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قصه آموزگاری که از سرباز معلمی به کارآفرینی و محرومیتزدایی رسید

پهلوان محمد به یاری سرخس آمد
فاطمه عســگرینیا| از متولــدان دهه هفتاد
اســت ،امــا ســبک و ســیاق زندگ ـیاش شــبیه
زندگی پهلوانهای قدیم اســت .مرید آقا تختی
اســت و اخالق و منــش او را راه و رســم زندگیاش
قرار دادهاســت.از  8ســالگیخودراوسطتشک
کشــتی رســاند ،تا با کســب مدالهای قهرمانی
اســتانیو کشــوریبرایخودشاســموآوازهای
در ایــنرشــته کســب کنــد.صحبــتاز «محمد
خمریادگار»است.متولد 14بهمن.1370معلم
جوانــی کــه در فضــای مجــازی خــود را اینگونه
معرفی کرده اســت« :ســرباز معلمم ،کشتیگیر،
زاده زابــل و بچه ســرخس ».به همین ســادگی.
تحصیالتش را در رشــته مهندســی عمران تمام
کرده اســت و بعد از مصدومیت و کنار گذاشــتن
تهــای حرفهای بهعنــوان مربــی ورزش،
فعالی 
فعالیتهای ورزشی را دنبال کرد ،اما هیچوقت
فکر نمیکرد سرنوشــت از او معلمی میسازد که
نامشجهانیشود.درصفحهمجازیاش گفته
میخواهد یک گوشه از دنیا را از زاویه دوربینش
بههمهنشاندهد .گوشهایاز دنیا کهحاال زیر
سایهمهربانیاووهمدلیمردممهربان ،جهانی
شدهاست.
ســرباز بــود.مثــلهمــهســربازهابــابوســیدن
قرآنــیو کاســهآبزال لــی کــهمــادر پشــتپایش
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.
مهرماهســال 94بــود که بهعنــوان ســرباز معلم
راهــی روســتای «قــره ســنگ» از توابع ســرخس
شــد « :دورافتادهترین روســتای مــرزی! باورش
برایم ســخت بــود .نه جــاده درســت و حســابی
داشــتنــهخودرویــیتمایــلبــهرفتــنبــهاین
نقطــه را داشــت .به خاطــر همین چندمــاه اول
را در روســتا بهطور کامل اطراق کــردم .در ورزش
یا ساختوساز سررشــته داشــتم ،اما در آموزش
هیچ تجربهای نداشــتم و دو ماه آموزشی ضمن
خدمت نمیتوانســت قانعــم کند کــه میتوانم
در آمــوزش دانشآموزان موفق باشــم .به خاطر
همیــنبزرگتریندغدغهاماســتفادهاز تجارب
آموزگارانیشد کهدرمدرسهحضورداشتند».
یشــود بــا دانشآموزانــی
آمــوزگار کالس اول م 
که به لهجه بلوچی صحبت میکردند« :آموزش
فارسیبهبچههایی کهبالهجهو گویشدیگری
صحبــتمیکردنــد کار آســانینبــود.بــهخاطــر
همیــن بایــد چنــد برابر یــک معلــم عــادی برای
آموزشآنهاوقتمیگذاشتم».
همــه چیــز خــوب پیــش میرفــت .تــا اینکــه
زمستانسردازراهرسیدوآقامعلم،دانشآموزان
مقــدش را دیــد کــه بــدون کاپشــن بــا
قدونی 
سهــای نــازک و دمپایــی در مدرســه حاضــر
لبا 
میشدند« :سرما آنقدر به تنشان رسوخ کرده
بود کهنایایستادنرویپاهایشانرانداشتند.
خیلیهایشــان بــه خاطــر ســرما حاضــر نبودند
زنگهایتفریحبیــروناز کالسبروند.موضوع
را از طــرف آمــوزگاران دیگــر جویــا شــدم .متوجه
شــدم خیلــی از دانشآموزانم یا یتیم هســتند یا
خانوادههایشــانبنیهاقتصادیخوبیندارند.
تصمیم گرفتــم با حقــوق اندک ســرباز معلمی و
کمکی که از خانــواده جمع کردم بــرای تعدادی
از ایــن بچ ههــا کفــش و کاپشــن تهیــه کنــم و در
قالب جایزه به آنها هدیه کنم ،اما مشکل با این
چندنفرتمامنشــد.از  70دانشآموز مدرســه50
دانشآموزنیازمند کفشولباسبودند».
ازخیریهها کمک گرفتم
بــا توصیــه همــکاران بــه یــاری گرفتــن از
خیری ههــای مشــهد تشــویق شــد .وقــت را از
دســتنداد.تمامیاســنادومدارکرابرداشــت
و راهــی مشــهد شــد ،امــا تنهــا موفق شــد مبلغ
200هــزار تومــان از خیری ههــا بــرای بچهها جمع
کند« :همیــن هم غنیمــت بود ،بــا همین مبلغ
باز کفش و لباس بــرای دانشآموزان تهیه کردم
اما نتیجه کار دلم را راضی نکرد .دوســت داشتم
همهبچههاخوشحالشوند».
دستبهدامنفضایمجازیشدم
فضــای مجــازی راه حــل دیگــری بــود کــه بــه

ذهنــش خطــور کــرد« :صفح ـهای در فضــای
یهــای
مجــازی بــرای خــودم ســاختم و روزمرگ 
یکــردم ا گــر بــه
بچ ههــا را منتشــر کــردم .فکــر م 
ســلبریتیها پیام دهم کمکم میکنند .ابتدا به
صورتخصوصیبههمهسلبریتیهاپیامدادم
اماپاسخینشنیدم.فکر کردمپیامهایشانزیاد
اســت.تصمیم گرفتــمزیرپس ـتهایعمومی،
خودم و مدرس ـهام را معرفی و بــرای بهبود وضع
بچ ههــا طلــب کمــک کنــم ،امــا بــاز هــم خبری
نشد.بهجایسلبریتیهایی کهخیلیرویشان
حســاب باز کرده بودم مردم عامه ایــن پیامها را
دیدند و با مراجعه به صفحه خودم ارتباطهای
جدیدیرارقمزدند».
اولینجذب کمکدنیایمجازیبانامامام
حسین(ع)
ماه محــرم اولیــن کمــک را در فضــای مجازی
جذب میکند« :یکــی از مخاطبان صفح ـهام با
واریز200هزار تومان گفت خودت میدانی و امام
حســین! خوشــحال از جــذب اولیــن کمــک در
این صفحه با توجه به شــناختی کــه از نیازهای
بچههاوخانوادههایشانداشتمنسبتبهتهیه
ملزومــات اقــدام و فاکتورها را در صفحه منتشــر
کــردمایــناعتمادســازیباعثشــدتاهــرروز به
جمعهمراهانمادراینصفحهافزودهشود».
یکتیرودونشان
هــر روز کــه میگذشــت خیریــن زیــادی بــه
محمد میپیوســتند ،به طوریکه او توانست از
4هزار دانشآموز نیازمند شهرســتان سرخس
2هــزار دانشآمــوز را تحــت پوشــش خدمــات
حمایتی خود قرار دهد« :تهیه لباس برای این
2هزار نفر از بازار ســرخس همراه بــا هزینههای
زیــادی بــود .از طرفــی فکر کــردم با رفتــن من از
منطقه و قطع این کمکها هیچ اقدام مثبتی
در جهــت پایداری وضع اقتصــادی خانوادهها
یشــود .بنابراین تصمیم گرفتم با
برداشته نم 
ایجــاد کارگاههای خیاطــی و بکارگیری مادران
دانشآموزاننیازمندبستردرآمدزاییپایداری
را بــرای آنها فراهم کنم .بــا کمک خیرین چرخ
شهــای الزم را
یهــا را خریدیــم و آموز 
خیاط 
ارایــه کردیــم و از این طریــق توانســتیم هم نیاز
دانشآمــوزان را مرتفــع کنیــم هــم اقتصــاد 50
خانوار را تقویت کنیم».

چراغ کارگاههایاشتغالروشنشدند
با روشــن شــدن چراغ کارگاههای خیاطی70،
نفر از زنانی که بهطور ســنتی قالیبافی میکردند
همخواستارراهاندازی کارگاههاییدراینزمینه
شدند«:فعالیتاینزنانبهصورتسنتیبود.
مــا تصمیم گرفتیــم با آمــوزش این قشــر و ب ـهروز
کردن هنر آنها بستر اشــتغالزایی در این حوزه را
نیزفراهم کنیم.امروزتولیداتاینزناندرتهران
ومشهدمشتریانخوبیدارد».
در  6کارگاه خیاطی ،قالیبافــی ،دمنوشهای
گیاهــی و ســوزندوزی بلوچــی کــه محمــد در
ســرخس و روســتاهای اطــراف بــه راه انداختــه
بالــغبــر 700زنسرپرســتخانوار مشــغولبهکار
شدهاند.
رونقدامداریدرمنطقه
کار اصلیمردممنطقهســرخسو 70روستای
آنعمدتادامپروریاستشغلی کهازنیاکانشان
به ارث بردهاند اما در ســایه فقر و ناتوانی خیلی از
خانوادههااز داشتنداممحرومبودند.بهخاطر
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.
ازســال 95بــا خریــد دو رأس گوســفند بــرای هــر
خانواده آنها را به سمت فعالیتهای اقتصادی
در اینبخشتشــویق کردیم.خوشبختانهاین
خانوادههاتوانستندهرسالهتعداددامهایشان
را زیاد کنند و محصوالت آنها را در شهر به فروش
برساننددر سایهاینفعالیتهامردهایمهاجر
بهروستابرگشتند».
اینجا هــم محمد می گویــد« :ما هر هفته ســه
گوســفند نــذر خیریــن را قربانــی و گوشــت آن را
بیــن نیازمنــدان تقســیم میکردیــم حــاال ایــن
گوســفندان را از دامپــروران خــود خریــداری و
قربانیمیکنیم.عالوهبــرایندامداری کوچکی
راهاندازی کردهایم کهدرحالحاضر 120گوسفند
یشــود
میــش و پرواربنــدی در آن نگهــداری م 
وبــراینگهــداریاز ایــندا مهــابــرایجوانــانو
مردانمنطقهشغلایجادشدهاست».
رونقبخش کشاورزی
درســت اســت در منطقــه ســرخس بــه خاطر
خشــکیآبوهوا ،کشاورزیخیلیرونقیندارد
اما محمد و دوستانش توانســتهاند با راهاندازی

گلخان ههــا و تولید محصوالت گلخان ـهای اتفاق
جدیــدی را در این منطقــه رقم بزننــد« :درحال
حاضرسه گلخانهآلوئهوراودو گلخانهسبزیجات
در روســتاهای امیرآباد و ابراهیمآباد فعال شــده
اســت و زنــان سرپرســت خانــواری کــه در ایــن
گلخانههافعالیتدارندبین100تا150هزار تومان
روزانهدرآمددارند».
تولید نان بــرای نیازمنــدان در نانوایی زنانه
سرخس
محمد حواســش به همه چیز هست از کفش
و پوشــاک بچهها گرفته تا نان شبشان« :یک
روز یکی از دانشآموزانم سر کالس از هوش رفت
ما فکــر کردیم به خاطــر خوردن غذای مســموم
اینطور شــده امــا بعد که بــه هوش آمــد گفت دو
روز اســتغذانخوردهاســت.مادرشرامدرســه
خواســتیممــادر اعتــراف کــرد کــهدر خانهحتی
لقمه نان خالی برای خوردن نداشتند و بچهها
دوروزاست که گرسنهاند».
محمــد بعــد از شــنیدن ایــن قصــه بــا کمــک
خیرین نانوایی را در ســرخس راهاندازی میکند
که تمــام مراحــل تولیــد آن از صفر تا صد توســط
زنانسرپرســتخانوادهادارهمیشودودر طول
هفتــهچندتنــور ویژهنیازمنــدانتولیــدوتوزیع
میشود.
آرزوهایی کهپهلوانبرآوردهمیکند
محمــد یــا آقــا تختــی ســرخس در سرکشــی
از خانواد ههــای نیازمنــدان منطقــه تــاش
میکند تا آرزوهای بهظاهر بزرگ آنها را برآورده
کنــد« :مــن در صفحــه مجــازیام آرزوی ایــن
خانواد ههــا را منعکــس میکنــم .آرزوهایــی
که بــرای آنها بــزرگ و دس ـتنیافتنی اســت اما
حقیقتــا اینگونــه نیســت .از آرزوی داشــتن
یــک کولــر تــا آرزوی داشــتن یــک آشــپزخانه،
تعمیــر ســقف خــراب خانــه و  ...تمــام ایــن
آرزوها با کمک خیرین همیشــه همراه برآورده
یشــوند».او خودش هــم آرزوی بزرگی دارد:
م 
«بزرگتریــن آرزوی خــودم این اســت که هیچ
نیازمنــدی در جامعــه وجــود نداشــته باشــد.
زندگی من کنار این مردم ازسال  94تا به حال
معجــزه بزرگــی بــود .خــدا مــرا در مســیری قرار
داد که هیچوقت فکر نمیکردم و همیشــه او را
شا کرم که شرمنده نشدم».
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همتی:

استفاده از اعتبارات سازمان داوطلبان
برای کمک به تأمین هزینههای دارو و
درمان نیازمندان
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر در جلســه شــورای معاونــان
ایــن جمعیت با اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات ســازمان داوطلبان
هاللاحمــر بــا حمایــت نماینــدگان مجلــس نســبت بــهســال
گذشته حدود  ۳۰برابر رشد داشته ،بر ضرورت تدوین آییننامه
به منظور اســتفاده از این اعتبارات برای تأمین هزینههای دارو
و درمان نیازمندان کشور تأ کید کرد.
دکتر کریم همتی در جلســه شــورای معاونان ایــن جمعیت با
اشــاره به اجرای طــرح «حامیان ســامت» از ســوی هاللاحمر
در ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاس ـتجمهوری و بــا توجــه
به شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور گفــت« :نزدیــک بــه ۶۷هزار
صندوق رأی ریاس ـتجمهوری و حــدود ۷۵هــزار صندوق رأی
شــوراها در کشــور مســتقر بــود کــه 1 1هــزار و  528نفــر از اعضــای
ســازمان جوانــان هاللاحمــر در ایــن انتخابــات در قالــب طرح
حامیــان ســامت بــا دعــوت مــردم بــه رعایــت پروتکلهــای
بهداشــتی و  1779نفــر از پرســنل جمعیــت در موضــوع اجــرای
انتخابات مشــارکت داشتند که این حضور چشــمگیر بود اما در
همه ارکان جمعیت حفظ «بیطرفی» در انتخابات رعایت شد
و هیچگونه خللی در امور جاری جمعیت به وجود نیامد».
فعالیت  ۱۳صندوق رأی کرونایی در کنار وزارت بهداشت
او همچنیــن از فعالیــت  ۱۳صنــدوق اخــذ رأی از بیمــاران
کرونایــی هاللاحمــر در کنــار وزارت بهداشــت خبــر داد و افزود:
«هاللاحمــر بــرای جم ـعآوری صندوقهــای رأی در مناطــق
صعبالعبور با اســتفاده از بالگردهای امدادی نیز اعالم آمادگی
کرده بود که خوشبختانه استفاده از بالگردها نیاز نشد».
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر بــه موضــوع وا کسیناســیون نیــز
اشاره کرد و گفت« :وا کسیناسیون افراد به آرامش طبی و روانی
جامعــه کمک میکنــد که هاللاحمــر در بحث واردات وا کســن
بهعنوان یکی از عوامــل اصلی فعال بــوده و علیرغم تحریمها و
محدودیتهــای مالــی و بانکی کشــور تا کنون در ایــن زمینه به
وظیفه خود بهخوبی عمل کرده است».
تأ کید بر لزوم جذب اعتبارات تملک داراییهای جمعیت
تا  ۱۵تیرماه
همتــی بــر اهمیــت توجــه ارکان جمعیــت بــه موضــوع
اعتبــارات تملــک داراییهــای جمعیت نیــز تأ کید کــرد و گفت:
«زیرمجموعههــای جمعیــت تــا  ۱۵تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا
اعتبــارات الزم را جــذب کننــد تــا در انجــام برخــی امــور ازجمله
تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی مورد استفاده قرار گیرد».
او ادامه داد« :حوزه داوطلبان جمعیت هاللاحمر با همراهی
و تالش نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی اعتبار بیش
از  ۳۰برابــری نســبت بهســال گذشــته دریافــت کرده کــه در این
زمینه الزم اســت دوســتان حــوزه داوطلبان و درمــان جمعیت
آییننام ـهای تدوین کننــد تا بــرای تأمین هزینههــای درمان و
داروی محرومان کشور که اتفاقا کم هم نیستند استفاده شود.
بســیاری از افراد نیازمند قادر به تأمین هزینههای درمانی خود
حتــی در مرا کــز دولتی نیســتند و اعتبــارات ســازمان داوطلبان
میتواند در این زمینه بسیار کمککننده باشد».
همتی تأ کید کرد« :بهدنبال استفاده از ظرفیت داروخانهها،
مرا کــز درمانــی و  ...هاللاحمــر بــرای کمــک بــه نیازمنــدان بــا
استفاده از این اعتبارات نیز هستیم».
همــکاری تمــام ارکان جمعیــت بــرای برگــزاری مراســم
بزرگداشت یکصدسالگی جمعیت
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر افــزود« :در آســتانه یکصدمیــن
سالروز تأســیس جمعیت هاللاحمر 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
صدســال پیــش در بیماریهــای وا گیــردار ،قحطیهــا و جنگ
تحمیلــی ،تحریمهــا ،کرونــا و ...در کنار مــردم بوده ،بــا تمرکز بر
ث مستندسازی ،بیشتر در جامعه منعکس و معرفی شود».
بح 
صرفهجویــی ماهانــه ۲میلیــارد تومانــی در هزینههــای
جمعیت
همتــی همچنیــن بــا تقدیــر از حــوزه مالــی جمعیــت اظهــار
کــرد« :پرداختهــای جمعیــت بــه شــکل متمرکــز و بــا نظــارت
ســتاد انجام شــده و با ایــن اقــدام ،ماهانــه ۲میلیــارد تومان در
هزینههای جمعیت هاللاحمر صرفهجویی شده است».
او در پایــان تأ کیــد کــرد« :امــروز تمرکــز مســئوالن هاللاحمــر
بایــد بــر ارایــه خدمات شایســته بــه مــردم باشــد و بــدون توجه
بــه تغییــرات در دولــت ،مــردم همــواره از مواهــب و خدمــات
هاللاحمــر بهرهمند شــوند ».دبیــرکل جمعیــت هاللاحمر 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
آمادگی همیشگی و صددرصدی جمعیت تأ کید کرد.
در این جلســه رئیس جمعیت از  ۲ســامانه اتوماسیون اداری
و سامانه اعضا و داوطلبان جمعیت هاللاحمر رونمایی کرد.

