محمد وهابی، بازپرس جنایی تهران اعالم و او و تیمی 
آنها  شدند.  حادثه  محل  راهی  جنایی  کارآگاهان  از 
روی  که  شدند  روبه رو  جوانی  دختر  بی جان  پیکر  با 
نشان  بررسی ها  بود.  افتاده  ماشینش  عقب  صندلی 
و  قرص  خالی  2قوطی  و  بوده  پرستار  او  که  می  داد 
یک چاقو کنار جسد به چشم می خورد اما علت اصلی 

مرگ مشخص نبود.
او شکسته  بود که شیشه های خودروی  این درحالی 
شده بود که در ادامه تحقیقات مشخص شد همکاران 
او  ماشین  شیشه  شکستن  به  اقدام  جوان  دختر 
کرده اند. مأموران برای به دست آوردن اطالعات بیشتر 
به تحقیق از همکاران متوفی پرداختند که یکی از آنها 
گفت: متوفی از پرستاران بیمارستان بود و مدتی قبل 
با یکی از پزشکان رزیدنت بیمارستان آشنا شده و به 

یکدیگر عالقه مند بودند.
مدتی  شنیدم  دیگرم  همکاران  از  که  جایی  تا  اما 
می شد که آنها دچار اختالف شده بودند. روز حادثه 
پرستار جوان به بیمارستان نیامد و چون از قبل خبر 
نداده بود من و همکاران دیگر نگرانش شدیم. چون 
خانواده اش  نیاید.  سرکار  خبر  بدون  نداشت  سابقه 
و تصور  نداشتند  اطالعی  از سرنوشت دخترشان  نیز 

می کردند سرکار باشد.
شب که از بیمارستان بیرون آمدیم و در حال رفتن به 
خانه بودیم ناگهان چشم مان افتاد به خودروی پرستار 
به  بود.  پارک شده  بیمارستان  نزدیکی  در  جوان که 
سمت ماشین رفتیم و متوجه شدیم او روی صندلی 
عقب افتاده است. هرچه به شیشه کوبیدیم و صدایش 
زدیم جواب نداد و به همین دلیل شیشه ماشین را 
از  اما همکارمان فوت شده و چند ساعتی  شکستیم 

مرگش می گذشت.
علت  تعیین  برای  جسد  جنایی،  بازپرس  دستور  با 
اصلی مرگ به پزشکی قانونی فرستاده شد و تحقیقات 
مرموز  حادثه  این  از  بیشتری  جزئیات  کشف  برای 

ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور:  

انتخابات۲۸خرداددرموعدمقرربرگزارمیشود
جمال عرف گفت: دولت و وزارت کشور برنامه ای برای تعویق 
انتخابات ندارند و انتخابات طبق زمان بندی اعالم شده در 2۸ 

خردادماه برگزار می شود.
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره برخی گمانه 
زنی ها مبنی بر به تعویق افتادن انتخابات 2۸ خردادماه اظهار 
کرد: با توجه به روند قانونی زمان بندی انتخابات که بر طبق 
مورد  انتخابات،  نظارت  و  اجرا  ارکان  مشترک  نظر  با  و  قانون 
می  پیش  برنامه  طبق  انتخابات  کار  است،  گرفته  قرار  توافق 
رود و اخذ رأی در روز مقرر انجام می شود. در مقاطع مختلف 
دوران پس از انقالب اسالمی هم تحت هیچ شرایطی انتخابات 
به تعویق نیفتاده است، و در این مرحله نیز، قطعا انتخابات به 

تعویق نمی افتد و در 2۸ خرداد ماه برگزار می شود.
وی در ادامه در خصوص طرح برخی اظهارات ناظر بر تعویق 
انتخابات از سوی عناصر سیاسی و رسانه ای گفت: این موارد، 
برنامه  وزارت کشور هیچ  و  و دولت  است  زنی شخصی  گمانه 
اعالم  به صراحت  را  این  ما  و  ندارد  انتخابات  تعویق  برای  ای 

می کنیم. 

ویروس  بیماری  تشدید  به  اشاره  با  انتخابات  ستاد  رئیس 
برگزاری  برای  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  لزوم  و  کرونا 
اجرای دقیق  تاکید مستمر وزیر کشور،  انتخابات تصریح کرد: 
قبل  از  که  است  انتخابات  با  مرتبط  بهداشتی  های  پروتکل 
برای  هم  ما  شود.  اجرایی  دقت  با  باید   و  است  شده  تنظیم 
فروکش  با  امیدواریم  البته  هستیم.  آماده  مختلف  سناریوهای 
کردن موج چهارم بیماری در هفته های پیش رو و جلوگیری از 
ورود ویروس کرونای هندی به کشور، با موج جدیدی در خرداد 

ماه مواجه نشویم. 
عرف با بیان این که قانون اساسی به برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری در یک روز توجه دارد، گفت: بنابراین انتخابات در یک 
برای  بهداشتی هم  پروتکل های  اما همه  برگزار می شود  روز 
مردم و هم برای عوامل اجرایی با دقت اجرایی می شود. حدود 
۷۰ هزار شعب اخذ رای در محیط های امنی حتی المقدور در 
فضای باز یا دارای سقف بلند و تهویه مناسب در نظر گرفته می 
شود و البته برای اینکه عوامل اجرایی هم در معرض ابتال قرار 

نگیرند، مراقبت های الزم را انجام می دهیم.

گزارش:مهدیهالسادات
میرمهدیحسینی

گزارش »کرمان امروز« از نابودی برخی مراتع استان درپی برداشت نادرست و غیرمجاز گیاهان دارویی؛

ثروت سبز استان در معرض نابودی است

اشاره:
بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی را می توان در استفاده 
از ظرفیت های مراتع و دشت های استان جستجو کرد؛ 
ظرفیت هایی که با اندکی توجه و سرمایه  گذاری می تواند 

ارزش افزوده بسیاری را نصیب استان کند. 
که  خوراکی  و  دارویی  گیاهان  حوزه  در  کرمان  استان 
محل رویشگاه آن، دشت ها و مراتع هستند تنوع بسیاری 
دارد که هر ساله در فصل بهار میهمان سفره خانواده های 

استان نیز می شود.
مردم کرمان نیز بنا به سنت دیرینه خود اقدام به برداشت 
این گیاهان می کنند اما این برداشت ها بی رویه و غیر 
اصولی بوده و مهم ترین دلیل تخریب گونه های دارویی 
در کرمان به شمار می آید. در همین زمینه گزارشی تهیه 

شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
دارویی، سابقه طب گیاهان  و گونه های  اقلیم ها  تنوع 
در درمان امراض، کاشت و تولید گیاهان دارویی و پذیرش 
گیاهان دارویی به عنوان طب جایگزین توسط آحاد مردم 
ایران  دارویی  گیاهان  صنعت  آینده  نسبی  های  مزیت  از 
است. استان کرمان نیز دارای شرایط آب و هوای متنوعی 
نقاط  در  باالیی  گیاهی  تنوع  موجب  امر  همین  است. 
مختلف استان گردیده است که فقط در شهرستان کرمان 
اقلیم و آب و هوای سردسیری و گرمسیری  با توجه  به 
این شهرستان و تعداد و تنوع گیاهان دارویی، این منطقه 

مستعد کشت بیش از 5۰ نوع گیاه دارویی است. 
برداشت نادرست عمل نابودی گیاهان دارویی 

رویش  با  سال  هر  کرمان  مردم  تنوع  همین  دلیل  به 
دوباره زمین در فصل بهار از دستان سخاوت بخش و بی 
منت زمین برداشت می کنند و گیاهان بهاری را در سبد 
تغذیه ای خود می گنجانند. زیره سبز، زیره سیاه، آویشن، 
مرزنجوش، پنیرک، گاوزبان، ترخون، گل محمدی، زرشک، 

اسطو خودوس، گلرنگ، حنا، وسمه، چای ترش و آنغوزه 
از جمله گیاهان بومی منطقه کرمان هستند که مورد بهره 

برداری مردم منطقه قرار می گیرد.
با  را  فصل  اول  گیاه  سنتی،  عادات  اساس  بر  نیز  مردم 
هدف تغذیه ای و استفاده دارویی شناسایی کرده و اقدام  
به برداشت می کنند و آن را در سبد غذایی خود قرار می 
در  و  بیشتر  مناطق  برخی  در  ها  برداشت  این  که  دهند 

برخی شهرهای استان کمتر است.
برخی از مردم استان نیز با هدف اقتصادی و تجاری اقدام 
به برداشت گیاهان طبیعی در منطقه کرده و آن را برای 
ارتزاق روزانه و امرار معاش خود به فروش می رسانند. این 
عده که فقط جنبه اقتصادی برداشت گیاهان را در نظر می 
گیرند به دلیل عدم آموزش و ناآگاهی یا برداشت نادرست 
گیاه از ریشه، نابودی بذر و عدم تکثیر گیاه، موجب تخریب 

گونه گیاهی و ایجاد تغییر در اکوسیستم این منطقه می 
شوند که در نتیجه حذف  گونه های گیاهی طی سال های 

متمادی را به دنبال دارد.
برداشت گیاهان دارویی از مراتع کرمان ممنوع است

در همین زمینه رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری شمال استان کرمان گفت: به منظور حفظ 
رویشگاه ها و فرصت زادآوری به گیاهان دارویی، برداشت 
از مراتع  هر گونه گیاه صنعتی و دارویی، در سال جاری 

استان کرمان غیر مجاز و ممنوع است.
محمدهادی عسکرنژاد بیان کرد: برای حفظ رویشگاه های 
گیاهان مولد دارویی و صنعتی، محصوالت فرعی جنگل و 
برداشت گیاهان  آینده،  تولید در سال های  تداوم  و  مرتع 

دارویی طی امسال در استان کرمان انجام نمی شود.
گونه های  از  حمایت  و  برای حفظ  همچنین  افزود:  وی 
به  زادآوری  و  و فرصت تجدید حیات  انقراض  در معرض 
گونه  این  برداشت  خوراکی،  و  صنعتی  دارویی،  گیاهان 
دارو های گیاهی در سال ۱۴۰۰ در استان کرمان ممنوع 

اعالم شد.
و  محصول  نوع  هر  برداشت  کرد:  تصریح  عسکرنژاد 
با  و  شده  محسوب  قاچاق  برداشت  دارویی،  گیاهان 
متخلفان برداشت گیاهان دارویی مطابق ضوابط و قوانین 

برخورد می شود. 
و  دانست  مراتع  اصلی  ذی نفعان  را  روستانشینان  وی 
و  تخریب  هرگونه  کرد:  درخواست  هم استانی ها  عموم  از 
و  قطع درختان  دام،  غیرمجاز  ملی، چرای  اراضی  تصرف 
برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی را طی شبانه روزاز طریق 
سامانه ی ۱5۰۴ اطالع رسانی کنند تا در سریع ترین زمان 
صورت  قانونی  برخورد  متخلفان  با  قاطعیت  با  و  ممکن 

پذیرد.
سخن آخر

استان  شد؛  شاره  آن  به  گزارش  این  در  که  همانگونه 
دست  گیاهان  رویه  بی  برداشت  با  بهار  فصل  در  کرمان 
فرسایش  اقلیمی،  منفی  تغییرات  کند.  می  نرم  پنجه  و 
زارها در سال  و علف  مراتع  از  رویه  بی  برداشت  و  خاک 
های گذشته موجب تخریب رویشگاه های استان کرمان 
شده است به نحوی که زنگ خطر انقراض و نابودی برخی 

گیاهان دارویی و غذایی به صدا درآمده است.

بعضیازمردمکرماندرفصلبهاربنابهسنتدیرینهخوداقدامبهبرداشتگیاهان
داروییوخوراکیمیکنند،امااینبرداشتهابیرویهوغیراصولیبودهومهمتریندلیل
تخریبگونههایداروییدرکرمانبهشمارمیآید.درهمینزمینهادارهکلمنابعطبیعی
وآبخیزداریشمالاستاندراطالعیهایآوردهاست:برایحفظوحمایتازگونههایدر
وخوراکی، گیاهاندارویی،صنعتی به زادآوری و وفرصتتجدیدحیات انقراض معرض
برداشتاینگونهداروهایگیاهیدرسال۱۴۰۰دراستانکرمانممنوعاعالمشدهاست

و...

آگهی تغییرات اتحادیه صنف خرده فروشی میوه و تره بار شهرستان 
ملی  شناسه  و   ۱۷3۸ ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  کرمان 
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰6۷52۷۸2
۱399/۰5/۱5 و طبق پروانه فعالیت شماره 26۰3 مورخ 99/5/23 صادره از اداره صنعت 
معدن و تجارت الف - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۴ سال تعیین 
گردیدند: اکبر صفارهاشمی کد ملی 6۰۷965۸۱۱9 به سمت رئیس اتحادیه آقای مهدی 
ابراهیم پور کد ملی 6۰۷9۸۴۱5۸۴ به سمت نایب رئیس اول آقای مهدی حاج عباسی 
کد ملی 29925۱39۱۱ به سمت نایب رئیس دوم آقای حسین ابراهیم پور کد ملی 
2993۱5395۱ به سمت دبیر آقای اصغر پوراعما کد ملی 2993۴9۸۴52 به سمت خزانه 
دار ب-اساسنامه جدید تصویب شامل 3۰ ماده جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ج- 
اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته  ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا 
رییس و خزانه  دار و در غیاب هر یک نایب رئیس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر 
می باشد. براساس )ماده 2۰ اساسنامه( ودر غیاب رئیس )هنگام مرخصی یا ماموریت( 
نواب رییس ) به ترتیب سمت( وظایف وی را برعهده دارند براساس )ماده ۱۱ اساسنامه(

معتبر می باشد د- آقای محمدرضا قاسمی پورفرسنگی کد ملی 2993۱66۰۱۸ به 
سمت بازرس اصلی انتخاب شدند. ه-روزنامه کرمان امروزجهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید . و- محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به آدرس بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، محله جاده ماهان ، میدان تره بار ، خیابان فاز بوستان ، پالک ۰ ، طبقه همکف 
کدپستی ۷6۱69۸۷5۱6 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۱۱26۱35(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی آپادانا طرح بوتیا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱5۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸52۰۷ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱399/۰9/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 

آقای حسام الدین طاهری نژاد به شماره ملی 29۸۰۰662۷3 خانم سیمین مفیدی 
فرسنگی به شماره ملی 299۱556366 آقای آرش احمدیه به شماره ملی 2993۷۱399۱ 
ب- آقای سعید دانشور به شماره ملی 23۰۰۸۸۴۰62 به سمت بازرس اصلی و خانم لیال 
توفیق به شماره ملی 29۸۰۰۷۴۴3۸ به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب 
گردیدند . ج- روزنامه کثیراالنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۱۱26۱۴۰(

درتاریخ  اندیش  تاج  صنعت  الکترو  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
۱۴۰۰/۰۱/22 به شماره ثبت ۱۷۴96 به شناسه ملی ۱۴۰۰993۸۱65 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات 
و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک،چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، 
فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی،شیمیائی، 
کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی )آهن و فوالد، فلزی غیرآهنی و 
فرآورد ه های فلزی (،کارخانجات ابزارآالت و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل 
و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی،کارخانجات تولید وسایل 
حمل و نقل،تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی، 
صنعت حمل و نقل و نظایر آن. امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو 
اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام 
و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و نظایر آن امور پیمانکاری مربوط به 
خطوط انتقال )آب،نفت و گاز(، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، 
سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب، گاز، برق 
وفاضالب( و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل 
انتقال)آسانسورو پله برقی و...(،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه 

و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، 
ماسه پاشی)سندبالست(،حفاظت کاتودی،پوشش )الینینگ(، ایستگاه های پمپاژ و 
نظایر آن. ۸۱/۱2/ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران ۴۸۰۱3 /ت 
2325۱ ها مورخ ۱۱ .صادرات و واردات و امور بازرگانی کلیه اقالم کاالهای مجاز درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
محله خواجوی کرمانی ، خیابان خواجوی کرمانی ، کوچه خواجوی کرمانی ۱۱ ، پالک 
3۱2 ، طبقه همکف کدپستی ۷6۱3656963 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام 
عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱63۸92۱۴ مورخ 
۱۴۰۰/۰۱/۱5 نزد بانک صادرات ایران شعبه ابوذر با کد 3۸92 پرداخت گردیده است اعضا 
هیئت مدیره آقای علیرضا تاج الدینی به شماره ملی 29۸۱۱293۰9 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدرضا لهراسبی به شماره ملی 299۴۰39۸۸5 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای محمدعلی تاج الدینی به 
شماره ملی 3۱2۰۰62626 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضاء مشترک 
مدیر عامل آقای محمدعلی تاج الدینی و رئیس هیئت مدیره اقای علیرضا تاج الدینی 
همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل یا 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم فاطمه تاج نیا به شماره ملی 29۸۰6۷6۱95 به سمت بازرس 
اصلی به مدت ۱ سال خانم وحیده تهرودی به شماره ملی 2993۷925۷۱ به سمت 
بازرس علی البدل به مدت ۱ سال روزنامه کثیر االنتشار کرمان امروز جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱26۱۴6(

سهامی  شرکت  بوتیا  طرح  آپادانا  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی 
خاص به شماره ثبت ۱5۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸52۰۷ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱399/۰9/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: الف-تعیین سمت مدیران : آقای حسام الدین طاهری نژاد به شماره 
ملی 29۸۰۰662۷3 بسمت رئیس هیئت مدیره خانم سیمین مفیدی فرسنگی به 
شماره ملی 299۱556366 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش احمدیه به 
شماره ملی 2993۷۱399۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ب-کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای آقای 
آرش احمدیه مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )۱۱26۱۴9(

باب  ایتام  و  سالمندان  معلولین  از  حمایت  خیریه  تغییرات  آگهی 
الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷2 و شناسه 
ملی ۱۰63۰۰۱9۷۰6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱399/۰5/3۰ منضم به نامه شماره 29۱۴/2/5۱6/۰۱/۱۰۱/2ج/۱۱۴ - 
۱399/9/۴ فرماندهی انتظامی پلیس اطالعات و امنیت عمومی کرمان . الف -»عبارت 
دائرنمودن مرکز خدمات بهزیستی )مثبت زندگی(« درماده ۸ اساسنامه دربخش اهداف 
اضافه گردید . ب - تبصره۴ ماده 23 اساسنامه )امضاهای مجاز(به این شرح اصالح 
میشوند:مدیرعامل وخزانه دار یا رئیس هیات مدیره وخزانه دار . ج - بمنظور نظم 
وترتیب درخصوص حضوراعضا درجلسات مقررگردید:جمله ذیل بعنوان تبصره 2 ماده 
۱2 اساسنامه اضافه گردد: » درصورت عدم حضور بدون عذرموجه هریک ازاعضا درجلسه 
استعفاء شخص  بمنزله  متناوب  یا سه جلسه  متوالی  دو جلسه  امنا وطی  هیات 
تلقی می گردد« . د - اساسنامه مشتمل بر3فصل و۴۱ماده و32تبصره مورد تصویب 
قرارگرفت . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرمان )۱۱26۱5۴(
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پیام مدیرعامل شرکت گل گهر 
به مناسبت روز کارگر و هفته بسیج کارگری؛

با همت شریف و زحمت کش 
جامعه کارگری است 

که حرفی برای گفتن داریم
ایمان عتیقی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی 
گل گهردرآستانه روز جهانی کارگر در پیامی این روز و آغاز هفته 

بسیج کارگری را  تبریک گفت.
پر  دستان  با  تولید کشور  و  است:چرخ های صنعت  امده  پیام  این  در 
توان کارگران جامعه است که به گردش در می آید و با همت جامعه 
خودکفایی،  عرصه های  در  که  است  کارگری  زحمتکش  و  شریف 

همواره سربلندیم و حرفی برای گفتن داریم. 
کارگران، متعهدترین و زحمتکش ترین قشر جامعه هستند که همواره 
آوازه  پر  میهن،  مرزهای  از  فراتر  را  عزیز  ایران  نام  بسیار،  تالش  با 

کرده اند. 
اهمیت حفظ مقام و جایگاه کارگر در ایران اسالمی تا آنجاست که 
امام خمینی)ره( می فرمایند: »حیات یک ملت مرهون کار و کارگر 
است.« از این رو در سالی که بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری به نام 
»تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها« نامگذاری شده است، بایستی موانع 
تولید را به ویژه در شرکت های منطقه گل گهر مرتفع نمود تا تالش 
کارگران با پشتیبانی کارفرما به بار بنشیند و دستان پر مهر و زحمتکش 
ارتقاء صنعت و  به گرمای قدرشناسی فشرد که هر چه در  را  آن ها 

معدن کشور داریم از همین دستان پر سخاوت است.
در بخش دیگر این پیام آمده است:اینجانب آغاز هفته بسیج کارگری، 
هفته کار و کارگر و فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را 
به تمامی پرسنل و کارگران زحمتکش منطقه بزرگ معدنی و صنعتی 
گل گهر تبریک عرض می نمایم و برای این سرمایه های عظیم و این 
تالشگران عرصه شکوفایی ملی از خداوند رحمان دستانی پر توان تر 
آرزومندم. زحمات کارگران خدوم را ارج نهاده و بر این باور هستیم 
عزیزان  این  ارزنده  تالش  و  زحمات  با  گل گهر  بزرگ  خانواده  که 

توانسته است به قله های افتخار و شکوفایی اقتصادی دست پیدا کند. 

 ورزش حین روزه داری 

سبب تسهیل سوخت وساز 
بدن می شود

 
رئیس کمیته سالمت فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان اینکه ورزش 
فرد  آن،  صحیح  انجام  درصورت  بلکه  ندارد  منافاتی  روزه  با  تنها  نه 
ورزش  افزود:  می کند،  مقاوم تر  روزه داری  مقابل سختی  در  را  روزه دار 
در ماه رمضان، از تجمع چربی در بدن جلوگیری و عمل سوخت و ساز 

را تسهیل می کند.
الله حاکمی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با یادآوری اینکه بدن به طور 
طبیعی تطابق قلبی عروقی و عضالنی اسکلتی با ورزش پیدا می کند، به 
به صفر  ماه رمضان  را در  فیزیکی  فعالیت های  داران توصیه کرد:  روزه 
نرسانید تا هم افزایش وزن به وجود نیاید و هم آمادگی جسمی از دست 
نرود. وی افزود: ورزش روزانه در این ماه، باعث حفظ سالمتی و تسهیل 
می  رمضان  ماه  پایان  در  مداوم  های  ورزش  انجام  به  فرد  بازگشت  در 
شود البته برای جلوگیری از ضعف بدنی، باید از انجام حرکات سنگین 
و جلسات متعدد ورزشی دوری کرد. پس در هنگام روزه داری باید به 

صورت منظم و مالیم ورزش را ادامه داد تا سالمت جسم تامین شود.
حاکمی درباره چرایی دوری از ورزش سنگین در ماه رمضان توضیح داد: 
فعالیت زیاد باعث افزایش تعریق و صرف انرژی بیشتر می شود که فرد 
روزه دار را دچار عطش فراوان و افت فشار خون می کند، اما فرد روزه 
دار با کاهش شدت برنامه ورزشی می تواند عالوه بر فعال ماندن، انرژی 

هم حفظ کند.
اینکه  بر  به روزه داران مبنی  با توصیه  رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
زمانی را انتخاب کنید که بیشترین میزان انرژی را دارید و ورزش لطمه 
انجام حرکات  زمان  بهترین  زند، خاطرنشان کرد:  نمی  به روزه شما  ای 
ورزشی ۲ تا ۳ ساعت بعد از افطار است. ضمن اینکه باید از افطار تا سحر 
به  ، میوه ها  انواع دمنوش  مانند چای،  به صورت مرتب، نوشیدنی هایی 
اندازه دو تا سه واحد و همچنین لبنیات به شکل میان وعده مصرف شود.

وی افزود: در وعده سحری هم از مصرف مواد قندی پرهیز کنید چرا که 
به هنگام  نتیجه  قند خون می شود و در  افزایش  باعث  این مواد  مصرف 
سوخت این مواد قندی، فرد روزه دار دچار ضعف و عطش فراوان می 
شود. ضمن اینکه مصرف مایعات زیاد در وعده سحری نه تنها تاثیری بر 
رفع عطش در طول روز ندارد بلکه بالفاصله از بدن دفع می شود پس باید 

در بین افطار و سحری مایعات مصرف شود.    
شد:  یادآور  هم  افطار  تا  سحر  وعده  بین  کردن  ورزش  درباره  حاکمی 
در این بازه زمانی هم افراد می توانند ورزش های مالیم در منزل داشته 
باشند بخصوص در این روزهای کرونایی که باشگاه ها و اماکن ورزشی 

تعطیل هستند.
در  ورزش  بهترین  اینکه  بر  تاکید  با  ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رئیس 
طول ماه رمضان، شنا، ورزش های تفریحی و مالیم از جمله پیاده روی 
و ورزش های هوازی پس از صرف افطار است تا از گرفتگی عضالت 
پیشگیری شود، تصریح کرد: شدت ورزش بیشتر مد نظر ما است که این 
نسبی  احساس  کار،  سختی  قلب،  ضربان  های  مقیاس  روی  از  را  شدت 

لذت بردن از ورزش و تست صحبت قابل تشخیص است.
ورزشی  که  است  این  منظور  داد:  توضیح  صحبت  تست  مورد  در  وی 
متوسط قلمداد می شود که فرد بتواند یک جمله کوتاه را هنگام ورزش 

بیان کند اما نتواند آواز بخواند.
ماه رمضان هم توصیه  از مکمل های غذایی در  استفاده  حاکمی درباره 
کرد: اگر سطح فعالیت بدنی کاهش یابد به مراتب از مکمل ها هم باید 
کمتر استفاده شود و بسته به شدت تمرین و میزان فعالیت، مصرف مکمل 

ها نیز باید تغییر کند.
قلبی عروقی و عضالنی  تطابق  به طور طبیعی  بدن  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اسکلتی با ورزش پیدا می کند، اظهار کرد: حال اگر فرد یک ماه برنامه 
های ورزشی را کنار بگذارد این تطابق از بین می رود و باید از صفر شروع 
کند، بنابراین توصیه می کنیم که فعالیت های فیزیکی را در ماه رمضان به 
صفر نرسانند و فعالیت داشته باشند تا هم افزایش وزن به وجود نیاید و هم 

آمادگی جسمی از دست نرود.

به قلم
 محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از نحوه و میزان جرائم نقض محدودیت ها و قوانین کرونایی حاکم بر مشاغل و جاده های استان؛

از جریمه 200 هزار تومانی خودرو تا پلمپ 15 روزه محل کسب

مسئوالن  و  مدیران  از  که  انتقاداتی  همه  وجود  با 
البته  که  می شود  مطرح  روزها  این  استانی  و  کشوری 
بسیاری از آنها بجا است، باید از این عزیزان درباره سخت 
اوضاع  این  در  تجمع  نشدن  تشکیل  زمینه  در  گیری 
این  اعمال  که  بدانیم  باید  بود.  متشکر  کشور  کرونایی 
محدودیت ها آن هم در آستانه انتخابات کاری نیست که 
در  دیدیم  که  همانطور  برود.  آن  بار  زیر  دولتمردی  هر 
روزانه  چگونه  توجه اش  بی  جمهور  رییس  برزیل  کشور 
چند هزار برزیلی را با نادانی به زیر خاک فرستاد. پس از 
این روی باید از ایشان قدردانی کرد که حداقل در این 
زمینه مصلحت اندیشی نکردند و جان مردم تا حدی در 
امان است. البته امیدوارم که این شیوه تداوم داشته باشد 
و به برهه ای محدود نباشد و پس از مدتی اوضاع به حال 

خود رها نشود.
محدودیت های کرونایی را امروز دیگر همه مردم ایران 
می دانند و می شناسند و صحبت درباره آن دیگر آنگونه 
که در ابتدا بود کاربرد و لزوم ندارد. اما نکته ای که شاید 
کمتر به آن اشاره شده باشد نحوه و شیوه اعمال جرائم 
کسانی است که ممکن است به هر دلیلی این محدودیت 

ها را نقض کنند. 
چندی پیش حسین ذوالفقاری، معاون وزیر کشور در 
ویروس  شیوع  قوی  احتمال  به  توجه  گفت:با  باره  این 

هندی در کشور سخت گیری هایی الزم است که انجام 
در صورت  کرونا  به  مبتال  افراد  به  اساس  برهمین  شود. 
همچنین  و  نمی شود  داده  ارائه  خدمات  قرنطینه،  ترک 
برای هر فرد مبلغ ۲۰۰هزار تومان جریمه بر روی پالک 
برای  همچنین  شد.  خواهد  اعمال  ناجا  سوی  از  خودرو 
مبلغ  ارتباطات  وزارت  هماهنگی  با  خودرو  فاقد  افراد 
در  و  می شود  اعمال  همراهش  تلفن  فیش  به  جریمه 
نهایت افرادی که ماشین و تلفن ثابت به اسم ایشان ثبت 
نشده باشد؛ از طریق حساب های بانکی جریمه مورد نظر 

اعمال می شود.
کنترل  در  مهم  مساله  یک  این که  اظهار  با  ذوالفقاری 
به  مبتال  افراد  سوی  از  قرنطینه  رعایت  کرونا،  بیماری 
در  گرفته  صورت  بررسی های  طبق  گفت:  کروناست 
مورد  هزار   ۵۰۰ از  بیش  گذشته  ماه  یک  طی  کشور 
این  بر  تصمیم  امروز  داشتیم.  کشور  در  قرنطینه  نقض 
سامانه  به  دولتی  دستگاه های  همه  دسترسی  که  شد 
به  که  کسی  هر  تا  شود  داده  بهداشت  وزارت  ماسک 
ثبت نامش  با  بالفاصله  می کند،  مراجعه  دستگاهی  هر 
بیماری اش مشخص شود. حراست  در سیستم، وضعیت 
شناسایی  جهت  در  هستند  موظف  ادارات  و  دستگاهها 
و  ثبت کنند  را  افراد  اطالعات همه  بیماران کرونا،  بهتر 
با این اقدام هم شناسایی افراد مبتال به بیماری راحت تر 
ناقضین  برای  بازدارنده خوبی  اقدام  انجام می شود و هم 

قرنطینه خواهد بود.
برخورد  مساله  به  همچنین  سخنانش  ادامه  در  وی 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  محدودیت ها  امر  در  عادالنه 
واقعا  بازاریان  و  کسبه  از  تعدادی  که  دارد  وجود  مساله 

محدودیت ها را رعایت می کنند و البته شاهد عدم رعایت 
موجب  امر  این  که  هستیم  بازار  فعاالن  از  دیگر  برخی 
اعمال  محدودیت های  باید  است.  شده  مردم  گله مندی 
با هدف حفظ سالمت و جان شهروندان  شده که صرفا 
عزیز کشورمان است؛ به جد از سوی همه قشرها اعم از 
بازاریان و ادارات رعایت شود.در این زمینه جرائم سنگین 
نقدی و البته بیش از 1۵ روز پلمپ محل کسب در نظر 

استانداران سراسر کشور  از  گرفته شده است. همچنین 
حضور  نحوه  مساله  به  جدی  ورود  با  که  خواهیم  می 
قرارگاه و  به  را  ادارات، هرگونه موارد نقض  کارکنان در 
به سازمان های نظارتی کشور برای برخورد گزارش کنند. 
دولتی  های  دستگاه  کارکنان  تعداد حضور  در خصوص 
نسبت به وضعیت بیماری شان، دستگاه های ملی هم تابع 

ستادهای استانی هستند. 

عالمه قزوینی؛ احیاگر تاریخ ادبیات کهن ایران
و  پژوهشگران  جمله  از  قزوینی  محمد  عالمه   
ادبیات  تاریخ  که  محققی  بود.  ایران  نامدار  ادیبان 
مسیر  در  او  بی شائبه  تالش  وامدار  همواره  ایران، 

احیای متون کهن و آثار تاریخی است. 
قزوینی«  عبدالوهاب  بن  محمد  »میرزا  عالمه 
مشهور به »عالمه قزوینی« در 11 فروردین 1۲۵۶ 
در محله دروازه قزوین تهران متولد شد. او ادیب و 

پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران بود.
کودکی و خانواده

عالمه قزوینی در خانواده ای چشم به جهان گشود 
که جملگی اهل قلم و فرهنگ بودند. پدر بزرگ او 
بود.  قزوین  دانشمندان  از  قزوینی«  »عبدالعلی  مال 
»مال  به  معروف  قزوینی«  »عبدالوهاب  مال  پدرش 
آقای قزوینی« مرتبه ای در دانش و ادب داشت و در 

مدرسه »معیرالممالک« درس می داد.
حالی که  در   1۲۶۷ سال  در  قزوینی  عالمه  پدر 
پس  درگذشت.  داشت،  سال   1۲ تنها  پسرش 
با  همکاری  به  او  جای  به  وی  پدر،  درگذشت  از 
مشغول  دانشوران«  »نامه  تدوین  به  »شمس العلما« 
شد؛ به  این ترتیب هم کار نیمه کاره  پدر را تکمیل 
کرد و هم کمکی به امرار معاش خانواده رساند. عالمه 
قزوینی در کودکی و نوجوانی درس های مربوط به 
صرف، نحو، فقه، کالم و حکمت را نخست نزد پدر 
و سپس استادان دیگری چون شیخ فضل اهلل نوری، 
میرزا حسن آشتیانی و مال محمد آملی آموخت. او از 
محضر ادیب پیشاوری و شیخ هادی نجم آبادی بهره 
برد و در مدرسه معیرالملک حجره ای گرفت و طلبه 
شد. او در معیرالملک زیر نظر شمس العلما در علوم 
رجال،  و  ادب  تاریخ  تاریخ،  ریاضی،  هیات،  اسالمی 
یادگیری  به  سپس  رسید.  تبحر  به  قافیه  و  َعروض 
زبان فرانسه در مدرسه آلیانس تهران و زبان عربی 

نزد دوستان پرداخت.
جوانی و درخشش های علمی

فرزندان  آموزگار  جوانی  در  قزوینی  عالمه 
نوری«  »فضل اهلل  شیخ  چون  شاخصی  چهره های 

برادرش  به »محمدعلی فروغی« و  او همچنین  بود. 
اتفاق  این  آموخت.  عربی  زبان  فروغی«  »ابوالحسن 
سبب شد تا میرزا محمدحسین فروغی، عالمه را به 
با  او را  همکاری در روزنامه »تربیت« دعوت کند و 
آشنا  اروپاییان  تاریخی  و  ادبی  تحقیق  و  کار  روش 
سازد. از آن پس بود که عالمه قزوینی در زمینه های 
عربی  نحو  در  خصوص  به  و  شناخته  ادبی  مختلف 
در حوزه  او  پیشرفت  بدل شد.  به چهره ای شاخص 
ادبیات و تاریخ ادبیات تا جایی بود که به عنوان یکی 
از مولفان بخش تاریخ اسالم در کتاب »تاریخ مفصل 

ایران« که کتاب درسی مدارس بود، انتخاب شد.
سفر به لندن و پاریس

دعوت  به  خورشیدی   1۲۸۳ در  قزوینی  عالمه 
برادرش که در لندن زندگی می کرد، از مسیر روسیه، 
آلمان و هلند راهی لندن شد. او در لندن از کتابخانه 
بزرگ این شهر و نسخه های قدیمی نفیس آن دیدن 
می نویسد:  جایی  در  دیدار  این  درباره  قزوینی  کرد. 
آن همه  تأمل  و  آن شهر  کتابخانهٔ  از مشاهدهٔ  »پس 
آثار نفیس از عربی، فارسی و غیره شوق مطالعهٔ آن ها 
چنان بر من غلبه کرد که بی اختیار وطن و خانواده 
را نمی گویم، فراموش کردم اما موقتاً خیال آن ها را 

به کناری گذاردم."
قزوینی در مدت ۲ سالی که در لندن اقامت داشت، 
که  شد  آشنا  انگلیسی  شرق شناسان  از  جمعی  با 
که  براون  بود.  آنان  مشهورترین  از  براون«  »ادوارد 
بر  را  گیب  اوقاف  امنای  هیات  ریاست  زمان  آن  در 
کتاب های  از  برخی  تصحیح  پیشنهاد  داشت،  عهده 
کهن فارسی را جهت نشر در سلسله انتشارات اوقاف 
و  پذیرفت  را  آن  عالمه  که  پیشنهادی  داد؛  گیب 
فرانسه شد.  راهی  در سال 1۲۸۵  منظور  به همین 
از سفر به پاریس آغاز کار تصحیح »تاریخ  او  هدف 
جهانگشای جوینی« بود که بهترین نسخه های آن در 
پاریس  قزوینی در  بود. عالمه  پاریس  کتابخانه ملی 
به مدت هشت سال بعد به تحقیق و تصحیح تاریخ 
جهانگشای جوینی پرداخت و در این مدت موفق به 

نشر جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی و آماده کردن 
درباره  نیز  رساله  و  مقاله  چند  و  شد  آن  دوم  جلد 
یا سه متن کهن  ایران نوشت و دو  تاریخ  و  ادبیات 
اقامت خود  در سال های  او  کرد.  را تصحیح  فارسی 
دیدار  تجدید  نیز  دهخدا«  »علی اکبر  با  پاریس  در 
کرد که در اوایل استبداد صغیر به عنوان مهاجر در 

پاریس اقامت داشت.
جنگ جهانی اول؛ از سفر به برلین تا بازگشت 

دوباره به پاریس
عالمه قزوینی در 1۲۹۴ و در گیرودار جنگ جهانی 
اول در حالی که امکان پیشرفت در کارهای تحقیقی 
نام  با  انجمنی  برلین شد و در  نداشت، راهی  وجود 
تقی زاده  سید حسن  سرپرستی  به  ایرانی«  »کمیته 
عضو شد؛ انجمنی که چهره هایی چون میرزا فضلعلی 
محمود  جمالزاده،  محمدعلی  تبریزی،  مجتهد  آقا 

غنی زاده از اعضای آن بودند.
قزوینی پس از پایان جنگ جهانی اول در 1۲۹۹ 
بار دیگر عازم پاریس شد و کار تصحیح آثار تاریخی 
کوشش  به  زمان  آن  از  گرفت.  سر  از  را  ایران 
از طرف دولت  محمدعلی فروغی مقرری سالیانه ای 

ایران برای او در نظر گرفته شد. همچنین از طرف 
وزارت فرهنگ مبلغی در اختیار او گذاشته شد که 
به  و  کند  عکسبرداری  نفیس  نسخ خطی  برخی  از 
و  از 1۶ کتاب عکس گرفت  او  و  دارد  ارسال  ایران 
به  بود  نگاشته  آن ها  برای  که  مقدمه هایی  با  همراه 

ایران فرستاد.
بازگشت به ایران

دشواری هایی  دلیل  به   1۳1۸ در  قزوینی  محمد 
که اتباع خارجی مقیم در اروپا به علت بروز جنگ 
از ۳۶ سال  جهانی دوم گرفتار آن شده بودند، بعد 
دوران  این  در  گرفت.  را  ایران  به  بازگشت  تصمیم 
او همواره به مطالعه، تحقیق و تصحیح متون کهن 
می پرداخت. تصحیح دیوان حافظ با همکاری قاسم 

غنی یادگار دوره اقامت او در تهران است.
آثار عالمه محمد قزوینی

مرزبان نامه،  چون  آثاری  قزوینی  محمد  عالمه 
نظامی  مقاله  چهار  اشعارالعجم،  معاییر  فی  المعجم 
عروضی سمرقندی، تاریخ جهانگشای جوینی، دیوان 
حافظ به همراه قاسم غنی، َشداالزار فی حط االوزار 
ویرایش  و  تصحیح  را  سیاست نامه  و  زوارالمزار  عن 

کرد.
جا  به  تاریخی  و  ادبی  مقاله  قزوینی ۲۰  از عالمه 
مانده که به کوشش ابراهیم پورداوود و عباس اقبال 

آشتیانی در ۲ جلد به چاپ رسیده است.
یادداشت های  و  تقی زاده  به  قزوینی  نامه های 
از دیگر  افشار  ایرج  قزوینی در 1۰ جلد به کوشش 

آثار مکتوب باقی مانده از قزوینی است.
قزوینی  نوشته های  دیگر  از  نیز  پاریسیه  مسایل 
است که به کوشش ایرج افشار و علی محمد هنر در 

۴ جلد مکتوب شده است.
درگذشت

پایانی  قزوینی در حالی که 1۰ سال  عالمه محمد 
عمر خود را در ایران سپری کرد، در ۶ خرداد 1۳۲۸ 
در تهران درگذشت. او در جوار آرامگاه شاه عبدالعظیم 

در کنار مزار ابوالفتوح رازی دفن شده است.
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