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دلنوشته مدیرمرکزآموزش بهورزی 
سراوان درخصـوص بهـورز شهیـد

شـــــــهـــــــیـــــــد 

فراگیر  محمدی  عبدالغفور 

بـــازآمـــوزی  و  آمــــوزش  مــرکــز  نـــوزدهـــم  دوره 

تالش  استعداد،  تحصیل،  طــول  در  که  ســـراوان  شهرستان 

دلسوزی و مسؤولیت پذیری اش توجه همه مربیان را جلب کرده بود، در سال 

1389 فارغ التحصیل شده و در خانه بهداشت »هوشک علیا« مشغول به کار شد. 

باتوجه به اینکه حس خدمت رسانی به مردم داشت در گرما، سرما و شب های تاریک هرکسی نیاز به خدمات 

ارایه  در  مهارت  همچنین  و  انسان دوستی  خاطر  به  نمی کرد.  مضایغه  هیچوقت  داشت  و حتی شخصی  بهداشتی 

خدمات، مردم روستا او را بسیار دوست داشتند. در طول 10 سال گذشته نه تنها یک مورد شکایت و نارضایتی از نحوه 

کارش به مقام های باالتر ارسال نشد بلکه همواره مورد تقدیر و ستایش مردم قرار می گرفت. با تالش های شبانه روزی 

این بهورز نمونه، شاخص های بهداشتی منطقه ارتقا یافته بود. کسی از مردم روستا و منطقه را سراغ نداریم که برای 

دریافت خدمت به او مراجعه کرده و دست خالی برگشته باشد. اگر بحرانی در سطح شهرستان یا حتی شهرستان های 

دیگر اتفاق می افتاد، داوطلبانه درصف اول خدمات رسانی قرار می گرفت. همیشه به دیگر همکاران یادآوری می کرد 

که خدمت به مردم باعث گشایش در بهشت می شود و قبل از آن که نیازمند خوشحال شود، خداوند از ما خشنود 

خواهد شد واین بهترین هدیه است. دربحران اخیرکرونا آرام وقرار نداشت و می دانست تعلل بهورز باعث افزایش 

موارد ابتالی بیماری و شیوع کرونا می شود. معتقد بود همان طور که در طول دفاع مقدس، حضور در جبهه یک تکلیف 

بود، امروزه هم حضور در میدان مبارزه با کرونا یک تکلیف است. برای گندزدایی کامیون و ماشین هایی که از دیگر نقاط 

وارد شهر می شدند او اولین داوطلب بود. در بیماریابی کرونا در ورودی ها و خروجی های شهر نیز حضور فعال داشت. 

که درعیادت  داوطلب می شد، همان طور  دیگران  از  زودتر  موارد مثبت داشتند  که  برای گندزدایی محیط خانه هایی 

از بیماران و جمع آوری کمک برای نیازمندان اولین نفر بود. جنگیدن باهیوالی قرن )کووید19( هزینه دارد و برخی ها 

همچون شهید »عبدالغفور محمدی« این هزینه را با جانشان می دهند و از خودشان نام نیک به یادگار می گذارند.


