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ساعتپریم

نامی مشهور در صنعت
ساعت سازی دنیا .از
امروز فقط ساعت رومیزی
پریم ساخت چکسلواکی
بخواهید .فروش در تمام
ساعت فروشی های تهران و
شهرستانها

خودکاربیک

خودکار کریستال بیک ،
راحت ،تمیز ،روان  ،ظریف
و پردوام می نویسد.

صفحه  17سال بیست و ششم شماره  7445چهارشنبه 26شهریور27 ۱۳۹۹محرم  1442ایران قرن هفتاد و هفت

راه اندازی شرکت صنعتی«قلم خودکار» در ایران

نگارش تاریخ با خودکار بیک

رفوگران در حال بازرسی از خط تولیدخودکار بیک در دهه ۴۰

آبان ســال  1343را باید نقطــه جدیدی در
صنعت نوشــت افــزار در ایران به حســاب
آورد؛ زمانــی کــه علی اکبــر رفوگران به
همراه پدر و برادرش شــرکت صنعتی «قلم
خودکار» را در ایــران راهاندازی و با خرید
یک قطعه زمین  11هزار متری در تهران نو،
ساخت خودکار بیک را در ایران شروع و
با واردات ماشینآالت از فرانسه برای اولین
بــار تولید خودکار زیر نظر شــرکت بیک
فرانسه و به نمایندگی از این شرکت را آغاز
کردند .خودکار بیک ایران با سرمایه ثبتی10
میلیون ریال پروانه بهرهبرداری گرفت و با 96
کارگر فعالیتش را شروع کرد و چند ماه بعد
اولین تولیدات آن به بازار آمد.
علــی اکبــر رفوگــران کــه بهعنــوان پدر
نوشــت افزار ایــران شــناخته میشــود در
ســال  1309به دنیا آمد .او چهارمین فرزند
خانوادهای مذهبی بــود و پدرش از بازاریان
بنام و شــغل اصلی خانوادگی شــان فروش
لــوازم التحریر بود .آنها در ابتدا با نام فامیلی
«تحریریان» شناخته میشدند ولی مدتی بعد
نام فامیلی خود را به «رفوگران» تغییر دادند.
در ســال  1321علی اکبــر رفوگران پس از

پایــان تحصیل در مقطع ابتدایــی وارد بازار
و در حجره پدرش مشــغول به کار شد و تا
سال  1328و پیش از پوشیدن لباس سربازی
به مدت هشت سال در کنار پدر و در حوزه
کسب و کار تجربه کسب کرد ،البته کار در
بازار مانع تحصیلش نشد؛ او بهصورت شبانه
درس میخواند و به دبیرستان میرفت .علی
اکبــر رفوگران همچنین بــه یادگیری زبان
انگلیســی اهمیت میداد و به همین دلیل در
کنار تحصیل ،درکالسهای زبان و مکالمه
انگلیسی هم شــرکت میکرد تا جایی که
تسلط خوبی به زبان انگلیسی پیدا کرده بود.
او درسال  1332در بازار بین الحرمین ،پاساژ
مهتاش یک مغازه خرید و به مدت سه سال
در آن جا کار کرد ،البته چون نمیخواست
مشــتریهای پدرش را جــذب کند تالش

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

از سال  ۱۳۲6تا سال ۱۳4۲

درآمد ارزی 17ساله ایران اعالم شد

اداره بررســیهای اقتصــادی بانــک
مرکزی ایران گــزارش جامع و کاملی
پیرامــون وضع ارزی کشــور از ســال
 ۱۳۲6تا سال  ۱۳4۲انتشــار داده است.
این گزارش جامع نشان میدهد که در
مدت  ۱۷ســال گذشــته روی هم رفته

روز شمار

گردآوری:محمدگرشاسبی

 7مهر

قرارداد خرید
 140هزار تن
گندم از امریکا به
امضا رسید.

1343

 6/195/200/000دالر که شامل  5قلم
ارز میباشد ،به خزانه مملکت واریز شده
است .به موجب آمار جمعآوری شده
در مدت  ۱۷ســال مذکور درآمدهای
ارزی به این شرح بوده است:
سال  129/300/000 ۱۳۲6دالر
سال 160/300/000 1327
سال 156/200/000 1328
سال 180/900/000 1329
سال 98/400/000 1330
سال 63/500/000 1331
سال 135/400/000 1332
سال 236/600/000 1333
سال 324/200/000 1334
سال 429/700/000 1335
سال 502/500/000 1336

کــرد تا کارهــای جدیدی انجــام دهد .او
کارت بازرگانــی گرفت و بــا خرید یک
ماشــین تحریر التین و برخی وسایل دست
دوم دفتر کار خود را گشود ،به این صورت
تجارتخانه علی اکبر رفوگران تأسیس شد.
سفارش چاپ عکس برگردانهایی با طرح
الراحمین»،
آیــه «فاهلل خیرحافظا و هو ارحم ّ
دعای «وان یکاد» و چند طرح دیگر به یک
شــرکت آلمانی برای استفاده در ماشینها،
میزهایمختلفآینهعروس،ویترینمغازهها
و ...بــرای اولین بار در ایران و فروش هزاران
عدد از آنها ســود بسیاری برای رفوگران به
همراه داشت و باعث شد تا سرمایه مناسبی
را برای گسترش کارش به دست بیاورد .او
با پدر و برادرش شرکت بازرگانی تأسیس
کرد و بــه واردات کاالهای مختلف لوازم
التحریــر روی آورد و در این بین با مدیران
شــرکتهای بزرگ تولید لوازم التحریر از
جمله بیک آشنا شــد .با گذشت چند سال
از واردات انــواع لوازم التحریر ،رفوگران به
فکر تولید خودنویس که وسیله رایج نوشتن
(آن زمان )در کشــور بود ،افتاد ولی بهدلیل
پیچیدگیهایکاربهموفقیتخاصینرسید،
اما دراین بین با خودکار بیک فرانســه آشنا
شــد و توانســت نمایندگی فروش آن را به
مدت  10ســال در اختیار بگیرد .در این بین
او که عالقه بســیاری به تولید و فعالیتهای
صنعتی داشت به فرانسه سفر کرد و توانست
مؤسس کارخانه بیک را راضی و قانع کند
که اجازه تولید خودکار بیک در ایران را به
او بدهند و ماشینآالت مورد نیاز برای تولید
را هم به او بفروشــند؛ در نهایت با موافقت
بنیانگذار شرکت بیک فرانسه از سال 1343
تولید خودکار در ایران شروع شد .علیاکبر
رفوگــران بهعنــوان یکی از پیشکســوتان
کارآفرینــی ایران همچنان در  90ســالگی
فعال اســت؛ اگر چه که سال هاست بهدلیل
بیمهریهای زمانه تولید خودکار بیک در
ایران متوقف شده است.

سال 1337
سال 1338
سال 1339
سال 1340
سال 1341
سال 1342

درآمد نفت

550/700/000
617/900/000
652/600/000
692/900/000
626/300/000
637/800/000

در ارقام منتشــره بانــک مرکزی رقم
درآمد نفت از ســال  ۱۳۲6تا  ۱۳۳۲از
شرکت سابق نفت  173/4میلیون دالر
نشان داده میشود.
جمع درآمد نفت از کنسرسیوم از اکتبر
 ۱۹54تا پایان سال  ۱۹62یعنی در مدت
هشــت سال و سه ماه بالغ بر/ 500/ 000
 1/895دالر اســت .در ارقــام درآمد از
کنسرســیوم این نکته قابل توجه است
که از سال  ۱۹56به بعد درآمد ایران از
نفت 153میلیون دالر افزایش یافته و تا
رقم  333/7میلیون دالر در ســال ۱۹6۲
ختم میشــود .ستون درآمد نفت نشان

 19مهر

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار در چارچوب
المپیک  1964ژاپن با نتیجه  4بر صفر مغلوب آلمان
شرقی شد .تیم ایران دو روز بعد در مقابل تیم مکزیک با
نتیجه یک بر یک متوقف شد و روز  23مهر نیز در آخرین
دیدارش با یک گل مغلوب رومانی شد.

کاپیتوالسیون و تبعید امام خمینی
بعــد ازطــرح الیحــه انجمنهــای ایالتی و
والیتی و انقالب ســفید در سال  1341که به
اعتراضات گسترده مردم و روحانیون از جمله
امام خمینی روبه رو و حوادث مهم در خرداد
 1342را منجر شد؛ سومین قانونی که مصوبه
آن در مجلس شورای ملی و سنا چالشهای
بسیاری را به وجود آورد و بازهم با اعتراض
گســترده روحانیــون رو به رو شــد؛ قانون
کاپیتوالســیون بود .قانونی که طبق آن حق
رســیدگی قضایی جرایم اتباع و شهروندان
خارجی در ایران بــه نماینده حقوقی دولت
خارجی سپرده میشد .در  21مهر سال 1343
قانونی براساس توافق وین (مصونیت سفیران
و مأموران کنســولی کشورهای خارجی در
دیگر کشــورها) به تصویب مجلس شورای
ملی رســید که طبــق آن مستشــاران نظامی

از ترور تا مرگ

میدهد که نصف درآمــد ارزی ایران
از راه فروش محصوالت نفتی کشــور
بهدست میآید.بعالوه از سال  ۱۳۳۳تا
 ۱۳4۲در حدود  636/6میلیون دالر ارز
بوسیله کنسرسیوم نفت برای مصارف
ریالی که در ایران داشــتهاند به دولت و
بانکهای دولتی فروخته شده است.
در خالل سالهای  ۱۳۳۷تا  ۱۳4۲نیز در
حدود  38/400/000دالر ارز از ســایر
شرکتهای نفتی «پان امریکن  -اجیپ»
بهدست آمد.

قربانی
کاپیتوالسیون
حسنعلیمنصور[متولد۱۳۰۲درتهران]
پس از احراز پست نخستوزیری[۱۸
اسفند  1 - 1342بهمن  ]1343به جای
امیر اسداهلل علم ،الیحه کاپیتوالسیون
(اعطای حق قضاوت کنسولی به اتباع
بیگانه) را با وجود مخالفتهای مردمی
و اعتراض جامعه روحانیت در مجلس
شــورای ملی به تصویب رساند و روز
اول بهمن ســال  1343قربانی کارنامه
یک ساله نخستوزیری خود شد.

کمکهایخارجی

بــه موجب گزارش اداره بررســیهای
اقتصادی بانک بازرگانی از سال ۱۳۳۳
تاکنون ،ایران ســه نــوع وام و کمک
دریافت داشــته اســت .وامهای کوتاه
مدت  140/6میلیون دالر ،وامهای بلند
مدت  6۰۱میلیــون دالر و کمکهای
خارجی  258/4میلیون دالر.
مجله تهران مصور -جمعه  17مهر 1343

 25آبان

قرارداد خرید  5هزار تن
ذرت از امریکا به امضا
رسید.

 4آذر

امریــکا در ایــران هــم از مصونیت حقوقی
برخــوردار میشــدند و همیــن موضوع با
واکنشهای تند بخشهایی از جامعه از جمله
روحانیــون و در رأس آنها امام خمینی رو به
رو شد .البته تصویب این قانون با نکته عجیب
حقوقی هم مواجه بود؛ اینکه ابتدا در مرداد به
تصویب مجلس ســنا رسید و بعد به مجلس
شورای ملی رفت که به نوعی دور زدن قانون
بود .امــا در مقابل این مصوبه امام خمینی در
یک سخنرانی با اشــاره به «عظمت ایران از
بین رفت ،اســتقالل از دســت رفت ،عزت
ما پایکوب شــد ،مگر ما مســتعمره هستیم؟
مگر ایران در اشــغال امریکاســت؟» عنوان
کردند«:من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم
اظهار کنم .قلب من در فشار است .این چند
روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدهام خوابم

کم شده است .ناراحت هستم .قلبم در فشار
اســت .با تأثرات قلبی روزشــماری میکنم
که چه وقت مرگ پیــش بیاید .ایران دیگر
عید نــدارد .عید ایران را عــزا کرده اند؛ عزا
کردند و چراغانی کردند؛ عزا کردند و دسته
جمعی رقصیدند .ما را فروختند ،استقالل ما را
فروختند و باز هم چراغانی کردند؛ پایکوبی
کردند.
اگر مــن به جای اینها بــودم این چراغانیها
را منع میکردم؛ میگفتم بیرق ســیاه باالی
ســر بازارها بزنند؛ باالی ســر خانهها بزنند؛
چادر ســیاه باال ببرند .عزت ما پایکوب شد؛
عظمت ایــران از بین رفــت؛ عظمت ارتش
ایران را پایکــوب کردند .قانونی در مجلس
بردند؛ در آن قانون اوالً ما را ملحق کردند به
پیمان وین؛ و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین

نخستوزیر تیر خورد

ســاعت ده و نیم بامداد امــروز آقای
حســنعلی منصــور ،هنگامــی که به
مجلس شورای ملی میرفت ،جلوی
در بزرگ بهارســتان مورد سوء قصد
قرار گرفت.

به مناسبت افزایش قیمت
نفت سفید و سرمای
زودرس غالب مردم با زغال
و هیزم به گرم کردن مسکن
خود پرداختند.

ضارب کــه جوان  ۱۸ســالهای به نام
محمد بخارایی[عضوگــروه فداییان
اســام] بود چند تیر به طــرف آقای
نخستوزیر شلیک کرد .اولین گلوله
به گلــوی نخســتوزیر اصابت کرد
و بالفاصله به زمیــن افتاد ،تیر دوم نیز
به ناحیه شــکم خورد ولی گلولههای
بعدی در اثر ضربهای که افسر پلیس به
زیر دست ضارب زد ،کمانه کرد و به
دیوار اصابت و ضارب فرار نمود.
چند لحظــه بعد ضارب را دســتگیر
کردنــد و به کالنتری  ۹بردند و آقای
نخســتوزیر را در حالی که غرق در
خون بود به بیمارســتان پارس منتقل
ساختند .طبق اظهارنظر پزشکان معالج
حال ایشان رضایتبخش است.

روزنامه اطالعات -پنجشــنبه  1بهمن
1343
نخستوزیردرگذشت

تــاش طاقت فرســای پزشــکان و
جراحان ایرانی و خارجی و مقاومت
سخت حسنعلی منصور نخستوزیر
 41ســاله ایران پس از  ۱۳۲ســاعت
مبــارزه با مرگ ســرانجام ســاعت
ده و پنجــاه و پنــج دقیقه دیشــب به
پایــان رســید و در میــان اضطراب و
انــدوه جمعیت زیادی از بســتگان و
نزدیکان نخســتوزیر ،وزرا و رجال
و شــخصیتهای مختلف که در این
ساعت در بیمارســتان اجتماع کرده
بودند ،اعالم شــد که نخستوزیر در
اثر شــدت جراحات وارده در گردن

 13مهر

قانون تفکیک وزارت فرهنگ
به دو وزارتخانه آموزش و
پرورش و فرهنگ و هنر به
تصویب نهایی رسید.

 10بهمن

س شهربانی کل کشور به
نعمتاهلل نصیری رئی 
سمت معاون نخستوزیر و رئیس سازمان اطالعات
و امنیت کشور (ساواک) منصوب شد.

 6نفر از رؤسای عشایر بویراحمد
بهنامهای خداکرم ضرغامپور،
حسینقلی خان رستم ،جعفرقلی
خان رستم ،حبیب شهبازی،
ناصرخان طاهری و فتحاهلل خان
حیات در شیراز تیرباران شدند.

در اعتراض به دستگیری و تبعید
امام خمینی درسهای حوزههای
علمیه بسیاری از شهرهای کشور
تعطیل و دولت حکومت نظامی اعالم کرد .در
همین روز حجتاالسالم مصطفی خمینی فرزند
امام بازداشت و به زندان منتقل شد.

 11اسفند

نامه اوتانت دبیرکل سازمان ملل راجع به شکایات
ایرانیان مقیم امریکا نسبت به تبعید امامخمینی ،به
وزارت امور خارجه مخابره شد.

 12اسفند

 3آذر

بهای بنزین و نفت و عوارض مشروبات
غیرالکلی و صنعتی و عوارض مسافرت به
خارج طبق لوایح تقدیمی نخستوزیر به
مجلس شورای ملی افزایش یافت :بهای بنزین
از  5ریال به  10ریال ،نفت سفید از  5/2ریال
به  5/3ریال افزایش پیدا کرد.

و شکم درگذشته است .به این ترتیب
با کمال تأسف گلولههایی که ساعت
ده و نیم صبح روز پنجشــنبه در میدان
بهارستان شــلیک شــده بود ،ساعت
ده و پنجاه دقیقه دیشــب به زندگانی
نخستوزیر پایان داد .جنازه منصور در
میان اندوه و تأثر بسیار به [ساعت یک و
بیست دقیقه نیمه شب] پزشکی قانونی
حمل شــد و امروز از آنجا به مســجد
سپهساالر حمل میشود.
روزنامه اطالعات -سهشنبه  6بهمن 1343

 18آذر

1964

 14آبان

[تا] مستشاران نظامی ،تمام مستشاران نظامی
امریکا با خانواده هایشان ،با کارمندهای فنی
شان ،با کارمندان اداری شان ،با خدمه شان،
با هر کس که بســتگی به آنها دارد ،اینها از
هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند!
اگر یــک خادم امریکایی ،اگر یک آشــپز
امریکایی ،مرجع تقلید شما را در وسط بازار
ترور کنــد ،زیر پا منکوب کند ،پلیس ایران
حق نــدارد جلوی او را بگیــرد! دادگاههای
ایــران حق ندارند محاکمه کنند ،بازپرســی
کننــد ،باید بــرود امریکا! آنجــا در امریکا
اربابها تکلیف را معین کنند!»
همچنیــن امــام خمینــی چنــد روز بعد در
ســخنرانی دیگــری هم اعــام کردنــد...«:
اگــر مملکت مــا اشــغال امریکایی اســت
پس بگوییــد! ...تمــام گرفتاری مــا از این
امریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل
است! اســرائیل هم از امریکاست ...وکالی
مجلس سنا خیانت کردند ....وکالی مجلس
شورا ،آنهایی که رأی دادند ،خیانت کردند
به این مملکت .اینها وکیل نیستند .دنیا بداند
اینها وکیل ایران نیســتند! اگر هم بودند من
عزل شان کردم .از وکالت معزولند».
ســخنان امام خمینــی در آبــان  1343علیه
کاپیتوالسیون موج اعتراضات به این مصوبه
را گسترش داد و در این بین شاه و ساواک با
تصور اینکه با محدود کردن آیتاهلل خمینی
میتواند به فضای ایجاد شده پایان دهد در 13
آبان کاری را کرد که شعلههای آتش خشم
بخشیهایی از جامعه را گستردهتر کرد.
مأمــوران ســاواک روز  13آبــان به خانه
امام خمینی حمله کرده و ایشان را دستگیر
و پــس از انتقــال به تهران بــه ترکیه تبعید
کردنــد .اتفاقــی کــه در روز  14آبان به
اعتراضات خیابانی در چند شــهر از جمله
قــم و تعطیلی درسهای حــوزه علمیه قم
منجر شــد و در نهایــت حکومت از ترس
گســترش ایــن واکنشهــا ،در این شــهر
حکومت نظامی اعالم کرد .دستگیریهای
ساواک در آبان و آذر و تبعید امام خمینی
و رو در رویــی حکومــت بــا مطالبــات
قشــرهای مختلف شــعلههای جنبشــی را
روشن کرد که در سالهای بعد شاه دیگر
قادر به خاموش کردن آن نبود...

 11آذر

آیتاهلل سید محمدعلی قاضی
طباطبایی توسط مأموران ساواک
دستگیر و به عراق تبعید شد.

 6بهمن

 11بهمن

در پی مرگ حسنعلی منصور،
محمدصادق امانی همدانی عضو هیأتهای
امیرعباس هویدا وزیر دارایی
مؤتلفه اسالمی و عامل به هالکت رساندن
مأمور تشکیل کابینه شد .حسنعلی منصور نخستوزیر وقت بازداشت شد.

1344

1965

یک درجه دار امریکایی بهنام «چارلز.ال.گری»
با اتومبیل خود ،در تهران با دختری جوان بهنام
ایران سلیمی تصادف کرد و سبب مرگ وی شد.
سفارت امریکا در نامهای به وزارت خارجه،
تصریح کرد «طبق کنوانسیون وین ،درجه دار
مذکور از مصونیت سیاسی برخوردار است».

