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 ناصر صبحی
رییس اداره دامپزشکی در پایان مصاحبه و در توصیف خود
میگوید«:درصورتتخلف،برخوردمیکنیموباهیچقدرتیهم
شوخی نداریم .بچهها رفتند بازدید کردند و مثال کشتارگاه فرد
مشکلداشته.بایدبیایداینجاوبهمنجواببدهد.قانعشدم؛یا
علیمدد.وگرنهمنتوجیهنمیشوم.تااینلحظههمهیچکسی
درهیچ موردیبه من زنگنزده تا سفارشکند چون من روبردار
نیستم.همهمنرامیشناسند».علیرضازینلیپورمیگویدکار
دامپزشکی با جان مردم سر و کار دارد و بنابراین حتا یک درصد
چشمپوشیهمامکانپذیرنیست.اوهرچنددرتوصیفوتشریح
کارهای اداره متبوع خود و همکارانش با اعتماد به نفس خاصی
سخنمیگویدامادرمباحثینظیرجابهجاییمیداندامکهنیاز
به همکاری چندین ارگان وجود دارد ،میرسد ،با حزم و احتیاط
بیشتریماجراراشرحمیدهد.
 ماجرای این خطوط ،دایرهها و مربعها که روی
نقشهشهرستانسیرجانکشیدید،چیست؟
دامپزشکیتنهامتولیامربهداشتورصدفرآوردههایخام
دامی است؛ اعم از گوشت قرمز ،ماکیان و آبزیان .کار ما با جان
مردم سر و کار دارد .دامپزشکی دو قسم کار دارد .یکی در مزرعه و
دیگریتاسفرهاست.درمزرعهبایدبیمارییابی،واکسیناسیونو
درمانکنیم.منطقهسیرجانبسیارگستردهاست.گاهیبچههای
اداره برای رسیدن به یک دامداری عشایری باید  300کیلومتر
بروند و برگردند .حدود  9سال پیش که رییس این اداره شدم،
گفتم باید بدانم مثال روستای چاه خرگوشی کجای شهرستان
است.ایننقشهراباهزینهشخصیخودمتهیهکردم.حدود300
تا  400هزار تومان در آن زمان هزینه برداشت .ما به وسیله این
نقشه کانونهای بیماری را در مناطق مختلف مشخص کردیم
تا دایم رصد شوند .شعاع قرنطینه منطقه را باید واکسیناسیون
کنیم تا بیماری گسترش پیدا نکند .عین این نقشه در واحد
نظارت وجود دارد که مراکز عرضه روی آن مشخص شده است
و بازدیدها ،بررسیها و مناطق را بر اساس آن مشخص میکنیم.
همچنین عین این نقشه را در اتاق مبارزه داریم که جانمایی
بداریهاومراکزمختلفی
مرغداریها،گاوداریها،دا مداریها،اس 
که دام به صورت صنعتی در آنها است و باید دایم بازدید شوند.
من در شهرم دو منطقه حیات وحش دارم که باید رصد کنم.
از طرفی چون هممرز با استان فارس هستیم ،باید پیگیر رصد
دوستاناستانفارسهمباشمکهواکسندامهاشانخوردهباشد
چوندرارتباطباداموحیاتوحشمنطقهماهستند.
 درحالحاضرچقدرکشتاردرسیرجانداریم؟
آمار دقیق کشتار را شهرداری دارد؛ ما نداریم .بحث ما بحث
بهداشتی است ولی آمار کشتار نسبت به قبل خیلی پایین آمده
است .آمار ما براساس بررسی بهداشتی دام است .مثال میگوییم
از فالن تعداد گوسفندی که کشتار شده ،دو مورد بیمار بودند
و ضبط شدند .رییس و مسئول کشتار ،شهرداری است .ورود،
خروجوتوزیعراکنترلمیکند.
 ورود گوشت و دام به شهرستان داریم؟
بسیارزیاد.تمامراههارابازکردیم.حتاگاهتلفنیباشبکههای
شهرستانهاهماهنگیکردمکهچیزیتحتعنوانکمبوددام
یا مرغ زنده یا گوشت قرمز را در شهرستان احساس نکنیم .ما در
این بحث با اداره صمت و جهاد سازندگی همکاری خوبی داریم و
سعیمیکنیمکمبودیدرشهرستاننباشد.
 چه میزان دامها متعلق به تولید سیرجان و چه
میزانوارداتاست؟
در بحث طیور ،چون نیاز سایر شهرستانها را هم برطرف
میکنیم پس نیاز به ورود مرغ از شهرستانهای اطراف داریم که
انجامهممیشود.
یعنیهمازشهرستانهامرغواردمیکنیدوهماز
سوییبهشهرستانهایدیگرصادرمیکنید؟
سیرجان آنقدر ظرفیت تولید جوجه ندارد .قاعدتا یک
مصرفی شهرستان دارد و یک سری شهرستان را هم پوشش
میدهیم.مثالدریکشهرستانمثلرابریاارزوییهکهکشتارگاه
طیور نیست .واحد مرغداری باید چه کار کند؟ البته تمام موارد
ورود مرغ با دقت تمام از نظر سالمت و داشتن مجوزهای مربوط
است.
پساینبحثبهدلیلنداشتنکشتارگاهاست؟
بله،ماسهکشتارگاهداریمویککشتارگاهدیگرکهتعطیل
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به چشم خودم هم اعتماد ندارم
بودهاماداردبازسازیمیشود.مندوستدارمیکتوررسانهای
بگذارم تا خبرنگاران بیایند و از یک کشتارگاه بازدید کنند .اگر
شماشبازساعت 8تا 6صبحبهکشتارگاهبروید،میبینیدکه
سه دکتر دامپزشک در آنجا کار میکنند.آنجا یک محیط
پر از سر و صدا و دعوا است ،چرا؟ این مرغی که شما میبینید
بستهبندی شده ،پروسه بسیار طوالنی را طی میکند .اول از
همه جوجه باید با مجوز ما در مرغداری خالی شود .الزمه
این کار ،بازدید از مرغداری ،تایید کارشناسی ،ثبت در سامانه
و زدن واکسنها طبق برنامه مشخص است .آخر کار هم که
به کشتارگاه میرود ،ما جزو معدود شهرهای ایران هستیم که
آزمایشآنتیبیوتیکراازطریقدوآزمایشگاهبخشخصوصی
انجاممیدهیم.مامیگوییممرغقبلازبردنبهکشتارگاهباید
نمونهبرداری و آزمایش شود و از لحاظ باقیمانده آنتیبیوتیک
منفیباشد.مرغبامجوزبهکشتارگاهمیرود.دامپزشکآنجا
مجوز را میگیرد ،خودش هم بررسی میکند و مرغ میرود
روی خط کشتار .در حین و پس از کشتار دوباره بازدید
میشوند .بعد توی پالستیکها میرود و تاریخ تولید ،انقضا و
سایر مشخصات و حتا کد رهگیری دارد .یک سامانهای وجود
داردکهمردممیتوانندواردشوندومشخصاتمرغراببینیدکه
در کدام مرغداری و شهر تولید شده ،در کدام کشتارگاه کشته
شده و آنتیبیوتیکش هم منفی است .بعد از آن کشتارگاهها
مجازبهارسالمرغبهبازارهاهستند.
پروسهطوالنیوهمراهبادقتیبهنظرمیرسد.
من در کارم عادت کردهام به تخم چشمم هم اعتماد نداشته
باشم .از کشتارگاه حمایت و بهشان کمک هم میکنم اما اگر
خطاکرد،جوریبرخوردمیکنمکه. .خودشانم یدانندوسعی
میکنندخطاییصورتنگیرد.ماباوجوددامپزشکدرکشتارگاه،
بازدیدهایسرزدهداریموسعیمیکنیممشکالترارفعکنیم.
کانونهایبیماریدرسیرجاننسبتبهسالهای
گذشتهبیشترشدهیاکمتر؟
خداوند کمک کرده و تا این لحظه ،با اینکه بسیاری از
استانهای اطراف ما دچار آنفوالنزای فوقحاد پرندگان شدند
ولیماگزارشیدراینموردنداشتیمکهنشانتالشبچههاست.
حتا کودی که وارد شهرستان شده ،بررسی میشود و استان هم
در قرنطینه دقت کرده و موردی وارد نشده اما خواهشی که از
مردم داریم این است که با توجه به گستردگی شهرستان ،وقتی
میبینند یک خودرویی گوشهای پارک کرده و پالکش مال
سیرجان نیست و مثال دارد مرغ یا بوقلمون زنده میفروشد،
خریداری نکنند و سریعا به ما اطالع بدهند .چون ممکن است
حتااگربهآنفوالنزامبتالنباشندبهبیماریدیگریمبتالباشند.اما
درموردسایربیماریها،باوجودآنکهویروسیهستندوباحمل
دامبهراحتیمنتقلمیشوند،خداراشکرتااینلحظهدرحیات
وحشمان با وجود گستردگیاش تلفات ناشی از بیماریهای
واگیردار بین دام نداشتیم .ما با اولین واکسنهایی که میرسد
حیات وحش ،نقاط مرزی و پس از آن کانونهای قبلی را پوشش
میدهیم.امسالنسبتبهسالگذشتهخودش،کانونبیماریها
کمتربوده.البتهمابامشکلیبهنامچندصدهزارراسدامکوچرو
مواجه هستیم .این دامها نه تنها بین شهرستانها که بین نقاط
مختلف خود شهرستان سیرجان هم جابهجا میشوند .این دام
میتواند در حین جابهجایی بیماری هم به سوغات بیاورد .پس
دیدهبان من همیشه باید آماده باشد و مرزها را پوشش بدهیم .ما
سالگذشتهیکمیلیونراسدامرارایگانواکسیناسیونکردیم.
امسالچطور؟
تا اینجا  800هزار راس دام واکسیناسیون شدهاند و روند
همچنان تا پایان سال ادامه دارد .در حال حاضر 300دوز واکسن
تببرفکیگرفتیمورایگانتزریقمیکنیم.برایاولینبارامسال
یک واکسن بسیار عالی در بحث بیماری نیوکاسل طیور بومی را
گرفتیم 60.هزار تا دو ماه پیش و 75هزار تا االن در حال تزریق
است که رایگان در اختیار طیور مناطق عشایر و روستایی قرار
گرفته و امیدواریم 60تا 70هزار تای دیگر هم بگیریم.
باتوجهبهخریدپیشسردکن،تبکریمهکنگودر

 شیر االغ را رسما میگوییم مجوز ندادیم و مصرف نکنید
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کشتارگاهبهصفررسیدهاست؟
من دامپزشک هم تب کریمهکنگو را نه از دام
بله .البته حتا ِ
زندهونهالشهنمیتوانمتشخیصدهم.آقایسروشنیا؛شهردار
سیرجان در شرایطی که از نظر قیمتی هم بسیار گران شده بود،
پیشسردکنراخریدندوبرایمردمشهریککارمهمانجامشد.
دام کشتار میشود ،از لحاظ سایر بیماریها بررسی شده ،مهر
خورده و به پیشسردکن فرستاده میشود 24 .ساعت میماند
که باعث از بین رفتن بیماری میشود ،بعد لیبل خورده و میرود
بازار .ما در شهرستان سیرجان برای اولین بار نوع گوشت را هم
مشخصمیکنیم.دولیبلوجودداردیکیسفیداستودیگری
فکر کنم زرد یا نارنجی .سفید ،گوشت نر است و دیگری گوشت
ماده.
زمانیرییسسازماندامپزشکیبحثرتبهبندی
گوشتمرغرامطرحکردهبود.
بله ،االن شروع شده و ما داریم کشتارگاههایمان را ارتقا
میدهیم.
رتبهکشتارگاههادرحالحاضرچنداست؟
فعال چون در کشتارگاه سورتبندی نداریم ،فعال رتبه B
را دارند (سورتبندی دستگاهی است که روی خط نصب شده
و براساس کیلوگرم ،عمل میکند .مرغ باید  1کیلو و  800تا 2
کیلوگرممیرودبرایبازارومرغهایباوزنسنگینترمیرودبرای
قطعهبندی).مادنبالاتوماتکردنمراحلوپیشرفتکشتارگاهها
و رسیدن به رتبه  A2پالس هستیم که باالترین رتبه است .تا
یک ماه آینده کشتارگاههای ما از رتبه  Bبه Aخواهند رسید.
یکیازمباحثیکهاینروزهادرجامعهوجوددارد،
بحثمصرفشیراالغاست.ازنظردامپزشکیمشکلی
دارد؟
تا این لحظه ما چیزی تحت عنوان مجوز به کسی ندادیم.
هر چیزی که مردم مصرف میکنند ،از شیر مرغ تا شیر االغ
باید تاییدیه دامپزشکی را داشته باشد .تا حاال هم دستورالعملی
در این مورد نداشتیم .دو یا سه بار هم از استان استعالم کردم
ولیبههیچعنوانبااینموضوعموافقتنشدهاست.بنابرایناعالم
میکنیم اگر چیزی به عنوان شیر االغ در شهرستان سیرجان
توزیعبشودممنوع،غیربهداشتیوبدونتاییدمااست.اگرببینیم
برخوردمیکنیم.
ما میگوییم مردم عزیز! هر چیزی که بدون مجوز ما
باشد ممنوع است .شیر االغ را رسما میگوییم مجوز ندادیم و
مصرف نکنید .ما حتا در مورد شیر دام ،میگوییم سعی کنید
شیرپاستوریزهرااستفادهکنید.اینهامباحثخطرناکیاستکه
کوچکترینآنهاتبمالتاست.

 گاهی دیده میشود که روی تخممرغها تاریخ
آینده خورده میشود؛ تاریخ فردا یا پس فردا .ماجرا
چیست؟
اوال عمر ماندگاری تخممرغ  30روز است .دمای طبیعی
نگ هداری تخممرغ حداکثر  2تا  8درجه؛ یعنی دمای طبیعی
یخچال باشد .االن هوای بیرون همین درجه است .در مورد
نکتهای که گفتید ،برخی موارد مرتبط به خطای انسانی است.
ت پرینت میکند .درست تنظیم نشده و
دستگاه بارکد زده و ج 
تاریخ اشتباه میخورد .ما باید به این موارد هم دقت کنیم و بدون
بررسی نباید برخورد کرد .اگر تخلف شده باشد ،ضبط مشروط
شده ،نمونه برداشت میشود و به آزمایشگاه میرود .اگر مشکل
داشت ،معدوم میشود .ولی تاریخ آینده ،در حد یکی ،دو روز
برای تخممرغ که  30روز تاریخ مصرف دارد خیلی مهم نیست
درحالیکه در بحث گوشت قرمز چون  3روز تاریخ دارد ،مهم
است.
وظیفهبرخوردبااینموضوعباچهکسیاست؟
با ما است ولی واقعا شرایطش سخت است .مغازهدارها
سردخانههای مخصوص ندارند و مثال ممکن است تخممرغ
را منجمد کند .این بد از بدتر است .ولی در کل تخممرغ چون
سریع فروش میرود ،آنقدر نمیماند که خراب شود و از سویی
دما آنقدر باال نمیرود که فاسد شود .اما از منظر قانونی باید در
دمای خودش نگ هداری شود .از طرفی ما چند هزار سوپرمارکت
درشهرستانداریم.یکارگاننمیتواندرویاینهانظربدهدبلکه
باید ما ،بهداشت ،اداره صمت و اصناف به صورت یک مجموعه
عملکنندکهاینیکپروسهبسیارطوالنیاست.
 ماجرایمیداندامهایسطحشهرچیست؟واقعا
چرامنتقلنمیشوند؟
هدف ما و اداره بهداشت سالمت و امنیت غذایی مردم است
اما الزمهاش این نیست که عدهای را نابود کنیم .باید میدان دام
جدیدساختهشودوبعدمیدانهایفعلیمنتقلشوند.اگراالن
تعطیلشوند،کجابروند؟داممردمراازکجاتامینکنیم؟
 صحبت از نوعی شبهمافیا است .یعنی افرادی
هستند که آنقدر قدرت دارند که کسی نمیتواند آنها
راجابهجاکند.حقیقتدارد؟
برای من این مهم است که میدان دام ساخته شود .هم و
غم همه دستگاهها و ارگانها اعم از آقایان فرماندار ،دادستان،
بهداشت،دامپزشکی،اصناف،شهرداریوجهادکشاورزیانتقال
میداندامبهمیدانجدیداست.اینرویکردشاناست.اینکهچرا
نمیرود،چراطوالنیشده،چراساختهنمیشودرابایدفرمانداری
وشهرداریجواببدهند.

 وقتی همه موافق هستند اما اتفاقی نمیافتد،
سوالبرانگیزمیشود.
برای خود من هم سوالبرانگیز است اما این موضوع را با تمام
ارگانهای مرتبط باید مطرح کنید .من با کارهای احساسی و
ناگهانی مخالفم .در بحث سگهای ولگرد قرار نیست سگها را
بکشیم.بایدراهکارداشتهباشیم.میداندامهمهمینطوراست.
بایدجاییبرایشانساختهشود،تاییدیهدامپزشکیگرفتهشودو
بعدآنهارامنتقلکنیم.
 تا آن زمان مسئولیت سالمت این منطقه با چه
کسیاست؟
ببینید ،واقعا . .چه بگویم؟ ارگانهای مربوطه .آنجا بو دارد،
کنه دارد ،بیماری دارد .ما فقط در حد وسع خودمان هرچند
وقت یک بار آنجا را سمپاشی میکنیم اما چه فایدهای دارد؟
آنجا از چوب و الوار است که اگر کک یا کنهای پشت آنها باشد،
سموم اثری ندارند .باید سیمانی باشد ،کف باید قابل ضد عفونی
باشد .اصال ما آنجا نم یدانیم که تحت چه شرایطی دام میآید و
میرود.اینهاحتااتحادیههمندارندتاارگانهاینظارتیبتوانند
رویشان نظارت داشته باشند .باید یک میدان دام با تمام الزامات
و مطابق مقررات ساخته شود ،اتحادیه داشته باشند و به این
میگویندیکمیداندامشکیل.
 ممکن است آنجا دامهای ناقل بیماری هم وجود
داشتهباشند؟
بله ،صد در صد .ما چهطور آنجا را کنترل کنیم؟
 پس با این حساب ،این میادین دام عمال تهدیدی
برایسالمتهستند؟
میتواند تهدید باشد .االن شما بروید در یک مغازه و ببینید
صد تا مرغ را همینجور انداخته توی تشت ،خُ ب این میتواند
تهدید باشد .چرا؟ چون معلوم نیست از کجا آمده ،تاریخش کی
است؟ انقضایش کی است؟ اگر یادتان باشد تا چند سال پیش
مثال میدیدید در مغازه کله گاو ،شتر یا گوسفند آویزان است.
درون تشتشان پر از جگر بود .اما ما با قدرت جلوی این موارد
ایستادیم.حاالوقتیشماخریدمیکنید،حداقلم یدانیدتاریخ
تولید و انقضایش کی است؟ در کجا کشتار شده و. .
ما سومین شهر ایران بودیم که همین کا ِر بستهبندی
محصول را انجام دادیم .اگر اینطور نبود و مثال همچنان جگر
توی تشت بود ،میتوانست یک تهدید باشد .بله ،در میدان دام
کنههست.اگردرستسمپاشینشودمیتواندناقلبیماریباشد.
 چرا تا زمان احداث میدان دام جدید،
استفادهکنندگان از میادین فعلی را الزام نمیکنند تا
محیط را از آن حالت چوب و الوار در بیاورند و سیمانی

کنندتابهداشترعایتشود.
اینها مستلزم هزینه است .چه کسی این هزینه را انجام
میدهد؟ آنها میگویند ما هزینه کنیم اما بعد از مدتی اینجا را
میخواهیدخرابکنیدتابهمیداندامجدیدبرویم،نمیشودکه.
 شهرداری به عنوان متولی ساخت میدان دام،
قاعدتا یک برآوردی دارد .میشود یک برآورد زمان
داشت .اگر میتواند سریعا بسازد ،شاید ارزش نداشته
باشدمکانفعلیبهسازیشودولیاگرزمانطوالنینیاز
است ،نمیشود گفت تا دو سال دیگر همین وضع ادامه
داشتهباشد.
ما مجبور هستیم پیگیرکارهای بهداشتی خودمان باشیم.
در کار ما چون بحث جان مردم وسط است ،جایی برای ریسک
کردننمیماند.پسحتااگربگویندیکهفتهدیگرمیدانجدید
ساخته میشود ،ما وظیفه داریم کار سمپاشی را انجام دهیم حتا
اگر بیفایده باشد .ما بازدیدهامان را انجام میدهیم ،اگر تخلفی
آنجاانجامشودبرخوردمیکنیمحتاتابلونصبکردیمکهمردم
عزیز!هرگونهکشتاردرمیادیندامممنوعوخطرناکاست.
ولیهمچنانانجاممیشود.
بله،میشود.نمیتوانمشمارازندانیکنم.شمامیگوییمن
میخواهمتویحیاطخانهامبُکشم.بایدپایعواقبشهمبایستی.
ولی وظیفه ما این است که این موارد را اعالم کنیم .بروشور توزیع
کنیم،تابلوبزنیم.عیدقربانکارمندانماآنجامستقرهستندکه
کشتارصورتنگیردودامبروددرکشتارگاهکهرایگانهمهست.
وقتیطرفانجامنمیدهد،ماکارینمیتوانیمبکنیم.
 در بین سخنانتان اشارهای به سگهای بدون
صاحبداشتید.شنیدهامگوشتهاییکهقابلیتمصرف
انسانیندارندرابهسگهاهمنمیدهید.
خیر .ببینید ،ما یک گوشت را ضبط میکنیم ،یک گوشت
را معدوم میکنیم .حتما دلیل داشته .یا فاسد است یعنی تاریخ
انقضایش گذشته یا آلوده به بیماری است .به این دلیل که در
سیرجان کارخانه ساخت غذای حیوانات خانگی را نداریم،
نمیتوانیم گوشت را همینطور به حیوانات خانگی منتقل
کنیم .یک سری از بیماریها بین انسان و دام مشترک است.
گوشت آلودگی دارد ،میدهند به یک سگ ،این سگ ممکن
است آلودگی را به انسان منتقل کند؛ حتا با یک درصد احتمال.
پسنمیتوانیمبگوییمچونمصرفانسانیندارد،میتواندمصرف
حیوانی داشته باشد .نکته دوم اینکه ما چنین گوشتی را به
چه کسی تحویل دهیم؟ چه کسی متعهد میشود؟ مثال شما
میگویید این گوشت را بدهید به من تا به سگها بدهم .من
چهطوربهشمااعتمادکنم؟
فرضکنید 100کیلوگوشتاست.آمدو 10کیلویشرفت
بهبازار.چهکارکنم؟ بایدهمهجوانبرابسنجیم.اگراینگوشت
خوب بود که ضبط نمیشد .از طرفی اگر این گوشت را به سگ
بدهیم و بمیرد چه؟ من حاال باید بنشینم و با انجمن حمایت از
حیوانات بحث کنم که خودتان گفتید گوشتها را بدهید .فردا
خود شما تیتر م یزنید دامپزشکی  200سگ را کشت .من
خودمجزوحامیانحیواناتهستموبرایوضعیتشانناراحتم.
من م یدانم پیمانکار نگ هداری سگهای ولگرد و انجمن حامی
حیوانات،وقتوپولخودشانراگذاشت هاندوسطوتالشمیکند
از این حیوانات حمایت کنند ولی من اطمینان ندارم .مگر آنکه
ارگانهای ذیربط و باالدستی دستور بدهند که مسئولیت را
میپذیریموشماگوشتهارابدهید.
 من در همین مورد نامهای دیدم که گویا دادستان
هم زیر آن را پاراف کرده بود.
ایشان باید موردی دستور بدهد .گوشت یا فاسد است یا
آلودگیمثالانگلیداردواینآلودگیممکناستمنتقلشود.
 امکانآزمایشوجودندارد؟
کی هزینه آزمایش را میدهد؟ مگر من وقت این کار را دارم؟
گوشتیکهگرفتیم،کجانگ هداریشود؟اگرکارخانهتولیدغذای
حیوانات خانگی داشتیم ،ماجرا فرق میکرد اما االن چارهای جز
معدوم کردن نداریم مگر آقای دادستان دستور بدهند .در این

صورتمااطاعتمیکنیمامانظرماهمچنانمعدمسازیاست.
 از ابتدای امسال تا کنون چه میزان کشفیات
گوشتتاریخمصرفگذشتهباآلودهداشتید؟
آمار ندارم چون باید به صورت روزانه ،ماهانه و ساالنه
جمعبندی شود اما نسبت به سال گذشته و در رابطه با مراکز
عرضهشهرستان،بسیارکاهشتخلفاتداشتیم.اینجداازبحث
کشفیاتاست.
چهمیزانکشفیاتداشتید؟
دو ،سه مورد بوده .یکی بحث محموله گوشت بوقلمون
است که اخیرا کشف شده و فعال داریم بررسی ،آزمایش و تفسیر
میکنیم .امروز هم دوباره محموله بوقلمون داشتیم که از نظر
ظاهری خوب است اما چون مجوز حمل دامپزشکی ندارد ،ما
بهمراکزبستهبندیمنتقلمیکنیمتاضبطمشروط،منجمدو
نمونهبرداریمیشودتاآزمایشانجامخواهدشد.
 این محمولهها در حال عبور از سیرجان بودند یا
مقصدشانهمینجابود؟
برای سیرجان بودند .خوشبختانه در این موارد ما همکاری
خوبیراازمردمشاهدهستیمکهبهمادرنظارتکمکمیکنند
و گزارش میدهند .ما هم میرویم و میبینیم بله ،مثال یک
محمولهقاچاقاست.
 مبدا محمولههای قاچاق یا غیرمجاز را میتوان
مشخصکرد؟
بله.مامشخصمیکنیم.
بامبداهمبرخوردمیشود؟
بله ،مثال محمول ه بوقلمون که داشتیم متعلق به یکی از
استانهای همجوار بود .نامهنگاری شده و همهچیز به نیابت از
ما در مراکز قضایی در حال پیگیری است .جالب است بدانید این
محموله را مقصد به ما معرفی کرد .از قضا بچههای ما هم همان
لحظهرسیدهبودندوتحویلگیرندهمحمولهخودشگفتهبودکه
اینمحمولهمجوزندارد.
 باریکهبهعمدآلودهشدهباشدهمداشتیم؟
خیر .آنها مسایل امنیتی هستند اما ما چنین چیزی
نداشتیم .تخلفاتی که داشتیم ،تخلفات ظاهری بوده که از نظر
آن فرد ،مشکل بهداشتی نداشته در حالیکه از نظر ما داشته.
مثالبایددماییخچالدردرجهخاصیباشد،حاالفردشیطنت
کرده و وسط راه یخچال را خاموش و نزدیک سیرجان دوباره
روشنمیکند.البتهچونمااینجابررسیمیکنیموازنظرفنی
کامالمشخصمیشودکهچهمیزانوحتاچهساعتیخاموش
یاروشنکرده،ماجراپنهاننمیماند.یکنکتهراهممیخواستم
حتمادرمصاحبهبگویم.خوشبختانهاینیکشانساستبرای
مردم و شهرستان که ما و مرکز بهداشت همکاری بسیار خوبی
با یکدیگر داریم .اینکه بهداشت و دامپزشکی روبهروی هم قرار
بگیرند یا کنار هم خیلی مهم است .کنار هم که باشیم ،میشود
بازدیدهای مشترک .اگر ما در بازدید به مشکلی در حیطه
بهداشتبربخوریم،سریعاخبرمیدهیموآنهانیزهمینطور.
 نکته دیگری هم مانده که بخواهید به مصاحبه
اضافهکنید.
بله،میخواستمبهموضوعماهیاشارهکنم.ماهیمیتواندبه
سرعتفاسدشودیابهدلیلماندنزیاد،هیستامیندرماهیباال
رفتهوباعثازدیادحساسیتدرانسانشود.ماهیمیتواندباعث
ایجاد مسمومیت شود .بنابراین از مردم خواهش میکنم اگر به
مغازهایرفتندودیدندماهیفاقدپودریخاستیامشکلظاهری
دارد ،مثال چشمها گود رفته یا تیره است و یا گوشت حالت له
شدگی دارد یا فرورفتگی پیدا میکند ،سریعا به ما اطالع بدهند.
همچنین از افراد دورهگرد و خودروهای بینجادهای یا افرادی
که در جمعهبازار ماهی میفروشند ،به هیچ عنوان خرید نکنند.
ممکن است آن ماهی مصرف صنعتی داشته باشد یا مختص
خوراک طیور باشد اما به شما به عنوان ماهی دارای مصرف
انسانیبفروشند.مردماگربهچنینمواردیبرخوردکردند،ضمن
خودداری از خرید ،سریعا پالک خودرو را برداشته و با شماره
 42205036به ما اطالع بدهند.
 گفتید در جمعهبازار هم چنین مواردی پیدا
میشود؟
متاسفانه گاهی از اوقات بله .بارها هم اعالم کردیم که
ارگانهای نظارتی نباید اجازه حضور این افراد را بدهند ولی
متاسفانههمچنانهستندواینخطرناکاست.

برگزاری آیین بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی در مجتمع گلگهر

آیین بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی
و شهدای مقاومت صبح دیروز(یکشنبه) با حضور حجتاالسالم
والمسلمین علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمی ،اعضای هیئتمدیره ،مدیرعامل ،معاونان،
مدیران و پرسنل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و شرکتهای منطقه
گلگهر ،امامجمعه سیرجان ،مدیرکل بیناد شهید استان ،سرپرست

فرمانداری ویژه سیرجان ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان،
فرمانده مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا و جمعی از مسئوالن اداری
شهرستان در محل سالن پردیس امید شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
برگزار شد.
در ابتدای این مراسم مهندس جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر با عرض تسلیت به افراد حاضر در مراسم به

ویژه حاجحسین سلیمانی برادر سردار شهید سلیمانی گفت« :طبق
آیات قرآن همه ما اعتقاد داریم به اینکه شهدا حاضر و ناظر هستند و
امروز روح شهید سلیمانی نظارهگر تمام رفتار و اعمال ما است .مهندس
مالرحمان افزود« :یک روز بعد از خبر شهادت سردار سلیمانی که برای
عرض تسلیت به منزل ایشان رفتیم ،برادر بزرگوارشان گفتند سردار
سلیمانی چند روز قبل از شهادتشان از او سئوال کرده که گلگهر
در چه وضعیتی هست و ما باید تاثیر این سخن را بر روی خودمان
احساس کنیم و ببینیم اَبَر مرد جبهه شهادت و ایثار و سازندگی و
بزرگمرد شهدای جبهه اسالم چه تکلیفی بر دوش ما قرار داده است.
مدیرعامل شرکت گلگهر تصریح کرد« :الزم است ما یک پیمان مجدد
با روح این شهید بزرگ داشته باشیم و با او پیمان ببندیم .وقتی شما
از دورن سنگرهایی که خودت اوج ایثار را به نام آن گذاشتی ،نگران
جبهه اقتصاد کشور بودی ،ما هم قول میدهیم در مسیری که شما به

ما تکلیف کردی حرکت کنیم».
مهندس مالرحمان با اشاره به اعمال تحریمهای ظالمانه اخیر
آمریکا علیه مجموعههای اقتصادی کشور از جمله گلگهر خطاب به
کارکنان این شرکت ،گفت« :وقتی بعد از شهادت سردار سلیمانی
بزرگوار ترامپ ملعون مشخصا و به اسم روی گلگهر و شرکتهای
مشابه دست میگذارد ،آیا تصوری غیر از این دارید که شما هم در یک
جبههای حضور دارید که در امتداد جبهههای جنگ است؟»
وی ادامه داد« :در کنار برادر بزرگوار شهید سلیمانی که ایشان
هم انصافا شهید زنده عرصهی گلگهر هستند و ما به وجودشان افتخار
میکنیم ،قول میدهیم به شهید سلیمانی و اعالم میکنیم حاجقاسم
عزیز ما به عشق تو و در راه تو تالش میکنیم کماکان در جبهه
اقتصادی رکورد بزنیم و سالمت کاری و صالح کشور را مبنای کار
خود قرار دهیم».

