نی
مه دوم
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شرکت راه آهن شهری تهران
و حومه « مترو»

کنترل غیر محسوس ترافیک تهران

حرکت اولین قطار مترو از میدان امام
خمینی تا مرقد مطهر امام خمینی (ره)
نویدبخش خبرهای بهتر برای آینده مترو
در تحوالت شبکه ارتباطی تهران بزرگ ...
گامی دیگر برای سازندگی

صفحه    16سال بیست و ششم   شماره    7522دوشنبه  1دی 6 ۱۳۹۹جمادی االول   1442ایران قرن صدوسی و شش

سفر مقام معظم رهبری به آذربایجان غربی

مخالفان و موافقان تمدید ریاست جمهوری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

آذربایجانغربی
ورود نور ،بارش عشق

ریاستجمهوری 3دورهاینشد

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب روز  27شــهریور ،پس از مراسم
استقبال وصفناپذیر مردم آذربایجان غربی ،وارد شهر ارومیه شدند.
ایشــان با تشکر از اســتقبال پرشــور مردم ارومیه و مردم اطراف ،آذربایجان را
منطقهای تاریخی ،پرافتخار ،سربلند ،خوش سابقه و فداکار خواندند و در جمع
مردم این شهر فرمودند« :مردم این منطقه ،با اینکه خیلی سختیها دیدند و با وجود
تحریکات دشمنان ،توانستند اوالً با شجاعت و با مقاومت و ایستادگی ،دشمنان
را بیرون کنند ،ثانیاً  -و از این باالتر  -همان برادری گذشــته را ،باز هم در بین
خودشان برقرار کردند .گروههای مسلمانان با یکدیگر متّحد شدند و تحت تأثیر
تحریک دشمن قرار نگرفتند و جنگ شیعه و سن ّی ،جنگ ترک و کرد ،جنگ
مســلمان و مسیحی به راه نینداختند .این رشــد مردم این استان را نشان میدهد.

من همیشه در دلم ،این رشد مردم استان را تحسین کردهام .این یکی از سوابق
مردم این اســتان اســت »....دیدار با مردم شهرهای مختلف این استان و دیدار با
خانواده معظم شهدا ،ایثارگران و جانبازان و همچنین بانوان استان بخشی دیگر از
برنامههای رهبری در این استان بود.

یک فیلم با صدها جایزه

بچههایآسمان

پسری ب ه نام علی میخواهد سوم شود؛ این سادهترین
روایت از فیلمی ایرانی اســت که در تابســتان سال
 1375ساخته و چند ماه بعد جهانی شد تا جایی که
لقب نخســتین فیلم ایرانی را به خود اختصاص داد
که در فهرست نهایی  5فیلم بخش خارجی اسکار
جای گرفته ،البته در نهایت رقابت را به فیلم مشهور
«زندگی زیباست» باخت.فیلم بچههای آسمان قصه
پسربچهای اســت که کفشهای خواهرش زهرا را
گم میکند و از آنجایی که خانواده توان مالی برای
خرید کفش جدید را ندارد با خواهر قرار میگذارند
که صبحها زهرا کتانی علی را بپوشد و ظهرعلی در
مسیر منتظر پایان مدرسه زهرا و آمدن او شود تا کتانی
را از زهرا گرفته و به مدرسه برود؛ تا اینکه در مدرسه
یک مســابقه دوومیدانی برگزار میشود و در آن به
نفر ســوم یک کفش کتانی جایزه میدهند و علی
تصمیم میگیرد که سوم شود.
بچههای آسمان بهکارگردانی مجید مجیدی مورد
تحســین منتقدان داخلی و خارجی قــرار گرفت و

بریدهجریده

جوایز بســیاری از جمله جایزه جشنواره بینالمللی
فیلم مونترال را به دســت آورد و نشریه فارن پالیسی
بچههای آسمان را جزو  ۱۰فیلم برتر تاریخ سینمای
ایران انتخاب کرد .این فیلم همچنین برنده ســیمرغ
بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر ،برنده سیمرغ
بلورین بهترین کارگردانی جشنواره فیلم فجر ،برنده
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم فجر و
برنده ســیمرغ بلورین بهترین تدوین جشنواره فیلم
فجر شــد.مجید مجیدی بازیگر نقش «علی» (فرخ
هاشمیان)رابهدلیلگریههایشانتخابکرد.مجیدی
وقتی در کالس چشمش به هاشمیان افتاد که بهدلیل
جاگذاشتندفترنقاشیاشگریهمیکرد،تصمیمش
را گرفت؛ زیرا در فیلم صحن ه بســیار مهمی وجود
داشــت که بازیگر نقش علی باید گریه میکرد و
همین شد که مجیدی جمعبندی نهایی اش را انجام
داد .مجید مجیدی در خاطرات خود از ساخت این
فیلم گفته اســت«:بچههای آســمان توسط چندین
شرکت فیلمســازی رد شــده بود و آنها میگفتند

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی
رئیس مؤسسه رازی

الیحه یک فوریتی ایجاد استان قم دیروز از تصویب مجلس شورای
اســامی گذشت .به موجب این الیحه ،استان قم به مرکزیت شهر
قم ،متشــکل از بخش های مرکزی خلجستان ،جعفرآباد و کهک
ایجاد می شود.پرســنل ســازمانی ،وســایل و تجهیزات ،بودجه و
اعتبارات مربوط نیز به موجب این الیحه ،به تناسب از محل امکانات
استان تهران کسر و به استان جدید قم تخصیص و منتقل می شود.
به موجب الیحه پیشــنهادی دولت کــه جایگزین الیحه مصوب
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور شد ،هیأتی به ریاست معاون
اول رئیس جمهــوری و عضویت وزیران کشــور ،امور اقتصادی

ایران تنها کشــور سازنده دونوع واکسن ضد سالک در جهان است .این واکسنها
به سفارش سازمان بهداشت جهانی در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
ســاخته شــده و فرمول و امتیاز آنها به نام ایران به ثبت رسیده است .دکتر علی اکبر
محمدی ،رئیس مؤسســه تحقیقــات واکســن و سرمســازی رازی حصارک در
گفتوگو با خبرنگاران ضمن اعالم این مطلب افزود :میزان تولید  ۵۵نوع واکسن در
این مؤسسه ،امسال به دو میلیارد و ۵۰۰واحد (دوز) میرسد که از لحاظ تنوع و میزان
تولید ،جمهوری اسالمی ایران مقام اول را در آسیا دارد و نیز در شمار  ۱۰کشور مهم
تولیدکننده انواع واکسن در جهان است .تولیدات مؤسسه رازی و ۵شعبه آن در حال
حاضر عالوه بر تأمین نیازهای داخلی ،به کشورهای افغانستان ،آذربایجان ،تانزانیا،
آلبانی ،مجارستان و اسپانیا صادر میشود .همچنین تولید برای جایگزینی واردات،
ساالنه  ۶۰میلیون دالر صرفهجویی ارزی در پی دارد .امسال حدود  ۴۵میلیون واحد
واکسن فلج اطفال تولید خواهد شد که بخشی از آن به دو کشور افغانستان و پاکستان
صادر میشــود .با مشارکت مؤسسه رازی و «بریو» فرانسه که یک مرکز تحقیقاتی
است ،قرار است یک بنیاد تحقیقاتی علمی در ایران ایجاد شود.
روزنامه ایران  -چهارشنبه  29فروردین 1375

 18اردیبهشت

گردآوری:محمدگرشاسبی
 5فروردین

درگذشتمحمداسماعیل
رضوانی پژوهشگر و مورخ و
خالق «عالم آرای عباسی».

و دارایی و رؤســای ســازمان هــای برنامه و بودجه امــوراداری و
استخدامی کشور مسئول اجرای مفاد این الیحه می باشند.
روزنامه ایران -چهارشنبه  5اردیبهشت 1375

نخستین نوزاد حاصل از جنین منجمد شده ،در ایران به دنیا آمد

خبرگزاری جمهوری اســامی :نخســتین نوزاد
حاصل از جنین منجمد شــده در مؤسسه رویان
وابسته به جهاد دانشگاهی متولد شد.
دکتر مجتبــی رضازاده عضو گــروه تخصصی
مؤسسهرویاندربخشجنینشناسیگفت«:روش
انجماد بــه عنوان روش کمکی برای لقاح خارج
از رحم انجام میشــود .در روشهای لقاح خارج از رحم جنینهای
زیادی تولید میشوند که بعد از استفاده یکی از آنها بقیه از بین میروند
و اگــر جنین به هر دلیل از بیــن برود برای تولید تخمکهای جدید،
بیمار باید دارو استفاده بکند که این مسأله ضمن عوارض جانبی ،هزینه
زیادی به همراه دارد؛برای جلوگیری از این ضررها در شهریورماه سال
 ۱۳۷۲طرح انجماد جنین را با انجماد جنینهای موش آغاز کردیم که
بعد از مدتی به موفقیتهایی دست یافتیم .پس از اطمینان در این باره

ساخت ساختمان جدید
مجلس شورای اسالمی در
بهارستان تهران آغاز شد.

 12خرداد

اولین نفتکش کوه پیکر
و دوجداره متعلق به
ایران وارد آب های
جزیره خارک شد.

کشور داشت .آیتاهلل محمد یزدی رئیس
وقت قــوه قضائیه با این موضوع مخالفت
کــرد و علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت
مجلس هم در ســخنانی گفت«:من با این
کار مخالفم .تغییر قانون اساسی به معنای
این اســت که نیروی دیگری در کشــور
وجود ندارد و این توهین به مردم اســت و
این یک ضایعه است .قانون اساسی کشور
به هر مناســبتی نباید تغییر کنــد و اگر به
هر بهانهای بخواهیم قانون اساســی را زیر
سؤال ببریم به معنی سســت کردن قانون
اساســی اســت ».حبیباهلل عسگراوالدی
عضو ارشــد مؤتلفه هم با اشــاره به اینکه
«قانــون اساســی ،حکومــت موروثــی و
مادامالعمــر را نمیپذیریــد» ،گفت«:این
تصــور که شــخص دیگری شایســتگی
احراز پست ریاســتجمهوری را ندارد،
اشتباه است .این ســخن ،که غیر از آقای
هاشمی رفســنجانی شخص دیگری برای
ریاســتجمهوری وجود ندارد ،توهین به
انقالب و توهین به رجال سیاســی و عقیم

معرفی کردن انقالب است».
امــا جدیتریــن مخالف تمدیــد دوره
ریاســت جمهــوری آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی ،خود او بود و همین شد که
حامیان سیاســی اش هم در نهایت اقدام
جدی (در قالب طرح مجلس یا پیگیری
از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام)
انجام ندادند .مرحوم احمد بورقانی چند
ســال بعــد در روزنامه شــرق روایتی از
دیدار خود با آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
نوشت که در آن آیتاهلل دلیل مخالفتش
با ســه دورهای شــدن ریاست جمهوری
اش را اینگونه بیان کرده اســت« :زمانی
که با تمدید دوره سوم ریاستجمهوری
مخالفت کردم ،بــا آگاهی بود و قصدم
کمک به نهادین ه شــدن دموکراســی در
کشــور بود .من همان زمان دریافته بودم
زمان بازنشســتگیام فرا رســیده است...
ی گری
نگرانــی قبلی و فعلی مــن افراط 
اســت .افراط آفت حرکت است .افراط
کاری ،همــه چیــز را خــراب میکنــد.
گروههــای تنــدرو در دوره ریاســت
ط کاری
جمهــوری من دســت به افــرا 
زدنــد و کارهــا را خــراب کردنــد .در
کشور ما اســام شیعی طرفدارانی جدی
دارد که حاضر هســتند بــرای آن خون
بدهند .حکومت پایههایش عمدتاً همین
مــردم هســتند .باید بــا مشــی عاقالنه به
دســتاوردهای محدود قانع بود؛ اعتدال و
تدریج .اگر مشی شــما اعتدال و تدریج
باشد ،من حامی شــما هستم؛ اما در برابر
تندروی کاری نمیتوانم انجام دهم .من
با اصل توسعه سیاسی و اجتماعی موافقم
ولی با افراط نمیتوانم کنار بیایم»...

راه آهن تاریخی مشهد ـ سرخسـ تجن
بهبهرهبرداریرسید

«قم» استان شد

امتیاز ساخت انواع واکسن در جهان
به نام ایران ثبت شد

در سال گذشته این روش را روی چندین
مورد انســانی انجام دادیم که با موفقیت
همــراه بود و جنینها بــرای قرار گرفتن
در رحم مادر آماده شدند و بدین ترتیب
روز [شنبه  22اردیبهشت  ]1375نخستین
نوزاد با این روش در بخش زنان مؤسسه
رویان با عمل ســزارین متولد شد .این نوزاد که پسر است بیش از سه
کیلوگرم وزن دارد و وضعیت عمومی او رضایتبخش توصیف شده
است.جنینهای منجمد شده در نیتروژن مایع نگهداری میشوند و اگر
جنین زن آبستن به هر طریقی از بین برود و یا بخواهد دومرتبه بچهدار
شود ،میتواند از جنینهای منجمد شده ذخیره استفاده کند .نخستین
نوزاد از جنین منجمد شده در دنیا در سال  ۱۹۸۳در استرالیا به دنیا آمد».
روزنامه ایران  -یکشنبه  ۲۳اردیبهشت 1375

 20خرداد

قطعه اول راه آهن تاریخی مشهد -سرخس -تجن با حضور سران
و رؤســای جمهوری کشــورهای مختلف جهان ،ساعت  ۹صبح
دیروز [دوشــنبه  ۲4اردیبهشت  ]1375به بهرهبرداری رسید .در این
مراسم آقای اکبر ترکان وزیر راه و ترابری طی سخنانی به تشریح
سابقه تاریخی جاده ابریشم و تأثیر اهمیت ساخت راه آهن مشهد–
ســرخس -تجن پرداخت و در ادامه گفت :بــا آغاز بکار این راه
آهن در سال حدود  ۸میلیون تن بار و یک میلیون نفر مسافر جابهجا
میشوند .سپس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران به همراه صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری
ترکمنستان از لوح یادبود راه آهن مشهد – سرخس پردهبرداری کردند .هاشمی رفسنجانی در مراسم گشایش خط
آهن مشهد -سرخس و در جمع سران و مقامهای بلندپایه بیش از  ۵۰کشور جهان تأکید کرد :این خط آهن نقطه
عطفی در تاریخ تحوالت همکاریهای اقتصادی منطقه و تحولی شگرف میباشد.با گشایش خط آهن مشهد-
سرخس  -تجن جاده ابریشم احیا شده است .امیدوارم این راه موجبات گسترش ارتباطات ملل منطقه با سراسر جهان
را فراهم کند ....رویداد تاریخی احداث خط آهن سرخس -تجن فردای روشنتری را نشان میدهد.آقای هاشمی
رفسنجانی از همکاری صمیمانه مقامهای جمهوری ترکمنستان بویژه آقای صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری این
کشور قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت :انگیزههای فوق و همکاری صمیمانه میان مقامهای دو کشور موجب شد
تا طرح احداث راه آهن مشهد -سرخس -تجن مورد توجه دو کشور قرار گیرد .با احداث و تکمیل این خط آهن
بندر لیان یونگ در شرق چین به بندرعباس متصل میشود و فاصله طوالنی کشتیرانی بدین ترتیب تقلیل مییابد و
ادامه این خط آهن از طریق ترکیه به بندر رتردام در ساحل اقیانوس اطلس متصل میشود.
قطار ابریشم از مرز ایران گذشت
قطار مسافری حامل آقای هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهوری و سران عضو اکو و دهها تن از مقامهای عالیرتبه از
 50کشور جهان ،بعدازظهر روز دوشنبه با عبور از خط آهن جدید سرخس -تجن وارد خاک ترکمنستان شد .با
حرکت این قطار رسماً اتصال آسیای مرکزی و چین به اروپا و خلیج فارس از طریق این خط آهن تحقق یافت .در
مرز ایران و ترکمنستان در نقطه اتصال خط آهن دو کشور ،رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان نوار اتصال خط
آهن را قطع کردند.
روزنامه ایران -سهشنبه  ۲۵اردیبهشت 1375

 17تیر

شرکت توتال بهطور
رسمی کار استخراج
نفت خود را در جزیره
سیری آغاز کرد.

س از آلمان و
ایران پ 
انگلیس ،سومین تبدیل
کننده کوره گازسوز
جهان شد.

 12مرداد

رسول خادم مدال طالی کشتی المپیک 1996
آتالنتا را از آن خود کرد و تیم ملی کشتی
آزاد ایران به مقام سوم کشتی المپیک رسید.

 21شهریور

با حضور حسن حبیبی معاون اول رئیس
جمهور ،بهرهبرداری از فاز اول کارخانه
مس توس در تربت حیدریه آغاز شد.

1375

شهریور

1375

قصهای فقط با یک بــرادر و خواهر و یک کفش!
هیــچ کس آن را تماشــا نمیکند .از ســوی دیگر
دوســتانم به من توصیه کردند این پروژه را رها کنم
اما من هرگز تســلیم نشــدم .من تهیه کنندهای پیدا
کــردم که پذیرفت ایــن کار را هرچند با بودجهای
مختصر انجام دهد و پس از اینکه فیلم ســاخته شد
صدها جایزه در سراسر دنیا دریافت کرد« .بچههای
آسمان» به بیش از  ۵۰زبان ترجمه شد و تمام دنیا آن
را تماشا کردند .داستان فیلم حتی توانست وارد کتب
درسی مدارس و دانشگاههای چندین کشور شود و
درنهایت این کار سخت ،موفقیت به ارمغان آورد».

 9ماه پیش از پایان دومین دوره ریاســت
جمهوری آیتاهلل اکبرهاشمی رفسنجانی
گروهــی از حامیــان سیاســی او یــک
خواسته مشــخص را مطرح کردند؛ ادامه
ریاســت جمهــوری آیتاهلل بــرای یک
دوره دیگــر .بحثی که اولین بار در ســال
 1373از سوی عطاءاهلل مهاجرانی ،معاون
حقوقی و پارلمانی وقت رئیس جمهوری
مطرح شــده بــود ولی بهصــورت جدی
از شــهریور ســال  1375و چند ماه پیش
از پایــان دومین دوره ریاســت جمهوری
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی پیگیری شد.
در شــهریور ســال  1375در جریان سفر
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی به اصفهان،
آیــتاهلل جاللالدین طاهــری امام جمعه
وقت اصفهــان که عضو مجلس خبرگان
قانون اساسی در ســال  1358هم بود ،در
جمــع مــردم ،گفت«:اگر مــا در مجلس
خبــرگان میدانســتیم شــخصیتی مانند
جنابعالی (خطاب به آقای هاشمی) عهده
دار منصــب ریاســتجمهوری خواهید
بود ،هرگــز محدودیتی را در انتخاب این
مســئولیت تصویب نمیکردیم ».او چند
روز بعــد در خطبــه نماز جمعــه اصفهان
باردیگر گفــت«:ای کاش خدا بر ما منت
بگذارد و آقای هاشمی رفسنجانی دوباره
به مقام ریاستجمهوری انتخاب شود».
 ۲۹شــهریور روزنامــه ســام نزدیک به
جریان چپ در گزارشــی نوشــت« :روز
گذشــته در راهــروی مجلــس این طور
شایعه شــد که تعدادی از نمایندگان ،که
اکثریت قریب بــه اتفاق آنها را طرفداران
کارگزاران تشکیل میدهند ،در صدد تهیه
یــک طومار به حمایت از آقای هاشــمی

رفســنجانی و درخواســت تمدیــد دور ه
ریاستجمهوری هســتند ».همچنین این
روزنامه چند روز بعد در گزارش دیگری
به نقل از عبداهلل نوری نماینده مجلس (که
پیش از آن مدتی مسئولیت وزارت کشور
را برعهده داشت) نوشت« :مصلحت نظام
اســامی و منافع کشــور ایجاب میکند
تا دوره ریاســت جمهوری آقای هاشمی
رفسنجانی برای بار سوم تمدید شود ...بنده
معتقدم نباید با استناد به منع قانون اساسی
ت جمهوری
در مورد تمدید دوره ریاســ 
آقای رفسنجانی دستهای خود را ببندیم.
از مــردم میخواهــم که بهعنــوان یک
وظیفه و برای قدردانی از آقای هاشــمی
و اســتمرار برنامههای سازندگی و توسعه
کشــور نگذارند که وی کنار بــرود ».او
همچنین در یکی دیگر از صحبتهایش
گفت«:بنده به دور از هرگونه جناحبندی
طبازی معتقد هســتم نباید با استناد به
وخ 
منع قانون اساســی در مــورد تمدید دوره
ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی
دستهای خود را ببندیم و کشور و نظام
اسالمی را از وجود چنین شخصیت ارزنده
و شجاع و مدیری محروم کنیم ».گروهی
از سیاســیون نزدیک به آیتاهلل هاشــمی
رفســنجانی حتی این موضــوع را مطرح
کردند که «اگر در مواردی مصلحت نظام
ایجاب کند ،مجمع تشــخیص مصلحت
میتوانــد برخالف قانون اساســی ،قانون
وضع کند».
مخالفان چه میگفتند؟
البته طرح تمدید دوره ریاست جمهوری
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،مخالفان
بسیاری هم در بین فعاالن و مقامات سیاسی

با تصویب مجلس شورای اسالمی

روزشمار

اولین مرحله طرح کنترل غیر محسوس
ترافیک از  20فروردین  1375در شهر تهران
و حومه اجرا و تخلفات رانندگی توسط
بازرسان مخفی ثبت و مورد پیگیری قانونی
قرار خواهد گرفت

1996

1996

 19اردیبهشت

 29فروردین

جالل مقدم بازیگر و منتقد سینما
درگذشت.

آغاز ساخت بنای
جدید کتابخانه ملی و
فرهنگستانهایجمهوری
اسالمی ایران.

 1تیر

 18خرداد

غالمحسین نقشینه بازیگر تئاتر ،سینما
و تلویزیون و خالق شخصیت ماندگار
دایی جان ناپلئون درگذشت.

تیم ملی فوتبال ایران
با گذشتن از سد نپال،
سریالنکا و عمان به جام
ملتهای آسیا  1996صعود
کرد.

 1مرداد

ایران مقام اول المپیاد جهانی
شیمی را برای سومین سال
پیاپی کسب کرد.

 3شهریور

تیم والیبال نشسته ایران
در پارالمپیک آتالنتا
قهرمان شد.

 23شهریور

مالقات اکبر هاشمی
رفسنجانی با نلسون
ماندال در آفریقای
جنوبی.

