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ماجرای فرشته های غرب رودخانه تجن

سعیده  که  شد  آغاز  وقتی  آموزگار  زوج  این  قصه 
پنج سال پیش به روستای قوش عظیم در حاشیه غرب 
خراسان  توابع  از  سرخس  شهرستان  تجن  رودخانه 
رضوی رفت، اما دلش طاقت نیاورد که کارش محدود به 
تخته سیاه کالس و کتاب هایی شود که قرار است بچه ها 
را باسواد کند. او نتوانست چشم روی درد افتاده به جان 
بچه های بیمار و وضع اقتصادی پیش روی مردم این روستا 
ببندد. معلمی که وقتی دید کاری از دستش برای کمک به 
بچه های نیازمند و محروم روستا برنمی آید، دست به دامن 
شبکه های مجازی شد و با انتشار عکس بچه های روستا 
کاری کرد که همه مردم کشور امروز روستای قوش عظیم را 
در دورافتاده ترین نقطه سرخس می شناسند. معلمی که 
امروز به سفیر مهربانی در ایران معروف شده و برای کمک 
کشور  نیازمند مناطق محروم سراسر  به دانش آموزان 

دست از هیچ تالشی برنمی دارد.

تلخ و شیرین خانم معلم
سعیده دلمرادی برایمان از روزی می گوید که  به عنوان 
معلم روستا راهی روستای قوش عظیم شد: »وقتی به 
روستا آمدم اولین چیزی که به چشم می خورد فقر و نیازی 
بود که در میان تک تک خانواده ها دیده می شد. خیلی 
دلم می خواست به خانواده ها و بچه ها کمک کنم. اما با 
دست خالی نمی شد، حتی کسی اسم این روستا هم به 
گوشش نخورده بود، باالخره تصمیم گرفتم تصاویری 
از روستا را در اینستاگرام منتشر کنم. همه امیدم این 
بود که مردم با دیدن این عکس ها به یاری ما بیایند. 
اتفاقی که در کوتاه ترین زمان رخ داد.« از خاطره های تلخ و 
شیرینش برایمان می گوید: »در مدرسه ما دانش آموزی 
بود که همیشه بیمار بود و هیچ وقت تن این بچه گرم 
نمی شد. یک روز تصمیم گرفتیم به خانه شان سری بزنیم 
و از والدینش بخواهیم بیشتر به او و وضع بیماری اش 
رسیدگی کنند. وقتی به خانه رسیدیم، با چهار دیواری خالی 
از فرش و اثاثیه ای روبه رو شدیم که  خانواده این دانش آموز 
در آن زندگی می کردند. بالفاصله از این خانه و وضع آن 
خانواده عکس گرفتم و در صفحه اینستاگرام منتشر کردم. 
ظرف چند روز از سوی خیرین فرش و بخاری و سایر لوازم 
خانه برای این خانواده از شهرهای مختلف کشور ارسال 

شد.«

کارآفرینی برای زنان روستا
می گوید وقتی دیدیم بیشترین مشکل خانواده های 
روستا به خاطر فقر و نداشتن درآمد کافی است، تصمیم 
گرفتیم برای درآمدزایی اهالی روستا آستین باال بزنیم و 
کالس های آموزش خیاطی و شیرینی پزی برگزار کردیم. 
آموزش هایی که مورد استقبال اهالی روستا قرار گرفت. 
بانوان روستایی بعد از دریافت آموزش های الزم در این 
بخش مشغول به کار شدند. شرط اصلی به نتیجه رسیدن 
این آموزش ها تأمین بازار فروش محصوالت بود. کاری که 
خود ما با کمک دوستان مان در شهر انجام دادیم و تمام 
شیرینی های نوروز به این بانوان سفارش داده شد. کاری 
که همچنان در حال انجام است و به منبع درآمد خوبی 
برای بانوان روستا تبدیل شده است. از دیگر مشاغلی که 
برای بانوان ایجاد کردیم، کارگاه های خیاطی بود. کارگاه هایی 
که با اخذ سفارش از تولیدی ها رونق گرفت و امروز شاهد 

درآمدزایی زنان روستایی از این محل هستیم.«
او تعداد بانوان شاغل در کارگاه  خیاطی روستا را 6 نفر 
بانوان  این  امروز  و می گوید: »جالب است  برمی شمرد 
خود به دیگران همین کار را آموزش می دهند و امیدواریم 
با توسعه این بخش شاهد اشتغال زنان روستایی در 

روستاهای مجاور هم باشیم.«

تأمین امکانات زیرساختی در روستا
یک  هیچ  گذاشت،  روستا  به  پا  معلم  خانم  وقتی 
رفاهی و خدماتی در روستا وجود نداشت.  امکانات  از 
مردم  بر  را  زندگی  عرصه  نبودشان  که  زیرساخت هایی 
سخت کرده بود. اما در سایه کمک های مردمی به روستا 
خوشبختانه بخش قابل توجهی از این مشکالت حل 
و  مخروبه  اغلب  روستا  مردم  »خانه های  است:  شده 
غیرقابل استفاده بود. موضوعی که با کمک خیرین سراسر 
این نقطه صفر مرزی،  کمی ساماندهی شد. در  کشور 
زمستان سرد و طاقت فرساست و امان مردم را بریده، 
چون اغلب از داشتن وسایل گرمایشی محروم هستند. 
اما امروز در سایه همدلی و مهربانی همه مردم ایران بخش 

قابل توجهی از خانه های مسکونی روستا مرمت، بازسازی 
و مجهز به لوازم اولیه زندگی شده اند. عالوه بر این ما در 
هم  را  درمانی  و  بهداشتی  امکانات  توانسته ایم  روستا 
تأمین کنیم، مثل حمام که از نیازهای اصلی مردم روستا 
بود. گذشته از همه این موارد تأمین ویلچر برای بچه های 
نیازمند و معلول روستا از دیگر خدماتی است که با کمک 

خیرین انجام دهیم.«

فعالیت در مدرسه استثنایی 
خانم معلم وقتی خیالش از بچه های روستا و مردمش 
راحت می شود، به سرخس می رود تا در کنار همسرش 
بخش دیگری از فعالیت های خود را این بار در کنار بچه های 
استثنایی شروع کند: »سیدمحمد امروز 60 دانش آموز 
استثنایی از روستاهای اطراف سرخس را تحت پوشش 
و  حسن آباد  و  دولت آباد  تا  گرفته  کچونی  از  دارد؛  خود 
ابراهیم آباد.« سیدمحمد موسوی می گوید: »بچه ها اکثرا در 
خانواده های محروم و نیازمند زندگی می کنند و برای تأمین 
وسایل بهداشتی خود هم در تنگنا هستند. امروز ما بحث 
درمان خیلی از بچه های ناتوان جسمی و حرکتی را با کمک 
خیرین کشوری دنبال می کنیم، حتی خیرین خارج از کشور 

هم به واسطه این صفحه با ما همکاری دارند.«

برای بچه های نیازمند مادری می کنم
فرزند  هفت  والدین  امروز  سیدمحمد  و  سعیده  
خوانده خود هستند؛ دو دختر و پنج پسر که به گفته 
خودش  روزهای خوش و خرمی را با هم سپری می کنند. 
عکس پروفایل صفحه اینستاگرامش هم شامل عکس 

خانوادگی شان با فرزندخوانده هایش است.

به همه ایران کمک می کنیم
می گوید به همه ایران کمک می کنیم، فرقی نمی کند هر 
جا نیاز به کمک داشته باشد، تیم ما حاضر است، مثل زلزله 
کرمانشاه. ما از طریق صفحه اینستاگرام مان توانستیم 
برای مردم زلزله زده کرمانشاه حدود 30 کانکس تهیه و به 
مناطق زلزله زده اعزام کنیم. عالوه بر این از روزی که زلزله 
کرمانشاه رخ داد تا امروز ما مدام در مناطق زلزله زده حضور 
داشتیم. در روزهای نخست کوشیدیم با آموزش بچه های 
مدرسه کاری کنیم که دانش آموزان از درس و مشق عقب 
ارایه خدمات  به  بازگشایی مدارس هم  از  بعد  نمانند. 

اجتماعی به زلزله زده ها پرداختیم. 

سفره صبحانه مان هر روز پهن است
با توجه به اینکه اغلب دانش آموزان خانم معلم را 
بچه های نیازمند تشکیل می دهند، او کوشیده با کمک 
خیرین هر روز در مدرسه های سرخس سفره صبحانه پهن 
کند: »این برنامه را با هدف توزیع روزانه یک وعده غذای 

مقوی بین بچه های نیازمند انجام می دهیم. خوشبختانه 
همه خیرین ما را در تأمین هزینه های این برنامه یاری 
می کنند و باعث شده اند تا هر روز در یک مدرسه شاهد 
دورهمی شاد بچه های مدرسه دور این سفره های پربرکت 

باشیم.«

جنگ علیه کرونا
در دوره کرونا هم این زوج جوان خیر بیکار ننشسته اند، 
ملزومات  تأمین  و  ماسک  تولید  کارگاه  راه اندازی  از 
بهداشتی سرخس گرفته تا تأمین گوشی هوشمند برای 
دانش آموزان نیازمند، بخشی از فعالیت های آنهاست. 
برای  هوشمند  گوشی  »بیست  می گوید:  دلمرادی 
دانش آموزان مستعد منطقه تهیه کردیم تا از تحصیل در 
فضای مجازی جا نمانند. از سوی دیگر با راه اندازی کارگاه 
تولید ماسک با فعالیت زنان سرپرست خانوار تالش 
کردیم تا ضمن کمک به تأمین نیاز منطقه به ماسک، به 
خانواده های خسارت دیده اقتصادی در این ایام هم کمک 

کنیم.«

آرزوی خانم معلم
امروز  گرچه  سرخس  منطقه  فداکار  معلم  خانم 
کارهای زیادی برای بچه های نیازمند در سراسر کشور 
که همیشه  بزرگ دارد  آرزوی  اما یک  انجام می دهد، 
داشتن  من  آرزوی  »تنها  می بیند:  را  تحققش  رویای 
خانه ای با  هزار اتاق و  هزار پنجره است تا در سایه سقف 
آن دیگر هیچ بچه ای آرزوی داشتن یک اتاق را نداشته 
آرامش کامل دوران خوش کودکی اش را  باشد و در 

سپری کند.«

بیست گوشی هوشمند برای 
دانش آموزان مستعد منطقه 

تهیه کردیم تا از تحصیل در 
فضای مجازی جا نمانند. از 

سوی دیگر با راه اندازی کارگاه 
تولید ماسک با فعالیت 

زنان سرپرست خانوار تالش 
کردیم تا ضمن کمک به 

تأمین نیاز منطقه به ماسک، 
به خانواده های خسارت دیده 

اقتصادی در این ایام هم 
کمک کنیم

   ]فاطمه عسگری نیا [   پنج سالی از عمر صفحه اینستاگرام فرشته های روستا می گذرد. این صفحه قصه مهربانی های زوج آموزگاری را روایت می کند که در کنار 
تدریس در مدرسه، درس زندگی و مهربانی هم به بچه های مدرسه می دهند. قصه، قصه زندگی سعیده دلمرادی و سیدمحمد موسوی است. این زوج آموزگار اهل 
سرخس فعالیت های خیرخواهانه زیادی در گوشه وکنار کشور دارند، اما آنچه نام آنها را سر زبان ها انداخته، روایت سرپرستی از هفت دانش آموزی است که امروز حکم 

فرزندان آنها را دارند.

میز خبر

افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی در شهرستان 
بندرگز

آیین افتتاح و بهره برداری بانک امانات تجهیزات پزشکی در شهرستان بندرگز با 
حضور مدیرعامل، عضو هیأت مدیره هالل احمر گلستان و مدیران ارشد شهرستانی 

برگزار شد.
اظهار  بندرگز  شهرستان  در  پزشکی  امانات  بانک  افتتاح  آیین  در  میقانی  فرهاد 
داشتن  با  و  عام المنفعه  و  مردم نهاد  سازمانی  به عنوان  هالل احمر  »جمعیت  کرد: 
ظرفیت های بسیار خوب از داوطلبان با برقراری پلی ارتباطی میان توان توانمندان با 
نیاز نیازمندان؛ اقدام به ایجاد بانک امانات پزشکی برای استفاده بیماران نیازمند کرده 

است.«
اولین  جزو  گلستان  اینکه  به  اشاره  با  گلستان  هالل احمر  جمعیت  مدیرعامل 
استان ها در راه اندازی بانک تجهیزات پزشکی امانی در سطح کشور است، گفت: »بانک 
علی  هالل احمر  داوطلب  همت  به  بندرگز  شهرستان  در  پزشکی  تجهیزات  امانات 

رضایی با مبلغی بالغ بر 500 میلیون ریال افتتاح شد و به بهره برداری رسید.«

قدردانی فرماندار و امام جمعه هوراند از هالل احمر
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اهر گفت: »نجاتگران جمعیت هالل احمر 
میان  معیشتی  اقالم  توزیع  و  چادر  برپایی  به  اقدام  اهر  و  هوراند  شهرستان های 

خانوارهای متأثر از رانش زمین در روستای »کرگسر« از توابع هوراند کردند.«
هوراند  کرگسر  روستای  در  زمین  رانش  تداوم  »به  دنبال  گفت:  رسولی  اصغر 
فرمانداری  توسط  انجام شده  هماهنگی های  برابر  احتمالی  خطرات  از  جلوگیری  و 
شهرستان هوراند، توزیع اقالم معیشتی توسط نجاتگران جمعیت هالل احمر اهر و 

هوراند میان آسیب دیدگان روستای کرگسر در دستور کار قرار گرفت.«
، بسته  او افزود: »در جهت امدادرسانی به مردم این روستا اقالمی همانند چادر
غذایی یک ماهه، پتو، موکت، وسایل گرمایشی، ست ظروف، وسایل روشنایی، وسایل 

ذخیره آب و ... میان آسیب دیدگان توزیع شده است.«
در  هوراند  شهرستان  امام جمعه  شکرنژاد،  جواد  حجت االسالم والمسلمین 
بازدیدی از روستای »کرگسر« از تالش های شبانه روزی نیروهای هالل احمر در کمک به 

آسیب دیدگان قدردانی کرد.
همچنین مردانیان، فرماندار شهرستان هوراند ضمن درخواست از مردم روستای 
کرگسر به همدلی و همکاری بیشتر در جهت ساخت روستای جدید کرگسر از نیروهای 

هالل احمر که از اولین ساعات حادثه در این روستا در کنار مردم بودند، تشکر کرد.

تقویت آموزش های عمومی و همگانی؛ رسالت مهم 
هالل احمر

رئیس جمعیت هالل احمر مرکز مستقل کیش حساس سازی جامعه و تقویت 
آموزش های عمومی و همگانی با رعایت پروتکل های بهداشتی را مهم ترین و بارزترین 

رسالت هالل احمر در شرایط کرونایی جامعه دانست.
محمدشهاب الدین محمدی عراقی گفت: »شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن بیشتر 
، فرآیند اجرایی آموزش های هالل احمر در تمامی سطوح را  استان ها در وضع هشدار
با تغییرات متعددی مواجه کرده که با برنامه ریزی و هماهنگی های الزم با سایر ادارات 
دولتی، تمرکز آموزش بر سرفصل های نیازهای محلی بیشتر از قبل مورد توجه قرار 
گرفته است.« رئیس جمعیت هالل احمر مرکز مستقل کیش برگزاری دوره های منظم 
آموزش ها را مداوم اعالم کرد و افزود: »برحسب نیاز و درخواست های دریافتی با در 
نظر گرفتن شرایط استاندارد و نظارت بر محل برگزاری دوره ها و حفظ فاصله مناسب و 
کنترل تعداد فراگیران، با اعزام مربیان مجرب این دوره ها با هدف حساس سازی اقشار 

مختلف جامعه انجام می شود.«
محمدی عراقی در پایان ضمن اعالم آمادگی هالل احمر در ارایه آموزش های مختلف 
گفت: »آگاهی و رعایت پروتکل های بهداشتی گامی مهم در کمک به کادر درمان در مراکز 
درمانی است که همه ما با فراگرفتن آموزش های الزم و به کارگیری این آموزه ها، در زندگی 
روزمره خود می توانیم با گسترش و شیوع هرچه بیشتر این ویروس، نقش بسزایی در 

کاهش آمار مبتالیان به بیماری کرونا ایفا کنیم.«

داستان مهربانی های زوج داوطلب و نیکوکار در دورافتاده ترین نقطه کشور

  این زوج آموزگار سرخســی سرپرســتی 7 دانش آموز را برعهده گرفته اند

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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