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رویانا متولد شد

گوســفند از زمان مقــرر زودتر و با عمل
ســزارین به دنیــا آمد و نــام انتخابی او از
پژوهشکده رویان گرفته شد.
روزنامه ایران در گزارشی در روز  11آبان
 1385نوشت« :محققان پژوهشکده رویان
توانستند در یک کار بزرگ با انتقال حدود
 ۶۷جنین شبیهســازی شده گوسفند تولید
شده در آزمایشــگاه به رحم  ۳۵گوسفند
آمادهســازی شــده جهت انتقــال  ۳مورد
آبستنی موفقیت حاصل کنند که مطابق با

استانداردهای موجود باشد .اما یک مورد
آبستنی در ماه سوم ســقط شد .مورد دوم
آبستنی توانست دوره  ۵ماهه آبستنی را به
سالمت طی کند و به مرحله زایمان برسد.
اما یکی از مشکالت اصلی موجود در روند
شبیه ســازی ،مربوط به نقایص موجود در
بدو تولد نوزاد است .بهطوری که نقایص
مربوط به جفت و نیز نقایص متعدد ریوی،
قلبی ،کبدی و کلیوی درحدود ۹۰درصد
مــوارد تولد این جنین دیده میشــود که
علت اصلی مــرگ زودرس جنین در بدو
تولد اســت .براین اســاس نخستین جنین
حاصله نیز در اواخر دوران آبســتنی دچار
مشــکالت جفت شــد که نهایتاً منجر به
انجام ســزارین فوری در روز  ۱۴۳آبستنی

بریدهجریده

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

حاال همه صداها درهم تنیده شــدهاند،
به درو دیوار میکوبند و روی پنج خط
حامل جا نمیشــوند ،دلشان میخواهد
ملودیهایشــان را بلند بلند بخوانند ،اما
نفسشــان بند آمده ،فقط تمهای مرگ
را یادشــان میآید ،فقط از پس نواختن
نواهای سوگ برمیآیند .انگار خاطرهها
اجــازه نمیدهنــد درســت بنوازند .هم
اکنــون نزدیــک بــه ۳هفته اســت که
صداها تمام تالششان را کردهاند تا بیدار
شود،ولی نشده ،اما صدایشان را نشنیده تا بلند شود ،باز
سراغشان بیاید ،مرتبشان کند ،به رویشان بخندد و روی
پرده بنشاندشان.
ســاعت  ۱۰صبح اســت ،هیچ کدام از تالشها ثمری
نداشت ،نه تالشهای پیاپی پزشکان بیمارستان ایرانمهر،
نــه بازگویی خاطرات ،نه طنیــن آهنگها و صداهای
ماندگاری که از  ۱۳۵۱خلق شــدند و تا آخرین دقایق
ادامه داشــتند و نــه ترانهها ،هیچ کدام نتوانســتند او را
برگردانند.
بابک بیات درگذشــت ،خبری کوتاه و تلخ که از ۸
صبح یکشنبه [ 5آذر  ]۱۳۸۵به انواع و اقسام مختلف

حال چاپ شده است ،عبارتند
از« :طنــز آوران امروز ایران»،
«گریــه در آب»« ،قطاری در
مه»« ،ایستگاه بین راه»« ،پنجره
دن داش گلیر»« ،رؤیاهای مرد
نیلوفری»« ،شاید باور نکنید»،
«یک لب و هزار خنده»« ،حاال
حکایــت ماســت» وچندیــن
مجموعه دیگر که منتشر شده
است .صالحی از نام آورترین
و از همه مهمتر ،از عزیزتریــن طنزپردازان امروز بود
که بســیار ســهل و ممتنع قلم میزد .روان و راحت و
فارغ از هرگونه پیچیدگی و تصنع کالمی .آنچه اما او
را بزرگتر نشان میداد ،روح بزرگ و ادب و تواضعی
بود که همیشــه به همراه داشت و سرانجام در ایستگاه
بین راه پیاده شــد و دیگــر طنزپــردازان را در همان
قطاری در مه تنها گذاشــت .او خود در یکی از اشعار
طنــز میگفت :مرگ از پنجره بســته به من مینگرد/
زندگی از دم در /قصد رفتن دارد....
روزنامه اطالعات -چهارشنبه  12مهر 1385

8مهر
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اکبر پرداختند .در خرمشــهر شــمار زیادی از
مردم بهصورت خودجوش بــا برگزاری نماز
شکر در مساجد شهر بویژه مسجد جامع ،اعدام
صدام را تحقق وعده الهی دانســتند .عشــایر
عرب خرمشهر نیز با خوشحالی ،شیرینی و آش
نذری توزیع کردند .در آبادان نیز کاروانهای
موتوری با حرکــت در خیابانهای اصلی این
شــهر شــادمانی خود را از اعدام صــدام ابراز
داشتند .از کرانههای خلیج فارس نیز خبر رسید
شناورهای باری و صیادی با به صدا درآوردن
بوق ،خوشحالی خود را به نمایش گذاشتند.
روزنامه ایران  -دوشنبه  ۱۱دی ۱۳۸۵

وزیربهداشت از  IMODخبرداد

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی،
دیروز[شنبه 14بهمن  ]۱۳۸۵بهطور رسمی خبر
ثبت داروی ایرانی ضــد ایدز  IMODرا در
کشور اعالم کرد.
دکتر کامران باقری لنکرانی در مراســمی در
بیمارستان امام خمینی(ره) گفت :این دارو در
افزایش و تقویت سیســتم ایمنی بدن بیماران
مبتال بــه -HIV ایدز ،بســیار مؤثــر بوده و
باوجود دوره درمانی کوتاه مدت ( ۹۰روز) با
پیگیری حدود دو سال ،سیستم ایمنی بیماران
را تقویت و از عوارض ناشی از ضعف سیستم
ایمنی در آنان جلوگیری کرده است.
وزیر بهداشــت افزود :پیشــتر بــرای مقابله با
- HIV ایــدز ،از داروهــای ضــد ویروس
استفاده میشد .آنچه با ابتال به - HIV ایدز،
موجب مرگ و میر میشــود ،ضعف سیستم
ایمنی اســت .نمایانگر ضعف سیستم ایمنی،
کاهش ســلولهای دفاعــی بدن بویــژه نوع
 CD 4اســت و عالئــم ورود به مرحله ایدز
وقتی شــروع میشــود که تعداد این سلولها
به کمتر از  ۵۰۰میرســد .اطالعات ما نشــان
میدهد که داروهــای ضد ویروس ،با کنترل
تکثیر ویروس ،تعداد این سلولها را تا حدی

مخابره شد« :بابک بیات خالق
بیش از  ۱۰۰موســیقی فیلم و
 ۲۰آلبــوم موســیقی ،پساز
روزهــای ســخت بیمــاری
نارســایی کلیوی و در پی آن
رفتــن بــه کما ،درگذشــت.
بابک بیات[علی حسین بیات
زرنــدی مطلــق معــروف به
بابک بیــات متولد  ۲۳خرداد
 ۱۳۲۵تهران] در ابتدا کارش
را با ترانه سرایی و اجرای آن قطعات در رادیو آغاز
کرد و ســپس در اواخر دهه  ۴۰پا به عرصه ســاختن
موسیقی فیلم گذاشت و کارش را با ساختن موسیقی
فیلم «تنها مرد محله» در ســال  1351آغاز و با «به من
نگاه کن» شــهرام اسدی در ســال  1381تمام کرد.
در ســالهای اواســط دهه  ۷۰با تربیت شاگردانش،
نســل جدید خواننــدگان جدی موســیقی پاپ را به
موسیقی ایران معرفی کرد .بیات که از ابتدا به ترانه و
ترانه سرایی عالقه ویژهای داشت ،تا آخرین لحظات
دست از این کار نکشید».
روزنامه ایران  -دوشنبه  ۶آذر ۱۳۸۵

 28آبان

آیتاهلل سیدمهدی یثربی امام جمعه کاشان
و نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان
رهبری بهدلیل عارضه ریوی در  82سالگی،
دارفانی را وداع گفت.

خط تولید موتورملی گشایش یافت

تولید داروی ایرانی ایدز

روزشمار

گردآوری:محمدگرشاسبی

شد .بره متولد شده گرچه چند دقیقه اول با
مرگ نبرد کرد ولی بهدلیل مشکالتی قادر
به ادامه حیات نبود .براین اســاس «رویانا»
دومین گوسفند شبیهسازی شده بود که به
مرحله زایمان رسید و توانست با موفقیت
و سالمت متولد شود .خوشبختانه علیرغم
نارســاییهای بدو تولد با کمک تیمهای
تخصصــی دامپزشــکی و اطفــال رویانا
سالمت کامل حاصل کرد».
«محمدحســین نصراصفهانــی» ناظــر و
مجری وقت طرح شبیهســازی در پایگاه
علوم تحقیقات ســلولی جهاددانشگاهی
(رویان) بــه روزنامه ایران گفت«:دوم آذر
ماه ( )1385مراســمی به مناسبت دستیابی
ایران به تولید نخستین گوسفند شبیهسازی

بــا امضای حکــم اعدام صدام توســط نوری
مالکی ،نخســتوزیر عــراق ،وی در محوطه
ســازمان اطالعات ارتش عراق ،سحرگاه ۳۰
دسامبر  – ۲۰۰۶یکشــنبه  10دی  1385به دار
مجازات سپرده شد.
اعــام خبــر اعــدام صــدام موجب شــادی
و خوشــحالی مــردم ایــران شــد .جمعی از
شــهروندان تهرانی که دیروز برای اقامه نماز
عید سعید قربان به دانشگاه تهران آمده بودند،
با توزیع شــیرینی و شــکالت از اعدام صدام
دیکتاتور ســابق عراق ابراز شــادمانی کردند.
آنان با سردادن شــعارهای «اهلل اکبر ،خامنهای
رهبر» و «مرگ بر امریکا ،مرگ بر اســرائیل»
خواهان مجازات دیگر ســردمداران استکبار
جهانی شــدند .مردم بسیاری از شهرها و حتی
روســتاهای کشــور بــا خوشــحالی از مرگ
دیکتاتــور عراق که جنایــات زیادی از جمله
جنــگ افروزی علیه ایران را ســبب شــد ،به
پخش شیرینی پرداختند .در استانهای مرزی
نیز مردم در برخی محلهها به سر دادن ندایاهلل

بابک بیات به والیت عشق پیوست

نتهای غمگین بیات درخاک

شــده در خاورمیانــه تحت نــام «رویانا» و
نیز به منظــور قدردانی دســت اندرکاران
اجرای ایــن پــروژه در اصفهــان برپامی
شــود .در اجرای این پــروژه  ۶نفر به طور
مســتمر همکاری داشتند .همچنین در این
گــروه یک دامپزشــک و چهــار همکار
آزمایشــگاهی نیز فعالیــت میکردند .از
شهرداری تقاضا کردیم مکانی را با عنوان
پارک فنــاوری آموزشــی دراختیــار ما
قراردهد و اگر قوانین اجازه دهد جایگاهی
هــم در این پــارک برای «رویانــا» درنظر
گرفته شــود تا مردم بتوانند ضمن بازدید
از «رویانا» اطالعات کافی و مناسب را در
مورد او و فرآیند شبیهسازی دریافت کنند».
همچنین «سیدمرتضی حسینی» دامپزشک

و از اعضای تیم شبیهســازی هم گفت«:از
شبیهسازی برای تولید حیوان «تراریخت»
یا بــه اصطــاح «ترانس ژنتیــک» (تغییر
ژنتیکی داده شده) در راستای تولید ارزان
فرآوردههای بســیار باارزش پایولوژیک
و فارموکلوژیــک و دفع ضایعات صعب
العالج(کلونینگدرمانی)استفادهمیشود.
حیوان تراریخت مانند کارخانهای است که
میتوانند انواع پروتئینهای موردنیاز انسان
مانند پروتئین انســولین ،فاکتور انعقادی و
هورمون رشــد تولید کنند ».رویانا ،ســوم
اســفند ( ۱۳۸۸حدود  3ســال و نیم بعد از
تولد) بر اثر نارســایی مزمــن کبدی جان
باخت و جســد او پس از تاکسیدرمی در
پژوهشگاه رویان نگهداری میشود.

اعدام صدام و شادمانی مردم ایران

مرگ از پنجره بسته به «عمران» نگریست

«عمــران صالحی» شــاعر و طنزپرداز
معاصر ،شــب گذشته [سهشنبه  11مهر
 ]1385در سن  ۶۲سالگی بر اثر عارضه
ایست قلبی در تهران درگذشت.
شــاعر «گریه در آب» در یکم اســفند
 ۱۳۲۵در محلــه مختاری تهــران بهدنیا
آمد .شــاعری را از همان نوجوانی آغاز
کــرد و در قالبهای کالســیک و نو،
خالق آثار متعددی شــد .در سال 1340
یعنی زمانی که تنها  15سال سن داشت
نخستین اشــعار خود را در مجله اطالعات کودکان به
چاپ رساند.
از سال  1345تا  ۱۳۵۰با مجله توفیق همکاری داشت.
او همزمان در دو حوزه شــعر و طنز فعالیت داشــت و
در هر دو زمینه به خوبی درخشــید.عمران صالحی با
شــروع انتشــار هفته نامه گل آقا به جمع طنزپردازان
این نشــریه پیوســت و تا آخرین روزهــای عمر نیز با
ایــن مجموعه به همکاری خود ادامه داد که مجموعه
شعر «زبان بسته ها» حاصل کارهای منظوم او در مجله
بچههای گل آقا اســت .آثارعمران صالحی که تا به

اجرای قطعه های جاودانه موسیقی
پاپ کالسیک توسط ارکستر
مجلسی چکناوریان .کلیه عواید
این برنامه به نفع کودکان مبتال به
سرطان خواهد بود

صفحه  16سال بیست و ششم شماره  7543پنجشنبه 25دی 30 ۱۳۹۹جمادی االول 1442ایران قرن صدوپنجاه و هفت

دستیابی ایران به تکنولوژی شبیه سازی

 1385ســال ورود و دســتیابی ایــران بــه
تکنولوژی شبیهســازی بود ،سالی که دو
گوسفند شبیهسازی شــده در ایران متولد
شدند .نخستین گوسفند شبیهسازی شده
ایران در پژوهشکده رویان ساعت  10شب
 22مرداد متولد شد اما تنها چند دقیقه زنده
بود و بهنامگذاری هم رسید ولی موفقیت
بزرگ زمانی به دست آمد که «رویانا» به
دنیا آمد .رویانا دومین گوسفند شبیهسازی
شده در ایران  ۸مهر  ۱۳۸۵متولد شد .این

کنسرتلوریسچکناوریان
به نفع کودکان سرطانی

با تولید داروی
بیماری ام.اس در
ایران تولید این دارو
از انحصار سوئیس و
امریکا خارج شد.

 1آذر

براساس
سرشماری نفوس،
جمعیت ایران 70
میلیون و  49هزار
و  262نفر اعالم
شد.

خــط تولیــد موتــور ملــی پایه
گازســوز ایران ،دیروز[سهشنبه
 8اســفند  ]۱۳۸۵در مجموعــه
صنعتی ایران خــودرو با حضور
دکتر محمود احمدینژاد رئیس
جمهوری ،علیرضا طهماســبی
وزیر صنایع و معــادن ،منوچهر
منطقی مدیرعامل ایران خودرو
و برخــی دیگر از مدیــران این
کارخانه گشایش یافت.
دکتر محمود احمدینژاد پساز
گشایش خط تولید موتور ملی در مجموعه صنعتی
ایران خودرو در جمع مدیران و دســت اندرکاران
این طرح ،تولید موتور ملی در کشور را یک افتخار
ملی دانست و ابراز امیدواری کرد که تولید موتور
ملی راه پیشرفت و توسعه در صنعت خودرو را باز
کند و شــاهد موفقیتهــای روزافزون در صنعت
خودروسازی کشور باشیم.
احمدینژاد با تأکید براینکه همه باید برای رسیدن
بــه خودکفایی در تولیــد خودرو تــاش کنیم،
ادامه داد :امروز برای ملت ما پذیرفتنی نیســت که
خودروی خارجی مونتاژ کنیم.
رئیــس جمهوری بــا اشــاره بــه واردات بیش از
دو میلیــارد دالر قطعــات خــودرو در کشــور از

آخرین فریم زندگی

رسول مالقلیپور درگذشت

افزایش میدهد ،اما پساز آن جوابگو نیست.
لنکرانی گفت :دانشــمندان جوان ما در همین
زمینه فعال شــدند تا با تقویت سیســتم ایمنی
بدن ،عوارض بیماری ایدز را کنترل کنند .این
دارو با افزایش قابل توجه سلولهای  CD 4و
تقویت سیستم ایمنی ،بدن را در برابر عوارض
این عفونت تقویت میکند و عمر طوالنیتر و
با کیفیت بهتر را برای بیماران فراهم میکند.
وزیــر بهداشــت دربــاره داروی ایرانی ضد
ایدز گفت :اســاس این دارو گیاهی است و
عــوارض مهمی ندارد .تحقیقــات روی این
دارو از اواخر دهه  ۷۰آغاز شد و با همکاری
بیش از  ۱۵مرکز و تالش تیمی و گروهی به
نتیجه رسید.
روزنامه ایران -یکشنبه  ۱۵بهمن ۱۳۸۵

رســول مالقلی پور [متولد  ۱۷شهریور ۱۳۳۴
در منطقه عباســی تهران] کارگــردان مطرح
سینمای ایران در سن  ۵۱سالگی آخرین فریم
زندگی خود را تصویر کرد و روزسهشنبه ۱۵
اســفند  ۱۳۸۵در اثر سکته مغزی به دیار باقی
شتافت.
مالقلیپور سینما را سال  ۱۳۶۲با فیلم نینوا آغاز
کرد .پیش از آن چندین سال عکاس و فیلمبردار
مستند جنگ بود .بسیار زمانها با رزمندگان در
جبهههــا زیســت و از آنان آموخــت .هنوز که
هنوز اســت شــفافیتی که در فیلم پرواز در شب
وجود دارد کمتر فیلم جنگی توانســته به تصویر
بکشــد .او  ۱۶فیلم سینمایی بلند ساخت .گهگاه
از جنگ به اجتماع آمد ،اما دلش تاب نیاورد و
به جنگ بازگشت.
هر کــدام از آثــار جنگی اش قابــل بحث و
اســتناد هســتند .همه در دوره خودشان جزو
تأثیرگذاران ســینمای دفاع مقــدس بودهاند.
شــما هم به یــاد میآوریــد :بلمی به ســوی

 6آذر

بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای
آنتونف  74متعلق به سپاه پاسداران
که لحظاتی پس از برخاستن از
فرودگاه مهرآباد تهران به وقوع
پیوست 38 ،سرنشین آن جان خود را
از دست دادند.

دســت اندرکاران خــودرو در
کشــور خواســت تا با تالش بر
تولید این قطعات در داخل ،هم
اشتغال ایجاد کنند و هم کشور را
از واردات بینیاز سازند.
خط تولید نخستین موتور ملی
بــا ظرفیــت ســاالنه ۱۰۰هزار
دســتگاه گشــایش شــده و
ایــن میــزان ،قابــل افزایش به
۴۵۰هــزار دســتگاه در ســال
اســت .با اجرای ایــن مهم در
صنعت خودروسازی ایران گام بزرگی درجهت
خودکفایی برداشته خواهد شد.
موتور ملی با پایه گازسوز از استانداردهای جهانی
برخوردار اســت و شــامل  ۳موتور ۱۷۰۰سیسی
تنفــس طبیعــی۱۷۰۰ ،سیســی پرخــوران و
۱۴۰۰سیســی تنفس طبیعی اســت .این نخستین
موتور با پایه گاز ســوز در جهان است که به تولید
انبوه میرسد و در نخستین گام امکان تولید سمند
با پایه گاز فراهم میشود.
با بهرهبرداری از این طرح ،ایران در زمره کشورهای
برخــوردار از مالکیت موتور قــرار میگیرد .قرار
است این موتور به خارج نیز صادر شود.
روزنامه ایران -چهارشنبه  ۹اسفند ۱۳۸۵

ساحل ،پرواز در شــب ،افق ،نجات یافتگان،
سفر به چزابه ،هیوا ،قارچ سمی ،مزرعه پدری
و میم مثل مادر.
او فیلمهــای دیگری هم ســاخت کــه اگرچه
به دفــاع مقدس مربوط نمیشــد اما رگههایی
اجتماعی داشــت .مجنون ،خســوف ،پناهنده،
کمکم کن و نســل ســوخته هم از آن دسته به
شــمار میآیند .او قصد داشت یک فیلم دیگر
بهنام عصر روز دهم بسازد .به کربال هم رفت و
لوکیشنها را دید اما اجل امانش نداد.
روزنامه ایران -چهارشنبه  ۱۶اسفند ۱۳۸۵

 25بهمن

 29آذر

ناصر عبداللهی
خواننده پاپ
درگذشت.

 14دی

آیتاهلل حاج شیخ حسن تهرانی عضو
جامعه مدرسین و از استادان برجسته
اخالق در حوزه علمیه قم در 73
سالگی به دیار باقی شتافت.

 29دی

آیتاهلل محمد هادی معرفت از
مفسران بزرگ قرآن و از استادان
برجسته حوزه علمیه قم ،بهعلت
عارضه قلبی درگذشت.

انفجار بمب در مسیر
اتوبوس حامل پرسنل
سپاه در زاهدان ،به
کشته و مجروح شدن
 44نفر انجامید.

1386

2007

2006

 14مهر

دکتر فریدون کشاورز از رهبران
سابق حزب توده پس از چند
سال بیماری در سن  ۹۹سالگی
در سوئیس درگذشت.

 24آذر

 30آبان

آیتاهلل حاج میرزاجوادآقای تبریزی
از مراجع عظام تقلید در  80سالگی
دعوت حق را لبیک گفت.

 4آذر

مصطفی مصباحزاده
بنیانگذار روزنامه کیهان در
سن  ۹۷سالگی درگذشت.

برگزاری انتخابات
همزمان مجلس
خبرگان رهبری و
شوراهای اسالمی
شهر و روستا.

 2دی

قطعنامه 1737
شورای امنیت برای
تحریم مؤسسات
و توقیف اموال
اشخاص علیه ایران
صادر شد.

 21بهمن

 18دی

حجتاالسالم علی رجبی دوانی ،نویسنده ،محقق،
مورخ و مروج فرهنگ غدیر ایرانی که  85اثر علمی
در رابطه با اسالم و تاریخ اسالم داشت ،درگذشت.

در جشنواره فیلم فجر روز سوم
(فیلم) ،محمدحسین لطیفی
(کارگردان) ،بهرام رادان (بازیگر
مرد) ،باران کوثری (بازیگر زن)،
رخشان بنی اعتماد (فیلمنامه) سیمرغ
بلورین گرفتند .اخراجیهای مسعود
ده نمکی منتخب تماشاگران شد.

 2اسفند

فرار شهرام جزایری از
دست مأموران نیروی
انتظامی در حین انتقال به
محل استقرار کارشناسان
دادگاه .او  27اسفند
در یکی از روستاهای
کشورعمان دستگیر شد.

