سال

1399

خیابان های ایران
حسینیه شد
برپایی باشکوه مراسم عزاداری
در ایام تاسوعا و عاشورا
در سراسر کشور
روزنامه ایران-
دوشنبه  10شهریور1399

صفحه  16سال بیست و هفتم شماره  7574سه شنبه  5اسفند  11 1399رجب  1442ایران قرن صدو هفتاد و پنج

از تیفوس در اول قرن تا کرونا در آخر قرن

درگذشت محمدرضا شجریان

خاموشی مرغ سحر

ِ
ســیاوش هنــر ایــران عزم
طــوس کرد تــا فــارغ از
درد تــن و رنــج دوران،
همســای ه حکیم ابوالقاسم
فردوســی و مهدی اخوان
ثالث شــود و بــه رفتگا ِن
بیبرگشــتی پیوســت که
جای خالیشــان حسرتی
ابدی بــر دل دوســتداران
فرهنــگ و هنر کهن ایران
مینشاند .استادمحمدرضا
شــجریان متولــد اول مهر
 ۱۳۱۹در مشهد 17 ،مهرماه
1399بعد از سال ها بیماری
و رنج درگذشت و سه روز
بعد در خاک طوس برای همیشه آرام گرفت.
روزنامه ایران در یادداشتی نوشت« :خاک پای مردم ایران» امضای شجریان بود .پای نامههایی
که استاد مینوشت این لقب همیشه به چشم میخورد .شجریان خالصانه مردم را دوست داشت.
این عالقه البته دوسویه بود و مردم هم او را بسیار دوست داشتند .هنگام کنسرتهایش بسیاری
از سراســر ایران میآمدند اما نکت ه جالب این بود که مردم عادی برای استاد آشنا بودند؛ چنان
آشــنا که پیش اســتاد سهمیه بلیت و دعوتنامه اختصاصی داشتند! ســال  1390که استاد اولین
نمایشــگاه ســازهای ابداعی خود را در خانه هنرمندان ایران برپا کرد ،عالقهمندان بیشماری
به دیدن ســازهای او آمدند .استاد خسته شــده بود اما لبخند از لبش محو نمیشد .آخر شب،
چراغهای خانه هنرمندان را خاموش کردند و پایان ســاعت نمایشــگاه اعالم شــد .اما عدهای
ماندند .استاد توصیه برخی همراهانش را نپذیرفت که از در پشتی خانه هنرمندان خارج شود.
او از در اصلی رفت تا مردم را ببیند ،با آنها حرف بزند و عکســی به یادگار بگیرد .میگفت:
«شاید دیگر فرصتی نشود با برخی از این مردم دیدار کنم».

بریدهجریده

ویروس مرگ در ایران

فرزانه قبادی /در حالی که شمارش معکوس برای پایان
قرن چهاردهم هجری شمسی آغاز شده ،نام کرونا بیش
از یک ســال اســت که در صدر کلیدواژههای اخبار و
زندگــی مــردم خودنمایی میکند .آخریــن روز بهمن
 1398و مــرگ دو فرد مبتال به این ویروس در شــهر قم
تأیید شــد .این نقطه آغازی بود بر ســالی پر از التهاب و
خبرهــای تلخ و روزهای پرتشــویش و اضطراب .وزیر
بهداشت در روزهای ابتدایی انتشار این خبر اعالم کرد:
«کرونا از آنفلوانزای  H1N1خطرناکتر نیست و کام ً
ال
قابل کنترل اســت» اما کرونا نشان داد که کنترل آن کار
آســانی نیســت .شــهرهای ایران یکی پس از دیگری با
کرونا درگیر شدند و نمودارهای صعودی ابتال و مرگ
و میر نشــان دادند که کرونا قرار نیســت بــه این زودی
بساطش را برچیند.سازمان بهداشت جهانی در  22بهمن
«کووید»19

 ،1398بیماری ناشــی از ویروس کرونــا را
نامید .هر روز با تکمیل مطالعات دانشــمندان ،اطالعات
جدیدی درباره نحوه انتقال و ابتال به این بیماری توســط
نهادهای بینالمللی ،از جمله ســازمان بهداشــت جهانی
اعــام میشــد 21.اســفند همان ســال رئیس ســازمان
بهداشــت جهانی اعالم کرد مردم  115کشور در دنیا با
بیماری کووید 19درگیر شدهاند و شیوع کرونا در جهان
به سطح پاندمی (اپیدمی در مقیاس بزرگ) رسیده است.
از ابتدای ورود بیمــاری کووید 19به ایران ،نمودار ابتال
بــه آن صعودی بود .ســه بار آمار ابتــا و مرگ ومیر بر
اثر کرونا در کشــور به اوج رســید ،در موج سوم که در
زمســتان  1399اتفاق افتاد ،آمار فوتیهای کرونا به مرز
 500نفر در روز رســید .بالغ بــر  110میلیون نفر مبتال و

پرچم ایران بر قله یکی از معروفترین کوههای سوئیس نقش بست

شد .روزنامه گاردین نیز عکس برج آزادی منقوش به
پرچم کشــورهای درگیر با کرونا از جمله سوئیس را
بهعنوان یکــی از بهترین عکسهای روز انتخاب کرد
و نوشــت« :این یک پیام تقدیــر از متخصصان حوزه
بهداشت و درمان بود که میکوشند مانع بیماری همه
گیر کرونا شوند».
روزنامه ایران -دوشنبه  ۸اردیبهشت ۱۳۹۹

نخستین ماهواره نظامی ایران با موفقیت پرتاب شد

«نور»ایرانیدرمدار ۴۲۵کیلومتریزمین

روزشمار

گردآوری:محمدگرشاسبی  1فروردین

1399

آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب ،سال
 1399را سال «جهش
تولید»نامگذاری
کردند.

میشــود ،گفت :تــا پیش از این فقــط ابرقدرتها از
این فناوری برخوردار بودند و کشــورهای دیگر فقط
مصرف کننده هستند .دســتیابی به فضا یک انتخاب
نیست ،بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است و باید
جایگاهمان را در فضا پیدا کنیم.
روزنامه ایران -پنجشنبه  ۴اردیبهشت ۱۳۹۹

 18فروردین

آغاز محدودیت
خروج از خانه برای
مقابله با شیوع کرونا.

درسوگفقیهنواندیش

 23اردیبهشت

در حادثهای که حین
انجام مانور دریایی در آب
های بندر جاسک رخ داد
 19نفر از دریادالن نیروی
دریایی ارتش به شهادت
رسیدند.

شــامگاه جمعه  ۱۲اردیبهشــت 1399
فیلم «خــروج» ابراهیم حاتمــی کیا با
ظرفیت تکمیل پارکینگ شماره  ۳برج
میالد بهعنوان اولین فیلم بعد از انقالب
در طرح «ســینما ماشین» به نمایش درآمد.سینما ماشــین تجربه تازهای در
سینمای ایران نیست .سینما درایوین حداقل سابقهای  ۵۰ساله دارد و پیش از
انقالب این طرح در دو نقطه از تهران (ســینما درایوین تهرانپارس و ونک)
تجربه شده بود.
روزنامه ایران  -یکشنبه  ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۹
توقفتولیدپرتیراژترینخودرویکشور

پرایدبهپیکانپیوست

 25اردیبهشــت ســال  ،1384اســحاق
جهانگیری ،وزیر وقــت صنایع و معادن
به کارخانه ایران خودرو رفت و امضای
خداحافظی کشــور را با تولید پیکان که
قریب به  ۳۸ســال در این کارخانه تولید
میشد ،زد و روز پنجشنبه  ۱۶مرداد  1399با حضور محمود واعظی رئیس دفتر
ریاست جمهوری ،آخرین خودروی پراید نیز به موزه سایپا رفت.
ســال  ۱۳۷۰دولت تصمیم گرفت که به جای خودروی رنو که در ســاپیا تولید
میشــد ،خودروی با صرفهتر و کم مصرف تری را تولید کند .شــرکت سایپا،
با شــرکت کیا موتورز کره جنوبی وارد مذاکره شــد و توانست خط تولید دو
خــودروی پراید را کــه در ایران به مدلهای هاچ بــک و صندوق دار معروف
شدند ،وارد ایران کند.در سال  ۱۳۷۲اولین خودروهای تولید شده پراید در ایران
وارد خیابانها شــد .قبل از آنکه آنها وارد خیابانها شوند ،سایپا فراخوانی داد تا
اســمهای تازهای روی این خودروها بگذارند که نامهای نسیم و صبا برای آنها
انتخاب شد که با اعتراض شرکت کیا موتورز این نامها برداشته شد و با موافقت
کره جنوبی نام پراید روی آنها گذاشته شد .طی  ۲۷سال ۶ ،میلیون و  ۲۹۲هزار و
 ۲۰دستگاه تولید شد و لقب پرتیراژترین خودروی کشور را گرفت.
روزنامه ایران -یکشنبه  19مرداد 1399

 2خرداد

برای نخستین بار
مراسمراهپیمایی
روز جهانی قدس
بهدلیل شیوع
ویروس کرونا
برگزار نشد.

 17خرداد

آغاز رسمی تبدیل
پادگان  06ارتش
در تهران به پارک
با حضور فرمانده
کل ارتش و
شهردار تهران.

شد بسیاری از مراکز عمومی ،آموزشی و تفریحی تعطیلی
چندین ماهه را تجربه کنند .قدرت نمایی کرونا برگزاری
بسیاری از رویدادها را هم تحت تأثیر قرار داد .جشنوارهها و
رویدادهای ملی و مذهبی با شکل و شمایلی جدید و متأثر
از کرونا برگزار شــدند و یا برگزاری آنها به زمان دیگری
موکول شد .کنکور یکی از مهمترین رویدادهایی بود که
تحت تأثیر شــیوع کرونا قرار گرفت و با واکنش بسیاری
از سوی خانوادهها و داوطلبان نگران روبهرو شد .داوطلبان
کنکــور خواهان لغو برگــزاری آن بودند ،اما مســئوالن
بر رعایــت دقیق پروتکلها تأکید داشــتند .اعتراضات به
برگــزاری کنکور چندبار تاریخ برگزاری را تغییر داد ،اما
در نهایت کنکور  99با تأخیری چندماهه برگزار شــد و از
میانه سال تحصیلی ،دانشجویان جدید دانشگاهها در مقاطع
مختلف ،در کالسهای آنالین حاضر شدند.
چند ماهی که از پاندمی کرونا گذشت ،زمزمههایی مبنی
بر تولید واکسن و شروع آزمایشهای مربوط به آن منتشر

آیتاهلل شیخ یوسف صانعی دار فانی را وداع گفت

اکرانخروج
ِ

همبستگیباایرانبرفرازآلپ

نخســتین ماهواره نظامــی با موفقیت در مــدار زمین
قرار گرفــت .ماهواره «نور» نخســتین ماهواره نظامی
جمهوری اســامی ایران صبح دیروز [چهارشــنبه 3
اردیبهشــت  ]۱۳۹۹از ماهــواره بر «قاصــد» که یک
ماهواره بر سه مرحلهای و دارای سوخت ترکیبی جامد
و مایع و بدنه کامپوزیتی اســت از کویر مرکزی ایران
و توسط ســپاه پاسداران انقالب اســامی با موفقیت
پرتاب و در مــدار  ۴۲۵کیلومتری زمین قرار گرفت.
سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره
موفقیت عملیات ارســال ماهواره نور بــه مدار زمین
و دســتیابی ایران بــه فناوریهای ضــروری برای این
عملیات که شــامل دستیابی به فناوری موشک دارای
سوخت ترکیبی و بدنه سبک غیرفلزی و کامپوزیتی

دو میلیون و پانصــد مورد مرگ بر اثر ابتال به کووید19
ردپایــی بود که کرونا در جهان از خود باقی گذاشــت.
ســهم ایران از این آمار بالغ بر یک میلیون و پانصدهزار
مبتال و  59هزار کشته بود.
ویروســی که  300نفر از اعضای کادر درمان قربانی آن
شدند؛ نرجس خانعلیزاده پرستار گیالنی نخستین قربانی
کووید 19در میان کادر درمان کشور بود و آخرین مورد
آن طیبه صادقیان سوپروایزر بیمارستان پیامبر اعظم(ص)
قشم در روز اول اسفند  1399بود.
کرونا بعضی از بزرگان هنر و ورزش و فرهنگ ایران از
جمله چنگیز جلیلوند ،کامبوزیا پرتوی ،خسرو سینایی،
اکبر عالمی ،بدرالزمان قریب ،پرویز پورحسینی ،مهرداد
میناوند و علی انصاریان را هم از پا درآورد.
در بعد اقتصادی و اجتماعی امــا کرونا روی دیگری را
به مردم نشــان داد .در کنار تمام آمارهای نگران کننده
کرونا ،ایرانیها با یک بحران اقتصادی هم دست و پنجه
نــرم میکردند .همین بحران بود کــه قرنطینه را در میان
قشر بزرگی از جامعه تبدیل به یک معضل بزرگ کرد.
یکی از راهکارهــای در امان مانــدن از کرونا طبق اعالم
ســازمان بهداشــت جهانی ،رعایت فاصله میــان افراد در
اجتماع بود .قرنطینه شهرهای بزرگ دنیا آغاز شد .تردد در
شهرها ممنوع اعالم شد و بسیاری از کسب و کارها تعطیل
شدند .در ایران اما وزارت بهداشت قاطعانه اعالم کرد« :به
هیچ وجه با قرنطینه موافق نیستیم قرنطینه مربوط به قبل از
جنگ جهانی اول اســت» اما تاختن کرونا در کشور و باال
رفتن آمار ابتال و مرگ و میر باعث شد مسئوالن تصمیم به
اجرای طرحهای «محدودیت تردد» بگیرند .امری که باعث

تماشایاولینفیلمبعدازانقالب
درطرحسینماماشین

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

ســوئیس در اقدامی نمادین با نمایــش پرچم ایران بر
یکی از معروفترین قلههای رشــته کوه آلپ با مردم
کشورمان در مواجهه با ویروس کرونا همدردی کرد.
ســفارت ســوئیس در تهران در صفحه رســمی خود
نوشــت« :در بحبوحــه بحران کرونا ،شــنبه شــب در
نمادینترین کوه ســوئیس ،ماترهــورن ،پرچم ایران
نشــان داده شــد تا به مردم ایران پیام امید ،استقامت و
قدرت بفرســتد ».ماترهورن یکی از بلندترین قلهها در
آلپ با  ۴۴۷۸مترارتفاع در مرز ســوئیس و ایتالیا است
که به وســیله نورپردازی در هر شــب ،تصویر پرچم
کشــورها روی آن تابانده میشــود.روز  ۱۲فروردین
نیز در ایران با اجرای برنامه ویدئو مپینگ (نورپردازی
ســه بعدی) در برج آزادی تهران با تمامی کشورهای
درگیر با ویروس کرونا اعالم همبســتگی و همدردی

شعبان استخوانی رفت
«محمدعلی کشاورز» بازیگر
برجسته سینما ،تئاتر و تلویزیون
روز  ۲۵خرداد 1399درگذشت
روزنامه ایران-
دوشنبه  26خرداد 1399

 ۱۲تیرماه

یکی از
ساختمانهای
تأسیسات
هستهاینطنز
دچار انفجار و
آتشسوزی شد.

 3مرداد

تعرضجنگندههایامریکایی
به هواپیمای مسافربری ماهان
در آسمان سوریه .آنها تالش
کردند پدافند سوریه را به
اشتباه انداخته تا به هواپیمای
ایرانی شلیک کنند.

آیتاهلل حاج شیخ یوسف صانعی ازمراجع تقلید برجسته شیعه
روز گذشته[شــنبه  22شــهریور  ]1399بهدلیل عارضه سکته
قلبی در بیمارستان نکویی قم دار فانی را وداع گفت .آیتاهلل
صانعى ،در سال  1316در روستاى نیکآباد اصفهان متولد شد.
در سال  1325وارد حوزه علمیه اصفهان شد و  5سال بعد ،براى ادامه
تحصیل به قم رفت .از سال  1334تا سال  1342یعنی زمان تبعید امام
خمینی(ره) به نجف ،از شاگردان امام(ره) بود.در  22سالگى توانست
به مرحله اجتهاد دســت یابد .از سال  1354رسماً تدریس خارج فقه

شــد .تابستان  1399روســیه اعالم کرد نخستین واکسن
کرونا را با موفقیت تولید کرده است .به مرور کشورهای
دیگــر از نتایج موفقیتآمیــز در تولید واکســن کرونا
خبر دادند .با آغاز ســال جدید میالدی بعضی کشورها
واکسیناســیون با واکســنهای «فایزر» و «بیون تک» را
آغاز کردند .وزارت بهداشــت از ورود واکسن روسی
و چینی به کشــور خبر داد و  21بهمن ماه واکسیناسیون
کادر درمان در ایران با تلقیح واکســن «اسپوتنیک وی»
ساخت روسیه آغاز شــد.روزهای پایانی سال  1399در
حالی میان بیم و امید نجاتبخشی واکسن سپری میشود
که مقامات بهداشت و درمان در کشور ،نسبت به ورود
ویروس جهشیافته کرونا ابراز نگرانی میکنند و از موج
چهارم کرونا میگویند .هنوز کسی نمیداند ماسکها تا
چه زمانی میهمان چهره آدمهای دنیا خواهند بود و کرونا
قرار اســت تا چه زمانی به یکهتازی خود ادامه دهد و در
آینده چه چهره جدیدی از خود نشان دهد.

را با کتاب زکات در مدرســه حقانى (شهیدین)
آغاز کرد.پس از انقالب اسالمی ،در سال ۱۳۵۸
از سوی بنیانگذار انقالب بهعنوان یکی از فقهای
شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد .او سه
ســال بعد از این ســمت کنارهگیری کرد و پس
از آن از ســوی امام(ره) به دادســتانی کل کشور
منصوب شد .او از سال  1361تا  1364که از مقام
دادستانی کل استعفا داد ،در این سمت باقی ماند .آیتاهلل صانعی که
پس از کنارهگیری از مناصب رسمی به حوزه علمیه قم بازگشته بود،
رساله عملی خود را در سال  1372منتشر کرد.
روزنامه ایران  -یکشنبه  23شهریور 1399

شهادت دکتر محسن فخری زاده

تروردانشمندایرانیدرآبسرددماوند

بعدازظهر جمعه [ 7آذر  ]۱۳۹۹در آبســرد
شهرســتان دماوند ،یک تیم تروریســتی،
خودروی حامل محسن فخریزاده رئیس
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح را مورد حمله قرار
دادنــد .در جریان درگیــری تیم حفاظت
ایشان با تروریســتها محسن فخریزاده
بشدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد.
متأسفانه تالش تیم پزشــکی برای احیای

ایشــان موفق نبود و این دانشــمند ارشــد
کشوربه شهادت رسید.خبرگزاری تسنیم
در تشــریح جزئیات این اقدام تروریستی
مینویســد« :ایــن عملیات ترور ســاعت
 ۱۴:۳۰جمعه انجام شده است .در این اقدام
تروریستی ،ابتدا یک دستگاه خودرو نیسان
در میدان خلیج فارس آبسرد در حین عبور
خودروی دانشمند هستهای کشورمان خود
را منفجر میکند و سپس عامل بعدی اقدام

بــه تیراندازی رگباری کرده که در پی آن
یکی از محافظان شــهید فخریزاده  ۴تیر
خورده و آقای محســن فخریزاده نیز در
پــی انفجار و اصابت تیر ،پــس از انتقال با
بالگرد به بیمارستان شهید شده است».
روزنامه ایران -شنبه  ۸آذر ۱۳۹۹

موشکبالستیکایرانبابرد ۱۸۰۰کیلومتردراقیانوسهند

در رزمایش موشکی پیامبر اعظم(ص) ۱۵
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،موشکهای
بالســتیک نقطه زن با دقت باال علیه اهداف
زمینی و دریایی مورد استفاده قرار گرفت.
در یــک مورد ،موشــک بالســتیک با برد
 ۱۸۰۰کیلومتــر ،از عمــق خــاک ایران به
ســمت یــک هــدف دریایی فرضــی در
اقیانوس هند شــلیک شــد ،یــک تمرین
نظامی که سرلشکر باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ایران آن را معنادار توصیف

 25آبان

برای نخستین بار،
شناسنامهفرزندی
با مادر ایرانی و
پدر خارجی به
ثبت رسید.

کرد .معناداری این رزمایش را از این جهت
میتوان دریافت که ساعتی بعد ،رسانههای
غربی گزارش کردند که این موشــک ،در
فاصله  ۱۶۰کیلومتری ناو هواپیمابر «نیمیتز»
امریــکا به هدف فرضی خود اصابت کرده
اســت.رزمایشهای اخیر ،ابتــدا با تمرین
بزرگ رزم پهپادی ارتش آغاز شــد که در
آن برای نخستین بار ،پهپاد انتحاری و ضد
رادار «آرش» از محفظــه قابل حمل پرتاب
شــد .این پهپادهای انتحاری با طی مسافت

 1بهمن

 5دی

 ۱۴۰۰کیلومتــر از ســواحل مکران هدف
پیشبینی شده در منطقه تمرین را با موفقیت
منهدم کردند .همچنیــن در این رزمایش،
زیردریایــی بومی فاتح برای نخســتین بار
عملیات شلیک «اژدر» را انجام داد.
روزنامه ایران -دوشنبه  ۲۹دی ۱۳۹۹

 22بهمن

در جشنواره فیلم فجر ،یدو (فیلم) ،مهدی جعفری
اولیننمایشگاهبینالمللی
بر اثر ریزش بهمن
(کارگردانی برای فیلم یدو) ،آیدا پناهنده و ارسالن
کتاب بهصورت مجازی،
در ارتفاعات
دارآباد تهران  9بهدلیل شیوع ویروس کرونا که امیری (فیلمنامه برای فیلم زاالوا) ،رضا عطاران
تا  6بهمن برقرار بود و همه (بازیگر مرد) ،رویا افشار (بازیگر زن) ،حامد ثابت
کوهنورد جان
(موسیقی) سیمرغ گرفتند و ابلق (نرگس آبیار)
ایرانیان با تخفیف  25درصد
خود را از دست
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد.
امکان خرید کتاب داشتند.
دادند.
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 4فروردین

سیل در  ۱۳استان آذربایجان شرقی،
بوشهر ،چهارمحال و بختیاری،
خراسان جنوبی ،سمنان ،سیستان و
بلوچستان ،فارس ،قزوین ،قم ،کرمان،
کهگیلویه و بویراحمد ،مرکزی و
هرمزگان در ایران  ۷کشته ۱۵ ،زخمی
و  ۲نفر مفقود برجا گذاشت.

 24اردیبهشت
 15اردیبهشت

درگذشت نجف
دریابندری مترجم و
نویسنده برجسته کشور.

ارسال پانسمان
مخصوص کودکان
پروانهای به ایران با
حمایتیونیسف.

 6خرداد

رومینا دختر
گیالنیبهدلیل
فرار از خانه،
توسط پدرش با
داس کشته شد.

 10تیر

آتشسوزی در
کلینیک پزشکی سینا
اطهر در تجریش
تهران ،منجر به
کشته شدن  ۱۹نفر
و مصدوم شدن ۱۴
نفر شد.

 15تیر

زدن ماسک در
شهرهای بزرگ،
برای مقابله با
شیوع کرونا
اجباری شد.

 17شهریور
فیلم«خورشید»
ساختهمجید
مجیدی برنده
جایزه فانوس
جادویی
جشنواره ونیز
شد.

 29آذر

در فینال لیگ
قهرمانانآسیا
پرسپولیس به اولسان
هیوندای کره جنوبی
باخت و برای دومین
بار نایب قهرمان
آسیا شد.

 9دی

اولین تست
واکسن ایرانی
«کوو ایران»
روی یک
بانوی ایرانی.

 22بهمن

نخستین راهپیمایی
 22بهمن با خودرو و
موتورسیکلت،بهدلیل
جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا.

