نی
مه اول
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فیلم سینمایی مردی که
زیاد می دانست

فیلمسینماییتاراج

کارگردان :یداهلل صمدی .برنده
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره
فیلم فجر  .1363آغاز دومین هفته
نمایش در سینماهای استقالل،مرکزی،
پیوند،ایران،ادئون،انقالب،آرام،پیروزی،
توسکا،مانداناوشهرقشنگ
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انتشاررسالت

سینمای کودک در سال 1364

موشها در سینما

اولین روزنامه حامی راست سنتی

محمــد گرشاســبی /پیــش از شــهریور 1364
خوانندگان روزنامــه در ایران ،تنهــا یک روزنامه
چــاپ صبــح داشــتند و آن هــم روزنامه  6ســاله
«جمهوری اســامی» بود .اگرچه روزنامهای تحت
عنوان «بامداد» به مدت یک سال در فاصله سالهای
 1358تــا  1359و روزنامــه «صبح آزادگان» نیز که
از ســال  1360انتشــار خود را آغاز کرده بود ،در 3
تیرماه  1364از انتشــار باز ماند .باقــی روزنامههای
کشــور در نوبت عصر منتشر میشــدند« .رسالت»
بهعنوان یک روزنامه صبحگاهی جدید ،پنجشــنبه
 14شــهریور  1364یــک روز پــس از تنفیذ حکم
ریاست جمهوری آیتاهلل سید علی خامنهای توسط
امام خمینی ،در تهران و چند مرکز اســتان منتشــر
شــد و تیتر و عکس یک خود را بــه این خبر مهم
اختصاص داد .رسالت ،گرچه در سال  1360نیز در
قالب چند گاهنامه منتشر شد اما با وقفهای سه ساله
گردانندگان آن ترجیح دادند که این نشریه ادواری
را بهصورت روزانه به روی کیوسکها ببرند.
روزنامه رســالت به صاحــب امتیازی بنیاد رســالت
و مدیرمســئولی حجتاالســام احمد آذری قمی،
مانند ســایر روزنامهها در قطع بزرگ منتشر میشد و
اهداف خود را در نخستین سرمقاله ،زمینهسازی برای
حاکمیت کامل موازین شــرعی و اجرای نظرات امام
امت بر کلیه شئون کشور ،باال بردن آگاهی و بصیرت
مردم ،منعکس کردن صادقانه اخبار ،ارائه ارزشهای
واالی انقالب اســامی ،افشای برنامههای ضدارزشی
استکبار و ...عنوان کرد.
سیدمرتضی نبوی نخستین سردبیر روزنامه رسالت شد.

او پس از دو سال سردبیری ،سال  1366به مدیرمسئولی
ایــن روزنامــه ارتقا یافت و ســمت ســردبیری را به
ســیدعلی اکبر پرورش تحویل داد .رسالت ،در واقع
اولین روزنامه حامی راست سنتی بود.
رسالت ســالها بعد با ورود نویســندگانی چون امیر
محبیان ،ناصر ایمانی ،محمدمهــدی انصاری ،صالح
اســکندری و حنیف غفاری و نیز ســردبیرانی چون
محمد ســرافراز ،محمدکاظــم انبارلویی و مســعود
پیرهادی حامی راســت سنتی ماند .تنها تغییر روزنامه
رســالت تغییر قطع آن از روزنامه بــزرگ به مترویی
در ســال  1379بود که آن هم موجب نشد در کمیت
مخاطبانش تغییری ایجاد شود.

در میانــه ســالهای جنــگ تحمیلــی و
فشارهای اقتصادی گروههایی از هنرمندان
شکل گرفتند که بهدنبال تغییر این فضای
اجتماعــی و شــاد کــردن مــردم بودند
بخصــوص گــروه کــودک و نوجوان؛
هنرمنــدان خالقــی که در ســختترین
شــرایط گردهم آمدند و تحوالت جدی
را در ســینما و هنرهــای نمایشــی حوزه
کــودکان و نوجوانان رقم زدند و بعدها با
کارهایی مثل کاله قرمزی و پســرخاله و
ســریال آن به تیمهای برجسته این حوزه
بدل شــدند .در این بین مرضیه برومند را
بایــد پایهگذار نمایش عروســکی بعد از
انقالب دانست کســی که در اوج شروع
جنگ و التهابهای سیاســی سال 1360
به فکر ساخت ســریال عروسکی مدرسه
موشهــا افتاد و شــخصیتهایی را خلق
کرد که همچنان بعد از  40ســال در ذهن
مردم ماندگار هســتند؛ کپل ،دم باریک،
دم دراز ،موش موشــک ،عینکی ،گوش
دراز ،نارنجی ،خوش خواب ،سرمایی و...
عروســکهای خاطره انگیزی که پشت
چهره بامزه آنها هنرمندانی همچون حمید
جبلی ،ایرج طهماســب ،راضیــه برومند،
مســعود کرامتی ،ناصر غفرانیفــر ،آزاده
پورمختار ،مهدی میگانی ،رضا پرنیانزاده،

بریدهجریده

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

روزشمار

میلیارد تومان هزینه در برداشته و طول آن  ۱۳کیلومتر میباشد
که در حال حاضر ســه کیلومتــر آن مورد بهرهبــرداری قرار
گرفته است .تونل سوم نیز در مرحله مطالعه قرار دارد .پس از
بهرهبرداری کامل از تونل کوهرنگ جمعاً ساالنه از ۲۵۰میلیون
متر مکعب آب بهرهبرداری خواهد شد.
روزنامه کیهان – شنبه  31فروردین 1364

درمانسنگکلیهبدونعملجراحی

سنگ کلیه بدون عمل
جراحــی ،بــا دســتگاه
ســنگ شــکن درمان
خواهد شــد .این مطلب
در کنفرانــس علمــی
که بــا حضور اســتادان
و دانشــجویان رشــته
پزشــکی و با همکاری
گــروه جراحــی در
کنفرانــس علمی مرکز
پزشکی کاشانی تشکیل
شده بود ،اعالم گردید.
در ایــن کنفرانس همچنین گفته شــد :مقدمات تهیه دســتگاه
سنگشکن سنگ کلیه جهت مراکز پزشکی وابسته به دانشگاه
فراهم شده و با تأمین بودجه و ایجاد تسهیالت الزم ،برای اولین
بار در ایران و در دانشگاه اصفهان با دستگاه سنگ شکن میتوان
نسبت به درمان سنگهای کلیه بدون عمل جراحی اقدام کرد.
یکی از اســتادان متخصــص جراحی کلیه و مجــاری ادراری
دانشگاه اصفهان که دورههای مخصوص کار با دستگاه سنگ
شــکن را در کشــور آلمان طی نموده اســت در این کنفرانس
اظهار داشت :دستگاه سنگ شکن سنگ کلیه اولین بار در سال
 ۱۹۸۱در کشــور آلمان به کار گرفته شد و کار با آن در درمان
سنگهای کلیه بسیار نتیجه بخش بود .با کمک دستگاه مزبور
بدون عمل جراحی و تنها با ایجاد امواج ضربهای ســنگ کلیه
شکسته و بهصورت خیلی ریز با کمک این دستگاه در عرض 10
دقیقه میتوان افرادی را که دارای حادترین بیماری سنگ کلیه
هستند ،درمان کرد.
مذاکراتی با مسئوالن امر در جهت خرید این دستگاه انجام شده
و با خرید این دستگاه گامی جدید و مؤثر در درمان بیماریهای
سنگ کلیه برداشته میشود.
روزنامه کیهان  -چهارشنبه  26تیر1364

تن به شکست داد.
اســامی فاتحان والیبال نشسته جهان عبارتند از :ایرج جمالی ،امیر
محبوب،محسنبراتی،احمدمهجوری،هادیرضایی،سیدحسین
هاشمی اصل ،سیدمحمدعلی طباطبایی ،على کشفیا ،رضا گوزلی،
سعیدحنیفیومسعودمعتمدی.مربی:ابوالقاسمکردبچه.سرپرست:
سیدعباسمستجابالدعوه.
روزنامه اطالعات -دوشنبه  20خرداد1364

کرد و گفت :گروه صنعتی خاور سازنده انواع کامیونهای
سبک ،متوسط و سنگین در ایران است .تولید کامیون در این
کارخانه در ســال  1355حدود  ۸۷۰۰دستگاه کامیون بوده
که این رقم در سال  1363به بیش از  ۱۲هزار دستگاه رسیده
اســت .با بهرهبرداری از خط جدید ،سطح تولید کامیون در
گروه صنعتی خاور به دو برابر سطح تولید در قبل از انقالب
خواهدرسید.
روزنامه کیهان -یکشنبه 15اردیبهشت1364

کتاب «برگها» اثر مرتضی
اسماعیلی سهی برنده بهترین
 1فروردین
کتاب کودک نمایشگاه
شهادت خلبان حسین خلعتبری مکرم معروف کتاب کودکان ایتالیا شد.
به «شکارچی اوزا» و از خلبانان حمله به اچ،3
در آسمان سنقر.

 1اردیبهشت

اعالم جعلی بودن
فیلم شیرین و وحشی
(شکنجه اسرای
عراقی) در حضور
خبرنگارانخارجی.

آیتاهلل حاج شیخ محمد مهدی ربانی املشی عضو جامعه مدرسین
و نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی و نماینده
مجلس خبرگان ،پس از یک بیماری طوالنی درگذشت.
مرحوم آیــتاهلل ربانی املشــی در  2آذر ســال  ۱۳۱۳در قم متولد
گردید .از  15سالگی به تحصیل نزد آیتاهلل سید حسین طباطبایی
بروجردی ،آیتاهلل حســینعلی منتظری ،عالمه ســید محمدحسین
طباطبایی و آیتاهلل ســیدمحمد محقق داماد به طی مدارج علمی و
عملی موفق شد.
آیتاهلل املشی در طی سالهای مجاهدت ،بیش از  ۶سال عمر خود
را در شکنجه گاهها و زندانها سپری کرد و  6سال نیز در تبعید بود.
وی پس از انقالب در سمتهای عضویت در شورای عالی قضایی،
ریاست شعبه اول دادگاه عالی انقالب و دادستانی کل کشور از جانب
رهبر کبیر انقالب منصوب شــد و از سوی امام خمینی به عضویت
اولین گروه ســتاد انقالب فرهنگی انتخاب گردیــد و در دوره دوم

 21اردیبهشت

مجلس شورای اسالمی بهعنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شد که به
علت کسالت در انتخاب بعدی شرکت نکرد .مرحوم آیتاهلل ربانی
املشــی در هماهنگی مبارزات قبل از انقالب نقش عمده و ویژهای
داشت.
روزنامه کیهان -دوشنبه  17تیر 1364

 1تیر

بر اثر انفجار بمب
در کوچه مروی
خیابانناصرخسرو
توسطمجاهدین
خلق(منافقین)  20نفر
به شهادت رسیدند.

 12تیر

طرح استفاده
از ماهواره ملی
ایران در جلسه
هیأت وزیران به
تصویب رسید.

بهرهبرداری از
بزرگترینکارخانه
تولید سنگ خاورمیانه
در کهریزک آغاز شد.

 8مرداد

در پی انفجار
بمب در مدخل
ورودی بازار
زرگرهای تهران
 5نفر شهید
شدند.

 27مرداد

انفجار بمب در
خیابانکمیل
تهران به شهادت
 8نفر انجامید.

1364

شهریور

1364

تیم والیبال نشســته ایران با کسب یک شکست و سه پیروزی در
آخرین مسابقه از مرحله نیمه نهایی با شکست هلند (قهرمان سال
گذشــته جهان) راه خود را برای حضــور در دیدار نهایی هموار
ســاخت.در دیدار با هلند ابتدا قهرمان جهان گیم های اول و دوم
را بــا نتایج ( )۱۰ - ۱5و ( )۱۰ - ۱5به ســود خــود خاتمه داد ،اما
دلیرمردان والیبال ایران با تالشی خستگی ناپذیر و حضوری کوبنده
سه گیم بعد را با نتایج ( )۱5 - 7( ،)۱5 - 13و ( )۱5 - 4به نفع خود
به پایان رســاند تا برای کسب عنوان قهرمانی جهان به مصاف تیم
یوگسالویبرود.
در آخرین روز این مسابقات که در شهر «اسلو» نروژ جریان داشت،
تیم جانبازان و معلولین ایران با گذشتن از سد آخرین تیم با کسب
یک شکســت و  5پیروزی کارنامهای پرافتخار در والیبال نشسته
جهان به دســت آورد و بر سکوی نخست جهان قرار گرفت.تیم
ایران در راه قهرمانی جهان بر تیم های انگلیس ،آلمان ،نروژ ،هلند
و یوگسالوی غلبه کرد و تنها در مرحله مقدماتی در مقابل سوئد

بچهها نباید خوراکیها را از دست یکدیگر
قــاپ میزدند ،نباید توی کالس شــلوغ
میکردنــد ،چون از نظر آنهــا بدآموزی
داشــت! هنگام ضبــط برنامه هم پشــت
صحنه داســتانی بود ....طی دو سالونیم،
 ۱۰۴قسمت «مدرسهموشها» ساخته شد
و شخصیتهای دیگری به شخصیتهای
قبلی اضافه شــدند .به سختی به تلویزیون
قبوالندیم موســیقی برای کار کودک و
عروسکی از واجبات است .موسیقی به کار
اضافه و تیتراژ جدید ساخته شد».

برای اولین بار در ایران

آیتاهلل ربانی املشی به لقاءاهلل پیوست

 16فروردین

گردآوری:محمدگرشاسبی

کار تیمی برای از بین بردن دشمن ،کمی
ترســناک اســت .قصه فیلم گربه سیاهی
را به نمایــش میگذارد کهموشها به آن
«اسمشــو نبر» میگویند و به شهرموشها
حمله میکنــد و به همیــن دلیلموشها
مجبور میشوند به یک شهر دیگر بروند.
تصمیم جمعــیموشها بر این میشــود
که پــدر و مادرها از راه ســخت و کوتاه
برونــد تا شــهر را آماده کننــد و بچهها با
معلم و آشپزباشــی راه طوالنیتر و امنتر
را انتخاب کنند؛ مســیری که در میانه آن

با «اسمشــو نبر» رو به رو میشوند.مرضیه
توگو با مجله مهر درباره
برومنــد در گف 
خاطرات ســریال مدرســهموشها گفته
است« :سروکله زدن با مسئوالن تلویزیون
ت فرسا بود .آنها دائماً متنها را
بسیار طاق 
میخواندند و سعی میکردند به زور نکات
غیراخالقی و غیرآموزشی از درون متنها
کشف کنند .به هر حرکت بامز هموشها،
ایراد میگرفتند .از نظر آنها اطالق صفاتی
مثل «دمدراز»« ،گوشدراز» یا «کپل» به بچه
موشها ،کاری نادرست و غیراخالقی بود.

تیم والیبال نشسته ایران قهرمان جهان شد

خط دوم تولید کامیون در گروه صنعتی خاور افتتاح شد
خــط دوم تولید کامیون در گروه صنعتــی خاور ،با حضور
مهنــدس بهزاد نبــوی وزیر صنایع ســنگین ،معاونین و تنی
چند از مدیــران واحدهای صنعتی تحت پوشــش وزارت
صنایع سنگین راهاندازی شد.وزیر صنایع سنگین در ارتباط
با راهاندازی این خط گفت :راهاندازی خط دوم تولید کامیون
در گروه صنعتی خاور شاید یکی از کم نظیرترین پروژهها در
سطح منطقه باشد که در آینده نزدیک کشور را به خودکفایی
در زمینه صنعت کامیون خواهد رساند .پروژه ساخت کامیون
در گــروه صنعتی خاور از چند پروژه بزرگ از جمله پروژه
موتورسازی ،ریخته گری و ساخت میل لنگ تشکیل شده
اســت که اگر این پروژهها به خوبی به مرحله عمل برســد،
کشور در زمینه صنعت کامیون تقریباً به خودکفایی خواهد
رســید و مطمئناً در آینده ،کشور از واردات هر نوع کامیون
(حتی کامیونهایی که مصارف نظامی دارند) بینیاز خواهد
شد.
حسین شیخی هیأت مدیره گروه صنعتی خاور ضمن توضیح
درباره خط تولید جدید به ظرفیت تولیدی کارخانه اشــاره

کامبیز صمیمیمفخم ،فاطمه معتمدآریا،
مجید شناور ،راضیه برومند و ...جای گرفته
بودند که هنرپیشگی و صداپیشگی آنها را
برعهدهداشتند.
ســریال تلویزیونی مدرسهموشها که در
اوایل دهه  ۱۳۶۰ســاخته و پخش شد در
ابتدا قرار بود تنها بچهها را به مدرسه رفتن
تشویق کند و از اهمیت آموزش و تحصیل
برای کودکان بگوید اما به چنان محبوبیتی
رسید که به مدت سه سال (سه مقطع تا سال
 )1363ادامه پیدا کرد و فیلم سینمایی آن
هم در سال 1364به کارگردانی محمدعلی
طالبی و مرضیه برومند روی پرده ســینما
رفت .شــهرموشها را به نوعی باید یکی
از اولین فیلمهای عروسکی بعد از انقالب
دانســت که در زمان خود با استقبال بسیار
گسترده رو به رو شد .همچنین قسمت دوم
این فیلم با نام شهرموشها  ۲در سال ۱۳۹۳
بــا کارگردانی مرضیه برومنــد روی پرده
سینماهارفت.
شــهرموشها بــرای رده ســنی کودکان
ساخته شــده و عروســکها و هنرمندان
آن همانهایــی بودنــد کــه در ســریال
مدرســهموشها نقش آفرینی میکردند.
البته داســتان شــهرموشها در کنار همه
آموزشهایش همچون تشویق کودکان به

اولین قهرمانی

تونلدومکوهرنگافتتاحشد
طی مراســمی تونل دوم کوهرنگ در منطقه چلگرد از توابع
اســتان چهارمحال و بختیــاری با حضورنخســتوزیر مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
در این مراسم که دکتر«حسن غفوری فرد» وزیر نیرو ،استانداران
اصفهان و چهارمحال و بختیاری ،چند تن از نمایندگان مردم در
مجلس و مهندســین و متخصصان این طرح حضور داشتند،
پمپ تونل دوم کوهرنگ بوســیله نخســتوزیر بــکار افتاد.
همزمان با بهرهبرداری از این تونل ســاالنه بهطور متوسط ۱6۰
میلیون متر مکعب آب که تاکنون بدون استفاده بر رود کارون
سرازیر میشد ،به سوی زاینده رود منحرف میشود تا مزارع
استان اصفهان را آبیاری کند.
اجرای طرح عظیم تونل مذکور بنام «ماربران» جمعاً بالغ بر یک

کارگردان:ایرج قادری.آغاز چهارمین
هفته نمایش در سینماهای استقالل ،الله،
مرکزی،پیوند،صحرا،جمهوری،انقالب،
توسکا،ادئون ،ماندانا و رنگین کمان

1985

1985

 12فروردین

بر اثر بمباران تهران
توسطجنگندههای
عراقی ،ده ها نفر به
شهادت رسیدند.

 19اردیبهشت

 18فروردین

ورود خاویر پرز دکوئیار دبیرکل
سازمان ملل متحد به تهران برای
بررسی حمالت عراق به شهرها.

عملیات مهار کامل
سکوی نفتی نوروز به
شهادت  9نفر کارمند
شرکت نفت انجامید.

 25مرداد

 28اردیبهشت

سیدمجتبیهاشمی فرمانده گروه فدائیان اسالم،
در خیابان وحدت اسالمی تهران توسط
مجاهدین خلق(منافقین) به شهادت رسید.

 6تیر

روزنامه صبح آزادگان پس از  4سال
انتشار توقیف شد.

 6مرداد

شهادت امیر سرلشکر مسعود
منفرد نیاکی جانشین رئیس
اداره سوم (عملیات) ارتش.

پیروزی آیتاهلل
سیدعلیخامنهای
در انتخابات
ریاستجمهوری با 12
میلیون رأی.

 26شهریور

با حکم فرمانده کل
قوا ،سپاه پاسداران
موظف به تشکیل
واحدهای هوایی،
دریایی و زمینی شد.

