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رهبر معظــم انقاب اســامی خطــاب به 
مدال آوران والیبال و المپیادهای علمی گفتند: ما 
به افتخار کردن شما، افتخار می کنیم و به سرافرازی 
شما سرافراز می شویم و سربلندی شما، سربلندی 

ملت و همه عاقمندان به نظام است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار 
جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای 
علمِی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال 
جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند با 
تجلیل از ژرف نگری، خردورزی و عقانیت جوانان 
نخبه، راه نخبگی را راهی بی انتها دانستند و افزودند: 
پیشرفت علمی سودمند برای کشور، با نگاه انقابی و 
مبتنی بر تفکر اسامی امکان پذیر است و باید جوانان 
نخبه، هدف اصلی خود را رسیدن به مرزهای دانش و 

فناوری و جلو بردن این مرزها، قرار دهند.
ایشان بیان کردند: راه نخبگی یک راه بی انتها 
است و توان انسان یک ظرفیت فوق العاده و بی پایان 
اســت، نگذارید که این ظرفیت و استعداد در این 
حد تمام بشود، وقتی به مدال می رسید، باید این 

پیشرفت را ادامه بدهید.
رهبر انقاب اســامی دیدار بــا جوانان نخبه 
و ورزشــکار را که امیدهای آینده انقاب و کشور 
هستند، دیداری بسیار شیرین خواندند و افزودند: 
صحبت های جوانان نخبه در ایــن دیدار حاکی از 
وجود یک فکر و دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود 

که بسیار مهم و مایه خرسندی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از اقدام جوانان 
نخبه در اهدای مدال های خود به ایشان، خاطرنشان 
کردند: این اقدام، اهدا به شخص نیست بلکه اهدا به 
یک نماد است و من ضمن پذیرش این مدال ها، آنها 
را به جوانان عزیز و نخبه بــاز خواهم گرداند تا نزد 

خودشان باقی بماند.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به سخنان جوانان 
نخبه و برخــی مطالب و پیشــنهادهای آنان، بر 
بررسی و پیگیری این پیشنهادها تأکید کردند و 
گفتند: مســیر نخبگانی، مسیر بی انتهای تاش 
و پیشرفت است، بنابراین کســب مدال نباید به 
عنوان پایان این راه و متوقف شــدن ظرفیت ها و 

استعدادهای نخبه، تلقی شود. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به عقب ماندگی های تحمیل شــده به 
ملت ایران در یکی دو قرن اخیر در دوران قاجار و 
پهلوی اشاره کردند و افزودند: با همه تاش هایی 
که بعد از پیروزی انقاب اســامی به ویژه در 20 
ســال اخیر در خصوص حرکت علمی و فناوری 
انجام شده است ولی ما هنوز عقب ماندگی زیادی 
داریم و مهمترین وظیفه نسل جوان نخبه، عاوه 
بر ادامه پرشتاب مسیر موفقیت آمیز علمی، جلو 

بردن مرزهای دانش و فناوری است.
ایشان با اشاره به  قرار گرفتن ایران در رتبه های 
باالی فناوری نانو، تأکید کردند: اکنون انتظار این 
است که جوانان نخبه و نسل بعدی، صدها مورد مانند 
نانو و پدیده های ناشناخته علمی زیست فناوری را 
کشف کنند و فقط به ادامه مسیر پیشرفت علمی 

بسنده نشود.
رهبر انقاب اسامی الزمه رسیدن به این مرحله 
را حفظ و تعالی جوهر نخبگی و قانع نشدن به شرایط 
فعلی دانستند و افزودند: باید جوانان نخبه با کار و 
تاش و پشت سر گذاشتن مشکات، بر ظرفیت 
وجودی خود بیفزایند و بدون توقف، مسیر پیشرفت 
را ادامه دهند. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
الزمه سودمند بودن جوان نخبه برای کشور و ملت 
را نگاه انقابی برشــمردند و افزودند: تفکر انقابی 
و اســامی و بصیرت را در خود تقویت کنید چرا 
که بدون این نگاه، پیشــرفتی به سود کشور ایجاد 
نخواهد شد. همچنین ارتباط قلبی با خداوند و توکل 

و استمداد از او را فراموش نکنید.
رهبر انقاب اسامی در ادامه با اشاره به قهرمانی 
تیم ملی والیبال جوانان کشــور گفتند: به لطف 
خداوند، جوانان والیبالیســت ما توانستند افتخار 
بیافرینند و بر قله والیبال جهان بایســتند که این 
موفقیت بسیار با ارزش است و موجب خوشحالی 
مردم شــد و من هم ضمن آنکه شخصاً خوشحال 

شدم، از خوشحالی مردم نیز خوشحال شدم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کسب این موفقیت 
بزرگ را با سر مربی ایرانی بسیار خرسندکننده و مهم 
دانستند و تأکید کردند: من همواره معتقد بوده ام که 

مجموعه های ورزشی کشور شایسته است، سرمربی 
ایرانی داشته باشند. رهبر انقاب اسامی همچنین 
با اشاره به حضور یکی از خانم های مدال آور نخبه 
با فرزند خردســال خود گفتند: حضور این خانم 
محترم به همراه همسر و فرزند خود، نشان می دهد 
خانم ها با داشتن همســر و فرزند نیز می توانند به 

موفقیت های بزرگ دست یابند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به صحبت های یکی از جوانان 
نخبه که از مشــکات موجود بر ســر راه نخبگان 
و عملکرد دســتگاه ها گایه داشت، خاطرنشان 
کردند: مشکات نباید جوان را متوقف و ناامید کند، 
زیرا ناامیدی، سّم است و اگر نسل های قبل متوقف 
و ناامید می شدند، ما باید همچنان در همان دوران 
فساد و طاغوت می ماندیم ولی اکنون به برکت همان 
جوانان نســل قبل، در کشور شرایطی فراهم شده 
است که استعدادهای جوان نخبه بروز و ظهور پیدا 
می کند و می تواند با صراحت بایستد و حرف های 

خود را بزند.
رهبر انقاب اســامی همچنین با اشــاره به 
ســخنان یکی دیگر از جوانان نخبه که معتقد بود 
اجرای نامناسب اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی 
ناشی از اباغیه سیاســت های کلی است، گفتند: 
در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب 
آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من 
همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بوده ام و در 
بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال ها ایستاده و 

آنها را باز گردانده ام.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: آن 
تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان 
بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت 
چنین تفســیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما 
متأســفانه دولت ها در این خصوص خوب عمل 

نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، شش تن 
از مدال آوران المپیادهای علمی و دو تن از اعضای 
تیم ملی والیبال به بیــان دیدگاه ها و نقطه نظرات 

خود پرداختند. 

خبر
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سربلندی شما، سربلندی ملت و عالقه مندان به نظام است

 آمار مرگ مغزی در کشور باال و تمایل 
به اهدای عضو کم است؛

وزانه 10نفر به   مرگ ر
دلیل نبود عضو پیوندی

شهرنوشت 6

روزانه 10 نفر در کشور به واسطه نبود عضو پیوندی از دنیا می روند. 
خبری تلخ و شوکه کننده که از ســوی رئیس اهدای عضو بیمارستان 
دکتر مسیح دانشوری در حالی اعام شــد که ایران آمار ساالنه باالیی  

در مرگ مغزی دارد. 
این آمار درحالی ارائه شــده اند که به گفته سیدمحمد کاظمینی، 
رئیس مرکز مدیریت پیوند عضو وزارت بهداشت سه هزار و ۴38 مورد 
پیوند عضو طی سال گذشــته در کشور انجام شــده که از این تعداد 
یک هزار و 27۴ مورد پیوند از افراد زنده و بقیــه مربوط به افراد مرگ 
مغزی بوده است.  در ســال های اخیر الگوی نادرســت زندگی باعث 
افزایش بیماری های قلبــی، عروقی، کبــدی و همچنین کلیوی در 
ایران شده است. در سنین باال اعضای حیاتی بدن  درصد قابل توجهی 
از شهروندان از کار می افتد و آنها برای ادامه حیات نیازمند پیوند عضو 
هســتند، حال آنکه میزان عضو اهدایی کم است و این افراد اگر موفق 
به خرید اعضای بدن از بازار سیاه نشــوند ممکن است جان خود را از 

دست بدهند. 
به گفته ســیدمحمد کاظمینی، رئیس مرکز مدیریت پیوند عضو 
وزارت بهداشت سه هزار و ۴38 مورد پیوند عضو طی سال 95 در کشور 
انجام شده که از این تعداد یک هزار و 27۴ مورد پیوند از افراد زنده و بقیه 

مربوط به افراد مرگ مغزی بوده است. 
تمایل کم خانواده ها به اهدای عضو

در سال های گذشــته تبلیغات زیادی برای اهدای عضو در کشور 
صورت گرفته است. از ساخت سریال های متنوع تا آموزش های گروهی 
و چاپ کتاب و کاتالوگ در بیمارســتان ها، اما با تمام این اوصاف هنوز 

باتوجه به آمار باالیی که مرگ مغزی در ایران دارد...

واکنش سردار جاللی به رایزنی  تلفنی روسای جمهور ایران و فرانسه:
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سازمان ملل نسبت به بحران آب در یک چهارم زمین  هشدار داد؛

ایران جزء 17 کشور تحت تنش شدید آبی


