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 معاون عتبات عالیات مرکز پزشکى حج و زیارت جمعیت هالل  احمر از اعزام تیم راه انداز عملیات بهداشت و درمان هالل  احمر در اربعین 98 تا پایان این هفته 
خبر داد. دکتر على حیدرى  با اعالم این خبر گفت: «تیم راه انداز عملیات بهداشت و درمان اربعین  حدود 30 نفر هستند که آماده سازى درمانگاه ها و پایگاه هاى 

راه اندازى تجهیزات پزشکى در درمانگاه ها، راه اندازى سیستم هاى برقى و تاسیساتى درمانگاه ها، درمانى هالل  احمر در عراق، تخلیه دارو، تجهیزات پزشکى، 
راهى، سرکشى و رفع ایرادات فنى مراکز درمانى و فعالیت هاى تبلیغات محیطى را بر عهده خواهند بیمارستان هاى صحرایى، نصب چادرهاى درمانى بین  

این هفته به عراق اعزام خواهد شد، افزود: «تکنیسین هاى برق و تاسیسات، تجهیزات پزشکى، داشــت.» وى با اشــاره به این که این تیم تا پایان 
عملیات راه اندازى مراکز درمانى نجف، بین  راه، کربال، کاظمین و سامرا را بر عهده دارند که مقرر مهندسین بهداشت محیط، کادر خدماتى و… 

درمانى تمامى مراکز درمانى را راه اندازى و آماده ارایه خدمت کنند.»شده است تا سه روز قبل از اعزام نخستین تیم 

اعزام تیم 
راه انداز مراکز درمانى 
هالل  احمر در اربعین

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیاى  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه هاى مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

گفت وگو با دونده جوان اراکى که با شعار صلح و دوستى به دل جاده ها مى زند 

هنوز خســتگی امدادرســانی و کمک به 
ســيل زدگان پلدختر از تن شان بيرون نرفته 
بود که مسابقات قهرمانی کشــور از راه رسيد. 
کيوکوشــين کاران تيم واليــت هالل احمر 
خرم آباد که به نوعی نماينــده هالل احمر در 
مسابقات کيوکوشين قهرمانی کشور محسوب 
می شــدند، در اين مســابقات گل کاشتند. 
اعضای باشــگاه واليت هالل احمر توانستند 
در اين مسابقات که با ميزبانی استان لرستان 
برگزار شد، با ارايه نمايشی خيره کننده باالتر 
از تيم کيوکوشين استان تهران، قهرمان کشور 
شوند. محمد ياراحمدی کمک مربی و يکی از 
مدال آوران باشگاه واليت هالل احمر لرستان 
در اين مسابقات، از قهرمانی تيم می گويد:« در 
آخرين دوره مســابقات قهرمانی کيوکوشين 
کشور که مرداد امسال در سالن شهيد چاغروند 
خرم آباد برگزار شــد،  توانستيم در حضور ١٦ 
تيم کيوکوشــين از سراسر کشــور، با کسب 
١٨ مدال طال، ١٠ نقره و ١١ برنز روی سکوی 
قهرمانی کشور بايستيم. سال هاست اعضای 
تيم در کنار هم تمرين می کنند و با حمايت های 
هالل احمر توانسته ايم مقام های متعددی در 
چند دوره اخير کسب کنيم. اين مسابقات در 
رده های سنی خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگســاالن برگزار شد و اعضای تيم 
ما در همه رده های ســنی خوش درخشيدند. 
من هم توانســتم در رده ســنی بزرگساالن 
يکی از ١٨ مدال طالی تيم را کســب کنم.» 
اما بيشتر اعضای باشــگاه واليت هالل احمر 
خرم آباد، عضو داوطلب جمعيت هستند و در 
هنگام بروز حوادث مثل ديگر اعضای خانواده 
هالل احمر برای امدادرسانی به حادثه ديدگان 
دغدغه دارند. آنها از نخستين گروه هايی بودند 
که همزمان با وقوع سيل در شهرستان پلدختر 
در اين منطقه حضور داشتند و در آن روزهای 
ســخت با توزيع اقالم و بســته های امدادی 
سيل زدگان را تنها نگذاشتند. با اين وجود، در 
روزهايی که برای مسابقات قهرمانی کشور آماده 
می شدند، باز هم با حضور در مناطق سيل زده 
کمک حال خانواده های آســيب ديده شدند. 
ياراحمدی از همراهی برخــی از اعضای تيم 
در توزيع لوازم خانگی طــرح مهرانه و اجرای 
نمايش برای ســيل زدگان می گويد:« اگرچه 
ورزش برای مان اهميت دارد و برای قهرمانی 
می جنگيم اما همــه در وهلــه اول داوطلب 
هالل احمريــم و بايد به فکر آســيب ديدگان 
باشــيم. برای همين وقتی قرار شد اجناس و 
لوازم تهيه شده ميان سيل زدگان توزيع شود 
خودمان را به پلدختر رسانديم. همچنين از هنر 
و مهارت اجسام شکنی که هميشه برای مردم 
سرگرم کننده است، اســتفاده کرديم تا برای 
کودکان مناطق سيل زده لرستان لحظه های 
شاد و مفرح خلق کنيم.» اعضای باشگاه واليت 
هالل احمر لرستان برای تداوم اين قهرمانی ها، 
درخواســت هايی هم از مسئوالن هالل احمر 
و ورزش اســتان دارند. ياراحمدی در اين باره 
می گويد:«هالل احمر استان همواره حامی تيم 
کيوکوشين بوده و در هنگام برگزاری مسابقات 
از اعضای تيم حمايت کرده است. اما تيم ما برای 
موفقيت های بيشــتر با کمبودهای بسياری 
روبه رو اســت. به عنوان مثال هنوز تجهيزات 
تمرينی تيم مانند  کيسه بوکس، تاتمی و نيز 

وسايل مسابقه مثل کاله و...تکميل نيست.»

این قهرمانان با غیرت
همراهى کیوکوشین کاران قهرمان کشور

 با سیل زدگان

٢٩٦٢ کيلومتر. اين مسافتی است که مجتبی يادگاری برای رساندن پيام صلح و دوستی به مردم ايران و جهان، 
جاده های کوهستانی، جنگلی، شهری و بين شهری کشور را دويده است. از اراک تا مشهد مقدس در اعالم انزجار 
از گروهک تروريستی داعش، از اراک تا قم با هدف اعالم انزجار از دولت، ارتش و بودائيان افراطی ميانمار در پی 
نسل کشی مسلمانان روهينگيا و ٢٥ مسير ديگری را که در ٧ سال اخير برای همراه و همدل کردن مردم با خود زير 
پا گذاشته است. يادگاری، به قدم هايش باور دارد و گام هايش در دل راه های پر و پيچ و خم  را قدم هايی بلند به سوی 
فراگير شدن صلح جهانی می داند. مثل آخرين اقدامش که به عنوان سفير صلح هالل احمر ايران، دل به جاده های 
٣١ استان کشور سپرد تا به هر شهری که می رسد، مردم شهر را به معجزه صلح و مهربانی خوشبين کند. در ادامه با 

اين جوان با انگيزه اراکی درباره آرزوها و دغدغه هايش برای فراگير شدن صلح جهانی گفت وگو کرديم.

اگرچه جاده هايی که برای دويدن انتخاب می کند، طوالنی و گاهی تمام نشدنی به نظر می رسد، اما برای 
کسی که از رسيدن به خط پايان و عبور از روبان های رنگی انتهای مسير، انگيزه های بيشتری از دويدن 
دارد، همين راه های طوالنی هم انگار کوتاه می شــوند. ٧ سال پيش بود که مجتبی يادگاری، دونده 
جوان و خوش آتيه اراکی، در اعالم انزجار از فيلم موهن آمريکايی به پيامبر اسالم(ص)، مسير اراک تا 
حرم مطهر امام خمينی(ره) را دويد و هنوز هم فعاليت های فرهنگی و ورزشی اش با لباس هالل احمر 
ادامه دارد. يادگاری، از موفقيت هايش در ورزش می گويد:« ورزش را با فوتبال شروع کردم. حتی با تيم 
پتروشيمی اراک به مقام قهرمانی و نايب قهرمانی استان مرکزی رسيدم و آينده روشنی در انتظارم بود، 
اما مصدوميت مانع از ادامه فوتبالم شد. از آنجايی که سرعت و استقامت خوبی داشتم، به پيشنهاد يکی 
از مربيان، دو و ميدانی را برای ادامه فعاليت های ورزشی ام انتخاب کردم و کمی بعد هم توانستم مقام دوم 
تيمی مسابقات کشوری دو و ميدانی ناجا را کسب کنم.» يادگاری اما دو و ميدانی را ابزاری برای تحقق 
اهداف بزرگ تر خود می داند. آنجا که به عنوان يک جوانان هالل احمری می خواهد سايه شوم جنگ از 
ميان رفته و يک روز صلح و دوستی مهمان همه سرزمين ها شود. همين شد که شهريور ١٣٩٣ در همان 
روزهايی که گروهک تروريستی داعش، خواب را از چشم کودکان وحشت زده سوريه، عراق و... می گرفت، 
دوباره به دل جاده ها زد. خودش می گويد:« به عنوان يک جوان هالل احمری وظيفه دارم هر جا که ظلم و

 بی عدالتی حکمفرما شده و صدای مظلومان به گوش جهانيان نمی رسد، فرياد بلند مظلومان شوم. وقتی 
ماجرای داعش به اوج رسيد، مسير اراک تا مشهد مقدس را با شعار اعالم انزجار از اين گروهک تروريستی و 
وحشی گری هايش دويدم. معتقدم ورزش در کنار قهرمانی ها و افتخاراتی که به همراه می آورد، بهترين ابزار 

برای ايجاد صلح و دوستی ميان ملت هاست.»

يادگاری، جاده های بســياری را با لباس هالل احمر زير پا گذاشته و پيام آور  صلح 
و مهربانی شــده است. از پيمايش مســير اراک تا نجف آباد اصفهان به نمايندگی از 
مردم اراک، هالل احمر و سپاه پاسداران اين شهر برای تقدير از خانواده شهيد محسن 
حججی تا دويدن مسير ســاختمان هالل احمر اراک به بيت امام خمينی(ره) در 
خمين، همزمان با روز جهانی صليب ســرخ. با اين وجود، ٢٢ تير امســال و 
دويدن مسافت ١٠ کيلومتر در هر ٣١ استان کشور بود که يک بار ديگر 
نام اين دونده اراکی را ســر زبان ها انداخت. يــادگاری که اين بار هم با 
شعار صلح و دوستی به دل جاده های کشــور زد، می گويد:« با توجه به 
حوادث چند ماه اخيــر منطقه و نيز پيامدهای تحريم هــای ظالمانه که حتی 
ورود دارو و اقالم امدادی و کمک های مردمی بين المللی را به کشور با مشکل مواجه 
کرده است، تصميم گرفتم يک بار ديگر پيام صلح و دوســتی ملت ايران و انزجار از 
ظلم و بی عدالتی را به گوش همه برسانم. اين پيشــنهاد را با رئيس سازمان جوانان 
در ميان گذاشــتم و خيلی زود به عنوان سفير صلح هالل احمر با شعار فراگير شدن 
صلح جهانی، پيمايش مسير را از شهر زادگاهم اراک شــروع کردم.» يادگاری که با 
گذر از استان های، اصفهان، قم، سمنان، مازندران، خراسان شمالی و... سفرش را در 
ساختمان صلح هالل احمر به پايان رساند، خاطره های بسياری از همراه شدن مردم 
و جوانان هالل احمری شهرهای مختلف کشور دارد:« به هر شهری که می رسيدم، 
مردم تشويقم می کردند و وقتی از شعارم باخبر می شــدند به من روحيه می دادند. 
حتی در بابلســر، يکی از مربيان فوتبال ساحلی اين شــهر،  پا به پای من شروع به 
دويدن کرد تا او هم پيام آور صلح و دوســتی شــود. يا در همدان و کرمان، جوانان 
و امدادگران هالل احمر نيز با من هم قدم شــدند تا در کنار هــم پيام هالل احمر را 

منتشر کنيم.»

يادگاری، در هنگام وقوع حوادثی مثل سيل و زلزله نيز به عنوان يکی از اعضای 
فعال جوانان هالل احمر، پای کار بوده و از توانايی اش برای کمک به آسيب ديدگان 
مايه گذاشته است. وقتی امدادگران و نجاتگران شانه به شانه ديگر نهادهای امدادی 
در مناطق زلزله زده ســرپل ذهاب مشغول امدادرســانی بودند، يادگاری مسير 
گيالنغرب تا ســرپل ذهاب را دويد تا به عنوان يک ورزشکار جوان هالل احمری، 
نقشی در همراه کردن مردم با هالل احمر و کمک رســانی به زلزله زدگان داشته 
باشد:« آبان ١٣٩٦ وقتی زلزله بسياری از خانواده های کرمانشاهی را داغدار کرد، 
مشغول گذراندن خدمت سربازی در اين استان بودم. هرچند من هم در آن حادثه 
آسيب کوچکی ديدم اما به عنوان يک جوان هالل احمری بايد به کمک زلزله زدگان 
می رفتم. مسير گيالنغرب به سرپل ذهاب را با شعار همدردی با زلزله زدگان دويدم 
تا ديگران را نيز برای کمک رسانی به خانواده های آسيب ديده همراه کنم.» يادگاری 
خاطره ای از آن روزهای تلخ برای مان تعريف می کند:« وقتی وارد شــهر ســرپل 
ذهاب شــدم، با ديدن خانه هايی که ويران شده بود و مردمی که در چادرها زندگی 
می کردند، غم بزرگی در دلم احساس کردم. در همان بدو ورود به سرپل وقتی داشتم 
در کنار چادرهای اسکان زلزله زدگان می دويدم، در حاشيه مسير توجهم به يک پسر 
خردسال جلب شد. چشم هايش پر از اشک بود و با نگاه خيره مسير دويدنم را دنبال 
می کرد. ايستادم و کنارش زانو زدم. با بغضی در گلويش گفت پتو نداريم. از مسير 
خارج شدم و با هم به چادرشان رفتيم. زلزله همه دار و ندارشان را از بين برده بود و 
پدر و مادرش بسيار غمگين بودند. با کمک امدادگران برايشان پتو و اقالم و بسته های 

امدادی آورديم و آن روز به چند چادر ديگر هم سر زديم.»

همگام با مردم و جوانان هاللفریاد بلند مظلومان

خاطره اى از زلزله سرپل

راه اندازى تجهیزات پزشکى در درمانگاه ها، راه اندازى سیستم هاى برقى و تاسیساتى درمانگاه ها، درمانى هالل  احمر در عراق، تخلیه دارو، تجهیزات پزشکى، 
راهى، سرکشى و رفع ایرادات فنى مراکز درمانى و فعالیت هاى تبلیغات محیطى را بر عهده خواهند بیمارستان هاى صحرایى، نصب چادرهاى درمانى بین  

این هفته به عراق اعزام خواهد شد، افزود: «تکنیسین هاى برق و تاسیسات، تجهیزات پزشکى، داشــت.» وى با اشــاره به این که این تیم تا پایان 

شده است تا سه روز قبل از اعزام نخستین تیم 

28 ساله
مجتبى یادگارى

گفت وگو با دونده جوان اراکى که با شعار صلح و دوستى به دل جاده ها مى زند 

پاى پیاده تا صلح 

اين روزها دونده جوان اراکی به ميدان های بزرگ تری فکر می کند.  به جاده ها و مسيرهايی که پيام صلح و دوستی اش را به گوش 
مردم جهان برساند. مجتبی يادگاری، می خواهد به عنوان سفير صلح هالل احمر، راهی سوييس و مقر سازمان صليب سرخ جهانی شود 
تا با دويدن در دو شهر بزرگ اين کشور، پيام صلح و دوستی خانواده هالل احمر ايران، جهانی شود. او از برنامه ريزی ها و اميدهايش برای 
تحقق اين هدف می گويد:« اين پيشنهاد را با رئيس سازمان جوانان هالل احمر در ميان گذاشتم و اميد زيادی به عملی شدن آن دارم. 
در سوييس عالوه بر سازمان صليب سرخ جهانی، ١٥٠ سازمان بين المللی ديگر نيز فعاليت می کند که می خواهم با دويدن در دو شهر 
بزرگ اين کشور و سخنرانی در مقر سازمان صليب سرخ، شعاری که ٧ سال است برای آن تالش می کنم را به گوش مردم جهان برسانم. 
همچنين می خواهم نمادی را به نمايندگی از مردم جهان در طول مسير دويدنم در اين کشور به همراه داشته باشم و آن را به آرامگاه ژان 

هانری دونان، بنيانگذار سازمان صليب سرخ اهدا کنم.»

مسافر سوییس


