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گفتگو با دکتر جعفر عطارباشی (سرپرست ناظرین بھداشتی) قبل از اتمام مأموریت در برزیل /  دریافتی 40 مأمور دولتی روزانھ 100 دالر
/  مسئولین باال را شستشوی مغزی داده اند!

در خصوص توقف اعزام ناظرین بھداشتی از سوی برخی افراد و شرکتھای خصوصی تالشھایی شده و گویا بھ لحاظ پاره ای مشکالت حرفھ
ای وعدم شناخت اھمیت نظارت بھداشتی ناظرین بھداشتی وبرخی جریانات نامتعارف حضرات توانستھ اند مرتبطین باالدستی تاثیرگذار را

شستشوی مغزی دھند و تالشھای ناظرین بھداشتی را بی فایده و غیر ضروری جلوه دھند کھ بنده معتقدم اگر موفق شوند و حضور ناظرین را
حذف کنند خیانتی بزرگ بھ بھداشت و سالمت مردم محقق گردیده و امیدوارم بھ خود بیایند واز سر احساس وبرداشتھای غیرکارشناسی

تصمیم نگیرند…

حکیم مھر - گفتگوی وبالگ ناظرین بھداشتی با دکتر جعفر عطارباشی (سرپرست سابق ناظرین بھداشتی در برزیل) قبل از اتمام مأموریت :

ازمعرفی خودتون شروع کنیم:

باسالم اینجانب جعفر عطارباشی متاھل دارای دو فرزند.  دانش آموختھ دانشگاه ارومیھ در رشتھ دکترای دامپزشکی در سال 1374 فارغ
التحصیل شدم.متولد1341 در مشھد ھستم.مسئولیتم در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی:  رئیس اداره نظارت بر بھداشت عمومی استان

است.

پس از تحصیل بالفاصلھ مسئولیت بھداشتی کشتارگاه صنعتی مشھد بمن محول شد.و 8 سال در این مسئولیت بودم.و مدت 7 سال ھم در
مسئولیت رئیس نظارت  بر بھداشت عمومی  در اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی  بوده ام تاکنون و مدت حدود 6 ماه است کھ

بعنوان سرپرست ناظرین بھداشتی برزیل مشغول انجام وظیفھ ھستم.

اھم وظایف شما دربرزیل را بصورت تیتر وار بیان فرمایید؟

از جملھ وظایف سرپرست ناظرین بھداشتی.مدیریت نیروھای اعزامی سازمان دامپزشکی از جوانب مختلف  میباشد کھ شامل توجیھ.موارد
فنی وپاسخگوئی ابھامات .رسیدگی و .رفع مشکالت.  برنامھ ریزی انتقال.جابجائی ھا و تمدید وبازگشت آنھاو…

ازطرفی بازدید از کشتارگاھھا ی جدید برای تایید یا عدم تاییدواعالم بھ سازمان جھت شروع  تولید برای ایران

ونیز بازدید از کشتارگاھھای فعال برای ایران از نظر بازنگری و سرکشی وکنترل روند نظارت.وجلسھ با مدیریت ھر کشتارگاه و نیز با
مسئول سیف آن کشتارگاه بمنظور بررسی و رفع مشکالت و ایجاد زمینھ تفاھم و ھمکاری بین ناظرین و مدیریت.

تشکیل جلسات و رایزنی با شرکتھای خریدار ونماینگان آنھا برای تسھیل در امر تولید .

جلسھ بامسئولین  شرکتھای کشتارگاھی برزیلی(صادرکننده) در جھت ارتقای تولیداتی کھ برای ایران دارند.

جمع آوری گزارشات ھفتگی تولید و بارگیری و نیز وضعیت ناظرین بھداشتی .ونھایتا ارسال بھ سازمان دامپزشکی کشور.

کنترل و نظارت بر  عملکرد  ناظرین بھداشتی از نظر اخالقی .رفتاری.وفنی.وفق ضوابط دامپزشکی

انجام جابجائی ناظرین بھداشتی در بین کشتارگاھھا حسب ضرورت.

دستور توقف تولید برای ایران در مواردی کھ از نظر بھداشتی مشکالت غیر قابل حل وجود داشتھ باشد

نظارت بر ساعات کار  و میزان کارکرد ناظرین بھداشتی

ارتباط مستقیم و مستمر با سرپرست ناظرین ذبح شرعی بمنظور ایجاد ھماھنگی الزم و کامل تیم نظارتی در کشتارگاھھا

صنایع غذاییموضوع کلی:
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بازگرداندن ناظرینی کھ از نظر اخالقی .فنی.وعملکردی مشکل داشتھ کارائی الزم را ندارند

تمدید ماموریت ناظرین بھداشتی بصورت محدود و عنداللزوم ودر صورت رضایت از کارکرد.

پیگیری مشکالت رفاھی و تسھیالتی  ناظرین بھداشتی.

صدور مجوز شروع ویا ادامھ تولید از محل ھر مجوز(VIP) بر اساس گزارش و مستندات ارائھ شده توسط ناظر بھداشتی

برگزاری جلسات با مسئولین دامپزشکی ایالتھا در راستای اجرای  دقیق موازین بھداشتی(IHR ) در کشتارگاھھا

درحال حاضر چھ تعداد ناظر بھداشتی در برزیل مشفولند؟

در حال حاضر قریب بھ 40 نفر ناظر بھداشتی در کشتارگاھھای برزیل مشغول فعالیت ھستند.

نظرتون درمورد اھمیت توجیھ وتسلط ناظرین بھداشتی درایران چیست؟

موضوع تسلط ناظرین بھداشتی بھ وظیفھ مندی شان.با توجھ باینکھ قرار است نظارت صورت بگیرد نھ بازرسی.لذا صرفا ناظر باید موازین
را بداند تا بتواند انجام وظیفھ نماید.کھ این موارد تبعا در اندوختھ ھای یک دکتر دامپزشک  بصورت آموزه ھای دوره ای  عام وخاص وجود

دارد.ولی مھمتر از این موضوع  نظارت سلیقھ ای و رقت یا شدت دادن موازین است کھ متاسفانھ در تمامی موارد جاری کشور ما مطرح
است وفقط با نظارتھای عالیھ قابل مرتفع نمودن است.

موضوع توقف واردات گوشت بھ ایران کھ این روزھا از انواع تریبونھا بھ گوش میرسد را چگونھ تحلیل میکنید؟

بنا بھ دستور مقام معظم رھبری نسبت بھ ضابطھ مند کردن واردات وجلوگیری از واردات بی رویھ وبدون ھدف قدری روند واردات گوشت
از برزیل تحت تاثیر قرار گرفت کھ البتھ تدابیری پیش بینی شده در جھت ساماندھی واردات گوشت .بصورتی کھ افراد یا شرکتھای فاقد

سنخیت مرتبط اجازه ورود بھ این مقولھ را نیابند.ولی حرکت تولید وارسال گوشت بھ ایران ھمچنان مداوم میباشد.گرچھ با افت و خیز مواجھ
میشود.کھ من این را تعبیر میکنم بھ مثل معروف قیرکاری کھ یا قیر نیست و یا قیف نیست.ویا عامل مربوطھ وجود ندارد.ولذا توقف تولید زیاد

است.

اھم مشکالت ناظرین بھداشتی دربرزیل

بنده بھ سھم خودم با برنامھ ریزی ھای دقیق نھایت تالش را در جلوگیری از توقف تولید انجام داده ام.ولی متاسفانھ ھمکاری کشتارگاھھا در
این زمینھ دربسیاری موارد ضعیف بوده کھ عمدتا بھ خصلت بی خیالی آنھا باز میگردد.ولی با اقتدار آنان را مجبور بھ ھمسو کردن با اھداف

مقرراتی خودمان کرده ایم.

نوع روابط سرپرستی با دفتر ناظرین شرعی

رابطھ سرپرستی ناظرین بھداشتی با سرپرستی ناظرین ذبح شرعی خوشبختانھ تابحال با صفا و صمیمیت و ھمکاری وتفاھم توام بوده و این
بحمدهللا از رموز موفقیت ما بوده و باید سعی شود خللی در آن بوجود نیاید.چون ناظرین شرعی و بھداشتی برادران دینی و حرفھ ای ھم در

فرآیند تولید محصول برای ایران عزیز ھستندو  مشارکت وتعامل اینھا بسیاری از امور را تسھیل کرده است.

حق ماموریتھای ناظرین بھداشتی وشیوه پرداخت توسط شرکتھا

حق ماموریت ناظرین معموال بر اساس میزان کارکرد  شخص برای آن شرکت و طبق ضوابط و دستورالعملھا توسط شرکت اعزام کننده  از
قرار روزی 100 دالر پرداخت میشود.

امورات رفاھی ناظرین بھداشتی را تاچھ حد دنبال میکنیدوظایف شرکتھادراین زمینھ

امور رفاھی ناظرین بر عھده کشتارگاه و شرکتھای طرف برزیلی است کھ در حد متعارف باید امکانات را فراھم کند ودر مواردیکھ رعایت
نکنند بطور جدی پیگیری میکنم ومواردی بوده و مرتفع شده است.

سیستم کشتارگاھھای برزیل درچھ حدی مورد قبول ایران است

سیستم کشتارگاھھای برزیل از نظر فنی مناسب است ولی اصل موضوع تولید و فعالیت است کھ در صورت عدم نظارت ھر کاری بخواھند
میکنند.البتھ نسبت بھ برخی از کشورھا ھنوز عقب ھستند.مثال انجماد از نظر فنی بھداشتی باید سریع انجام شود کھ سرعت انجماد در پلیت

فریزر در ھندوستان مورد استفاده قرار میگیرد کھ برودت  گوشت را در عرض 2 ساعت بھ منھای 20 درجھ میرساند.ولی ما در
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کشتارگاھھای برزیل شاھدیم کھ تونل انجماد اتوماتیک پس از گذشت 48 تا 72 ساعت قادر است برودت گوشت را بھ میزان الزم برساند و
این واقعانقیصھ ای است کھ نباید از نظر ھا مخفی بماند.چون در کیفیت گوشت تاثیر بسزائی خواد داشت.

زمزمھ ھای توقف اعزام ناظرین بھداشتی بھ خارج ازکشور راتاییدمیکنید

در خصوص توقف اعزام ناظرین بھداشتی از سوی برخی افراد و شرکتھای خصوصی تالشھایی شده و گویا بھ لحاظ پاره ای مشکالت حرفھ
ای وعدم شناخت اھمیت نظارت بھداشتی ناظرین بھداشتی وبرخی جریانات نامتعارف حضرات توانستھ اند مرتبطین باالدستی تاثیرگذار را

شستشوی مغزی دھند و تالشھای ناظرین بھداشتی را بی فایده و غیر ضروری جلوه دھند کھ بنده معتقدم اگر موفق شوند و حضور ناظرین را
حذف کنند خیانتی بزرگ بھ بھداشت و سالمت مردم  محقق گردیده و امیدوارم بھ خود بیایند واز سر احساس وبرداشتھای غیرکارشناسی

تصمیم نگیرند.

فکرنمیکنید بھ تنھایی انجام امورات ناظرین برای حضرتعالی سخت بوده وباید یک دفترمتمرکز توسط سازمان تاسیس بشود

مسئولیت سرپرستی ناظرین بھداشتی واقعا  با توجھ بھ شرح وظایف آن بسیار سنگین و خستھ کننده وطاقت فرساست.ولی بنده از آنجائیکھ بھ
شخص ((آقای دکتر دستور)) ارادت خاص دارم و ھر امری از سوی ایشان صادر شود با توجھ خلوص عملی کھ ازایشان سراغ دارم برایم

مطاع است.لذا بصورت شبانھ روزی و آبرومندانھ سعی کردم انجام وظیفھ نمایم.امیدوارم مورد قبول حضرت حق واقع گردد.تبعا برای تداوم
و حفظ کیفیت کار باید نسبت بھ  وضعیت ساختاری و تشکیالتی ترشدن سرپرستی  تجدید نظر شود.

حرف آخر

حرف آخر اینکھ ھر ھمکاری درھر جایگاه وموقعیتی دغدغھ خدمت بھ مردم  را داشتھ باشد اینجا میتواند بھ وضوح و بھتر ایفای نقش وانجام
وظیفھ کند.باید اذعان نمود کھ  توفیق خدمت نصیب ھمھ نمیشود.لذا باید خدای را شاکر باشیم برای این توفیق وامیدوارم حضرت حق این توان

را تقویت کند کھ درھر سنگری از خدمت رسانی بھ ساحت نظام مقدس مان و مردم شریف و بزرگمنش مان برابر وجدان و شرافت کاری
باصداقت و اخالص، رو سفید باشم.

خدایا چنان کن سرانجام کار         تو خوشنود باشی و ما رستگار

خبر مرتبط :

دامپزشکان اعزامی بھ برزیل بھ کشورمان بازمی گردند؟ /  تصمیم دولت در واگذاری نظارت بھ بخش خصوصی علیرغم مخالفت سازمان
دامپزشکی!

آشنایی با دامپزشکان اعزامی ایران بھ برزیل + عکس
تصاویر :  حضور ناظرین شرعی و دامپزشکی (بھداشتی) در کالج پانیاگو برزیل

عکس /  ھمکار سابق دکتر دستور در برزیل
در واردات گوشت، اعمال حاکمیت دولتی از جیب بخش خصوصی چرا؟! - دکتر مجتبی مرتضوی

جریان رانت خواری در زمینھ گوشت برزیلی وجود دارد! - دکتر حسینعلی شھریاری ، نماینده مجلس
حلقھ مفقوده زنجیره سرد (درباره عرضھ گوشت قرمز منجمد وارداتی) -  دکتر اکبر لطفی

نظر خوانندگان در مورد این مطلب ارسال نظر شما
من مطمئن ھستم کھ آقای دکتر عطار باشی جوگیر شده اند ، خدا بھ او رحم کند از ھفتھ آینده باید پاسخ گوی بیانیھ غیر حقوقی، غیر منطقی و

غیر قابل دفاع خود باشد ، …………………، و مطمئن ھستم کھ کار دکتر دستور را ھم مشکل خواھد کرد- کارشناس دامپزشکی
خراسان رضوی

آقای دکتر عطار باشی لطفا بدانید و آکاه باشید کھ اھم وظایف شما دربرزیل کھ بصورت تیتر وار بیان فرموده اید ھیچکدام حاکمیتی نیست بند
بھ بند بھ شما یاد اموری می کنم کھ :  آیا مدیریت نیروھای اعزامی سازمان دامپزشکی از جوانب مختلف شامل توجیھ.موارد فنی وپاسخگوئی

ابھامات .رسیدگی و .رفع مشکالت.  برنامھ ریزی انتقال.جابجائی ھا و تمدید وبازگشت آنھا را شما جزو اعمال دستورالعملھای نظارتی می
دانید مگر یک سازمان چھ نوع نیروھایی را اعزام می کند کھ شما بایستی دنبال رفع معضالت آنھا باشید ، یعنی توجیھ نیستند بایستی توجیھ

شوند و از قبل برنامھ ریزی نشده است کھ شما انجا برنامھ ریزی می کنید و یا منظور شما از بازدید از کشتارگاھھا ی جدید برای تایید یا عدم
تاییدواعالم بھ سازمان جھت شروع تولید برای ایران زیر پا گذاشتن اصول بین المللی نیست آیا شما دستورالعملھای تایید کشتارگاه را مشخص
می کنید یا FVO ضمنا بھ چھ دلیلی کشتارگاھھایی کھ در برزیل توسط اروپا مجاز برای صادرات نیستند شما تایید کردید ؟ شما در چھ مقمی
ھستید کھ می خواھید مشکل تولید را حل کنید و با مدیران کشتارگاه جلسھ می گذارید، شما بھ چھ دلیلی دستورالعمل ھیات دولت را زیر پا می

گذارید و از وارد کننده ھا حق ماموریت می گیرید، شما بھ چھ دلیلی از کشتارگاه حق آخر ھفتھ می گیرید؟ اصوال شما برای تسھیل در امر
تولید چھ نقشی داشتھ و آیا در این زمینھ وظیفھ مند ھستید ؟
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گفتگو با دکتر جعفر عطارباشی (سرپرست ناظرین بھداشتی) قبل از اتمام مأموریت درعنوان:

برزیل
صنایع غذاییموضوع کلی:

آیا جمع آوری گزارشات ھفتگی تولید و بارگیری و نیز جزو وظایف حاکمیتی ناظرین بھداشتی می باشد ؟ آیا کنترل و نظارت بر عملکرد
ناظرین بھداشتی از نظر اخالقی .رفتاری.وفنی.وفق ضوابط دامپزشکی جزو وظایف حاکمیتی ھاست ؟ توضیح می فرمودید کھ منظور شما از
کنترلھای اخالقی دامپزشکھای اعزامی چیست؟ مثال اگھ وفق مقررات شرع اسالم ………….  و یا سئوال داشتھ باشند شما مرجع تعیین کننده
…….  اخالقی ھستید ؟ آیا خود شما دارای ……… .. ھستید ؟ و در این زمینھ ھم تدریس کرده ایید ؟ آیا انجام جابجائی ناظرین بھداشتی در

بین کشتارگاھھا حسب ضرورت جزو بازرسیھای حاکمیتی است ؟آیا دستور توقف تولید برای ایران توسط شما در مواردی کھ از نظر شما
مشکالت غیر قابل حل وجود داشتھ باشد نشان دھنده این است کھ در کار شما برنامھ نیست و شما می گویید کھ مجاز است یا مجاز نیست ؟ آیا
نظارت بر ساعات کار و میزان کارکرد ناظرین بھداشتی ھم یک کار فنی و حاکمیتی است و شما اگھ نباشید ھمھ محل کار را ترک می کنند ؟

لطف کنید دستورالعمل شما برای بازگرداندن ناظرینی کھ از نظر اخالقی مشکل داشتھ باشند را ارائھ فرمایید .  شما در چھ مقامی ھستید کھ
اجازه تمدید ماموریت ناظرین بھداشتی بصورت محدود و عنداللزوم ودر صورت رضایت از کارکرد را دارید یعنی شما می فرمایید می

توانید حکم ماموریت صادره توسط وزیر و نھاد ریاست جمھوری را تمدید کنید وال رییس سازمان ھم بدون اجازه نھاد ریاست جمھوری آنھم
بصورت مکتوب ندارد ، لطف کنید بفرمایید چھ کسی چنین اجازه ای را بشما داده است ؟ آیا صدور مجوز شروع ویا ادامھ تولید از محل ھر

مجوز(VIP) بر اساس گزارش و مستندات ارائھ شده توسط ناظر بھداشتی نوعی عقل و درایت برنامھ را می تواند داشتھ باشد ؟ ایا شما
مسئول اجرای دقیق موازین بھداشتی(IHR ) در کشتارگاھھا ھستید ؟ یا دامپزشکی کشور برزیل ؟

راستی برادر ارجمند این وظایف شما را بر اساس کدام قانون ملی و یا بر اساس کدام مستند یا مستندات ومصداقھای بین المللی تھیھ نموده اید
آ شما با این نوع دفاع بی پایھ تان مھر تاید مطلق بر درست بودن تصمیم ھیات دولت می زنید خدا شما و ھمھ آنھایی کھ از زاویھ محدود بھ

قضایا علمی نگاه می کنند بھ راه راست ھدایت کند- کارشناس دفتر قرنطینھ سازمان
آقای دکتر عطار باشی کاش اظھا نظر نمی کردید چون با این اظھار نظر کار را برای رییس سازمان دامپزشکی کشور خیلی سخت کردید و

باید منتظر پس لرزه ھای این مطلب خود باشید- کارشناس سازمان
یک روز یک ……………………………………………………

……………………………………………………………….. چرا دکتر محترم نگفتید ستاد استقبال بیاید بھ پیشوازتان.  خوش
امدی ایران یک کمی سرد است- بخش خصوصی مظلوم از سراوان

مطلب آقای دکتر عطار باشی مصداق واقعی توھین می باشد آقای دکتر عطار باشی باید بداند کھ در ماده 609 قانون مجازات اسالمی مقرر
مي دارد:  «ھرکس با توجھ بھ سمت، یکي از روساي قوه یا معاونان رئیس جمھور یا وزرا یا یکي از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي یا

نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شوراي نگھبان یا قضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانھ ھا و موسسات و شرکت ھاي
دولتي و شھرداري ھا در حال انجام وظیفھ یا بھ سبب آن توھین نماید بھ سھ تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربھ شالق و یا پنجاه ھزار تا یک

میلیون لایر جزاي نقدي محکوم مي شود».-  کارشناس دفتر حقوقی سازمان
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