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فاطمه عســگری نیا| از متولــدان دهه هفتاد 
اســت، امــا ســبک و ســیاق زندگــی اش شــبیه 
زندگی پهلوان های قدیم اســت. مرید آقا تختی 
اســت و اخالق و منــش او را راه و رســم زندگی اش 
قرار داده اســت. از 8 ســالگی خود را وسط تشک 
کشــتی رســاند، تا با کســب مدال های قهرمانی 
اســتانی و کشــوری برای خودش اســم و آوازه ای 
در ایــن رشــته کســب کنــد. صحبــت از »محمد 
خمر یادگار« است. متولد 14 بهمن 1370. معلم 
جوانــی کــه در فضــای مجــازی خــود را این گونه 
معرفی کرده اســت: »ســرباز معلمم، کشتی گیر، 
زاده زابــل و بچه ســرخس.« به همین ســادگی. 
تحصیالتش را در رشــته مهندســی عمران تمام 
کرده اســت و بعد از مصدومیت و کنار گذاشــتن 
فعالیت هــای حرفه ای به عنــوان مربــی ورزش، 
فعالیت های ورزشی را دنبال کرد، اما هیچ وقت 
فکر نمی کرد سرنوشــت از او معلمی می سازد که 
نامش جهانی شود. در صفحه مجازی اش گفته 
می خواهد یک گوشه از دنیا را از زاویه دوربینش 
به همه نشان دهد. گوشه ای از دنیا که حاال زیر 
سایه مهربانی او و همدلی مردم مهربان،  جهانی 

شده است. 

ســرباز بــود. مثــل همــه ســربازها بــا بوســیدن 
قرآنــی و کاســه آب زاللــی کــه مــادر پشــت پایش 
ریخت، راهی  خدمت شــد، تــا به قول پــدر برای 
خودش مردی شــود، اما او کــه در مکتب تختی 
بزرگ شــده بود، مدرس مردی و مردانگی شــد. 
مهرماه  ســال 94 بــود که به عنــوان ســرباز معلم 
راهــی روســتای »قــره ســنگ« از توابع ســرخس 
شــد:  » دورافتاده ترین روســتای مــرزی! باورش 
برایم ســخت بــود. نه جــاده درســت و حســابی 
داشــت نــه خودرویــی تمایــل بــه رفتــن بــه این 
نقطــه را داشــت. به خاطــر همین چندمــاه اول 
را در روســتا به طور کامل اطراق کــردم. در ورزش 
یا ساخت وساز سررشــته داشــتم، اما در آموزش 
هیچ تجربه ای نداشــتم و دو ماه آموزشی ضمن 
خدمت نمی توانســت قانعــم کند کــه می توانم 
در آمــوزش دانش آموزان موفق باشــم. به خاطر 
همیــن بزرگ ترین دغدغه ام اســتفاده از تجارب 

آموزگارانی شد که در مدرسه حضور داشتند.«
آمــوزگار کالس اول می شــود بــا دانش آموزانــی 
که به لهجه بلوچی صحبت می کردند: »آموزش 
فارسی به بچه هایی که با لهجه و گویش دیگری 
صحبــت می کردنــد کار آســانی نبــود. بــه خاطــر 
همیــن بایــد چنــد برابر یــک معلــم عــادی برای 

آموزش آنها وقت می گذاشتم.«
همــه چیــز خــوب پیــش می رفــت. تــا اینکــه 
زمستان سرد از راه رسید و آقا معلم، دانش آموزان 
بــا  کاپشــن  بــدون  کــه  دیــد  را  قدونیم قــدش 
لباس هــای نــازک و دمپایــی در مدرســه حاضــر 
می شدند: »سرما آن قدر به تن شان رسوخ کرده 
بود که نای ایستادن روی پاهایشان را نداشتند. 
خیلی هایشــان بــه خاطــر ســرما حاضــر نبودند 
زنگ های تفریح بیــرون از کالس بروند. موضوع 
را از طــرف آمــوزگاران دیگــر جویــا شــدم. متوجه 
شــدم خیلــی از دانش آموزانم یا یتیم هســتند یا 
خانواده هایشــان بنیه اقتصادی خوبی ندارند. 
تصمیم گرفتــم با حقــوق اندک ســرباز معلمی و 
کمکی که از خانــواده جمع کردم بــرای تعدادی 
از ایــن بچه هــا کفــش و کاپشــن تهیــه کنــم و در 
قالب جایزه به آنها هدیه کنم، اما مشکل با این 
چند نفر تمام نشــد. از 70 دانش آموز مدرســه 50 

دانش آموز نیازمند کفش و لباس بودند.«
از خیریه ها کمک گرفتم

از  گرفتــن  یــاری  بــه  همــکاران  توصیــه  بــا 
خیریه هــای مشــهد تشــویق شــد. وقــت را از 
دســت نداد. تمامی اســناد و مدارک را برداشــت 
و راهــی مشــهد شــد، امــا تنهــا موفق شــد مبلغ 
200 هــزار تومــان از خیریه هــا بــرای بچه ها جمع 
کند: »همیــن هم غنیمــت بود، بــا همین مبلغ 
باز کفش و لباس بــرای دانش آموزان تهیه کردم 
اما نتیجه کار دلم را راضی نکرد. دوســت داشتم 

همه بچه ها خوشحال شوند.«
دست به دامن فضای مجازی شدم

فضــای مجــازی راه حــل دیگــری بــود کــه بــه 

کــرد: »صفحــه ای در فضــای  ذهنــش خطــور 
مجــازی بــرای خــودم ســاختم و روزمر گی هــای 
گــر بــه  کــردم. فکــر می کــردم ا بچه هــا را منتشــر 
ســلبریتی ها پیام دهم کمکم می کنند. ابتدا به 
صورت خصوصی به همه سلبریتی ها پیام دادم 
اما پاسخی نشنیدم. فکر کردم پیام هایشان زیاد 
اســت. تصمیم گرفتــم زیر پســت های عمومی، 
خودم و مدرســه ام را معرفی و بــرای بهبود وضع 
بچه هــا طلــب کمــک کنــم، امــا بــاز هــم خبری 
نشد. به جای سلبریتی هایی که خیلی رویشان 
حســاب باز کرده بودم مردم عامه ایــن پیام ها را 
دیدند و با مراجعه به صفحه خودم ارتباط های 

جدیدی را رقم زدند.«
اولین جذب کمک دنیای مجازی با نام امام 

حسین)ع(
ماه محــرم اولیــن کمــک را در فضــای مجازی 
جذب می کند: »یکــی از مخاطبان صفحــه ام با 
واریز 200 هزار تومان گفت خودت میدانی و امام 
حســین! خوشــحال از جــذب اولیــن کمــک در 
این صفحه با توجه به شــناختی کــه از نیازهای 
بچه ها و خانواده هایشان داشتم نسبت به تهیه 
کتورها را در صفحه منتشــر  ملزومــات اقــدام و فا
کــردم ایــن اعتمادســازی باعث شــد تا هــر روز به 

جمع همراهان ما در این صفحه افزوده شود.«
یک تیر و دو نشان

کــه می گذشــت خیریــن زیــادی بــه  هــر روز 
محمد می پیوســتند، به طوریکه او توانست از 
4 هزار دانش آموز نیازمند شهرســتان سرخس 
2 هــزار دانش آمــوز را تحــت پوشــش خدمــات 
حمایتی خود قرار دهد:  »تهیه لباس برای این 
2 هزار نفر از بازار ســرخس همراه بــا هزینه های 
زیــادی بــود. از طرفــی فکر کــردم با رفتــن من از 
منطقه و قطع این کمک ها هیچ اقدام مثبتی 
در جهــت پایداری وضع اقتصــادی خانواده ها 
برداشته نمی شــود. بنابراین تصمیم گرفتم با 
ایجــاد کارگاه های خیاطــی و بکارگیری مادران 
دانش آموزان نیازمند بستر درآمدزایی پایداری 
را بــرای آنها فراهم کنم. بــا کمک خیرین چرخ 
خیاطی هــا را خریدیــم و آموزش هــای الزم را 
ارایــه کردیــم و از این طریــق توانســتیم هم نیاز 
دانش آمــوزان را مرتفــع کنیــم هــم اقتصــاد 50 

خانوار را تقویت کنیم.«

چراغ کارگاه های اشتغال روشن شدند
با روشــن شــدن چراغ کارگاه های خیاطی، 70 
نفر از زنانی که به طور ســنتی قالیبافی می کردند 
هم خواستار راه اندازی کارگاه هایی در این زمینه 
شدند: »فعالیت این زنان به صورت سنتی بود. 
مــا تصمیم گرفتیــم با آمــوزش این قشــر و بــه روز 
کردن هنر آنها بستر اشــتغال زایی در این حوزه را 
نیز فراهم کنیم. امروز تولیدات این زنان در تهران 

و مشهد مشتریان خوبی دارد.«
در 6 کارگاه خیاطی، قالیبافــی، دمنوش های 
کــه محمــد در  گیاهــی  و ســوزن دوزی بلوچــی 
ســرخس و روســتاهای اطــراف بــه راه انداختــه 
بالــغ بــر 700 زن سرپرســت خانوار مشــغول به کار 

شده اند.
رونق دامداری در منطقه

کار اصلی مردم منطقه ســرخس و 70 روستای 
کانشان  آن عمدتا دامپروری است شغلی که از نیا
به ارث برده اند اما در ســایه فقر و ناتوانی خیلی از 
خانواده ها از داشتن دام محروم بودند. به خاطر 
همین، مردان روســتا را رها کــرده و برای کارگری 
آن هم روزمزدی به شهر آمده بودند. ما تصمیم 
گرفتیم این بعــد از زندگی مــردم را تقویت کنیم. 
از  ســال 95 بــا خریــد دو رأس گوســفند بــرای هــر 
خانواده آنها را به سمت فعالیت های اقتصادی 
در این بخش تشــویق کردیم. خوشبختانه این 
خانواده ها توانستند هر ساله تعداد دام هایشان 
را زیاد کنند و محصوالت آنها را در شهر به فروش 
برسانند در سایه این فعالیت ها مردهای مهاجر 

به روستا برگشتند.«
اینجا هــم محمد می گویــد: »ما هر هفته ســه 
گوســفند نــذر خیریــن را قربانــی و گوشــت آن را 
بیــن نیازمنــدان تقســیم می کردیــم حــاال ایــن 
گوســفندان را از دامپــروران خــود خریــداری و 
قربانی می کنیم. عالوه بــر این دامداری کوچکی 
راه اندازی کرده ایم که درحال حاضر 120 گوسفند 
میــش و پرواربنــدی در آن نگهــداری می شــود 
و بــرای نگهــداری از ایــن دام هــا بــرای جوانــان و 

مردان منطقه شغل ایجاد شده است.«
رونق بخش کشاورزی

درســت اســت در منطقــه ســرخس بــه خاطر 
خشــکی آب و هوا، کشاورزی خیلی رونقی ندارد 
اما محمد و دوستانش توانســته اند با راه اندازی 

گلخانه هــا و تولید محصوالت گلخانــه ای اتفاق 
جدیــدی را در این منطقــه رقم بزننــد: »درحال 
حاضر سه گلخانه آلوئه ورا و دو گلخانه سبزیجات 
در روســتاهای امیرآباد و ابراهیم آباد فعال شــده 
کــه در ایــن  اســت و زنــان سرپرســت خانــواری 
گلخانه ها فعالیت دارند بین 100 تا 150 هزار تومان 

روزانه درآمد دارند.«
تولید نان بــرای نیازمنــدان در نانوایی زنانه 

سرخس
محمد حواســش به همه چیز هست از کفش 
ک بچه ها گرفته تا نان شب شان: »یک  و پوشــا
روز یکی از دانش آموزانم سر کالس از هوش رفت 
ما فکــر کردیم به خاطــر خوردن غذای مســموم 
اینطور شــده امــا بعد که بــه هوش آمــد گفت دو 
روز اســت غذا نخورده اســت. مادرش را مدرســه 
خواســتیم مــادر اعتــراف کــرد کــه در خانه حتی 
لقمه نان خالی برای خوردن نداشتند و بچه ها 

دو روز است که گرسنه اند.«
محمــد بعــد از شــنیدن ایــن قصــه بــا کمــک 
خیرین نانوایی را در ســرخس راه اندازی می کند 
که تمــام مراحــل تولیــد آن از صفر تا صد توســط 
زنان سرپرســت خانواده اداره می شود و در طول 
هفتــه چند تنــور ویژه نیازمنــدان تولیــد و توزیع 

می شود.
آرزوهایی که پهلوان برآورده می کند

محمــد یــا آقــا تختــی ســرخس در سرکشــی 
تــالش  منطقــه  نیازمنــدان  خانواده هــای  از 
می کند تا آرزوهای به ظاهر بزرگ آنها را برآورده 
کنــد: »مــن در صفحــه مجــازی ام آرزوی ایــن 
آرزوهایــی  می کنــم.  منعکــس  را  خانواده هــا 
که بــرای آنها بــزرگ و دســت نیافتنی اســت اما 
داشــتن  آرزوی  از  نیســت.  اینگونــه  حقیقتــا 
کولــر تــا آرزوی داشــتن یــک آشــپزخانه،  یــک 
تعمیــر ســقف خــراب خانــه و ...  تمــام ایــن 
آرزوها با کمک خیرین همیشــه همراه برآورده 
می شــوند.«او خودش هــم آرزوی بزرگی دارد: 
»بزرگ تریــن آرزوی خــودم این اســت که هیچ 
نیازمنــدی در جامعــه وجــود نداشــته باشــد. 
زندگی من کنار این مردم از  سال 94 تا به حال 
معجــزه بزرگــی بــود. خــدا مــرا در مســیری قرار 
داد که هیچ وقت فکر نمی کردم و همیشــه او را 

کرم که شرمنده نشدم.« شا

قصه آموزگاری که از سرباز معلمی به کارآفرینی و محرومیت زدایی رسید

همتی:  پهلوان محمد به یاری سرخس آمد

استفاده از اعتبارات سازمان داوطلبان 
برای کمک به تأمین هزینه های دارو و 

درمان نیازمندان
معاونــان  شــورای  جلســه  در  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
ایــن جمعیت با اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات ســازمان داوطلبان 
هالل احمــر بــا حمایــت نماینــدگان مجلــس نســبت بــه  ســال 
گذشته حدود 30 برابر رشد داشته، بر ضرورت تدوین آیین نامه 
به منظور اســتفاده از این اعتبارات برای تأمین هزینه های دارو 

کید کرد. و درمان نیازمندان کشور تأ
دکتر کریم همتی در جلســه شــورای معاونان ایــن جمعیت با 
ح »حامیان ســالمت« از ســوی هالل احمر  اشــاره به اجرای طــر
در ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری و بــا توجــه 
به شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور گفــت: »نزدیــک بــه 67 هزار 
صندوق رأی ریاســت جمهوری و حــدود 75 هــزار صندوق رأی 
شــوراها در کشــور مســتقر بــود کــه 11 هــزار و 528 نفــر از اعضــای 
ح  ســازمان جوانــان هالل احمــر در ایــن انتخابــات در قالــب طر
حامیــان ســالمت بــا دعــوت مــردم بــه رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی و 1779 نفــر از پرســنل جمعیــت در موضــوع اجــرای 
انتخابات مشــارکت داشتند که این حضور چشــمگیر بود اما در 
همه ارکان جمعیت حفظ »بی طرفی« در انتخابات رعایت شد 

و هیچ گونه خللی در امور جاری جمعیت به وجود نیامد.«
 فعالیت ۱۳ صندوق رأی کرونایی در کنار وزارت بهداشت

بیمــاران  از  اخــذ رأی  از فعالیــت 13 صنــدوق  او همچنیــن 
کرونایــی هالل احمــر در کنــار وزارت بهداشــت خبــر داد و افزود: 
»هالل احمــر بــرای جمــع آوری صندوق هــای رأی در مناطــق 
صعب العبور با اســتفاده از بالگردهای امدادی نیز اعالم آمادگی 

کرده بود که خوشبختانه استفاده از بالگردها نیاز نشد.«
کسیناســیون نیــز  رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــه موضــوع وا
کسیناسیون افراد به آرامش طبی و روانی  اشاره کرد و گفت: »وا
کســن  جامعــه کمک می کنــد که هالل احمــر در بحث واردات وا
به عنوان یکی از عوامــل اصلی فعال بــوده و علی رغم تحریم ها و 
کنون در ایــن زمینه به  محدودیت هــای مالــی و بانکی کشــور تا

وظیفه خود به خوبی عمل کرده است.«
کید بر لزوم جذب اعتبارات تملک دارایی های جمعیت   تأ

تا ۱۵ تیرماه
موضــوع  بــه  جمعیــت  ارکان  توجــه  اهمیــت  بــر  همتــی 
کید کــرد و گفت:  اعتبــارات تملــک دارایی هــای جمعیت نیــز تأ
تــا  تــا 15 تیرمــاه فرصــت دارنــد  »زیرمجموعه هــای جمعیــت 
اعتبــارات الزم را جــذب کننــد تــا در انجــام برخــی امــور ازجمله 
تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی مورد استفاده قرار گیرد.«

او ادامه داد: »حوزه داوطلبان جمعیت هالل احمر با همراهی 
و تالش نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی اعتبار بیش 
از 30 برابــری نســبت به ســال گذشــته دریافــت کرده کــه در این 
زمینه الزم اســت دوســتان حــوزه داوطلبان و درمــان جمعیت 
آیین نامــه ای تدوین کننــد تا بــرای تأمین هزینه هــای درمان و 
داروی محرومان کشور که اتفاقا کم هم نیستند استفاده شود. 
بســیاری از افراد نیازمند قادر به تأمین هزینه های درمانی خود 
کــز دولتی نیســتند  و اعتبــارات ســازمان داوطلبان  حتــی در مرا

می تواند در این زمینه بسیار کمک کننده باشد.«
کید کرد: »به دنبال استفاده از ظرفیت داروخانه ها،  همتی تأ
کــز درمانــی و ... هالل احمــر بــرای کمــک بــه نیازمنــدان بــا  مرا

استفاده از این اعتبارات نیز هستیم.«
مراســم  برگــزاری  بــرای  جمعیــت  ارکان  تمــام  همــکاری   

بزرگداشت یکصدسالگی جمعیت
رئیــس جمعیــت هالل احمــر افــزود: »در آســتانه یکصدمیــن 
سالروز تأســیس جمعیت هالل احمر هستیم و انتظار این است 
که مجموعه جمعیت در برگزاری مراســم بزرگداشت یکصدمین 
 سال تأسیس جمعیت با اداره کل روابط عمومی همکاری الزم 
را داشــته باشــند تا خدمات و عملکــرد جمعیتی که همــواره و از 
گیــردار، قحطی هــا و جنگ  صد ســال پیــش در بیماری هــای وا
تحمیلــی، تحریم هــا، کرونــا و... در کنار مــردم بوده، بــا تمرکز بر 
بحث  مستندسازی، بیشتر در جامعه منعکس و معرفی شود.«
هزینه هــای  در  تومانــی  ۲ میلیــارد  ماهانــه  صرفه جویــی   

جمعیت
همتــی همچنیــن بــا تقدیــر از حــوزه مالــی جمعیــت اظهــار 
کــرد:   »پرداخت هــای جمعیــت بــه شــکل متمرکــز و بــا نظــارت 
ســتاد انجام شــده و با ایــن اقــدام، ماهانــه 2 میلیــارد تومان در 

هزینه های جمعیت هالل احمر صرفه جویی شده است.«
کــرد: »امــروز تمرکــز مســئوالن هالل احمــر  کیــد  او در پایــان تأ
بایــد بــر ارایــه خدمات شایســته بــه مــردم باشــد و بــدون توجه 
بــه تغییــرات در دولــت، مــردم همــواره از مواهــب و خدمــات 
هالل احمــر بهره مند شــوند .« دبیــرکل جمعیــت هالل احمر نیز 
در این جلســه با اشــاره به ســالروز زلزله رودبار و منجیل و میزان 
خسارات جانی و مالی که این زلزله به کشور تحمیل کرد بر لزوم 

کید کرد. آمادگی همیشگی و صد درصدی جمعیت تأ
در این جلســه رئیس جمعیت از 2 ســامانه اتوماسیون اداری 

و سامانه اعضا و داوطلبان جمعیت هالل احمر رونمایی کرد.
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