
دست نوشته های پدر داستان نویسی ایران 
منتشر شد

سعدی به روایت جمالزاده
پــدر  دست نوشــته های  ایــران  ملــی  آرشــیو 
داستان نویسی کوتاه ایران را در قالب »سندنامه 
3: ســعدی به روایــت جمالزاده« منتشــر کــرد. به 
گــزارش ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران، 
آرشــیو ملی )معاونت اســناد کتابخانه ملی ایران( 
همزمان با اول اردیبهشــت، روز ســعدی شیرازی 
دست نوشــته هایی از جمالزاده درباره این شاعر 
بزرگ ایران را برای اولین بار منتشــر کرد.»ســعدی 
کناف جهــان چنان شــهرتی دارد کــه دیگر  مــا در ا
محمدعلــی  نداریــم«  او  معرفــی  بــه  احتیاجــی 
جمالــزاده این را درباره شــاعری نوشــت کــه »نام 
کنون ما آن را »نام کوچک«  واقعی و شخصی او که ا
می خوانیــم از قــرار معلــوم مجهــول مانده اســت.
نــام ســعدی را بــه قــول معــروف مصلح الدیــن 
تذکــره  صاحبــان  از  بعضــی  ولــی  نوشــته اند 
مصلح الدین را لقب پدر او )عبداهلل( دانســته اند 
دانســته اند  مشــرف الدین  را  خــودش  نــام  و 
و  بدانیــم  مصلح الدیــن  همــان  اســت  بهتــر  و 
بخوانیم.امــا شــیخ اجل ســعدی همان اســت که 
بــه تعبیــر پــدر داستان نویســی کوتــاه ایــران »او را 
افصح المتکلمین دانسته اند و جای تردید نیست 
کــه بــه راســتی از غایت اشــتهار مســتغنی الوصف 
بــه مناســبت  اســت.«جمالزاده در ســال 131۷ 
جشــن هفتصــد ســالگی تألیــف »گلســتان« در 
کتاب »گلســتان نیکبختی« یا »پندنامه ســعدی« 
کتــاب  قســمتی از »پندهــا و نصایــح منثــور آن 
مســتطاب را که یکتا شاهکار نثر فارســی و سرتاپا 
مشحون است به در معانی و گوهرهای گرانبهای 
حکمــت و معرفت« گلچیــن کــرده و در دفتری گرد 
آورد.دست نوشــته هایی از جمالــزاده در آرشــیو 
ملی ایران موجود اســت که او اشــعار ســعدی را در 
ورق هایــی نوشــته و موضوع بنــدی کــرده اســت.
چند یادداشــت نیز در میان این دست نوشــته ها 
موجود اســت که یکی گفتاری اســت به مناسبت 
هشتصدمین ســال تولد شیخ سعدی شــیرازی و 
دیگری نوشته ای که به گذشــت ۷2۷ سال قمری 
از تألیــف گلســتان اشــاره دارد.ســید محمدعلی 
موســوی جمــال زاده اصفهانــی )23 دی 12۷۰ در 
اصفهان 1۷ آبان 13۷۶ در ژنو( نویســنده و مترجم 
معاصر ایرانی بود. او را پیشتاز قّصه نویسی معاصر، 
پدر داســتان کوتاه در زبان فارســی و آغازگر سبک 

واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند.
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رویداد

شــهروند| ناصر ریاحــی، رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتــاق بازرگانی 
اظهار کرد: »با دریافت مجوز رسمی از وزارت بهداشت، سه شرکت خصوصی 
کســن کرونا مجــوز گرفته انــد.« او گفــت: »هزینه هر  تــا کنون بــرای واردات وا
کسن ها که به کمک بخش خصوصی وارد می شود، بین ۲۰۰ تا  کدام از این وا

۲۵۰ هزار تومان است.«
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی گفت: »به زودی ۶ میلیون 

کسن کرونا به وسیله بخش خصوصی وارد کشور می شود.« دوز وا
ناصر ریاحی، رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی، در حاشــیه 
کســن کرونا  جلســه هیــأت نمایندگان اتــاق بازرگانــی در خصــوص واردات وا
بــه وســیله بخش خصوصــی اظهار کــرد: »بــا دریافت مجــوز رســمی از وزارت 
کســن کرونــا مجوز  بهداشــت ســه شــرکت خصوصی تا کنون بــرای واردات وا

گرفته اند.«
او افزود: »حجم خرید این سه شرکت ۶ میلیون دوز است که از شرکت های 

آسترازنکا سوئد و اسپوتنیک روسیه گرفته شده است.«
رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتــاق بازرگانی بیان کــرد: »بودجه مورد 
کنون منتظر بازشدن  نظر تهیه  شــده، هزینه حمل نیز پرداخت شــده و هم ا

درگاه های پرداختی هستیم تا در چند روز آینده وارد کشور شوند.«
کســن ها را در اختیار ســتاد ملی  ریاحی ادامه داد: »بخش خصوصی این وا
کســن ها را بیــن گروه هایی که در  مقابلــه با کرونا قــرار می دهد و این ســتاد وا
اولویت نیستند اما گروه های حساسی هســتند مانند فعاالن در کارگاه های 

تولیدی توزیع خواهد کرد.«
کسن بین کارگاه های  او تصریح کرد: »شرط بخش خصوصی برای توزیع وا
کســن تک تک کارگران را تقبل  تولیدی این اســت که کارفرما هزینه تزریق وا

کند و در این خصوص از کارگران ریالی دریافت نشود.«
رئیس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق بازرگانی ابراز کرد: »هزینه هر کدام 
کســن ها که به کمک بخش خصوصی وارد می شود، بین ۲۰۰ تا ۲۵۰  از این وا

هزار تومان است.«
کســن  ریاحی در پایان گفت: »شــرکت های دیگــری نیز متقاضی واردات وا
کنــون در انتظــار دریافت مجــوز از ســوی وزارت بهداشــت  هســتند کــه هــم ا

هستند.«

کل نیرو هــای مســلح )اداره  شــهروند| ســتاد 
سرمایه انســانی ســرباز( در اطالعیه ای از افزایش 

حقوق کارکنان وظیفه در سال  جاری خبر داد.
در این اطالعیه آمده است:

»بــا تــالش مجدانــه مســئوالن امــر و همــکاری 
بســیار خوب مجلس شورای اســالمی و سازمان 
برنامه و بودجه کشــور حقوق کارکنان وظیفه در 

سال  جاری افزایشی قابل مالحظه یافته است.
بــر ایــن اســاس میانگیــن حقــوق ســربازان از 
44۰هــزار تومــان در ســال ۱399 یــک میلیــون و 
پانصــد هزار تومان در ســال   جــاری افزایش یافته 
و در حــال حاضــر حداقــل حقــوق پرداختــی بــه 
کارکنــان موصوف در مناطق عــادی یک میلیون 
کثــر آن 4 میلیــون تومــان در  و ۵۰۰ تومــان و حدا

مناطق عملیاتی است.
کارکنــان وظیفه  کارکنــان وظیفــه متأهــل و  به 
نخبــه حقــوق معــادل ۱۰۰درصــد مبنــای قانــون 
می شــود  پرداخــت  عمومــی  وظیفــه  خدمــت 
میلیــون  عــادی ۲  مناطــق  آن در  کــه حداقــل 
تومــان و در ســایر مناطــق نیــز عــالوه بــر حقــوق، 

فوق العاده ها نیز به آن اضافه می شود.
کارکنــان وظیفــه شــاغل در مناطــق  کلیــه  بــه 
تناســب،  بــه  توســعه یافته  کمتــر  و  عملیاتــی 
فوق العــاده عملیاتی و فوق العــاده بدی آب وهوا 
پرداخت می شــود که در سال  جاری مبلغ آن نیز 

افزایش داشته است.
بعــد  کارکنــان وظیفــه برمبنــای  هزینــه ســفر 
مســافت محــل ســکونت تــا محــل خدمــت بــه 
صــورت ماهانــه و برمبنــای قانــون محاســبه و 

پرداخت می شود.
کنون حقوق پرداختــی به کارکنان وظیفه  هم ا
پیش بینی شــده  اعتبــار  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
معــادل ۷۲درصد حقــوق تعیین شــده در قانون 
کــه انتظــار می رود  خدمــت وظیفه عمومــی بود 
از مجلــس محتــرم  بــا حمایــت  اعتبــار  کســری 
شــورای اســالمی و دولت محتــرم در ســال آینده 

جبران شود.«
ع کمنــد  پیــش از ایــن ســردار محمــد جــواد زار

در یــک مصاحبــه حقــوق و معیشــت ســربازان را 
ازجملــه چالش هــای پیــش رو خوانــده و افزوده 
گذشــته اقدامــات بســیار خوبــی را  بــود: »ســال 
تمامــی دســت انــدرکاران ایــن موضوع داشــتند 
و در قانــون بودجــه امســال اعتبــارات خوبــی را 
پیش بینی کردند و ان شاء اهلل حقوق سربازان به 

میزان قابل مالحظه ای افزایش یابد.«
او گفــت: »در خصــوص معیشــت ســربازان هم 
اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت. در حــوزه 
و  مأموریــت  فوق العــاده  ک،  پوشــا ک،  خــورا
کار های بســیار  کارکنان وظیفه  هزینه های ســفر 
کــه امیدواریــم پــس  خوبــی انجــام شــده اســت 
از تصویــب قانــون بتوانیــم در ســال ۱4۰۰ ایــن 
کنیــم که بخــش اعظمی از  اقدامــات را عملیاتی 

مشکالت سربازان برطرف شود.«
ع کمنــد با اشــاره بــه اینکه ســربازان  ســردار زار
کشــور در ایجــاد امنیــت  در نیرو هــای مســلح و 
نقش آفرینی دارند، افــزود: »بحث امنیت و دفاع 
گــر نباشــد هیچ  از کشــور بســیار مهــم اســت کــه ا

توسعه ای در کشور اتفاق نمی افتد.«
او ادامه داد: »ســربازان در عرصه های دیگر چه 
در نیرو های مســلح و چــه در جامعــه نقش های 
بســیار زیادی می آفرینند و خدمات شایســته ای 

را به جامعه ارایه می دهند.«
کمنــد افــزود: »منزلت افزایــی بــه  ع  ســردار زار
ســربازان و فرهنگ ســازی در ایــن موضــوع یکی 
از اولویت هــای ســتاد نیرو های مســلح اســت که 
در ایــن زمینــه اقدامــات مشــترکی انجــام شــده 

است.«
کل نیرو هــای  معــاون نیــروی انســانی ســتاد 
گفــت: »مــا معتقدیــم خدمــت ســربازی  مســلح 
کــه در نیرو های مســلح وجــود دارد  با رویکــردی 
کثــر  کــه بتوانیــم حدا بایــد بــه ایــن ســمت بــرود 
تالش مــان را بــرای تعالــی جوانــان در ایــن دوره 
داشته باشــیم و عالوه بر ایجاد امنیت در جامعه 
کادر هــای آینــده   بتوانیــم نیرو هایــی بــه عنــوان 
نظام و کشــورمان تربیت کنیــم و تحویل جامعه 

دهیم.«
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ایســنا- در قالب پویش هــر هفته الــف - ب – ایران از نخســتین روتور 
توربیــن بخار ســاخت ایــران بــه صــورت ویدیوکنفرانس به وســیله وزیر 
ج رونمایی شــد. این روتور توربین ۸2.۵ مگاواتی به وســیله  نیرو در کر
متخصصــان شــرکت تعمیــرات نیروگاهی ایران ســاخته شــده کــه ایران 
با ســاخت این روتور توربیــن بخار در میان پنج کشــور برتر ســازنده این 
ج کشــور به ۹۰۰  روتورها قرار گرفته اســت. برای خرید این توربین از خار
میلیارد ریال )حدود ســه میلیون یورو( ارز نیاز بود که با ســاخت داخل 
ایــن روتور تمامــی هزینه های صرف شــده بــه 3۵۰ میلیارد ریــال کاهش 

یافته است.

چهره روز3

ایسنا- آیین تشییع پیکر مطهر سردار شهید سید محمد حجازی، جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه صبح دیروز در اصفهان برگزار شد. پیکر این شهید 
واالمقام نخســت در فضای باِز دانشــکده پــرواز هوانیروز اصفهــان با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی تشییع و سپس در گلستان شــهدای اصفهان به 

ک سپرده شد.  خا

ایران چه تعداد چاه 
نفت و گاز دارد؟

مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: »از ابتدای انقاب 

اسامی تا پایان سال گذشته 
تعداد ۴۸۶۶ حلقه چاه 

نفت و گاز در کشور به وسیله 
این شرکت حفر شده که از 

این تعداد ۴۱۱ حلقه در دریا 
حفاری شده است.«سید 

عبداله موسوی در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه از مجموع 

این چاه ها، ۲۴۶۷ حلقه 
توسعه ای، ۱۱۸ حلقه توصیفی، 

کتشافی و ۲۱۳۳  ۱۴۸ حلقه ا
حلقه تعمیری، تکمیلی است، 

اظهار کرد: »متراژ کل ۹ میلیون 
و ۶۶۸ هزار و ۸۱۱ متر حفاری 
انجام شده است.«او با بیان 
اینکه از این تعداد حلقه چاه 

۱۸۸۴ حلقه چاه با متراژ ۸۷۶ 
هزار و ۹۱۴ متر جهت دار است، 

گفت: »۳۷ هزار و ۶۲۰ متر نیز 
مغزه گیری صورت گرفته است 

که یک نوع حفاری خاص 
به منظور کسب اطاعات از 

الیه های زمین و مخزن صورت 
می پذیرد.«

روز پرنوسان برای بورس
بازار سرمایه روزی پرنوسان را 
پشت سر گذاشت و در حالی 

که شاخص کل بورس در 
ساعات ابتدایی معامات 
روندی افزایشی داشت، در 

ساعات میانی تا یک میلیون و 
۲۱۷ هزار واحد کاهش یافت 
و مجددا به یک میلیون و ۲۲۰ 

هزار واحد رسید و درنهایت 
روی رقم یک میلیون و ۲۱۹ هزار 

واحد ایستاد.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس دیروز با 

۲۸۲۵ واحد افزایش در رقم 
یک میلیون و ۲۱۹ هزار واحد 

ایستاد. این در حالی است 
که شاخص کل با معیار هم 

وزن ۹۹ واحد کاهش یافت و 
رقم ۴۳۱ هزار و ۶۷۳ واحد را 

ثبت کرد. در این بازار ۴۲۰ هزار 
معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۴۴ 

میلیارد ریال انجام شد.

کسن کرونای وارداتی از سوی بخش خصوصی اعام شد قیمت وا

 2۰۰ تا 2۵۰ هزار تومان

کثر ۴ میلیون تومان حداقل یک میلیون و ۵۰۰ حدا

حقوق سربازان افزایش یافت

گــرگان و خادمیــن موکــب علــی  تســنیم- ارتشــیان لشــکر 3۰ پیــاده 
نیازمنــدان  بیــن  گــرم در  پــرس غــذای  از هــزار  بیــش  ابن موســی الرضا 

شهرستان گرگان تقسیم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- زولبیا و بامیه یکی از شیرینی های اصیل ایرانی 
است که همه ســاله در ایام ماه مبارک رمضان در شهر های مختلف ایران 
عرضه می شــود و در اغلب سفره های افطار جا دارد. پخت این شیرینی در 
ماه مبارک رمضان رونق قابل توجهی پیدا می کند به طوری که کارگاه های 
شــیرینی پزی در ایــن ماه بیشــتر فعالیــت خــود را برای تهیــه زولبیــا و بامیه 

اختصاص می دهند.


