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من امشب پول پارو
میکنم

پیشگوییآینده!!!

امشب ساعت هشت و نیم آقای
عباس توفیقی ،برنده ممتاز
بلیطهای اعانه ملی در استودیوی
تلویزیون ایران برای خود پول پارو
میکند .بینندگان عزیز تلویزیون
ایران را به تماشای این برنامه جالب
دعوتمیکنیم.

مرتاض آینده شما را پیشگویی
می کند .اگر نام خود و مادر و یک
قطعه عکس به ضمیمه  70ریال
بفرستید ،جواب ارسال خواهد شد.
نشانی :خیابان نادری مقابل دیوار
سفارت انگلیس جنب عکاسی ایران

صفحه  16سال بیست و ششم شماره  7443دوشنبه 24شهریور25 ۱۳۹۹محرم  1442ایران قرن هفتاد و پنج

گاراژ داران خودرو ساز

تولید نخستین کامیون و اتوبوس در ایران

قصــه تولید اولیــن خودروهــا در ایران
داســتانهای عجیبی پشت سر خود دارد
که به اواخر دهــه  30و اوایل دهه  40باز
میگردد؛ البتــه اوج این ماجرا را باید در
دهه  40دنبال کرد که تحوالت عمدهای
در وزارت اقتصــاد رقم خورد و حاصل
آن راهانــدازی کارخانههــای جدید از
خودروســازی گرفتــه تا ماشینســازی
اراک ،تراکتورســازی ،ذوب آهــن
اصفهــان و ...بــود .در این بین تأســیس
خودروسازی یکی از اولین صنایعی بود
که بهعنوان توسعه صنعتی در ایران دنبال
شد و در سال  1342اولین محصوالت آن
یعنی کامیون ماک و اتوبوس روانه بازار
شد .اگر چه که باید این نکته را هم در نظر
گرفت که پیش از آن در شرکت جیپ
ایران (پارس خــودرو) بهصورت مونتاژ
جیپ شش سیلندر کالسکهای تولید شده
بود ولی آنچه در دهه  40دنبال میشد «نه»
گفتن به مونتاژ و شــروع تولید در داخل
بود .رضــا نیازمند معاون وزیر اقتصاد در
دهه ( 40که در ســال  1396درگذشت)

در کتاب «تکنوکراسی و سیاستگذاری
اقتصادی در ایران» تعریف میکند«:یک
روز در وزارتخانــه بودم کــه خبر دادند
یک آلمانــی آمــده و میخواهد من را
ببیند .نماینده شرکت بنز بود .پذیرایی شد
و چایی آوردنــد .گفت آمدهام تا پروانه
ساخت مرسدس را در ایران بگیرم .گفتم
به به ،مرسدس بهترین اتومبیل دنیاست،
خب برنامهتان چیســت؟ گفــت برنامه
چی؟ گفتم برنامه ساخت ،باالخره شما
یک صندلی خــودرو را میتوانید اینجا
بسازید ،دستگیره را میتوانید؟ بعد خب
سالهای بعد قطعات دیگری میسازید
و مث ً
ال  10ســال دیگر موتــور خودرو را
اینجا در ایران میسازید .با تعجب گفت
تو بــه من میگویی ما یکــی از قطعات
مرســدس را اینجا بســازیم؟! گفتم ،بله
چرا که نه ،در سیاســت ما در وزارتخانه
مونتاژ قدغن اســت .شــما مگــر پروانه
ساخت نمیخواهید ،یا اینکه دنبال مونتاژ
هستید؟ نکند یک اتاق گنده را که حتی
درها هم به آن چسبیده میآورید ،موتور

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

تیرباران طیب و اسمعیل رضایی

ایستاده در برابر چوخه

گردآوری:
محمدگرشاسبی
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 9مهر

آیتاهلل سید شهابالدین
مرعشی نجفی در آستانه
بازگشایی مجلسین شورای
ملی و سنا ،مردم سراسر کشور
را به اعتصاب عمومی در روز
 12مهر فراخواند.

شد و بعد از گرفتن موافقت این شرکت
در جاده کرج کارخان ه ایران کاوه (بعد
از انقالب به سایپا دیزل تغییر نام داد) را
راهاندازی کرد و عم ً
ال از نیمه دوم سال
 1342نخستین کامیونهای ماک ایرانی
وارد بازار شد؛ کامیونهایی که تمام بدنه
آنها در داخل تولید میشد و تنها موتور
و برخی از قطعات آن وارداتی بود.
در کنــار تولیــد کامیون تحــول مهم
دیگری که در ســال  1342در صنعت
خــودرو رقم خــورد تولید نخســتین
اتوبــوس مونتــاژ ایــران در تاریــخ
 28اســفند از ســوی احمــد و محمود
خیامی بود .برادرانی که همچون اصغر

با پر شدن مسگرآباد

گورستانهای تهران برای مردهها جا ندارند

ساختمان شهرداری فروخته میشود

گردیده است که بعد از کوششهای زیاد
موفق به تهیه زمین برای این منظور نشدهاند
و چون قبوری که در قبرســتان مسگر آباد
وجــود دارد اکثرا بیش از ۳۰ســال از عمر
آن میگذرد و انهدام آن شــرعاً نیز مانعی
ندارد باید قســمتی از این قبرستان کوبیده
شــود تا برای دفن مردگان حــال و آینده
مورد اســتفاده قــرار گیــرد و همچنین در
هاشم آباد نیز  240هزار متر مربع زمین برای
احداث یک قبرســتان در نظر گرفته شده
اســت .این کمیسیون همچنین در گزارش
خود پیشنهاد کرده اســت که چون تهران
ظرف ســالهای اخیر توســعه بیتناسب
و فوقالعــادهای پیــدا کرده و بــرای مردم

بسیار مشکل اســت که مردگان خود را از
دورترین نقاط شهر به قبرستانهای موجود
حمل کنند ،بهتر این است که در هر یک از
نقاط حومه شهر نیز قبرستانی احداث گردد.
در گزارش مزبور ضمن اشــاره به مشکل
بزرگــی که مردم تهران برای دفن مردگان
خود با آن مواجه هستند به سوءاستفادههای
وحشــتناکی که چندنفر زمین خوار از این
وضع کردهاند اشــاره شــده است ،مث ً
ال در
گزارش خاطرنشان گردیده است که زمین
خواران گذشته از اینکه برای زمین هر قبر
معمولی که برای خود آنها کمتر از  ۲۰ریال
تمام شــده از  4هزار تــا  ۱۰هزار ریال پول
دریافت میکنند ،در محوطهای به وسعت
 ۱۰متر اتاقکهایی ســاختهاند که بیش از
ده هزار تومان آنها را به مردم میفروشــند.
در پایان این گزارش اضافه شــده که الزم
است هرچه زودتر دولت و شهرداری عمق
مشکلی را که مردم برای زندگی ابدی خود
با آن مواجهاند درک کنند و هر چه زودتر
در پی چارهجویی برآیند.
روزنامه کیهان – دوشنبه  20آبان 1342

تشکیل حزب ایران نوین
باانحالل حزب مردم ،اعضای گروه موســوم به پیشــرو کــه در اواخر
ســال 1339توســط حســنعلی منصور ،ایرج منصور ،دکترمحمدعلی
مولــوی ،فریــدون معتمدوزیری و امیرعباس هویــدا و با  30نفر عضو
تشــکیل شــده و در ســال 1340به کانون ترقی تغییر نام داده بود ،روز
24آذر 1342بانام ایــران نوین اعالم موجودیت کرد و به بزرگترین
حزب دولتی کشور تا تأســیس حزب رستاخیز تبدیل شد ،این حزب
در 11اسفند 1353با انحالل همه سازمانها و احزاب سیاسی و تشکیل
حزب واحد رستاخیز ،انحالل خود را اعالم و به حزب رستاخیز پیوست.
حزب ایران نوین تشکیل شد
«عصر دیروز طی مراسمی ،حزب ایران نوین موجودیت خود را
اعالم داشــت و رسماً شــروع به کار کرد .در این جلسه اصول و
هدفهای حزب جدید اعالم شــد و دبیرکل و اعضای شورای
مرکزی حزب تعیین شدند .جلســه مذکور با حضور نزدیک به

 30مهر

ژنرال دو گل
رئیسجمهوریفرانسه
برای یک دیدار  4روزه از
ایران وارد تهران شد.

و بــه آنها هیکل کامیونی (بدنه اســبی
کامیون) را که با دست ساخته بودم نشان
دادم؛ چهــره آقای نیازمند در آن لحظه
را هیچوقت از یاد نمیبرم ،انگار همین
حاال بود ،آنقدر خوشــحال شد که کم
مانده بــود من را بغل کند؛ بعد از دیدن
گاراژ ،نیازمند رفت و گفت که یکی ـ
دو روز بعد بروم وزارتخانه ،وقتی رفتم،
پرسید اگر ما حمایت کنیم تو کارخانه
تولید کامیــون راهاندازی میکنی؟ من
هم که عشق تولید بودم سریع گفتم بله».
اواخر ســال  1341اصغــر قندچی برای
خرید موتور خودروی ماک و برخی از
دیگر قطعات با این کارخانه وارد مذاکره

قندچــی گاراژدار و تعمیرکار خودرو
(در مشــهد) بودند و در مهر سال1341
با سرمای ه اولیه حدود  ۱۰میلیون تومان
شــرکت ایران ناسیونال (بعد از انقالب
به ایران خــودرو تغییر نــام داد) را در
خیابان اکباتان تهران تأسیس کردند و
در آخرین روزهای ســال  1342اولین
محصــول این کارخانه که اتوبوس بود
را روانه بازار کردند .البته تولید اتوبوس
شــروع کار شــرکت ایران ناســیونال
بــود؛ کارخانهای کــه در نیمه دهه 40
با تولیــد پیکان به بزرگترین شــرکت
خودروسازی کشور و حتی خاورمیانه
بدل شد.

آغاز نابودی بنای بلدیه در میدان توپخانه

محاکمه  7نفر از مؤسسین
نهضت آزادی ایران به
اتهام اقدام علیه امنیت
کشور در یک دادگاه
ویژه نظامی در پادگان
عشرتآباد آغاز شد.

 24مهر

را میآورید و ...بعد هم اینجا با شــش تا
پیــچ همه چیز را به هــم وصل میکنید.
اینکه تولید نیســت .ما ب ه دنبال تولید در
ایران هســتیم .بعد مرتیکه (با عصبانیت)
برگشــت به مــن گفت این ســه تا خط
جلوی مرسدس (درحالی که دستش را
گرد کرده بود و منظــورش آرم جلوی
ماشــین بود) را هــم شــما نمیتوانید تا
15ســال دیگر اینجا بسازید .من هم به او
گفتم خب اگر من تا  15ســال دیگر هم
اینجا باشــم به تو پروانه نمیدهم .خیلی

کمیســیونی که مأمور رســیدگی بهوضع
گورستانهای تهران و تهیه اراضی جدیدی
برای ایــن منظور بود گزارشــی از جریان
بررسیها و اقدامات خود تهیه کرده است.
در این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور،
دادگستری ،بهداری ،شــهرداری تهران و
اداره اوقاف عضویت دارند و قریب به یک
سال است که به وضع گورستانها رسیدگی
میکنند .در گزارش این کمیسیون بر اساس
آمار پزشکی قانونی خاطرنشان گردیده که
در تهران روزی  ۷۰نفر میمیرند و برای دفن
هر نفر  ۲متر زمین الزم اســت که جمع آن
میشود  ۱4۰متر و با احتساب مساحتی که
برای خیابان کشــی و سایر تأسیسات الزم
اســت ،در تهران برای مردهها روزی ۳۰۰
متر زمین الزم است و چون بر اساس قوانین
شرع هر قبرستان حداقل بعد از  ۳۰سال قابل
انهدام اســت و در قبرستانهای موجود نیز
دیگر جایی برای مردگان نیســت ،احداث
یک قبرســتان جدید احتیاج به قریب به ۳
میلیون و نیم متر مربع زمین دارد .در گزارش
کمیســیون مزبــور همچنین خاطرنشــان

ســاعت شــش و پنج دقیقه بامداد روز شــنبه  11آبان ســال
« 1342طیــب میرطاهری» معروف به «طیــب حاج رضایی»
 53ســاله و «حاج محمد اســمعیل رضایی»  ۳۸ســاله دو نفر
از محکومین واقعــه روز پانزده خرداد  1342که در روز 27
مرداد همان ســال در دادگاه عادی ویژه شــماره یک لشگر
یک گارد به ریاست
«ســرتیپ حســین
زمانــی» و کارمندی
«سرهنگ ستاد مهدی
احترامی»« ،ســرهنگ
ستاد مهدی رحیمی»،
«ســرهنگ دو ســتاد
محمد حسن خالصی»
(کارمند علی البدل) به دادستانی«ســرهنگ ستاد احمد دولو
قاجار» و پس از ســیزده جلسه رســیدگی به اتهام برهم زدن
نظم و امنیت عمومی در روز  ۱۵خرداد و به اســتناد قســمت
اول مــاده  ۷۰قانون مجازات عمومی در دادگاههای بدوی و
تجدید نظر به اعدام محکوم شــده بودند ،پس از ابرام حکم
در میدان تیر پادگان حشمتیه تیر باران شدند.
روزنامه اطالعات و روزنامه کیهان – شنبه  11آبان 1342

روز شمار

اصغر قندچی

عصبانی شد و از اتاق من رفت .چند روز
بعد وزیر اقتصاد من را صدا کرد و گفت
شاه از دســتم عصبانی است .گفت شاه
گفته مگر شما اتومبیلی بهتر از مرسدس
بنز هم در جهان میشناسید؟ وقتی گفتم
نه ،گفت پس چرا به اینها پروانه ندادهاید؟
مــیروی به نیازمند میگویی شــش ماه
وقت دارد ،یا اتومبیل میسازد یا میرود
کهدیگرنبینمش.ششماهفرصتداشتم.
به مهندس شهرزاد که مدیرکل من بود،
گفتمیابایداتومبیلبسازیمیااینکهبرویم.
گفتم برو بگــرد بین ایــن تعمیرگاهها،
اوراقچیها ببین کســی هست قطعهای،
چیزی از اتومبیل ،کامیون و ...بســازد تا
ما کمکش کنیم چیزهــای دیگری هم
بسازد».
حاصل گشــتن در گاراژهای پایتخت
معــاون وقت وزیر اقتصاد را به فردی به
اسم اصغرقندچی رســاند؛ مردی قوی
هیکل ،خوش اخالق کــه برادرش در
جریان حادثه روز دانشــجو شهید شده
بود و خود در خیابان قزوین گاراژ تعمیر

ماشــین سنگین داشــت .او از کودکی
کار روی ماشــینهای سنگین را شروع
کــرده و به حدی از توانمندی رســیده
بود کــه قطعات و بدنه خــودرو تولید
میکرد و با حمایت رضا نیازمند به اولین
تولیدکننده کامیون در ایران بدل شــد.
توگو با مجله آیندهنگر
قندچی در گف 
خاطــره اولین دیدارش بــا رضانیازمند
را اینگونه تعریــف میکند«:خودش
را معرفــی کــرد و گفــت کــه معاون
وزیر اقتصاد اســت و برای دیدن کار ما
آمده ،خالصه شروع کرد به سؤالپیچ
کــردن من که چــه کار میکنید و چه
کار نمیکنید و ...من هم حســابی همه
چیــز را توضیــح دادم و قطعاتی را که
ساخته بودم نشان دادم؛ هرچه من بیشتر
تعریف میکردم و قطعات بیشتری که
خودمان درست کرده بودیم بهش نشان
میدادم هیجانزدهتر میشدند تا اینکه
گفتم بیایید یک چیــز ویژه میخواهم
به شما نشــان دهم ،بعد آقای نیازمند و
همکارانش را بردم داخل ســوله گاراژ

 5آبان

هشتصد تن از رجال و شــخصیتهای مملکتی و نمایندگان دو
مجلس در ساعت شش و نیم بعدازظهر در تاالر فرهنگ تشکیل
شــد ....پس از قرائت اعالمیه تشــکیل حزب و مرامنامه شــامل
مباحث مربوط به ترقی اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی در سی و
چهار اصل و اعالم اهداف حزب ،آقای حسنعلی منصور بهعنوان
دبیر کل حزب ایران نوین انتخاب شد»....
روزنامه اطالعات -دوشنبه  25آذر 1342

بانــک ملــی ایــران درصــدد خرید
ســاختمان بلدیه (شــهرداری) تهران
که «گاســپار ایپکیان» اولین شــهردار
رسمی تهران ،بین ســالهای  1300تا
 1302دستور ســاخت آن را در ضلع
شــمالی میدان توپخانه داد ،برآمده و
طبق مذاکرات و موافقتی که شده قرار
اســت ساختمان شــهرداری را به مبلغ
 10میلیون تومان خریداری نماید .گفته
میشود بعد از فروش ساختمان مزبور
اصوالً شــهرداری تهران از صورت و
شــکل فعلی درآمده و با تشکیالت و
تجهیزات جدیدی شروع بکار خواهد
کرد .در سازمان جدیدی که قرار است
برای شــهرداری داده شود ،شهرداری
دارای دویست و پنجاه تا سیصد عضو
خواهد بود و بر کارهای شهرداریهای
دهگانه رســیدگی و نظــارت خواهد
کرد .درباره فروش ساختمان شهرداری
امروز آقای علیاکبر توانا سرپرســت
شــهرداری تهــران گفت بــه موجب
طرحی که به دولت داده شــده بزودی
ساختمان شــهرداری بهفروش خواهد
رســید .آقای توانــا افزوده ایــن اقدام
بهخاطر کمــی جا و نامتناســب بودن
ســاختمان کنونی با امــور اداری این
سازمان اســت .این طرح پس از تأیید
هیــأت دولــت برای تصویــب تقدیم
پارلمان خواهد شــد .آقای توانا گفت
پس از فروش ســاختمان فعلی سازمان
اصلی شــهرداری به پارک شهر و بقیه
ادارات آن قسمتهای نواحی دوگانه
تهران منتقل میگــردد .طرح تملک
و تصرف ســاختمان شهرداری بوسیله
یکی از بانکها تهیه شده و قرار است
دولت پس از تصرف این ساختمان آن
را به بانک بفروشد پول را بانک مزبور
در وجه شهرداری پرداخت کند .چون

ساختمان فعلی شهرداری تهران وقف
میباشــد و نیز به موجــب قانون مدنی
امالک موقوفه را تــا هنگامیکه قابل
بهرهبرداری اســت میشود فروخت و
از طرفی این ساختمان برای شهرداری
مناســب نیست ،کارشناســان حقوقی
شــهرداری این راه حل را پیدا کردند
که دولت ابتدا به موجب قانون تملک
اراضی شهری این ساختمان را تصرف
و سپس به بانک بفروشند.
روزنامه کیهان – چهارشنبه  23بهمن 1342
ساختمان شــهرداری خراب
میشود
امروز آقای علیاکبر توانا سرپرســت
شــهرداری تهــران دربــاره فــروش
ســاختمان فعلی شــهرداری به بانک
مرکزی گفت«:کار فروش ساختمان
بــه بانک تا یــک هفته دیگــر پایان
خواهد یافت و پــس از انتقال ادارات
شــهرداری به پارک شــهر و نواحی
دهگانه شهرداری ،ساختمان به بانک
تحویل خواهد شد….

 29آبان

 25آبان

لئونید برژنف صدر هیأت رئیسه اتحاد
جماهیر شوروی در رأس هیأتی وارد
تهران شد.

کابینه امیراسداهلل علم
از مجلس شورای
ملی رأی اعتماد
گرفت.

یک هواپیمای دوموتوره
سازمان برنامه ایران،
توسطهواپیماهای
شکاری شوروی هدف
قرار گرفت و در منطقه
درگز سقوط کرد.

 17اسفند

 16دی

دادگاه ویژه شماره یک دادرسی ارتش ،پس از  31جلسه محاکمه ،آیتاهلل
سیدمحمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان هر یک به  10سال و دکتر
یداهلل سحابی و دکتر عباس شیبانی هر یک به  6سال زندان محکوم شدند.

 26آبان

دولت الیحهای را به مجلس
سنا تقدیم کرد که به موجب
آن به نظامیان امریکایی در ایران
مصونیت قضایی اعطا خواهد
شد.

بانک مرکزی ایران ســاختمان فعلی
شــهرداری را خریداری خواهد کرد
و در محل فعلی ساختمانی برای خود
بنا میکند .زمین زیربنای ســاختمان
شهرداری تهران جمعاً  4300متر مربع
است که  420متر واقع در ضلع شرقی
که جبهه خیابان الله زار اســت وقف
میباشــد .در مذاکرات مقدماتی که
بین مقامات شهرداری و بانک مرکزی
صورت گرفتــه ،روی قیمت هر متر
مربع زمیــن شــهرداری  ۲6۰۰تومان
توافق شده است .قطعه وقفی را نیز قرار
اســت دولت تصرف کرده در اختیار
بانک مرکزی قرار دهد.
برای ســاختمان فعلی شــهرداری نیز
قیمتی تعیین نگردیــده و فاقد ارزش
و به اصطالح کلنگی تشــخیص داده
شده است .بانک مرکزی در نظر دارد
ساختمان شهرداری را خراب کرده و
بهجای آن بنای بیســت طبقه عظیمی
احداثنماید....
روزنامهکیهان–پنجشنبه24بهمن1342

 25دی

 2آذر

به مناسبت ترور جان .اف .کندی رئیس جمهوری امریکا پرچمهای ایران در
سراسر کشور به حال نیمه افراشته درآمد و مجلس شورای ملی تعطیل شد.

 13اسفند

ایران حکومت کودتایی جدید
عراق به ریاست عبدالسالم
عارف را به رسمیت شناخت.

به مناسبت ترور جان .اف .کندی
رئیسجمهوری امریکا ،یکی از
خیابانهای تهران [توحید] در حضور
سفیر امریکا و امیراسداهلل علم ،بهنام
«خیابان کندی» نامگذاری شد.

کابینه امیراسداهلل علم که در  28تیر
 1341تشکیل شده بود ،به دستور
محمد رضا شاه و با برکناری علم،
سقوط کرد .در همین روز حسنعلی
منصور دبیرکل حزب ایران نوین
مأمور تشکیل کابینه شد.

 14اسفند

محاکمه مهندس مهدی بازرگان،
یداهلل سحابی و آیتاهلل سیدمحمود
طالقانی در دادگاه تجدیدنظر
ارتش آغاز شد.

 29اسفند

جمعیت ایران رسم ًا
 23385000نفر اعالم شد.
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