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هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/4/1371 بنا به پيشنهاد شامره 1320 مورخ 11/2/1370 وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى، در اجراى بند )2( ماده )1( قانون تشکيالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى - مصوب 

3/3/1367 مجلس شوراى اسالمى - آيني  نامه بهداشت محيط را به رشح زير تصويب منود:  

آیین نامه و دستورالعمل    

ماده 1 - تعاريف:

الف- بهداشت محيط: بهداشت محيط عبارت است از کنرتل عوامىل که در محيط زندگى به گونه اى روى سالمت 

جسمى، رواىن و اجتامعى انسان تأثري مى گذارند.

ب- آب آشاميدىن: آب آشاميدىن آب گوارايى است که عوامل فيزيکى، شيميايى و بيولوژيکى آن در واحد 

استانداردهاى مصوب باشد و مرصف آن عارضه سويى در کوتاه يا درازمدت در انسان ايجاد نکند.

پ- آلودگى آب آشاميدىن: آلودگى آب آشاميدىن عبارت است از تغيري خواص فيزيکى، شيميايى و بيولوژيکى آب به 

گونه اى که آن را براى مرصف انسان زيان آور سازد.

ت- کنرتل بهداشتى: منظور از کنرتل بهداشتى، بازديد و بررىس وضعيت بهداشتى مراکز مشمول اين آيني نامه به 

منظور اعامل ضوابط بهداشت محيطى مى باشد.

ث- مراکز کاربرد پرتوهاى پونساز در پزشکى: مراکز کاربرد پرتوهاى يونساز در پزشکى مراکزى هستند که با 

استفاده از پرتوهاى يونساز، زير نظر مسئولني متخصص مربوط به تشخيص يا درمان بيامريها پرداخته و شامل 

مراکز راديولوژى، راديوتراپى و راديوايزوتوپ مى باشد.

ج- اماکن عمومى: اماکن عمومى عبارت است از اماکن متربکه و زيارتگاهها، زائررساها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، 

پانسيون ها، آسايشگاههاى ساملندان، آرايشگاهها، حاممها، حاممهاى سونا، استخرهاى شنا، سينامها، پارکها، مراکز 

تفريحهاى سامل، باشگاههاى ورزىش، ترمينالها، وسايل حمل و نقل عمومى و مسافرىت، توالتهاى عمومى، گورستانها و 

مانند اين موارد.

چ- مراکز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردىن و آشاميدىن و بهداشتى: مراکز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش 

مواد خوردىن و آشاميدىن و بهداشتى عبارت است از کليه کارخانه ها، کارگاهها، رسدخانه ها اماکن و مغازه هايى که 

به گونه اى نسبت به تهيه توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردىن، آشاميدىن و بهداشتى اقدام مى منايند.

ح- مراکز بهداشتى - درماىن: مراکز بهداشتى - درماىن عبارت است از بيامرستان ها، زايشگاه ها، درمانگاه ها، 

مطب ها، آزمايشگاههاى تشخيص طبى، بخش هاى تزريقات و پانسامن، آسايشگاه هاى معلولني، طب هسته اى، 

فيزيوتراپي ها، راديولوژي ها و مانند اينها.

خ- مراکز آموزىش و تربيتى: مراکز آموزىش و تربيتى عبارت است از مدارس، آموزشگاههاى تحصيىل، حوزه هاى 

علميه، دانشکده ها، هرنستانها، خوابگاههاى مراکز آموزىش، پرورشگاهها، مراکز تربيتى شبانه روزى، ندامتگاهها و 

مهدهاى کودک.

ماده 2:

هر اقدامى که تهديدى براى بهداشت عمومى شناخته شود، ممنوع مى باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردى که در حيطه وظايف وزارت مى باشد، رأساً اقدام قانوىن 

معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاى قانوىن فورى اعالم منايد. متخلفان از 

مقررات بهداشت عمومى تحت پيگرد قانوىن قرار خواهند گرفت.

ماده 3:

آلوده کردن آب آشاميدىن عمومى ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، 
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درمان و آموزش پزشکى به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم مکلف است آب آشاميدىن عمومى را از نقطه 

آبگريى تا مرصف از نظر بهداشتى تحت نظارت مستمر قرار دهد.

تبرصه 1- وظايف و اختيارهاى سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگريى و جلوگريى از آلودگى منابع آب، 

موضوع ماده )46( قانون توزيع عادالنه آب و آيني نامه هاى اجرايى آن همچنان قابل اجراء است.

تبرصه 2- سازمانها و مؤسسه هاى دولتى و خصوىص تأمني کننده آب آشاميدىن عمومى موظف به رعايت همه 

ضوابط و معيارهاى بهداشتى اعالم شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بوده، بايد همه اطالعات 

الزم براى بررىس مورد يا موارد و تسهيالت بازديد از تأسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند.

تبرصه 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به منظور کنرتل آب آشاميدىن عمومى در مراحل مختلف توزيع، 

آزمايشگاههاى مراکز بهداشت استان و شهرستان و مراکز بهداشتى - درماىن را براى ارائه خدمات در اين زمينه 

تجهيز مى منايد.

ماده 4:

به منظور جلوگريى از روند رو به رشد آلودگى منابع آبهاى سطحى و زيرزمينى اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، 

چشمه ها و آب مرصىف شهر و روستا - کميته اى با نام »کميته حفاظت از منابع آب آشاميدىن« زير نظر استاندار با 

عضويت مديران و رؤساى اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان آب 

منطقه اى استان، جهاد سازندگى استان، برنامه و بودجه استان و رشکت آب و فاضالب استان تشکيل مى شود - تا 

موارد زير را بررىس و اقدام منايد:

1- اتخاذ تصميم راجع به خارج منودن بعىض از منابع تأمني آب آشاميدىن از رسويس که براساس گزارش اداره کل 

بهداشت محيط، آلوده شده اند؛ اعم از چاهها، چشمه ها و قناتها.

2- اتخاذ تدابري الزم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدىن موجود براساس دستورالعملهايى که توسط دستگاههاى 

ذيربط پيشنهاد مى شود و به تصويب کميته مى رسد.

3- اتخاذ تدابري الزم به منظور حفظ حريم مناطقى که در آينده براى تأمني آب شهرها از طريق دستگاههاى ذيربط 

پيشنهاد مى شود.

 4- اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاى ناىش از آلودگى منابع آب و چگونگى مقابله با آنها.

تبرصه- در ابتدا، اداره کل بهداشت محيط موظف است نواقىص را که موجب آلودگى منابع آب مى گردد به دستگاه 

ذيربط اعالم کند تا رأساً نسبت به رفع آن اقدام منايد. در صورىت که امکانات دستگاهها براى رفع نواقص کفايت 

نناميد، مراتب در کميته ياد شده مطرح خواهد شد.

ماده 5:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به منظور حفظ بهداشت عمومى مکلف است بررسيهاى الزم را در مورد 

تأثريهاى هواى استنشاقى و ساير مواد موثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاى رضورى به مراجع 

ذيربط اقدام منايد.

ماده 6:

مراکز کاربرد پرتوهاى يونساز در پزشکى موظف به همکارى و ارائه آمار و اطالعات و فراهم کردن تسهيالت به 

منظور بررىس دزميرتى و بهسازى جهت انجام وظيفه کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى باشند. 

با متخلفان برابر مقررات قانوىن مربوط )قانون تعزيرات( رفتار خواهد شد.

ماده 7:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مکلف است مراکز بهداشتى - درماىن، آموزىش و تربيتى، اماکن عمومى و 
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مراکز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردىن، آشاميدىن و بهداشتى را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت 

محيطى کنرتل و با متخلفان از دستورالعملها و توصيه هاى بهداشتى وزارت، برابر مقررات قانوىن مربوط )قانون 

تعزيرات( رفتار منايد.

ماده 8:

مراجع صادرکننده پروانه کسب مراکز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروش مواد خوردىن، آشاميدىن و بهداشتى و اماکن 

عمومى موظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود مقررات و توصيه هاى اعالم شده توسط وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکى را نيز در اين زمينه رعايت منوده و قبل از صدور «پروانه کسب» نظريه بهداشتى از اين 

وزارتخانه کسب منايند.

ماده 9:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى عالوه بر وظيفه قانوىن مبارزه با ناقالن بيامريها، عهده دار نظارت 

بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاى ناقل بيامريها نيز مى باشند. مراجع ذيربط ملزم به رعايت 

دستورالعملهاى بهداشت محيطى اين وزارتخانه در اين موارد هستند.

ماده 10:

به منظور پيشگريى از شيوع بيامريهاى منتقل شده به وسيله بندپايان و حيوانهاى ناقل بيامرى، همچنني جلوگريى 

از آلودگى محيط به سموم و مواد شيميايى، در صورت امکان روشهاى مبارزه از طريق بهسازى محيط ارجح بوده 

و دستگاههاى اجرايى ذيربط موظف به بهسازى کانونهاى جلب و تکثري بندپايان و حيوانهاى ناقل برابر توصيه ها 

و دستورالعملهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى باشند. 

تبرصه - شهرداريها مکلفند در تنظيم روشهاى جمع آورى، حمل و نقل زباله شهر و ساير خدمات شهرى، 

دستورالعملها و توصيه هاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى ساير مراجع ذيربط را رعايت منايند.

ماده 11:

صدور مجوز ورود و ترخيص و کنرتل بهداشتى هر نوع دام و فرآورده هاى خام دامى با توجه به نص مواد )2(، 

)3(، )4(، )7(، )8( قانون سازمان دامپزشکى کشور - مصوب 1350 - که مؤخر بر قانون مواد خوردىن و بهداشتى 

است عىل االطالق و در متام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگريى و مبارزه با بيامريهاى دامى و 

بيامريهاى مشرتک بني انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشکى مى باشد.

طبيعى است چنانچه عرضه فرآورده هاى خام دامى موجب بيامريهاى مختص انسان شود، همچنني مواردى که در 

فرآورده هاى خام دامى تغيرياىت داده شود که مواد حاصل شده، فرآورده خام دامى تلقى نگردد، مسئوليت کنرتل 

بهداشتى بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى است که مطابق قانون مواد خوردىن و بهداشتى - 

مصوب 1346 - و اصطالحات آن انجام خواهد شد.

ماده 12:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى از طريق شبکه هاى بهداشتى، درماىن و خانه هاى بهداشت در روستاها 

ضمن آموزش گسرتده با بسيج مردم و جلب همکارى بني بخىش در زمينه مسايل بهداشت محيطى از قبيل 

جمع آورى، حمل و دفع بهداشتى زباله، دفع بهداشتى مدفوع و کود حيواىن، بهسازى معابر و جداسازى محل 

نگهدارى دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پيگرى الزم را معمول داشته، همچنني در جهت بهسازى 

منابع و کنرتل کيفى آب آشاميدىن، جمع آورى و دفع بهداشتى فاضالبها، کنرتل اماکن عمومى و مراکز تهيه، توزيع، 

نگهدارى و فروش مواد غذايى اقدام منايد.
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برنامه هاي اولويت دار شوراي اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي اداره کل دامپزشکي 
استان سال 1400

برنامه هاي اولویت دار معاونت بهداشتي و پیشگیري :

1-اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص بیماري آنفلونزاي فوق حاد پرندگان
2- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي بیماري تب برفکي و هاري

3-اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص بهداشت گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، گوشت ماهي و تخم مرغ
4-اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص بیماري SVC  در ماهیان گرمابي و IPNو IHN و VHS در ماهیان سردآبي

)Spring Viremia of Carp )SVC(                                        بیماري ویرمي بهاره کپور ماهیان
      )Infectious Pancreatic Necrosis )IPN(                                           بیماري نکروز عفوني پانکراس 

  )Necrosis Virus  Infectious Hematopoietic )IHN(                                       بیماري نکروز عفوني مراکز خونساز
)Viral Hemorrhagic Septicemia )VHS(                           بیماري سپتي سمي خونریزي دهنده ویروسي

5- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي سند ملي بهداشت دام عشایر
6- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي پروژه بین المللي بهداشت اسب

برنامه هاي اولویت دار معاونت تشخیص و مدیریت درمان :

1- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص واگذاري و تفویض اختیار به ادارات کل دامپزشکي استانها در زمینه صدور گواهي 
GMP( Good Manufacturing Practice (، صدورموافقت اولیه و تمدید پروانه هاي کارخانجات تولید دارو، مواد بیولوژیک، 

برنامه جامع تولید مکمل هاي دامي و افزودني هاي خوراک دام و نظارت از سوي ادارات کل دامپزشکي استانها
2- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص اجراي پروتکل ارزیابي واکسن هاي دام و طیور جهت انتخاب واکسن هاي منطبق با 

بیماري هایي بویژه بیماري نیوکاسل، برونشیت و .... 
3- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص طراحي الگو و اجراي PMS( Post Marketing Surveillance( در خصوص 

دارو ، مواد بیولوژیک دامپزشکي
4- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص اجراي پروتکل ارزیابي مقاومت میکروبي بخصوص آنتي بیوتیکهاي پر مصرف

5- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص اعتبار بخشي ملي و بین المللي آزمایشگاههاي بخش دولتي و خصوصي

برنامه هاي اولویت دار معاونت توسعه و مدیریت منابع :

1- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص سامانه هاي دولت الکترونیک در سازمان دامپزشکي کشور و تببین تسهیل کار اداري 
ارباب رجوع با استفاده از سامانه الکترونیکي سازمان

2- اطالع رساني و ارتباطات رسانه اي در خصوص نحوه استخدام سازمان دامپزشکي کشور، قبول شدگان در آزمون استخدامي برگزار 
شده توسط سازمان سنجش
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روابط عمومی دامپزشکی؛ 
روشنگر دنیای تاریک بیماری های مشترک

سخن مدیر مسئول
رییس سازمان دامپزشکی کشور 

دکتر علی صفر ماکنعلی

ــوده  ــال اجتماعــی زیســتن ب ــه دنب ــدای خلقــت ب از آنجــا کــه انســان موجــودی »اجتماعــی« اســت و از ابت
اســت، لــذا برقــراری ارتباطــات انســانی و توجــه بــه آنچــه کــه امــروزه از آن بــا عنــوان »روابــط عمومــی« نــام 
می برنــد، بــه عنــوان یــک ضــرورت و پیش نیــاز زندگــی اجتماعــی مطــرح اســت. در واقــع بــه زعــم نخبــگان 
و صاحبنظــران علــوم ارتباطــات، »روابــط عمومــی« بــه عنــوان واســطه بیــن مــردم و ســازمان عمــل می کنــد 
ــی  ــط عموم ــش رواب ــی نق ــه عبارت ــد. ب ــازی می کن ــازمان ب ــان و س ــن مخاطب ــی را بی ــل ارتباط ــش پ و نق
میانجیگــری بیــن مدیریــت ســازمان و مخاطبــان درون و بــرون ســازمانی اســت. بــه معنــای دیگــر کارشناســان 
روابــط عمومــی بــر اســاس وظایــف و عملکــرد خــود کــه از ســویی بــا محیــط بیرونــی ســازمان و از بعــد دیگــر 
بــا محیــط درونــی ســازمان در ارتبــاط هســتند و ارتباطــی دو ســویه شــکل می دهنــد، بــه راحتــی می تواننــد 
محیط هــای نامطمئــن را بــه مطمئــن و ناپایــداری را بــه پایــداری تبدیــل ســازند. اطالعــات نقــش مهمــی در 
ــرف  ــک ط ــته اند. از ی ــیار وابس ــات بس ــه اطالع ــت ب ــه دو عل ــا ب ــط عمومی ه ــته و رواب ــی داش ــط عموم رواب
ــرای انجــام  ــد و از ســوی دیگــر خــود ب ــران راهبردی ان ــرای مدی ــف ب ــات مختل ــع مهمــی از اطالع ــان منب آن
دادن وظایــف خویــش نیــاز بــه اطالعــات دارنــد. بخشــی از ایــن اطالعــات از راه تحقیقــات و بخشــی دیگــر از 
طریــق مشــاهده و درگیــری در فرایندهــای مدیریتــی فراهــم می آیــد کــه هــر دو را ســنجش روابــط عمومــی 

در ســازمان بــه عهــده دارد. 
ایــن مهــم نیــز اینجانــب را بــه عنــوان یــک خدمتگــزار در ســازمان حاکمیتــی دامپزشــکی کشــور بر آن داشــت 
ــتی و  ــت بهداش ــل« و »معاون ــی و بین المل ــط عموم ــور »رواب ــت ام ــه در مســئولیت های پیشــین معاون ــا چ ت
پیشــگیری« و هم اکنــون نیــز »ریاســت ســازمان دامپزشــکی کشــور« بــر اهمیــت تحلیــل محتــوای داده هــای 
تولیــدی در ایــن ســازمان تاکیــد داشــته باشــم. داده هایــی کــه توســط تمــام همــکاران ســازمان دامپزشــکی 
ــال  ــور مث ــه ط ــر ب ــه اگ ــرا ک ــت. چ ــده اس ــه ش ــرح و ارائ ــازمان ط ــی س ــه دولت ــارج از مجموع ــی خ و حت
برنامــه واکسیناســیون بــه روش آمــاده بــاش Standby vaccination در دامداری هــای صنعتــی کــه بــرای 
نخســتین بار در کشــور انجــام شــد یــا برنامــه مدیریــت رخدادهــای آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــا مراحــل 
عملیاتــی چهارگانــه گزارش دهــی، تاییــد تشــخیص، مهــار و مختومــه ســازی و اجــرای برنامــه رصــد و پایــش 
بــرای ریشــه کنــی بیمــاری مشمشــه اجــرا می شــود، در واقــع زمینــه تحلیــل و تولیــد محتــوای کمــی و کیفــی 

مناســب در خصــوص آن نیــز فراهــم شــده اســت.
ــی در  ــتان ها در حال ــکی در اس ــتادی و ادارات کل دامپزش ــت کادر س ــوان گف ــر می ت ــان دیگ ــه بی ــع ب در واق

5



شــرایط ســخت جنــگ اقتصــادی موفــق شــدند تــا اســتثنایی ترین دوران بعــد انقــالب را از دیــدگاه بهداشــتی در 
ســال 1399 رقــم بزننــد و نــه تنهــا هیــچ بحــران بهداشــتی رخ نــداد بلکــه شکســتن رکــورد کاهــش کانون هــای  
تــب برفکــی در گاوداری هــای صنعتــی طــی 15 ســال اخیــر در کنــار عملکــرد درخشــان مهــار شــیوع بیمــاری 
ــون در 28  ــزارش 2200 کان ــا وجــود گ ــه ب ــه ای ک ــدگان در 65 نقطــه کشــور )به گون ــوق حــاد پرن ــزای ف آنفلوآن
کشــور صنعتــی بحرانــی ماننــد ســال 96 رخ نــداد و حتــی مــازاد تولیــد تخم مــرغ ایجــاد شــد(؛ انعــکاس و تحلیــل 
کارشناســی ایــن دســتاوردها موجــب ارائــه تجربیــات تــازه و مشــابه در ســایر طرح هــا در مســیر تحقــق امنیــت 
غذایــی خواهــد شــد. در واقــع روابــط عمومی هــا اگــر بــه صــورت حرفــه ای فعالیت هــای شــاخصی کــه ســازمان 
دامپزشــکی کشــور و ادارات کل اســتان ها انجــام داده را بــه صــورت تخصصــی تولیــد محتــوا و معرفــی کننــد و بــه 
ریل گذاری هــای ایــن ســازمان بــا رویکــرد تســهیل دسترســی بــه بازارهــای منطقــه ای و بین المللــی فراورده هــای 

مرتبــط بــا دامپزشــکی بپردازنــد، بــه تســریع رونــد ســرمایه گذاری در کشــورمان نیــز کمــک خواهــد کــرد. 
ــه  ــه در حیط ــي ک ــي و جهان ــاي داخل ــود و تنش ه ــرفته تر مي ش ــا پیش ــاي م ــه دنی ــه هرچ ــه کالم آنک خالص
دامپزشــکی »شــیوع و بــروز بیماری  هــای نوظهــور یــا بازپدیــد« اســت افزایــش پیــدا مي کنــد؛ نیــاز بــه متخصصیــن 
روابــط عمومــي و تجهیــزات نویــن دریافــت، ثبــت و تحلیــل داده هــا نیــز بیشــتر مي شــود. در دنیــاي دیجیتــال 
امــروز دیگــر نمي تــوان ماننــد گذشــته مــردم را در تاریکــي نــگاه داشــت و افــکار عمومــي را بــراي مدتــي طوالنــي 
ــور در  ــه ســرعت ن ــي، ب کنتــرل کــرد. چــرا کــه امــروز اخبــار، چــه در ســطح ســازمان ها و چــه در ســطح جهان

ــه افــکار عمومــي مــردم شــکل مي دهنــد.  سراســر گیتــي پخــش مي شــود و ب
امــروز عرصــه ســایبر یــا اینترنــت مرزهــاي جغرافیایــي و فرهنگــي را بســیار کمرنــگ و در حقیقــت نامرئــي کــرده 
اســت. ایــن عرصــه بســیار پیچیــده و پیوســته در حــال نوســان و تولیدکننــده سرســام آور حجــم بــاالی اطالعــات، 
فرصت هــاي چشــم گیري بــراي روابــط عمومــي بــه ارمغــان آورده اســت کــه یکــي از آنهــا ایــن اســت کــه دیگــر 
ارتباطــات یکطرفــه نیســتند، بلکــه کامــال دو طرفــه و تعاملــي هســتند. مهــم ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــي بــا 
بهره منــدي از ابــزار و تکنولــوژي ارتباطــات و همچنیــن تفکــر راهبــردي، بــر تــوان دیــد آینــده و شــناخت بهتــری 
ــکی  ــازمان دامپزش ــه س ــی ک ــزود. اتفاق ــور اف ــکی کش ــازمان دامپزش ــش س ــر بخ ــور اث ــراف و حض ــط اط از محی
ــروی انســانی متخصــص  ــذورات جــذب نی ــم مع ــاری  توانســت علیرغ ــع اعتب ــت مناب ــا وجــود محدودی کشــور ب
روابــط عمومــی در ادارات کل اســتان ها بــه آن اهتمــام ورزد کــه دســتاورد توفیــق مســئوالنه کادر روابــط عمومــی 
ــی  ــاورزی ط ــه جهادکش ــر مجموع ــتگاههای زی ــام دس ــی تم ــط عموم ــه رواب ــش آن در طلیع ــازمان ، درخش س
ســال های اخیــر بــه ویــژه در آییــن تجلیــل از روابــط عمومی هــای پیشــگام و برتــر ســال 1400 بــوده کــه روابــط 

عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور در تمــام ارکان ایــن رقابــت حائــز رتبــه نخســت شــد.
ــا عزمــی راســخ و اســتفاده از دانــش  ــر وجــود کاســتی ها نیســت و بایــد ب ــدون تردیــد ایــن دســتاورد دلیــل ب ب
ــام تصمیم ســازان و  ــان تم ــذ در اذه ــاد ناف ــردی در ابع ــا کارک ــی هوشــمند و ب ــط عموم ــه رواب روز ارتباطــات ، ب
ــواده  ــرد خان ــه عملک ــی ک ــای پروتئین ــدگان فراورده ه ــرداران و مصرف کنن ــره ب ــن به ــران و همچنی تصمیم گی

ــدی دارد ، همــت گماشــت.  ــش کلی ــا نق دامپزشــکی در پیشــگیری و بهداشــت ســالمت آنه
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روابــط عمومــی واثــر بخشــي فنــون رســانه اي 
    Media tactics efficacy

دکتر سیدشهاب سید محسنی

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی                                                           
ــا ــاط ب ــوزه ارتب ــه در ح ــی ک ــی از موضوعات  يک
 رســانه هــا درواحدهــای روابــط عمومــی از
ــه ــه چ ــت اينک ــوردار اس ــادی برخ ــت زي  اهمی
 میــزان از فنــون رســانه ای انجــام شــده دارای
 اثــر بخشــی الزم بــر روی مخاطبــان هــدف يک
 ســازمان بــوده اســت، بــه عبارتــی آيــا فعالیــت
ــط ــه رواب ــانی ک ــالع رس ــانه ای و اط ــای رس  ه
ــر ــی وتاثی ــش آگاه ــدف افزاي ــا ه ــی ب  عموم
 گــذاری بــر روی مخاطبانشــان انجــام داده
 انــد تــا چــه میــزان اثــر بخــش بــوده ومنجــر
ــار مخاطــب ــت ،رويکــرد و رفت ــر ذهنی ــه تغیی  ب
 منطبــق بــا اهــداف ســازمانی مــورد نظــر شــده
ــط ــع رواب ــه در بســیاری از مواق  اســت. چــرا ک
 عمومــی هــا بــا برقــراری ارتبــاط و بهــره گیــری
 از فنــون مختلــف رســانه ای و اســتفاده از قالــب
 هــای مختلــف خبــری مصاحبــه ، مقاله،گــزارش
ــی و ــر بخش ــته انداث ــی و....نتوانس ــای تحلیل  ه
ــندو ــته باش ــان خودداش ــر الزم را برمخاطب  تاثی
 بــه نوعــی برنامــه ريزی،وقــت وانــژی وهزينــه
 ای کــه درايــن راه مصــرف کــرده انــد بــه هــدر
 رفتــه اســت کــه علــت اساســی آن عــدم
ــانی ــی اطــالع رس ــد علم ــک فراين ــت از ي  تبعی
ــانه ای ــای رس ــت ه ــی  فعالی ــر بخش ــرای اث  ب
ــده ــی ش ــا ارزياب ــی ه ــط عموم ــوی رواب  از س
 اســت در همیــن راســتا ايــن نوشــتار بــه دنبــال
ــق ــد منط ــا فراين ــدگان  ب ــه خوانن ــوده ک  آن ب
 وعلمــی بــرای رســیدن بــه فعالیــت اثر بخشــی
ــازد ــون س ــی رهنم ــط عموم ــانه ای در رواب                 رس
                                                                                                                         

مقدمه 
امــروزه یکــي از مهمتریــن و حســاس ترین وظایــف و 
ــا رســانه هاي  ماموریت هــاي روابــط عمومي هــا را ارتبــاط ب
جمعــي )رادیــو، تلویزیــون، مطبوعــات، خبرگزاریهــا، شــبکه 
هــای اجتماعــی و...( بــا هــدف اطالع رســاني از قابلیت هــا، 
ظرفیت هــا و دســتاوردهاي ســازمان و از طرفي پاســخگویي 
بي شماررســانه ها  اطالعاتــي  و  خبــري  نیازهــاي  بــه 
ــر  ــت اکث ــوان گف ــراق مي ت ــدون اغ ــد. ب ــکیل مي ده تش

ــازمان ها  ــرد س ــه از عملک ــت هایي ک ــا و برداش قضاوت ه
ــي  ــکار عمومــيPublic  Opinion  متجل در ســطح اف
اســت ناشــي از آن اخبــار و تصاویــري اســت کــه رســانه ها 
از یــک ســازمان و موسســه ترســیم و انتشــار داده انــد. لــذا 
ــاط  ــد از ارتب ــر ســازماني بخواه ــي اگ در عصــر حاضــر حت
ــه  ــش را ب ــي عطای ــه قول ــد و ب ــز کن ــانه ها پرهی ــا رس ب
ــي از  ــه یک ــرا ک ــري میســر نیســت چ ــش بخشــد. ام لقای
مهمتریــن منابــع کســب خبــر و اطالعــات بــراي رســانه ها 
ــت. و  ــکیل داده اس ــان تش ــد عملکردش ــازمان ها و نق را س
ــون  ــری چ ــزاري موث ــز اب ــازمان ها نی ــر س ــویي دیگ از س
ــان گســترده  ــه مخاطب ــال پیام شــان ب ــراي انتق رســانه ها ب
خــود در دســت ندارنــد، بــه بیانــي دیگــر نــگاه صحیــح بــه 
نحــوه برقــراري ارتبــاط بیــن روابــط عمومي هــا و رســانه ها 
آن اســت کــه آنــان نیازمنــد بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر بــراي 
ــند،  ــود مي باش ــاي کاري خ ــداف و ماموریت ه ــق اه تحق
هــر چنــد کــه در جریــان ایــن ارتبــاط بــا موانــع و چالــش 
ــه در  ــي آنچ ــند. ول ــه رو باش ــز روب ــماري نی ــاي بي ش ه
ــه  ــت آنک ــر آن اس ــد ب ــعي و تاکی ــتر س ــتار بیش ــن نوش ای
براســتي معیارهــا و شــاخصه هاي ارزیابــي میــزان موفقیــت 
یــک روابــط عمومــي در ارتباطــات رســانه اي چگونــه 
ــار،  ــد اخب ــت تولی ــوان کمی ــا مي ت ــي شــود؟ آی ســنجیده م
مصاحبه هــا، میزگردهــا، تولیــد فیلــم و ســریال، چــاپ 
آگهــي و پخــش تیزرهــاي تبلیغاتي،ارتباطــات الکترونیکــی 
ــط عمومــي در  ــار موفقیــت یــک رواب و ... را مــالک و معی
ــاط و  ــوع ارتب ــا ن ــانه اي دانســت؟ آی ــون رس ــتفاده از فن اس
تعامــل آن ســازمان بــا رســانه ها و خبرنــگاران بایــد مــالک 

باشــد؟ و ...
ــه  ــت، آنک ــي اس ــر اساس ــه نظ ــه ب ــذر آنچ ــن رهگ در ای
ــانه اي  ــاي رس ــون و تکنیک ه ــا و فن ــد فعالیته ــه ح ــا چ ت
ــم، ســریال و ...( در  ــه، فیل ــه، مقال ــزارش، مصاحب ــر، گ )خب
ــر روي مخاطبــان هــدف   یــک روابــط عمومــي توانســته ب
ــرش  ــر نگ ــه تغیی ــر ب ــد و منج ــش باش ــر بخ ــازمان اث س
ــردد؟  ــازمان گ ــداف س ــته و اه ــا خواس ــق ب ــار منطب و رفت
ــد  ــواب آن  مي توان ــه ج ــت ک ــي اس ــئوالي اساس ــن س ای
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت فعالیتهــاي ارتباطــات رســانه اي 
یــک ســازمان را مشــخص کنــد، بــه عبارتــي دیگــر بایــد 
ــزان از فعالیتهــاي ارتباطــات رســانه اي  ــا چــه می گفــت، آی
ــق  ــخص و منطب ــه مش ــدف و برنام ــا ه ــازمان ب ــک س ی
ــزي و اجــرا شــده اســت  ــان ســازمان طــرح  ری ــا مخاطب ب
ــراي اثربخشــي  ــي را ب ــد علمــي و منطق ــک فراین ــا ی و آی

ــر؟! .... ــا خی ــرده اســت ی ــي ک ــانه اي ط ــاي رس فعالیته
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ــوان  ــي را مي ت ــط عموم ــازمان و رواب ــک س ــانه اي ی رس
ــاني  ــالع رس ــت هاي کالن اط ــایي سیاس ــن و شناس تعیی
یــک ســازمان بیــان کــرد. در واقــع یــک ســازمان اولیــن 
موضوعــي را کــه در فعالیتهــاي ارتباطــات رســانه اي و 
ــد آن  ــخص کن ــد مش ــان بای ــه مخاطب ــاني ب ــالع رس اط
اســت کــه سیاســت هاي واقعــي و اساســي در حــوزه 
ــي  ــا و موضوعات ــه مقوله ه ــازمان را چ ــاني س ــالع رس اط
رســاني  اطــالع  اولویت هــاي  و  مي  دهنــد  تشــکیل 
ســازمان کدامنــد؟ و... بــراي مثــال وزارت جهادکشــاورزي 
اولویــت اول و سیاســت محــوري آن بــه افزایــش تولیــدات 
کشــاورزي و خودکفایــي اســت یــا کاهــش ضایعــات، 
ــان  ــت و درم ــا وزارت بهداش ــیون و... آی ــعه مکانیزاس توس
اولویــت اطالع رســاني و دغدغــه اصلــي آن در ارتبــاط 
ــا مخاطبانــش لــزوم رعایــت موازیــن بهداشــتي ازســوی  ب
مــردم اســت یــا مقابلــه بــا خوددرمانــي یــا کاهــش 
ــا  ــاط ب ــال در ارتب ــیمیایي و... بهرح ــاي ش ــرف داروه مص
ایــن موضوعــات و سیاســت هاي اطالع رســاني بایــد یــک 
اتفاق نظــر واحــد بیــن مســئولین، مدیــران ارشــد، مدیــران 
ــي  ــط عموم ــت اندرکاران رواب ــان و دس ــي و کارشناس میان
ــد و  ــک دی ــا ی ــه ب ــته باشــد ک ــود داش ــازمان وج ــک س ی
ــت ســازمان  ــط عمومــي و مدیری ــن رواب نگــرش واحــد بی
سیاســت هاي اطالع رســاني تعییــن و تدویــن گــردد. 

و بــه زبانــي ســاده دســت اندرکاران یــک ســازمان بدرســتي 
و روشــني بداننــد کــه چــه موضوعاتــي و بــا چــه درجــه اي 
از اولویــت بایــد در دســتور کار ســازمان بــراي اطالع رســاني 
ــت اندرکاران  ــه دس ــرد ک ــرار گی ــر ق ــان مدنظ ــه مخاطب ب
روابــط عمومــي در ارتبــاط بــا آن سیاســت ها و موضوعــات 
تعییــن شــده دســت بــه تولیــد و پــردازش اخبــار، گــزارش، 
مقالــه و... زنــد و مســئولین ســازمان نیــزدر مراســم 
در  و  رســانه ها  بــا  مصاحبــه  و  گفتگــو  و  برنامه هــا  و 
ــریح  ــن و تش ــه تبیی ــترها ب ــورها و پوس ــریات و بروش نش
تعییــن  موضوعــي  اولویت هــاي  و  سیاســت ها  همــان 
شــده بپردازنــد. چنیــن رویکــردي ســازمان را مي توانــد در 
ــدت  ــا وح ــد و ب ــورت هدفمن ــه ص ــاني ب ــوزه اطالع رس ح
رویــه مشــخص بــه اهــداف نهایــي و اســتراتژي هاي 
ــن  ــر ای ــد، در غی ــي اطالع رســاني ســازمان نزدیــک کن کل
صــورت بــا پراکندگــي در انتشــار انــواع اطالعــات از ســوي 
روابــط عمومــي و ســایرمنابع تولیــد اطالعات )مدیــران و...( 
ــوزه  ــي در ح ــي و منطق ــت اصول ــک جه ــوان در ی نمي ت
اطالع رســاني گام برداشــت وحتــي شایدشــاهد تضــاد 
هــاي در انتشــار اطالعــات از ســوي دســت انــدرکاران یک 
ســازمان باشــیم. بنابرایــن در وهلــه اول هــر ســازماني بایــد 
ــر  ــاني آن ب ــتراتژي هاي اطالع رس ــت ها و اس ــد سیاس بدان

ــاي  ــر مبن ــا ب چــه موضوعــات مشــخصي اســتوار اســت ت
آن از فنــون و تکنیک هــاي مختلــف رســانه اي بــراي 
ــي  ــکار عموم ــزد اف ــکاس آن در ن ــار و انع ــغ و انتش تبلی
ــي  ــه بدیه ــد ک ــر چن ــد. ه ــتفاده کن ــود اس ــان خ و مخاطب
ــت  ــن اس ــخص ممک ــي مش ــت زمان ــر موقعی ــت در ه اس
ایــن سیاســت ها در حــوزه اطالع رســاني براســاس شــرایط 
روز دســتخوش تغییــر و تحــول گرددوشــعارها و اولویت هــا 
ــع  ــال ومقط ــر س ــازمان و در ه ــر س ــراي ه ــد ب مي توان
ــد  ــال مي توان ــک س ــال در ی ــدبرای مث ــر باش ــی متغی زمان
شــعار و سیاســت هاي اولویــت دار اطالع رســاني یــک 
ســازمان مباحــث تحقیقاتــي و پژوهشــي باشــد و در ســال 
دیگربراســاس ضــرورت هــای شــرایط روز محــور و مبنــاي 
ــي  ــتاوردهاي علم ــریح دس ــن و تش ــر تبیی ــاني ب اطالع رس
ــری  ــی دیگ ــع زمان ــازمان ودرمقط ــوزش س ــا آم ــي ی و فن
ــن گــردد.  ــی نشــده تعیی ــه بایــک بحــران پیــش بین مقابل
ــک  ــد در ی ــگان بدانن ــه هم ــت آنک ــم اس ــه مه ــذا آنچ ل
ــت هاي  ــازمان سیاس ــت  س ــخص ازفعالی ــد و مش دوره جدی
ــه  ــا چ ــي و ب ــه موضوعات ــر روي چ ــًا ب ــاني دقیق اطالع رس
اولویتــي اســتوار مي باشــد و بایــد در چــه ســمت و ســویي 
گام درحــوزه اطــالع رســانی درارتبــاط بــا مخاطبــان 

ــد. ــی بردارن وافکارعموم
  Target Audience        شناسايي مخاطبان هدف
ــی  ــان ارتباط ــک جری ــی ی ــی ازعناصراصل ــان یک مخاطب
هســتند .مخاطــب امــروز یــک مخاطــب سرســخت 
وهوشمنداســت وهرپیامــی را بــه راحتــی نمــی پذیــرد، پــس 
ــناخت  ــاس ش ــناخت وبراس ــتی ش ــب را بدرس ــد مخاط بای
حاصــل شــده بــاآن ارتبــاط برقرارکرد.یکــي از موضوعــات 
ــاط و اطــالع رســاني  ــد ارتب ــه معمــواًل در فراین مهمــي ک
روابــط عمومــي و ســازمان ها بــه صــورت دقیــق و علمــي 
ــدف و  ــان ه ــایي مخاطب ــود. شناس ــه نمي ش ــدان توج ب
ــیاري  ــر بس ــي دیگ ــه عبارت ــتند. ب ــازمان ها هس ــي س واقع
درســتي  بــه  را  اصلي شــان  مخاطبــان  ســازمان ها،  از 
ــالع  ــوزه اط ــد و در ح ــدي نکرده ان ــه بن ــایي و طبق شناس
ــد  ــان بای ــاي آن ــه پیام ه ــد ک ــي نمي دانن ــه خوب ــاني ب رس
بــراي چــه افــراد، گروههــا و شــخصیت هایي انتقــال یابــد 
ــي  ــار عموم ــد انتش ــک فراین ــاني ی ــالع رس ــواًل اط و اص
ــد و  ــي کن ــده طــي م ــان پراکن ــوه مخاطب ــت انب را در جه
ــرف  ــًا ص ــادي گاه ــه زی ــرژي و هزین ــذر ان ــن رهگ در ای
و انــواع تکنیــک هــاي اطــالع رســاني بــه خدمــت 
ــد  ــي عای ــور توجه ــه در خ ــي نتیج ــود ول ــه مي ش گرفت
ــل آن عــدم توجــه  ــن دلی ــه مهمتری ســازمان نمي شــود ک
ــي  ــدف و نهای ــان ه ــایي مخاطب ــد شناس ــه فراین الزم ب
ســازمان و بي توجهــي بــه مقولــه مخاطــب پژوهــي 
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Survey Audience اســت. بنابرایــن در یــک فراینــد 
 Effective Information اثربخــش  اطالع رســاني 
ــه  ــد ب ــان بای ــاي تولیدي م ــه پیام ه ــم ک ــًا بدانی ــد دقیق بای
چــه دســته وگروهــی از مخاطبــان انتقــال یابــد، ویژگیهــا و 
ــان  ــاط ش ــوع ارتب ــاظ ن ــان از لح ــاخصه هاي آن مخاطب ش
بــا ســازمان چیســت؟ در چــه ســطحي از دانــش، تخصــص، 
درک، بینــش و ایدئولــوژي و فرهنــگ قــرار دارنــد؟ نیازهــا 

واقعي شــان چیســت؟و... و خواســته هاي 
ــان و ســطح  ــواع مخاطب ــا ان ــازماني ب ــر س ــال ه ــه هرح ب
متفاوتــي از ارتبــاط و تعامــل روبه روســت کــه بــراي 
هــر دســته از مخاطبــان بایــد برنامــه ارتباطــي متفــاوت و 
متناســب بــاآن گــروه از مخاطبــان تهیــه و تدارک گــردد .به 
عنــوان مثــال اگــر یــک گــروه از مخاطبان ســازمان اســاتید 
دانشــگاهي و کارشناســان ذیربــط آن ســازمان هســتند، نوع 
ــا دیگــر اقشــار  ــاوت ب ــان متف ــه آن برنامــه اطالع رســاني ب
ــوزان و...  ــبه یادانش آم ــه دار، کس ــان خان ــر زن ــه نظی جامع
ــان از ســطح  ــود. چــرا کــه هــر گــروه از مخاطب خواهــد ب
دانــش، ادراک، عالیــق و خواســته هاي متفاوتــي برخــوردار 
اســاتید  بــراي  علمــي  بازدیدهــاي  اگــر  مي باشــند، 
دانشــگاهي و کارشناســان مناســب باشــد قطعــًا ایــن 
ــه دار شــیوه مناســبي  ــان خان ــراي زن روش اطالع رســاني ب

ــود. نخواهــد ب
از ســوي دیگــر در فراینــد اثربخشــي فعالیتهــاي رســانه اي 
ــان  ــط عمومــي آنچــه کــه در حــوزه مخاطب از ســوي رواب
اهمیــت ویــژه اي پیــدا مي کنــد، شناســایي مخاطبــان 
هــدف، طبقه بنــدي و اولویت گــذاري بــراي ارتبــاط و 
تعامــل بــا آنــان اســت. درطبقــه بنــدی مخاطبــان شــاخصه 
وخــاص  ازنظرعــام  مخاطبــان  کمیــت  هایــی چــون 
ــارجامعه  ــی اقش ــامل تمام ــام ش ــان ع ــه مخاطب ــودن ک ب
رادربرگرفتــه ومخاطبــان خــاص شــامل یــک گــروه 
مشــخص ازمخاطــب نظیــر مدیــران یــا کارشناســان 
،اساتیددانشــگاه ویــا نماینــدگان مجلــس رامــی تــوان 
ــز  ــان نی ــی مخاطب ــدی کل ــته بن ــاظ دس ــوان کرد.ازلح عن
ــان درون  ــی مخاطب ــته کل ــه دودس ــا راب ــوان آنه ــی ت م

ــرد. ــدی ک ــیم بن ــازمان تقس ــازمانی س ــرون س وب
ــان  ــی مخاطب ــان برخ ــرد مخاطب ــت رویک ــن ازجه همچنی
واکنــش  دریافتــی  دربرابرپیامهــای  کــه  بــوده  فعــال 
ــه گزینــش پیــام مــی زننــد ،برخــی  نشــان داده ودســت ب
ــان  ــی نش ــچ واکنش ــا هی ــوده ودربرابرپیامه ــل ب دیگرمنفع
نمــی دهندوبعضــی دیگرهوشــمندبوده کــه نــه تنهــا 
ــی  ــه م ــی دهندبلک ــان م ــش نش ــا واکن ــه پیامه نســبت ب
تواننــد باارائــه نقطــه نظراتــی برمحتــوی پیامهــا وتغییــرآن 

تاثیرگذارباشــند،

لذادریــک جریــان ارتباطــی بــا مخاطبــان ســازمان بایــد بــه 
ــل  ــاني از قب ــت هاي اطالع رس ــت آن سیاس ــي دانس خوب
ــان و  ــه مخاطب ــه چ ــًا ب ــد دقیق ــازمان بای ــده س ــن ش تعیی
ــن راســتا  ــد و در ای ــال یاب گروههــا  و شــخصیت هایي انتق
طبقه بنــدي از لحــاظ ســطح دانــش وادراک و میــزان 
ــاط  ــوع ارتب ــزان اهمیــت در ن ــوع شــغل، می تحصیــالت، ن
بــا ســازمان، رده ســني، خواســته ها و انتظــارات بــه عمــل 
 Communication ــي ــه ارتباط ــوان برنام ــا بت آورد ت
اطالع رســاني  حــوزه  در  جداگانــه اي   Planning
ــا  ــد ت ــدارک دی ــه و ت ــان تهی ــته از مخاطب ــر دس ــراي ه ب
ــق و  ــت و ادراک و عالی ــطح دریاف ــا س ــب الزم را ب تناس

ــد. ــته باش ــان داش ــته هاي آن خواس
متاســفانه در حــال حاضــر اکثــر ســازمان ها و روابــط 
ــه  ــاني ب ــان و اطالع رس ــا مخاطب ــاط ب ــا در ارتب عمومي ه
آنهــا یــک شــیوه واحــد و عمومــي را دنبــال کــرده و بــراي 
رده هــاي مختلــف مخاطــب از لحــاظ ســن، جنــس، میــزان 
تحصیــالت و... یــک نــوع اطالعــات واحــد )تهیــه و انتشــار 
یــک نــوع خبر،گزارش،فیلــم ،کتاب، بروشــور، جــزوه و...( را 
ارســال مي کننــد و انتظــار اثربخشــي را نیــز دارنــد، در حالي 
کــه همانطــور کــه بیــان شــد در حــوزه مخاطب پژوهشــي 
و  دســته بندي  بــه  بایــد  مخاطبــان  معرفت شناســي  و 
طبقه بنــدي مخاطبــان براســاس شــاخصه هاي ذکــر شــده 
ــا  ــاط ب ــوب را در ارتب ــج مطل ــوان نتای ــه بت ــرد ک ــدام ک اق
اطالع رســاني بــه مخاطبــان دریافــت کــرد و هــر ســازماني 
بــه روشــني و دقیــق مخاطبــان اولیــه و ثانویــه و ویژگیهــا 
ــل  ــناخت کام ــن ش ــاس ای ــا براس ــد ت ــدام را بدان ــر ک ه
ارتبــاط منطقــي و تعامــل و اطالع رســاني اثربخشــي را بــا 
آنــان برقــرار نمایــد تــا بتوانــد بــه نتایــج و اهــداف نهایــي 

در ایــن زمینــه دســت یابــد.
 Media Message Production تولید پیام رسانه اي-

فراینــد بعــدي در اثــر بخشــي فعالیتهــاي رســانه اي تولیــد 
ــانه اي  ــوع رس ــاي متن ــي در قالب ه ــوي غن ــا محت ــام ب پی
ــاخصه هاي  ــت ها و ش ــه سیاس ــي ک ــن معن ــه ای ــت، ب اس
تعییــن شــده اطــالع رســاني ســازمان حــال بایــد در چــه 
قالــب و شــکلي بــه مخاطبــان هــدف ارائــه شــود تــا ایــن 
ــر  ــر بخش ت ــان اث ــر روي مخاطب ــي  ب ــاي ارتباط پیام ه
ــام  ــال پی ــرای انتق ــه ب ــر و مصاحب ــب خب ــا قال ــد. آی باش
مناســب اســت یــا تولیــد یــک فیلــم کوتاه،موشــن 
گرافیک،برگــزاري یــک نمایشــگاه وراه انــدازی یــک 
ــک  ــتر؟ کدامی ــور و پوس ــک بروش ــاپ ی ــا چ ــایت و ی س
ــا  ــا ســالیق ، تمایــالت و ی ــت و نزدیکــي بیشــتري ب قراب
ــده رادارد و  ــر ش ــدف و ذک ــان ه ــي مخاطب ــي دسترس حت
ــده  ــن ش ــاني تعیی ــالع رس ــت هاي اط ــد آن سیاس مي توان
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ــن و  ــري تبیی ــب ت ــکل مناس ــو و ش ــه نح ــازمان را ب س
تشــریح کنــد. شــاید در مقولــه فرهنگ ســازي تولیــد 
پیام هــاي رســانه اي در قالــب تولیــدو پخــش یــک ســریال 
یــا برنامــه طنــز یــا انیمیشــن تلویزیونــي اثربخش تــر باشــد 
ــرعت  ــه س ــاز ب ــرورت و نی ــت، ض ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ی
ــه  ــن باشــد ک ــه ای ــاز ب ــات و سیاســت ها نی ــال اطالع انتق
ــام  ــال پی ــراي انتق ــانه اي ب ــاي رس ــن قالب ه ــي ای از تمام
بــه مخاطبــان در حداقــل زمــان ممکــن اســتفاده گــردد. در 
ــدان  ــت دو چن ــه داراي اهمی ــي ک ــتا آن موضوع ــن راس ای
اســت آنکــه تولیــد چــه نــوع پیام هــا و در چــه قالب هــاي 
ــان  ــراي مخاطب ــري ب ــد پوشــش کامل ت ــانه اي مي توان رس
هــدف و اصلــي ســازمان را بــه عمــل آورد و از طــرف دیگــر 
کیفیــت تولیــد پیام هــا چگونــه بایــد باشــد. شــاید برگــزاري 
یــک کنفرانــس خبــري Press Conference باکیفیــت 
ــدگان  ــادي از نماین ــداد زی ــور تع ــاال وباحض ــی ب اطالعات
ــي  ــد اثربخش ــده در آن بتوان ــه ش ــث ارائ ــانه ها و مباح رس
بیشــتري از تهیــه و چــاپ صدهــا هــزار پوســتر و بروشــور 
ــال  ــرعت انتق ــت و س ــوع و ماهی ــذا ن ــد. ل ــته باش را داش
اطالعــات Information Transmission  از دیگــر 
نــوع  تعیین کننــده  مي توانــد  کــه  اســت  مؤلفه هایــي 
اســتفاده از پیام هــا و قالب هــاي مختلــف رســانه اي باشــد.
ــه  ــزارش و مصاحب ــر، گ ــب رســانه اي خب ــال قال ــراي مث  ب
بیشــتر رویکــرد انتشــار ســطحي ولــي گســترده و ســریع از 
ــب رســانه اي  ــل اســتفاده از قال اطالعــات را دارد و در مقاب
ــم  ــه ، تحلیــل و تفســیر، تهیــه یــک فیل نظیــر تولیــد مقال
ســینمایي یــا ســریال یــا برگــزاري یــک نمایشــگاه بیشــتر 
ــگ  ــا فرهن ــي و ب ــي، عمق ــاني تحلیل ــرد اطالع رس رویک
ســازي تدریجــي را دنبــال مي کنــد، بنابرایــن در ایــن 
بخــش یکــي از معیارهــاي اصلــي تعیین کننــده در اســتفاده 
ــت هاي  ــت سیاس ــه ماهی ــانه اي ب ــاي رس ــوع قالب ه از ن
اطالع رســاني، درجــه اهمیــت، نــوع مخاطبــان و ضــرورت  
ــت  ــر سیاس ــردد. اگ ــات برمي گ ــار اطالع ــرعت در انتش س
اطالع رســاني بــراي خــروج از یــک بحــران نظیــر بحــران 
ــه  ــد ب ــر باش ــهر مدنظ ــک ش ــامیدني در ی ــود آب آش کمب
طــور قطــع عامــل ســرعت در انتقــال و آگاه ســازي و 
ــبت  ــري نس ــت باالت ــه اهمی ــان از درج ــیاري مخاطب هوش
ــت فرهنــگ ترافیــک در آن شــهر خواهــد  ــزوم رعای ــه ل ب

داشــت.
کــه درایــن میــان تولیــد پیام هــاي  رســانه اي بایــد از نــوع 
ســریع و بــا ســطح گســتردگي و پوشــش مخاطبــان انبــوه 
مدنظــر باشــد ولــي در مقولــه فرهنگ ســازي بــراي رعایــت 
فرهنــگ ترافیــک و حمــل و نقــل درون شــهري فرصــت 
ــن  ــا موش ــي ی ــه تلویزیون ــک برنام ــاخت ی ــت در س و مزی

ــر  ــد خب ــب تري از تولی ــل مناس ــن راه ح ــک وانیمیش گرافی
و مصاحبــه خواهــد بــود. از ســویي دیگــر تولیــد پیــام بایــد 
ــان هــدف  ــق مخاطب ــا دسترســي و عالی ــاق الزم را ب انطب
بــا قالب هــاي رســانه اي مدنظــر داشــته باشــد، بــه عبارتــي 
دیگــر بایــد از قالب هــاي رســانه اي )خبــر، مصاحبــه، 
گــزارش، فیلــم و ســریال و...( بــراي انتقــال پیــام ســازمان 
ــا  ــدف م ــان ه ــه مخاطب ــم ک ــتفاده کنی ــان اس ــه مخاطب ب
بیشــترین قرابــت و عالقــه بــه دریافــت اطالعــات از 

ــند. ــته باش ــا را داش ــق آن قالب ه طری
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انتخــاب رســانه مناســب ، بخــش مهمــی ازهربرنامــه 
ارتباطــات رســانه ای محســوب مــی شــود.زماني کــه 
ــدف  ــان ه ــن، مخاطب ــاني تعیی ــالع رس ــت هاي اط سیاس
و  تهیــه  رســانه اي  قالب هــاي  و  پیام هــا  و  مشــخص 
ــه  ــا چ ــال ب ــه ح ــد ک ــه آن مي رس ــت ب ــد، نوب ــد ش تولی
ابــزاري بایــد ایــن پیام هــاي  تهیــه و تــدارک دیــده شــده 
را بــه مخاطبــان هــدف انتقــال داد کــه منجــر بــه افزایــش 
 Attitude Changeــر نگــرش ــت تغیی آگاهــی ودرنهای
ــه  ــردد. ب ــي گ ــا هــدف نهای ــق ب ــان منطب ــار مخاطب و رفت
ــش  ــن بخ ــانه اي در ای ــي رس ــر معرفت شناس ــي دیگ عبارت
ــل  ــت قاب ــانه اي اهمی ــات رس ــي ارتباط ــد اثربخش از فراین
ــزار  ــن رهگــذر از چــه اب ــه در ای ــد ک ــدا مي کن توجهــي پی
رســانه اي اســتفاده گــردد کــه پوشــش کامل تــري از 
ــر  ــال اگ ــراي مث ــرد. ب ــر گی ــان را در ب ــان مدنظرم مخاطب
مخاطبــان هــدف مــا شــهروندان تهرانــي هســتند بدیهــي 
اســت کــه شــبکه پنجــم ســیما یــا شــبکه تهــران بــه ســایر 
شــبکه هاي تلویزیونــي ارجحیــت دارد یــا اگــر بیشــتر 
ــتند  ــوان هس ــه خ ــهرتهران روزنام ــدف درش ــان ه مخاطب
ــراي  ــب تري ب ــوب مناس ــانه مکت ــهري رس ــه همش روزنام
ــدف  ــان ه ــر مخاطب ــا اگ ــد و ی ــاب مي آی ــه حس ــان ب آن
ــاید  ــتند ش ــینان هس ــتایي و روستانش ــق روس ــا در مناط م
مناســب ترین و اثربخش تریــن رســانه بــدون تردیــد رســانه 
ــزان پوشــش مخاطــب، گســتره  ــن می ــو باشــد. بنابرای رادی
فعالیــت و اثربخشــي رســانه در ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف 
بایــد مدنظــر قــرار گیــرد و براســاس آن بــه انتخــاب یــک 
ــفانه  ــرد. متاس ــدام ک ــب اق ــانه هاي مناس ــا رس ــانه ی رس
ــدون  ــانه اي ب ــاي رس ــه پیام ه ــم ک ــاهد بوده ای ــیار ش بس
مختلــف  رســانه هاي  از  ارتباطــي  برنامه ریــزي  هیــچ 
وپراکنــده ای انتشــار یافته و بــا بیشــترین هزینه کــرد، 
ــار  ــا تغییرنگــرش و رفت کمتریــن اثربخشــي را در ارتبــاط ب
ــاي  ــیاري از پیام ه ــت و بس ــته اس ــر داش ــان در ب مخاطب
رســانه اي کــه مي توانســته در قالــب خبــر و مصاحبــه 
قالــب  در  یابــد  انتشــار  هزینه کــردي  هیــچ  بــدون  و 
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ــن  ــا کمتری ــاد و ب ــاي زی ــا هزینه ه ــاژ و ب ــي ور پرت آگه
ــد در  ــر مي رس ــه نظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــه ش ــي ارائ اثربخش
ــت اساســي  ــه مخاطب شناســي رســانه اي آنچــه اهمی مقول
ــان و  ــذاران و مجری ــت  گ ــه اول سیاس ــه در وهل دارد آنک
دســت اندرکاران روابــط عمومــي شــناخت کامــل و جامعــي 
ســطح  و  کارکــرد  میــزان  و  خط مشــي  رســانه ها،  از 
پوششــی مخاطبــان آنهــا داشــته وبامیــزان اثربخشــي هــر 
کــدام آنهــا آشــنا باشــند. تابراســاس ایــن شــناخت بتواننــد 
در چنیــن مواقعــي رســانه هاي مناســب را بــا توجــه بــه نــوع 
ــاب و  ــود انتخ ــان خ ــاني و مخاطب ــت هاي اطالع رس سیاس
از آن بهــره الزم را ببرنــد. در ایــن راســتا آنچــه الزم اســت 
در ایــن مقولــه دســت اندرکاران روابــط عمومــي بــه خوبــي 
ــي  ــند، معرفت شناس ــته باش ــناخت داش ــي و ش از آن آگاه
ــل  ــته قاب ــد دس ــه چن ــانه ها ب ــه رس ــت اینک ــانه اي اس رس
تقســیم بندي هســتند )دیــداري و شــنیداري، مکتــوب و...( و 
هــر کــدام داراي چــه ویژگیهــاي بــارز و منحصــر بــه فردي 
ــروي  ــانه اي پی ــه سیاســت ها و خط مشــي رس ــوده و از چ ب
ــان در  ــانه هاي آن ــش رس ــاط و پوش ــوع ارتب ــد و ن مي کنن
ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف و ســازمان مــا چگونــه اســت؟ 
ــا رســانه هاي  ــن شــناخت رســانه ی ــوان براســاس ای ــا بت ت
ــاب  ــازمان انتخ ــا س ــل ب ــاط و تعام ــراي ارتب ــب را ب مناس
ــانه ها  ــوع رس ــن ن ــا ای ــل ب ــا حداق ــردد ی ــش گ و گزین
ــن  ــرد. در عی ــرار ک ــف و برق ــاط مشــخص تري را تعری ارتب
حــال ایــن بــدان معنــي نیســت کــه روابــط عمومــي تنهــا 
ــل و  ــاط و تعام ــانه ارتب ــدادي مشــخص از رس ــا تع ــد ب بای
همــکاري داشــته باشــد، بلکــه بدیــن معناســت کــه روابــط 
ــا و  ــانه وقابلیت ه ــر رس ــه از ه ــناختي ک ــا ش ــي ب عموم
ــدي  ــاط جدی ــد ارتب ــد بای ــي کن ــدا م ــاي آن پی ظرفیت ه
ــن  ــترین و موثرتری ــد بیش ــه بتوان ــد ک ــف کن ــاآن را تعری ب
ــه  ــرا ک ــد. چ ــازمان و مخاطبانشــان نمای ــد س ــره را عای به
ــذر  ــن رهگ ــد در ای ــوب و کارآم ــي مطل ــک روابط عموم ی
ــانه ها  ــي رس ــا تمام ــبي را ب ــل نس ــاط و تعام ــک ارتب ی
تلویزیــون، مطبوعــات، خبرگزاریهــا،  و  رادیــو  از  اعــم 
ــور  ــه فراخ ــت کاري ب ــر موقعی ــایت ها و... دارد و در ه س
مخاطبــان  نــوع  و  اطالع رســاني  سیاســت هاي  نــوع 
ــي  ــا حت ــا برخــي ی ــري را ب ــاط بیشــتر و موثرت هــدف ارتب
ــه  ــا ب ــد ت ــرار مي کن ــف شــده برق تمامــي رســانه هاي تعری
ــش در  ــاني اثربخ ــک اطالع رس ــه ی ــي ک ــدف نهای آن ه
ــد.  ــا مخاطبــان هــدف ســازمان اســت دســت یاب ارتبــاط ب
کــه در ایــن فراینــد رســانه ها بــه عنــوان یــک ابــزار مهــم 
ــریعي  ــب و س ــده مناس ــد انتقال دهن ــذار مي توانن و تاثیرگ
ــان باشــند. ــه مخاطب ــازمان ب ــدي س ــاي تولی ــراي پیام ه ب
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نخســتین ســطح از ارزیابی،مربــوط بــه پیــاده ســازی 
ــدف از آن  ــت وه ــی اس ــای ارتباط ــک ه ــک ازتکنی هری
حصــول اطمینــان از تطابــق رونــد اجــرا بــا برنامــه ازپیــش 
تعییــن شــده اســت .ســنجش میــزان آشــکاری پیــام کــه 
ــان هــدف  درواقــع تعییــن مــی کندکــه چــه تعدادازمخاطب
ــای کار  ــه ه ــی از نمون ــه اندیک ــام قرارگرفت ــرض پی درمع
درایــن بخــش مــی باشد.متاســفانه آنچــه کــه همــواره در 
ــط عمومــي و ارتباطــات رســانه اي  ــد فعالیتهــاي رواب فراین
مــورد غفلــت و بي توجهــي واقــع مي شــود، ارزیابــي 
ــدم  ــا ع ــت ی ــد موفقی ــي و رون ــزان اثربخش ــتمر از می مس
موفقیــت فعالیتهــا و ماموریتهــاي روابــط عمومــي اســت و 
ــا  ــدان توجــه مي شــود تنه ــه ب ــن مقول آنچــه بیشــتر در ای
کمیــت و تعــدد کارهــاي صــورت گرفتــه اســت، اینکــه در 
عملکردهــا اعــالم مي شــود کــه ایــن تعــداد خبــر، مصاحبه، 
گــزارش، پوســتر، نشــریه و ... تولیــد و انتشــار یافتــه اســت، 
ــراي  ــی ب ــل قبول ــي و قاب ــتدالل منطق ــد اس ــا مي توان آی
میــزان اثربخشــي و ســنجش میــزان کارایــي روابــط 
ــد؟  ــای موردنظرباش ــت ه ــازمان درفعالی ــک س ــي ی عموم
آیــا بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه مي شــود کــه ایــن میــزان 
خبــر ارســالي، مصاحبــه انجــام شــده یــا نمایشــگاه برگــزار 
ــان  ــرش در مخاطب ــر نگ ــزان تغیی ــه می ــته چ ــده توانس ش
ایجــاد و یــا رفتــار و فرهنــگ جدیــدي را در راســتاي 
اهــداف و سیاســت هاي اطــالع رســاني ســازمان بــه دنبــال 
داشــته باشــد؟ ... لــذا کمیــت و تعــدد فعالیــت و کارهــا در 
ــي از  ــق و صحیح ــالک دقی ــد م ــي نمي توان ــط عموم رواب
میــزان موفقیــت یــا عــدم موفقیــت یــک روابــط عمومــي 
ــان  ــن می ــه در ای ــرا ک ــردد چ ــداد گ ــا قلم در ماموریت ه
ارزیابــي علمــي و دقیقــي از نتایــج کارهــا صــورت نگرفتــه 
ــازمان انجــام  ــي س ــداف نهای ــا اه ــاق الزم ب اســت و انطب
ــی  ــان پیام ــی دهدمخاطب ــان م ــت.تحقیقات نش ــده اس نش
راکــه درطــول چنــدروز مختلــف وبــه کــرات شــنیده 
ــار دریــک روزخــاص  ــن ب اندبسیاربیشــترازپیامی کــه چندی
پخــش شــده رابــه یــاد مــی آورند،لــذا تکراربیــش ازحدیــک 
ــم  ــه مرورک ــاال ب ــده واحتم ــی ش ــا غیرضرورتلق ــام نوع پی
اثرشــده وتنهــا بــه صــرف وقــت وهزینــه بــی مــورد منتهی 
ــا پیامهایــی  شــده اســت .ایــن موضــوع بویــژه درارتبــاط ب
کــه جنبــه ظنــز دارندبسیاربیشــترازپیامهای خنثــی ویاحتــی 

جدی مشاهده می شود.   
صاحــب نظــران اعتقاددارندســازمانهایی کــه بــا محدودیــت 
هــای بودجــه ای روبــه روهســتند باید تــالش کننــد تاتوازن 
ــوب  ــوی مطل ــه نح ــام را ب ــی پی ــام وفراوان ــان بردپی می
برقرارنمایند.یکــی از رهنمودهــای بنیادیــن درایــن زمینه آن 
اســت کــه بــه جــای تــالش بــرای دســتیابی بــه تعدادهرچه 
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ــری از  ــودتابه تعدادمحدودت ــعی ش ــان س ــتراز مخاطب بیش
مخاطبــان وبــه دفعــات بیشتردسترســی پیــدا کرد.لــذا 
زمانــي مي تــوان بــا قاطعیــت اعــالم کــرد کــه یــک روابــط 
عمومــي در ارتباطــات رســانه اي موفــق عمــل کــرده اســت 
کــه بــا یــک بررســي و ارزیابــي عملــي نتایــج فعالیتهــاي 
ــي  ــط عمومــي و ســازمان ســنجش و ارزیاب رســانه اي رواب
ــردد.  ــخص گ ــا مش ــات و فعالیته ــي اقدام ــود و خروج ش
ــانه اي  ــوع رس ــات متن ــا و اقدام ــر فعالیته ــه اگ ــراي نمون ب
بــراي صرفه جویــي و ارائــه الگــو صحیــح فرهنــگ مصــرف 
ــک  ــا ی ــه ب ــورت گرفت ــهروندان ص ــن ش ــرب بی آب ش
ــي  ــزان صرفه جوی ــوان می ــي علمــي اســت کــه مي ت ارزیاب
بــه عمــل آمــده کــه حاصــل از کارهــاي رســانه اي بــوده را 
مشــخص کــرد کــه آیــا قبــل از انجــام فعالیتهاي رســانه اي 
میــزان مصــرف آب چقــدر بــوده و بعــد از فعالیتهــاي 
رســانه اي و اطالع رســاني توانســته ایم چقــدر در ایــن 
حــوزه اطالع رســاني اثربخــش داشــته باشــیم کــه منجــر 
ــح  ــتفاده صحی ــي و اس ــرف و صرفه جوی ــش مص ــه کاه ب
در مصــرف آب شــده اســت. بــه عبارتــي دیگــر فعالیتهــاي 
رســانه اي صــورت گرفتــه چقــدر در راســتاي هــدف بــوده و 
توانســته  تغییــر نگــرش و رفتــار در مخاطبــان ایجــاد و آنان 
را متقاعــد و ترغیــب و اقنــاع بــه صرفه جویــي در مصــرف 
ــت  ــان اهمی ــن می ــه در ای ــه ک ــد. آنچ ــح آب نمای صحی
مضاعــف دارد اینکــه فعالیتهــاي ارتباطــات رســانه اي چــه 
میــزان توانســته در تغییــر نگــرش، بــاور و رفتــار مخاطبــان 
منطبــق بــا اهــداف ســازمان موفــق عمــل نمایــد و نتایــج 
درخــور توجهــي در برداشــته باشــد. لــذا مي تــوان گفــت در 
برنامــه ریــزي و اجــراي همــه فعالیتهــاي روابــط عمومــي 
ــده  ــه تعیین کنن ــانه اي آنچ ــات رس ــه ارتباط ــژه در زمین بوی
و معیــار اصلــي موفقیــت یــا عــدم موفقیــت اســت نتیجــه 
ــا،  ــت فعالیت ه ــداد و کمی ــه تع ــت ن ــي کارهاس و خروج
ــي  ــط عموم ــک رواب ــاید ی ــد ش ــان ش ــه بی ــور ک همانط
صدهــا مــورد خبــر، مصاحبــه، نمایشــگاه، نشــریه، بروشــور 
و... تهیــه و انتشــار دهــد ولــي چــون در راســتاي هــدف و 
بامحتــوی غنــی و کیفیــت مناســب نبــوده باشــد هیچگونــه 
اثربخشــي و تغییــري در نگــرش و رفتــار مخاطبــان 
ــط  ــک رواب ــد و برعکــس آن شــاید ی ســازمان ایجــاد نکن
ــج  ــرد نتای ــت و هزینه ک ــل فعالی ــا حداق ــد ب ــي کارآم عموم
ــد  ــل آورد و عای ــه عم ــات ب ــي اقدام ــي را دربرخ اثربخش
ــم از  ــتمر و منظ ــي مس ــن ارزیاب ــد. بنابرای ــازمان نمای س
فعالیتهــاي روابــط عمومــي بویــژه ارتباطــات رســانه اي نــه 
ــیم  ــان ترس ــا را برایم ــج کاره ــني از نتای ــق روش ــا اف تنه
ــد  ــتي ها را در فراین ــف و کاس ــاط ضع ــه نق ــد بلک مي کن
ــت  ــن فرص ــد و ای ــزد مي نمای ــخص و گوش ــا مش فعالیته

را بــراي روابــط عمومــي و ســازمان ایجــاد مي کنــد 
ــاني  ــد اطالع رس ــتي را در فراین ــف و کاس ــاط ضع ــه نق ک
شناســایي و درصــدد رفــع و کاهــش آن برآیــد و از طرفــي 
ــي  ــاني پ ــت در اطالع رس ــوت و مثب ــاط ق ــه نق ــازمان ب س
بــرد و آن را تقویــت و ارتقــاء بخشــد. لــذا ارزیابــي منظــم 
ــا  ــه عمدت ــانه اي ک ــات رس ــاي ارتباط ــتمر از فعالیته و مس
ازطریــق پژوهــش هــای کاربــردی نظیــر تحیــل محتــوی 
رســانه هــا ، نظرســنجی مســتمر از مخاطبــان ورفتارهــای 
ــتیابي  ــراي دس ــرورت ب ــک ض ــی گیردی ــورت م ــان ص آن
بــه میــزان موفقیــت یــا عــدم موفقیــت در کارهــا و 
ماموریت هــاي روابــط عمومــي و ســازمان محســوب شــده 

ــه شــود. ــدان توجــه و جــدي گرفت و بایســتي ب
نتیجه گیري 

در یــک بررســي کلــي از فراینــد اثربخشــي فنون رســانه اي 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــري ک ــوان نتیجه گی ــي مي ت ــط عموم در رواب
فعالیتهــاي رســانه اي یــک روابــط عمومــي براســاس یــک 
برنامــه ازپیــش تعییــن شــده رســانه ای وبرمبنــای  فراینــد 
اصــول علمــي و حرفــه اي منطبــق نباشــد چیــزي جــز هــدر 
رفــت امکانــات، وقــت و انــرژي و هزینــه به همــراه نخواهد 
داشــت و اگــر بــا یــک برنامــه، هــدف و اســتراتژي علمــي 
و مشــخص تــوام گــردد، بــا حداقــل هزینــه کــرد، امکانــات 
ــط  ــد رواب ــي عای ــور توج ــج درخ ــوان نتای ــرژي مي ت و ان
ــاي  ــره وري فعالیته ــزان به ــرد و می ــازمان ک ــي و س عموم
رســانه اي روابــط عمومــي را در ســطح مطلــوب و رضایــت 
ــی  ــه ارتباط ــک برنام ــد ی ــدون تردی ــاء داد.ب ــي ارتق بخش
ورســانه ای بــه عنــوان یــک رویکــرد طــرح ریــزی شــده 
وروش منــد درحــوزه ارتباطــات مهمتریــن هــدف آن 
افزایــش آگاهــی هــا وتغییــر نگــرش ورفتارهــای مخاطبــان 
ــت هاي  ــر سیاس ــود. اگ ــد ب ــدت خواه ــک دوره دراز م دری
اطالع رســاني همانطــور کــه بیــان شــد بــه درســتي تهیــه 
و تدویــن گــردد و بدانیــم چــه حــرف و پیــام مشــخصي را 
ــان ســازمان داشــته باشــیم ودر  ــراي مخاطب ــم ب مي خواهی
وهلــه دوم مخاطبــان هــدف ســازمان را بــا تمامــي ویژگیها 
ــیم و  ــتي بشناس ــان بدرس ــاخصه هاي آن و مشــخصات و ش
ــه  ــان ب ــا آن ــم و ب ــان را درک کنی ــا و خواسته هایش نیازه
ــر  ــیم و از ســوي دیگ ــدف مشــترک برس ــان و ه ــک زب ی
ــق  ــًا منطب ــه دقیق ــم ک ــد کنی ــانه اي را تولی ــاي رس پیام ه
ــان  ــی مخاطبان م ــطح ادراک ــي س ــا گیرندگ ــب ب و مناس
ــتفاده  ــام اس ــال پی ــب انتق ــزار مناس ــانه و اب ــدو از رس باش
ــانه اي در  ــات رس ــوزه ارتباط ــد در ح ــدون تردی ــم ب کنی
روابــط عمومــي عملکــرد مطلــوب و رضایت بخشــي را 
شــاهد خواهیــم بــود و در ایــن رهگــذر الزم اســت کــه بــه 
طــور مرتــب و منظــم نیــز ارزیابــي مســتمري از فعالیتهــاي 
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ارتباطــات رســانه اي داشــته و نقــاط قــوت و ضعــف را شناســایي و بــر تقویــت نقــاط قــوت اقــدام و ضعــف و نواقــص 
ــک  ــانه ای ی ــکاس رس ــال نحــوه انع ــرای مث ــم ،ب ــانه اي کاهــش دهی ــات رس ــد ارتباط ــل ممکــن در فراین ــه حداق را ب
پیــام ســازمانی ازنظرنحــوه توزیــع وانتشــارآن،چگونگی ارائــه ونیــز ازجهــت شــاخص هــای آشکارســازی پیــام ودریافــت 
وبازخــورد پیــام از ســوی مخاطبــان هــدف ازجملــه نــکات مهمــی اســت کــه تمامــی فراینــد آن بایــد بــا فعالیــت هــای 
پژوهشــی وتحلیــل محتــوی مــورد بررســی ارزیابــی دقیــق قرارگیــرد. درنهایــت بایــد ســاختاري را در حــوزه ارتباطــات 
رســانه اي تعریــف وســاماندهي کــرد کــه بــا معیارهــای تخصصــی وحرفــه ای اصــول علمــی ارتبــاط بــا رســانه هــا تطابــق 
الزم راداشــته باشــدو بــا یــک هــدف و برنامــه مشــخص بیشــترین و موثرتریــن بهــره وري رســانه اي را بــراي ســازمان بــه 

ــا حداقــل خطــا وکاســتی محقــق ســازد.  همــراه آورده واهــداف ازپیــش تعییــن شــده را بــه طورکامــل وجامــع وب

 مدل اثربخشی فنون رسانه ای برروی مخاطبان سازمان

منابع مورد استفاده :
اسمیت)رونالددی(- )برنامه ریزی  استراتژیک روابط عمومی-ترجمه سید محمداعرابی وفرشاد جاللی-انتشارات - 1

پژوهشکده مدیریت سما
سید محسنی)سیدشهاب(-) 1389( کاربردفنون رسانه ای درروابط عمومی- انتشارات کارگزارروابط عمومی-- 2
فاکس )جوانا(،هیتچینس )جان(وتیکر)آلیسون(- )1389(روابط عمومی ،زمینه هاوابزارها- ترجمه - 3

مهردادمالیی،انتشارات موسسه همشهری 
ویندال)سون(،سیگنایزر)بنو(واولسون )جین(-) 1376( کاربردنظریه های ارتباطات- ترجمه علیرضادهقان- انتشارات - 4

مرکزمطالعات وتحقیقات رسانه ها
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روابط عمومی نظام مند 
مديريت اعتماد آفرين مردم و دولت

 

دکتر حمید شکری خانقاه 
نويسنده کتاب برنامه ريزی راهبردی ارتباطی در 

روابط عمومی
 )Public Relations - PR( ــی ــط عموم ــالح رواب   اصط
ــی  ــه پایان ــار در ده ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــی کنون ــا معن ب
قــرن نوزدهــم در آمریــکا بــه کار رفــت. در محافلــی کــه 
ــزرگ  ــط عمومــی آشــنا هســتند تنهــا دو حــرف ب ــا رواب ب
 Relations ــا آن را ــان ه ــه زب ــد. فرانس ــی آی PR م
ــب  ــان ترکی ــب هم ــا اغل ــان ه ــی زب Publiques، آلمان
هــا  زبــان  اســپانیایی   ،offentlich یــا  انگلیســی 
relaciones publicas و اعــراب العالقــات العامــه 
ــدا، در شــرکت  ــی ابت ــط عموم ــران رواب ــد. در ای ــی نامن م
ملــی نفــت پــا گرفــت. نخســتین همایــش روابــط عمومــی 
در 30 آذر مــاه 1343 در آبــادان و دومیــن همایــش در 13 
ــس از تشــکیل  ــزار شــد .پ ــر 1344 در کرمانشــاه برگ مه
ــوزش  ــه آم ــاز ب ــران، نی ــی در ای ــط عموم ــای رواب واحده
ــا  ــن واحده ــدان ای ــی و کارمن ــط عموم ــئوالن رواب مس
ــاه  ــار تشــکیل کالســهای کوت احســاس شــد. نخســتین ب
ــات و  ــی در وزارت اطالع ــط عموم ــوزش رواب ــدت آم م
جهانگــردی ســابق شــکل گرفــت و پــاره ای از وزارتخانــه 
ــدان و  ــه کارمن ــوزش آن را ب ــه، آم ــور خارج ــل ام ــا مث ه
وابســتگان خــود در بیشــتر کشــورهای خارجــی بــه صورت 
رســمی بــا تشــکیل دوره هــای کوتــاه مــدت شــکل دادنــد.

در ســال 1345 مطالعاتــی دربــاره تشــکیل دانشــکده روابط 
عمومــی صــورت گرفــت کــه منجــر بــه تشــکیل مؤسســه 
ــی مطبوعــات و روابــط عمومــی در ســال 1340 شــد.  عال
ــی  ــوم اجتماع ــکده عل ــالمی در دانش ــالب اس ــس از انق پ
ــوم  ــی عل ــته کارشناس ــی، رش ــه طباطبای ــگاه عالم دانش
ــه جــای رشــته  ــوم ارتباطــات ب ــا گرایــش عل اجتماعــی ب

ــد.  ــد آم ــی پدی ــط عموم رواب
ــی  ــت ارتباط ــردی در مديري ــر دولتم ــه ه آنچ
ــته  ــژه ای داش ــه وي ــه آن توج ــد ب ــود باي خ
باشــد تضمیــن تاثیرگــذاري پیــام هــای خــود 
بــر جامعــه مخاطــب و دســتیابي بــه فرهنــگ 

و رفتــار موردنظــر در بیــن گروههــاي مختلــف 
ــي  ــد ارتباط ــي فراين ــدف اصل ــه ه ــت ک اس
محســوب مي شــوند. روابــط عمومــي پویـــا و 
کارآمــد بــراي حــل مســایل ارتباطــي دســتگاه مربوطــه 
مســتدلي  و  مدبرانــه  راهبــردي  ارتباطــي  برنامــه    ،
ــي  ــط عموم ــران رواب ــد.  مدی ــی کن ــه م ــي و ارای طراح
ــد در جهــت  ــد بتوانن ــدار  بای ــردم م ــی و م ــت مردم دول
ــول و  ــیر تح ــازمان در مس ــي و س ــکار عموم ــي اف ده
توســعه ، بــا اتخــاذ اســتراتژي ارتباطــي موثرنقــش 
ــل از  ــن اســاس آنچــه قب ــر ای ــد. .ب ــا نماین ــدي ایف کلی
ــی  ــط عموم ــران  رواب ــد نظــر مدی ــد م ــی بای ــر اقدام ه
ــای  ــا و معیاره ــاخص ه ــه ش ــه ب ــرار گیردتوج ــا ق ه
ــی   ــط عموم ــه ای رواب ــای حرف ــه ه ــتاندارد و الزم اس
ــي   ــتراتژیک  ارتباط ــزي اس ــه ری ــا  »برنام ــمند ب هوش
ــی   ــا نگاه ــید ب ــد کوش ــت. بای ــي » اس ــط عموم در رواب
دیگــر گونــه و عمیــق بــه فراگــرد  هوشمندســازی 
ارتباطــی در روابــط عمومــی مبتنــی بــر بازآفرینــی 
ــت.    ــو در انداخ ــی ن ــت طرح ــردم و دول ــن م ــاد بی اعتم

 روابط عمومی بازوی توانمند مديريت در 
سازمان است و اصالتا يکی از وظايف مديران، 

روابط عمومی است. مدیرانی که به منظور محقق 
کردن فرآیندها، هدایت تشکیالت سازمانی را برای رسیدن 
به هدف مطلوب دنبال می کنند. یک سازمان فرآیند محور 
که منتظر حصول نتیجه است و متشکل از عده زیادی افراد 

مرتبط، نیازمند بازخورد سنجی و بهره گیری از یکسری 
مکانیزم های مناسب است. تفکر عقالیی و منطقی در 
سازمان در جست و جوی این مهم نیازمند بهره مندی 
از مدیریت  روابط عمومی کارا و خالق است تا حصول 

نتیجه را در تعامل با کارفرما، صاحبان سرمایه و مشتریان و 
 کارکنان  و در یک کالم افکار عمومی برقرار سازد.

   روابط عمومی ها با عملکرد خوب و اثر گذار 
خود  مي توانند بازيگر نقش خطیر و حساس 

ايجاد ارتباط فعال و اثر بخش بین دولت و مردم 
باشند این نهاد می تواند  فاصله ها را کاهش داده و زمینه 
ایجاد تفاهم و هم اندیشی بین مسئوالن و مردم را فراهم 

سازد و تصمیم گیریها را به سمت منافع عمومي سوق دهند. 
امروزه سیستمهاي موفق و کارآمد، سیستم هاي هماهنگ 
با روابط عمومي و همخوان با اصول ارتباطي هستند و از 
آنجا که روابط عمومي تنها نقطه تماس سازمان با  رسانه 

هااست، همه مدیران در همه سطوح باید به تقویت این 
مرکز ثقل ارتباطي بیاندیشند.

بايد از روابط عمومی ها حمايت صورت گیرد و 
اين حمايت در قالب اعتماد به نقش مديريتی 
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روابط عمومی  مي تواند کارساز تر باشد چرا که در 
سایه اعتماد مدیران سطح باال، اقتدار روابط عمومي تثبیت 

می شود. حمایت های دیگر نظیر حمایت مادی و انسانی 
نیز در سایه اعتماد و اقتدار حاصل مي شود . روابط عمومي  

یک فرصت است نه تهدید و اقتدار آن بر قدرت سازمان  
مي افزاید و مدیران را سر افرازتر مي کند . زمانی که 

تصمیم گرفته می شود یک روابط عمومي فعال داشته باشیم  
و به آن اقتدار و ابتکار عمل بدهیم ، تا بتواند منافع سازمان  
را تشخیص داده و در جامعه آن را مطرح نماید، باید افرادی 

را انتخاب کنیم که درجه اعتمادمان نسبت به وی باال تر 
است.ضعف ساختاري در تشکیالت  روابط عمومي سبب 

شده که کاستي هایي در این نهاد بوجود آید که این مسئله 
یکي از آسیب هاي جدي در روابط عمومي است.

از  یکــی   )Berneays  Edward( برنیــز  ادوارد   
ــود  ــه نخســتین افــرادی ب بنیانگــذاران ایــن رشــته از جمل
ــه اصیــل و  ــوان یــک حرف ــه عن ــط عمومــی را ب کــه رواب
ــال 1952  ــه وی در س ــی ک ــرد. تعریف ــف ک ــدی تعری ج
ــن و  ــاده تری ــی از س ــم یک ــوز ه ــه داد هن ــالدی ارای می
در عیــن حــال دقیــق تریــن  تعاریــف ایــن رشــته اســت. 

ــت از:  ــارت اس ــی عب ــط عموم رواب
1.      اطالعاتی که به مردم داده می شود.

2.  تــالش هــای ترغیبــی بــه منظــور تغییــر گرایــش هــا 
و رفتــار مــردم 

3.  کوشــش در همبســته ســاختن نگــرش هــا و اقدامــات 
یــک ســازمان بــا مخاطبــان خــود و متقابــال نگــرش هــا و 

اقدامــات مخاطبــان بــا ســازمان.
  4.- آگاه ســاختن، متقاعــد ســاختن و ایجــاد همبســتگی 
ــم  ــی حاک ــط عموم ــل رواب ــر عم ــه ب ــتند ک ــی هس افعال

اســت.
     مدیریــت حــوزه هــای ارتباطــات، ارتباطــات فرهنگــی، 
انتشــارات، ســنجش افــکار عمومــی و آمــوزش و پژوهــش 
و برنامــه ریــزی بــا اســتفاده از فــن، هنــر و فلســفه 
ــاد  ــن نه ــت. ای ــی اس ــط عموم ــف رواب ــی از وظای اجتماع
ارتباطــی عــالوه بــر ایــن پنــج وظیفــه دارای پنــج نقــش 
نمایشــی، مشــورتی، مذاکــره ای، تفســیری و اظهــاری در 
ــژه،  عرصــه هــای اطــالع رســانی، ســخنرانی، مراســم وی
ابــزار نوشــتاری، ابــزار صوتــی و تصویــری، ابــزار معرفــی 
ــایت  ــی، س ــات عموم ــه خدم ــت در زمین ــازمان و فعالی س
هــای اینترنتــی و خدمــات متعــدد الکترونیکــی و ...  اســت.

روابط عمومی )) public Relations (( حرفه ای 
است مبتنی بر دانش و دارای هویت حقوقی و جمعی و در 
تعامل با مخاطبان و ذینفعان سازمان که به سهم خود بر 

یکسری قوانین و آداب حرفه ای بنا شده است.
ــات و  ــام ارتباط ــردن نظ ــتاندارد ک ــرای اس ب
ــی  ــتانداردهای جهان ــد اس ــی باي ــط عموم رواب
ــاده  ــی پی ــی ايران ــط عموم ــرد رواب ــا رويک را ب
ــی  ــط عموم ــی رواب ــن الملل ــم . منشــور بی ــازی کنی س
ــی   ــط عموم ــی در رواب ــای اخالق ــه ه ــام نام ــی از نظ یک
اســت. اصــول رفتــاري و اجرائــي در حــوزه اخــالق حرفــه 
اي روابــط عمومــي مصــوب 2011 میــالدي )انجمــن بیــن 

ــد از: ــي( عبارتن ــط عموم ــي رواب ــي جهان الملل
ــت  ــي رعای ــتورالعمل اجرائ ــاس دس ــر اس ــت: ب 1-    رعای
ــي  ــه جهان ــل متحــد و اعالمی اصــول منشــور ســازمان مل

حقــوق بشــر الزامــي اســت.
2-    صداقــت: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي صداقــت 
همــراه بــا شــرافت بایــد درعمــل کلیــه کارکنــان مشــاهده 

شــود تــا موجــب جلــب اعتمــاد عمومــي گــردد.
ــي از  ــي یک ــتورالعمل اجرائ ــر اســاس دس ــو: ب 3-    گفتگ
ــي،  ــاي اخالق ــوي و فض ــراري ج ــاي برق ــن راهه مهمتری
ــت و  ــو تقوی ــاد فضــاي گفتگ ــه ایج ــي و خردمندان فرهنگ

تشــویق آن اســت.
4-    شــفافیت: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائیهمــواره در 
بیــان موضــع یــا مســئولیت امــري نــام خــود، ســازمان بــه 

طــور صریــح و شــفاف اعــالم گــردد.
5-    تضــاد: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي هــر گونــه 
برخــورد و ناســازگاري حرفــه اي بــه شــدت اجتنــاب گــردد 

زیــرا موجــب بــروز اختــالف خواهــد شــد.
ــي  ــر اســاس دســتورالعمل اجرائ ــودن: ب ــه ب 6-    محرمان
ــد و  ــگان باش ــار هم ــد در اختی ــه نبای ــات محرمان اطالع
کســاني کــه ایــن نــوع اطالعــات را در اختیــار دارنــد نبایــد 

ــان شــود. موجــب مباهــات آن
7-    صحــت: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي بــه منظور 
اطمینــان یافتــن از صحــت و درســتي یــک گــزارش 
تمامــي اطالعــات و منابــع اطالعــات مــورد بررســي دقیــق 

قــرار گیــرد.
ــي  ــر اســاس دســتورالعمل اجرائ 8-    دروغ و نادرســتي: ب
تمــام ســعي دقــت و تــوان بایــد بــه کار گرفتــه شــود کــه 
از انتشــار هــر گونــه دروغ و یــا نادرســتي )عمــدي/ ســهواً( 

جلوگیــري شــود در صــورت بــروز فــوراً تصحیــح گــردد.
9-    فریبــکاري: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي هرگــز 
نبایــد اطالعــات بــر مبنــا و پایــه فریبــکاري و یــا از طریــق 

نادرســت قــرار داشــته باشــد.
10- افشــاء: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي افشــاء و بــر 
مالء کــردن هــر گونــه اطالعــات ســازماني و تشــکیالتي از 
ســوي افــراد صــالح نمــي باشــد و بــه مصلحــت ســازمان 
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نخواهــد بــود.
ــود و  ــي س ــتورالعمل اجرائ ــاس دس ــر اس ــود: ب 11-  س
کســب ســود در واقــع بــراي مراجــع دولتــي و افــرادي کــه 

ــرد. ــرار نمــي گی ــي هســتند ق ــزار دولت کارگ
ــي  ــتورالعمل اجرائ ــاس دس ــر اس ــه: ب ــق الزحم 12-  ح
ــات  ــار اطالع ــها، آم ــتن سرویس ــار گذاش ــن در اختی ضم
ــکان  ــورت ام ــت در ص ــي بایس ــي م ــات تخصص و خدم

ــد. ــاء ورزن ــه امتن ــت وج ــه دریاف ــبت ب نس
ــور  ــه ط ــي ب ــتورالعمل اجرائ ــاس دس ــر اس ــه: ب 13- هدی
ــه  ــول، هدی ــه پ ــر مســتقم دریافــت هــر گون مســتقیم، غی
ــانه و  ــت رس ــزاران دول ــدگان و کارگ ــراي نماین ــه ب خاص

ــردد. ــي گ ــنهاد نم ــان پیش ــایر ذي نفع س
14-  نفــوذ: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي هیــچ گونــه 
اقدامــي کــه موجــب تاثیــر نامطلــوب و نــا بــه جــا از ســوي 
فــرد بــر ســازمان، دولــت و رســانه وارد گــردد قابــل قبــول 

نمــي باشــد.
15-  رقبــاء: بــر اســاس دســتورالعمل اجرائــي عمــاًل لطمــه 
ــد  ــورد تایی ــاورد م ــایرین نی ــار س ــه و اعتب ــه وج ــه ب ي ک

مــي باشــد.
16-  نــق زدن/ غــرزدن: یکــي از شــیوه هــاي فریبــکاري 
ــه  ــت آوردن جنب ــه دس ــا ب ــر ی ــب نظ ــاي جل ــا روش ه ی
هــاي از ترهــم دیگــران کــه مــورد تاییــد از لحــاظ اخــالق 

حرفــه اي نمــي باشــد.
ــوي  ــان از س ــتخدام کارکن ــع اس ــتخدام: در موق 17-   اس
ــن اســتخدام و کســب اطالعــات  ــا قوانی ــي ی مراجــع دولت
ــدم  ــتخدام چــه ع ــورت اس ــه در ص ــان چ شــخصي آن

ــد. ــوظ بمان ــراد محف ــات اف ــتخدام اطالع اس
18- همــکاران: اصــول و ضوابــط فــوق الذکــر بــه عنــوان 
ــط  ــزاران رواب ــه کارگ ــراي کلی ــه اي ب ــه حرف ــک وظیف ی
ــد و  ــي باش ــول م ــورد قب ــان م ــر جه ــي در سراس عموم
اعضــاي انجمــن جهانــي از آن حمایــت کامــل دارنــد و در 
صــورت بــروز و آشــکار شــدن نقــض ایــن اصــول 17 گانــه 
بــاال شــیوه هــاي انضباطــي انجمــن بیــن الملــل در ایــن 

ارتبــاط بــه کار گرفتــه مــي شــود.
در ســاختار روابــط عمومــی ، ارزش یــک اســتاندارد-

ــی  ــی- وقت ــی و محل ــن الملل ــای بی ــزه ای از ارزش ه آمی
ــی  ــه یاب ــد عارض ــه فرآین ــود ک ــی ش ــهود م ــتر مش بیش
ــد  ــت ارش ــکاری مدیری ــا هم ــون و ب ــکال گوناگ ــه اش ب
ــود.  ــام ش ــی انج ــط عموم ــان رواب ــازمان و متخصص س
توجــه جــدی و موثــر بــه اثربخشــی، کارآیــی، بهــره 
ــی کاری،  ــت زندگ ــاف، کیفی ــت انعط ــوآوری، قابلی وری، ن
ــی، ســودآوری  ــع انســانی، مســئولیت اجتماع ــت مناب کیفی
و ارزش افــزوده بــه عنــوان بخشــی از مولفــه هــای 
ــت  ــن اس ــرد، ممک ــج عملک ــای نتای ــوزه ه ــی در ح اصل

بــه بهبــود فعالیــت هــای بخــش روابــط عمومــی و حرفــه 
ــان  ــای مخاطب ــه نیازه ــی آن ب ــش توانای ــرای و افزای گ
بــرای  ثابــت و اصولــی  بــا یــک روش  و مشــتریان 
رضایــت منــدی و بهبــود عملکــرد ســازمان منجــر شــود.
 روابـط عمومـی بـا ارزیابـی هـای خـود نشـان مـی دهـد کـه 
 مخاطـب بـرای او مهـم اسـت و نظـر و پیشـنهادات او در ترسـیم
 افـق هـای توسـعه سـازمانی تاثیر گـذار اسـت بنابراین مشـارکت
 مخاطبـان در برنامـه ریـزی سـازمانی و ارایـه پیشـنهادها و آرا و
 اندیشـه ها در قالب نظام پیشـنهادها در هر سـازمانی از ضروریات
 محسـوب مـی شـود کـه مبین احتـرام بـه افـکار عمومـی و جلب
 مشـارکت جمعـی اسـت.روابط عمومـی پویا می کوشـد بـا ارزیابی
 مسـتمر برنامـه هـا و خـط مشـی اداری خـود و سـازمان و نحـوه
 اجـرای ایـن  برنامـه ها در مسـیر اتخـاذ روش های بهتـر و برنامه
  :ریـزی مطلـوب و مناسـب و اجرای صحیـح و اصولی قـدم بردارد
ایجاد پیوستگی و تعامل بین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی 
کمـک بـه هـم افزایـی و هدفمنـدی برنامـه هـا و فعالیـت هـا 
بهـره گیری از توانمندی ها و امکانات سـازمان برای تحقق اهداف
 تبییـن برنامـه هـا، عملکردهـا و مسـئولیت هـای سـازمان بـه 
 منظـور پاسـخگویی بـه جامعـه هـدف مطالعـات افـکار و پژوهش
بازخوردهـا شـناخت  و  سـنجی  نیـاز  راسـتای  در  مرتبـط   هـای 
بـرای سـازی  فرصـت  و  مطلـوب  شـرایط  ایجـاد  عملکردهـا   و 
ارزیابـی مسـتمر در روابـط  ،  سـازمان در محیـط هـای تعاملـی 
 عمومـی نمونـه ای  مشـهود از اخـالق حرفـه ای   زمانـی و بـا
 هـدف بازخـورد سـنجی و اطـالع از میـزان رضایـت عمومـی از
 خدمـات ارایـه شـده اقـدام بـه ارزیابـی اقدامـات خـود در میـان
 مخاطبـان و جامعـه هـدف مـی کنـد. ارزیابـی مـی توانـد شـامل
 بررسـی نتایـج خدمـات ارایـه شـده و میـزان اسـتقبال متقاضیـان
 و مشـتریان باشـد، مربـوط بـه تحقـق اهـداف سـازمان در فواصل
 زمانـی مختلـف باشـد و یـا بـه بررسـی پیـام هـا و ارتباطـات
روابـط عمومـی بـا مخاطبـان و میـزان موفقیـت آن برگردد

  

17



18



مهندس علیرضا واحدی پور

رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

عرصه هنر هشتم در سال 1400
بیســت و هفتــم اردیبهشــت ماه تداعی گــر اهمیــت و نقــش بــه ســزای صنعــت روابــط عمومــی در دنیــای ارتباطــات بــه 
عنــوان ششــمین شــغل اســترس زای جهــان محســوب شــده و ایــن روز و هفتــه فرصــت مغتنمــی اســت تــا همــه بــا 
ــاره بســته و در جهــت ارتقــاء رشــد کمــی  هــم بــرای توســعه فعالیت هــای ســازمان و ارتباطــات اجتماعــی عهــدی دوب
و کیفــی فعالیــت هــای گســترده خانــواده بــزرگ جهــاد کشــاورزی قدم هــای موثــری برداریــم  بــه ویــژه ایــن کــه در 

تامیــن امنیــت غذایــی مــردم مســتقیما نقــش داشــته و اثــر گذاریــم.
امــروزه روابــط عمومــی هــا قلــب تپنــده مجموعه هــای مختلــف محســوب شــده و نــه بــه عنــوان یــک ســامانه تشــریفاتی 
و حتــی اجرایــی بلکــه بــه عنــوان یــک ســامانه مشــورتی و مدیریتــی و بــه عنــوان عنصــر اصلــی در ارتقــاء و پیشــرفت 
ــی انعــکاس نمــی  ــه خوب ــدون داشــتن روابط عمومــی قــوی هیــچ فعالیتــی ب ــد و ب ــژه ای دارن ــگاه وی هــر ســازمانی جای

یابــد.
روابــط عمومــی یــک شــغل نیســت، بلکــه یــک ویژگــی اخالقــی و انســانی اســت و بــی جهــت نیســت کــه شــادروان 
دکتــر منطقــی بنیانگــذار علــم روابــط عمومــی در کشــور اینگونــه نظــر داده انــد کــه: » روابــط عمومــی یــک شــغل اداری 
نیســت بلکــه یــک شــوق اداری اســت« چــرا کــه تمامــی فعــاالن در ایــن حــوزه بــا عشــق، شــور، نشــاط، بهره گیــری از 
ــد و روحشــان  ــر و تفکــر خــالق در حــوزه اداری گام برمی دارن ــق هن ــز تزری ــن و نی تکنولوژی هــای روز و ایده هــای نوی

بــا ایســتایی و ســکون منافــات دارد.
روابــط عمومــی از یــک ســو بهتریــن نمایانگــر اوضــاع داخلــی ســازمان و منعکــس کننــده چگونگــی مســائلی اســت کــه 
در آن مــی گــذرد و از ســوی دیگــر انعــکاس دادن وضعیــت و دیــدگاه هــای کلیــه ذی نفعــان آن ســازمان بــه مســوولین 
ــد و مشــخص  ــی و منعکــس نماین ــا را ارزیاب ــت نهاد ه ــد فعالی ــی توانن ــا م ــط عمومــی ه ارشــد مجموعــه اســت و رواب

کننــده روش هــا و نقص هــای دســتگاه مربوطــه خــود باشــند.
در نهایــت مــی تــوان اذعــان داشــت: روز ارتباطــات و روابــط عمومــی فرصتــی اســت مبــارک تــا همــه بــا هــم بــرای 
توســعه ارتباطــات اجتماعــی و غنــای معنــوی و ارزشــی ایــن حرفــه ارزشــمند، بــا حمایــت، تقویــت و همراهــی مدیرانــی 
ــت اخــالق  ــا رعای ــات، ب ــات و اطالع ــام آزاد ارتباط ــه نظ ــزون ب ــاء دادن روزاف ــی و به ــر متعال ــا تفک ــب و ب تحــول طل
حرفــه ای در عملکــرد خــود، تــالش نمــوده و جایــگاه ایــن حرفــه را در جامعــه آرمــان خــواه و اســالمیمان تثبیــت نماییــم.
اینجانــب بــه عنــوان یــک خدمتگــزار  کوچــک مجــددا فرصــت را مغتنــم شــمرده، فرارســیدن ایــن روز و هفتــه ارزشــمند 
را بــه تمامــی دســت انــدرکاران ســخت کــوش حــوزه روابــط  عمومــی، بــه خصــوص خواهــران و بــرادران ارجمنــد فعــال 
ــده  ــای دیگــر همــکاران ایــن ســازمان انعــکاس دهن ــه پ ــا ب ــه انحــاء مختلــف پ در ســازمان دامپزشــکی کشــور کــه ب
زحمــات و تــالش هــای بــی وقفــه و شــبانه روزی آن هــا بــرای تامیــن امنیــت غذایــی و ایجــاد ســالمت و بهداشــت 
مــردم در جــای جــای میهــن عزیزمــان هســتند؛ صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمایــم و بــرای آنــان در ایــن 

مســیر دشــوار، حســاس، پرمخاطــره و مســئولیت آفریــن آرزوی توفیــق روز افــزون را دارم.
امیــدوارم در ســال 1400 بــرای توســعه جایــگاه روابــط عمومــی در وزارت متبــوع شــاهد تحــوالت عظیمــی باشــیم بــه 
نحــوی کــه در ابتــدا بــرای ایجــاد نظــام ارتباطــات یکپارچــه ســازمان ایــن بــاور بــر همــه مدیــران ارشــد بــه وجــود آیــد 
کــه رئیــس روابــط عمومــی مــی توانــد بــه واقــع کمــک و بــازوی وی باشــد، دیگــر ایــن کــه ایــن نــگاه حاکــم شــود 
ــاور کــه هــر فــردی مــی توانــد در روابــط عمومــی کار  کــه روابــط عمومــی نیــروی متخصــص  مــی خواهــد و ایــن ب
کنــد، واقعــا ایــن طــور نیســت و کامــال واضــح اســت کــه حتــی نیروهــای متخصــص نیــاز بــه آمــوزش هــای نویــن و 

بــه روز دارنــد.
ســومین نکتــه ایــن اســت کــه ایــن بــاور بــه وجــود آیــد کــه انجــام دادن کارهــا در روابــط عمومــی در عصــر اطالعــات و 
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در دنیــای کنونــی بــا بــودن شــبکه هــای اجتماعــی بایــد بــرای آگاهــی ذی نفعــان ســازمان و اطــالع رســانی بــه آن هــا بــه نحــو صحیــح 
و ســریع نیــاز بــه امکانــات بــه روز اســت و بــه اشــکال مختلــف عمــل کــردن کــه ایــن مهــم نیــاز بــه ردیــف اعتبــاری خــاص هســت.

چهــارم ایــن کــه روابــط عمومــی جــزء شــش شــغل اســترس زای دنیــا بــو همکارانــی کــه در ایــن حــوزه کار مــی کننــد در دراز مــدت 
مشــکالت روحــی و جســمانی پیــدا مــی کننــد و ایــن مهــم طلــب مــی نمایــد کــه  ســختی کار در حکمشــان لحــاظ شــود.

مــورد پنجــم بحــث اســتاندارد ســازی در کارهــای مــان اســت کــه بســیار ضــروری اســت و بــه صــورت ســلیقه شــخصی گام برداشــتن 
صحیــح نیســت و بایــد بــا تدویــن اســتراتژی، ترســیم گانــت چــارت و ... در ســطح  وزارتخانــه ، ســازمان هــا و موسســات وابســته، اســتان 

هــا و ... و ایحــاد یــک انســجام و هماهنگــی کارهــا را بهتــر عملیاتــی کــرد.
به امید تعالی خانواده بسیار بزرگ روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی از سال 1400 به بعد و الگو شدن برای تمام کشور.
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روابط عمومی سازمان 
دامپزشکی کشور؛ 
»نگیِن« درخشان 

اطالع رسانی در وزارت 
جهادکشاورزی

ــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور ســال 1400  رواب
ــه  ــر مجموع ــوزه زی ــددی در ح ــتاوردهای متع ــا دس را ب
ــی کــه موجــب  ــا جای ــاز کــرد ت وزارت جهادکشــاورزی آغ
ــوزه دامپزشــکی کشــور و  ــاالن ح شــگفتی بســیاری از فع
ــل  ــه ماحص ــی ک ــد. اتفاق ــازمان ها گردی ــایر س ــی س حت
برنامــه ریــزی و همچنیــن حســن تــالش تمــام همــکاران 
ــی  ــط عموم ــع رواب ــازمان در استان هاســت. در واق ــن س ای
ــا کارنامــه قابل توجهــی کــه  ســازمان دامپزشــکی کشــور ب
در تمــام حوزه هــای تعریــف شــده بــا توجــه بــه محدودیــت 
ــرایط  ــه ش ــان داد ک ــرد نش ــه ک ــی ارائ ــع مال ــدید مناب ش
ــئوالنه  ــف مس ــام وظای ــع انج ــز مان ــادی نی ــوار اقتص دش
آن در قبــال اطــالع رســانی هدفمنــد بــه بهــره بــرداران و 
ــه  ــا توجــه ب دامپزشــکان و تولیدکننــدگان نخواهــد شــد. ب
ایــن توفیقــات کــه تــداوم آن طــی ســالهای اخیــر موجــب 
ــا بــه نوعــی روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی  شــده ت
کشــور »نگیــن« اطــالع رســانی ســازمانهای زیرمجموعــه 
جهادکشــاورزی شــده باشــد. نگینــی کــه در طلیعــه خانــواده 
ــل وزارت جهادکشــاورزی  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم رواب

ــد. ــوش می درخش خ
ــه  ــماره فصلنام ــن ش ــات، در ای ــن توفیق ــه ای ــه ب ــا توج ب
»ســالم و ســالمتی« بــه طــور ویــژه بــه رویدادهــای مرتبط 
بــا روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور پرداختیم. از 
نخســتین گردهمایــی مدیــران و کارکنــان روابــط عمومــی 
ــه در  ــال 1400 ک ــتان ها در س ــکی اس ادارات کل دامپزش
نخســتین روز اردیبهشــت مــاه بــه صــورت ویدیوکنفرانــس 
در ســالن اجتماعــات ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا حضور 
دکتــر »وحیــد کشــاورز زمانیــان« مدیــرکل حــوزه ریاســت، 
حقوقــی و ارزیابــی عملکــرد برگــزار شــد گرفتــه تــا آییــن 
ــر ادارات کل  ــط عمومی هــای پیشــگام و برت ــر از رواب تقدی
ــر 1400  ــای تی ــتین روزه ــتان ها در نخس ــکی اس دامپزش
کــه نشــریه »ســالم و ســالمتی« در حــال رفتــن بــه زیــر 

چــاپ بــود.

همــکاران  خط مشــی  تبییــن 

ــکی در  ــی دامپزش ــط عموم رواب
ــال 1400 س

برنامــه هــای اولویــت دار اطالع رســانی و ارتباطــات رســانه 
ــالغ  ــه زودی اب ــالجاری ب ــکی در س ــازمان دامپزش ای س

می شــود
»دکتــر وحیــد کشــاورز زمانیــان« مدیــرکل حــوزه ریاســت، 
ــتین  ــازمان، در نخس ــن س ــرد ای ــی عملک ــی و ارزیاب حقوق
گردهمایــی مدیــران و کارکنــان روابــط عمومــی ادارات کل 
دامپزشــکی اســتان ها در ســال 1400 کــه در نخســتین روز 
اردیبهشــت مــاه بــه صــورت ویدیوکنفرانــس در اجتماعــات 
ســازمان دامپزشــکی کشــور برگــزار شــد؛ ضمــن تبریــک 
فرارســیدن ســال نــو و تشــکر از خدمــات مدیــران و 
ــازمان و ادارات کل  ــتاد س ــی س ــط عموم ــکاران رواب هم
ــی  ــط عموم ــه رواب ــزود: از آنجــا ک ــتانها اف دامپزشــکی اس
آینــه تمام نمــای ســازمان دامپزشــکی و نشــاندهنده خدمــان 
دامپزشــکی بــه جامعــه اســت، لــذا نقــش همــکاران حــوزه 
روابــط عمومــی در ایــن خصــوص بســیار مهــم و پررنــگ 

است.
ــانی و  ــالع رس ــی اط ــورای عال ــه »ش ــان اینک ــا بی وی ب
ارتباطــات رســانه ای« ســازمان دامپزشــکی کشــور در آغــاز 
ــتیبانی ها  ــد، پش ــال »تولی ــام س ــه ن ــه ب ــال 1400 ک س
اهــداف و  نامگــذاری شــده اســت،  و مانع زدایی هــا « 
ــالغ خواهــد  ــه زودی اب ــه کــرده کــه ب ــی را تهی برنامه های
کــرد، افــزود: در ایــن میــان توجــه بــه تمــام مــوارد مهــم 
در حیطــه وظایــف و اختیــارات روابــط عمومی هــا از جملــه 
ــاب  ــم ارب ــا؛ تکری ــت مصاحبه ه ــانه ای، مدیری ــائل رس مس
رجــوع؛ تامیــن محتــوا بــرای فصلنامه »ســالم و ســالمتی« 
ســازمان دامپزشــکی کشــور و همچنیــن اســتفاده بهینــه از 
پرتــال ســازمان؛ همــکاری در امــور فرهنگــی در چارچــوب 
پروتکل هــای بهداشــتی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و همچنیــن 
مدیریــت فضــای مجــازی کــه در اذهــان عمومــی بســیار 

ــی دارد. تاثیرگــذار اســت، اهمیــت دوچندان
دکتــر »فاطمــه زارعــان« رئیــس روابــط عمومــی ســازمان 
ــی  ــی ویدیوی ــن گردهمای ــز در ای ــور نی ــکی کش دامپزش
ضمــن تشــکر از تمــام همکارانــش در حــوزه روابط عمومــی 
و خوش آمدگویــی بــه همــکاران جدیــد روابــط عمومــی کــه 
اخیــرا در ادارات کل دامپزشــکی اســتانها منصــوب گردیــده 
انــد، بــه تشــریح تفصیلــی اهــم تدابیر اتخــاذ شــده در روابط 
عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور پرداخــت و افــزود: بــا 
ــژه  ــای وی ــه و حمایت ه ــورت گرفت ــکاری ص ــن هم حس
ریاســت ســازمان دامپزشــکی کشــور و مســاعدت معاونــان 
و مدیــران ســازمان دامپزشــکی کشــور در ســتاد و اســتانها، 
ــت  ــانی و مدیری ــه اطــالع رس ــده ای در زمین ــای ارزن گامه
ــه طــور قطــع  ــه ب ــوا برداشــته شــده اســت ک ــد محت تولی
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ــم  ــتردگی حج ــکی و گس ــت دامپزش ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــرداران،  ــه و بهره ب ــال جامع ــازمان در قب ــن س ــف ای وظای
بایــد همچنــان گامهــای بلنــد و محکمــی برداشــته شــود.

ــط  ــی رواب ــه مل ــکیل کمیت ــه تش ــان اینک ــا بی ــان ب زارع
عمومــی و تقســیم روابــط عمومــی ادارات کل دامپزشــکی 
ــی  ــه 5 منطقــه؛ تدویــن نظــام نامــه شــورای عال کشــور ب
ــن  ــن تدوی ــانه ای، همچنی ــانی و ارتباطــات رس اطــالع رس
ــابه از  ــوارد مش ــایر م ــوزه و س ــن ح 10 محــور کاری در ای
جملــه اهــم اصالحــات ســاختاری بــود کــه صــورت گرفتــه 
ــه آمــوزش و بــه روز رســانی دانــش  اظهارکــرد: البتــه مقول
همــکاران در ایــن زمینــه نیــز از برنامه هــای مســتمر 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بــوده کــه امیــد اســت در ســال 
1400 بیــش از ســال های گذشــته مــورد عنایــت همــکاران 

قــرار گیــرد.
ــا توجــه بــه شــرایط ویــژه  برگــزاری نمایشــگاه مجــازی ب
ــر  ــری ب ــن خب ــه بولت ــا؛ تهی ــاری کرون ــروز بیم ــور وب کش
ــانه ای؛  ــواد رس ــش س ــالی؛ افزای ــه ارس ــیوه نام ــاس ش اس
تهیــه اینفوگرافــی بــه منظــور جلــب بیشــتر بازدیــد کننــده؛ 
انجــام وظایــف روابــط عمومــی براســاس روزنــگار ؛ تطبیــق 
ــانی،  ــی اطــالع رس ــه داخل ــر اســاس نظــام نام ــف ب وظای
سیاســت ها و برنامــه هــای ابالغــی و اســتفاده از ظرفیــت 
بوجــود آمــده؛ تاکیــد بــر اســتفاده بهینــه ازامکانــات جدیــد 
ــق  ــن طری ــانی از ای ــالع رس ــوه اط ــازمان و نح ــایت س س
ــعه و  ــم توس ــه شش ــد چ برنام ــتفاده از بن ــر اس ــد ب ؛ تاکی
ــش رصــد و  ــیما؛ افزای ــا صــدا و س ــده ب ــای منعق قرارداده
ــالش  ــازی و ت ــانه ای و مج ــای رس ــار در فض ــش اخب پای
بــرای بــه روز شــدن اطالعــات )فیلــم و عکــس ( بــر روی 
ســایت ســازمان از جملــه برنامــه هــای انجــام شــده روابــط 
ــن ادارات  ــور و همچنی ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س عموم
ــود کــه رئیــس روابــط عمومــی  کل دامپزشــکی اســتانها ب
ــرکل  ــان« مدی ــاورز زمانی ــد کش ــر وحی ــن »دکت و همچنی
حــوزه ریاســت، حقوقــی و ارزیابــی عملکــرد ســازمان 

ــد. ــاره کردن ــه آن اش دامپزشــکی کشــور ب
ــس 4  ــن ویدیوکنفران ــی از ای ــزارش، در بخش ــن گ بنابرای
ســاعته نیــز دوره تبییــن و آمــوزش نحــوه مدیریــت فنــی 
بارگــذاری محتواهــای تولیــدی روابــط عمومــی ادارات کل 
ــای  ــن دوره آق ــد. در ای ــزار ش ــتان ها برگ ــکی اس دامپزش
ــدی  ــدس احم ــاوا و مهن ــر ف ــده دفت ــردان نماین ــد گ حمی
ــور،  ــکی کش ــازمان دامپزش ــایت س ــتیبانی س ــئول پش مس
ــه طــور  ــر روی ســایت ســازمان را ب ــب ب نحــوه درج مطال

مفصــل توضیــح دادنــد.
ــر  ــم دکت ــی خان ــن گردهمای ــی از ای ــن در بخش همچنی
ــی  ــط عموم ــات مســئولین رواب ــا تشــکر از زحم ــان ب زارع
ــا  ــده ی ــل ش ــتگی نائ ــار بازنشس ــه افتخ ــه ب ادارات کل ک

تعویــض گردیــده انــد، بــه مســئولین جدیــد روابــط عمومــی 
ــت.  ــک گف ــتانها تبری ــکی اس ادارات کل دامپزش

در ادامــه مهنــدس فاضلــی، خانــم مهنــدس رئــوف، آقــای 
ــای  ــهری و آق ــین مهدوی ش ــعبانی و دکترحس ــین ش حس
ــی  ــط عموم ــان رواب ــو کارشناس ــا صفاخ ــدس علیرض مهن
ــط  ــده در رواب ــام ش ــای انج ــی از فعالیت ه سازمان،گزارش

ــد  ــه دادن عمومــی ســازمان ارائ
ــه  ــه ب ــق پنج گان ــی مناط ــط عموم ــای رواب ــپس روس س
بیــان مشــکالت و نقطــه نظــرات خــود بــه صورت مشــروح 
پرداختــه و نکاتــی را جهــت ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی 
ــکی  ــه ادارات کل دامپزش ــا ب ــی ه ــط عموم ــات رواب خدم
اســتانها و مجموعــه خانــواده دامپزشــکی کشــور یــاد آوری 
ــدام  ــا اق ــری آنه ــه پیگی ــبت ب ــد نس ــرار ش ــه ق ــد ک کردن

شــود.
از  جهادکشــاورزی  وزيــر  تجلیــل 
بــه  دامپزشــکی  روابط عمومــی 
عنــوان »روابط عمومــی پیشــگام«
ــل  ــه دلی ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم رواب
موفقیــت در کســب مقــام برتــر در 8 شــاخه فعالیــت 
روابط عمومــی بــه عنــوان 》روابــط عمومــی پیشــگام《

شد. معرفی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــروز 27  ــاورزی ام ــر جهادکش ــاوازی وزی ــم خ ــر کاظ دکت
ــی و  ــط عموم ــی رواب ــبت روز جهان ــه مناس ــت ب اردیبهش
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س ــات، از روابط عموم ارتباط
بــه دلیــل کســب رتبــه برتــر در 8 شــاخه روابط عمومــی بــه 
عنــوان 》روابــط عمومــی پیشــگام《 تجلیــل کــرد و بــا 
اهــدای لوحــی ایــن موفقیــت را کــه حاصــل ارزیابــی مرکــز 
روابط عمومــی و امــور بین الملــل وزارت جهادکشــاورزی 
اســت، بــه دکتــر فاطمــه زارعــان بنی اســدی رئیــس روابــط 

عمومــی ســازمان و همــکاران وی تبریــک گفــت.

يــک روز خــاص بــرای روابط 
ــکی« عمومی دامپزش

ــکی  ــازمان دامپزش ــس س ــی، رئی ــر ماکنعل ــر علی صف  دکت
ــن ســازمان  ــران ارشــد ای ــن از مدی ــاق 2 ت ــه اتف کشــور ب
ــر  ــگیری و دکت ــتی و پیش ــاون بهداش ــی، مع ــر نقیب )دکت
ــی  ــی و ارزیاب ــت، حقوق ــوزه ریاس ــرکل ح ــاورز، مدی کش
ــه  ــی ک ــط عموم ــه رواب ــتین روز از هفت ــرد( در نخس عملک
ــده شــده  ــط عمومــی و ارتباطــات« نامی ــی رواب »روز جهان
اســت، بــه صــورت ســرزده و بــدون اعــالم قبلــی بــه دیــدار 
همــکاران روابــط عمومــی آمــد تــا فرارســیدن ایــن روز را 
)کــه روز گذشــته بــا پیامــی ویدیویــی تبریــک گفتــه بــود( 
بــه صــورت حضــوری نیــز شــادباش بگویــد. اتفاقــی کــه در 
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تصادفــی جالــب همزمــان شــد بــا بازگشــت دکتــر »فاطمــه 
زارعــان« رئیــس روابــط عمومــی ســازمان از آییــن تجلیــل 
روابــط عمومی هــای برتــر جهادکشــاورزی کــه در آن 
توفیــق درخشــان ایــن واحــد اداری در دســتیابی بــه عنــوان 
»روابــط  عمومــی پیشــگام« در بیــن تمــام مجموعــه روابــط 
 عمومی هــای وزارت جهادکشــاورزی و تجلیــل شــخص 
وزیــر، ایــن روز را بــه روزی خــاص بــرای همــکاران ایــن 

مرکــز بــدل کــرد. 
البتــه بــاور دکتــر علی صفــر ماکنعلــی بــه روابــط عمومــی 
ریشــه در تجربــه و شــناخت بین المللــی او از ایــن مســئولیت 
در دوران فعالیــت حرفــه ای اش دارد، کمــا اینکــه در 22 دی 
مــاه 95 نیــز وقتــی از ســوی »مهــدی خلــج« بــه عنــوان 
ــی  ــی، روابط عموم ــازمان های تخصص ــر س ــرکل دفت »مدی
و امــور بین الملــل« منصــوب شــد؛ نخســتین مدیــری 
ــرد.  ــاد ک ــانی« را ایج ــی اطالع رس ــه مل ــه »کمیت ــود ک ب
ــور در  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــری رئی ــا پیگی ــا ب ام
کنــار »خدمــت خالصانــه« و » عشــق« کادر روابط عمومــی 
ــی  ــط عموم ــکاران رواب ــزی و هم ــتاد مرک ــازمان در س س
ــن  ــف ای ــام وظای ــتان ها، انج ــکی اس در ادارات کل دامپزش
مســئولیت جــذاب، نقــش کلیــدی در بســیاری از توفیق هــا 
ــای  ــردم در بزنگاهه ــئوالن و م ــای مس ــذ همراهی ه و اخ
تاریخــی ماننــد ســیل، زلزلــه و شــیوع انــواع بیماری هــای 
ــی  ــات قانون ــایر مطالب ــن س ــد و همچنی ــور و بازپدی نوظه
ــی  ــا و حت ــایر رده ه ــکی و س ــکاران دامپزش ــواده هم خان

بخــش خصوصــی فعــال در ایــن حــوزه ایفــا کــرده انــد.
روابــط عمومــی ســازمان  اخیــر  توفیــق  در مجمــوع 
ــای  ــط عمومی ه ــام رواب ــن تم ــور در بی ــکی کش دامپزش
جهادکشــاورزی گویــای آن اســت کــه ایــن مرکــز در 
ــای  ــق کاره ــه ح ــته و اگرچــه ب ــتی گام برداش راه درس
ــا مســاعدت  ــد ب ــده بســیاری اســت کــه بای ــر زمیــن مان ب
همــه همــکاران روابــط عمومــی در ادارات کل دامپزشــکی 
برداشــته شــود و در ایــن توفیــق همــکاری تمــام مدیــران 
کل دامپزشــکی اســتان ها نیــز حائــز اهمیــت بــوده و 
ــام  ــه تم ــتاورد ب ــن دس ــک ای ــن تبری ــذا ضم ــت، ل هس
ــا  ــود ب ــدوار ب ــوان امی ــور، می ت ــکی کش ــواده دامپزش خان
ــط عمومــی در تمــام  ــگاه رواب ــت بیــش از پیــش جای تقوی
ــن  ــه ای ــی ک ــه نقش ــار ب ــن افتخ ــب اداری و همچنی مرات
ــازمان  ــی س ــداف کالن حاکمیت ــبرد اه ــئولیت در پیش مس

ــود». ــدوار ب ــد امی ــا می کن ــور ایف ــکی کش دامپزش
الزم بــه ذکــر اســت بــه مناســبت ایــن روز دکتــر کشــاورز 
ــرد  ــی عملک ــی و ارزیاب ــت، حقوق ــوزه ریاس ــرکل ح مدی
ســازمان دامپزشــکی کشــور نیــز کــه از افــراد دارای 
ــی در توســعه سیاســت های  ــط عموم ــش رواب ــه نق ــاور ب ب
»ســالمت محور« ســازمان دامپزشــکی اســت لــوح تقدیــری 

ــی ادارات کل  ــط عموم ــای رواب ــام روس ــه تم ــا و ب را امض
ــی  ــب دلگرم ــا موج ــرد ت ــال ک ــتان ها ارس ــکی اس دامپزش

ــود. ــازمان ش ــن س ــی در ای ــط عموم ــکاران رواب هم
تقديــر رئیــس ســازمان دامپزشــکی 
عمومی هــای  روابــط  از  کشــور 
کل  ادارات  در  برتــر  و  پیشــگام 

اســتانها
ــی و  ــس از بررس ــور پ ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ارزیابــی عملکــرد یــک ســاله ادارات کلــی روابــط عمومــی 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــط رواب ــتان ها توس ــکی اس دامپزش
دامپزشــکی کشــور از روابــط عمومی هــای پیشــگام و برتــر 

ــرد. ــر ک تقدی
ــه  ــازمان ک ــن س ــانی ای ــالع رس ــورای اط ــه ش در جلس
ــازمان  ــس س ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــور دکت ــا حض ب
دامپزشــکی کشــور بــه صــورت وبینــار برگــزار شــد؛ پــس 
از اظهــارات دکتــر ماکنعلــی و همچنیــن اظهــارات تعــدادی 
از مدیــران روابــط عمومــی اســتانها و دکتــر »شــهاب الدین 
سیدمحســنی« معــاون مرکــز روابــط  عمومــی و امــور 
زارعــان  »فاطمــه  دکتــر  جهادکشــاورزی،  بین الملــل 
ــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی  بنی اســدی« رئیــس رواب
ــانی  ــالع رس ــای اط ــام فعالیت ه ــه تم ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــن ادارات کل  ــازمان و همچنی ــتاد س ــی س ــط عموم رواب
ــط  ــی رواب ــورد ارزیاب ــای م ــتان ها، محوره ــکی اس دامپزش

ــمرد. ــی را برش عموم
ــا  ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــس رواب رئی
ــع  ــان اینکــه پژوهــش و افکارســنجی  و شناســایی موان بی
ــزی  و  ــرح و برنامه ری ــعه، ط ــیر توس ــتی ها در مس و کاس
ارتبــاط بــا ذینفعــان  و بهــره بــرداران از تکنیک هــای مهــم 
ــر  ــح کــرد: در ســال های اخی ــط عمومــی اســت تصری رواب
از امکانــات و فرصت هــای وســایل ارتبــاط جمعــی بخوبــی 
بهــره گرفتــه شــد؛ به گونــه ای کــه می تــوان گفــت 
ــتی در  ــاخص های بهداش ــود ش ــده ای از بهب ــش عم بخ
کشــور، مرهــون اســتفاده از ظرفیــت بالقــوه بویــژه »رادیــو 

و تلویزیــون و فضــای مجــازی« اســت.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا مســیر توســعه را بــا 
ــد  ــن و تولی ــای نوی ــتفاده از ابزاره ــن و اس ــردی نوی رویک

ــرد. ــی ک ــد ط ــذاب بای ــوای ج محت
ــور در  ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــس رواب رئی
ــازمان  ــن س ــی ای ــط عموم ــزارش رواب ــی از گ ــه کلیات ارائ
ــال  ــی یکس ــت: ط ــتان ها گف ــکی اس و ادارات کل دامپزش
گذشــته 14 هــزار و 948 خبــر تولیــدی روی پرتال ســازمان 
دامپزشــکی کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه از ایــن تعــداد 
ــار، تعــداد 954 خبــر تولیــدی ســتاد مرکــزی ســازمان  اخب
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ــت. بوده اس
وی بــا بیــان اینکــه مجلــه تصویــری دامپزشــکی در 
دقیقــه ای شــامل گــزارش مردمــی،  15 قســمت 25 
مونشــن گرافی و مســتند از جملــه برنامه هــای پرمخاطــب 
بــود کــه از شــبکه آمــوزش و مســتند پخــش شــد افــزود: 
همچنیــن مجموعــه برنامــه 26 قســمتی مجله دامپزشــکی 
ــه در  ــد ک ــک پخــش ش ــبکه ی ــتند از ش ــه ای مس 7 دقیق
همیــن راســتا یــک برنامــه 20 قســمتی دامپزشــکی جدیــد 
نیــز ظــرف یــک تــا دو هفتــه آینــده از شــبکه یــک پخــش 

ــد. خواهد ش
ــش  ــا بی ــن برنامه ه ــار ای ــه در کن ــان اینک ــا بی ــان ب زارع
فصلنامــه  و  مونشــن گرافیک  و  اینفوگرافیــک   100 از 
ــر  ــخص دکت ــئولی ش ــه مدیرمس ــالمتی« ب ــالم و س »س
ماکنعلــی از دیگــر آثــار منتشــر شــده بــوده اســت افــزود: 
ــتفاده از  ــی و اس ــاه، نقاش ــم کوت ــابقات فیل ــزاری مس برگ
ــای  ــکاران در پلتفرم ه ــی هم ــبکه های اجتماع ــت ش ظرفی
ــته  ــرار داش ــه ق ــورد توج ــز م ــس آپ نی ــتاگرام و وات اینس

است.
زارعــان بــا بیــان اینکــه محورهــای مــورد ارزیابــی روابــط 
ــش و  ــی؛ پژوه ــزی و هماهنگ ــامل »برنامه ری ــی ش عموم
ــی؛  ــبکه های اجتماع ــری و ش ــدات خب ــنجی؛ تولی افکارس
تولیــدات چنــد رســانه ای؛ نمایشــگاه ها و مناســبت ها؛ 
ارتباطــات مردمــی؛ ارتباطــات مردمی؛ تبلیغات و انتشــارات؛ 
مدیریــت محتــوای پورتــال و ایده هــای نــو« بــوده اســت 
افــزود: در ایــن ارزیابــی  »روابــط عمومی هــای پیشــگام« 
ــی  ــور فعالیت ــه در 5 مح ــی ک ــط عمومی های ــامل رواب ش
ــر«  ــای برت ــط عمومی ه ــد؛ »رواب ــده ان ــر ش ــر برت و باالت
ــور و  ــا 4 مح ــر در  3 ت ــای برت ــط عمومی ه ــامل رواب ش
ــر  ــور برت ــا دو مح ــک ت ــه در ی ــی ک ــط عمومی های »رواب
شــده انــد« بررســی شــدند کــه پــس از ارزیابــی تمــام آثــار 
و عملکــرد آنهــا طــی 2 مــاه بررســی همــکاران کارشــناس 
تیــم ارزیابــی در ســتاد مرکــزی ســازمان دامپزشــکی 

کشــور انتخــاب شــدند.
روابــط  را  پیشــگام«  عمومــی  »روابــط  حائزیــن  وی 
»آذربایجــان   اســتان های  کل  ادارات  عمومی  هــای 
ــان«؛  ــان«، »خراســان رضــوی«؛ »کرم شــرقی«، »اصفه
کــرد:  خاطرنشــان  و  اعــالم  »یــزد«  و  »مازنــدران« 
اســتان های بوشــهر؛ خوزســتان؛ ســمنان؛ سیســتان و 
ــوان  ــه عن ــز ب ــارس نی ــی؛ و ف ــان جنوب بلوچســتان؛ خراس

»روابــط عمومی هــای برتــر« برگزیــده شــدند.
ــتان های  ــکی اس ــان، ادارات کل دامپزش ــه زارع ــه گفت ب
آذربایجــان غربــی؛ اردبیــل؛ البــرز؛ خراســان شــمالی؛ 
زنجــان؛ قزویــن؛ کردســتان؛ کهکیلویــه و بویراحمــد؛ 
ــی  ــط عمومی های ــز رواب ــدان نی ــزی و هم ــتان؛ مرک گلس

ــد. ــده ان ــر ش ــور برت ــا دو مح ــک ی ــه در ی ــد ک بودن

محتــوا  تولیــد  پژوهــش، 
در  هوشــمند  حضــور  و 
ــه  ــی؛ الزم ــبکه های اجتماع ش
در  کارامــد  عمومــی  روابــط 

حاضــر عصــر 
آییــن گرامیداشــت تقدیــر از روابــط عمومی هــای پیشــگام 
ــور  ــا حض ــتان ها ب ــکی اس ــر در ادارات کل دامپزش و برت
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور، معــاون مرکــز روابــط 
و  جهادکشــاورزی  وزارت  بین الملــل  امــور  و  عمومــی 

مدیــران ارشــد ســتادی و اســتانی برگــزار شــد.
پــس از اظهــارات دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس 
ــوای  ــل محت ــت تحلی ــر اهمی ــد ب ــازمان در تاکی ــن س ای
ــای  ــط عمومی ه ــط رواب ــکی توس ــتاوردهای دامپزش دس
شــهاب   دکترســید  کشــور،  دامپزشــکی  کل  ادارات 
سیدمحســنی معــاون مرکــز روابــط عمومــی و امــور 
انجمــن  »رئیــس  و  وزارت جهادکشــاورزی  بین الملــل 
ــوان  ــه عن ــور« ب ــای کش ــط عمومی ه ــان رواب متخصص
ســازمان  اطالع رســانی  شــورای  ویــژه  میهمــان 
ــانی  ــه اطالع رس ــی را در زمین دامپزشــکی کشــور، اظهارات
توســط ادارات کل روابــط عمومی هــای دامپزشــکی در 

ــرد. ــراد ک ــتانها ای اس
ــط عمومــی ســازمان  ــا تشــکر از ســّنت حســنه رواب وی ب
دامپزشــکی کشــور در ارزیابــی و گردهمایــی روابــط 
عمومــی ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها بــه عنــوان 
اقدامــی ارزنــده جهــت دلگرمــی همــکاران؛ بــا اســتناد بــه 
روابــط عمومــی خــوب رئیــس کنونی ســازمان دامپزشــکی 
کشــور بــه ذکــر خاطــره ای از دکتــر ماکنعلــی در دهــه 70 
خورشــیدی پرداخــت و افــزود: هنگامــی که دکتــر ماکنعلی 
مســئولیت اداره کل قرنطینــه ســازمان دامپزشــکی کشــور 
را برعهــده داشــتند، تــور رســانه ای بــا حضــور خبرنــگاران 
اعزامــی بــه اســتان خراســان جنوبــی برگــزار شــد کــه نوع 
ــاط  ــب ارتب ــانه موج ــاب رس ــا اصح ــل وی ب ــگاه و تعام ن

بســیار خوبــی میــان ایشــان و رســانه ها شــد.
سیدمحســنی اظهــار کــرد: در بیــن مجموعــه روابــط 
ــالش  ــکاران پرت ــز هم ــتان ها نی ــکی اس ــی دامپزش عموم
و موفقــی حضــور دارنــد کــه پیشــنهاد می شــود در زمینــه 
شــوراهای روابــط عمومــی اســتانی و تشــکل های علمــی 

ــال داشــته باشــند. ــط عمومــی حضــور فع رواب
ــل وزارت  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــاون مرک مع
جهادکشــاورزی بــا بیــان اینکــه بخــش کشــاورزی بخشــی 
گســترده اســت کــه چنــد وزارتخانــه و ســازمان در حیطــه 
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ــه  ــا ک ــزود: از آنج ــتند، اف ــدرکار هس ــت ان ــائل آن دس مس
اخیــرا هفتــه جهادکشــاورزی برگــزار شــد و شــعار امســال 
جهادکشــاورزی پشــتیبانی از تولیــد و امنیــت غذایــی بــود، 
ــی حاصــل  ــع امنیــت غذای ــد توجــه داشــت کــه در واق بای
ــی  ــواد غذای ــالمت م ــدا س ــه در ابت ــر آنک ــود، مگ نمی ش
حاصــل شــده باشــد؛ چــرا کــه تنهــا انســان ســالم می توانــد 

ــع انســانی شــود. باعــث توســعه کشــور و مناب
ــه ای و متخصــص  ــران حرف ــات مدی ــر ثب ــد ب ــا تاکی وی ب
روابــط عمومــی در ادارات کل دامپزشــکی اســتانها بــا 
ــر  ــی ب ــی مبن ــر ماکنعل ــد دکت ــارات و تاکی ــه اظه ــاره ب اش
ــای  ــت: در دنی ــوا« گف ــد محت ــش و تولی ــت »پژوه اهمی
امــروز روابــط عمومــی بایــد بــه تولیــد محتــوای اثربخــش 
و و علمــی توجــه داشــته باشــیم، محتــوای ارائــه شــده بایــد 

ــد. ــذار باش ــان اثرگ ــار مخاطب ــار و رفت روی گفت
سیدمحســنی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده از ســبک های 
خبــری جدیــد بــرای جذابیــت محتــوا گفــت: نکتــه مهــم و 
قابــل تامــل بعــد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد توجــه 
بــه تامیــن و ارائــه محتــوای متناســب بــرای »شــبکه های 

اجتماعی« اســت.
ــی  ــبکه اجتماع ــوزه ش ــروزه در ح ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــرای همی ــتیم و ب ــه هس ــبانه روزی مواج ــان ش ــا جری ب
ــاعته  ــر 24 س ــر حاض ــی در عص ــط عموم ــد رواب می گوین
شــده اســت تصریــح کــرد: بــه همیــن دلیــل بایــد 
رســانه ها و شــبکه های اجتماعــی پایــش شــوند،چون 
ــم  ــا ه ــط عمومی ه ــذا رواب ــد، ل ــی ندارن ــانه ها تعطیل رس

ــد. ــی ندارن تعطیل
بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط  مرکــز  معــاون 
جهادکشــاورزی از همــکاران روابــط عمومــی دامپزشــکی در 
ادارات کل اســتان   هــا خواســت تــا از طریــق نرم افزارهــای 
روز بــا کمــک »کلیــد واژ ه  هــا« هــر خبــر را رصــد و پایــش 
کننــد و بــه صــورت لحظــه ای در جریــان مســائل مرتبــط 
بــا ســازمان دامپزشــکی کشــور قــرار بگیرنــد و اهــم آنهــا را 

بــه مدیــران باالدســتی اطــالع دهنــد.
رئیــس انجمــن متخصصــان روابــط عمومــی کشــور بــا بیان 
اینکــه روابــط عمومــی امــروز باید روابــط عمومی هوشــمند 
و آنالیــن و همیشــه حاضرباشــد افــزود: در واقــع امــروز باید 
ــتر کار  ــا بیش ــر آنه ــا و بازنش ــدات اینفوگرافی ه روی تولی
شــود و در شــبکه های تلویزیونــی اســتان ها بازنشــر شــود.
وی از ســازمان دامپزشــکی کشــور خواســت تــا روی 
فرهنگ ســازی برخــی مقــوالت مهــم ماننــد ترویــج 
مصــرف مــرغ ســایز کــه سیاســت وزارتخانهاســت کار کنــد؛ 
ــا  ــای ب ــه مرغ ه ــد ب ــا عالقه من ــردم م ــوز م ــه هن ــرا ک چ
وزن بــاال هســتند و از آنجــا کــه درصــد چربــی و دورریــز 
ــتر آن را از  ــوراک دام بیش ــتفاده دارو و خ ــن اس و همچنی

ــت  ــن ظرفی ــد ای ــی کن ــارج م ــز خ ــادی نی ــه اقتص صرف
ــاور اشــتباه وجــود دارد. ــن ب ــر ای ــرای تغیی اطالع رســانی ب

ــوع  ــه موض ــت ورود ب ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــنی ب سیدمحس
ــد فیلم هــای  ــد مقــاالت ژورنالیســتی ، تولی ــی و تولی تحلیل
کوتــاه جــذاب و بازنشــر آنهــا در رســانه ها و فضــای 
مجــازی تاکیــد کــرد: بــه طــور نمونــه ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در یکــی - دو ســال اخیــر تولیــدات واکســن خوبــی 
ــد ســرفصل  ــه می توان ــی شــده ک ــکارات خوب داشــت و ابت

ــرد. ــرار گی ــوا ق تولیــد محت
وی بــا اســتناد بــه تامیــد دکتــر ماکنعلیبــر توســعه ارتباطات 
بین الملــل ایــن مســاله را نیــز بــه عنــوان یــک نقیصــه در 
ایــران گوشــزد کــرد و گفــت: وقتــی چنیــن اقدامــات قابــل 
ــد  ــد در بع ــه بای ــی اســت ک ــه طبیع دفاعــی صــورت گرفت
بین المللــی هــم خبرهــای دامپزشــکی ایــران منتشــر شــود 
ــق اداره کل رســانه های  ــوان از طری ــن رابطــه می ت و در ای
خارجــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه ایــن 

ــت. ــی یاف ــانه ها دسترس رس
عمومــی  روابــط  ایجــاد  پیشــنهاد  بــا  سیدمحســنی 
بین الملــل بــه دلیــل عضویــت ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــر  ــی دکت ــرد: »وقت ــح ک ــل تصری ــازمان های بین المل در س
ماکنعلــی بــه 190 کار شــاخص در حــوزه دامپزشــکی اشــاره 
کــرد همــکاران روابــط عمومــی ادارات کل دامپزشــکی در 
ــت  ــزی جه ــدام برنامه ری ــرای هرک ــد ب ــتانها بای ــام اس تم

ــوا و اطــالع رســانی داشــته باشــند». ــد محت تولی
ــل وزارت  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــاون مرک مع
جهادکشــاورزی در ادامــه گریــزی هــم بــه همــکاران تــازه 
بــه جمــع روابــط عمومــی دامپزشــکی پیوســته زد و گفت: » 
اطــالع رســانی « و » اطالع یابــی « 2 کار محــوری روابــط 
ــف  ــای مختل ــق ابزاره ــی از طری ــه اول ــت ک ــی اس عموم
اطــالع   رســانی و تبلیغاتــی ماننــد برپایــی نمایشــگاه قابــل 
طــرح اســت و اطــالع   یابــی از طریــق پژوهــش و تحلیــل 

کــه متاســفانه  در ســطح کشــور ضعیــف هســتیم. 
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر روابــط عمومــی هــا در 
ــانی  ــالع   رس ــویه اط ــد و یکس ــوق را دارن ــش ب ــران نق ای
ــت  ــکار اس ــه آش ــی توج ــا اندک ــرد: ب ــح ک ــد تصری می کنن
کــه کار پژوهشــی در شــناخت مخاطبــان و انتظــارات آنها و 
انعــکاس درد و دلهــا و خواســته ها ی آنهــا بســیار جزیــی و 

ســطحی انجــام شــده اســت.
سیدمحســنی در ایــن رابطــه بــه گالیــه دامــداران از کمبــود 
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــی آنه ــا گران ــر ی ــای موث ــدید داروه ش
ــد و  ــی باش ــنونده خوب ــد ش ــی بای ــط عموم ــت:» رواب گف
ــه  ــی   توج ــان ب ــه مخاطب ــن گالی ــه کوچکتری ــبت ب نس

ــد» .  نباش
ــت  ــه اس ــی نمون ــط عموم ــه رواب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
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ــم  ــازمانش را فراه ــان از س ــت واقعیمخاطب ــر رضای حداکث
ــاس   زاده  ــتاد عب ــوم اس ــری از مرح ــه اظهارنظ ــد ب می کن
از اســاتید قدیمــی روابــط عمومــی ایــران اشــاره کــرد کــه 
گفتــه اســت: »روابــط عمومــی چیــزی نیســت جــز گــزارش 

خــوب از یــک عملکــرد خــوب» . 
ایــن پیشکســوت مســئول در حــوزه روابــط عمومــی بخــش 
ــی در  ــط عموم ــه رواب ــان اینک ــا بی ــور ب ــاورزی کش کش
ــازمانی  ــر درون س ــل تغیی ــوان عام ــه عن ــروز ب ــای ام دنی
ــی  ــط عموم ــرد: رواب ــح ک ــود تصری ــوب می ش ــم محس ه
هوشــمند منتظــر انجــام کار خــوب در ســازمان بــرای 
شناســایی  راســتای  در  بایــد  و  نمی مانــد  آن  معرفــی 
ضعفهــای ســازمان و انتقــال آن بــه مدیریــت فعــال باشــد. 
کمــا اینکــه بایــد بــدون تعــارف در قالــب گــزارش بحــران 
ــدون پرده پوشــی  ــت و ب ــی را دریاف ــکار عموم انتظــارت اف
ــد. اگــر ســازمان در حــال اتخــاذ  ــت منتقــل کن ــه مدیری ب
تصمیــم اشــتباه اســت، آن را برگردانــده تــا اصــالح شــود.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه روابــط عمومــی امــروز مراســم گرا 
ــر  ــی تحلیل گ ــط عموم ــه رواب ــت، بلک ــی نیس و تدارکاتچ
ــت: از آنجــا  ــاور دارد گف ــر« ب ــت تغیی ــه »مدیری اســت و ب
کــه در ارزیابــی جهادکشــاورزی در بخــش پژوهــش و 
برخــالف  مــا  روابط عمومی هــای  اغلــب  افکارســنجی 
وضــع مطلــوب در حــوزه خبــری و تبلیغاتــی، در کار تحلیلی 
و میدانــی و پیگیــری مشــکالت جامعــه دامپزشــکی و 
کشــاورزی بســیار ضعیف هســتند در ایــن رابطــه تجدیدنظر 

جــدی بــه عمــل آیــد.
ــط  ــکاران رواب ــل هم ــنایی کام ــتار آش ــنی خواس سیدمحس
عمومــی بــا مقولــه مدیریــت بحــران شــد و گفــت: وقتــی 
ــد،  ــر می کن ــد و شــما را غافلگی ــه ناگهــان بیمــاری می آی ب
تکنیکهــای مدیریــت بحــران می توانــد در شــرایط بحرانــی 
شــایعات را مدیریــت  کنــد تــا ســازمان بــا کمترین خســارت 

از بحــران خــارج شــود.
ــازمان  ــس س ــور رئی ــا حض ــه ب ــار ک ــن وبین ــان ای در پای
ــانی  ــالع   رس ــورای اط ــای ش ــور و اعض ــکی کش دامپزش
ــاله  ــی یکس ــال ارزیاب ــه دنب ــد؛ ب ــزار ش ــازمان برگ ــن س ای
روابــط    از  اســتان ها،  کل  ادارات  عمومی هــای  روابــط 
ــه  ــد ک ــر ش ــل و تقدی ــر تجلی ــای پیشــگام و برت عمومی ه
گــزارش خبــری آن در خبــری دیگــر بــه صــورت جداگانــه 
ــکی  ــازمان دامپزش ــانی س ــالع   رس ــال اط ــن پرت در همی

ــود . ــر می ش ــور منتش کش

ــوای  ــل محت ــت تحلی درخواس
ــکی ــتاوردهای دامپزش دس

ــه  ــتین جلس ــور در نخس ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
شــورای عالــی اطــالع رســانی ســازمان دامپزشــکی کشــور 

ــر  ــگام و برت ــای پیش ــط عمومی ه ــال 1400، از رواب در س
ادارات کل دامپزشــکی اســتانها تقدیــر کــرد و در عیــن حال 
خواســتار تحلیــل عملکــرد ایــن ســازمان در خصــوص مهــار 
انــواع بیماری هــای فرامــرزی و ارائــه آن در فضــای رســانه 

ای شد.
ــازمان در  ــن س ــس ای ــی« رئی ــر ماکنعل ــر »علی صف  دکت
ــال  ــانی در س ــی اطالع رس ــورای عال ــه ش ــتین جلس نخس
ــن را داشــتم  ــودم افتخــار ای ــه خ ــت: از آنجــا ک 1400 گف
ــت  ــی فعالی ــط عموم ــکاران رواب ــار هم ــی در کن ــه مدت ک
ــه  ــاد کمیت ــری ایج ــا از پیگی ــا دارد ت ــم، ج ــته باش داش
راهبــری و بحــث افکارســنجی و ارزیابــی داخلــی ســازمان 

ــم. ــاد کن ــی شــده اســت ی ــه عملیات ک
دکتــر ماکنعلــی بــا توصیــه بــه اینکــه هــر یــک از 
ــط  ــت رواب ــوی ریاس ــی از س ــط عموم ــای رواب فعالیت ه
و  تقســیم بندی  دامپزشــکی کشــور  عمومــی ســازمان 
ــتان ها  ــه ادارات کل اس ــوا ب ــل محت ــد و تحلی ــت تولی جه
ــه طــور مثــال برنامــه واکسیناســیون  ــه شــود گفــت: ب ارائ
  Standby vaccinationبــاش آمــاده  روش   بــه 
بــرای نخســتین بار در  در دامداری هــای صنعتــی کــه 
کشــورانجام شــد و برنامــه مدیریــت رخدادهــای آنفلوانــزای 
فــوق حــاد پرنــدگان بــا مراحــل عملیاتــی چهارگانــه 
گــزارش دهــی، تاییــد تشــخیص، مهــار و مختومــه ســازی 
و اجــرای برنامــه رصــد و پایــش برای ریشــه کنــی  بیماری 
مشمشــه زمینــه تحلیــل و تولیــد محتــوای کمــی و کیفــی 

مناســب فراهــم اســت.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه ارتقــای 
ــرا انجــام شــده اســت  ســطح معیشــت همــکاران کــه اخی
افــزود: از همــکاران روابــط عمومــی ادارات کل دامپزشــکی 
تقســیم بندی  از  پــس  مــی رود  انتظــار  اســتان ها  در 
فعالیت هــا در ســتاد مرکــزی ســازمان، فعالیت هــای ادارات 
ــه  ــل، آسیب شناســی و ب ــتان ها را تحلی کل دامپزشــکی اس

ــد. ــه کنن ــان ارائ مخاطب
دکتــر ماکنعلــی بــا ابــراز خشــنودی از اینکــه کادر ســتادی 
ــخت  ــرایط س ــتان ها در ش ــکی در اس و ادارات کل دامپزش
ــتثنایی ترین دوران  ــا اس ــدند ت ــق ش ــادی موف ــگ اقتص جن
بعــد انقــالب را از دیــدگاه بهداشــتی را در ســال 1399 رقــم 
بزننــد و در ایــن ســال بنحــوی مدیریــت بهداشــتی صــورت 
پذیرفــت نــه تنهــا هیــچ بحــران بهداشــتی رخ نــداد افــزود 
ــب برفکــی  بلکــه شکســتن رکــورد کاهــش کانونهــای  ت
ــار  ــر در کن ــال اخی ــی 15 س ــی ط ــای صنعت در گاوداری ه
عملکــرد درخشــان مهــار شــیوع بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــور )به گون ــه کش ــدگان در 65 نقط ــاد پرن ح
وجــود گــزارش 2200 کانون در 28 کشــور صنعتــی بحرانی 
ماننــد ســال 96 و  رخ نــداد و حتــی امــروز بــا مــازاد تولیــد 
ــوده  ــتاوردهایی ب ــتیم؛ دس ــه هس ــم مواج ــرغ ه ــم م تخ
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اســت کــه تحلیــل محتــوای کارشناســی آنهــا جهــت کمــک بــه حــل ســایر مســائل کمــک خواهــد کــرد.
ــازمان دامپزشــکی  ــه س ــاخصی ک ــای ش ــه ای فعالیت ه ــه صــورت حرف ــا ب ــط عمومی ه ــه رواب ــدواری از اینک ــراز امی ــا اب وی ب
ــی  ــرد: »یک ــح ک ــد، تصری ــی کنن ــوا و معرف ــد محت ــی تولی ــورت تخصص ــه ص ــام داده ب ــتان ها انج ــور و ادارات کل اس کش
ــا  ــط ب ــای مرتب ــی فراورده ه ــه ای و بین الملل ــای منطق ــه بازاره ــی ب ــهیل دسترس ــرد تس ــا رویک ــا ب ــای م از ریل گذاری ه
دامپزشــکی اســت. مــا بــا اجــرای برنامــه هــای ملــی کنتــرل باقیمانــده هــا بــه بــازار اوراســیا وارد شــدیم و بــه دلیــل انجــام 
کارهــای تخصصــی محصــوالت دام و طیــور مــا وارد بــازار مالــزی، چیــن و کره جنوبــی شــد کــه امیــد اســت بــه تســریع رونــد 

ــد.  ــک کن ــورمان کم ــرمایه گذاری در کش س
ــا بیــان اینکــه ســازمان دامپزشــکی کشــور در خصــوص واکســن های دامــی بنحــوی مدیریــت شــده اســت  دکتــر ماکنعلــی ب
کــه در حــال حاضــر تولیدکننــدگان واکســن تــب برفکــی تقاضــای صــادرات دارنــد  ابــراز امیــدواری کــرد بــا اجرایــی شــدن 
تولیــد قــراردادی طیــور، هزینــه تولیــد گوشــت و تخــم مــرغ حتــی تــا 25 درصــد کاهــش یابــد و مدیریــت یکپارچــه بهداشــت 

در کشــور مــا پیــاده شــود.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در پایــان اظهاراتــش از تمــام همــکاران روابــط عمومــی کــه اقدامــات شــاخصی در رابطــه 
بــا مســئولیت های محولــه داشــته انــد تشــکر کــرد و خواســتار تــداوم همیــن رونــد بــا هــدف حصــول دســتاوردهای تــازه شــد.

الزم بــه ذکــر اســت در پایــان ایــن وبینــار کــه بــا حضور مدیران ارشــد ســازمان دامپزشــکی کشــور، دکتر »شــهاب سیدمحســنی« 
ــی ادارات کل دامپزشــکی  ــط عموم ــل وزارت جهادکشــاورزی و مســئوالن رواب ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــاون مرک مع

کشــور انجــام شــد؛ از روابــط عمومی هــای پیشــگام و برتــر ادارات کل دامپزشــکی  اســتانها تجلیــل و تقدیــر شــد.
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روابط عمومی پويا نیاز سازمان کنشگر 

دکتر فاطمه زارعان بنی اسدی 

مدیر روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور 

مطالعــه تطــور تاریخــی مفهــوم روابــط عمومــی در عرصــه بین 
ــن رشــد  ــه رابطــه مســتقیمی بی ــد ک ــی ده ــی نشــان م الملل
ایــن سیســتم و توســعه اطالعاتــی جامعــه  وجــود دارد و روابــط 
عمومــی در ســازمانها در تعامــل با دیگــر بخش های ســازمانی، 
در جهــت تولیــد و بــه کارگیــری اطالعــات در چارچوب توســعه 
سیســتم هــای پیشــرفته ارتباطــات اجتماعــی بــه فعالیــت مــی 
ــارکت  ــاد و مش ــعه اعتم ــاد و توس ــه ایج ــبت ب ــردازد و نس پ
ــت. ــوده اس ــدام نم ــان  اق ــه و ذی نفع ــازمانها و عام ــان س می
در کشــور مــا نیــز در ســالهای پــس از انقــالب اســالمی، روابط 
عمومــی بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی ســازمانها  متحــول 
ــف و  ــای مختل ــت ه ــای دول ــت ه ــه سیاس ــا ب ــد و بن گردی
تحــوالت فناورانــه، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی 
ــر شــد. ــف و کارکردهــای آن دچــار تغیی کشــور ، شــرح وظای
 اگــر چــه بــه نظر می رســد خصوصــًا در ســالهای اخیــر مدیران 
عالــی کشــور بــه درک مناســبی از کارکردهــای اثرگــذار روابــط 
عمومــی در ارتقــاء ســطح کارآمــدی ســازمان هــا رســیده انــد، 
امــا در حــوزه کیفــی ســازی و توســعه روابــط عمومــی کشــور 
نمــی تــوان بــه اقدام اساســی و تحــول گرایانــه ای اشــاره نمود.
 بــا بررســی وضعیــت کنونــی روابــط عمومــی در کشــور 
ــی  ــتگاههای اجرای ــران و دس ــل مدی ــدم تمای ــوان ع ــی ت م
ــه  ــه ب ــدم توج ــا ، ع ــای روز دنی ــاوری ه ــتفاده از فن در اس
ــن و  ــدم تبیی ــب، ع ــتر مناس ــکیل بس ــازی و تش ــگ س فرهن
ــی و عــدم توجــه  ــن شــاخص هــا و الگــوی بومــی و مل تدوی
ــوان مهمتریــن  ــه عن ــه کیفــی ســازی و استانداردســازی را ب ب
ــمرد.  ــران برش ــی در ای ــط عموم ــعه رواب ــدم توس ــل ع دالی
ــی  ــط عموم ــوب رواب ــدل مطل ــن م ــع تدوی ــل مان ــن عوام ای
ســاختارهای  و  اســالمی  ایــران  فرهنــگ  بــا  متناســب 
ــوی  ــه نح ــت؛ ب ــده اس ــی ش ــتگاههای اجرای ــازمانی دس س
ــی درون  ــای واقع ــع نیازه ــی در رف ــتگاههای اجرای ــه دس ک
ســازمانی و بــرون ســازمانی و همچنیــن اقنــاع و کســب 
ــه  ــی مواج ــش های ــا چال ــواره ب ــی هم ــکار عموم ــت اف رضای
ــر  ــش موث ــای نق ــدم ایف ــب ع ــع آن موج ــه تب ــتند و ب هس

اســت. ملــی کشــور شــده  توســعه  در  روابــط عمومــی 
ــره  ــا به ــد ب ــی توانن ــی م ــی و خصوص ــازمانهای حاکمیت س
ــاد و  ــری از واحدهــای روابــط عمومــی خویــش در ایج گی
ــرمایه  ــت س ــن در تقوی ــی و همچنی ــم اجتماع ــعه تفاه توس
اجتماعــی، هــم گرائــی، انســجام ملــی و همبســتگی اجتماعــی 
ــه  ــدام الزم ــر ک ــه ه ــد ک ــل نماین ــتری عم ــر بیش ــا تاثی ب
ــت. ــی اس ــام مل ــک نظ ــرای ی ــه ب ــه جانب ــعه هم ــای توس ه
از ابتــدای ایجــاد مفهــوم روابــط عمومــی در دنیــای مدیریــت 
، ایــن سیســتم  ضمــن تاکیــد بــر دقــت، حساســیت، ســرعت، 
انعــکاس پذیــری، هماهنگــی و آگاهــی بخشــی در فرایندهــای 
خــود، محیــط هــای اطالعاتــی ســازمان هــا را مدیریــت نمــوده 
اســت و تجربــه نشــان داده کــه عــدم توجــه بــه حــوزه روابــط 
ــری  ــری از شــکل گی ــی جلوگی عمومــی یکــی از عوامــل اصل
توســعه اســت؛ بنابرایــن، شــناخت فرایندهــای توســعه و 
ــادی اســت. ــت زی ــط عمومــی دارای اهمی کیفــی ســازی رواب
ــه  ــی رود ک ــه ســمتی م ــات ب ــن، عصــر اطالع ــر ای عــالوه ب
روابــط عمومــی هــای ســنتی بــر پایــه واقــع گرایــی سیاســی و 
تکیــه بــر قــدرت در حــال افــول و روابــط عمومــی هــای نویــن 
و بــر پایــه سیاســت اندیشــه گــرا در حــال جایگزینــی هســتند و 
در آن بــه قــدرت نــرم برتــری داده مــی شــود؛ بنابرایــن، تدوین 
راهبــرد روابــط عمومــی بــا معیارهــا و شــرایط امــروز جهانــی 
ــران  ــی، مدی ــر کارشناس ــنتی و غی ــای س ــگاه ه ــه دور از ن ب
روابــط عمومــی دســتگاههای اجرایــی و ســازمانهای خصوصــی 
ــرایطی در  ــن ش ــه در چنی ــد ک ــی کن ــزم م ــورمان را مل کش
ــول و  ــیر تح ــازمان در مس ــی و س ــکار عموم ــی اف ــت ده جه
ــا بهــره گیــری از فضــای مجــازی و فنــاوری هــای  توســعه ب
ــری اتخــاذ کــرده و نقــش  ــرد ارتباطــی مؤث الکترونیــک، راهب
کلیــدی و راهبــردی خــود را بــه نحــو شایســته ای ایفــا نماینــد؛ 
بنابرایــن، شناســایی عناصــر و مؤلفــه هــا و نیــز بررســی نقــش 
ــداف  ــبرد اه ــوب در پیش ــی مطل ــط عموم ــای رواب و کارکرده
راهبــردی کشــور، یکــی از مهــم تریــن فعالیــت هــای 
ــه  ــی ب ــط عموم ــرا رواب ــود؛ زی ــی ش ــوب م ــی محس پژوهش
عنــوان یــک رســانه ســازمانی و فــرا ســازمانی نقــش کلیــدی 
در موفقیــت نظــام جمهــوری اســالمی، توســعه ملــی و شــکل 
دهــی افــکار عمومــی و رضایــت منــدی در قــرن جدیــد دارد. 
ــوب  ــدل مطل ــه م ــود ک ــان نم ــن بی ــوان چنی ــی ت ــع م در واق
روابــط عمومــی ایرانــی اســالمی بــرای ســالهای پیــش 
ــوزه  ــه در ح ــردد ک ــی گ ــالق م ــی اط ــط عموم ــه رواب رو، ب
ــازمانی  ــای درون س ــش ه ــود در بخ ــف کاری خ ــای مختل ه
ــن  ــی از ای ــد. یک ــز باش ــرآمد و متمای ــازمانی س ــرون س و ب
ــد  ــه و کارآم ــانی نخب ــروی انس ــورداری از نی ــا برخ ــوزه ه ح
ــر  ــم دیگ ــاله مه ــت. مس ــا اس ــه ارزش ه ــد ب ــز متعه و نی
لــزوم توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی ســازمان و شــاخص 
ــان  ــن و اطمین ــن ظ ــفافیت، حس ــی  ش ــم آن یعن ــای مه ه
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ــی و  ــی الکترونیک ــط عموم ــده رواب ــش ارزن ــت نق ــان الزم اس ــت و در پای ــی اس ــط عموم ــای رواب ــودن در واحده ــارکتی ب ــل و مش ــی و تعام بخش
ــرد. ــرار گی ــر ق ــان ام ــه متولی ــورد مداق ــالمی م ــی اس ــوب ایران ــی مطل ــط عموم ــر رواب ــن عناص ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــت آن ب ــی مدیری چگونگ
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معرفی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی 
معرفی استان آذربايجان شرقی

 اســتان آذربایجــان شــرقی بــا وســعت 45٬481 کیلومتــر مربــع در گوشــه شــمال غربــی فــالت ایــران قــرار گرفتــه اســت. 
ــمالی  ــدود ش ــود . ح ــران محســوب می ش ــی ای ــه  شــمال غرب ــتان ناحی ــن اس ــن و پرجمعیت تری ــتان بزرگ تری ــن اس ای
ــد.  ــخص می کن ــوان مش ــار نخج ــت خودمخت ــتان و ایال ــان،  ارمنس ــا جمهوری های آذربایج ــتان را رود ارس ب ــن اس ای
ایــن اســتان دارای آب و هــوای ســرد کوهســتانی بــوده و کّل محــدودهٔ اســتان را کوه هــا و ارتفاعــات تشــکیل داده انــد.

ایــن اســتان محــل اتصــال دو رشــته کــوه مهــم و اصلــی کوه هــای ایــران، یعنــی البــرز و زاگــرس اســت و بلندتریــن 
نقطــه آن، قلــه کــوه ســهند اســت. مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی، کالن شــهر تبریــز اســت.

ــغ  ــر پایــه سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ســال 1395، جمعیــت اســتان آذربایجــان شــرقی در ایــن ســال بال ب
بــر 3٬909٬652 نفــر بــوده کــه نزدیــک 5 درصــد از جمعیــت کل ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت.زبان ســاکنان 

ــی می باشــد. اســتان آذربایجــان شــرقی، ترکــی آذربایجان
ــه همــراه  ــز ب ــه تبری ــن اســتان از جمل ــود، بخــش اعظــم ای ــه ده اســتان تقســیم شــده ب ــران ب در ســال 1316 کــه ای
ــه و  ــتان مراغ ــد. شهرس ــکیل می دادن ــز( را تش ــت تبری ــه مرکزی ــوم )ب ــتان س ــتارا، اس ــتان آس ــل و شهرس ــتان اردبی اس
بعضــی شهرســتان های پیرامــون کنونــی اش بخشــی از اســتان چهارم)بــه مرکزیــت ارومیــه( بودنــد. شهرســتان مراغــه 
ــتارا در 1339 از  ــتان آس ــا شهرس ــد، ام ــتان ملحــق گردیدن ــن اس ــه ای ــا ب ــی اش بعده ــون کنون ــتان های پیرام و شهرس
آذربایجــان شــرقی جــدا و بــه گیــالن ملحــق شــد، اســتان اردبیــل نیــز تــا ســال 1372 بخشــی از آذربایجــان شــرقی بــود 
کــه در ایــن ســال از ایــن اســتان جــدا و بــه اســتانی مســتقل تبدیــل گردیــد. بــر اســاس آخریــن تقســیمات کشــوری، 

اســتان آذربایجــان شــرقی دارای 21 شهرســتان مــی باشــد. 

بــر اســاس کاوش هــای باستان شناســی قدمــت شــهر تبریــز بــه عنــوان مرکــز اســتان آذربایجــان شــرقی بــه بیــش از 
ــه  ــن شــهر همــواره یکــی از کانون هــای تمــدن ب ــن مدعاســت کــه ای ــخ گــواه ای 4,000 ســال پیــش می رســد و تاری
ــای  ــه ه ــه و در زمین ــب گرفت ــا در کشــور لق ــن ه ــوان شــهر اولی ــه عن ــن شــهر ب ــن ای ــه اســت همچنی شــمار می رفت
ــی،  ــاب خارج ــه کت ــن ترجم ــی، اولی ــد ادب ــو و نق ــعر ن ــن ش ــه ، اولی ــتین چاپخان ــه: نخس ــوده از جمل ــن ب ــف اولی مختل
ــارف اســالمی، نخســتین  ــره المع ــن دای ــی، اولی ــان ایران ــن رم ــودکان، اولی ــر مخصــوص ک ــاب نث انتشــار نخســتین کت
قرائتخانــه کتابخانــه عمومــی ایــران، اولیــن ســینمای ایــران، نخســتین اجراهــای نمایشــی، عکاســی، نخســتین مدرســه 
کــر و الل هــا، نخســتین کودکســتان، نخســتین مدرســه نابینایــان، نخســتین مدرســه بــه ســبک نویــن، نخســتین مدرســه 
بازرگانــی ایــران، اولیــن دانشــکده فــرش، اولیــن دانشــکده پرســتاری، اولیــن دوره دکتــری پرســتاری، نخســتین طبیــب 
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ــی  ــی براهن ــد تق ــر محم ــی، )دکت ــتین آبله کوب ــای پزشــکی، نخس ــن کتاب ه ــف اولی ــارج، تالی ــه خ ــی ب محصــل اعزام
پــدر علــم روانشناســی ایــران نیــز تبریــزی بــوده اســت(، اولیــن عمــل قلــب بــاز، نخســتین عمــل پیونــد قلــب در ســال 
ــی کشــور، تاســیس نخســتین  ــدان مصنوع ــاخت نخســتین دن ــه، س ــد کلی ــل پیون ــن عم ــر روی ســگ ها، اولی 1348 ب
دانشــکده هــای پزشــکی، داروســازی، دندان پزشــکی ایــران، نخســتین هتــل بــه ســبک امــروزی، نخســتین رســتوران 
ایــران، نخســتین کافــه و رســتوران بــه ســبک امــروزی، نخســتین ترامــوا )قطــار شــهری( ، اولیــن ضرابخانــه ماشــینی، 
ــام "چــاو" ، اولیــن اتــاق بازرگانــی ایــران، پایــه گــذاری کشــاورزی  چــاپ اولیــن پــول کاغــذی تاریخــی ایــران بــه ن
مکانیــزه ایــران، اولیــن شــهربانی، نخســتین شــرکت ســهامی عــام، نخســتین کارخانــه ایــران، شــهرداری تبریــز نخســتین 
ــه )در  ــن و کارخان ــد تلف ــهری مانن ــاخت های ش ــه از زیرس ــهری اســت ک ــن ش ــز اولی ــران، )تبری ــه( ای ــهرداری )بلدی ش
فاصلــه  ســال های 1280 تــا 1281 شمســی( بهره منــد شــده اســت(، اولیــن تجهیــزات و ســازمان آتش نشــانی و ســاخت 
ــران،  ــان در ای ــن زن ــن انجم ــدی، اولی ــردم ســاالری و قانون من ــی، م ــن شــورای مردم ــرج آتش نشــانی، تاســیس اولی ب
ــران برخــوردار  ــگاری ای ــه ن ــن مرکــز زلزل ــران، تاســیس اولی ــی در ای ــر دولت ــه غی ــن موسســه خیری ــن و قدیمی تری اولی
گردیــده اســت، )حســین صدقیانــی، اولیــن فوتبالیســت لژیونــر در اروپــا، دکتــر حمیــد نطقــی، پــدر روابــط عمومــی ایــران، 
عظیــم قیچــی ســاز، اولیــن ایرانــی فاتــح 14 قلــه ی بــاالی 8000 متــر در جهــان ،کلنــل محمــد تقــی خــان پســیان، 
نخســتین خلبــان ایرانــی، مصطفــی عــدل پــدر حقــوق و عدلیــه ایــران نیــز تبریــزی بــوده انــد(، اولیــن تاکســی هوایــی از 
تبریــز بــه منطقــه ارس پــرواز کــرد، در ســال 1305 همزمــان بــا تهــران اولیــن دامپزشــک )بیطــار( در اســتان آذربایجــان 

شــرفی بــه مرکزیــت تبریــز فعالیــت مــی نمــوده اســت و...
سیمای کلی اداره کل دامپزشکی استان آذربايجان شرقی

تاریخچه:
دامپزشــکی اســتان بــا هــدف اولیــه مبــارزه بــا بیماریهــای دامــی نزدیــک بــه صــد ســال قدمــت دارد ضــرورت شــکل 
ــس  ــه مجل ــردد ک ــال 1303 شمســی  برمی گ ــه س ــای تاریخــی آن ب ــه ریشــه ه ــا مطالع ــن تشــکیالتی ب ــری چنی گی
ــی و ســرم ســازی  ــام دفــع آفــات حیوان ــه ن ــت اجــازه می دهــد کــه شــعبه مخصوصــی ب ــه دول ــی وقــت ب شــورای مل
تحــت نظــارت موسســه پاســتور تاســیس نمایــد ایــن قانــون مشــتمل بــر یــک مــاده در جلســه شــانزدهم 1303 شمســی 
بــه تصویــب می رســد طبــق گــزارش رئیــس کل صناعــت فالحــت وقــت در ســال 1305 ایــن اداره دارای دو بیطــار بــود 
کــه یکــی در آذربایجــان و یکــی هــم در تهــران فعالیــت مــی نمودنــد کــه بــا توجــه بــه تلفــات شــدید دامــی در گاوهــا 
ــاز  ــی اول تشــکیالت دامپزشــکی وقــت جوابگــوی نی ــد از جنــگ جهان ــی الخصــوص در گاوهــای غــرب کشــور بع عل
جامعــه نبــوده بــه همیــن جهــت در 25 شــهریور مــاه 1314 قانــون تفتیــش صحیــح حیوانــات در 9 مــاده بــه تصویــب 
مجلــس شــورای ملــی رســید کــه مــاده 4 آن تــا حــدودی وظایــف دامپزشــکی را تعییــن می کــرده اســت. کوتــاه ســخن 
اینکــه باالخــره بــروز طاعــون گاوی در ســال 1348 توجــه زمامــداران وقــت را بــه وجــود تشــکیالت منســجمی بــه نــام 
دامپزشــکی معطــوف مــی دارد و ســرانجام قانــون ســازمان دامپزشــکی در 24 خــرداد مــاه 1350 بــه تصویــب مجلســین 

مــی رســد و پــس از امضــا بــه دولــت ابــالغ مــی شــود.
بعــد از پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران در ســال 1357 تشــکیالت در همــان قالــب اداره دامپزشــکی اســتان 
ــاورزی از  ــازندگی و کش ــاد س ــای جه ــه ه ــف وزارتخان ــام وظای ــد ادغ ــه می ده ــود را ادام ــت خ ــال 1369 فعالی ــا س ت
ابتــدای ســال 1370 اداره دامپزشــکی اســتان بــا ســاختار جدیــد بــه نــام شــبکه دامپزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی 
فعالیــت خــود را ادامــه می دهــد تــا در نیمــه دوم ســال 1376 شــبکه دامپزشــکی اســتان بــه اداره کل دامپزشــکی اســتان 
آذربایجــان شــرقی و بــا چــارت ســازمانی ذیــل تبدیــل می شــود کــه ایــن دگرگونــی در طــول مــدت 90 ســال تاریــخ 
خــود باعــث تقویــت روحیــه کارکنــان ایــن اداره گردیــده و هــم اکنــون اداره کل دامپزشــکی اســتان بــا روحیــه ای منبعــث 
از اهــداف عالیــه ســازمانی بــا دو پســت معاونــت و 8 پســت اداره بــه شــرح ذیــل و بــا امکانــات جدیــد مشــغول ارائــه 

خدمــات خــود مــی باشــد.
 الف( معاونت سالمت

 که شامل ادارات زیر می باشد :
اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی( 1
اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل، و کرم ابریشم( 2
اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی( 3
اداره تشخیص و درمان( 4
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اداره قرنطینه و امنیت زیستی( 5
واحد بررسی، مبارزه و مراقبت بیماریهای آبزیان( 6

ب( معاونت توسعه مديريت و منابع 
بر ادارات زیر متمرکز است

اداره امور مالی ( 1
اداره امور عمومی، رفاه و پشتیبانی( 2
اداره طرح و برنامه و بودجه( 3
اداره فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری( 4

دفتــر نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری بــه امــر نظــارت بــر ذبــح شــرعی در کشــتارگاه هــای دام و طیــور اســتان نظــارت 
داشــته و همچنیــن بــر عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی و آبزیــان حــالل در مراکــز عرضــه نظــارت دارد، حراســت، روابــط 

عمومــی، واحــد حقوقــی نیــز مســتقیما زیــر نظــر مدیــر کل دامپزشــکی اســتان فعالیــت مــی نماینــد.
همانگونــه کــه گفتــه شــد، ســازمان دامپزشــکي کشــور کــه تــا قبــل از ســال 1350 یکــي از ادارات کل وزارت کشــاورزي 
وقــت بــود در ســال 1350 بــا تصویــب قانــون ایــن ســازمان، ایجــاد و بــا تشــکیالت جدیــد و وظایــف جــدي تــر و ســنگین 
تــر از قبــل در دو محــور اساســي حفــظ و حراســت از ســرمایه دامــي کشــور و ارتقــاء ســطح بهداشــت عمومــي جامعــه بــه 
فعالیــت خــود ادامــه داد. در حــال حاضــر ســطح ســازماني در اســتانها اداره کل بــوده و همچنیــن  در تمامــی 21 شهرســتان 
اســتان آذربایجــان شــرقی، اداره دامپزشــکی وجــود دارد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان بــه اداره دامپزشــکی شهرســتان 

تبریــز، اداره دامپزشــکی شهرســتانهای ویــژه مرنــد، میانــه و مراغــه اشــاره نمــود. .
اداره کل دامپزشــکي آذربایجــان شــرقي بــا داشــتن 9 اداره و 3 واحــد ســتادي در حــوزه مدیریــت و معاونتهــاي ســالمت و 
توســعه مدیریــت و منابــع و همچنیــن 21 اداره دامپزشــکي در شهرســتانهاي اســتان یکــي از بزرگتریــن ادارات کل اســتاني 
در مجموعــه ســازمان دامپزشــکي کشــور بــوده و در راســتاي اهــداف ذیــل مشــغول فعالیــت مــي باشــد کــه بــه صــورت 

کلــي بــه آن اشــاره مــي شــود:
اهمیت استان آذربايجان شرقی در چرخه  تولید فرآورده های خام دامی  کشور 

رتبه سوم در تولید گوشت قرمز کشور
رتبه دوم تولید عسل کشور 

رتبه سوم تولید تخم مرغ کشور
رتبه 6 تولید شیر در کشور

رتبه 9 تولید گوشت مرغ در کشور
فعالیتهای شاخص اداره کل دامپزشکی  استان 

جمعیــت دامــی اســتان آذربایجــان شــرقی  برابــر بــا 6  میلیــون و 600 هــزار رأس دام ســبک و ســنگین  مــی باشــد  )دام 
ســبک حــدود 6 میلیــون رأس  و دام ســنگین نیــز حــدود 600 هــزار رأس( کــه ســاالنه انجــام بیــش از 9 و نیــم میلیــون 
ــالش  ــن انســان و دام،  حاصــل ت ــر دامــی و مشــترک بی ــواع بیمــاری هــای واگی ــه ان ــت ســر واکسیناســیون دام علی نوب
شــبانه روزی فعــاالن دامپزشــکی  اســتان در راســتای صیانــت از ســرمایه هــای  ملــی و ارتقــاء ســطح بهداشــت و ســالمت  

عمومــی جامعــه مــی باشــد.
• ریشــه کنــی بیمــاری مهلــک طاعــون گاوی در  ســال 1390 پــس از قریــب 80 ســال مبــارزه بــا  ایــن بیمــاری 	

ویروســی. 
• تدوین و اجرای طرح جامع ساماندهی بهداشت شیر برای اولین بار در کشور	
• صدور پروانه بهداشتی مراکزعرضه فرآورده های خام دامی	
• اجرای طرح ساماندهی کارخانجات تولید خوراک دام استان	
• مشارکت با سازمان جهاد کشاورزی در طرح ساماندهی مرغداری های غیر مجاز	
• ایجــاد و راه انــدازی سیســتم پیــش ســرد در تمامــی کشــتارگاههای دام اســتان در جهــت مقابلــه بــا بیماریهــای 	

مشــترک تــب  کریمــه و کنگــو و بروســلوز یــا تــب مالــت
• اســتفاده از روش هــا و تکنیــک هــای نــو تشــخیص آزمایشــگاهی نظیــر PCR جهــت  شناســایی عوامــل بیمــاری 	

زا و ارائــه راهکارهــای  مداخلــه ای مناســب
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• واگــذاری واکسیناســیون  دامهــا بــه مراکــز واکسیناســیون غیــر دولتــی  و واحدهــای بــزرگ دامــداری و نظــارت 	
بــر  عملکــرد آنهــا،

• تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ملی هاری	
• رصد و پایش دقیق، همچنین کنترل و مهار بیماری آنفلوانزای طیور در سالهای متمادی	
• ابتــکار ســاماندهی اکیــپ هــای واکنــش ســریع در زمینــه شناســائی و کنتــرل انــواع بیمــاری از جملــه بیمــاری 	

آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــرای اولیــن بــار در کشــور
• کنترل و مهار بیماری هاری )بیماری مشترک و خطرناک بین انسان و دام(	
• کنترل و مهار بیماری انواع بیماری های دامی مانند تب برفکی، لمپی اسکین و ...	
• نظــارت بهداشــتی بــر واحدهــای صنایــع  وابســته دام شــامل کشــتارگاه دام، طیــور، کارخانــه  خــوراک دام، طیــور، 	

آبزیــان، واحــد بســته بنــدی  فــرآورده هــای خــام دامــی، ســردخانه نگهــداری  فــرآورده هــای خــام دامــی، مراکــز 
جمــع آوری  شــیر و واحــد تبدیــل ضایعــات کشــتارگاهی در ســطح اســتان

• اندازه گیری آفالتوکسین M1 در شیر به  روش HPLC و تسریع در روند کشف تقلبات.	

جــدول آمــار و اطالعــات نیــروی انســانی بخــش دولتــی دامپزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی از نظــر وضعیت  اســتخدامی 
در ســال 99 

جمــع خرید خدمتسربازطرح نیروی انسانیشرکتیقراردادیرسمی و پیمانیوضعیت استخدام
)نفــر(

299--260111018تعداد

جــدول آمــار و اطالعــات نیــروی انســانی بخــش دولتــی دامپزشــکی اســتان آذربایجــان شــرقی از نظــر وضعیــت  مــدرک 
تحصیلــی در ســال 99 

جمــع زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترامدرک تحصیلی
) نفــر (

991787542715299تعداد

نشانی پرتال اطالع رسانی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی
Eastazar.ivo.ir

نشانی کانال رسمی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در نرم افزار سروش
splus.ir/azarvet
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ــت  ــه و امنی ــر قرنطین ــی دفت معرف
زیســتی 

بــه اســتناد مــاده 4 آییــن نامــه چگونگــی کنترل بهداشــتی 
تــردد، نقــل و انتقــال، واردات و صــادرات دام زنــده و 
فــراورده هــای خــام دامــی موضــوع بنــد د مــاده )3( و بنــد 
ب مــاده )5( قانــون ســازمان دامپزشــکی هرگونــه واردات 
، صــادرات ، نقــل و انتقــال دام زنــده، فــرآورده هــای خــام 
دامــی و نهــاده هــای خــوراک دام، دارو و مــواد بیولوژیــک 
ــکی  ــازمان دامپزش ــتی از س ــوز بهداش ــذ مج ــد اخ نیازمن
کشــور، ادارات کل دامپزشــکی و شــبکه هــای دامپزشــکی 

شهرســتانها مــی باشــد.
نقــل و انتقــال مــوارد فــوق بــدون اخــذ گواهــی بهداشــتی 
ــود و  ــی ش ــوب م ــف محس ــاز و تخل ــکی، غیرمج دامپزش
افــراد خاطــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی و بــا آنهــا طبــق 

قانــون و مقــررات برخــورد خواهــد شــد.
هــدف از تدویــن ضوابــط اجرائــی قرنطینــه مبــدا و مقصــد، 
ــکی و  ــه ای دامپزش ــای قرنطین ــت ه ــد فعالی ــود رون بهب
فعالیــت هــای منســجم آن در راســتای جلوگیــری ورود و 
یــا انتشــار بیمــاری هــای مختلــف دامــی، تضمیــن کیفیت 
دام و محصــوالت دامــی و افزایــش کارائــی و بهــره وری 

سیســتم قرنطینــه ای فعلــی مــی باشــد. 
قرنطینــه بــه عنــوان یکــی از رکــن هــا و ابزارهــای مهــم 
ــه  ــی از جمل ــای دام ــرآورده ه ــن بهداشــت دام وف در تامی
ــای  ــی بیماره ــه کن ــرل و ریش ــای کنت ــروژه ه ــرای پ اج

ــی باشــد. ــی مطــرح م ــای دام ه
ــا را  ــت ه ــیعی از فعالی ــف وس ــه ای طی ــات قرنطین اقدام
شــامل مــی گــردد کــه از قرنطینــه داخــل دامــداری شــروع 
ــای  ــت ه ــرل و پس ــای کنت ــتگاه ه ــتقرار ایس ــه اس و ب
قرنطینــه مــرزی و بیــن اســتانی و اجــرای دســتور العمــل 
هــای بهداشــتی قرنطینــه ای حمــل و نقــل دام و فــرآورده 

هــای خــام دامــی منتهــی مــی گــردد. 
ــدا و  ــتی در مب ــررات بهداش ــط و مق ــق ضواب ــرای دقی اج
ــکالت  ــیاری از مش ــد بس ــی توان ــد م ــرل آن در مقص کنت
موجــود در زمینــه کنتــرل بهداشــتی قرنطینــه ای را مرتفــع 
ســازد. اهــم شــرح وظایف دفتــر قرنطینــه و امنیت زیســتی 

بــه شــرح زیــر مــی باشــد :
ــا  و ــتورالعمل ه ــن دس ــتگذاری و تدوی ــه، سیاس  1-مطالع
ــرای ــی زیســتی ب ــه ای و ایمن ــتی قرنطین ــط بهداش  ضواب
 واردات، صــادرات، ترانزیــت و حمــل و نقــل داخلــی
ــراورده هــای خــام دامــی و ــده ، ف ــه هــای دام زن  محمول

ــوراک دام ــای خ ــاده ه نه
ــرای ــدام ب ــری و اق ــارت، پیگی ــزی ، نظ ــه ری  2- برنام
 اعمــال ضوابــط بهداشــتی قرنطینــه ای و ایمنــی زیســتی
 بــرای واردات، صــادرات، ترانزیــت و حمــل و نقــل داخلــی

ــراورده هــای خــام دامــی و ــده ، ف ــه هــای دام زن  محمول
ــاده هــای خــوراک دام نه

ــدام ــری واق ــارت ، پیگی ــزی ، نظ ــه ری ــه ، برنام  3-مطالع
ــرای اســتقرار شــبکه ملــی )  ســامانه قرنطینــه و امنیــت  ب
 زیســتی ( نظــارت و کنتــرل بــر تــردد دام زنــده، فــرآورده
 هــای خــام دامــی و نهــاده هــای خــوراک دام بــا  اســتفاده

از آخریــن یافتــه هــای علمــی و فــن آوری.
تدویــن و  سیاســتگذاری  در  مشــارکت  و   4-مطالعــه 
 دســتورالعمل هــا وضوابــط بهداشــتی  قرنطینــه ای و
 ایمنــی زیســتی بــرای واردات ، صــادرات و نقــل و انتقــال
 خــوراک دام و طیــور و آبزیــان مــواد اولیــه و افزودنیهــای

ــا ــه آنه ــوط ب مرب
 5-برنامــه ریــزی ، نظــارت و پیگیــری الزم بــرای اجــرای
ــه ــتی و قرنطین ــط بهداش ــال ضواب ــا واعم ــتورالعمل ه  دس
ــل ــادرات و نق ــرای واردات ، ص ــتی ب ــی زیس  ای و ایمن
ــه و ــواد اولی ــان و م ــور وآبزی ــوراک دام و طی ــال خ  وانتق

ــا. ــه آنه ــوط ب ــای مرب افزودنیه
Trace.ivo.ir ــایی و ــارکت در شناس ــه و مش  6-مطالع

ــب توســعه ســامانه   تعییــن هویــت دام کشــور در قال
 7-مطالعــه و بررســی ، برنامــه ریــزی، نظــارت، پیگیــری
ــب ــه درمناس ــای قرنطین ــت ه ــاد پس ــرای ایج ــدام ب  و اق

ــاط مــرزی و داخــل کشــور. ــن نق تری
و  و ضوابــط  هــا  دســتورالعمل  تدویــن  و  8-مطالعــه 
فرمهــای صــدور گواهــی نامــه هــا و مجوزهــای بهداشــتی 
ــای  ــرآورده ه ــده، ف ــت دام زن ــادرات ، ترانزی واردات ، ص
خــام دامــی و نهــاده هــای خــوراک دام و  یکســان ســازی 
الزامــات بهداشــتی واردات از مبــادی دارای وجــوه مشــترک 
بهداشــتی و قرنطینــه ای و نظــارت بــر حســن اجــرای آنهــا.
ــاز  ــورد نی ــردی م ــات کارب ــالم تحقیق ــه و اع   9-  مطالع
بــرای توســعه سیســتم هــای بهداشــتی و قرنطینــه ای دام 
زنــده، فــرآورده هــای خــام دامــی و نهــاده هــای خــوراک 
دام  و مشــارکت و همــکاری در اجــرای پــروژه هــای 

ــط  ــی مرتب تحقیقات
 10-مطالعــه و اعــالم آمــوزش هــای مــورد نیــاز بخــش 
ــط  ــرای اعمــال ضواب ــی دامپزشــکی ب ــر دولت ــی وغی دولت
 ، واردات  زیســتی  وایمنــی  ای  وقرنطینــه  بهداشــتی 
ــی  ــام دام ــای خ ــال دام وفرآورده ه ــل و انتق صــادرات ونق
و  همــکاری و مشــارکت در اجــرای دوره هــای آموزشــی 

ــط. مرتب
11- همــکاری در تدویــن پیــش نویــس تفاهــم نامــه هــا 

و پروتــکل هــای بهداشــتی بــا ســایر کشــورها
ــط در  ــمینارهای مرتب ــا و س ــت ه ــرکت در نشس 12-ش

ــی ــن الملل ــه ای و بی ــی ، منطق ــطوح مل س
ــار  ــی ، اظه ــتگذاری ، ارزیاب ــارت، سیاس ــه، نظ 13- مطالع
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ــن و  ــتورالعمل ، تعیی ــط و دس ــن ضواب ــزی، تدوی ــر، ممی نظ
ــواع  ــل ان ــل و نق ــتراتژی واردات ، صــادرات و حم ــالم اس اع
ــل از  ــه حاص ــکل یافت ــر ش ــده تغیی ــی زن ــودات ژنتیک موج
فنــاوری زیســتی جدیــد و حفاظــت از ذخائــر ژنتیکــی و بانــک 
ــرف  ــورد مص ــاء م ــوی از انح ــه نح ــه ب ــر آن ک ژن و نظای

ــد . ــی باش دامپزشــکی م
14- مطالعــه ، نظــارت، سیاســتگذاری ، ارزیابــی ، اظهــار نظر، 
ممیــزی، تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل مربــوط بــه ارزیابــی 
ــط  ــن ضواب ــزی و تدوی ــز ممی ــر و نی ــت خط ــر و مدیری خط
ــارکت در  ــن مش ــا ، همچنی ــا آنه ــط ب ــی مرتب ــی و اجرای فن
تدویــن ضوابــط ، واردات ، صــادرات و حمــل و نقــل داخلــی 
انــواع موجــودات ژنتیکــی زنــده تغییــر شــکل یافتــه حاصل از 
فنــاوری زیســتی جدیــد و حفاظــت از ذخائــر ژنتیکــی و بانــک 
ــرف  ــورد مص ــاء م ــوی از انح ــه نح ــه ب ــر آن ک ژن و نظای

دامپزشــکی مــی باشــد .
15- نظارت، هماهنگی و ابالغ دستورالعملهای دفتر به ادارات 

کل دامپزشکی استانها  درخصوص دستورالعملها و شرایط 
واردات و صادرات و حمل و نقل داخل، انواع   موجودات 

ژنتیکی زنده تغییر شکل یافته حاصل از فناوری زیستی
ــدی  ــع بن ــل ، جم ــی ، تحلی ــه ، بررس ــارت ، مطالع 16- نظ
ــتانها  ــالی از ســوی ادارات کل دامپزشــکی اس گزارشــات ارس
مبنــی بــر چگونگــی اجــرای دســتورالعملها و ضوابــط ابالغــی 
و تصمیــم گیــری درخصــوص نحــوه نظــارت و تکمیــل 

ــط . ــتانداردهای مرتب ــتورالعملها و اس دس
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کاهش اثرات خشکسالی بر صنعت  
دامپروری 

مجید همتی  دکترای عمومی دامپزشکی 
رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل 

دامپزشکی استان کرمانشاه

ــاب  ــای اجتن ــوان پديده  ــه عن ــالی ب خشکس
ناپذيــر در مناطــق گــرم و خشــک بــه دفعــات 
وقــوع می  یابــد. خشکســالی يــک اختــالل 
موقتــی اســت کــه حاصــل کمبــود بــارش طــی 
يــک دوره ممتــد زمانــی می باشــد و  منجــر بــه 
ــا  ــا، گروه ه ــی فعالیت ه ــرای برخ ــان آب ب نقص
ــران  ــور اي ــود. کش ــت می ش ــط زيس ــا محی و ي
ــن  ــرارداد و چندي ــا ق ــک دنی ــد خش در کمربن
ــم  ــالی وک ــاهد خشکس ــه ش ــت ک ــال اس س
آبــی در برخــی ازمناطــق کشورهســتیم. پديــده 
خشکســالی بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم 
می گــذارد،  در زمــان  اثــر  دامپــروری  بــر 
ــع آب،  ــطح مناب ــدن س ــن آم ــالی پايی خشکس
افزايــش گــرد وخــاک، افزايــش دمــا و کاهــش 
مقــدار علوفــه باعــث مــی شــود کــه دامــداران 
و کشــاورزان دچــار چالــش شــوند. چنــد مــورد 
از آثــار خســارات ســنگین خشکســالی در ايــن 
حــوزه شــامل کاهــش شــديد جمعیــت دامــی و 
ــن آب شــرب  ــراورده  هــای آن، مشــکل تامی ف
دام، ضعیــف شــدن سیســتم ايمنــی و افزايــش 
تلفــات در اثــر بیماري هــای دامــی، ســقط جنیــن 
ــی و خارجــی اســت  ــی داخل و بیماري هــای انگل
کــه بايســتی بــا مديريــت صحیــح از عــوارض 
خشکســالی بــر دامپــروری کاســته شــود. 
ــل  ــت تعدي ــی جه ــات مديريت ــه اقدام از جمل
عــوارض خشکســالی  بــه شــرح ذيــل اســت:

ــی دام  ــره غذاي ــر جی ــه تغیی ــه ب ــا توج 1-ب
و اســتفاده از خــوراک  هــای جايگزيــن ودر 
برخــی مــوارد  خــوردن خــاک در هنــگام چــرا 

ــی  ــش گیاه ــودن پوش ــف ب ــت ضعی ــه عل ب
هــای  بیمــاری  وقــوع  احتمــال  مراتــع، 
ــمی  ــاری آنتروتوکس ــر بیم ــتريديايی نظی کلس
واکسیناســیون  بايســتی  کــه  دارد  وجــود 
ــا انجــام شــود. ــاری ه ــن بیم ــه اي ــا علی دامه

2-خشکســالی بصورت مســتقیم روی پوشــش 
ــه  ــا توجــه ب ــر می گــذارد و ب ــع اث گیاهــی مرات
ــالی،  ــان خشکس ــع در زم ــودن مرات ــف ب ضعی
ــار  ــتی در کن ــورت دس ــه بص ــت تغذي الزم اس
تغذيــه از مرتــع انجــام شــود و از مکمــل هــای  
ــان  ــود. در زم ــتفاده ش ــی اس ــی و ويتامین معدن
ــی- ــز م ــفند و ب ــدازی در گوس ــوچ ان ــل ق فص

تــوان از محلــول تزريقــی ويتامیــن ای و ســلنیم 
اســتفاده کــرد تجويــز قرص هــای مینــرال 
آهســته  رهــش نیــز کاربــرد دارد. تامیــن 
ــداران و  ــرای دام ــب ب ــای مناس ــا به ــه ب علوف
ــات و  ــن اقدام ــی دام از مهمتري ــد تضمین خري
وظايــف ســازمان هــای حاکمیتــی متولــی حوزه 
ــت. ــی اس ــه زمان ــن بره ــرورش دام در اي پ

3-تعــداد دام بايســتی بامنابــع خــوراک و 
باشــدو  داشــته  تناســب  دســترس  در  آب 
ــترس  ــی در دس ــدار کاف ــه مق ــوراک ب آب و خ
دام باشــد. در صــورت بــاال بــودن تعــداد 
ــداران  ــذا، دام ــع آب و غ ــه مناب ــبت ب دام نس
ــتار دام  ــروش و کش ــه ف ــدام ب ــار اق ــه ناچ ب
ــود . ــد نم ــد خواهن ــر مول ــرواری و غی ــای پ ه

ــا در  ــرد ه ــز گ ــش ري ــه افزاي ــه ب ــا توج 4-ب
ــاک  ــرد و خ ــاد گ ــالی و ايج ــگام خشکس هن
ــای  ــاری ه ــع، بیم ــردد در مرات ــگام ت در هن
پاســتورلوز  بیمــاری  مخصوصــا  تنفســی 
ــات  ــت اقدام ــه الزم اس ــد ک ــش می یاب افزاي
شــود. انجــام  خصــوص  درايــن  الزم 

ــع آب در  ــدن مناب ــک ش ــه خش ــه ب 5-باتوج
ــات  ــال دارد  حیوان ــتانی، احتم ــق کوهس مناط
آب  منابــع  کــردن  پیــدا  جهــت  وحشــی 
بــه مناطــق مســکونی نزديــک شــده و از 
ــن  ــه ممک ــد ک ــتفاده کنن ــا اس ــخور دام ه آبش
ــات  ــترک دام و حی ــای مش ــاری ه ــت بیم اس
نشــخوارکنندگان  طاعــون  نظیــر  وحــش 
ــه الزم  ــد ک ــدا کن ــیوع پی ــاری ش ــک و ه کوچ
ــدات الزم  ــی تمهی ــش بین ــن پی ــت ضم اس
ــاس دام  ــی از تم ــای متول ــط ارگان ه ، توس
ــت  ــود. جه ــری ش ــش جلوگی ــات وح ــا حی ب
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پیشــگیری از وقــوع بیمــاری در حیــات وحــش الزم اســت ادارات محیــط زيســت مراقبــت و ديــده 
ــترک  ــای مش ــه بیماري ه ــکوک ب ــورد مش ــه م ــاهده هرگون ــورت مش ــته و در ص  وری الزم را داش
ــد. ــالع دهن ــدام الزم اط ــت اق ــکی جه ــه اداره دامپزش ــوع را ب ــش، موض ــات وح ــن دام و حی بی

6-تجمــع ناقلیــن بالقــوه بیماري هــا و تجمــع ســاير گونــه  هــای حیوانــی و وحــوش و ... 
اطــراف منابــع آب و غــذا، خطــر انتقــال و ابتــال بــه بیماري هــای مختلــف ماننــد هــاری، 
اين ــرو الزم  از  می دهــد  افزايــش  را   ... و  برفکــی، طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک  تــب 
ــود. ــام ش ــا انج ــن بیماري ه ــه اي ــی علی ــت دام ــازی جمعی ــن  س ــیون و ايم ــت واکسیناس اس

و  کــود  بــا  آبشــخورها   شــدن  آلــوده  از  آب،  منابــع  بــودن  محــدود  بــه  توجــه  بــا 
تانکرهــای  و  شــده  اليروبــی  مرتــب  آبشــخورها  و  شــود  جلوگیــری  دام  مدفــوع 
شــوند. ضدعفونــی  و  شستشــو  مســتمر  بصــورت  نیــز  آب  حمــل  مخصــوص 

ــت  ــه عفون ــبت ب ــودن نس ــاس ب ــدن  دام و حس ــف ش ــه ضعی ــه ب ــا توج ــالی ب 7-در خشکس
ــای  ــا و انگل ه ــتودها ترماتوده ــا، سس ــر نماتوده ــی نظی ــای داخل ــگل  ه ــواع ان ــی، ان ــای انگل ه
ــتم  ــف سیس ــث تضعی ــه باع ــپش و کک  ک ــای ش ــه  ه ــواع گون ــه ، ان ــس، کن ــد مگ ــی مانن خارج
ــگاه دام  ــدن و جاي ــی ب ــت سمپاش ــود ، الزم اس ــرگ دام می ش ــی م ــر و حت ــف ، الغ ــی، ضع ايمن
ــه  ــای خارجــی توصی ــگل  ه ــا ان ــارزه ب ــرای مب ــی انجــام شــود. ب ــای  داخل ــگل ه ــا ان ــارزه ب و مب
ــه  ــتور کارخان ــا دس ــک ي ــتور دامپزش ــق دس ــان، طب ــورت همزم ــگاه دام بص ــدن و جاي ــود ب می ش
ــود . ــی ش ــان سمپاش ــور همزم ــکی کش ــازمان دامپزش ــتورالعملهای س ــا دس ــق ب ــازنده و مطاب س

49



50



51



بررسی علل مرگ و میر فیل های 
بوتسوانا

ترجمه و جمع آوری:
دکتر سید منصور موسوی نسب 

 دکرتای عمومی دامپزشکی کارشناس پیشگیری ، مراقبت  و 
مبارزه با بیامری های دامی اداره کل دامپزشکی استان 

خوزستان 

 mansour76vet@gmail.com: پست الکترونیک
سارا افتخاریان 

دکرتای عمومی دامپزشکی کارشناس بررسی ، مراقبت و مبارزه 

با بیامری های دامی اداره کل دامپزشکی استان خوزستان
 saraeftekharian9@gmail.com: پست الکترونیک

چکیده:
      تلفــات ناگهانــی در فیلهــای منطقــه بوتســوانا ) آفریقــا 
ــل و  ــرای بررســی عل ــی ب ــم تحقیقات ( موجــب تشــکیل تی
ــد. در بررســی  ــداد گردی ــن رخ ــف مســبب ای ــل مختل عوام
هــای صــورت گرفتــه در ایــن خصــوص عوامــل مختلفــی 
ــی و  ــر قانون ــکار غی ــا، ش ــاری ه ــمومیت، بیم ــه مس ازجمل
ــت  ــت و در نهای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــل م ــایر عوام س
ــی  ــد از بررس ــد. بع ــف ش ــا کش ــات فیله ــوز تلف ــت مرم عل
ــًا  ــف نهایت ــورهای مختل ــدد در کش ــات متع ــا و آزمایش ه
علــت مــرگ رمزآلــود فیلهــای بوتســوانا آلودگــی باکتریایــی 
ــات،  ــن آزمایش ــد. آخری ــخیص داده ش ــای آب تش ــه ه برک
نوروتوکســین هــای ســیانو باکتــر را علــت مــرگ تشــخیص 

ــتند. ــود در آب هس ــای موج ــری ه ــه باکت داده ک
مطالعات

      تلفــات ناگهانــی فیــل هــا در منطقــه بوتســوانا موجــب 
شــروع بــکار تیــم تحقیقاتــی جهــت بررســی عوامــل مــرگ 
ــرگ  ــل از م ــا قب ــل ه ــد. فی ــل ش ــش از 360 فی ــر بی و می
عالئــم گیجــی و عــدم تعــادل در راه رفتــن را نشــان دادنــد 
ــف  ــی تل ــور ناگهان ــا بط ــل ه ــوارد فی ــتر م ــه در بیش اگرچ

شــدند.
      بــا توجــه بــه الگــوی متفــاوت و تعــداد زیــاد مــرگ و 
میرهــا متخصصــان دریافتنــد کــه بعیــد اســت بیماریهایــی 
ــه  ــی را ب ــای وحش ــات فیله ــون حی ــه تاکن ــل ک ــر س نظی
ــرگ باشــند. از آنجائیکــه  ــت م ــد عل ــی انداختن مخاطــره م
ــی  ــکار غیرقانون ــود، ش ــه ب ــت نرفت ــا از دس ــل ه ــاج فی ع
منتفــی اســت. بــا ایــن وجــود تعــداد تلفــات در حــال افزایش 
اســت. مقامــات دولتــی تلفــات 360 فیــل از مــارس 2020 
ــر دولتــی حفاظــت  ــد. ســازمان هــای غی ــد کــرده ان را تایی
در منطقــه اذعــان دارنــد کــه تعــداد تلفــات بیشــتر از ایــن 
آمــار اســت. بوتســوانا، بــا تخمیــن 130،000 فیــل ســاوانا ، 
ــا اســت،  ــل در آفریق ــه فی ــن ســنگرهای گون یکــی از آخری
ــداد آنهــا  ــی عــاج مســئول کاهــش تع کــه شــکار غیرقانون

ــات در حــال مــرگ  ــوده اســت. حیوان از حــدود 350،000 ب
در بوتســوانا در یــک منطقــه تقریبــًا هــزار مایــل مربعــی در 
ــای اوکاوانگــو  ــاده در شــمال شــرقی دلت ــه ای دورافت منطق
ــود  ــی ش ــن زده م ــه تخمی ــی ک ــد، جای ــی کردن ــی م زندگ
محــل ســکونت  18000 فیــل ، 16،000 انســان  و 18،000 

ــد. راس گاو باش
ــش  ــات وح ــان حی ــکان وکارشناس ــه دامپزش ــه گفت       ب
ــا  نشــنال جئوگرافیــک و همچنیــن بررســی  ــه ب در مصاحب
ــات  ــن تلف ــی ای ــل احتمال ــته، عل ــا در گذش ــل ه ــرگ فی م
میتوانــد مــواردی از قبیــل بلــع باکتــری هــای ســمی 
ــه ســیاه زخــم، مســمومیت توســط انســان،  آب، آلودگــی ب
عفونــت ویروســی بــا منشــا جونــدگان یــا میکــروب بیمــاری 
زا باشــد. همچنیــن، ترکیبــی از ایــن دالیــل، بــه ویــژه اگــر 
عوامــل محیطــی نظیــر بــاران هــای شــدید پــس از ســالها 

خشکســالی، هــم مطــرح اســت.
ــح  ــک توضی ــه ی ــتیابی ب ــان دس ــه کارشناس ــه گفت       ب
ــاک و آب در  ــه، خ ــرداری از الش ــه ب ــه نمون ــاز ب ــق نی دقی
مجــاورت فیــل هــای تلــف شــده تقریبــًا بالفاصلــه پــس از 
مــرگ فیــل هــا را دارد. ایــن یــک چالــش اساســی در ایــن 
ــدن  ــه ممکــن اســت ب ــی ک ــاده اســت، جای ــه دورافت منطق
ــده  ــدا ش ــتر پی ــی بیش ــا حت ــد روز ی ــرای چن ــل ب ــک فی ی
ــان،  ــا آن زم ــد. ت ــر نباش ــکان پذی ــل ام ــه و تحلی و تجزی
آفتــاب گــرم بــه تخریــب بــدن کمــک کــرده اســت و بــه 
ــا  ــد، و ی ــی کن ــاک م ــی را پ ــواهد اساس ــاد ش ــال زی احتم
ــه  ــورد حمل ــوار م ــه خ ــات الش ــط حیوان ــدن توس ــا ب اعض
قــرار مــی گیرنــد. در ایــن مقالــه نگاهــی دقیــق بــه علــل 
احتمالــی و اهمیــت عوامــل محتمــل تلفــات مــی اندازیــم ) 

.Kock,2018:4 )
1.گرسنگی يا کمبود آب بدن:

       اریــک ورنیــن دامپزشــک و مشــاور حیــات وحــش در 
بوتســوانا در ایــن زمینــه مــی گویــد: بســیار بعیــد اســت کــه 
حیوانــات در اثــر گرســنگی یــا کمبــود آب بــدن تلــف شــوند. 
زیــرا مــرگ و میرهــا از زمانــی شــروع شــدند کــه آبشــارها 
ــه در آن  ــه ای ک ــوده و در منطق ــاران ب ــر از آب ب ــوز پ هن
ــرای  ــادی ب ــی زی ــای جنگل ــن ه ــد زمی ــی کنن ــی م زندگ

 .( Chase,2018 ) ــود دارد ــت وج زیس
2.سموم موجود در آب:

       ســیانوباکتری هــا - جلبــک هــای ســبز آبــی - مــی 
ــد کشــنده باشــند و بســیاری از فیــل هــا در نزدیکــی  توانن
ــل  ــا فی ــد. ام ــده ان ــدا ش ــتخرها پی ــا اس ــای آب ی ــه ه چال
ــه  ــند ن ــی نوش ــه آب م ــط برک ــی از وس ــور کل ــه ط ــا ب ه
لبــه هایــی کــه ســیانوباکتری هــا تمایــل بــه تجمــع در آن 
نواحــی دارنــد. عــالوه بــر ایــن، بــا گذشــت زمــان، بارندگــی 
بــه طــور معمــول باکتــری هــا را از بیــن مــی بــرد امــا  فیــل 
هــا طــی چنــد مــاه گذشــته در ایــن منطقــه در حــال مــرگ 
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هســتند. ســیانوباکترها احتمــااًل عامــل تلفــات فیلهــا قبــل 
از ایــن تاریــخ باشــند. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فیلهــا 
ــند، و  ــده باش ــار ش ــری بیم ــل دیگ ــه دلی ــوانا ب در بوتس
شــاید تــب دارشــده و  هــوس آب کــرده باشــند و پــس از 
نوشــیدن یــا تــالش بــرای نوشــیدن بالفاصلــه مــرده انــد. 
ــا رد ســیانوباکتریوم آزمایــش آب  ــد ی ــرای تأیی تنهــا راه ب
 ( Bengis,2016:87. Beasley,1989:1 اســت

.)
3.سیاه زخم:

        مــرگ ناگهانــی فیلهــا پــس از نشــان دادن عالئــم 
ــدون تعــادل، کــه  ــد راه رفتــن چرخشــی و ب عصبــی مانن
ــال  ــت احتم ــده اس ــزارش ش ــی گ ــاهدان عین ــط ش توس
ــری  ــد. باکت ــی ده ــان م ــم را نش ــیاه زخ ــا س ــی ب الودگ
عامــل ایــن بیمــاری عفونــی بــه طــور طبیعــی در خــاک 
وجــود دارد و حیوانــات اهلــی و وحشــی را در سراســر 
جهــان تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. فیــل هــا مــی تواننــد 
ــا  ــان ی ــاک، گیاه ــدن خ ــا بلعی ــس کشــیدن ی ــگام نف هن
 ( Bacciarini,2001:149. ــوند ــوده ش ــی آب آل حت

.Alinasir,2015, 16 )
       دامپزشــک حیــات وحــش آفریقــای جنوبــی، مایــکل 
ــاری  ــوارد بیم ــوص م ــه 1990 درخص ــه در ده ــوک، ک ک
ســیاه زخــم در ایــن منطقــه بــرای دولــت بوتســوانا کار می 
کــرد، اظهــار داشــت ایــده آل تریــن حالــت نمونــه گیــری 
توســط دانشــمندان بایــد بــا اخــذ نمونــه خــون تنهــا چنــد 
ســاعت پــس از مــرگ حیوانــات انجــام شــود. کــوک مــی 
گویــد، در زیــر میکروســکوپ، باکتــری ســیاه زخــم شــکلی 
متمایــزی دارد، امــا هنگامــی کــه بــدن شــروع بــه تحلیــل 
رفتــن مــی کنــد، بــا حملــه ســایر باکتــری هــا شناســایی 
بســیار دشــوار مــی شــود. وی مــی افزایــد، اگــر ســیاه زخم 
باعــث کشــته شــدن فیــل هــا شــود، حــذف ایــن عامــل 
بســیار دشــوار خواهــد بــود. بــرای جلوگیــری از گســترش 
ــوزانده  ــت س ــرع وق ــا در اس ــه ه ــت الش ــاگ، الزم اس ه
ــا  ــاج اســت. ب ــادی چــوب احتی ــدار زی ــه مق ــه ب شــوند ک
ــه دور  ــن منطق ــا در چنی ــرگ و میره ــه م ــه اینک ــه ب توج
افتــاده ای اتفــاق افتــاده اســت، و نیــز بــا توجــه بــه جــاده 
هــای کــم بــرای دسترســی، رســیدن بــه همــه الشــه هــا 
یــک چالــش بــزرگ اســت. کــوک اظهــار داشــت، اگرچــه 
واکســن ضــد ســیاه زخــم بــه طــور معمــول بــه دامهایــی 
ماننــد گاو تزریــق مــی شــود، امــا تجویــز آن بــه 18000 

.( Bengis,2011:7 ) فیــل غیرممکــن اســت
4.مسمومیت:

        احتمــال مســمومیت منابــع آب و غذایــی فیــل هــا 
توســط مــردم بومــی نیــز مطــرح اســت. اما مــواد ســمی از 
جملــه ســیانور مدتهــا پــس از مــرگ در الشــه باقــی مــی 
مانــد و هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه حیواناتــی کــه بدن 

فیلهــای مــرده را مــی خورنــد نظیــر کفتارهــا، شــغال هــا 
و کرکــس هــا نیــز در حــال مــرگ باشــند. ســموم دیگــر 
ماننــد فلوراســتات ســدیم کــه گاهــی بــه عنــوان ســموم 
ــرعت بیشــتری  ــا س ــود و ب ــی ش ــتفاده م ــات اس ــع آف دف
ــوک  ــد. ک ــد مشــکوک باش ــی توان ــود، م ــی ش ــه م تجزی
مــی گویــد، بــرای تأییــد ایــن موضــوع، دانشــمندان بایــد 
ــی  ــر ســموم طبیع ــوان فیلت ــه عن ــه ب ــان را ک ــد قربانی کب

بــدن هســتند مــورد بررســی قــرار دهنــد.
5.ويروس آنسفالومیوکارديت:

      مــرگ ناگهانــی  در اثــر نارســایی هــای قلبــی قبــل از  
بــروز عالئــم عصبــی توســط ویــروس منتقلــه از جونــدگان 
ــع  ــدگان دف ــوع جون ــق مدف ــروس از طری ــد. وی رخ میده
مــی شــود( Grobler,1995:62 ). فیــل هــا در 
معــرض خــوردن علــف هــای آلــوده هســتند. روی 
بنگیــس، دامپزشــک حیــات وحــش آفریقــای جنوبــی مــی 
گویــد: بیشــتر حیوانــات علــف خــوار تیغــه هــای چمــن را 
ــاک،  ــا کل ریشــه و خ ــل ه ــا فی ــد، ام ــی خورن ــاال م از ب
ــند.  ــی کش ــرون م ــا را بی ــه آنه ــدگان و هم ــوع جون مدف
بیــش از 60 فیــل در پــارک ملــی کروگــر در اوایــل دهــه 
1990 بــه ایــن طریــق مردنــد. بنگیــس، کــه در آن زمــان 
ــی  ــود، م ــر ب ــت کروگ ــکی ایال ــات دامپزش ــس خدم رئی
ــس  ــی پ ــال بارندگ ــن س ــس از اولی ــاق پ ــن اتف ــد ای گوی
ــابه  ــرایط مش ــت - ش ــدید رخ داده اس ــالی ش از خشکس
شــرایط اخیــر در بوتســوانا - هنگامــی کــه جمعیــت 
جونــدگان در اطــراف پــارک معــروف آفریقــای جنوبــی بــه 
ــا ایــن حــال هیــچ  ــدا کــرد. ب ــی افزایــش پی طــور ناگهان
ــی  ــدگان در مناطق ــول جون ــر معم ــداد غی ــی از تع گزارش
ــده نشــده اســت )  ــد، دی ــرده ان ــه فیلهــای بوتســوانا م ک
( Kading,2013:49. بــه گفتــه کــوک، کــف موجــود 
در مجــاری تنفســی فیــل هــا و عالئــم خاصــی از آســیب 
ــوان  ــی ت ــن م ــل اشــاره دارد. همچنی ــن دلی ــه ای ــی ب قلب
خــود ویــروس را در حیــن کالبــد شــکافی تشــخیص داد.

6.میکروب های کشنده:
ــرای  ــاًل ب ــه قب ــی ک ــروس های ــا و وی ــری ه        باکت
گونــه هــای خــاص کشــنده نبودنــد، مــی تواننــد تبدیــل 
بــه قاتــل شــوند. تغییــرات ناگهانــی یــا شــدید هــوا، مــی 
ــا  ــروس ه ــا وی ــا ی ــری ه ــر در باکت ــث تغیی ــد باع توان
شــده و منجــر بــه مــرگ میزبــان گــردد. در ســال 2015 
ــون در  ــمومیت خ ــر مس ــر اث ــوپ ب ــدود 200000 آنتل ، ح
قزاقســتان مردنــد، پــس از گرمــا و رطوبــت شــدید 
باکتــری مشــترک پاســتورال - کــه در شــرایط عــادی بــه 
طــور بــی خطــر در حیوانــات اتفــاق مــی افتــد - تکثیــر و 
باعــث مــرگ و میــر ایــن حیوانــات گردیــد . دامپزشــکان 
مــی گوینــد، اتفــاق مشــابهی ممکــن اســت در مــورد فیــل 
هــا رخ دهــد. امــا اخیــراً درجــه حــرارت در منطقــه فــوق 
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ــد )  ــی کن ــر م ــه را کمت ــن نظری ــال ای ــوده و احتم ــم نســبتًا محــدود ب ــوز ه ــا هن ــرگ و میره ــوده و م ــاال نب ــاده ب الع
.Chandranaik,2016:62 )

نتیجه گیری:
       بعــد از بررســی هــا و آزمایشــات متعــدد در کشــورهای مختلــف نهایتــًا علــت مــرگ رمــز آلــود فیلهــای بوتســوانا 
آلودگــی باکتریایــی برکــه آبهــا تشــخیص داده شــد. مقامــات حیــات وحــش اعــالم کردنــد کــه ســموم ســاخته شــده 

توســط جلبــک هــای میکروســکوپی در آب باعــث مــرگ غیرقابــل توجیــه صدهــا فیــل در بوتســوانا شــده اســت.
       بوتســوانا یــک ســوم از جمعیــت فیــل در آفریقــا را در خــود جــای داده اســت. ایــن زنــگ هشــدار زمانــی ایجــاد 
شــد کــه الشــه فیــل هــا در دلتــا اوکاوانگــو ایــن کشــور بیــن مــاه هــای مــه و ژوئــن مشــاهده شــد، براســاس گــزارش 
330 فیــل در اثــر بلــع ســیانوباکتریوم تلــف شــدند. ســیانوباکتر هــا باکتــری هــای ســمی هســتند کــه مــی تواننــد بــه 
طــور طبیعــی در آب راکــد وجــود داشــته باشــند و گاهــی اوقــات بــه شــکوفه هــای بزرگــی تبدیــل مــی شــوند کــه بــه 
جلبــک هــای ســبز آبــی معــروف هســتند. دانشــمندان هشــدار مــی دهنــد کــه تغییــرات آب و هوایــی ممکــن اســت 
موجــب افزایــش ایــن مــوارد - کــه بــه عنــوان شــکوفه هــای ســمی شــناخته مــی شــوند - گــردد، زیــرا ایــن باکتــری 
هــا آب گــرم را ترجیــح مــی دهنــد. ایــن یافتــه هــا پــس از مــاه هــا آزمایــش در آزمایشــگاه هــای تخصصــی آفریقــای 

جنوبــی، کانــادا، زیمبابــوه و ایــاالت متحــده انجــام شــد بدســت آمــد.
     بســیاری از فیلهــای تلــف شــده در نزدیکــی گودالهــای آب پیــدا شــده بودنــد، امــا تاکنــون مقامــات حیــات وحــش 
چنــدان مطمئــن نیســتند کــه مقصــر باکتــری هــا باشــند زیــرا شــکوفه هــا در لبــه هــای حوضچــه هــا ظاهــر مــی شــوند 
و فیــل هــا از وســط برکــه هــا تمایــل بــه نوشــیدن آب دارنــد. وزارت حیــات وحــش و مدیــر دامپزشــکی پــارک هــای 
ملــی اظهــار داشــت: آخریــن آزمایشــات مــا نوروتوکســین هــای ســیانو باکتــری را علــت مــرگ تشــخیص داده اســت 

کــه باکتــری هــای موجــود در آب هســتند.
البتــه هنــوز مــوارد مبهمــی در اینخصــوص وجــود دارد اینکــه چــرا فیــل هــا و چــرا در ایــن منطقــه. ایــن مــوارد و فرضیــه 

هــای متفــاوت همچنــان در حال بررســی اســت.
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چکیده:
 Elephas( در بررســی 3 فیــل ســالم آســیایی        
maximus ( در جنــوب هنــد آلودگــی بــه مایکوباکتریوم 
ــوان عامــل  توبرکلوزیــس ) M. tuberculosis (  ، بعن
بیمــاری زای ســل انســانی ، توســط PCR و تعییــن توالــی 
ژنتیکــی تأییــد گردیــد. نتایــج  نشــان مــی دهد کــه احتمال 
گســترش ســل از انســان ) زئونــوز معکــوس ( و ظهــور در 
فیــل هــای وحشــی وجــود دارد. آلودگــی بــه مایکوباکتریوم 
توبرکولوزیــس  در حیوانــات اهلــی و وحشــی از گونــه 
ــرار  ــان ق ــا انس ــک ب ــاس نزدی ــه در تم ــف ک ــای مختل ه
 )Montali,2001:20( دارنــد گــزارش شــده اســت
بــا  عفونــت  معــرض  در  اســارت  در  هــای  فیــل   .
ــال  ــال انتق ــتند و احتم ــس هس ــوم توبرکلوزی مایکوباکتری
ــود دارد  ــل وج ــان و فی ــن انس ــی از  آن  بی ــاری ناش بیم
 .  )Michalak,1998:4.Murphree,2011:17(
در ســال 2013 ، یــک مــورد بیمــاری ســل در یــک فیــل 
وحشــی در آفریقــا ، کــه تحــت مراقبــت هــای انســانی قرار 
داشــت ، گــزارش شــد )Obanda,2013:141(، و پــس 
ــیایی  ــی آس ــل وحش ــک فی ــر در ی ــورد دیگ ــک م از آن ی
 )Perera,2013:41( در ســریالنکا گــزارش گردیــد
ــای  ــع، فیله ــرای مناب ــت ب ــتگاه و رقاب ــه زیس ــاوز ب . تج
وحشــی را در تمــاس نزدیکتــر بــا انســان قــرار مــی دهــد 
و فرصــت هایــی بــرای وقــوع ایــن بیمــاری  ایجــاد مــی 
کنــد و یــک عامــل بیمــاری زا کــه قبــاًل ناشــناخته بــود در 

ــی شــود. ــت فیلهــای آزاد و در اســارت ظاهــر م جمعی
مطالعات:

      در مــارس 2007 ، یــک فیــل نــر وحشــی الغــر ، کــه 
ســن آن 20 ســال  تخمیــن زده مــی شــود، اندکــی پــس از 
دراز کشــیدن  در دامنــه Muthanga در پناهــگاه حیــات 
وحــش Wayanadدر جنــوب هنــد )مــورد 1( تلــف شــد. 
معاینــه پــس از مــرگ، ترشــحات چرکــی در سراســر ریــه 
هــا، کبــد بــزرگ ، بــزرگ شــدن غــدد لنفــاوی مزانتریــک، 

گــره هــای ســطحی حــاوی مــواد ســفید مایــل بــه زرد را 
نشــان داد .  مایــع ســروزی  در کیســه پریــکارد مشــاهده 
و بطــن هــای قلــب کمــی هیپرتروفــی شــده بــود. مناطــق 
ــا  ــد، ام ــاهده گردی ــه مش ــر کلی ــروزه در قش ــی نک کانون
ــزی  ــگ آمی ــد. رن ــاهده نش ــری مش ــه دیگ ــچ ضایع هی
ــای  ــه ه ــه و نمون ــد ، کلی ــه ، کب ــون در ری ــل نیلس زی
برداشــته شــده از گــره هــای لنفــاوی مزانتریــک، باســیل 
هــای  اســید فســت  را نشــان داد. حضــور مایکوباکتریــوم 
ــی  ــاهده توال ــتفاده از PCR و  مش ــا اس ــس  ب توبرکلوزی

ــد. ــد گردی ــری روی ژل تأیی ــوم باکت ژن

       پــس از ایــن مــورد، یــک برنامــه نظارتــی تــا مــارس 
2014آغــاز شــد، و الشــه همــه فیلهــای تــازه  تلــف شــده 
ــر(  ــود ســل )88 نف ــر وج ــه از نظ ــورد مطالع ــه م در منطق
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. در مــاه مــه 2010، یــک فیــل 
نــر 30 ســاله، در دامنــه کوریچیــات مــرده پیــدا شــد )مــورد 
ــترده  ــوردی گس ــات م ــرگ ، ضایع ــس از م ــه پ 2( . معاین
ــک  ــاوی مزانتری ــدد لنف ــی غ ــا و هیپرتروف ــه ه ای در ری
خفیــف را نشــان داد. در مــاه مــه  2013 در همــان دامنــه 
جنــگل  الشــه یــک فیــل نــر  40 ســاله مشــاهده شــد و  
عفونــت ســل در آن تشــخیص داده شــد. در بررســی الشــه 
ضایعــات ریــوی مــوردی گســترده بــود )مــورد 3( . در هــر 

دو مــورد حیوانــات الغــر بودنــد.
بــرای مطالعــات  اخــذ شــده  نمونــه هــای           
ــس  ــد فیک ــالین 10 درص ــال س ــتوپاتولوژیک در نرم هیس
و در پارافیــن قــرار داده شــد . ارگانیســم هــای اســید 
ــش  ــه و بخ ــده از ری ــت ش ــای برداش ــه ه ــت در نمون فس
هــای بافتــی مشــاهده گردیــد. در هــر ســه مــورد در ریــه 
ــه شــماره یــک ضایعــات  هــا و نیــز در کبــد و کلیــه نمون
ــا  ــد ب ــت همبن ــط باف ــده توس ــور ش ــوز محص گرانولومات
ماکروفاژهــای تجمــع یافتــه و نواحــی مرکــزی نکــروزه در 
طــی بررســی هیســتوپاتولوژیک مشــاهده شــد. ســلولهای 
 Langerhans-type giant در موارد 2 و 3 مشــاهده 
ــد. ــه اول مشــاهده نگردی ــلولها در نمون ــن س ــا ای ــد .ام ش
ــکل  ــی در ال ــات مولکول ــرای مطالع ــا ب ــت ه          باف
ــا اســتفاده از کیــت  جمــع آوری شــد. اســتخراج DNA ب
 QIAGEN(  DNeasy Blood & Tissue
GmbH ، هیلــدن ، آلمــان( بــر اســاس پروتــکل کارخانــه 
 PCR tetraplex ســازنده از بافــت صــورت گرفــت . از
بــرای تمایــز DNA بیــن کمپلکــس مایکوباکتریــوم 
توبرکلوزیــس و مایکوباکتریــوم غیــر توبرکلوزیــس اســتفاده 
ــه  ــور جداگان ــه ط ــدف در DNA ب ــه ه ــه ناحی ــد. س ش
شــامل ناحیــه     16S-23St فاصلــه دهنــده  رونویســی 
داخلــی و rpoB و  hsp65 جهــت تکثیر و ســکانس مورد 
 .)Anilkumar,2012:72( گرفتنــد  قــرار  اســتفاده 
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 DNA  bacilli Calmette-Guérinبــه عنــوان 
ــد. ــتفاده ش ــات PCR اس ــرای مطالع ــرل ب کنت

 PCR ــد از ــار بع ــورد انتظ ــد م ــار بان ــوی چه          الگ
 MTP40 مشــاهده گردیــد. بــا تکثیر قطعــه tetraplex
ــرا  ــود زی ــی میش ــور    M. bovis منتف ــال حض ، احتم
 plc ــواده ــای خان ــی از اعض ژن plcA (mtp40) ، یک
ــد ، در  ــم فســفولیپاز C را کــد مــی کنن ــی کــه آنزی ژنهای
 Calmette-Guérin  M. bovis و   M. bovis
ــی  ــد )Gordon,1999:32( . توال ــود ندارن RD5 وج
ــا اســتفاده از نــرم افــزار هــم تــرازی  هــای تولیــد شــده ب
 Seqscape ســکانس و ویرایــش شــدند. تجزیــه و 
تحلیــل از توالــی هــای ویرایــش شــده نشــان داد کــه توالی 
ژنهــای مایکوباکتریــوم هــای فیــل هــا 100٪ شــباهت را 
بــا قطعــه ژنــوم M. tuberculosis نشــان مــی دهنــد. 
 M.  ــزرگ ــی ب ــل توال ــه و تحلی ــرای تجزی ــن ب همچنی
 RD750 و RD239 از پرایمرهــای tuberculosis
گردیــد   اســتفاده  آن    DNA اجــداد  تعییــن  جهــت 
 )Tsolaki,2004:101. Gagneux,2006:103(
. تجزیــه و تحلیــل حــذف ژنومــی، یــک حــذف در 
ــد  ــار هن ــه مشــخصه تب ــرد ، ک RD239 را مشــخص ک
و اقیانوســی اســت )Gagneux,2006:103(، کــه بــه 
ــود  ــی ش ــده م ــرقی-هند خوان ــای ش ــار آفریق ــوان تب عن

.)Brudey,2006:6(
نتیجه گیری:

          گزارشــاتی از عفونــت ســل در فیــل هــای وحشــی 
اســیر از ابتــدای ســال 1925 در هنــد موجــود اســت  
 M. حاضــر   حــال  در   .)Narayanan,1925:38(
ــود دارد.  ــد وج ــی هن ــای وحش tuberculosis درفیله
براســاس ایــن گــزارش، ســه راس  )3,4٪( از 88 فیــل کــه 
 M.  تحــت معاینــه پــس از مــرگ قــرار گرفتنــد  آلــوده بــه
tuberculosis بودنــد. هــر ســه حیــوان الغــر بودنــد، و 

ســل دلیــل مــرگ تشــخیص داده شــد.
        تعامــل نزدیــک بیــن انســانها و فیــل های در اســارت 
یــک عامــل خطــر اصلــی بــرای انتقــال بیــن گونه ای ســل 
اســت. اپیدمیولــوژی ســل در میــان فیلهــای وحشــی، کــه 
اکنــون در ســه کشــور ثبــت شــده اســت، هنــوز مشــخص 
نشــده اســت. در ایــن مطالعــه، هیــچ فیــل اســیر شــناخته 
شــده ای وجــود نــدارد کــه در منطقــه مــورد مطالعــه قــرار 
گیــرد یــا دوبــاره وارد شــود و تعامــل بیــن فیــل های اســیر 
و وحشــی ناچیــز تلقــی مــی شــود. بــا ایــن حــال، قبایــل 
بومــی در داخــل پــارک حفاظــت شــده زندگــی مــی کننــد. 
بســیاری از اعضــای قبایــل بــرای حفاظــت و اکوتوریســم 
در اداره جنــگل اســتخدام مــی شــوند. گردشــگران ممکــن 
ــد  ــط تحــت نظــارت از مناطــق مشــخص بازدی اســت فق
کننــد. هیــچ امکاناتــی در طــول شــب وجــود نــدارد. 
درگیــری انســان و فیــل یــک مشــکل همیشــگی اســت. 
ــاد  ــاکن ایج ــر س ــای ن ــط فیله ــا توس ــری ه ــتر درگی بیش

مــی شــود. هــر ســه مــورد ســل گــزارش شــده در اینجــا 
ــرض  ــر  در مع ــای ن ــن فیله ــرار گرفت ــد. ق ــر بودن ــل ن فی
ــری، ممکــن  ــروز درگی ــه ســل در طــی ب ــوده ب انســان آل

اســت ســبب بــروز بیمــاری گــردد.
        بیــش از 3000 گاو بومــی در ایــن پناهــگاه اقامــت 
دارنــد کــه توســط اداره دامپــروری، ایالــت کــراال نگهــداری 
مــی شــوند. هیــچ مــوردی از ســل در گاو گــزارش نشــده 
ــتند  ــه M. bovis هس ــوده ب ــتر آل ــا بیش ــت. گاوه اس
تــا M. tuberculosis ، امــا جهــت بررســی بــه 
آزمایشــات جامــع نیــاز اســت. گاوهایــی کــه در مجــاورت 
ــد  ــی توانن ــد م ــی کنن ــی م ــل زندگ ــه س ــوده ب ــان آل انس
 Ocepek,( آلــوده شــوند   M. tuberculosis بــه 
ــی  ــوده ای م ــن گاوهــای آل ــا چنی 2005:43(. اینکــه آی
تواننــد از طریــق آلودگــی در زمیــن هــای مشــترک چــرا ، 
M. tuberculosis را بــه فیــل منتقــل کننــد یــا خیــر ، 

ــری اســت. ــق دیگ ــورد بررســی در تحقی موضــوع م
 M. tuberculosis تصــور می شــود کــه مجموعه        
ــه  ــی ناشــی شــود ، ب ــع حیوان ــک منب ــش از آنکــه از ی بی
عنــوان یــک عامــل بیمــاری زای انســانی در آفریقــا ظاهــر 
شــده اســت )Comas,2013:45(. اگرچــه اپیدمیولوژی 
تعریــف نشــده اســت، امــا آنچــه از ایــن مطالعــه و گــزارش 
هــای قبلــی بنظــر میرســد M. tuberculosis در حــال 
گرایــش بــه ســمت فیــل هــا )زونــوز معکــوس( و در میــان 
ــوارد  ــن م ــل هــای وحشــی اســت. اگرچــه ای ــت فی جمعی
ممکــن اســت در اثــر برخوردهــای فــردی بــه وجــود آمــده 
باشــد ، امــا اگــر M. tuberculosis ایجــاد شــود، فیــل 
ــرض  ــای حســاس در مع ــه ه ــایر گون ــای وحشــی و س ه

خطــر خواهنــد بــود.
       عوامــل اکولوژیکــی، محیطــی یــا جمعیتــی کــه باعــث 
افزایــش تمــاس حیوانــات بــا انســان مــی شــود، مــی توانــد 
در ظهــور بیمــاری نقــش داشــته باشــد. مطمئنــًا، افزایــش 
درگیــری هــای انســان و فیــل در هنــد و دیگــر کشــورهای 
ــن  ــه بی ــدن رابط ــک ش ــده نزدی ــان دهن ــیا نش ــوزه آس ح
انســان و فیــل اســت. ایــن مطالعــه نشــان مــی دهــد کــه 
بیشــترین جمعیــت فیلهــای  M. tuberculosis در 
آســیایی در هنــد در حــال ظهــور اســت. ادامــه نظــارت در 

هنــد و ســایر کشــورهای آســیایی محــدود اســت.
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عمده  ترين چالش  هاي موجود در کاربردهای 
مختلف حیوانات از منظر اصول رفاه حیوان

سیدرضا ذکی دیباور
دکترای عمومی دامپزشکی 

کارشــناس نظــارت بــر بهداشــت عمومــي و مــواد غذایــي 
اداره  کل دامپزشــکي آذربایجــان شــرقي

srdibavar@gmail.com : پست الکترونیک
مقدمه : 

ــه  ــای نتیج ــتراتژی ه ــدارا اس ــکاری و م ــه هم ــا ک از آنج
ــی در  ــد ،ظهــور رویکردهــای مل بخشــی را  نشــان داده ان
حقــوق رفــاه حیوانــات بــه مســئله ای فراگیــر شــده اســت 
، اگــر از حیوانــات اســتفاده ای مــی کنیــم و بــه مــا نفعــی 
میرســانند، پــس نســبت بــه آنهــا تعهداتــی داریــم. بــا ایــن 
ــه جــای اینکــه از حقوقــی  ــر اســت ب ــای فکــری، بهت مبن
صحبــت کنیــم کــه گاهــی اعمــال آنهــا بــه ورود صدمــه به 
دیگــران منجــر میشــود، زندگــی خــود را بــر پایــه تعهداتــی 
بنــا کنیــم کــه در قبــال دیگــران یــا ســایر موجــودات داریم. 
ــدی در  ــای کارام ــزون و ارتق ــش روزاف ــار دان ــی از آث یک
حــوزه ارتباطاتــی، ایــن واقعیــت اســت کــه دامنــه گســترده 
ای از حیوانــات،  شایســته آن هســتند کــه نســبت بــه آنهــا 
مالحظــات اخالقــی در نظــر گرفتــه شــود. از یــک منظــر، 
ــت  ــر اس ــاب ناپذی ــر اجتن ــن نظ ــات از ای ــت از حیوان حمای
کــه آنهــا ذاتــًا موجــودات ارزشــمندی هســتنند. از منظــری 
دیگــر، برخــی حیوانــات در اثــر اســتفاده تجــاری  ارزشــمند 
تلقــی میشــوند، چــون ادلــه ای وجــود دارد مبنتــی بــر اینکه 
دارای قــوه تشــخیصی هســتند ، بــا محیــط پیرامــون خــود 
ــی و  ــای ذهن ــه نیازه ــد و ب ــرار میکنن ــل برق ــط متقاب رواب
حــس هایــی چــون درد، تــرس و خشــنودی آگاهــی دارنــد 
ــم  ــر تصمی ــات ب ــوم ادراک حیوان ــب ، مفه ــن ترتی ــه ای ب
مــا کــه کــدام حیــوان شایســته حمایــت اســت تاثیــر مــی 
گــذارد  .البتــه بــه تدریــج بــر فهرســت حیواناتــی کــه بــه 
آنهــا توجــه شــده تــا مــورد حمایــت بیشــتری قــرار گیرنــد 
افــزوده شــده اســت . مطالعــات حکایــت از آن میکنــد کــه 
ــزی اســت  ــر از چی ــده ت ــات ، پیچی ــزی حیوان عملکــرد مغ
ــورد  ــزام اســت در م ــن ال ــال تصــور میشــد، بنابرای ــه قب ک
حیواناتــی کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار گیرنــد، بازنگــری 
بــه عمــل آیــد ، یــک تعهــد در برابــر حیــوان ایــن اســت 
ــد،  ــه هــم میزن کــه آن را در شــرایطی کــه آسایشــش را ب
ــع آن  ــه نف ــت ب ــت، در نهای ــر آن وضعی ــم، مگ ــرار ندهی ق
حیــوان باشــد. بــرای نمونــه میتــوان بــه واکســینه کــردن 
حیــوان در مقابــل بیمــاری یــا محافظــت از آن در محیطــی 

کــه صیــد حیوانــات صــورت مــی پذیــرد ، اشــاره کــرد.
بــا گســترش اســتفاده تجــاری از حیوانــات در سراســر دنیــا، 

ــود  ــدگان وج ــی از طــرف مصــرف کننت تقاضــای روزافزون
ــر  ــع انســانی ب ــار ســو تمت ــز از آث ــتار پرهی ــه خواس دارد ک
رفــاه حیوانــی و محیــط زیســت اســت. از همیــن رو، رفــاه 
ــت  ــن کیفی ــرای تعیی ــده ب ــن کنن ــل تعیی ــات از عوام حیوان
محصــول بــوده  و مقولــه رفــاه حیــوان بــه ســرعت در قالب  
یــک رشــته علمــی در حــال توســعه اســت. چنیــن تحولــی 
ــی  ــی و فرامل ــن اســت کــه قوانیــن اعــم از مل مســتلزم ای
)مقــررات ســازمان جهانــی بهداشــت دام ( ناظــر بــر تعهــد 
ــه علمــی باشــد و  ــر ادل ــوان و مبتنــی ب ــه مراقبــت از حی ب
در مــواردی تدابیــر ناظــر بــر رفــاه حیــوان نیــز مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. 

 حیوانات آزمايشگاهي
ــهاي  ــور پژوهش  ــه  منظ ــوري ب ــف جان ــاي مختل ــه  ه گون
ــا  بعضــًا تکــراري و غیرضــروري پزشــکي و روانشناســي ی
ــده  ــت زن ــگاه ها تح ــدارس و دانش ــگاه هاي م در آزمایش
ــش  ــراي آزمای ــا ب ــد ی ــرار می گیرن ــریح ق ــکافي و تش  ش
ــاورزي  ــموم کش ــتي، س ــي، بهداش ــیمیایي، آرایش ــواد ش م
یــا   LD50 میــزان  درج  بــراي  انســاني  داروهــاي  و 
ــرآوري  ــهاي زج ــدي، آزمایش  ــاه درص ــندة پنج ــدار کُش مق
ــه  ــا ب ــان آن ه ــه  ج ــاي نیم ــه  ه ــد و الش ــل می کنن را تحم
ــگاهي دور  ــرف آزمایش ــار مص ــان و یکب ــوازم بی ج ــه ل  مثاب

ریختــه می شــوند. 
ــه،  ــعه  یافت ــژه در کشــورهاي توس ــر، به وی ــال هاي اخی در س
ــر  ــا cruelty-free « ب ــتم ی ــاري از س ــان » ع درج نش
ــان دهندة  ــه نش ــل، ک ــول و دارو و مکم ــواع محص روي ان
ــات آزمایشــگاهي در مراحــل آزمایــش  عــدم کاربــرد حیوان
و تولیــد محصــوالت می باشــد، آگاهــي و رغبــت خریــداران 
ــه فــراورده  هــا را برانگیختــه اســت.  ــه اســتفاده از این گون ب
ــگاهي،  ــات آزمایش ــتفاده از حیوان ــه اس ــز ک ــواردي نی در م
ــنجه  هــاي کمینــه   ضــروري بــه  نظــر می رســد، رعایــت سَ
اي یــا اســتانداردهاي حداقلــي در تأمیــن فضــاي نگهداري، 
ــهاي  ــتن از تنش  ــز کاس ــگاه و نی ــت جای ــوراک و بهداش خ
ــي  ــل شــده و حت ــر تبدی ــي انکارناپذی ــه ضرورت محیطــي ب
ــات  ــق اقدام ــات دقی ــر توضیح ــي، ذک ــاالت تحقیق در مق
صــورت  گرفتــه در زمینــه تأمیــن آســایش حیوانــات 
ــل  ــن قبی ــر از ای ــي  ناپذی ــي جدای ــه جزئ ــگاهي، ب آزمایش

ــل شــده اســت. ــاالت تبدی مق
حیوانات خانگي

ــه  ــج اصــل آسایشــي در نگهــداري همــة گون ــرآوردن پن ب
 هــاي جانــوري بــه  ویــژه حیوانــات خانگــي، ضــروري مي-

باشــد:
 1- نیاز به محیط مناسب،

 2- نیاز به جیرة غذایي مناسب، 

58



3- نیاز به بروز الگوهاي رفتار طبیعي،
 4- نیــاز بــه اِســکان بــه  همــراه یــا جــدا از گونــه  هــاي 
ــه  ــته ب ــه )بس ــاي هم گون ــي اعض ــا حت ــر ی ــوري دیگ جان
شــرایط رفتــاري حیــوان(، 5- نیــاز بــه محافظــت در برابــر 
ــن حســاب، انجــام  ــا ای ــج و آســیب و بیمــاري. ب درد و رن
ــُبري،  ــد گوش  ــي، مانن ــالح زیبای ــه  اصط ــاي ب ــي  ه جراح
ــع  ــراي قط ــره ب ــي حنج ــن و جراح ــع ناخ ــري، قط دُم ُب
ــازي،  ــاي نابارَورس ــز جراحی ه ــگ و نی ــارس س ــداي پ ص
ــار  ــراز رفت ــاي اِب ــن ابزاره ــان رفت ــب از می ــون موج چ
ــا اصــول رفاهــي مــي- طبیعــي جانــور می شــوند، مغایــر ب

ــند. باش
چنانچــه بــراي پایــان دادن بــه درد موجــود یــا پیشــگیري 
مرگ یــاري  یــا  مرگــي  بِــه   اجــراي  آینــده،  رنــج  از 
ــق  ــت دقی ــد، رعای ــدا کن ــرورت پی )euthanasia(  ض
ــراي  ــه در اج ــا منطق ــور ی ــر کش ــّوب ه ــت هاي مص سیاس
ایــن رونــد بــر روي حیــوان و اطمینــان از مــرگ بــي  درد و 

ــروري می باشــد. ــریع، ض س
حیات وحش 

تلــه  گــذاری بــرای شــکار حیوانــات حیــات وحــش اغلــب 
ــا اســتخراج مــواد  ــه  منظــور اســتفاده از پوســت و خــز ی ب
ــام  ــدوراه )perineal gland( انج ــدهء میان  ــر از غ معط
می گیــرد. آســیب شــدید بدنــی کــه حیــوان بــه  دام افتــاده 
ــرار  ــودرو و ق ــدن دِر خ ــته ش ــد بس ــد، مانن ــه می کن تجرب
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــن انگشــت در الِی در اســت؛ ب گرفت
آدمــی ایــن درد را بــرای چنــد ثانیــه تحمــل می کنــد ولــی 
حیــوان بــه  دام افتــاده، ســاعت ها و روزهــا، بــا دردی جــان-

ــد. ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــرآور، دس کاه و زج
ــاغ  ــوران در ب ــی جان ــط زندگ ــی محی ــای اصل نیازمندی ه
ــه  ــورد توج ــا م ــاخت آن ه ــی و س ــه در طراح ــها، ک  وحش 
ــان  ــایه  ب ــی؛ س ــای کاف ــد از: فض ــد، عبارتن ــرار می گیرن ق
ــا  بــرای حفاظــت از شــرایط نامســاعد جــّوی؛ ســازگاری ب
ــور، مراقــب و  شــرایط زندگــی طبیعــی؛ امنیــت بــرای جان
 environmental( بازدیــد کننــده؛ غنی  ســازی محیــط
ــاختمانی و  ــرات س ــتفاده از تغیی ــا اس enrichment( ب
بکارگیــری وســایل و ابزارهــای ســرگرم  کننــده بــه  منظــور 

ــوان. ــی حی تأمیــن ســالمت روان
آبزيان 

ــر  ــن ه ــتند، بنابرای ــاس درد هس ــه احس ــادر ب ــان ق ماهی
ــود،  ــا وارد ش ــه آن ه ــری ب ــن ماهی گی ــه در حی ــیبی ک آس
از نظــر آســایش جانــوران و اتــالف منابــع غذایــی آدمیــان 
ــر  ــری، از نظ ــهای ماهی گی ــی روش  ــت دارد. در برخ اهمی
صیــد گونــه  هــای غیــر هــدف نیــز اتــالف منابــع وجــود 
دارد؛ در بعضــی از بخش ــهای شــیالتی، ماننــد صیــد میگــو 
ــی از  ــش کوچک ــط بخ ــاید فق ــیری، ش ــق گرم س در مناط

صیــد )30-10 درصــد( بــه  اصطــالح، بــه  درد بخــور باشــد. 
دور ریختــن » صیدهــای جانبــی غیــر هــدف « یــک نــوع 
ــده، صنعــت ماهــی- ــی اســت کــه در آین دوراهــی اخالق

ــر خواهــد کــرد. ــش از پیــش، درگی ــری را بی گی
ماهیــان پرورشــی کــه در قفــس  هــای شــناور ســاحل دریــا 
ــه- ــیرین، نگ ــتخرهای آب ش ــا در اس ــد ی ــرورش می یابن پ

ــی  ــای گوناگون ــش  ه ــت تن ــن اس ــوند، ممک داری می ش
ــد از: تراکــم  ــا عبارتن ــه برخــی از آن ه ــد ک ــل نماین را تحمّ
بیــش از حــد معمــول؛ شــکار شــدن بــه  وســیلة جانــوران 
ــت  ــه  عل ــال آن ب ــاری و انتق ــواع بیم ــروز ان ــکارگر؛ ب ش
تراکــم بــاال؛ ناتوانــی مهاجــرت در فصــل تولیــد مثــل؛ ســر 
و صــدای قفــس یــا صداهــا و لرزش ــهای اطــراف اســتخر 
ــن  ــه ســطوح پایی ــی شــنا کــردن ب پرورشــی؛ عــدم توانای
آب در هنــگام طوفــان یــا تالطــم آب دریــا؛ تنــش جابــه  
جایــی یــا انتقــال از محــل پــرورش بــه اســتخر دیگــر یــا 

ــازار؛ همنــوع  خــواری. ب
پرندگان صنعتی 

مهمتریــن چالش ــهای پــرورش صنعتــی و متراکــم پرنــدگان 
عبارتنــد از: محرومیــت پرنــدگان از بــروز رفتارهــای طبیعی 
ماننــد خــوراک  جویــی و النــه  ســازی؛ نــوک  چینی یــا قطع 
منقــار؛ اِعمــال برنامــه  هــای روشــنایی کــه گاهــی بــه 24 
ســاعت شــبانه  روز در طــی هفتــه  هــای متوالــی می رســد؛ 
وقــوع اختــالالت رفتــاری از جملــه هــم نــوع  خــواری یــا 
کانیبالیــزم بــه  علــت تراکــم بــاال در قفــس یــا در سیســتم 
ــا  ــر وزه ب ــردن جوجــه  هــای یک  ــن ب ــرورش بســتر؛ از بی پ
روش ــهای بی رحمانــه )دفــن جوجــه هــای زنــده یــا ریختــن 
جوجــه  هــای زنــده در دســتگاهي شــبیه چــرخ گوشــت بــه  
ــور در  ــازی طی ــدوم  س ــت(؛ مع ــودر گوش ــد پ ــور تولی منظ
مواقــع شــیوع آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــا اجــرای 
نادرســت گوگــرد گــذاری در ســالن پرورشــی و ســپس دفن 
طیــورِ بعضــاً زنــده یــا نیمــه  جــان؛ پَرریــزی یــا تولَک َبــری 
مرغ هــای تخمگــذار و مــادر بــا اِعمــال محدودیــت غذایــی 
کــه بــا هــدف افزایــش تولیــد تخــم  مــرغ انجــام می شــود؛ 
برنامــه  هــای محرومیــت آب و غــذای طیــور مــادر )گاهــی 
ــش وزن  ــری از افزای ــور جلوگی ــه  منظ ــاعت( ب ــا 48 س ت
ــد  ــش تولی ــا و کاه ــراف تخمدان ه ــی در اط ــع چرب و تجم
ــه  ــدگان ب ــال پرن ــی در انتق ــهای رفاه ــرغ ؛ چالش  ــم  م تخ

کشــتارگاه و در مراحــل گوناگــون کشــتار.
دامهای پرورشی 

ــت  ــده اس ــبب گردی ــا س ــم دامه ــی متراک ــامانة پرورش س
کــه وقــوع بیماری هایــی ماننــد ورم پســتان، لنگــش، کبــد 
ــد  ــش یاب ــوز افزای ــیدوز و ِکت ــیمی، اس ــو کلس ــرب، هیپ چ
ــودن تولیــد شــیر و  ــاال ب کــه علــت اغلــب ایــن مــوارد، ب
تحمــل شــرایط نامســاعد جایــگاه اســت. از چالــش  هــای 
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مهــم دیگــر، قطــع دُم گوســاله  هــا یــا قطــع دنبــهء گوســفندان بــه  منظــور جلوگیــری از جمــع شــدن مدفــوع در ناحیــهء 
زیــر دُم؛ شــاخ بُری و شــاخ  ســوزی؛ داغ زدن بــر پیشــانی یــا بــر روی بــدن دام بــرای شناســایی؛ اختــه کــردن دام نــر )بــه  
 veal( ؛ پــرورش گوســاله  هــای شــیرپَروار)روش جراحــی یــا کار گذاشــتن حلقــهء الســتیکی در اطــراف طنــاب اســپرماتیک
calves( بــه  منظــور تولیــد گوشــت ســفید، نــرم و ُتــرد، کــه همــة عمــر کوتــاه خــود را تــا زمــان اعــزام بــه کشــتارگاه، در 
ــهای رفاهــی متعــدد  ــه شــیر کــم  آهــن منحصــر می شــود؛ چالش  ــد و خــوراک شــان ب ــه  ســر می برن یــک قفــس تنــگ، ب
در انتقــال دام بــه کشــتارگاه، اِســکان در جایــگاه موقــت پیــش از کشــتار، بیهــوش  ســازی قبــل از کشــتار و نحــوهء کشــتار 

نیــز حائــز اهمیــت هســتند.
 منبع مورد استفاده
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مقدمه:
ســل یــک بیمــاری مزمــن و مســری اســت کــه توســط 
گونه هــای متعــدد مایکوباکتریــوم ایجــاد مــی شــود 
ــک  ــان ی ــل در انس ــاری س )Lachnik,2002:2(. بیم
ــه  ــد ب ــی باش ــان م ــزارش در کل جه ــل گ ــاری قاب بیم
ــن بیمــاری  ــی ای ــل ســازمان بهداشــت جهان ــن دلی همی
را جــزء بیماری هــای اســتراتژیک در جهــان عنــوان مــی 
ــی  ــتعداد باالی ــد )Nakajima,1993:2(. شــترها اس کن
ــر  ــا در ســال های اخی ــد ام ــه ســل نداشــته ان ــال ب در ابت
افزایــش تعــداد مــوارد آن در برخــی کشــورها مثــل 
 J. A. ( اســپانیا ،)Littlewood, 1888:3(کشــور مصــر
Infantes-Lorenzo و هنــد مشــاهده شــده اســت. 
مایکوباکتریــوم توبرکلوزیــس، مایکــو باکتریــوم بویــس و 
ــوم  ــول ) مایکوباکتری ــر معم ــای غی ــوم ه ــو باکتری مایک
کانزاســی، مایکوباکتریــوم اکــوا، مایکوباکتریــوم فرتویتــوم 
جایــگاه  بســتر  از  ســمگمتیس(  مایکوباکتریــوم  و 
 Elmossalami, Siam et(اســت شــده  جــدا 
ــر اســاس گــزارش اعــالم  ــن ب al.,1971:253(.  همچنی
شــده توســط OIE، مایکوباکتریــوم توبرکلوزیــس، مایکو 
باکتریــوم بویــس، مایکوباکتریــوم کاپــری، مایکوباکتریــوم 
میکروتــی، مایکوباکتریــوم پینیپــدی از شــترها جــدا شــده 
ــا توجــه  اســت )Wernery and Kinne,2012:1(. ب
ــرورش  ــمگیر پ ــش چش ــداری و افزای ــت نگه ــه اهمی ب
ــردم در  ــای م ــن تقاض ــاال رفت ــز ب ــران و نی ــتر در ای ش
اســتفاده از محصــوالت بدســت آمــده ازشــتر، حــال 
ــل  ــاری س ــده بیم ــال دهن ــوان انتق ــه عن ــتر ب ــر ش اگ

ــه انســان باشــد از ایــن منظــر خطــر جــدی بهداشــت  ب
عمومــی را تهدیــد می کنــد. بــر اســاس مطالعــات 
میدانــی نویســندگان، تاکنــون هیــچ گــزارش رســمی در 
مــورد شناســایی بیمــاری ســل در شــتر در کشــور ارائــه 
نشــده اســت، بنابرایــن توجــه بــه ایــن بیمــاری ســل در 

ــد. ــی باش ــال ضــروری م ــترهای کشــور کام ش
     بررسی انجام شده و روش کار :

در پــی گــزارش یــک مــورد ســل غیــر توبرکولینــه 
ــان از  ــتان کرم ــم اس ــتان ب ــی دام شهرس در کشــتارگاه صنعت
گلــه شــتر 15 نفــره مشــکوک بــه ســل مــورد شناســایی قــرار 
ــازمان  ــا س ــای الزم ب ــی ه ــام هماهنگ ــس از انج ــت. پ گرف
ــیون در  ــرای توبرکلیناس ــه اج ــم ب ــور تصمی ــکی کش دامپزش
ــده روش  ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــد. ب ــتر ش ــه ش گل
ــن  ــطح بی ــا در س ــتر ه ــرای ش ــل  ب ــری س ــمی غربالگ رس
ــه  ــا توجــه ب الملــل تســت توبرکولیــن پوســتی مــی باشــد. ب
اینکــه ناحیــه زیــر بغــل نســبت بــه قســمت هــای دیگــر بــدن 
در شــتر دارای حساســیت باالیــی مــی باشــد ایــن قســمت از 

ــد.  ــرای انجــام تســت انتخــاب گردی ــدن ب ب
ــه  ــط موسس ــده توس ــد ش ــی تولی ــن مرغ توبرکولی
ــدی در  ــل جل ــر داخ ــی لیت ــم میل ــک ده ــزان ی ــه می رازی ب
ســمت چــپ ناحیــه زیــر بغــل بــدن و توبرکولیــن گاوی تولیــد 
شــده در موسســه رازی بــه میــزان یــک دهــم میلــی لیتــر در 
ســمت راســت ناحیــه زیــر بغــل بــدن بصــورت داخــل جلــدی 

تزریــق گردیــد )تصویــر شــماره 1(.

تصوير1: انجام تست توبرکولیناسیون در ناحیه زير 
بغل بدن شتر

ــام  ــد از انج ــاعت بع ــت 72 س ــه تس ــت نتیج قرائ
تســت هماننــد پروتــکل مربــوط بــه تســت ســل در گاو انجــام 

ــد. گردی
نتیجه گیری:

ــتر   ــر ش ــه، دو نف ــن گل ــتر ای ــر ش ــداد 15 نف از تع
)13,3 درصــد گلــه ( بــا داشــتن اختــالف تفــاوت توبرکولیــن 
ــر  ــر و 12 میلیمت ــن گاوی 7 میلیمت ــا توبرکولی ــتانداری ب پس
ــر شــماره  ــد ) تصوی ــور ســلی شناســایی گردیدن ــوان راکت بعن
ــالغ  ــدار و اب ــه دام ــت ب ــه تس ــالم نتیج ــا اع ــپس ب 2( و س
اخطارهــای قانونــی دو نفــر شــتر بــه نزدیــک تریــن کشــتارگاه 
ــم( جهــت کشــتار  ــی دام شهرســتان ب دام ) گشــتارگاه صنعت

ــد. ــال گردیدن ارس
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تصوير2: قرائت نتیجه تست سل

در یــک نفــر شــتر راکتــور ســلی کشــتار شــده  ضایعــات ســل در ریــه، کبــد و کلیــه مشــاهده گردیــد ) تصویــر شــماره 3(.  نمونه هــای 
مــورد نیــاز جهــت بررســی دقیــق آزمایشــگاهی برداشــت و بــه مرکــز ملــی تشــخیص و آزمایشــگاه هــای مرجــع ســازمان دامپزشــکی 

کشــور ارســال گردید.
بــا توجــه بــه نتایــج تســت جلــدی توبرکولیــن و همچنیــن مشــاهده ضایعــات کشــتارگاهی هــم در یــک نفــر شــتر کشــتار شــده در 
کشــتارگاه شهرســتان بــم )ســل غیرتوبرکولینــه( و هــم در شــتر کشــتار شــده راکتــور، پیشــنهاد مــی گــردد در صــورت گــزارش ســل 
ــون  ــی و تســت جلــدی مقایســه ای توبرکولیــن در کان ــه ردیاب ــا هماهنگــی ســازمان دامپزشــکی نســبت ب کشــتارگاهی در شــتر، ب

بیمــاری اقــدام گــردد.

تصوير3: ضايعات سل در ريه، کبد و کلیه شتر راکتور سلی

بحث :
در حیوانــات زنــده، تشــخیص بالینــی ســل بدلیــل عــدم وجــود عالیــم خــاص اغلــب دشــوار اســت. بنابرایــن تســت هــای 
قبــل از مــرگ بصــورت کمکــی بــرای تاییــد تشــخیص مفیــد مــی باشــند. هیچکــدام از آزمایشــاتی کــه هــم اکنــون در دســترس 

.)Wernery and Kinne,2012:5( اســت را نمــی تــوان بــا اطمینــان در ســل شــتر اســتفاده نمــود
در یــک مطالعــه کشــتارگاهی در اتیوپــی شــواهدی مبنــی بــر شــیوع 10 درصــدی در شناســایی ضایعــات عمــده در 906 
نفــر شــتر بــه ظاهــر ســالم نشــان داده شــده اســت)Wernery and Kinne,2012:5(. در مطالعــه حاضــر میــزان شــیوع بیمــاری 

در گلــه بــا اســتفاده از تســت توبرکولیــن 13 درصــد بــود ولــی تعــداد شــتر مــورد مطالعــه محــدود بــود.
در ســال 1987 مصطفــی در یــک بررســی مختصــر اظهــار داشــت کــه ایــن بیمــاری بیشــتر در شــتر هــای مزرعــه و در 
آنهایــی کــه بصــورت بســته در مجــاورت گاوهــا هســتند مشــاهده مــی شــود امــا بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن بیمــاری در بیــن شــتر 
هــای عشــایری نــادر مــی باشــد و ایــن نشــان مــی دهــد کــه تمــاس نزدیــک باعــث تســهیل انتقــال بیــن حیوانــات اهلــی ) مخــزن 
و ناقــل( مــی شــود )Wernery and Kinne,2012:5(. در ایــن مطالعــه دامــداری بــه علــت عــدم وجــود حصــار احتمــال ارتبــاط 
شــتر هــا بــا حیوانــات حیــات وحــش وجــود داشــت و ایــن مــی توانــد یــک فاکتــور خطــر بــرای ابتــال ایــن گلــه بــه بیمــاری باشــد. 
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راه اندازی تســت تشــخیصی ایمونوهیستوشــیمی 
ــتان  ــون گاوی دراس ــاری جن ــش بیم ــرای پای ب

خراســان رضــوی
 دکتــر زهــرا موســوی، دکتــرای عمومــی دامپزشــکی، دکتــری

ــوژی دامپزشــکی ، اســتادیار دانشــکده      تخصصــی پاتول
دامپزشکی فردوسی مشهد

 zmoosavi@um.ac.ir  : پست الکترونیکی
 دکتــر مجتبــی عاشــوری،دکترای عمومــی دامپزشــکی، دکتــری
ــد دارو و درمــان اداره ــناس واح ــوژی، کارش ــی پاتول  تخصص

ــان رضــوی ــتان خراس  کلدامپزشــکی اس
mogtabaashouri1352@gmail.com   : پست الکترونیکی 

مقدمه:
ــا آنســفالوپاتي اســفنجي شــکل گاوي بیمــاري ــون گاوي ی  جن
 اعصــاب مرکــزي قابــل انتقــال گاو کشــنده و دژنراتیــو سیســتم
 بــوده، از آنجــا کــه اســتفاده از بافــت هــاي مخاطــره آمیــز دام
 مبتــال بــه جنــون گاوی مــي توانــد باعــث انتقــال بیمــاری بــه
 انســان شــود، لــذا اهمیــت فــوق العـــاده اي از نظـــر بهداشـــت
 عمـــومي پیـــدا نمـــوده و همچنـــین می تواند از نظر تجـــارت
ــورهای ــرای کش ــي را ب ــت هائ ــي محدودی ــدات دام  دام و تولی
 درگیــر ایجــاد نمایــد. در ایــن طــرح از مجمــوع 100 راس گاو
ــگ ــه هــای الزم اخــذ شــده و ســپس رن  واجــد شــرایط، نمون
ــز و ــه هــای مغ ــزی ایمونوهیستوشــیمی، در دو گــروه نمون  آمی
 نمونــه هــای روده انجــام شــد. نتایــج بدســت آمــده از مطالعــه
ــه مغــز و روده مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه در  تعــداد 100 نمون
 ایــن طــرح ، نشــان داد کــه تمامــی نمونــه هــا از نظــر آلودگــی
ــی ژن  ــه آنت ــهBSEب ــتیابی ب ــزوم دس ــی باشــند. ل ــی م   منف
 روش هــای آزمایشــگاهی دقیــق و مــورد قبــول مجامــع جهانــی
 کــه بتوانــد مــدارک و مســتندات ضــروري جهــت تعییــن
ــه ــاری ارائ ــن بیم ــه ای ــی ب ــاظ آلودگ ــور از لح ــگاه کش  جای
 نمایــد، قابــل اهمیــت بــوده و در ایــن میــان روش تشــخیصی
ــای ــی از روش ه ــوان یک ــد بعن ــی توان ــیمی م  ایمونوهیستوش

مــورد تاییــد مجامــع بیــن المللــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
ــا آنســفالوپاتي اســفنجي شــکل گاوي بیمــاري  ــون گاوي ی جن
ــال  ــل انتق ــزي قاب ــاب مرک ــتم اعص ــو سیس ــنده و دژنراتی کش
ــا 5  ــاري 4 ت ــن بیم ــون ای ــن دوره کم ــد. میانگی گاو مي باش
ســال بــوده و معمــوال یــک هفتــه تــا چنــد مــاه پــس از بــروز 
ــد  ــی باش ــراه م ــار هم ــرگ گاو بیم ــا م ــي ب ــانه های بالین نش
ــاي  ــاري در دام هــ ــن بیمـ )Sakudo, 2016: 901). ایــ
بـــالغ در هــــر دو جـــنس نــــر و مـــاده مــشاهده شــــده و 
حساســیت تمامــي نژادهــا در برابــر ابتــالء بــه بیمــاري یکســان 
مهمتـــرین   .(Gavier-Widén, 2005: 509) اســت
نـــشانه های بیمـــاري جنـــون گــــاوي اختالالت حرکتي، تغییر 
در رفتــار و ایجــاد حــاالت غیرمعمــول، حساســیت زیــاد نســبت 
ــور ناگهانــي، کاهــش وزن علــي رغــم  بــه صــدا، مالمســه و ن

وجــود اشــتها، عالئــم عصبــي، لگــد زدن هنــگام شــیر دوشــي، 
کاهــش تولیــد شــیر، تغییــرات رفتــاري ماننــد تشــویش، 
حرکـــت بـــا ســرافتاده بــه پاییــن، حــرکات زیــاد گوش هــا، بي 
ــه ســطح دیگــر و  ــور از درهــا و از یــک ســطح ب ــي در عب میل
ــه مي باشــد. از آنجــا کــه اســتفاده از بافت هــاي  ــه حمل میــل ب
ــث  ــد باع ــون گاوی مي توان ــه جن ــال ب ــز دام مبت ــره آمی مخاط
انتقــال بیمــاری بــه انســان شــود، لــذا اهمیــت فــوق العـــاده اي 
از نظـــر بهداشـت عمـومي پیـــدا نمـوده و همچنـین می تواند از 
نظــر تجـــارت دام و تولیــدات دامــي محدودیت هایــي را بــرای 
(Zachary, 2012: 810)کشــورهای درگیــر ایجــاد نمایــد
ــه  ــتیابی ب ــزوم دس ــاط ل ــن ارتب   (Koo, 2001:25). در ای
روش هــای آزمایشــگاهی دقیــق و مــورد قبــول مجامــع جهانــی 
کــه بتوانــد مــدارک و مســتندات ضــروري جهــت تعییــن 
ــن  ــوده و در ای ــت ب ــل اهمی ــد، قاب ــه نمای ــور ارائ ــگاه کش جای
ــوان  ــد بعن ــیمی می توان ــخیصی ایمونوهیستوش ــان روش تش می
یکــی از روش هــای مــورد تاییــد مجامــع بیــن المللــی مــد نظــر 

. (Porcario, 2011: 376)ــرد ــرار گی ق

شــکل شــماره 1. )تصویــر ســمت چــپ( نمونــه کنتــرل مثبــت 
ــو  ــوژن دای آمین ــر رســوب کروم ــز گاو. در تصوی BSE در مغ
ــه رنــگ قهــوه ای رنــگ در ســلول هــای عصبــی  بنزیدیــن ب
)فلــش هــای نشــان داده شــده در تصویــر( مشــاهده مــی شــود. 
ــت(  ــمت راس ــر س ــیمی. )تصوی ــزی ایمونوهیستوش ــگ آمی رن
نمونــه منفــی مغــز در گاو. در تصویــر رســوب کرومــوژن قهــوه 
ــگ  ــد. رن ــاهده نش ــی مش ــای عصب ــلول ه ــگ در س ای رن
ــی  ــه افق ــی 400 × )میل ــیمی. بزرگنمای ــزی ایمونوهیستوش آمی

ــه طــول 50 میکــرون(. ب
مواد و روش کار:

در ایــن طــرح از گاوهــای داراي نشــانه های مشــکوک عصبــي 
درمانگاهــي و مقــاوم نســبت بــه درمــان، زمیــن گیــری، 
کشــتار  شکســتگي ها،  از  ناشــي  حرکتــي  ناهنجاري هــای 
اضطــراری، گاوهـــاي تلـــف شـــده در حیــن حمــل و نقــل و 
گاوهـــائي کـــه در بازرســي قبــل از کشــتار حذفــي اعالم شــده 
بودنــد،  نمونــه گیــری از ناحیــه obex مغــز و همچنیــن نمونــه 
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ــش  ــر از بخ ــانتی مت ــول 10-5 س ــه ط ــرداری از روده ب ب
ــوع 100  ــوم( از مجم ــای ایلئ ــک )انته ــای روده کوچ انته
راس گاو واجــد شــرایط، انجــام و بالفاصلــه نمونه هــای 
ــد.  ــرار داده ش ــد ق ــر 10 درص ــن باف ــده در فرمالی ــذ ش اخ
ــه  ــا تهی ــت ت ــه آماده ســازی باف ــن تهی ســپس مراحــل روتی
ــا اســتفاده  قالب هــای پارافینــه و بــرش نمونه هــای بافتــی ب
از میکروتــوم بــه ضخامــت 5 میکــرون انجــام شــد و ســپس 
برش هــا بــر روی الم هــای پلی ال-الیزینــه قــرار داده شــد. 
ــیمی،  ــزی ایمونوهیستوش ــگ آمی ــل رن ــام مراح ــت انج جه
ــای  ــروه نمونه ه ــا در دو گ ــده از نمونه ه ــه ش ــای تهی الم ه
مغــز و نمونه هــای روده دســته بندی شــده و ســپس مراحــل 
ــی  ــا آبرســانی انجــام شــد. پــس از آن بازیاب شفاف ســازی ت
ــوالر  ــی م ــا اســتفاده از ســدیم ســیترات 10 میل ــی ژن ب آنت
و مایکروویــو بمــدت مــدت 20 دقیقــه انجــام، ســپس 
اســالیدها بــه مــدت 20 دقیقــه خنــک شــدند. پــس از چهــار 
 Serum و PBS بــار شستشــو در آب مقطــر و یــک بــار در
ــس از  ــد. پ ــام ش ــه انج ــدت 30 دقیق ــه م  Blocking ب
ــا  ــا ب ــیون نمونه ه ــدد، اینکوباس ــوی مج ــه شستش دو مرحل
ــادی اولیــه رقیــق شــده بــه نســبت 1/200 در دمــای  آنتی ب
یخچــال )چهــار درجــه ســانتیگراد( و بمــدت یــک شــبانه روز 
 Hycult HM5011 Prion PrPSC,( انجــام گرفــت
ــه بــالک  ــار شستشــو مرحل mAb 1.5D7(. پــس از دو ب
انجــام  شــد. ســپس  Proxidase بمــدت 10 دقیقــه 
نمونه هــا بــا محلــول PBS دو بــار شستشــو داده شــده 
 Abcam Ab97023 1mg(( از آنتــی بــادی ثانویــه
رقیــق   )Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP
ــدت 30  ــه م ــاق و ب ــای ات ــبت 1/200 در دم ــه نس ــده ب ش
دقیقــه استفاده شــد. پــس از دو بــار شستشــوی نمونــه هــا از 
محلــول کار آمــاده شــده DAB قهــوه ای رنــگ بــه مــدت 
ــدد  ــوی مج ــار شستش ــس از دو ب ــد. پ ــه استفاده ش 3 دقیق
نمونه هــا بــا رنــگ هماتوکســیلین مایــر رنگ آمیــزی و 
ســپس مراحــل آبگیــری، شــفاف ســازی و چســباندن المــل 
ــورد  ــوری م ــا توســط میکروســکوپ ن انجــام، ســپس الم ه
ــی  ــت و منف ــرل مثب ــا کنت ــج ب ــه و نتای ــرار گرفت ــه ق مطالع

مقایسه شــد.
نتايج و بحث:

ــز و  ــه مغ ــداد 100 نمون ــه تع ــده از مطالع ــت آم ــج بدس نتای
ــه در ایــن طــرح، نشــان داد  ــرار گرفت روده مــورد مطالعــه ق
 BSE کــه تمامــی نمونه هــا از نظــر آلودگــی بــه آنتــی ژن
ــه  ــادی ثانوی ــی ب ــتفاده از آنت ــل اس ــند. بدلی ــی می باش منف
)HRP( و کرومــوژن DAB در نواحــی کــه آنتــی ژن 
BSE حضــور داشته باشــد، بایــد کرومــوژن در ســطح ســلول 
ــوه ای  ــوژن قه ــتفاده از کروم ــل اس ــوده و بدلی ــوب نم رس
رنــگ، رســوب در زیــر میکروســکوپ نــوری بــه رنــگ قهــوه 
ــای  ــدام از نمونه ه ــر در هیچک ــن ام ــه ای ــود ک ــده ش ای دی

ــز و روده مشــاهده نشــد. مغ
در ایــن طــرح بــا هــدف راه انــدازی ایــن تســت تشــخیصی 
ــن  ــالح بی ــع ذیص ــد مراج ــورد تایی ــه م ــور، ک ــم در کش مه
المللــی نظیــر OIE و FAO اســت، می باشــد. بــرای ایــن 
 HM5011 Prion ــال ــادی مونوکلون ــی ب ــور از آنت منظ
PrPSC, mAb 1.5D7 شــرکت Hycult اســتفاده 
ــت  ــال و جه ــادی (IgG2b( مونوکلون ــی ب ــن آنت ــد، ای ش
ــای  ــوژن BoPrP153-165 در نمونه ه ــایی ایمیون شناس
ــد. در  ــتفاده می باش ــل اس ــوش قاب ــانان و م ــان، گاوس انس
ایــن طــرح بــه منظــور بررســی دقیــق، از تعــداد 100 نمونــه 
ــی  ــی نواح ــا آلودگ ــد ت ــتفاده ش ــوم( اس ــای ایلئ روده )انته
مــورد  دام  خوراکــی  عفونــت  در   Peyer’s Patches
بررســی قــرار گیــرد و همانطــور کــه نتایــج نشــان داده اســت 
تمامــی نمونــه هــا منفــی بودنــد. مطابــق بــا تحقیــق مشــابه 
ای کــه توســط Bergstrom و همــکاران در ســال 2006 
بــا آنتــی بــادی مونوکلونــال مذکــور صــورت گرفــت آن هــا 
ــوده  ــد کــه در آلودگــی خوراکــی همســترهای آل نشــان دادن
شــده بــا اســکراپی در مــدت بســیار کوتاهــی پــس از آلودگی 
ــون را  ــا پری ــی ب ــی Peyer’s Patches روده آلودگ نواح
ــد  ــان می دهن ــی نش ــه خوب ــیمی ب در روش ایمونوهیستوش
)Bergstrom, 2006: 126(. همچنیــن در ایــن تحقیق 
ــده  ــکوک کشتارش ــای مش ــز از گاوه ــه مغ ــداد 100 نمون تع
ــی  ــا اســتفاده از آنت ــی مشــهد، اخــذ و ب در کشــتارگاه صنعت
ــیمی  ــه روش ایمونوهیستوش ــور ب ــال مذک ــادی مونوکلون ب
ــان  ــی نش ــن بررس ــج ای ــت، نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــا پریــون  داد، تمامــی نمونه هــای فــوق از لحــاظ آلودگــی ب
ــکاران در  ــند. Cordes و هم ــی می باش ــون گاوی منف جن
ــای  ــر روی نمونه ه ــابه ب ــق مش ــک تحقی ــال 2008 در ی س
مونوکلونــال  آنتی بــادی  همســتر  و  گوســفند  گاو،  مغــز 
ــه  ــد ک ــه گرفتن ــد و نتیج ــی قرار دادن ــورد بررس ــور را م مذک
ــیمی  ــا روش ایمونوهیستوش ــادی ب ــی ب ــن آنت ــتفاده از ای اس
ــزی  ــگ آمی ــوی در رن ــش ق ــوب و واکن ــیار مطل ــج بس نتای
ــا  ــه همراه داشــت )Cordes, 2008:106(. در نتیجــه ب ب
ــم و  ــش مه ــون گاوی و نق ــاري جن ــت بیم ــه اهمی ــه ب توج
حیاتــي آن در بهداشــت عمومي و تجارت جهـــاني، در حـــال 
حاضـــر تجـــارت گوشـــت و تولیـــدات دامـــي از کشورهاي 
نامـشخص توسط مراجـــع بـین المللـي بـا محـدودیت هـاي 
جـــدي مواجـــه گردیـده اســـت. ایـن مراجـــع، کشورها را از 
ــدي  ــارزه اي، طبقه بن ــي و مب ــات مراقبت ــام اقدام ــر انج نظ
ــواري  ــا دش ــي، ب ــال آلودگ ــود احتم ــورت وج ــوده، درصـ نم
هــاي زیــادي در زمینــه تجــارت روبــرو خواهنــد شــد. روش 
ــه مــدارک و  ــر ارائ ــد عــالوه ب ایمونوهیستوشــیمی مــی توان
ــی جهــت  ــول جوامــع جهان مســتندات ضــروري و مــورد قب
تعییــن جایــگاه کشــور از لحــاظ ســطح آلودگــی، در زمینــه 
ــه  ــورهایی ک ــاری در کش ــن بیم ــی ای ــه کن ــرل و ریش کنت
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ــد. ــزایی داشته باش ــش بس ــند، نق ــر می باش ــاری درگی ــا بیم ــاال ب احتم
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اثــرات   هیســتوپاتولوژيکي  بررســي 
بیضــه  بافــت  روي  بــر    E ويتامیــن
ــا  ــان ب ــت درم ــي تح ــهاي صحراي درموش

فلوکســتین  داروي 
توحید جلیلی نصرابادی

دکترای عمومی دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسالمی واحدتبریز 
 Drjalili65@gmail.com( پست الکترونیکی

ــت  ــو هی ــکی ، عض ــی دامپزش ــرای عموم ــي دکت آرش خاک
اســالمي  آزاد  دانشــگاه  دامپزشــکي  دانشــکده  علمــی 

واحدتبریــز، بخــش پاتولــوژي
رویــا اســالم زاده خیــاوی دکتــری عمومــی پزشــکی ، 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اردبیــل     
ــگاه آزاد  ــی دامپزشکی،دانش ــرای عموم ــی دکت ــرزام هاتف ف

ــز ــد تبری ــالمی واح اس
سابقه و هدف 

ــذب  ــي بازج ــد ه اختصاص ــک مهارکنن ــتین ی  داروي فلوکس
ســروتونین اســت . ایــن دارو در درمــان بیماریهــاي عصبــي 
مثــل اختــالالت وســواس ناخواســته ، پراشــتهایي، ناهنجــاری 
ــرات جانبــي آن  ــه اث ــا توجــه ب هــای عصبــي وافســردگي، ب
بــر محورهــاي آندوکرینــي بــدن دارای اثــرات بســیار مهمــی 
مــی باشــد . در ایــن تحقیــق اثــر داروي فلوکســتین بــر محور 
هیپوفیز-گنــاد و رونــد اســپرماتوژنز و  همچنیــن تاثیــر تجویــز 
ویتامیــن E بــه همــراه دارو مــورد بررســي قــرار گرفته اســت. 

مواد و رو ش ها
 ایــن تحقیــق به صــورت تجربي بــر روي 40 ســر موش)وزن 
250± 10 گــرم( صحرایــي نــر بالــغ از نــژاد ویســتاردر چهــار 
گــروه انجــام گردیــد  گــروه اول مــوش هــای گــروه کنتــرل 
کــه ســالین نرمــال دریافــت کردنــد. گــروه دوم مــوش هایــی 
کــه داروی فلوکســیتین بــه میــزان  10mg/kg یــک 
ــد. گــروه ســوم مــوش هایــی کــه  ــار در روز دریافــت کردن ب
ــار در روز  ــک ب ــزان mg/kg  100  ی ــه می ــن E ب ویتامی
دریافــت کردنــد وگــروه چهــارم گــروه درمانــي موشــهایی کــه 
mg/ ــزان ــه می ــازه ب ــن E ت ــان از ویتامی ــه صــورت توام ب

kg 100و داروی فلوکســیتین بــه میــزان  10mg/kg یــک 
بــار در روز دریافــت کردنــد. مــدت زمــان ایــن آزمایــش بــرای 
همــه گــروه هــا بــه منظــور بررســی اثــرات بــر روی موشــها  

بیســت وهشــت روز تعییــن گردیــد . 
ــتار ، 250±10  ــر ویس ــوش رت ن ــر م ــق از 40 س در تحقی
گرمــي اســتفاده گردیــد کــه بــه صــورت تصادفــي بــه 4گــروه 
ــا  ــح ت ــاعت 7صب ــا ازس ــد. چراغه ــده بودن ــدي ش ــیم بن تقس
ــا 6و  ــاری بین1ت 7عصرخامــوش شــدند. همــه تســتهای رفت

ــاز تاریکــی از ســیکل روشــنائی اجــرا میشــد. در طــول ف
ــون  ــتم خ ــت و هش ــان روز بیس ــا در پای ــروه ه ــام گ از تم

گیــري بــه عمــل آمــد و از نمونــه هــاي خونــي جمــع آوري 
شــده بــراي انــدازه گیــري غلظــت ســرمی تستوســترون بــه 
ــرات  ــن تغیی ــد . همچنی ــتفاده ش ــي اس روش رادیوایمونواس
بافتــي بیضــه بیــن گــروه هــاي تجربــي و کنتــرل نیز بررســي 
ــن  ــون ANOVA و دانک ــتفاده از آزم ــا اس ــج ب شــد . نتای

مــورد مقایســه قــرار گرفــت.
ــگ  ــاي الیدی ــلول ه ــیب س ــتین آس ــرف داروي فلوکس مص
میشــود و منجــر بــه کاهــش فعالیــت بیضــه وتولیــد هورمــون 
تستوســترون میشــود امــا ویتامیــن E میتوانــد ســبب ترمیــم 
ــده  ــاد ش ــیبهاي ایج ــود و از آس ــگ ش ــاي الیدی ــلول ه س

ــد.  توســط داروي فلوکســتین میکاه
نمونــه  اول  مرحلــه  تحقیــق  از  و هشــتم  روزبیســت  در 
ــل  ــه عم ــر ب ــای حاض ــروه از رت ه ــار گ ــرداری از هرجه ب
آمد،کــه پــس از خونگیــري از ناحیــه چشــمي تمامــي موشــها 
ــه  ــت بیض ــا از باف ــه ه ــدند . نمون ــدوم ش ــروه مع ــر گ از ه
ــه  ــه نمون ــد ک ــوری بودن ــکوپ ن ــات میکروس ــت مطالع جه
ــه  ــن 10 درصــد  ب ــردن در فرمالی ــس از فیکــس ک ــا را پ ه
آزمایشــگاه پاتولــوژی ارجــاع گردیــد وپــس از رنــگ آمیــزي 
ــورد  ــوري م ــکوپ ن ــا میکروس ــن ب ــیلین –ائوزی هماتوکس
ــرات  ــزان تغیی ــرار گرفتند.)3و5(جهــت بررســی می ــه ق مطالع
تستوســترون خــون از نمونــه هــاي ســرمی اســتفاده گردیــد 
ــترون  ــون تستوس ــزان هورم ــي می ــه روش رادیوایمنواس و ب

ــد)6(.  ــری ش ــدازه گی ان
ــا روش   ــاري ب ــات  آم ــت مطالع ــه  جه ــج حاصل ــپس نتای س
تعییــن حجــم در  بــه روش  بــا توجــه  , ANOVA و 
ــها  ــل آزمایش ــرح وتحلی ــاب ط ــه کت ــه ب MiniTab باتوج
ــی  ــران بررس ــگاه ته ــارات دانش ــت گمري،انتش ــف مون تالی
ــزار  ــرم اف ــط ن ــوق  توس ــوارد ف ــام م ــس از انج ــد.  پ گردی

ــد.  ــام ش ــاري انج ــز آم SPSSآنالی
تمامــي حیوانــات حاضــر در تحقیــق فــوق بــر طبــق قانــون 

حمایــت از حیوانــات  کشــته شــدند. 
نتايج

ــبب  ــدار 10mg/kgس ــا مق ــتین ب ــرف داروي فلوکس مص
ــترون نســبت  ــرمي تستوس ــي دار در غلظــت س کاهــش معن
ــي  ــالف معن ــد )P<0.05( .اخت ــرل گردی ــروه کنت ــه گ ب
دار در غلظــت ســرمي تستوســترون در  گــروه دریافــت 
کننــده ویتامیــن  Eنســبت بــه گــروه کنتــرل مشــاهده نشــد 
ــز اختــالف معنــی  )P>0.05( .در پروســه اســپرماتوژنز نی
ــد.  ــاهده نش ــرل مش ــي و کنت ــاي تجرب ــن گروهه داري بی

ــزان  ــری می ــدازه گی ــن ان ــه میانگی ــوط ب ــل مرب ــج کام نتای
ــت.  ــده اس ــک آورده ش ــماره ی ــدول ش ــترون در ج تستوس
باالتریــن میانگیــن بدســت آمــده مربــوط بــه گــروه کنتــرل 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــن بدســت آم ــن میانگی ــی  باشــد و کمتری م
ــه  ــج حاصل ــده فلوکســتین مي باشــد. نتای گــروه دریافــت کنن
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از مطالعــات بافتــي تفــاوت معنــي داري را در تراکــم اســپرم در لوله هــاي منــي ســاز و تعــداد ســلولهاي اســپرماتوگوني، 
اسپرماتوســیت اولیــه، ســلول هاي ســرتولي والیدیــگ در گروههــاي تجربــي نســبت بــه گــروه کنتــرل و شــاهد بعــد از 

ــی 4( ــکلهای 1 ال ــي دهد)ش ــان م ــی  بیســت و هشــت روزه نش ــک دوره زمان ی

شکل 1:مقاطعی از بافت بیضه موشهای صحرایی در گروه 

کنرتل به منظم بودن توبول های بیضه توجه شود.)رنگ 

آمیزی H&Eبزرگنامیی 160×(

شکل 2:مقاطعی از بافت بیضه موشهای صحرایی در گروه 

دریافت کننده ی داروی فلوکستین بادوزmg/kg10 . به از بین 

رفنت سلولهای ژرمینال جنسی والتهاب بافت بینابینی و فیربوز 

بافت بینابینی توجه شود. )رنگ آمیزی H&Eبزرگنامیی 160×(

شکل 3:مقاطعی از بافت بیضه موشهای صحرایی در 

.mg/kg100بادوز E   گروه دریافت کننده ی ویتامین

به منظم بودن لوله های سمینیفر و تجمع اسپرم در 

داخل لوله های سمینیفر توجه شود. )رنگ آمیزی 

H&Eبزرگنامیی 160×(

شکل 4:مقاطعی از بافت بیضه موشهای صحرایی در گروه 

دریافت کننده ی ویتامین   E بادوزmg/kg100 و داروی 

فلوکستین بادوزmg/kg10.به منظم بودن لوله های 

سمینیفرنسبت به گروه دریافت کننده ی داروتوجه شود. 

)رنگ آمیزی H&Eبزرگنامیی 160×(
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نتیجه گیري : 
آنچــه از نتایــج حاصــل از بررســی الم هــای پاتولوژیــک بیضــه در درجــه اول مــورد انتظــار اســت، منظــم بــودن لولــه های 
ســمینیفر و تجمــع اســپرم در داخــل لولــه هــای ســمینیفر در گــروه دریافــت کننــده ویتامیــن E و از بیــن رفتــن ســلولهای 
ژرمینــال جنســی و التهــاب بافــت بینابینــی وفیبــروز بافــت بینابینــی در گــروه دریافــت کننــده فلوکســتین اســت کــه در 
بررســي حاضــر نیــز مشــخص اســت. در ایــن بررســي آنچــه کــه قابــل توجــه اســت، ایــن نکتــه مي باشــد کــه دریافــت 
ویتامیــن E بــه همــراه داروی فلوکســتین باعــث بهبــود در رونــد اســپرماتوژنز و کاهــش از بیــن رفتــن ســلولهای ژرمینــال 
جنســی و التهــاب بافــت بینابینــی وفیبــروز بافــت بینابینــی بــه لحــاظ میکروســکوپیک مــی باشد.مقایســه نتایــج مربــوط 
ــه همــراه داروی فلوکســتین  ــن E  ب ــده ویتامی ــزان تستوســترون در گــروه دریافــت کنن ــری می ــدازه گی ــن ان ــه میانگی ب
افزایــش معنــی داری بــا گــروه دریافــت کننــده فلوکســتین تنهــا، نشــان میدهــد. همچنیــن میــزان کاهــش تستوســترون 
در گــروه دریافــت کننــده فلوکســتین تنهــا، نســبت بــه گــروه کنتــرول نیــز معنــی دار اســت. دریافــت ویتامیــن E تنهــا، 
نســبت بــه گــروه کنتــرل معنــی دار نمــی باشــد مصــرف داروي فلوکســتین باعــث آســیب ســلول هــاي الیدیــگ میشــود 
و منجــر بــه کاهــش فعالیــت بیضــه وتولیــد هورمــون تستوســترون میشــود امــا ویتامیــن اE میتوانــد ســبب ترمیــم ســلول 

هــاي الیدیــگ شــود و از آســیبهاي ایجــاد شــده توســط داروي فلوکســتین بکاهــد. 
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بررســی آنزيــم هــای  CPK و AST  در 
گاوهــای زمیــن گیــر مبتــال بــه بیمــاری تــب 

ــه روزه س

مرتضی توکل نیا 
دکترای عمومی دامپزشکی 

کارشناس اداره تشخیص ودرمان
اداره کل دامپزشکی استان گیالن 

saed.vet@yahoo.com :  :  پست الکترونیکی
مقدمه :

   بیمــاری تــب ســه روزه گاوی از اوایــل تیــر مــاه ســال 1399 
ــر شــهریور  ــا اواخ ــت و ت ــیوع یاف ــالن ش ــتان گی در شــرق اس
ــه  ــاری ک ــن بیم ــت. ای ــر گرف ــتان رادر ب ــی اس ــا"  تمام تقریب
ــن الگــو در اســتان گســترش  ــا همی درتابســتان ســال 1392 ب
پیــدا کــرده بــود دربیشــتر از هفتــاد درصــد روســتاهای جلگه ای 
اســتان مشــاهده شــد و درصــد باالیــی از دام هــای واحدهــای 
اپیدمیولوژیــک را مبتــال نمــود .   بیمــاری تــب ســه روزه 
ــا  ــی دارد و بیشــتر دام هــای صرف ــات پایین اگرچــه درصــد تلف
ــود  ــز داروهــای ضــد التهــاب  بهب ــا تجوی ــب  ب ــا عالمــت ت ب
ــن  ــز ای ــش برانگی ــات چال ــی از موضوع ــا یک ــد ام ــی یابن م
ــی  ــی در برخ ــری طوالن ــن گی ــداد زمی ــی رخ ــاری ویروس بیم
ــدن  ــرف ش ــس از برط ــی پ ــه گاه ــت ک ــال اس ــای مبت دام ه
ــای  ــی اشــتهایی دام ه ــب و ب ــر ت ــاری نظی ــه بیم ــم اولی عالی
ــف شــده  ــت تل ــن عل ــه ای ــوان برخاســتن نداشــته و ب ــار ت بیم
و یــا روانــه کشــتارگاه مــی شــوند. در ایــن مقالــه ســعی شــده 
بــا مطالعــه دو آنزیــم CPK کراتوفســفوکیناز وAST آســپارات 
آمینوترانســفراز کــه میــزان آنهــا در ســرم متعاقــب بیماریهــای 
عضالنــی افزایــش مــی یابــد وضعیــت تعــدادی از ایــن گاوهــا 
از نظــر شــدت درگیــری عضالنــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــی در  ــا ناتوان ــا ب ــم ه ــن آنزی ــاط ای ــی ارتب ــل احتمال ــه عل و ب

ــه شــود . ــودی دام پرداخت ــا بهب برخاســتن و ی
مواد و روش کار:

 تنهــا طــی دومــاه تیــر و مــرداد ســال 1399 بیــش از 80 کانون 
بیماری تب ســه روزه در اســتان گیالن گزارش شد و چهار نمونه 
 ارســالی مــورد تاییــد ســازمان دامپزشــکی کشــور قــرار گرفتنــد.
ــای  ــود داروه ــه کمب ــه ب ــا توج ــاری و ب ــیوع بیم در اواســط ش
ضدالتهابــی نظیــر فلونکســین و زمیــن گیــری بعضــی دام 
ــا عــدم  هــا موضــوع ارتبــاط احتمالــی زمیــن گیــری دام هــا ب
تاثیــر مطلــوب برخــی داروهــای ضدالتهابــی مطــرح شــد و لــذا 
ازطــرف کلینیــک مرجــع اداره کل دامپزشــکی اســتان گیــالن 
و بــا همــکاری یکــی از شــرکت هــای اصلــی پخــش اســتانی 
داروهــای ضــد التهــاب از برخــی دامپزشــکان بالینی درخواســت 
گردیــد کــه از دام هــای زمیــن گیــر مبتــال نمونــه خــون تهیــه 
ــای  ــری، داروه ــن گی ــای زمی ــر روزه ــی نظی ــده و اطالعات ش

ــداد 15  ــت تع ــد. در نهای ــت نماین ــده و.. را دریاف ــتفاده ش اس
ــی  ــر میراعلم ــکی دکت ــگاه  دامپزش ــه آزمایش ــون ب ــه خ نمون
رشــت ارســال و دو آنزیــم CPK و AST  در ســرم  بــا روش 
ــدازه  ــورد ان ــون م ــارس آزم ــخیصی  پ ــت تش ــک کی فتومتری
گیــری قــرار گرفتنــد. سرنوشــت دام هــا پــس از درمــان رایــج 
ــر اســاس  اطالعــات ماخــوذه  ــج ب ــال شــده و جــدول نتای دنب

ــت . شــکل گرف
نتايج :

ــرم  ــگاهی س ــی آزمایش ــر بررس ــت نمایانگ ــدول پیوس       ج
ــد.  ــی باش ــتان 99 م ــه روزه  در تابس ــب س ــاران ت ــی بیم برخ
    U/L در گاو هــا مقادیــر نرمــال آنزیــم هــای کراتوفســفوکیناز
    U/L 14   و  آســپارات آمینوترانســفراز CPK = -280
AST =  42-132 مــی باشــد. نتایــج آزمایشــگاهی ایــن 
بررســی نشــان مــی دهــد کــه در ســرم گاوهــای زمیــن گیــر 
ــزان   ــی در می ــل توجه ــش قاب ــه روزه افزای ــب س ــه ت ــال ب مبت
هــردوی ایــن آنزیــم هــا ایجــاد شــده اســت. امــا مقادیــر ایــن 
آنزیــم هــا در  نمونــه خــون هــای دو راس گاو زمیــن گیــر بــه 
ــی  ــه زمان ــا فاصل ــه ب شــماره هــای 1 و 3 کــه از آنهــا دو نمون
ــماره 3  ــد. در دام ش ــه بودن ــب توج ــد جال ــذ ش ــد روزه اخ چن
میــزان  CPK و AST در دو نمونــه ســرم آن رونــد افزایشــی 
داشــته ) CPK =643 و AST = 178 ( و ) CPK =920  و 
AST = 480 (. در حالیکــه در مــورد دام  شــماره 1 ایــن رونــد 
کاهشــی بــوده و علیرغــم بــاال بــودن آنزیــم  CPK در نمونــه 
ــه  ــه دوم  ب ــدار آن در نمون ــدار  U/L  883   مق ــه مق اول  ب
ــا  ــن گاوه ــردو ای ــال ه ــن ح ــا ای ــت. ب ــل یاف  U/L 383تقلی
علیرغــم تهمیــدات درمانــی در اثــر زمیــن گیــری طوالنــی تلــف 
شــدند. تلــف شــدن دام شــماره 3 اگرچــه بــه علــت بــاال رفتــن 
میــزان آنزیــم هــا قابــل پیــش بینــی بــود امــا تلــف شــدن گاو 
شــماره 1) تصویــر( کــه میــزان آنزیــم هــادر آن کاهــش پیــدا 
کــرد مــی توانــد نمایانگــر مشــکالت  فیزیولوژیکــی دیگــری در 

حیــوان بیمــار بــوده باشــد .
 بحث 

ــراه  ــدن هم ــزه ب ــاب جنرالی ــه روزه الته ــب س ــاری ت    در بیم
بــا واســکولیت ، ترومبــوز ، التهابــات ســروفیبرینی غشــاء هــای 
ســینوویال و ســروزی و افزایــش نفــوذ پذیــری اندوتلیــال 
ــن  ــاری ممک ــی بیم ــم عضالن ــود و عالی ــی ش ــاهده م مش
اســت در روز دوم بیمــاری بصــورت ســفتی شــدید عضــالت ، 
حــرکات کلونیــک عضالنــی و ضعــف در یــک یــا بیشــتر انــدام 
هــای حرکتــی آشــکار شــود . بعضــی حیوانــات در مراحــل حــاد 
ــات روی  ــا بیشــتر حیوان ــد ام ــی مانن ــز ایســتاده م بیمــاری  نی
ــان را  ــس از زایم ــی پ ــبیه فلج ــم ش ــده  و عالی ــن خوابی زمی
ــار  ــز دچ ــا نی ــن دام ه ــی از ای ــداد اندک ــد. تع ــی دهن نشــان م
زمیــن گیــری طوالنــی میشــوند. درکلیبنیــکال پاتولــوژی 
بیمــاری، نوتروفیلــی، لمفوپنــی، باالرفتــن فیبرینــوژن وکاهــش 
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کلســیم خــون و افزایــش قابــل توجــه میــزان  CPK مشــاهده 
مــی شــود. در نکروپســی عــالوه بــر پلــی ســروزیت فضاهــای 
ــایی  ــور و احش ــی کارد، پل ــینوویال، اپ ــرات س ــر حف ــدن نظی ب
ــی  ــای حرکت ــدام ه ــالت ان ــک در عض ــای نکروتی ــون ه کان
ــه  ــی ک ــد گشــایی حیوانات ــی شــود. کالب ــده م و پشــت دام دی
زمیــن گیــری طوالنــی دارنــد حاکــی از تغییــرات دژنراتیــو در 
طنــاب نخاعــی  بــه ماننــد فشــار فیزیکــی بــر آنهــا بــوده کــه 

ــت . )1( ــناخته اس ــت آن ناش عل
 AST کراتوفســفوکیناز و CPK آنزیــم هــای عضالنــی
ــون دام  ــا در خ ــی ه ــب میوپات ــفراز متعاق ــپارات آمینوترانس آس
رهــا مــی شــوند. نیمــه عمــر CPK چهــار تــا شــش ســاعت 
اســت و پــس از یــک میوپاتــی حــاد چنانچــه ضایعــه عضالنــی 
ــه  ــرف س ــت ظ ــن اس ــزان آن ممک ــد می ــتری رخ نده بیش
ــز  ــزانAST نی ــردد. می ــال برگ ــدار نرم ــه مق ــار روز ب ــا چه ت
متعاقــب میوپاتــی افزایــش مــی یابــد امــا ایــن آنزیــم در ســایر 
بافــت هــا نظیــر کبــد هــم وجــود دارد و بنابرایــن اندیکاســیون 
قابــل اطمینانــی بــرای میوپاتــی هــای اولیــه محســوب 
ــی  ــر طوالن ــه عم ــه AST نیم ــت آنک ــه عل ــود. ب ــی ش نم
ــا  ــت ت ــن اس ــزان آن ممک ــه CPK دارد می ــبت ب ــری نس ت
ــی  ــد. زمان ــاال باقــی بمان ــی حــاد ب ــن روز پــس از میوپات چندی
کــه دژنــره شــدن عضــالت ادامــه داشــته باشــد مونیتورینــگ 
روزانــه  CPK و AST  بایســتی انجــام شــود. افــت ناگهانــی 
میــزان  CPK ویــک شــیب مالیــم AST نشــان دهنــده آن 
اســت کــه تحلیــل عضالنــی اســتمرار نداشــته اســت درحالیکــه 
باالرفتــن یکنواخــت  CPK  نشــاندهنده دژنــره شــدن فعــال 

ــی اســت. )1( ــای عضالن ــه دار ســلول ه و ادام
در یــک مطالعــه کــه درســال  1390بــرای تعییــن میــزان  آنزیم 
هــای CPK و AST  در دوگــروه گاوهــای هولشــتاین ســالم 
ــایخی  ــد مش ــر محم ــط دکت ــه روزه توس ــب س ــه ت ــال ب و مبت
ــزان  ــش می ــد افزای ــام ش ــز انج ــگاه تبری ــکاران در دانش و هم
آنزیــم  CPK در گــروه مبتالیــان نســبت بــه گــروه ســالم ) 
179 در مقابــل U/L 98 ( و همچنیــن آنزیــم AST  ) 89 در 
مقابــل U/L 77 ( مالحظــه گردیــد )2(. بــا ایــن حــال میــزان 
ــیار  ــا بس ــه م ــر  مطالع ــه مقادی ــبت ب ــا نس ــم ه ــش آنزی افزای
کمتــر  بــوده بــه ایــن دلیــل کــه در مطالعــه فــوق الذکــر گاوهــا 
زمیــن گیــر نشــده و  احتمــاال" مقادیــر افزایــش یافتــه مربــوط 
بــه آســیب هــای  اولیــه ناشــی از ویــروس و نــه آســیب هــای 
ثانویــه فیزیکــی ناشــی از زمیــن گیــری طوالنــی بــوده اســت. 
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــوع میوپات ــر ن ــه ه اگرچ
ــا در  ــود  ام ــای CPK و AST ش ــم ه ــرمی آنزی ــزان س می
تابســتان  ســال 1399 شــیوع گســترده بیمــاری منجــر بــه تــب 
چنــد روزه در گاوان، ظهــور بیمــاری در مــاه هــای گــرم ســال، 
وجــود پشــه هــای ناقــل و مــکان هــای آبگیــر مطلــوب رشــد 
آنهــا در اســتان ، درگیــری تمامــی دام هــا منجملــه دام هــای 

ــورم  ــش  و ت ــب ، لنگ ــر ت ــاری نظی ــژه بیم ــم وی ــر  و عالی ن
ــای  ــا داروه ــاران ب ــر بیم ــودی اکث ــا و بهب ــدام ه ــی ان در برخ
ــا  ــتان را ب ــرب اس ــای مج ــین ه ــج ،کلینس ــی رای ــد التهاب ض
مــوج  جدیــدی از بیمــاری تــب ســه روزه مواجــه ســاخت کــه 
در برخــی دام هــا منجــر بــه زمیــن گیــری گردیــد. ضمــن آنکه 
ــب ســه  ــاری ت ــه هــای ارســالی  از نظــر بیم ــدادی از نمون تع
روزه مــورد تاییــد ســازمان قــرار گرفتنــد. در بررســی مــا میــزان 
آنزیــم هــای CPK و AST در تمامــی مــوارد بیمــاری زمیــن 
گیــر نســبت بــه مــوارد شــاهد و مقادیــر نرمــال  افزایــش قابــل 
توجهــی نشــان دادنــد. میــزان افزایــش آنزیــم هــای CPK و 
AST در دام هــای مــورد مطالعــه طیــف گســترده ای داشــته 
و مرتبــط بــه عواملــی نظیــر وزن دام، روز نمونــه گیــری پــس 
از زمیــن گیــری و میــزان درگیــری عضــالت، مراقبــت از دام و 
درمــان هــای حمایتــی بودنــد. باالبــودن میــزان ایــن آنریــم هــا 
ــد زمیــن گیــری  ــه گیــری هــای انفــرادی بیانگــر رون در نمون
بیمــاری نبــوده و تنهــا نشــانگر درگیــر عضــالت اســت ولــی در 
دام هــای بــا نمونــه گیریهــای متوالــی نتایــج از ایــن نظــر قابل 
اعتنــا هســتند کــه مــی تواننــد نمایانگــر اســتمرار یــا کاهــش 
درگیــری عضالنــی باشــد. بــا ایــن فــرض کــه در مــوارد زمیــن 
ــری  ــه گی ــا در نمون ــم ه ــن آنزی ــه ای ــی چنانچ ــری طوالن گی
هــا رونــد افزایشــی داشــته باشــند نشــانگر درگیــری و تحلیــل 
ــا  ــم ه ــن آنزی ــه ای ــس چنانچ ــوده و بالعک ــالت ب ــتر عض بیش
ــر باشــد مــی  ــد کاهشــی داشــته و کمــاکان دام زمیــن گی رون
تــوان زمیــن گیــری را بــه عوامــل دیگــری منجملــه درگیــری 
نخاعــی هــم منتســب دانســت. بــا ایــن توضیــح کــه درصــورت 
ــر  ــن گی ــای زمی ــی گاوه ــالت در برخ ــم عض ــفتی و اسپاس س
ــی نخاعــی  ــی فوقان ــرون هــای حرکت ــری ن ــه درگی ــوان ب میت
مشــکوک شــد. زیــرا در صــورت درگیــری نــرون هــای فوقانــی 
اثــر مهــاری آنهــا بــر انقباضــات عضالنــی از بیــن رفتــه و باعث 
اسپاســم عضلــه مــی شــود. تاثیــر مطلــوب داروی متوکاربامــول 
ــع  ــلی و رف ــث ش ــده و باع ــتفاده ش ــوارد اس ــی م ــه در برخ ک
اسپاســم عضــالت مــی شــود در همیــن ارتبــاط قابــل تفســیر 
بــوده و مــی توانــد تاحــدی نشــانگر درگیــری اعصــاب نخاعــی 
باشــد. زیــرا ایــن دارو بــه طــور عمــده بــر روی سیســتم عصبی 
ــالت  ــر روی عض ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــرده و ب ــر ک ــزی اث مرک
اســکلتی اثــر نمــی کنــد و اثــر شــل کنندگــی ایــن دارو ممکــن 

اســت ناشــی از تضعیــف  CNS باشــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه تمهیــدات درمانــی نظیــر بلنــد کــردن دام 
ــات بیشــتر  ــی ... از ضایع ــره وفیزیوتراپ ــا اســتفاده از قرق ــا ب ه
عصبــی و عضالنــی جلوگیــری مــی کنــد و ایــن نــوع دخالــت 
ــد  ــی باش ــاوت م ــداران متف ــات دام ــه امکان ــته ب ــی بس درمان
ــن  ــری ای ــن گی ــان زمی ــی در زم ــت فیزیک ــت و دخال ، مراقب
ــای  ــان دام ه ــس از زایم ــی پ ــا" در فلج ــاری  وخصوص بیم
ــز  ــه  حائ ــای روزان ــرداری ه ــه ب ــا نمون ــان ب ــنگین همزم س



ــرای بررســی ضایعــات  ــد ب ــه کشــتارگاه اعــزام مــی شــوند مــی توان اهمیــت اســت. پیگیــری گاوهــای زمیــن گیــری کــه ب
ــر بیمــاری برخــی  ــم هــای  CPK و AST ســودمند باشــد.  در شــیوع اخی ــا تعییــن آنزی ــا نخاعــی همزمــان ب ــی ی عضالن
کلینیســین هــا بخاطــر تاثیــر ســریع فلونکســین ، از ایــن دارو نســبت بــه ســایر داروهــای ضــد التهــاب  نظیــر فنیــل بوتــازن 
و ملوکســی وت رضایــت و اقبــال بیشــتری نشــان دادنــد. بــا ایــن حــال موضــوع اثربخشــی بهتــر برخــی داروهــا نســبت بــه 
داروهــای دیگــر کــه انگیــزه اولیــه ایــن مطالعــه بــود،  بــه علــت  تعــداد کــم نمونــه هــا، تزریقــات توامــان و نامشــخص بــودن 

ــود . ــل بررســی بیشــتر نب ــده و بســیاری از پارامترهــای دیگــر قاب ــا و نقطــه نظــرات پراکن ــه داروه ــات روزان ــدار تزریق مق
خالصه :

ــرات نکروتیــک ویــروس  ــه تــب ســه روزه آســیب هــای اولیــه ناشــی از  اث   عامــل زمیــن گیــری برخــی گاوهــای مبتــال ب
بیمــاری برســلول هــای  عضالنــی و اعصــاب نخاعــی اســت کــه درصــورت طوالنــی تــر شــدن زمیــن گیــری عواملــی نظیــر 
ــاره  ــر روی دام و تجویــز نامناســب داروهــا آن را تشــدید کــرده و در پ وزن دام، ســنگینی احشــائی، عــدم مراقبــت فیزیکــی ب
ای مــوارد منجــر بــه تلــف شــدن یــا حــذف دام مــی شــود. میــزان آنزیــم هــای  CPK و AST در اینگونــه مــوارد بشــدت 
افزایــش مــی بابــد بــا ایــن حــال بــرای آگاهــی از پیشــرفت تحلیــل عضالنــی در بیمــاری تــب ســه روزه گاوی و ارتبــاط آن بــا 
زمیــن گیــری طوالنــی نیازمنــد افزایــش تعــداد نمونــه هــای تحــت بررســی، مونیتورینــگ روزانــه و مســتمر ایــن آنزیــم هــا و 
همچنیــن معاینــه دقیــق ســایر ارگانهــا نظیــر قلــب و ریــه مــی باشــد. داشــتن اطالعــات دقیــق از وضعیــت بیمــاری، اســتفاده 
از پارامتــر هــای آزمایشــگاهی و نمونــه گیــری هــای بیشــتر و روزانــه منجــر بــه تحلیــل درســت رونــد بیمــاری شــده ، پیــش 
بینــی بیمــاری و تدویــن پروتــکل درمــان را میســر مــی ســازد. ایــن مهــم تنهــا بــا مشــارکت جــدی کلینیســین هــای فعــال در 

بخــش غیــر دولتــی ممکــن خواهــد بــود . 
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آسیب های ارتوپدی مفصل زانو
دکتر امین بیغم صادق استاد تمام بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 

دکتر بهنام بختیاری مقدم دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران 
 دکتر نوید فرهادی دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران 

دکتر محمد شادخواست دانشیار بخش بافت شناسی دانشگاه تهران 
کل صفحات 222 صفحه 

اطلس آناتومی رادیوگرافی و متغیر های آناتومی طبیعی در سگ و گربه
تالیف دونالد ترال و ایان دی. رابرتسون

ترجمه : دکتر محمد رضا اوجاقلو 
کل صفحات 292 صفحه 
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انگل های حیوانات آزمایشگاهی  
تالیف ام آ تیلور 
ای ال کوپ 
ای ال وال 

ترجمه صدف سبزواری 
دامپزشک متخصص انگل شناسی دامپزشکی 

کل صفحات 192 صفحه 

بیماری های عفونی رایح طیور در ایران و راهکارهای مبارزه با آنها 
مولفین دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد 

دکتر محمد هادی کیانی 
دکتر الیاس عباس زاده 

کل صفحات 160 صفحه 
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Thermal-Equipped Drones Detect Disease in Cows
This thermal image shows the cattle below in the feedlot in Bushland, Texas, just west of Amarillo

 At a research feedlot just west of the Texas Panhandle city of Amarillo, researchers are in the early
 stages of exploring how heat signatures from cattle might correlate with other data to speed detection
 of stress or disease. The idea stemmed from thermography used in veterinary practices diagnosing
meness in horses.

 Ultimately, Texas A&M researchers hope to develop test methods to identify feverish animals before
 they show symptoms of illness or infect other animals. More precise targeting of antibiotics would
 reduce overuse of drugs, which leads to the rise of drug-resistant strains in livestock as well as
humans as the microorganisms adapt.

 Brent Auvermann heads the AgriLife center in Amarillo and is one of seven FAA-certificated remote
 pilots at the facility. Yes, seven. Auvermann takes drone research potential seriously, though as one
 might expect of a scientist, he knows they are but one tool to support and verify others. “Drones are
 not going to be the be-all and end-all of our research program, but I certainly didn’t want to leave any
opportunities on the table,” he said.

 Auvermann and his staff were trained by an Amarillo flight school two years ago, and recently renewed
 their certifications. “Now that Part 107 rules are in place, that really threw the field wide open. We didn’t
 have to hire specialized pilots to do it for us. We could get trained ourselves,” he said. Auvermann
 recently completed additional training to prepare for applying to the FAA for a daylight operations
 waiver. Thermal imaging can be more complicated during the day when a black, brown, or pale cow
might reflect different amounts of heat. Nighttime becomes more of an equalizer.

 Thermography has long been a tool of veterinary medicine, but aerial thermography is an entirely
different proposition.

 “It’s one thing to have a horse isolated on the ground under control, perhaps even sedated in a large
 animal veterinary clinic and do some very close-up thermography,” Auvermann said. “It’s another
 thing entirely to try to do it from the air, from a mobile platform on mobile animals, without them
knowing it’s going on.”

 A DJI Matrice drone equipped with a thermal imaging camera is prepped for takeoff at a research
feedlot in Texas

 The Amarillo location is one of 13 statewide in the Texas A&M University AgriLife fold. Drones are
 used at other locations, and dozens of certificated pilots are on staff. The College Station agency
 headquarters and the Corpus Christi center lead the way in drone use within the university system.
 In Corpus Christi, crops including cotton and sorghum are monitored by drones for signs of stress,
 including disease. The imaging from drones can help measure the size of the bolls on cotton, and
 through multi-angle imaging, the number of berries on a sorghum head. Drones already have a proven
 track record in “precision agriculture”—a term for technology-assisted farming that includes using
 drones to analyze soil conditions to guide irrigation and fertilizing efforts in addition to monitoring
yield and stress.

 Auvermann expects that drone imaging, paired with artificial intelligence and more traditional
 observations, will evolve quickly, given how frequently the technology has advanced. Prior to
 enlisting drones for animal study, Auvermann said wheat breeding has been the primary focus of the
 unmanned aeronautical efforts in Amarillo, capturing images to monitor how different varieties of
wheat react to stress.

Photos: Texas A&M University

کاربرد پهباد در دامپزشکی 
و تشخیص بیماری ها 
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ــی  ــر تق ــا دکت ــه  ب ــوی صمیمان گفتگ
ــکده  ــتاد دانش ــی اس ــی صالح زهراي

ــران  ــگاه ته ــکی دانش دامپزش

پژوهشــگر برتــر دامپزشــکی جهــان در گفتگــو بــا 
ســالم و ســالمتی:

دامپزشــکان ايــران از نظــر علمــی چیزیکمتــر 
ــد ــرفته ندارن ــورهای پیش ــکان کش از دامپزش
ــک  ــع ی ــه در جم ــی ک ــگر ایران ــامی 228 پژوهش ــی اس وقت
درصــد پژوهشــگران برتــر جهــان قــرار گرفتنــد، منتشــر شــد؛ 
ــامی  ــن آن اس ــران در بی ــکی ای ــگان دامپزش ــام از نخب دو ن
ــی«  ــی صالح ــی زهرای ــر تق ــرد. »دکت ــوازی می ک ــم ن چش
میکروبیولوژیســت و اســتاد تمــام گــروه میکروب شناســی 
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران و »دکتــر ســعید 
ــت و  ــروه بهداش ــام گ ــتاد تم ــت و اس ــی« اپیدمیولوژیس بکای
کنتــرل مــواد غذایــی دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تهــران 
ــک  ــع ی ــکی در جم ــوم دامپزش ــی عل ــوزه موضوع ــه در ح ک
ــران  ــد و پرچــم ای ــرار گرفتن ــا ق ــر دنی درصــد پژوهشــگر برت
ــاال نگــه داشــتند.  ــم دامپزشــکی ب ــوزه علمــی آن ه را در ح
ــه »ســالم و ســالمتی«  ــه فصلنام ــا ک ــان از آنج ــن می در ای
ــه ســراغ چهره هــای دامپزشــکی  می کوشــد در هــر شــماره ب
ــث و  ــه بح ــا را ب ــتاوردهای آن ه ــات و دس ــرود و تجربی ب
ــر  ــای دکت ــای صحبت ه ــماره پ ــن ش ــذارد؛ در ای ــی گ بررس
آبــان  روز  متولــد نخســتین  »تقــی زهرایــی صالحــی« 
1343 خورشــیدی در روســتای »خونــان« بخــش بوییــن 
زهــرای قزویــن نشســتیم. دانشــمندی کــه بــا حــس و حــال 
ــه را کــه در آن  ــه اش غــم روزهــای پیــش از مصاحب صمیمان
ــاره  ــیوع دوب ــر ش ــان در اث ــت هموطنانم ــخ درگذش ــار تل اخب
ویــروس کرونــا آن هــم از نــوع ســویه »دلتــا« را تــا حــدودی 
ــف کــرد. دانشــمندی کــه کشــاورز زاده  ــرای ســاعتی تلطی ب
اســت و بــه اتفــاق همســر آمــوزگارش، دو فرزنــد دارد. 
دختــرش کــه کارشناســی ارشــد MBA خوانــده و پســرش 
کــه در ســال دهــم دبیرســتان اســت. متــن ایــن گفتگــو را که 
در دفتــر کار وی در دانشــکده دامپزشــکی تهــران انجــام شــده 

اســت می خوانیــد:                                                                 
                         علیرضا صفاخو

                                                                                                
خبرنگار فصلنامه سالم و سالمتی 

ــوص  ــی در خص ــی صالح ــر زهرای ــز از دکت ــش از هرچی پی
دوران تحصیلــش از نقطــه آغــاز تــا پیــش از ورود به دانشــگاه 
پرســیدیم کــه وی می گویــد: در ســال 1349 وارد کالس اول 
ابتدایــی در روســتای خونــان بوییــن زهــرا شــدم و دوره پنــج 
ــتان  ــی را در دبس ــال اول و دوم راهنمای ــی و س ــاله ابتدای س
ــوم  ــال س ــتا و س ــن روس ــی« در ای ــارف قزوین ــی »ع دولت
ــالمی  ــالب اس ــوع انق ــا وق ــان ب ــی )1357  و همزم راهنمای
ــردم  ــام ک ــرا  تم ــن زه ــتان را در بویی ــال دبیرس ــه س ( و س
کــه معلمــان دوســت داشــتنی و خوبــی داشــتم  کــه هنــوز در 

ــم هســتند. ذهن
دکتــر صالحــی بــه قــدری نقــش معلمانــش در آن مقطــع را 
مهــم می دانــد کــه بــا ذکــر جزییــات بــه آن اشــاره می کنــد 
و می گویــد: » در دوران تحصیــل در مقطــع راهنمایــی خانــم 
ــم نرگــس بابایــی کــه  ــام ســرکار خان ــه ن معلمــی داشــتیم ب
ــد  ــی بودن ــان بابای ــوم خلب ــهید مرح ــوام ش ــاال  از اق احتم
ــاگردان  ــه ش ــان و دل ب ــا ج ــه ب ــود ک ــی ب ــان معلم . ایش
کالس عشــق مــی ورزیــد تــا جایــی کــه عــالوه بــر درس در 
بحبوحــه برگــزاری مســابقات جــام جهانــی 1978 آرژانتین که 
ایــران هــم در آن حضــور داشــت، مجــالت ورزشــی هفتگــی 
ــا  آن زمــان را بــرای مــا می خریــد و بــه مدرســه مــی آورد ت
ــان  ــن در جری ــد و همچنی ــدار کن ــا بی ــدن را در م حــس خوان

رویدادهــای ایــن مســابقات قــرار بگیریــم.«
امــا در دوران دبیرســتان چــه گذشــت؟ صالحــی چنیــن 
ــدی در  ــم توانمن ــر دارم معل ــه خاط ــد: » ب ــح می ده توضی
منطقــه بوییــن زهــرا بــه نــام جنــاب آقــای غالمعلــی صفیعــی 
داشــتیم کــه عالقــه خاصــی بــه ریاضیــات و هندســه داشــت .
 وقتــی نمــره ریاضــی مــن را دیــد گفــت کاشــکی مــا در تنهــا 
ــه  دبیرســتان بوییــن زهــرا رشــته ریاضــی داشــتیم و شــما ب
ــی رشــته ریاضــی را انتخــاب مــی  ــوم تجرب جــای رشــته عل
کردیــد . فاصلــه بوییــن زهــرا تــا روســتای خونــان کــم و در 
حــدود دو کیلومتــر اســت کــه بــا دوچرخــه و گاهــا بــا موتــور 

ســیکلت  آن را طــی میکردیــم .
او در دومیــن کنکــور بعــد از انقــالب کــه در ســال 62 برگــزار 
شــد و بــه صــورت دو مرحلــه تســتی و تشــریحی بــود شــرکت 
کــرد و در دانشــگاه ملــی آن زمــان و دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ــری  ــون سراس ــک در آزم ــکده فیزی ــل دانش ــروز در مح ام
تشــریحی شــرکت کــرد . دانشــگاهی کــه هنــگام ورودش بــه 
آن بــرای نخســتین بــار، بســیار تحــت تاثیــر عکــس »آلبــرت 
انیشــتین« همــراه بــا فرمــول   روی تختــه ســبز 
رنــگ محــل آزمــون تشــریحی قــرار گرفــت. در نهایــت پــس 
از انتخــاب رشــته کــه در آن مقطــع بــدون مشــخص بــودن 
رتبــه دانشــگاه هــم بــود نامــش را کــه در آن زمــان بصــورت 
ضمیمــه روزنامــه و بــر اســاس الفبــا معرفــی و منتشــر 

ــرد.  ــاهده ک ــد مش می ش
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پــس از پذیرفتــه شــدن در دانشــگاه، تحصیــل در رشــته 
ــت  ــا در نهای ــرد ت ــروع ک ــن 1362 ش ــکی را از بهم دامپزش
نیــز در تاریــخ 28 شــهریور1368 در ششــمین ســال دانشــگاه 
تخصصــی  دوره  در  آن  متعاقــب  و  شــد  دانش آموختــه 
ــول  و از  ــود قب ــوژی ب ــش میکروبیول ــه انتخاب ــکی  ک دامپزش
مهــر مــاه 1368تحصیــل در ایــن رشــته تخصصــی را شــروع 

ــود  . نم
ــول  ــه خــارج قب ــزام ب ــرای اع ــاه ب ــد از دو م ــد: »بع او می گوی
شــدم امــا ادامــه حضــور در داخــل کشــور  را انتخــاب کــردم 
و در مــورخ 28 شــهریور 1373 یعنــی پنــج ســال بعــد از اخــذ 
دکتــرای عمومــی، دکتــرای تخصصــی میکروبیولــوژی را اخــذ 
ــروه  ــتادیار گ ــل اداری اس ــد از مراح ــاه بع ــد م ــردم و چن ک

شــدم.«
زهرایــی صالحــی در عیــن حــال می افزایــد: »در ســال 
ــپتامبرعازم فرصــت  ــد از 11 س ــد روز بع ــالدی و چن 2002 می
ــدم و در  ــاه ش ــدت 9 م ــه م ــور ب ــارج از کش ــی در خ مطالعات
دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه  لنــدن در خدمــت دکتــر بریجر 
ــتجردی  ــدی زاده دس ــر مه ــر اکب ــار و دکت ــال العط ــر لی ، دکت
ــا  ــود ب ــن ب ــجویی م ــای دوران دانش ــم دوره ای ه ــه از ه ک
ــه PCR آشــنا شــدم . در ســال  ــی از جمل روش هــای ملکول
ــه  ــد از آن در ســال 1385 ب ــه دانشــیاری و بع ــه مرتب 1380 ب
رتبــه  اســتاد ارتقــا یافتــم و در ادامــه هــم مفتخــر بــه کســب 
ــگران  ــت پژوهش ــدم و در فهرس ــه ش ــگر نمون ــوان پژوهش عن
برتــر ایرانــی در جهــان قــرار گرفتــم. دســتاوردهایی کــه همــه 
آنهــا را مدیــون اســاتید بزرگــوار دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه 
تهــران بویــژه اســاتید گرامــی و ارجمنــد جنــاب آقــای دکتــر 
ــز  ــان عزی ــر ، معلم ــر کیوانف ــای دکت ــاب آق ــاج بخــش ، جن ت
ــی  ــی ( ، راهنمای ــد عقدای ــم ناهی ــرکار خان ــی ) س دوره ابتدای
ــی  ــای صفیع ــاب آق ــتان )جن ــی ( ، دبیرس ــم بابای ــرکار خان )س
و جنــاب آقــای جهانخانــی ( و دعــای خیــر پــدر و مــادر مــی 

دانم.«
ــل  ــجویان نس ــاوت دانش ــتاد تف ــم: اس ــا از او می پرس در اینج
ــزی ملموســی  ــا نســل شــما در کجاســت؟ چــه تمای ــروز ب ام
ــد: »دانشــجویان  ــار می کن ــوان برداشــت کــرد؟ او اظه را می ت
زمــان مــا عــالوه بــر مســایل و موضوعــات درســی بــه اخبــار 
ــه  ــر ب ــتند   و کمت ــه داش ــی توج ــی خیل ــی و اجتماع سیاس
ــیفته  ــن ش ــود م ــد  . خ ــی کردن ــه م ــادی توج ــایل اقتص مس
مطالعــه و بخصــوص خوانــدن روزنامــه هــای تحلیلــی بــودم و 
ــا  ــدم ت ــردم می  خوان ــدا می ک ــی پی ــه را جای ــرگ روزنام ــر ب ه
جایــی کــه حتــی روزهایــی بــود کــه روزانــه چهــار  روزنامــه بــا 
عناویــن متفــاوت را مطالعــه مــی کــردم و مطالــب غیرمشــابه 
ــه دلیــل تغییــر  ــدم. اگرچــه امــروز ب و متنــوع آنهــا را می خوان
ــوای روزنامه هــا و ســرعت اطالع رســانی توســط فضــای  محت
ــا آن  ــه ب ــه روزنام ــرای مطالع ــل را ب ــت قب ــازی ، فرص مج

ــی آن  ــب خواندن ــن مطال ــاید در بی ــم و ش ــدا نمی کن روال پی
زمــان هنــوز بــه خاطــر دارم کــه چقــدر مجــذوب نثــر ارزنــده 
زنده یــاد »اســتاد ابراهیــم باســتانی پاریــزی« در روزنامــه 
اطالعــات می شــدم. یــا مجلــه »اطالعــات علمــی« کــه هــر 
ــوع  ــن ن ــم ای ــاید ه ــدم. ش ــم و آن را می خوان ــه می گرفت هفت
نــگاه بــود کــه باعــث شــده اســت کــه نثــر و نوشــتارهای مــن 

و هــم دوره ای هــای مــن خــوب باشــد . 
ــت  ــی کــه نگاشــته اس ــاالت علم ــداد مق ــورد تع وی در م
می گویــد: حــدود 300 مقالــه و دو کتــاب کــه بــه خاطــر آنهــا 

ــم. ــرار گرفت ــز ق ــر نی ــورد تقدی ــا م باره
یــا  دانشــگاه  در  چــه  را  اجرایــی  مســئولیت های  چــه  او 
غیردانشــگاه پذیرفتــه اســت؟ ایــن پرســش مــا را دکتــر زهرایی 
صالحــی چنیــن پاســخ می دهــد: »در مــورد ســمت های اداری 
ــکده  ــی دانش ــالت تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــی مع مدت
دامپزشــکی بــودم، امــا در کل عالقــه ای بــه مســئولیت هــای 
اجرایــی چــه در دانشــکده و چــه در ســازمان دامپزشــکی 
از جملــه  نداشــتم و خوشــبختانه همــکاران در ســازمانها 
ســازمان دامپزشــکی کشــور ، تخصــص علمــی الزم را دارنــد.«

ــن نقایــص نظــام  ــرار باشــد مهمتری ــا از او پرســیدم اگــر ق ام
ــه  ــه چ ــرد، ب ــام بب ــکی را ن ــوزه دامپزش ــا در ح ــی م آموزش
مــوردی اشــاره می کنــد؟ او می گویــد: »بــه نظــر مــن 
دامپزشــکی و پزشــکی رشــته های وابســته هــم هســتند 
ــند؛  ــم باش ــا ه ــتماتیک ب ــک و سیس ــل نزدی ــد در تعام و بای
ــتفاده از  ــه اس ــر ب ــدد ناگزی ــوارد متع ــکان در م ــه پزش ــرا ک چ
ــه اینکــه  ــه ن ــز هســتند. البت دانــش و مهــارت دامپزشــکان نی
امــروز همــکاری نباشــد، کمــا اینکــه بــه طــور نمونــه مــن بــا 
گــروه میکروبیولــوژی پزشــکی دانشــگاه تهــران ارتبــاط دارم، 
امــا ایــن رابطــه سیســتماتیک نیســت. بــا ســازمان دامپزشــکی 
کشــور هــم ارتبــاط مناســبی برقــرار اســت و هــر زمــان کــه 
از اینجانــب خواســته شــده از ارائــه هــر نــوع کمکــی مضایقــه 
نکــرده ام بــه عنــوان نمونــه در زمــان مدیریــت جنــاب 
ــا  ــارزه ب ــر بهداشــت و مب ــر وقــت دفت ــج مدی ــر خل آقــای دکت
بیمــاری هــای دامــی در خصــوص واکســن بروســلوز تعامــل 
ــر  ــالش ب ــم ت ــا ه ــه پایان نامه ه ــود. در زمین ــکاری ب و هم
ــت  ــردن کیفی ــر ب ــتای باالت ــا در راس ــت ت ــوده و هس ــن ب ای
ــورتحقیق  ــکی کش ــازمان دامپزش ــاز س ــورد نی ــن های م واکس
شــود . بــه عنــوان نمونــه در مــورد افزایــش مانــدگاری واکســن 
بروســلوز دامــی کــه موضــوع مهمــی در ســازمان دامپزشــکی 
اســت تحقیــق کاربــردی خوبــی بوســیله دانشــجوی تخصصــی 
باکتــری شناســی در بخــش بروســلوز موسســه واکســن و ســرم 
ــزودی از  ــاهلل ب ــه انش ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــازی رازی ص س

ــاع خواهــد کــرد . ــان نامــه خــود دف پای
ــتار  ــم و خواس ــاره می کنی ــا اش ــی نقده ــه برخ ــی ب ــا وقت ام
ــگاه  ــورد جای ــی در م ــی  صالح ــر زهرای ــی دکت ــنیدن ارزیاب ش
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ــش  ــی، دان ــار علم ــر ب ــد: » از نظ ــا را می ده ــخ م ــن پاس ــویم ، او چنی ــی ش ــا م ــکان دنی ــا دامپزش ــه ب ــران در مقایس ــکان ای ــی دامپزش علم
ــن  ــات و هماهنگــی بی ــادل اطالع ــودن تب ــط مســاله نب ــوده و فق ــا دامپزشــکان کشــورهای پیشــرفته ب ــل مقایســه ب ــی قاب دامپزشــکان ایران

ــردد.  ــر می گ ــا ب ــه ای م ــخصی و حرف ــی ش ــب زندگ ــام جوان ــف در تم ــائل مختل ــه مس ــم ب ــکل ه ــن مش ــه ای ــت ک ــکان هس دامپزش
در نهایــت دکتــر زهرایــی مــی گویــد : »یقیــن بدانیــد مراکــز علمــی در کمــک بــه ســازمان دامپزشــکی مضایقــه نمی کننــد و دنبــال جــواب 

علمــی بــرای هــر مســاله و مشــکل و کمــک بــه ســازمان دامپزشــکی کشورهســتند «. 
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بازديــد معــاون اول ريیــس جمهــوری بــه اتفــاق 
ــع  ــک مجتم ــکی از ي ــازمان دامپزش ــس س رئی

بــزرگ دامــی
وزیــر  اتفــاق  بــه  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 
ــور از  ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــاورزی و رئی جهادکش
مجتمــع شــیر و گوشــت احســان واقــع در بخــش کهریــزک 

شهرســتان ری بازدیــد کــرد.
ــن  ــنبه 3 فروردی ــر سه ش ــری عص ــحاق جهانگی ــر اس دکت
ــاد  ــر جه ــاوازی وزی ــم خ ــر کاظ ــی دکت ــا همراه 1400 ب
ــازمان  ــس س ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــاورزی، دکت کش
بخش هــای  از  تهــران  اســتاندار  و  کشــور  دامپزشــکی 
ــرد و در  ــد ک ــی بازدی ــزرگ دام ــع ب ــن مجتم ــف ای مختل
جریــان ظرفیــت تولیــد شــیر و گوشــت ایــن دامــداری قــرار 

ــت. گرف
ــد و عرضــه  ــی در تولی ــن الملل اســتفاده از اســتانداردهای بی
شــیر و برخــورداری از سیســتم شیردوشــی روتــاری از 

ــت. ــروری اس ــن دامپ ــای ای مزیته
در حاشــیه ایــن بازدیــد معــاون اول رییس جمهــوری در 
گفتگــو بــا خبرنــگاران از تولیــد بــه عنــوان زیربنــای اقتصــاد 
ــی  ــور زمان ــاد کش ــت: اقتص ــرد و گف ــام ب ــور ن ــر کش ه
می توانــد شــکوفا شــود کــه تولیــد رونــق داشــته و شــکوفا 

گــردد.
ــرفته  ــه در کشــورهای پیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب جهانگی
ــر از ســهم  ــد ناخالــص داخلــی باالت ســهم خدمــات در تولی
تولیــد اســت اظهــار کــرد: در کشــور مــا نیــز ســهم خدمــات 
ــش از 50  ــتغالزایی بی ــی و در اش ــص داخل ــد ناخال در تولی
درصــد اســت و خدماتــی کــه حــول تولیــد شــکل می گیــرد، 

خدماتــی موثــر هســتند.

تقديــر معــاون رئیس جمهــوری از همــکاری 
در  محیط زيســت  بــا  دامپزشــکی  ســازمان 

حیات وحــش بیماری هــای  بــا  مقابلــه 
معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت از 
محیــط زیســت از ســازمان دامپزشــکی کشــور جهــت 
همکاری هــای بی شــائبه مســئوالن ایــن ســازمان بــا 
مجموعــه ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت در مقابلــه بــا 
ــر کــرد. ــات وحــش کشــور تقدی بیماری هــای شــایع در حی

و  رئیس جمهــوری  معــاون  کالنتــری  عیســی  دکتــر   
ــال  ــا ارس ــت ب ــط زیس ــت از محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــی  ــر ماکنعل ــر علی صف ــه دکت ــاب ب ــمی خط ــه   ای رس نام
ــه آنچــه  ــا اســتناد ب رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور، ب
بی شــائبه  مســاعدت های  و  صمیمانــه  »همکاری هــای 
ــر تخصصــی ســتادی، ادارات کل اســتانی و  مســئوالن دفات
ــر مجموعــه ســازمان  تمــام دامپزشــکان محتــرم خــدوم زی
دامپزشــکی کشــور بــا معاونت هــا و دفاتــر تخصصی ســتادی 
ایــن ســازمان و ادارات کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
هــا در زمینــه شناســایی، پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــای 
ــرده اســت؛ از وی  ــام ب ــات وحــش کشــور« ن ــایع در حی ش
ــکر و  ــور تش ــکی کش ــازمان دامپزش ــکاران س ــام هم و تم

قدردانــی کــرده اســت.
وی در بخــش پایانــی ایــن نامــه ابراز امیــدواری کرده اســت 
تــا »همــکاران ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اســتعانت از 
ــداری نظــام و اســتمرار همــکاری  ــی در پای ــد باریتعال خداون
و هــم اندیشــی بــرای حفــظ محیــط زیســت کشــور موفــق 

و مویــد باشــند.

رصــد، تشــخیص و مهــار يــک کانــون بیمــاری 
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در طیــور بومــی 
روســتای عســگر آبــاد تپــه شهرســتان ارومیــه 
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوان ــون  بیم ــک کان  ی
ــی  ــور بوم ــاری در طی ــش بیم ــه رصــد و پای ــب برنام در قال
ــتان  ــه اس ــتان ارومی ــه شهرس ــاد تپ ــگر آب ــتای عس روس
ــایی و  ــن شناس ــان ممک ــن زم ــی در کوتاهتری آذربایجانغرب

ــد. مهار ش
بنــا بــه اعــالم روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
اقدامــات مــورد نیــاز در شــعاع هــای اپیدمیولوژیــک کانــون 
بــر اســاس برنامــه ملــی کنتــرل بیمــاری آنفلوانــزای فــوق 

حــاد پرنــدگان انجــام گرفــت.
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ديــدار رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا 
ســفیر جديــد برزيــل در تهــران

رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا ســفیر جدیــد برزیل 
در تهــران دیــدار کــرد و در زمینــه توســعه همکاری هــای 
دو کشــور در زمینــه مراجــع ذیصــالح دامپزشــکی دو 
کشــور و شــرایط و نحــوه صــادرات گوشــت قرمــز و مــرغ 

از کشــور برزیــل بــه ایــران تبــادل نظــر کردنــد..
در ایــن جلســه لودمــار گونســالوس آگیالرنتــو ضمــن ابــراز 
ــی و  ــر ماکنعل ــر علی صف ــا دکت ــات ب ــندی از مالق خرس
ــن 2 کشــور  ــه گســترش همکاری هــای بی ــدی ب عالقه من
در زمینــه بهداشــت دام و دامپزشــکی، در خصــوص شــرایط 
و نحــوه صــادرات گوشــت قرمــز و مــرغ از کشــور برزیــل 
بــه ایــران و همچنیــن انعقــاد یادداشــت تفاهــم همــکاری 

ــن دو کشــور، پرســش هایی را مطــرح کــرد. بی
نمــودن  هدفمنــد  درخواســت  ضمــن  نیــز  ماکنعلــی 
همکاری هــای مشــترک بیــن مراجــع ذیصــالح دامپزشــکی 
ــادل   دو کشــور زمینه هــای همــکاری دو جانبــه از نظــر تب
تکنولــوژی در زمینــه دارو و واکســن و همچنیــن اطالعــات 
فنــی در زمینــه کنتــرل بیماری هــای دامــی و پایــش 
باقیمانده هــای دارویــی در فرآورده هــای خــام دامــی و 
ملــی  آزمایشــگاه  راســتی آزمایی  زمینــه  در  همــکاری 

ــرد.  ــرح ک ــور را مط ــکی کش دامپزش
ــی  ــازمان های تخصص ــر س ــرکل دفت ــه مدی ــن جلس در ای
ــده وزارت  ــن نماین ــازمان و همچنی ــل س ــور بین المل و ام

ــز  حضــور داشــتند. امــور خارجــه نی

و  بهداشــتی  برنامه هــای  و  دســتورالعمل ها 
ــد ــالغ ش ــان اب ــای آبزي ــت بیماری ه مراقب

و  بهداشــتی  برنامه هــای  و  دســتورالعمل ها  مجموعــه 
ــور  ــال 1400، بمنظ ــان در س ــای آبزی ــت بیماری ه مراقب
اعمــال نظارت هــای بهداشــتی بــر تولیــد و پــرورش 
آبزیــان پرورشــی بــه عنــوان بــا یکــی از ارزش تریــن منابــع 

تأمیــن غذایــی و همچنیــن پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری 
هــای تحــت مراقبت، از ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور 

ــد. ابالغ ش
ــر بهداشــت و  ــرکل دفت ــز رخشــانی مهر، مدی ــر کامبی  دکت
ــا هــدف ابــالغ  ــان، در رابطــه ب مدیریــت بیماریهــای آبزی
ــتی  ــای بهداش ــتورالعمل ها و برنامه ه ــن دس ــرای ای و اج
ــان  ــرورش آبزی ــت پ ــی صنع ــای مختلف ــت: بیماری ه گف
کشــور و تولیــدات حاصلــه را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد. 
ــان را  ایــن بیماری هــا و ســایر عوامــل کــه بهداشــت آبزی
ــی  ــاالنه خســارات فراوان ــد، س ــرار می دهن ــر ق تحــت تأثی

بــه اقتصــاد ملــی وارد مــی کننــد.
ــای  ــاری ه ــت بیم ــه مدیری ــه وظیف ــان اینک ــا بی وی ب
آبزیــان و ارتقــای بهداشــت و حفــظ ســالمت ذخایــر آبــزی 
و جمعیــت آبزیان پرورشــی کشــور در ســازمان دامپزشــکی 
ــای  ــت بیماری ه ــت و مدیری ــر بهداش ــده دفت ــور بعه کش
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــران ب ــزود: در ای ــت، اف ــان اس آبزی
ــزل آال،  ــی ق ــرورش ماه ــت پ ــوع، صنع ــی متن آب و هوای
صنعــت پــرورش ماهــی گرمابــی )کپــور ماهیــان(، صنعــت 
ــی در  ــرورش ماه ــت پ ــاری، صنع ــی خاوی ــرورش ماه پ
صنعــت  قــزل آال(،  و  ســی بریم  و  )ســی باس  قفــس 
ــان زینتــی و صنعــت پــرورش میگــو وجــود  پــرورش آبزی
ــن  ــرای ای ــال و اج ــدف از اعم ــت و ه ــال اس دارد و فع
ــت،  ــای مراقب ــه ه ــتی و برنام ــای بهداش ــتورالعمل ه دس
پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای مهــم آبزیــان و حفــظ 
ــت  ــالمت و بهداش ــن س ــزی، تأمی ــت آب ــالمت جمعی س
محصــوالت و فــرآورده هــای تولیــدی و در نهایــت حفــظ 
امنیــت غذایــی و کمــک بــه ســالمت مصــرف کننــدگان 

مــی باشــد. 
وی بــا بیــان اینکــه دفتــر بهداشــت و بیماری هــای آبزیــان 
ــوده  ــن نم ــول ســه محــور تدوی ــود را ح ــای خ ــه ه برنام
اســت، اظهــار کــرد: پیشــگیری از بــروز بیماری هــای 
ــه  ــریع اولی ــخیص س ــامانه تش ــتقرار س ــک و اس اگزوتی
)Early detection system(؛ جلوگیــری از گســترش 
ــور  ــده در کش ــزارش ش ــت OIE گ ــای فهرس بیماری ه
ــا؛  ــرل آن ه ــازی و کنت ــت محدودس ــزی در جه و برنامه ری
ــک از  ــای اندمی ــرل بیماری ه ــش و کنت ــن پای و همچنی

ــه آنهاســت. جمل
دکتــر رخشــانی مهر در راســتای اجــرای ایــن ابــالغ، 
ســه مــورد کــه در برنامــه کاری 6 ماهــه اول ســال دفتــر 
ــرار دارد را  ــان ق ــای آبزی ــت بیماری ه ــت و مدیری بهداش

ــمرد: ــب برش ــن ترتی بدی
مراقبــت  ملــی  برنامــه  دوم  مرحلــه  اجــرای  الــف: 
بیماری هــای ویروســیIPN  ،VHS ، IHNدر ماهیــان 

پرورشــی کشــور )1400 - )1399 قــزل آالی 
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ــی KHV در  ــاری ویروس ــت بیم ــه مراقب ــرای برنام ب: اج
ماهیــان گرمابــی کشــور و ج: اجــرای برنامــه ملــی راهبــردی 

کنتــرل بیمــاری لکــه ســفید میگــو در کشــور.

در  دامپزشــکی  جهانــی  روز  گرامیداشــت 
نقــش  و  »پاســخ  شــعار  بــا   2021 ســال 
19« کوويــد-  بحــران  در  دامپزشــکان 

روز جهانــی دامپزشــکی در ســال 2021 بــا شــعار »پاســخ و 
ــته  ــد- 19« گرامی داش ــران کووی ــکان در بح ــش دامپزش نق

شد.
بــه گــزارش روابــط  عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور، از 
آنجــا کــه 4 اردیبهشــت 1400 مصــادف بــا 24 آوریــل »روز 
ــی  ــن روز بین الملل ــال ای ــت، امس ــکی« اس ــی دامپزش جهان
ــا شــعار »پاســخ و  ــا در جهــان ب ــرو شــیوع اپیدمــی کرون پی
ــد  ــورد تاکی ــد -19 « م ــران کووی ــکان در بح ــش دامپزش نق

گرفته اســت.
ــز همچــون  ــازمان دامپزشــکی کشــور نی ــه س ــن رابط در ای
یــک ســازمان پیشــرو، در اقدامــی پیش دســتانه از بــدو 
ــوز  ــه هن ــی ک ــروس در کشــورمان و در حال ــن وی ــیوع ای ش
ــه  ــیوع ب ــال و ش ــال ابت ــی از احتم ــق و دقیق ــات موث اطالع
ایــن ویــروس از طریــق حیوانــات وجــود نداشــت، در درازای 
ــگیرانه  ــی پیش ــروس، اقدامات ــن وی ــیوع ای ــان ش ــدت زم م
ــات  ــا حیوان ــاس ب ــراد در تم ــه اف ــاذ و ب ــه را اتخ و محتاطان
اهلــی و خانگــی توصیــه کــرد کــه قرنطینــه حیوان خانگــی؛ 
ــت اقدامــات احتیاطــی را مــورد  ــم؛  ورعای ــر عالی نظــارت ب

ــد. ــرار دهن توجــه ق
در واقــع ســازمان دامپزشــکی کشــور از همــان زمــان 
ــب  ــود را در قال ــاری، مواضــع کارشناســی خ ــن بیم ــاز ای آغ
تخصصــی و مبتنــی بــر یافته هــای در دســترس ارائــه کــرد 
کــه شــاخص ترین آن مواضــع کارشناســی و پیشــگیرانه 
دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ســازمان دامپزشــکی 

ــود.  ــا( ب ــک اینج ــور ) لین کش
کمااینکــه ســازمان دامپزشــکی کشــور در همــان آغــاز مــوج 
ــی را هــم موجــب شــده  ــا کــه موجــی از نگران شــیوع کرون
ــگیری  ــتی و پیش ــات بهداش ــه اقدام ــات 11 گان ــود، مصوب ب
مخاطــرات در اماکــن دامــی و مراکــز عرضه جهت پیشــگیری 

از هرگونــه مخاطــره بهداشــتی ازجملــه کرونــا راابــالغ کــرد. 
اقدامــی کــه بــه دعــوت و مدیریــت دفتر نظــارت بر بهداشــت 
ــا  ــی ســازمان دامپزشــکی کشــور و ب ــواد غذای ــی و م عموم
ــدگان ســازمان دامپزشــکی کشــور،  ــم مشــترک نماین تصمی
ــن  ــه در ای ــی مربوط ــکل های صنف ــت و تش وزارت بهداش
ــدف  ــا ه ــرا ب ــت اج ــتی الزم جه ــات بهداش ــازمان، اقدام س
پیشــگیری از بــروز هرگونــه مخاطــره انتقــال ویــروس کرونــا 
ــالغ رئیــس ســازمان  ــا اب ــب و ب ــدگان تصوی ــه مصرف کنن ب

دامپزشــکی کشــور الزم االجــرا شــد.
البتــه در ادامــه نیــز مطالــب متعــددی در ایــن زمینــه 
در رســانه ها منتشــر شــد. در ایــن راســتا کارشناســان 
ذیصــالح  مراجــع  همچنیــن  و  عفونــی  بیماری هــای 
بین المللــی بهداشــت اعــم از ســازمان جهانــی بهداشــت دام 
ــز  ــت ) WHO( و مرک ــی بهداش ــازمان جهان ) OIE(، س
ــکا )CDC( در  ــده آمری ــاالت متح ــای ای ــرل بیماری ه کنت
همــان مقطــع اعــالم کردنــد هیــچ مدرکــی دال بــر اینکــه 
ــل  ــا عام ــًا ی ــد منش ــی می توانن ــای خانگ ــگ و گربه ه س

پخــش SARS-CoV-2  باشــند، وجــود نــدارد. 
ــد  ــالم کردن ــه اع ــای جداگان ــازمان ها در اطالعیه ه ــن س ای
ــال انجــام اســت  ــات بیشــتری در ح ــود تحقیق ــن وج ــا ای ب
ــانی  ــود، اطالع رس ــب ش ــتری کس ــات بیش ــه اطالع و هرچ
ــن  ــه ای ــال ب ــن ح ــا در عی ــت. ام ــد پذیرف ــورت خواه ص
ــورت  ــر ص ــون در ه ــه چ ــد ک ــد کردن ــز تاکی ــوع نی موض
حیوانــات می تواننــد بیماری هــای دیگــری را بــه مــردم 
منتقــل کننــد و انســان ها نیــز می تواننــد بیماری هــا را 
ــد، ضــروری اســت کــه انســان ها  ــات منتقــل کنن ــه حیوان ب
همیشــه ) قبــل و بعــد از تمــاس بــا حیوانــات(، دســتان خــود 

ــی بشــویند. ــه خوب را ب
کمــا اینکــه در اوایل ســال میــالدی 2021 کارشناســان مرکز 
ــان  ــکا خاطرنش ــا در آمری ــگیری از بیماری ه ــرل و پیش کنت
کردنــد: شــواهدی مبنــی بــر اینکــه حیوانــات نقــش مهمــی 
در شــیوع کروناویــروس بــه انســان دارنــد، وجــود نــدارد؛ امــا 
اقدامــات احتیاطــی، می توانــد بــه ســالمت افــراد و حیوانــات 

خانگــی کمــک کنــد.
ــات  ــاس اطالع ــر اس ــز، ب ــن مرک ــان ای ــه کارشناس ــه گفت ب
ــال حاضــر در دســترس اســت، خطــر  ــه در ح محــدودی ک
ــه انســان بســیار  ــات ب ــد-19 از حیوان ــال بیمــاری کووی انتق

ــت. کم اس
البتــه در ایــن رابطــه تحقیقــات و مطالعــات دانشــمندان ادامه 
داشــته اســت تــا جایــی کــه در مــارس 2021 ) اســفند 99( 
کارشناســان فرانســوی چندیــن قــالده ســگ تربیــت شــده 
را بــرای تشــخیص ویــروس کرونــا در بــدن حــدود 2 هــزار 
نفــر از ســاکنان منطقــه پاریــس آزمایــش کردنــد تــا ببیننــد 
آیــا ایــن ســگ ها واقعــًا قــادر بــه تشــخیص ایــن ویــروس 
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ــر اســاس گــزارش رســانه های فرانســه،  ــه. ب ــا ن هســتند ی
ــده در  ــوزش دی ــژه آم ــه ســگ های وی ــش ب ــن آزمای در ای
دانشــکده دامپزشــکی»مزون آلفــور« در نزدیکــی پاریــس، 
ــش  ــه آزمای ــرادی را ک ــدن اف ــوی ب ــا ب ــد ت ــازه داده ش اج

ــد. ــد، استشــمام کنن ــد19 داده ان پی ســی آر کووی
کارشناســان نمونــه ای از عــرق زیــر بغــل ایــن افــراد را در 
ظــرف مخصوصــی نهــاده، ســگ ها را وادار کردنــد تــا پــوزه 
خــود را درون قیفــی کننــد کــه بــه ایــن ظرف هــا متصــل 
ــد  ــگ ها می توانن ــا س ــد آی ــتند ببینن ــا می خواس ــود. آنه ب
بفهمنــد عــرق کــدام یــک از افــراد وجــود ویــروس کرونــا 
در بــدن آنهــا را نشــان می دهــد. هــر گاه کــه ســگ، بــوی 
ــا را تشــخیص دهــد، جلــوی قیــف متوقــف می شــود  کرون

ــرد. ــک خوراکــی می گی ــی خــود ی و از مرب
ــتفاده از  ــات، اس ــن آزمایش ــه ای ــد ک ــان امیدوارن کارشناس
ــک  ــه ی ــی، ب ــا تحقیقات ــوع صرف ــک موض ــگ ها را از ی س
روش بــرای آزمایــش کامــل بــا تشــخیص دقیــق و مناســب 

ــوق دهد. س
ملــی  دانشــکده  کارشــناس  گرانــژان«،  «دومینیــک 
ــرای  ــگ ها ب ــوزی س ــد: بازآم ــه می گوی ــکی فرانس دامپزش
ــه آتش نشــانان  ــرای کمــک ب ــا ادامــه آنهــا ب ــد19، ب کووی
و نیروهــای امــدادی یــا استشــمام مــواد منفجــره در 

فرودگاه هــا منافــات نــدارد.
ــد  ــیوه می توان ــن ش ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــگران ب پژوهش
آزمایــش کوویــد19 را تکمیــل کــرده و بــه عنــوان روشــی 
بــرای تشــخیص کرونــا بــرای دانشــجویان در هنــگام ورود 
ــک  ــدگان کنســرت در ی ــه ســاختمان های دانشــگاه، بینن ب
مــکان موســیقی یــا مســافران در فــرودگاه پذیرفتــه شــود.

البتــه در ایــن میــان در پاییــز 1399 تصمیمــی در دانمــارک 
گرفتــه شــد کــه پــس از ابتــالی 12 نفــر بــه دلیــل ارتبــاط 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد-19، ب ــاری کووی ــه بیم ــو ها ب ــا راس ب
ــد  ــوان می توان ــن حی ــق ای ــا از طری ــروس کرون ــیوع وی ش
ــت فردریکســن  ــذا م ــد؛ ل ــی واکســن را کاهــش ده کارای
ــت  ــای بهداش ــع مقام ه ــارک در جم ــر دانم ــت وزی نخس
ــون راســو  ــا 17 میلی ــودی 15 ت ــر ضــرورت ناب ــان ب و درم
ــگیری از  ــدف پیش ــا ه ــترده ب ــتاری گس ــرد! کش ــد ک تاکی

ــان! ــر در ســطح جه ــار ناپذی شــیوع ویروســی مه
ــد  ــمندان می گفتن ــع دانش ــان مقط ــه در هم ــژه ک ــه وی ب
ــن  ــت و تعیی ــی اس ــری طبیع ــروس ام ــک وی ــش ی جه
اینکــه آیــا چنیــن جهشــی مانــع از کارایــی واکســن مبــارزه 
بــا ویــروس شــود، مســاله پیچیــده ای بــه شــمار مــی رود. بــا 
ایــن حــال مقام هــای بهداشــت و درمــان دانمــارک معتقــد 
بودنــد کــه انتقــال ویــروس کرونــا از طریــق راســوها ممکن 
اســت تغییــرات هرچنــد کوچکــی در پادتــن تولیــد شــده در 

ــا  ــر واکســن ی ــب اث ــن ترتی ــه ای ــدن انســان بگــذارد و ب ب
ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــرای مب ــاخت ب ــال س واکســن های در ح

کوویــد-19 را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
کاره مولبــاک، رئیــس ســتاد مبــارزه بــا بیماری هــای 
ــه  ــبت ب ــدار نس ــا هش ــع ب ــارک در آن مقط ــردار دانم واگی
وقــوع چنیــن اتفاقــی گفــت: »تحقیقــات نشــان می دهنــد 
کــه پادتــن تولیــد شــده بــرای واکنــش بــه ویــروس انتقــال 
ــت و  ــر اس ــادی کم اثرت ــای ع ــوها از پادتن ه ــه از راس یافت
ــال  ــن های در ح ــی واکس ــث ناکارای ــد باع ــن می توان همی

ــد-19 شــود». ــا کووی ــارزه ب ــرای مب ســاخت ب
اهمیــت از جهــت دیگــر ایــن نامگــذاری شــعار روز جهانــی 
ــد  ــب توجــه می کن دامپزشــکی در ســال 2021 از آنجــا جل
کــه دکتــر »آلبــرت بــورال« کارآفریــن و رئیــس هیات مدیره 
و مدیرعامــل شــرکت »فایــزر« آمریــکا کــه شــرکت تحــت 
مدیریــت وی تولیدکننــده نخســت و برتــر واکســن مقابلــه 
بــا کرونــا بــوده، »دامپزشــک« اســت. بــورال مدیــری بــود 
ــرکت  ــک ش ــی ی ــوان مدیرفن ــه عن ــال 1993 ب ــه در س ک
ــس از  ــد و پ ــه کار ش ــغول ب ــکی مش ــازی دامپزش داروس
اینکــه در ســال 2011 از ایــن شــرکت جــدا شــد بــه آمریــکا 
مهاجــرت کــرد و در یکــی از شــرکت های دارویــی وابســته 

بــه فایزر مشــغول اســتخدام شــد. 
ــت در  ــری از خالقی ــل دیگ ــی مراح ــس از ط ــت پ در نهای
»فایــزر« او توانســت در ســالی کــه مدیرعاملــی فایــزر نیــز 
بــه عهــده او بــود، واکســن کرونــا را که با کشــف پروفســور 
ــار و از بنیان گــذاران  ــرک تب »اوگــور شــاهین« دانشــمند ت
ــوان  ــه عن ــود ب ــراه ب ــک« هم ــی »بیون ت ــرکت آلمان ش
یــک خبــر خــوش بــه جامعــه جهانــی اعــالم کنــد. اتفاقــی 
کــه در نهایــت باعــث گردیــد تــا ایــن دامپزشــک در ســال 
2020 بــه عنــوان »مدیــر برتــر ایــاالت متحــده آمریــکا در 

صنعــت داروســازی« انتخــاب گــردد.
رفــاه  جهانــی  مجمــع  ســومین  برگــزاری 

حیوانــات 
ــی  ــات ســازمان جهان ــاه حیوان ــی رف ســومین مجمــع جهان

ــزار شــد. ــات ششــم اردیبهشــت برگ بهداشــت حیوان
  oieایــن مجمــع بــا حضــور نماینــدگان کشــورهای عضــو 
بــه صــورت جلســات انالیــن در روزهــای 26 و 28 آپریــل 

و 9 مــاه مــی ســال 2021 برگــزار گردیــد.
ــات  ــاه حیوان ــی رف ــط مل ــده و راب ــه نماین ــن جلس در ای
ســازمان دامپزشــکی کشــور دکتــر عطیــه دباغیــان، حضــور 

ــتند.  داش
هــدف از ایــن مجمــع تدویــن مکانیســمی اســت کــه جامعه 
ــی در  ــر و جهان ــی فراگی ــات،  حرکت ــاه حیوان ــی رف تحقیقات
زمینــه رفــاه حیوانــات و همچنیــن در بخــش منابــع غذایــی 
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بــا منشــا دامــی بــا همــکاری oie و کشــورهای عضــو انجــام 
دهد.

موضــوع مــورد طــرح در گردهمایــی امســال ” رفــاه حیوانــات 
و اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد ” اســت.

ــن  ــتان در »تأمی ــتاندار گلس ــاعد اس ــول مس ق
ــی اســب و  ــروی انســانی آزمايشــگاه بین  الملل نی
واکسیناســیون پرســنل دامپزشــکی علیــه بیمــاری 

ــد- »19 کووي
ــر کل  ــاق مدی ــه اتف ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
حــوزه ریاســت، حقوقــی و ارزیابــی عملکــرد ســازمان 
دامپزشــکی کشــور و مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان بــا دکتــر 

ــد. ــدار کردن ــتان دی ــتاندار گلس ــناس اس حق ش
ــن  ــازمان در ای ــن س ــس ای ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف  دکت
دیــدار ضمــن بیــان هــدف خــود از ســفر بــه اســتان گلســتان 
و ارائــه گزارشــی از برنامه  هــای اجــرا شــده مأموریــت 
خــود در ایــن اســتان، خواســتار مســاعدت اســتاندار در 
ــب و  ــی اس ــگاه بین  الملل ــانی آزمایش ــروی انس ــن نی »تأمی
ــد  ــاری کووی ــه بیم ــکی علی ــنل دامپزش ــیون پرس واکسیناس

19« گردیــد.  
ــه  ــی ب ــفر ماکنعل ــتقبال از س ــن اس ــز ضم ــناس نی حق ش
ــار انجــام  ــدای ســال 1400 دو ب ــه از ابت اســتان گلســتان ک
گرفتــه، قــول داد تــا نســبت بــه پیگیــری هــر دو درخواســت 

ــد. ــدام نمای ــازمان دامپزشــکی کشــور اق ــس س رئی
درخواســت واکسیناســیون 55 هــزار نیــروی 

ــت ــد فوري ــا قی ــور ب ــکی کش ــال دامپزش فع
ــت  ــم اردیبهش ــور یازده ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
1400 بــا ارســال نامــه ای بــه مشــاور وزیــر و مدیــرکل حــوزه 
وزارتــی وزارت بهداشــت درمــان وآموزش پزشــکی، خواســتار 
اتخــاذ تمهیــد فــوری ایــن وزارتخانــه جهــت واکسیناســیون 
ــه  ــور ک ــکی کش ــال دامپزش ــای فع ــر نیروه ــزار نف 55 ه
به شــدت در معــرض خطــر مواجهــه بســیار بــاال بــا ویــروس 

کرونا هســتند، شــد.
 دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان بــا ارســال 
ــر و  ــاور وزی ــین داوودی مش ــید حس ــر س ــه دکت ــه ای ب نام

ــان وآمــوزش  ــی وزارت بهداشــت درم ــرکل حــوزه وزارت مدی
ــش از 60 در  ــه بی ــرده اســت: از آنجــا ک ــد ک پزشــکی، تاکی
ــد و یکــی از  صــد پاتوژن هــای انســانی منشــاء حیوانــی دارن
ــن اجــزاء رهیافــت »جهــان واحــد ســالمت واحــد«  مهمتری
ــذا  ــتند، ل ــا هس ــی آنه ــای تخصص ــکی و فعالیت ه دامپزش
ــت از  ــرای محافظ ــت ب ــد فوری ــه قی ــا ب ــد ت ــتور فرمایی دس
تعــداد 55 هــزار نفــر نیروهــای فعــال دامپزشــکی کشــور کــه 
به شــدت در معــرض خطــر مواجهــه بســیار بــاال بــا ویــروس 

ــاز تخصیــص داده شــود. ــا هســتند، واکســن مــورد نی کرون
وی در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه مکاتبــات متعــدد بــا معاونــت 
ــه  طــی نامــه شــماره 66858/10/99  بهداشــت آن وزارتخان
مــورخ 03/12/99 و نامــه شــماره 8006/10/400 مــورخ 
01/02/1400 بــرای اختصــاص واکســن کرونا بــرای نیروهای 
دامپزشــکی هنــوز اقدامــی صــورت نگرفتــه افزوده اســت: این 
در حالــی اســت کــه نیروهــای دامپزشــکی در ســطوح متعــدد 
میدانــی، آزمایشــگاهی، درمانگاهی، کشــتارگاهی، بســته بندی 
و .. کــه در حــال اجــرای برنامه هــای کنترلــی، پیشــگیری و 
ــن  ــترک بی ــی و مش ــدد حیوان ــای متع ــه کنی بیماری ه ریش
انســان و حیــوان و تضمیــن ســالمت مــواد غذایــی هســتند، 
ــرای  ــاال ب ــراد در معــرض خطــر بســیار ب ــوز در گــروه اف هن
انجــام واکسیناســیون علیــه ویــروس کرونــا قــرار نگرفته  انــد.
دکتــر ماکنعلــی در عین حــال در بخــش دیگــری از ایــن نامه، 
آمادگــی ســازمان دامپزشــکی کشــور را بــا توجــه بــه داشــتن 
ــرای  ــی و اســتانی پخــش واکســن، ب ــدرن مل شــبکه های م
همــکاری بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 

عملیــات واکسیناســیون کرونــا اعــالم کــرده اســت.

ــه  ــاورزی فرانس ــدگان وزارت کش ــور نماين حض
ــکی  ــازمان دامپزش ــخیص س ــی تش ــز مل در مرک

ــران اي
حضــور هیــات کارشناســی و ممیزی وزارت کشــاورزی کشــور 
فرانســه جهــت ارزیابــی و اکریدیتــه کــردن آزمایشــگاه مرکــز 
ــش  ــرای پای ــی تشــخیص ســازمان دامپزشــکی کشــور ب مل
ــه  ــه اتحادی ــی ب ــان صادرات ــی و آبزی ــای داروی باقیمانده ه
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اروپــا بدنبــال پیگیــری هــای مســتمر دفتــر ســازمان هــای 
تخصصــی و امــور بیــن الملــل محقــق گردیــد.

تشــخیص،  ملــی  مرکــز  محــل  در  جلســه ای  طــی   
برنامــه ارزیابــی هیــأت مذکــور مــورخ 11 اردیبهشــت 
کارشــناس  دودرمــل«  »پیرمیشــل  حضــور  بــا   1400
ممیــزی آزمایشــگاه، دکتــر »والــری ویــون« رایــزن 
ــه،  ــور فرانس ــاورزی کش ــاورزی وزارت کش ــه ای کش منطق
ــد  ــر »خال ــاون وی، دکت ــر »الکســاندرا ترویانگــرو« مع دکت
خداویــردی« معاونــت تشــخیص و درمــان و دکتــر »محمــد 
حبیبــی« رئیــس مرکــز ملــی تشــخیص و آزمایشــگاه های 
ــرد. ــکار ک ــروع ب ــما ش ــور رس ــکی کش ــازمان دامپزش س

 در ابتــدای ایــن جلســه، دکتــر »رحمــان میرزائــی« 
مدیــرکل دفتــر ســازمان های تخصصــی و امــور بین الملــل 
ــن  ــداف ای ــریح اه ــه تش ــبت ب ــی نس ــن خوش آمدگوی ضم
ــت موضــوع حضــور کارشناســان کشــور  ــت و اهمی ماموری
ــگاه  ــودن آزمایش ــه نم ــی و اکریدیت ــت ارزیاب ــه جه فرانس
ــر  ــردی و دکت ــر خداوی ــه دکت ــت و در ادام ــور پرداخ مذک
ــداف  ــا و اه ــات برنامه ه ــه جزئی ــه ارائ ــبت ب ــی نس حبیب
ــد. ــه کردن ــات الزم را ارائ ــخیص توضیح ــی تش ــز مل مرک
 طــی برنامــه ریــزی بــه عمــل آمــده مرحلــه اول ارزیابــی 
ــام و  ــه انج ــک هفت ــی ی ــان ط ــن کارشناس ــور ای ــا حض ب

ــد. ــازی ش ــاده س ــی پی ــی و کارشناس ــای فن برنامه ه

ــی  ــرای اعتباربخش ــه ب ــای اولی ــتن گام ه برداش
دارويــی  باقیمانده  هــای  پايــش  آزمايشــگاه 
ــه  ــران ب ــی اي ــان صادرات ــای آبزي در نمونه ه

ــا ــه اروپ اتحادي
بــا یــک برنامــه زمان بنــدی 6 ماهــه و برگــزاری کالس های 
آموزشــی از راه دور بــرای کارشناســان آزمایشــگاه، همچنین 
تجهیــز آزمایشــگاه از نظــر دســتگاهی و عملیاتــی، گام هــای 
اولیــه بــرای انجــام اعتباربخشــی آزمایشــگاه کــه فرآینــدی 

زمانبــر و بســیار پیچیــده اســت، برداشــته می شــود. 
 عصــر چهارشــنبه 15 اردیبهشــت 1400 جلســه جمع بنــدی 
ارزیابــی اولیــه مرکــز ملــی تشــخیص ســازمان دامپزشــکی 
کشــور بــرای پایــش باقیمانده  هــای دارویــی در نمونه هــای 
ــور  ــا حض ــا، ب ــه اروپ ــه اتحادی ــران ب ــی ای ــان صادرات آبزی
ــور کشــاورزی  ــه ای ام ــزن منطق ــن ســازمان، رای رئیــس ای

ــن  ــون«؛ »ال ــری وی ــر »وال وزارت کشــاورزی فرانســه دکت
ــه در  ــفارت فرانس ــادی س ــش اقتص ــس بخ ــن« ریی گوریت
ــگاه  ــی آزمایش ــناس اعتباربخش ــن کارش ــران و همچنی ته

دکتــر »پیــر میشــل دوردمــل« برگــزار شــد.
ــت از  ــراز رضای ــن اب ــل ضم ــر دودرم ــه، دکت ــن جلس در ای
پتانســیل های موجــود در آزمایشــگاه مرکــز ملــی تشــخیص 
ــران  و ســاختار مناســب شــبکه آزمایشــگاهی موجــود در ای
ــدی 6  ــه زمان بن ــک برنام ــا ی ــرد: ب ــدواری ک ــار امی اظه
ماهــه و بــا برگــزاری کالس هــای آموزشــی از راه دور بــرای 
ــگاه از  ــز آزمایش ــن تجهی ــگاه، همچنی ــان آزمایش کارشناس
نظــر دســتگاهی و عملیاتــی، گام هــای اولیــه بــرای انجــام 
ــیار  ــر و بس ــدی زمان ب ــه فرآین ــگاه ک ــی آزمایش اعتباربخش

پیچیــده اســت، برداشــته شــود 
ــز  ــور نی ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ــی رئی ــر ماکنعل دکت
ضمــن تشــکر از همــکاری وزارت کشــاورزی فرانســه جهت 
ــتمرار  ــری و اس ــتار پیگی ــگاه، خواس ــی آزمایش اعتبار بخش
ــق  ــان تحق ــا زم ــی دامپزشــکی فرانســه ت ــای فن حمایت ه
هــدف نهایــی بــرای تاییــد و اعتبار بخشــی آزمایشــگاه شــد.

ــخیص و  ــت تش ــردی معاون ــر خداوی ــه، دکت ــن جلس در ای
درمــان، دکتــر میرزایــی مدیــرکل دفتــر ســازمان های 
ــی  ــر حبیب ــن دکت ــل و همچنی ــور بین المل ــی و ام تخصص

ــتند. ــور داش ــز حض ــخیص نی ــی تش ــز مل ــس مرک ریی

فرهنگــی  برنامه هــای  کتــاب  از  رونمايــی 
دامپزشــکی  ســازمان  ولی فقیــه  نمايندگــی 

در ســال 1400 کشــور 
ــی  ــوزه نمایندگ ــی ح ــی نظارت ــای فرهنگ ــاب برنامه ه کت
ولی فقیــه ســازمان دامپزشــکی کشــور در ســال 1400 

رونمایــی شــد.
 دکتــر علی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان در آییــن 
ــوزه  ــی ح ــی نظارت ــای فرهنگ ــاب برنامه ه ــی »کت رونمای
نمایندگــی ولی فقیــه ســازمان دامپزشــکی کشــور« در 
ســال 1400 کــه بــه صــورت ویدیوکنفرانــس و بــا حضــور 
ــی  ــع جهان ــی مجم ــورای عال ــس ش ــری ریی ــت اهلل اخت آی
ــماعیل  ــید اس ــر س ــالم دکت ــت)ع( و حجت االس ــل بی اه
ــه در  ــی ولی فقی ــوزه نمایندگ ــئول ح ــدم مس ــینی مق حس
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ســازمان دامپزشــکی کشــور برگــزار شــد گفــت: در آمــوزش 
مســائل مرتبــط بــا دامپزشــکی 2 رســالت بــر عهــده دســت 
انــدرکاران ایــن ســازمان اســت و آن نخســت در زمینــه 
ــت  ــی اس ــای دام ــه کنی بیماریه ــگیری و ریش ــرل، پیش کنت

ــی. ــواد غذای ــالمت م ــن س و دوم  تضمی
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 60 در صــد پاتوژن هــای 
ــزاء  ــن اج ــد و یکــی از مهمتری ــی دارن انســانی منشــاء حیوان
رهیافــت »جهــان واحــد ســالمت واحــد« دامپزشــکی و 
فعالیت هــای تخصصــی آنهــا هســتند تصریــح کــرد: در واقــع 
ــاص  ــت خ ــا اهمی ــت ب ــترده ای اس ــای گس ــکی دنی دامپزش
ــرای  ــود را ب ــاص خ ــان آن ارزش خ ــای پنه ــه فعالیت ه ک

ــانی دارد. ــه انس جامع
ــرل و  ــه کنت ــرای برنام ــن ب ــه 5 رک ــاره ب ــا اش ــی ب ماکنعل
ــمرد  ــج برش ــوزش و تروی ــارم را آم ــن چه ــگیری، رک پیش
ــورد  ــد م ــان در چن ــوزش در جه ــی آم ــدف اصل ــت: ه و گف
تقســیم بندی شــده اســت؛ نخســت آنکــه کســانی کــه 
تــازه وارد سیســتم می شــوند مهارت هــای دانــش پایــه 
بــه آنهــا منتقــل شــود؛ دوم اینکــه کارایــی نیروهــای 
ــوم  ــد؛ س ــش یاب ــا افزای ــره وری آنه ــع به ــود و در واق موج
ــال مســئولیت  ــرای انتق ساختارســازی از نیروهــای موجــود ب
و مســئولیت پذیرکردن نیروهــا بــا ایجــاد گــروه خــاص؛ 
ــه  ــه ب ــه ک ــزاری نشســت های آموزشــی پیگیران ــارم برگ چه
افــراد مختلــف بــا جغرافیــای متفــاوت منتقــل شــود و پنجــم 
آمــوزش افــرادی کــه مرتبــط بــا فعالیــت شــما هســتند کــه 
ــرداران و مشــتریان شــما هســتند. اتفاقــی کــه  همــان بهره ب
ــروه  ــت گ ــدف فعالی ــه ه ــی ب ــال مهارت های ــه انتق ــر ب منج
خواهــد شــد تــا بتواننــد فعالیت هــا رابــه صــورت آمــاده بــاش 

ــد. ــام دهن ــتندبای انج ــا اس ی
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــور اب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــوزش در  ــدام، آم ــت اق ــده و در دس ــاذ ش ــر اتخ ــا تدابی ــا ب ت
ــزاری  ــق برگ ــه از طری ــح شــرعی )چ ــای ذب ــوزه نظارت ه ح
دوره هــای آموزشــی یــا پودمــان هــای آموزشــی( بــه نحــوی 
باشــد کــه در کشــتارگاهها و بســته بندی ها مهارت هــای 
ــد منتقــل  ــه آنهــا کــه اهلیــت الزم ایــن امــور را دارن الزم ب
شــود و هزینــه تولیــد در جامعــه اســالمی بــه حداقــل خــود 

برســد.
ــی  ــوزه نمایندگ ــئول ح ــینی مقدم، مس ــماعیل حس ــید اس س
ــن  ــز در ای ــور نی ــکی کش ــازمان دامپزش ــه در س ــی فقی ول
آییــن ضمــن خیرمقــدم بــه آیــت اهلل اختــری رییــس شــورای 
ــل برگــزاری  ــه دالی ــی اهــل بیــت)ع( ب ــی مجمــع جهان عال
ــارک  ــاه مب ــام م ــه مناســبت ای ــس ب ــن ویدیوکنفران ــن آیی ای
رمضــان و بــه ویــژه فرارســیدن شــب های قــدر اشــاره کــرد 
ــخت  ــرایط س ــن ش ــده در ای ــرر ش ــه مق ــا ک ــت: ازآنج و گف
ــدا  ــری پی ــوی دیگ ــگ و ب ــی رن ــس مذهب ــی مجال کرونای

ــازمان  ــکاران س ــا هم ــده اســت ت ــم ش ــی فراه ــد، فرصت کن
ــوند. ــد ش ــاه بهره من ــن م ــل ای ــور از فضائ ــکی کش دامپزش

وی بابیــان اینکــه مجموعــه نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان 
ــئول  ــوی مس ــه تق ــت ال ــت آی ــا حمای ــور ب ــکی کش دامپزش
دکتــر  و  جهادکشــاورزی  وزارت  در  ولی فقیــه  نمایندگــی 
ــال 1400  ــی س ــه فرهنگ ــازمان برنام ــس س ــی رئی ماکنعل
بــرای حــوزه نمایندگــی ســازمان را تهیــه کــرده اســت افــزود: 
بــر اســاس ایــن برنامــه و بــراورد انجــام شــده بنــا گردیــد تــا 
بــا عنایــت رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور، اعتباراتــی در 
حــد امــکان بــرای عملیاتــی کــردن ایــن برنامــه پیش بینــی 
ــه اختــری جهــت  شــود کــه پــس از رونمایــی توســط آیت ال

اجــرا بــه اســتان ها ابــالغ خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از تصویــب ایــن برنامــه در شــورای 
فرهنگــی ســازمان دامپزشــکی کشــور فرصتــی فراهــم 
ــه  ــور برنام ــکی کش ــازمان دامپزش ــه س ــا مجموع ــد ت گردی
ــول  ــه محص ــن برنام ــرد: ای ــار ک ــد اظه ــال کن 1400 را دنب
صدهــا ســاعت کار کارشناســی توســط جمــع زیــادی از 
مســئوالن دفاتــر و مناطــق و ســازمان اســت و اهــداف 
ــد  ــازی باش ــد آغ ــه می توان ــد ک ــال می کن ــخصی را دنب مش
بــرای ســال های آتــی کــه بــا هــدف مشــخص فعالیت هــای 
انجــام شــده و بــر زمیــن مانــده را بــا آمــار و ارقــام مشــخص 

ــد.  ــال کنن دنب
موادغذايــی  بهداشــت  مســئوالن  تبادل نظــر 
ايــران و چیــن در برهــه پاندمــی ويــروس 

کوويــد-19
جلســه وبینــاری دســت اندکاران مســئول در زمینــه بهداشــت 
ــام  ــت تم ــر رعای ــن ب ــران و چی ــی ای ــالمت موادغذای و س
ــژه  ــه وی ــن دو کشــور ب ــه ای بی ــط بهداشــتی و قرنطین ضواب
ــی  ــی پاندم ــه زمان ــن بره ــادرات در ای ــد واردات و ص در رون

ــد. ــادل نظــر کردن ــد-19 بحــث و تب ــروس کووی وی
ــورت  ــه ص ــه ای ب ــی جلس ــه، ط ــین روز کاری هفت  در واپس
وبینــار کــه بــا حضــور دکتــر »ســید بهمــن نقیبــی« معــاون 
بهداشــتی و پیشــگیری، »وانــگ نینــگ« مدیــرکل ســالمت 
ــن و  ــزی چی ــرک مرک ــادرات و واردات اداره گم ــی ص غذای
ــران در پکــن  ــزن اقتصــادی ســفارت ای ــی نعمتــی« رای »عل
ــد صــادرات  ــد-19 در رون ــروس کووی ــر وی در خصــوص تاثی
آبزیــان بــه چیــن برگــزار گردیــد؛ در خصــوص رعایــت تمــام 
ــد واردات  ــور رون ــه ای دو کش ــتی و قرنطین ــط بهداش ضواب
ــی  ــی پاندم ــه زمان ــن بره ــوص در ای ــه خص ــادرات ب و ص

ویــروس کوویــد-19 بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــابقه  ــان س ــن بی ــه، ضم ــن جلس ــی در ای ــیدبهمن نقیب س
ــه،  ــاط دو کشــور در خصــوص ارتباطــات دوجانب ــن ارتب دیری
ابــراز امیــدواری کــرد بــا رعایــت تمــام ضوابــط بهداشــتی و 
قرنطینــه ای دو کشــور، رونــد واردات و صــادرات بــه خصــوص 
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در ایــن برهــه زمانــی شــیوع پاندمــی ویــروس کوویــد-19 
تــداوم داشــته باشــد.

در  از طــرف چینــی درخواســت کــرد   همچنیــن وی 
ــان،  ــده آبزی ــد شــرکت های صادرکنن ــد تایی خصــوص فراین
ــن  ــور چی ــه کش ــل ب ــات و عس ــرغ، لبنی ــای م ــادرات پ ص

ــرد. ــام پذی ــهیل انج ــریع و تس تس
در ایــن جلســه »وانــگ نینــگ« مدیــرکل ســالمت 
غذایــی واردات و صــادرات چیــن توضیحاتــی در خصــوص 
ــه هــای  ــد-19 در محمول ــروس کووی چگونگــی پایــش وی
ــای  ــانه ه ــام رس ــردم و تم ــی م ــی و نگران ــان صادرات آبزی
کشــور چیــن و تاثیــر آن در بــازار و تــداوم صادرات کشــورها 

بــه چیــن دادنــد. 
ــر  ــرکل دفت ــی مدی ــان میرزای ــر رحم ــه دکت ــن جلس در ای
المــل ســازمان  بیــن  امــور  و  ســازمانهای تخصصــی 
ــز  ــس مرک ــی ریی ــد حبیب ــر محم ــور، دکت ــکی کش دامپزش
ــاون  ــیمرونی مع ــر س ــازمان، دکت ــن س ــخیص ای ــی تش مل
ســالمت اداره کل دامپزشــکی اســتان بوشــهر و نماینــدگان 
دفترهــای قرنطینــه و امنیــت زیســتی و نظــارت بــر مدیریت 

ــتند. ــور داش ــز حض ــی نی ــای غذای ــت فراورده ه و بهداش

ــاص  ــاده خ ــری فوق الع ــت تس ــتور پرداخ دس
قانونــی  پزشــکی  ســازمان های  کارمنــدان 
ــدان  ــه کارمن ــران ب ــون اي ــال خ ــور و انتق کش
ــه 1400 ــور از بودج ــکی کش ــازمان دامپزش س

و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری  معــاون 
بودجــه پــس از دیــدار رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور 
ــدان  ــاص کارمن ــاده خ ــری فوق الع ــت تس ــتور پرداخ دس
ســازمان های پزشــکی قانونــی کشــور و انتقــال خــون 
ایــران بــه کارمنــدان ســازمان دامپزشــکی کشــور را 
ــی  ــی و تربیت همچــون ســازمان زندان هــا و اقدامــات تامین

ــرد. ــادر ک ــه 1400 را ص ــور از بودج کش
ــرای  ــوروز 1400 ب  یکــی از خبرهــای خــوش در آســتانه ن
ــاده  ــری فوق الع ــدن تس ــده ش ــکی، گنجان ــواده دامپزش خان

ــور  ــی کش ــکی قانون ــازمان های پزش ــدان س ــاص کارمن خ
و انتقــال خــون ایــران بــه کارمنــدان ســازمان دامپزشــکی 
کشــور در بودجــه 1400 بــود. کــه می تــوان آن را بــه 
نوعــی ماحصــل دســتاورد دیــدار جمعــی از مدیران ســازمان 
ــر  ــا دکت ــی ب ــر ماکنعل ــه ریاســت دکت دامپزشــکی کشــور ب
نوبخــت )معــاون رئیــس جمهــوری و رئیــس ســازمان 
ــی  ــب آن رایزن ــان 99 و متعاق ــه( در 21 آب ــه و بودج برنام
فشــرده رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور و حــوزه معاونت 
توســعه مدیریــت و منابــع و پیگیــری جــدی کارکنــان ایــن 
ســازمان و مســاعدت نماینــدگان محتــرم مجلــس بــا ایــن 
درخواســت در فراینــد تدویــن بودجــه ســال 1400 برشــمرد. 
قانــون  نگهبــان  محتــرم  شــورای  اینکــه  از  پــس 
ــی  ــن روحان ــر حس ــه دکت ــرا ب ــت اج ــه 1400 را جه بودج
ــری هــای الزم توســط  ــالغ کــرد، پیگی رئیس جمهــوری اب
ــن  ــت و در همی ــام گرف ــور انج ــکی کش ــازمان دامپزش س
ــاه  ــت م ــنبه 25 اردیبهش ــر  ش ــاعت 16 عص ــتا در س راس
ــازمان  ــس س ــی رئی ــر ماکنعل ــر علی صف ــدار دکت 1400 دی
ــاون  ــت مع ــر نوبخ ــر محمدباق ــا دکت ــور ب ــکی کش دامپزش
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس  و  رئیس جمهــوری 
انجــام گرفــت در ایــن دیــدار کــه مهنــدس مومنــی معــاون 
توســعه مدیریــت و منابــع و دکتــر آذرنــوش مدیــرکل دفتــر 
برنامــه، بودجــه و مطالعــات اقتصــادی ســازمان دامپزشــکی 
ــد  ــر نوبخــت دســتور دادن ــز حضــور داشــتند دکت کشــور نی
کارمنــدان  خــاص  فوق العــاده  تســری  پرداخــت  کــه 
ســازمان های پزشــکی قانونــی کشــور و انتقــال خــون 
ایــران بــه  کارکنــان ســازمان دامپزشــکی کشــور از محــل 
بودجــه 1400 هماننــد ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی 
و تربیتــی کشــور از اول فروردیــن مــاه 1400اجرایــی گــردد.

نمايندگــی  برنامه هــای  جديدتريــن  اعــالم 
ــه ســازمان دامپزشــکی در ســال 1400 ولی فقی
ــاالن  ــرعی فع ــارت ش ــی و نظ ــای فرهنگ ــم برنامه ه اه
دامپزشــکی  کل  ادارات  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  حــوزه 
ــیوه  ــی و ش ــی و ارزیاب ــار بررس ــه صــورت وبین ــتان ها ب اس

ــن شــد. ــا در ســال 1400 تبیی ــی آنه عملیات
ــئول  ــینی مقدم« مس ــماعیل حس ــالم »سیداس  حجت االس
ــو  ــازمان در گفتگ ــن س ــه در ای ــی ولی فقی ــر نمایندگ دفت

94



ــور، در  ــکی کش ــازمان دامپزش ــانی س ــگاه اطالع رس ــا پای ب
ــتای  ــت: »در راس ــار گف ــن وبین ــزاری ای ــداف برگ ــورد اه م
ــری  ــام معظــم رهب ــژه مق ــت وی ــق شــعار ســال و عنای تحق
ــه  ــه اینکــه پای ــه ب ــا توج ــن ب ــد و همچنی ــه موضــوع تولی ب
ــر محــور تولیــد می چرخــد، حــوزه  رشــد اقتصــادی کشــور ب
ــه صــورت  ــه در ســازمان دامپزشــکی ب ــی فقی نمایندگــی ول
ــت و  ــوع حمای ــوص موض ــتقیم در خص ــا غیرمس ــتقیم ی مس

مانع زدایــی از تولیــد، می توانــد نقش آفرینــی کنــد.
ــتا  ــن راس ــزود: در همی ــر اف ــن ام ــه همی ــتناد ب ــا اس وی ب
ــر  ــت در سراس ــا بناس ــکاران م ــه هم ــی ک ــتین اقدام نخس
ــام  ــه تم ــالل« ب ــد ح ــای »ک ــد، اعط ــام دهن ــور انج کش
کشــتارگاه هایی اســت کــه بــا اســتفاده از ناظــر شــرعی آشــنا، 

ــد. ــام دارن ــالل اهتم ــرغ ح ــت و م ــد گوش ــور تولی ــه ام ب
حســینی مقدم در خصــوص مــدت زمــان بــرآورد شــده 
ــه کشــتارگاه های مدنظــر کــه  ــن نشــان ب ــرای اعطــای ای ب
شــامل مقــررات تدویــن شــده هســتند گفــت: ظــرف مــدت 
دو مــاه از روز وبینــار بایــد اســتان ها مــدارک کشــتارگاه هــا 
ــا  ــالل آنه ــد ح ــا ک ــد ت ــال کنن ــده ای ارس ــراه نماین را بهم
یــک روزه صــادر شــود . مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه 
ــن  ــرد: همچنی ــح ک ــور تصری ــکی کش ــازمان دامپزش در س
ــه مســائل مطروحــه در ایــن  برنامــه فرهنگــی 1400 از جمل
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوص ب ــن خص ــه در ای ــود ک ــت ب نشس
ــه در دامپزشــکی نخســتین ســالی  حــوزه نمایندگــی ولی فقی
ــا اهــداف کمــی و کیفــی را تدویــن  اســت کــه برنامــه ای ب
کــرده اســت، جهــت راهکارهــای الزم بــرای عملیاتــی کردن 
آنهــا تبــادل نظــر شــد. برنامــه ای کــه بــا مشــارکت مســئولین 
ــده  ــن ش ــتی تدوی ــناد باالدس ــت اس ــتان ها و رعای ــر اس دفات
ــرت  ــه حض ــات الزم و تاییدی ــذ مالحظ ــس از اخ ــت و پ اس
ــه در وزارت جهادکشــاورزی  ــده ولی فقی ــه  تقــوی نماین آیت ال
ــای  ــر مبن ــالغ شــد کــه ب ــر اســتان ها اب ــه مســئوالن دفات ب
ــی و  ــاری در دو محــور نظارت ــد در ســال ج ــه بای ــن برنام ای

ــد. ــام دهن ــرر را انج ــای مق ــی فعالیت ه فرهنگ
حســینی مقدم تصریــح کــرد: موضــوع آمــوزش ناظریــن کــه 
چنــدی پیــش بــا حضــور 700 ناظــر برگــزار و ارزیابــی شــد، 
ــته  ــال گذش ــه در س ــود ک ــار ب ــن وبین ــث ای ــر مباح از دیگ
ــح و  ــاب »احــکام شــرعی ذب ــق فضــای مجــازی کت از طری
نحــر« )برگرفتــه از فتــاوی مراجــع عظــام( برگــزار شــده بــود 
و امســال هــم بناســت تــا بعــد از ریشــه کنی اپیدمــی کرونــا، 
ــا ســطح  ــردد ت ــزار گ ــه صــورت حضــوری برگ ــا ب آموزش ه

مهــارت ناظریــن رشــد و ارتقــاء یابــد.

ســازمان دامپزشــکی کشــور »روز جهانــی زنبــور« 
را گرامــی داشــت

ــازمان  ــل س ــور بین المل ــی و ام ــازمان های تخصص ــر س دفت
ــور  ــی زنب ــه ای روز جهان ــا صــدور بیانی دامپزشــکی کشــور ب
ــادآوری  ــرای ی ــه عنــوان فرصتــی ب را گرامیداشــت و از آن ب
ــاد  ــن ی ــر روی کــره زمی ــودی نســل زنبور هــا« ب »خطــر ناب

کــرد.
ــور،  ــکی کش ــازمان دامپزش ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــل ای ــن المل ــور بی ــی و ام ــازمان های تخصص ــر س دفت
ــته  ــه ادوار گذش ــبت ب ــابقه نس ــی س ــی ب ــازمان در اقدام س
روز گذشــته 20 مــی 2021 بــه مناســبت روز جهانــی زنبــور 
بــا صــدور بیانیــه ای چهارمیــن ســالروز ایــن روز ارزشــمند را 

ــت. گرامی داش
ــازمان  ــل س ــور بین المل ــی و ام ــازمان های تخصص ــر س دفت
دامپزشــکی کشــور در ایــن بیانیــه نگاشــته اســت: »20  
ــد  ــل متح ــازمان مل ــوی س ــت( از س ــه )30 اردیبهش ــاه م م
ــفانه  ــن روز متاس ــده اســت. ای ــالم ش ــور اع ــی زنب روز جهان
بــرای جشــن گرفتــن نیســت، بلکــه بــرای یــادآوری »خطــر 
نابــودی نســل زنبور هــا« بــر روی کــره زمیــن اســت. انســان 
بــا کاربــرد ســموم شــیمیایی و آلودگــی محیــط زیســت حیات 

ــت ــه اس ــر انداخت ــا را به خط زنبوره
روز 20 مــه، روز تولــد آنتــون یانشــا )Anton Janša( پــدر 
زنبــورداری مــدرن از اســلوونی نیــز هســت. او کــه تنهــا 39 
ســال عمــر کــرد، اســتاد و رئیــس مدرســه زنبــورداری بــود. 
ــد و  ــدرن ش ــورداری م ــات  او راه گشــای زنب ــا و تالیف کتاب ه
ــدون  ــا برداشــت عســل ب ــی او باعــث شــد ت سیســتم ابداع
ــده  ــور« ای ــی زنب ــه کنــدو میســر شــود. »روز جهان صدمــه ب
ــن روز در  ــان ای ــا کوشــش آن ــود و ب ــورداران اســلوونی ب زنب
ســال 2017 در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل بــه اتفــاق آرا 

تصویــب و پذیرفتــه شــد.
ــا را تشــکیل  ــواده  زنبوره ــا بخشــی از خان ــور عســل تنه زنب
ــوع زنبــور وحشــی زندگــی  می دهــد. در طبیعــت 20 هــزار ن
ــتفاده از  ــازی، اس ــترش شهرس ــر گس ــه بخاط ــد ک می کنن
ســموم شــیمیایی و کاهــش مــواد غذایــی مــورد نیــاز آنهــا، 
ــن  ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــراض ق ــرض انق ــان در مع نسل ش
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ــی  ــی اجتماع ــل زندگ ــای عس ــالف زنبوره ــا برخ زنبوره
ــد. ــی می کنن ــا زندگ ــد و تنه ندارن

ــاق و  ــه ات ــان باشــیم. در صــورت ورود ب ــا مهرب ــا زنبوره ب
ســاختمان بــا بازگذاشــتن در و پنجــره بــه خروجشــان کمک 
ــاختن  ــهری و س ــای ش ــا و فضاه ــم. گل کاری بالکن ه کنی
ــل  ــات نس ــه حی ــه ادام ــی ب ــک بزرگ ــد کم ــه می توان الن

ــد.« ــای وحشــی بکن زنبوره
هشــدار دامپزشــکی به زنبــورداران و کشــاورزان 

ــزارع ــا و م در خصــوص سم پاشــی باغ ه
ــور؛  ــت بیماری هــای طی ــر بهداشــت و مدیری ــرکل دفت مدی
ــور  ــکی کش ــازمان دامپزش ــم س ــرم ابریش ــل و ک زنبورعس
مدیریــت  جهــت  ضــرروری  برنامه هــای  و  توصیه هــا 
زنبورســتانها و هماهنگــی جهــت پیشــگیری از تداخــل 
سمپاشــی کشــاورزان در باغهــا و مــزارع بــا فعالیــت 

ــرد. ــریح ک ــتانها را تش زنبورس
ــر بهداشــت و  ــر »محمدباقــر مقــدس«، مدیــرکل دفت  دکت
مدیریــت بیماری هــای طیــور؛ زنبورعســل و کــرم ابریشــم 
ایــن ســازمان،  شــنبه 1 خــرداد 1400 اعالم کــرد: »با توجه 
ــات  ــار سم پاشــی باغ ــاله در فصــل به ــه س ــه اینکــه هم ب
و مــزارع کشــاورزی، موجــب تلفــات و خســارات ســنگینی 
بــا هماهنگــی  زنبورســتان های کشــور می شــود،  بــه 
روابط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور مقــرر شــده تــا 
ــوارد  ــانی م ــالع رس ــوص اط ــای الزم در خص هماهنگی ه
ذیــل از طریــق صــدا و ســیما و در صــورت امــکان، ارســال 
پیامــک گروهــی بــه زنبــورداران و کشــاورزان انجــام گیــرد.

ــورت  ــا در ص ــت ت ــاورزان خواس ــتا از کش ــن راس وی در ای
ــری  ــل 6 کیلومت ــه حداق ــتان ها در فاصل ــتقرار زنبورس اس
ــه  ــبت ب ــی نس ــه سم پاش ــاز ب ــورت نی ــود، در ص ــزارع خ م

ــد. ــدام نماین ــورداران اق ــه زنب ــانی ب اطــالع رس
ــد  ــه قص ــی ک ــز در صورت ــورداران نی ــزود: زنب ــدس اف مق
ــزارع  ــا و م ــراف باغ ه ــود را در اط ــای خ ــتقرار کندوه اس
ــن  ــی ای ــکان سم پاش ــه ام ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــاورزی دارن کش
ــار، الزم اســت ضمــن  ــه خصــوص در فصــل به ــزارع، ب م
ــه کشــاورزان، از  اطــالع رســانی در مــورد اســتقرار خــود ب
ــع  ــات الزم مطل ــت اقدام ــی جه ــی سم پاش ــان احتمال زم

ــوند. ش
ایــن مقــام مســئول در ســازمان دامپزشــکی کشــور اظهــار 
کــرد: در ایــن میــان زنبــورداران نیــز بایــد پــس از اطــالع 
ــل 6  ــعاع حداق ــت از ش ــرع وق ــی، در اس ــان سم پاش از زم
ــد  ــارج نماین ــا را خ ــی کندوه ــم پاش ــکان س ــری م کیلومت
و در صــورت مواجهــه بــا سمپاشــی بــدون اطــالع قبلــی و 
بــروز تلفــات و خســارات بــه زنبورســتان، بــه منظــور ارائــه 
ــه  ــب را ب توصیه هــا و راهکارهــای کاهــش خســارات، مرات

ــه اداره دامپزشــکی شهرســتان گــزارش دهنــد. ســرعت ب

توصیــه هــای دامپزشــکی بــه زنبــورداران 
ــی  ــم پاش ــی از س ــمومیت ناش ــگام مس در هن

کشــاورزی زمین هــای 
ســازمان دامپزشــکی کشــور پیــرو رخــداد تلفــات زنبورهــای 
عســل متاثــر از سم پاشــی زمین هــای کشــاورزی بــا 
ــت  ــی جه ــای کارشناس ــه ه ــه ای توصی ــدور اطالعی ص

ــرد. ــالم ک ــتانها را اع ــت زنبورس مدیری
ــری  ــت بهره گی ــورداران جه ــاله زنب ــه س ــه هم ــا ک  از آنج
ــب در  ــول مناس ــود را در فص ــای خ ــا، کندوه ــهد گله از ش
اطــراف باغــات و زمین هــای کشــاورزی مســتقر می نماینــد، 
ــر تولیــد عســل، ســبب گــرده افشــانی  ایــن امــر عــالوه ب
افزایــش کمیــت و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی  و 

می گــردد.
ــه در برخــی از  ــی اســت ک ــن در حال ــزارش، ای ــن گ بنابرای
فصــول در ایــن زمین هــا جهــت مبــارزه بــا آفــات گیاهــی، 
انــواع ســموم و حشــره کش هــا مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد کــه بــه دلیــل عــدم هماهنگــی بیــن کشــاورزان 
ــب  ــی، موج ــم پاش ــان س ــوص زم ــورداران در خص و زنب

ــود.  ــورداران می ش ــه زنب ــنگینی ب ــارات س ــات و خس تلف
ــه دوصــورت حــاد و مزمــن  مســمومیت در زنبورســتان ها ب
ــادی  ــبتًا زی ــات نس ــاّد، تلف ــکل ح ــد. در ش ــی افت ــاق م اتف
ــا جلــوی کنــدو دیــده می شــود. مــواردی  در کــف کنــدو ی
ماننــد بیــرون زدگــی خرطــوم  و  لرزش هــای غیــر عــادی 
ــغ  و ... می تواننــد از نشــانه هــای مســمومیت  در زنبــور بال
حــاّد باشــند. در شــکل مزمــن، زنبورهــای مزرعــه رو عامــل 
مســموم کننــده ) ناشــی از ســم پاشــی یــا مصــرف گــرده 
ــور عســل ( را  ــرای زنب ــان مســمومیت زا ب ــا شــهد گیاه ی
ــه  ــد ک ــره می کنن ــرده و ذخی ــدو ب ــل کن ــه داخ ــود ب ــا خ ب
ــوزادان مــورد  ــه ن ــرای تغذی ــور هــای پرســتار ب توســط زنب
از مســموّمیت،   ایــن شــکل  مصــرف قــرار می گیــرد. 
ــفیره (  ــوزادان ) الرو و ش ــات در ن ــه تلف ــر ب ــواًل منج معم
شــده کــه زنبورهــای کارگــر تلفــات را از داخــل حجــره هــا 
ــد.  ــت می کنن ــدو هدای ــارج از کن ــه خ ــیده و ب ــرون کش بی
در ایــن مــورد ماننــد ســایر بیمــاری هــای نــوزادان ممکــن 
ــت  ــر یکنواخ ــورت غی ــه ص ــزی ب ــم ری ــطح تخ ــت س اس
ــوز دوره  ــه هن ــی ک ــدو ، زنبورهای ــوی کن ــز جل ــوده و نی ب
ــه صــورت کامــل طــی  دگردیســی را داخــل حجــره هــا ب
ــر دو  ــد ه ــواردی میتوان ــوند. در م ــت ش ــد، روی ــرده ان نک
شــکل مســمومیت حــّاد و مزمــن در کنــدو یــا زنبورســتان 

وجــود داشــته باشــد. 
ــارات  ــش خس ــگیری و کاه ــت پیش ــر جه ــای زی توصیه ه
ناشــی از ســم پاشــیهای زمیــن هــای کشــاورزی بــه 

زنبــورداران محتــرم ارائــه می گــردد:
 1-پیــش از اســتقرار در محــل زنبورســتان، هماهنگی هــای 
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ــن زمین هــای کشــاورزی جهــت اطــالع  ــا مالکی الزم را ب
رســانی در خصــوص زمــان ســم پاشــی ) حداقــل 10 روز 

قبــل( انجــام دهیــد. 
ــه  ــر را ب ــات زی ــمومیت، اقدام ــروز مس ــورت ب 2- در ص

ــد:  ــام دهی ــت انج ــب اولوی ترتی
الــف- تلفــات در اســرع وقــت بــه اداره دامپزشــکی 

شهرســتان گــزارش شــود.
ــر از  ــعاع 6 کیلومت ــا ش ــه  ت ــتان را بالفاصل ب - زنبورس

ــد.  ــی دور کنی ــم پاش ــه س منطق
ج-  کلنــی هــا را توســط شــربت شــکر یــک بــه یــک ) یــا 
رقیــق تــر ( تغذیــه کنیــد . بــا توجــه بــه اینکــه اســترس 
ــاری  ــروز بیم ــب ب ــد موج ــی می توان ــم پاش ــی از س ناش
ــا نســبت  ــه شــربت شــکر ب ــر اســت ب ــا  شــود، بهت نوزم

2-1 درصــد ســرکه ســیب هــم اضافــه شــود.

ــیا و  ــه آس ــزی منطق ــته مرک ــو هس ــران عض اي
ــد ــیه ش اقیانوس

طبــق اعــالم دفتــر ســازمان های تخصصــی و امــور بیــن 
ــل ســازمان دامپزشــکی کشــور در جلســه کمیســیون  المل
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــیه س ــیا و اقیانوس ــه آس منطق
ــه  ــزی منطق ــته مرک ــت هس ــه عضوی ــران ب ــات، ای حیوان
آســیا و اقیانوســیه )Regional Core Group (درآمد.
ایــن ســازمان، بــه دلیــل حضــور فعــال در ارائه پیشــنهادات 
ــوت ریاســت  ــا دع ــف ب ــای مختل ــوری بخش ه و کاندیدات
شــورای مرکــزی oie دکتــر »مــارک شــیپ«، ایــران بــه 
عضویــت هســته مرکــزی منطقه آســیا و اقیانوســیه در آمد.

ایــن هســته مرکــزی در منطقــه، وظیفــه ارتقــاء و تحکیــم 
ارتباطــات کشــورهای عضــو در منطقــه و هماهنگی هــای 
ــر منطقــه ای oie و شــورای مرکــزی  بیــن اعضــا و دفات
ــزی ــورای مرک ــامل اعضــای ش ــون ش ــته و هم اکن را داش

  oieفیلیپیــن و اســترالیا بــه عنــوان عضــو منطقــه اســت و 
اعضــای کمیســیون منطقــه ای در حــال حاضــر  فقــط ژاپن 
و دو نفــر از روســای دفتــر منطقــه ای و تحــت منطقــه ای 
 oieو 4 کشــور عضــو شــامل چیــن، نیوزلنــد، کــره جنوبی 
ــوان  ــه عن ــز ب ــران نی ــس ای ــن پ ــه از ای ــوده ک ــد ب و تایلن
یکــی از اعضــای ایــن هســته مرکــزی منطقــه ای عضــو 

اســت. در ایــن گــروه کــه صرفــا مختــص منطقــه آســیا و 
اقیانوســیه اســت، بیشــتر تصمیمــات در خصــوص نظرات و 
اقدامــات اعضــای منطقــه و همکاری هــای منطقــه ای  در 
ــی بهداشــت  روندهــای معمــول موجــود در ســازمان جهان
ــی  ــاط و هماهنگ ــن ارتب ــده و همچنی ــاذ ش ــات اتخ حیوان
  oieبیــن اعضــا و دفاتــر منطقــه ای و تحــت منطقــه ای

ــود. ــت می ش ــهیل و مدیری تس
ایــن گــروه مرکــزی پلــی بیــن کشــورهای عضــو، دفاتــر 
  oie ــه ای و شــورای مرکــزی ــه ای و تحــت منطق منطق

اســت.

تدويــن برنامه هــای تحقــق شــعار ســال 
ــی از  ــتیبانی و مانع زداي ــش پش 1400 در 2 بخ

ــد  تولی
دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در ســازمان دامپزشــکی کشــور، 
ــال 1400 در 6  ــعار س ــق ش ــای تحق ــن برنامه ه از تدوی
ــد  ــی از تولی ــتیبانی و مانع زدای ــش پش ــور و در 2 بخ مح

ــر داد. خب
 حجت االســالم و المســلمین دکتــر »ســید اســماعیل 
حســینی مقدم« مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در 
ایــن ســازمان صبــح  دوشــنبه در نشســت» تحقــق شــعار 
ســال 1400« کــه بــه »پشــتیبانی و مانع زدایــی از تولیــد« 
اختصــاص یافتــه اســت گفــت: تحقــق شــعار ســال 1400 
تولیــد  از  و »مانع زدایــی«  بخــش »پشــتیبانی«  دو  در 
تفکیــک و دســته بندی شــده کــه در محورهــای شــش گانه 
ماننــد تولیــد و پــرورش دام و طیــور؛ آبزیــان، تشــخیص و 
درمــان؛ آزمایشــگاه؛ اعتبــارات و منابــع اعتباری؛ تســهیالت 

در خدمــات و مباحــث فرهنگــی تدویــن شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در زمینــه تولیــد و پــرورش دام وطیــور 
ــی  ــه مانع زدای ــه در بخــش پشــتیبانی و 16 برنام 16 برنام
و در مجمــوع 32 برنامــه تدویــن شــده اســت اظهــار کــرد: 
بخــش دوم شــامل آبزیــان بــوده کــه متشــکل از دو برنامــه 

پشــتیبانی و دو برنامــه مانع زدایــی اســت.
حســینی مقدم بــا بیــان اینکــه در زمینــه تشــخیص و 
درمــان 4 برنامــه پشــتیبانی و 4 برنامــه مانع زدایــی تدویــن 
شــده اســت اظهــار کــرد: در محــور آزمایشــگاه هــم یــک 
برنامــه پشــتیبانی و یــک برنامــه مفصــل بــرای مانع زدایــی 

فراهم شــده اســت.
ــم از  ــازمان ه ــاری س ــع اعتب ــارات و مناب ــوع اعتب موض

97



ــدم 6  ــینی مق ــه حس ــه گفت ــه ب ــت ک ــر بخش هاس دیگ
ــرای آن جمــع  ــی ب ــه مانع زدای ــه پشــتیبانی و 4 برنام برنام

بنــدی شــده اســت.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه بــا بیــان اینکــه بخــش 
ــک  ــه ی ــت ک ــات« اس ــهیلگری در خدم ــم »تس ــر ه دیگ
ــه  ــد برنام ــتیبانی و چن ــا پش ــه ب ــل در رابط ــه مفص برنام
ــرد:  ــح ک ــده شــده تصری ــدارک دی ــرای آن ت ــی ب مانع زدای
آخریــن بخــش هــم مباحــث فرهنگــی بــود کــه دوســتان 
در آن رابطــه پیشــنهاداتی داشــتند کــه در دســتور کار قــرار 

خواهــد گرفــت.
ــازمان  ــه س ــه در مجموع ــنودی از اینک ــراز خش ــا اب وی ب
ــعار  ــق ش ــرای تحق ــی ب ــام کاف ــور اهتم ــکی کش دامپزش
ــام معظــم  ــات مق ــود دارد و یکــی از عنای ســال 1400 وج
رهبــری بــه مدیــران در زمینــه تعییــن شــعار ســال، تشــویق 
ــزی  ــه ری ــرد و برنام ــری عملک ــا در جهتگی ــت آنه و هدای
ــتا در وزارت  ــن راس ــرد: در همی ــح ک ــران اســت تصری مدی
جهادکشــاورزی هــم ســتادی در ایــن رابطــه تشــکیل شــده 
ــی عضــو آن هســتند. ــر ماکنعل کــه آیــت اهلل تقــوی و دکت

ــا  ــن برنامه ه ــتر ای ــات بیش ــورد جزیی ــینی مقدم در م حس
نیــز اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه نبــود فرصــت کافــی ایــن 
برنامــه را در اختیــار همــکاران و رئیس ســازمان دامپزشــکی 

ــا مــورد مالحظــه قــرار گیــرد. کشــور قــرار می گیــرد ت
ــا  ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــئول در س ــام مس ــن مق ای
بیــان اینکــه اگــر بنــا باشــد شــعار ســال 1400 بــا موضــوع 
ــه آن  ــر پای ــی ب ــت غذای ــاد امنی ــاس ایج ــه اس ــد ک تولی
اســت، در دســتور کار قــرار گیــرد، بایــد بــرای ایــن اتفــاق 
ــت  ــا مدیری ــا ب ــع تنه ــزود: در واق ــرد اف ــازی ک فرهنگ س
ــود و در  ــد ب ــن خواه ــش آن ممک ــد و جه ــادی تولی جه
مجموعــه دامپزشــکی بــه عنــوان مجموعــه ارزنــده وزارت 
ــه  ــادی ب ــت جه ــگ مدیری ــاد فرهن ــاورزی، ایج جهادکش

ــرد. ــد ک ــعار ســال کمــک خواه ــق ش تحق
ــا اعــالم اینکــه در نظــر اســت بــا تصویــب شــورای  وی ب
ــازمان دامپزشــکی کشــور، اجالســی مجــازی  ــن س معاونی
ــادی  ــگ جه ــوان فرهن ــا عن ــازمان ب ــران س ــرای مدی ب
مانع زدایــی و پشــتیبانی از تولیــد برگــزار شــود گفــت: 
ــگ  ــدن فرهن ــه ش ــت نهادین ــع جه ــالس در واق ــن اج ای
ــن  ــود کــه در ای ــد خواهــد ب ــرای تولی مدیریــت جهــادی ب
ــازمان  ــی س ــط عموم ــاعدت رواب ــکاری و مس ــه باهم رابط
دامپزشــکی کشــور، فراخــوان مســابقه ایــده برتــر در رابطــه 

ــا تحقــق شــعار ســال اعــالم خواهــد شــد. ب

تصويــب 94 قطعنامــه در اجــالس 88 ســازمان 
جهانــی بهداشــت دام

اجــالس عمومــی هشــتاد و هشــتم ســازمان جهانــی 
بهداشــت دام پــس از 5 روز بــا مشــارکت 140 کشــور 
ــغ  ــکی و بال ــی دامپزش ــه فن ــب 65 قطعنام ــو و تصوی عض
بــر 29 قطعنامــه مدیریتــی و اداری بــه تصویــب اعضــا بــه 

ــید. ــان رس پای
 اجــالس عمومــی هشــتاد و هشــتم ســازمان جهانــی 
بهداشــت دام پــس از 5 روز در روز جمعــه 7 خــرداد مــاه بــه 
کار خــود پایــان داد در ایــن اجــالس کــه بــا حضــور بیــش 
ــزار  ــی برگ ــن الملل ــازمان بی ــن س از 140 کشــور عضــو ای
ــه شــده کمیســیون های تخصصــی  شــد قطعنامه هــای ارائ
کــد حیوانــات خشــکی زی، کــد و منــوال حیوانــات آبــزی و 
اســتانداردهای بیولوژیــک کــه بالــغ بــر 65 قطعنامــه فنــی 
ــی  ــب اعضــای اجــالس عموم ــه تصوی ــود ب دامپزشــکی ب
ــی  ــه مدیریت ــر 29 قطعنام ــغ ب ــن اجــالس بال رســید. در ای
و اداری نیــز بــه رای گیــری گذاشــته و مــود تصویــب قــرار 

گرفــت.
ــالهای 2021  ــت س ــم OIE جه ــردی هفت ــه راهب  برنام
ــید، در  ــا رس ــوم اعض ــب عم ــه تصوی ــه و ب ــا 2025 ارائ ت
ــم اندازهای  ــا و چش ــه ماموریت ه ــردی ب ــه راهب ــن برنام ای
ایــن ســازمان در راســتای اهــداف پیشــرفت مــداوم جهانــی 
طــی جلســات پرداختــه شــد و خــط مشــی ایــن ســازمان 

ــی مشــخص شــد. بین الملل
 ابتــکار جدیــد دیگری کــه در این اجــالس ارائــه و رونمایی 
گردیــد، برنامــه راهبــردی بهداشــت و ســالمت آبزیــان بــود 
کــه در راســتای ارتقــاء رفــاه و ســالمت حیوانــات آبــزی در 

ســالهای پیش رو اســت.
ــی  ــا برنامه ریــزی مال ــه بحــران پاندمــی کرون ــا توجــه ب  ب
ــه  ــه بودج ــت ک ــده اس ــوق داده ش ــمتی س ــه س  OIEب
ارتباطــات و فــن آوری اطالعــات افزایــش یافتــه و در نظــر 
اســت کــه بیشــتر فعالیت هــای OIE بــه صــورت آنالیــن 
ــد. برگــزاری جلســات کمیســیون های  ــه و اســتمرار یاب ارائ
ــای کاری  ــی، گروهه ــیون های تخصص ــه ای، کمیس منطق
و گروههــای فنــی و همچنیــن جلســات شــورای مرکــزی 
ــت  ــتر اینترن ــن و در بس ــورت آنالی ــه ص ــس ب ــن پ از ای
برگــزار خواهــد شــد و بــرای جلســات اجــالس عمومــی نیز 
قطعنامــه ای تصویــب گردیــد کــه اختیــار عمــل باالتــری را 
ــه شــورای مرکــزی  OIEدر راســتای نحــوه برگــزاری،  ب
ــی  ــالس عموم ــزاری اج ــکان برگ ــزاری و م ــان برگ زم

ــد.  می ده
ــرکل، 8عضــو شــورای  در ایــن اجــالس انتخابــات دبی
مرکــزی، اعضــای 5 کمیســیون منطقــه ای و 4 کمیســیون 
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ــرای 5  ــوا« ب ــک ال ــر »مونی ــد و دکت ــزار ش ــی برگ تخصص
ســال دیگــر بــه عنــوان دبیــرکل ایــن ســازمان بین المللــی 

ــد. انتخــاب گردی
ــات  ــی بهداشــت حیوان اجــالس عمومــی 88 ســازمان جهان
ــاه  ــرداد م ــم خ ــا هفت ــر از ســوم ت ــال تاخی ــک س ــد از ی بع
 ZOOM 1400 و بــه صــورت آنالیــن و در بســتر برنامــه

برگــزار شــد.

ســازمان دامپزشــکی کشــور »روز جهانــی شــیر« 
را گرامی داشــت

ــن )11  ــه ای یکــم ژوئ ســازمان دامپزشــکی کشــور در بیانی
ــه عنــوان روز جهانــی شــیر گرامی داشــت  خــرداد مــاه( را ب
و از جامعــه دامپزشــکی، دامــداران و تمــام افــراد دخیــل در 
رونــد تامیــن شــیر و فــرآورده هــای لبنــی ســالم و بهداشــتی 

در کشــورمان قدردانــی کــرد.
ــت( »روز  ــی ) 30 اردیبهش ــش در 20 ام م ــدی پی ــه چن ک
جهانــی زنبــور« را گرامی داشــت و بیانیــه ای بــه ایــن 
مناســبت صــادر کــرد؛ در ابتــکار عملــی ارزشــمند دیگــری 
نســبت بــه ادوار گذشــته، مناســبت دیگــری را نیــز یــاد کــرد 

و آن »روز جهانــی شــیر« اســت.
ایــن دفتــر تخصصــی بــا اســتناد بــه اطالعــات منتشــره در 
ســال 2001  کــه بــر اســاس آن »روز جهانــی شــیر« توســط 
ســازمان غــذا و کشــاورزی ملــل متحــد معرفــی شــده اســت 
ــه  ــی ب ــذای جهان ــک غ ــوان ی ــه عن ــیر را ب ــت ش ــا اهمی ت
رســمیت بشناســد و بخــش لبنیــات را جشــن بگیــرد نوشــته 
اســت: »از آن زمــان هــر ســال، مزایــای شــیر و محصــوالت 
لبنــی بــه طــور فعــال در سراســر جهــان ترویــج می شــود، از 
جملــه چگونگــی حمایــت لبنیــات از معیشــت یــک میلیــارد 

نفــر».
 دفتــر ســازمان های تخصصــی و امــور بیــن الملــل ســازمان 
دامپزشــکی کشــور در ادامــه ایــن بیانیــه آورده اســت: »برای 
کمــک بــه ایجــاد یــک جریــان مثبــت ارتباطــی، جشــن روز 
جهانــی شــیر در ســال 2021 بــا رالــی لــذت بــردن از لبنیات 
از 29 تــا 31 مــه آغــاز می شــود کــه بــا روز جهانــی شــیر در 
روز ســه شــنبه، یکــم ژوئــن )11 خــرداد مــاه( بــه اوج خــود 
می رســد. امســال شــعار ایــن روز »تضمیــن مداومــت تولیــد 
ــه  ــت، تغذی ــط زیس ــظ محی ــرد حف ــا رویک ــالم ب ــات س لبنی

ســالم و اقتصــاد اجتماعــی« خواهــد بــود. بــا ایــن ابتــکار مــا 
دوبــاره محصــوالت لبنــی را بــه دنیــا معرفــی خواهیــم کــرد.
ــه  ــیدی( ب ــرداد خورش ــن ) 11 خ ــاله روز اول ژوئ ــه س هم
ــن  ــیر تامی ــود. ش ــی می ش ــیر معرف ــی ش ــوان روز جهان عن
ــک  ــر ی ــغ ب ــوده و بال ــی ضــروری ب ــاده غذای ــده 15 م کنن
ــر  ــتقیم و غی ــور مس ــه ط ــا ب ــر دنی ــر در سراس ــارد نف میلی

ــتند. ــل هس ــات دخی ــت لبنی ــتقیم در  صنع مس
ــک  ــد ی ــور کنی ــت: » تص ــته اس ــه نوش ــر در ادام ــن دفت ای
ــوند،  ــود ش ــن ناب ــیری از روی زمی ــای ش ــام گاوه روز تم
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــی بی ــد زندگ ــوع می توان ــن موض ای
ــا را از  ــردم دنی ــدازد و همــه م ــه خطــر بین ــر انســان را ب نف
ــازمان های  ــد. س ــروم کن ــی مح ــا ارزش غذای ــع ب ــن منب ای
ــترده  ــای گس ــه ه ــرای برنام ــا اج ــورها ب ــکی کش دامپزش
ــیر در  ــالمت ش ــن س ــتای تامی ــردی در راس ــی و راهب فن
کشــورها نقــش اساســی بــازی می کننــد. یکــی از مهمتریــن 
ــرل  ــارزه و کنت ــای مب ــای برنامه ه ــم اندازه ــداف و چش اه
بیماریهــای نشــخوارکنندگان بــزرگ و کوچــک در راســتای 
ــه  ــت ک ــه اس ــالم در جامع ــیر س ــد ش ــداوم تولی ــن و ت تامی
ــن  ــی و بی ــای داخل ــن از تجربه ه ــا درس گرفت ــاله ب ــر س ه
ــی و اســتفاده از اســتانداردهای موجــود ایــن برنامه هــا  الملل
تدویــن و در راســتای اجرایــی شــدن ابــالغ می شــود. شــیر 
یــک منبــع مهــم پروتئیــن و مــواد مغــذی بــرای 6 میلیــارد 
ــه  ــد هم ــت. بیایی ــن اس ــان زمی ــی م ــره خاک ــان در ک انس
ــالم و  ــیر س ــد ش ــداوم تولی ــن و ت ــتای تامی ــم و در راس باه
بهداشــتی یــاور و یــاری رســان جامعــه دامپزشــکی کشــور 

باشــیم.
پــس فقــط بیاییــد یــک لحظــه تصــور کنیــد شــیر ســالم در 
ــواد  ــد م ــک مرکــز خری ــه وجــود نداشــته باشــد؛ در ی جامع
غذایــی چنــد درصــد از کاالهــا وجــود نخواهــد داشــت. پــس 
ــه  ــاده و از جامع ــن روز را ارج نه ــم ای ــا ه ــه ب ــد هم بیایی
ــراد  ــام اف ــش و تم ــداران زحمتک ــور و دام ــکی کش دامپزش
ــرآورده هــای لبنــی  ــد تامیــن شــیر و ف دخیــل در ایــن رون

ــم. ــی کنی ســالم و بهداشــتی قدردان
بیمــاری  کانــون  يــک  مهــار  و  تشــخیص 
آنفلوانــزای فــوق حــاد پرنــدگان در طیــور بومــی 

ــران ــهر ته ــکونی در ش ــد مس ــک واح ي
ــدگان در  ــوق حــاد پرن ــزای ف ــون  بیمــاری آنفلوان یــک کان
قالــب برنامــه رصــد و پایــش بیمــاری در طیــور بومــی یــک 
ــان  ــن زم ــران در کوتاهتری ــهر ته ــکونی در ش ــد مس واح

ممکــن شناســایی و مهــار شــد.
بنــا بــه اعــالم روابــط عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور،  
اقدامــات مــورد نیــاز در شــعاع هــای اپیدمیولوژیــک کانــون 
بــر اســاس برنامــه ملــی کنتــرل بیمــاری آنفلوانــزای فــوق 
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حــاد پرنــدگان انجــام گرفــت.
شــیوه نامه ســاماندهی و مديريــت مــرغ در 

ــورد ــد خ ــتان کلی ــتان گلس اس
ــتان  ــژه اس ــرغ وی ــت م ــاماندهی و مدیری ــه س ــیوه نام ش

گلســتان تدویــن می شــود
 دکتــر علــی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان گفــت: 
ــر  ــد ب ــه جدی ــیوه نام ــن ش ــرای ای ــن و اج هــدف از تدوی
ــده وزارت  ــر عه ــه ب ــت ک ــی اس ــف قانون ــاس تکالی اس
جهــاد کشــاورزی واگذار شــده اســت ســاماندهی و مدیریت 
تمــام فرآیندهــا از تولیــد، کشــتار، حمــل و عرضــه در مراکز 
عمــده بــه صــورت کامــاًل تعریف شــده و مشــخص اســت.

ــزود:  ــن اف ــور همچنی ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــازمان  ــم از س ــط اع ــاف ذی رب ــتگاهها و اصن ــام دس تم
جهــاد کشــاورزی، دامپزشــکی، پشــتیبانی امــور دام، 
ــتارگاهها در  ــی  کش ــن صنف ــداران و انجم ــه مرغ اتحادی
تدویــن ایــن شــیوه نامــه حضــور دارنــد و ضمــن تدویــن 
آن، بــه بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص نحــوه اجــرای 

ــت. ــد پرداخ ــز خواهن آن نی
ــه  ــیوه نام ــن ش ــاس ای ــر اس ــت: ب ــان داش ــی اذع ماکنعل
ــه تهــران، مراکــز بســته  ــزان گوشــت مــرغ ارســالی ب می
ــی  ــاًل مــورد رصــد مدیرت ــا ســایر اســتانها کام ــدی و ی بن

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق

ــه  ــوآ« ب ــک ال ــر »مونی ــّدد دکت ــاب مج انتخ
 OIEعنــوان دبیــرکل

ــن 2021 -  ــود )ژوئ ــت خ ــوآ در دوره دوم ریاس ــر ال دکت
ژوئــن 2026( مســئولیت اجــرای برنامــه اســتراتژیک 
هفتــم، متمرکــز بــر حاکمیــت جهانــی بهداشــت حیوانــات 

را بــر عهــده خواهــد داشــت.
ــی  ــر درج شــده در ســایت ســازمان جهان ــه اســتناد خب  ب
بهداشــت حیوانات ) OIE ( ، در پایان هشــتاد و هشــتمین 
   OIEاجــالس عمومــی مجمــع جهانــی، نماینــدگان
دکتــر مونیــک الــوآ را بــرای دوره دوم بــه عنــوان دبیــرکل 
ــی  ــا رای مخف ــری ب ــن رأی گی ــد. ای ــد کردن  OIEتأیی
ــون »هــر کشــور، یــک رأی« انجــام  ــه قان ــا توجــه ب و ب
شــد. دکتــر الــوآ از ســال 2016 بــه عنــوان دبیــرکل ایــن 

ســازمان خدمــت کــرده اســت. در طــول 5 ســال گذشــته، 
ــرای  ــازمان ب ــات س ــا اقدام ــت ت ــرده اس ــالش ک وی ت
ــفافیت  ــای ش ــف و ارتق ــای مختل ــازی برنامه ه ــن س نوی
  OIEــت ــت موقعی ــدف تثبی ــا ه ــی را ب ــای داخل رویه ه
در میــان مهمتریــن ســازمانهای بیــن المللــی، انجــام دهد.

ــط  ــش توس ــدد خوی ــاب مج ــکر از انتخ ــن تش وی ضم
مجمــع، مجــدداً بــر اعتقــاد خــود مبنــی بــر اینکــه 
 OIEنبایــد فقــط بــر روی موضوعــات ســنتی بهداشــت 
ــز  ــی متمرک ــای دام ــرل بیماری ه ــد کنت ــات مانن حیوان
ــه  ــتر در زمین ــرمایه گذاری بیش ــا س ــد ب ــه بای ــود ، بلک ش
موضوعــات بهداشــت عمومــی دامپزشــکی، بــا توجــه بــه 
تاثیرگــذاری بــاالی آن بــر کل جامعــه ، فراتــر از اقدامــات 

ــش رود. ــی پی قبل
همه گیــری جهانــی بیمــاری کوویــد-19 بــه مــا یــادآوری 
کــرده اســت کــه چالش هــای پیــش روی ســالمت جهانــی 
پیچیــده و پیوســته در حــال تغییــر هســتند. یــک بخــش 
بــه تنهایــی و بــه صــورت مجــزا نمی توانــد آنهــا را مــورد 
رســیدگی قــرار دهــد، بلکــه نیــاز بــه اقدامــات هماهنــگ 
در ابعــاد مختلــف وجــود دارد. بنابرایــن،   OIEمتخصصان 
در  توصیه هایــی  ارائــه  بــرای  را  زیــادی  دامپزشــکی 
حمایــت از مدیریــت بحــران منســجم و هماهنــگ کــرده 
ــود  ــه بهب ــا محــدود ب ــه اقدامــات OIE صرف اســت. دامن
ــه  ــوده، بلکــه ب ــی نب ــدات حیوان ــات و تولی ســالمت حیوان
حفــظ زندگــی افــراد شــاغل در حــوزه دام و آبزی پــروری 

ــد. و محافظــت از ســالمت انســان کمــک می کن
ــال  ــازمانی در درازای 5 س ــازی س ــری از بازس ــا بهره گی ب
ــا اســتفاده از اجــرای هفتمیــن برنامــه  گذشــته،    OIEب
راهبــردی خــود، کــه طــی هفتــه گذشــته توســط مجمــع 
جهانــی نماینــدگان تصویــب شــد، بــرای پاســخ بهتــر بــه 
چالش هــای جهانــی کمــک خواهــد کــرد. ســازمان جهانی 
ــی  ــکی مل ــرویس های دامپزش ــه س ــات ب ــت حیوان بهداش
ــات  ــالمت حیوان ــای س ــن مجموعه ه ــورها و همچنی کش
کمــک خواهــد کــرد تــا بــا ســرعت بیشــتر تغییــرات الزم 
را انجــام دهنــد و بتواننــد موثرتــر و انعطــاف پذیرتــر عمــل 
ــن  ــرای پرداخت ــای OIE ب ــیاری از نوآوری ه ــد. بس نماین
بــه اهــداف توســعه پایــدار )SDG(  ســازمان ملــل متحــد 
در  برنامــه 2030 ماننــد »نبــود گرســنگی« ، »نبــود فقــر« 

یــا »برابــری جنســیتی« کمــک خواهــد کــرد.
در حمایــت از ایــن تعهــد،    OIEقصــد دارد همکاریهــای 
جدیــدی را بــرای توســعه اســتراتژیهای بیــن المللــی 
بهداشــت حیوانــات کــه دارای ماهیــت بین بخشــی در 
ــد. از  ــگ کن ــج و هماهن ــی اســت، تروی چالش هــای جهان
آنجــا کــه عملیاتــی کــردن رویکــرد  ســالمت واحــد بــه 
  OIE ،ــد ــد مان ــی خواه ــی باق ــدف اصل ــک ه ــوان ی عن
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ــش  ــص و دان ــا تخص ــرد ت ــد ک ــالش خواه ــن ت همچنی
خــود را در زمینه هــای دیگــر، از جملــه اقتصــادی- 

ــد. ــت نمای ــی، تقوی اجتماع
پیشــرفت های جدیــد فــن آوری کمــک خواهــد کــرد 
تــا مدیریــت داده هــا قوی تــر شــود OIE در حــال 
ــا  نوین ســازی و دیجیتالی کــردن روندهــای خــود اســت ت
بتوانــد الزامــات عصــر جدیــد انبــوه اطالعــات را بــرآورده 
ابزارهــای  راه انــدازی  فعالیت هــا شــامل  ایــن  کنــد. 
نوآورانــه ماننــد وب ســایت جدیــد OIE ، اصــالح کامــل 
 )OIE-ــات ــی بهداشــت حیوان ــات جهان سیســتم اطالع

 )WAHIS، .ایجــاد یــک پایــگاه داده جهانــی در مــورد 
ــت.  ــات اس ــی در حیوان ــد میکروب ــل ض ــتفاده از عوام اس
ــتانداردها،   ــد اس ــه رص ــک برنام ــی ی ــدازی تدریج راه ان
مثــال دیگــری از ابــزاری اســت کــه ایــن ســازمان را قــادر 
می ســازد تــا در چالش هایــی کــه کشــورهای عضــو 
بــرای پیــاده ســازی اســتانداردها بــا آن مواجــه می شــوند 

ــد.  ــته باش ــری داش ــای موثرت حمایت ه
طــی 5 ســال گذشــته اعتبــار  OIE، بــه دلیــل همــکاری 
کشــورهای عضــو و کارکنــان در جهــت ایجــاد ســازمانی 
بــا شــفافیت کاری بیشــتر و قوی تــر، تقویــت شــده اســت.. 
ســرمایه گذاران  و  شــرکا  کشــورهای عضــو،  اعتمــاد 
همچنــان قــوی اســت. دکتــر مونیــک الــوآ بــا نــگاه بــه 
آینــده، اظهــار داشــت:» بــا اســتفاده از این حرکــت، آرزوی 
 OIE مــن بــرای ســالهای پیــش رو، کمــک بــه ســاختن
بــه عنــوان ســازمانی همچنــان تاثیر گــذار و عالــی بــوده، 
ــهای  ــه ارزش ــه ب ــا توج ــه ب ــازمانی  ک ــدوارم – س - امی

خــود شــناخته شــده اســت باشــد«.

برگزاری دوره آموزشی
  Traces :)Trade control and expert system)

توســط کمیســیون اتحاديــه اروپــا
دوره آموزشــی بــا حضور همــکاران ادارات کل دامپزشــکی 
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــده ب ــتان ها و شــرکت های صادر کنن اس

در تهــران برگزار شــد.
دامپزشــکی  روابــط عمومــی ســازمان  گــزارش  بــه 

کشــور بــه نقــل از دفتــر ســازمان های تخصصــی و 
  Trace:ــی ــازمان، دوره آموزش ــن س ــل ای ــور بین المل ام
 )Trade control and expert system (بــا 
ــن  ــور بی ــی و ام ــازمان های تخصص ــر س ــی دفت هماهنگ
ــه  ــورخ 26/03/1400 ب ــل ســازمان روز چهارشــنبه م المل

ــزار شــد. ــاری برگ صــورت وبین
ــور ادارات  ــا حض ــه ب ــن دوره ک ــزارش، در ای ــن گ بنابرای
ــه  ــر قرنطین ــکاران دفات ــتان ها و هم ــکی اس کل دامپزش
ــی  ــواد غذای ــت و بهداشــت م ــت زیســتی  و مدیری و امنی
ســازمان دامپزشــکی کشــور برگــزار گردیــد، در خصــوص 
نحــوه وارد کــردن اطالعــات و صــدور گواهی هــای 
ــرکت های  ــط ش ــان و روده توس ــادرات آبزی ــتی ص بهداش
ــک  ــا در ی ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــاز ب مج

ــد.  ــه گردی ــات الزم ارائ ــی، اطالع ــرم آموزش پلتف
برپایــه ایــن گــزارش، بــا اســتفاده از ایــن سیســتم 
ــت اطالعــات  ــادر بــه ثب ــت شــده مجــاز ق ــراد ثب اف
صادرکننــدگان ) فروشــندگان( و همچنیــن صــدور گواهــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــن هســتند و ب ــه صــورت آنالی ــتی ب بهداش
وقــوع همه گیــری کوویــد-19 نیــازی بــه صــدور گواهــی 

ــت. ــذی نیس ــورت کاغ ــه ص ــتی ب بهداش
 الزم بــه ذکــر اســت ایــن دوره در ســال 2017 بــا 
حضــور همــکاران ادارات کل دامپزشــکی اســتان ها و 
ــران  ــا در ته ــه اروپ ــه اتحادی ــده ب ــرکت های صادر کنن ش
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــزار گردی ــوری برگ ــورت حض ــه ص ب
تغییــرات و بــه روزرســانی سیســتم Traces  ایــن 
دوره مجــدد از طــرف ســازمان دامپزشــکی کشــور بــرای 

ــد. ــت گردی ــکاران درخواس ــوزش هم آم

برگــزاری جلســه تبــادل نظــر و نهايــی ســازی 
موافقت نامــه همــکاری در زمینــه دامپزشــکی و 

ســالمت دام ايــران و مغولســتان
جلســه تبــادل نظــر و نهایی ســازی موافقت نامــه همــکاری 
در زمینــه دامپزشــکی و ســالمت دام ایــران و مغولســتان 

برگزار شــد.
موافقت نامــه  نهایی ســازی  و  نظــر  تبــادل  بجلســه 
ــران و  ــه دامپزشــکی و ســالمت دام ای ــکاری در زمین هم
مغولســتان  ســه شــنبه مــورخ یکــم تیــر مــاه 1400 برگزار 
شــد.بنابراین گــزارش، بــا توجــه بــه لــزوم تســهیل روابــط 
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دو جانبــه بیــن مراجــع ذیصــالح دامپزشــکی کشــورها در 
زمینــه واردات و صــادرات و همچنیــن همکاری هــای 
ــگیری از  ــرل و پیش ــه کنت ــگاهی در زمین ــی و آزمایش فن
بیماری هــا، انعقــاد موافقت نامه هــای همــکاری نفــش 
مهمــی در تقویــت همــکاری هــای دو جانبه کشــورها دارد. 
ــا حضــور بخش هــای مختلــف  ــن راســتا جلســه ای ب در ای
ســرویس دامپزشــکی و حقــوق بیــن الملــل کشــور 
ــر  ــر کل دفت ــی مدی ــان میرزای ــر رحم ــتان و  دکت مغولس
ســازمانهای تخصصــی و امــور بیــن الملــل، دکتــر عطیــه 
ــدران  ــار مازن ــادر افش ــر ن ــر و دکت ــاون دفت ــان مع دباغی
ــی و  ــور بررس ــه منظ ــل ب ــن المل ــور بی ــروه ام ــس گ ریی
ــوص  ــتان در خص ــران و مغولس ــرات ای ــازی نظ نهایی س

ــد. ــزار گردی ــکاری برگ ــه هم ــت نام موافق

تاکیــد رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــر 
تشــديد اعمــال نظارتهــای الزم بــر ممنوعیــت 

کشــتار دام هــای مولــد آبســتن
ــه  ــگارش نام ــا ن ــور ب ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س رئی
ــر  ــتان ها ب ــکی اس ــران کل دامپزش ــه مدی ــاب ب ای خط
ــرد. ــد ک ــتن تاکی ــد آبس ــای مول ــتار دام ه ــت کش ممنوعی

 دکترعلــی صفــر ماکنعلــی رئیــس ایــن ســازمان بــا صدور 
نامــه ای خطــاب بــه مدیــران کل ادارات  دامپزشــکی 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــه های ــه نام ــتناد ب ــا اس ــتان ها ب اس
ــده  ــادر ش ــان 96 ص ــرداد 89 و 16 آب ــم خ ــورخ نه در م
ــد اعــم از گاو،  بــود تاکیــد کــرد کــه کشــتار دام هــای مول
گاومیــش، گوســفند و بــز آبســتن همچنــان ممنــوع اســت.

وی از مدیــران کل دامپزشــکی اســتان ها خواســت ترتیبــی 
اتخــاذ کننــد تــا دســتورالعمل ممنوعیــت کشــتار دام هــای 
مولــد آبســتن در کشــتارگاه های دام کشــور بصــورت 

ــردد. ــرا گ تشــدیدی اج

تولیــد  از  مانع زدايی هــای  اعــالم مصاديــق 
در  دامپزشــکی  واکســن های  و  مکمــل  دارو، 

ــور کش
اقدامــات دفتــر دارو و درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور 
در حمایــت از تولیــد داخلــی و تحقــق شــعار ســال )تولیــد، 

ــد. ــالم ش ــا( اع ــع زدایی ه ــتیبانی ها و مان پش
 دکتــر »وهــاب پیرانــی«، مدیــرکل دفتــر دارو و درمان این 
ــل توجهــی  ــرد: درکشــور پتانســیل قاب ــازمان اعــالم ک س
ــای  ــن، پیش مخلوطه ــل، واکس ــد دارو، مکم ــر تولی از نظ
دارد؛  وجــود  ضدعفونی کننده هــا  و  ســموم   ، افزودنــی 
ــالم  ــد اق ــه تولی ــر 221 کارخان ــال حاض ــه در ح بطوری ک

ــال هســتند. یادشــده در کشــور فع
ــر در  ــن دفت ــه ای ــه وظیف ــا توجــه ب ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــزی،  ــر، ممی ــی، اظهارنظ ــارت، ارزیاب ــت گذاری، نظ سیاس
بــه  مربــوط  دســتورالعمل های  و  ضوابــط  تدویــن 
ــد  ــا تولی ــط ب ــی مرتب ــی و اجرای ــط فن اســتانداردها و ضواب
ــد  ــت از تولی ــدی و حمای ــات تولی ــر کارخانج ــارت ب و نظ
ــتیبانی ها و  ــد، پش ــعار تولی ــق ش ــت تحق ــی در جه داخل
ــه  ــل مالحظ ــات قاب ــر اقدام ــال اخی ــا در یکس مانع زدایی ه
ای در جهــت حمایــت از تولیــد داخلــی و توســعه صــادرات 
ــی بعمــل  ــی کارخانجــات داروی ــت خال و اســتفاده از ظرفی

ــی شــود:  ــاره م ــا اش ــه برخــی از آنه ــده اســت،  ب آم
   -تشــکیل کارگــروه هماهنگــی تولیــد بــا حضــور اعضــاء 
برگــزاری  و  صادر کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  ســندیکا 
ــه در  ــت ک ــر معاون ــار در دفت ــه یکب ــر دو هفت ــات ه جلس
ظــرف 2  مــاه اخیــر تصمیمــات مهمــی در ایــن کار گــروه 
اتخــاذ و ابــالغ شــده و در رونــق تولیــد موثــر بــوده  اســت 

ــه: از جمل
تمدیــد اعتبــار IVC هــای مــواد اولیــه وارداتــی بــه مــدت 

4ســال )قبــال یکســاله بــوده( 
تمدیــد مــدت اعتبــار IVC محصــوالت براســاس اعتبــار 

پروانــه تولیــد )بــه مــدت 4ســال(
عــدم الــزام ســاخت بــچ اول براســاس تغییــرات ســورس و 
تأییــد براســاس IVC کــد شــرکت یــا شــرکت های دیگــر 

و یــا IRC   وزارت بهداشــت
ــوق و  ــروه ف ــل کارگ ــادرات ذی ــژه ص ــه وی ــکیل کمیت تش

ــی ــت های صادرات ــوص درخواس ــژه درخص ــدام وی اق
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حمایت تعرفه ای از تولیدات داخلی
پیرانــی بــا بیــان اینکــه اقــدام مهــم دیگــر در حــوزه حمایــت از تولیــد تدویــن و ابــالغ دســتورالعمل شــرایط و ضوابــط 
ــور و  ــه خــوراک دام، طی ــی ب ــد مجــوز ســاخت مکمل هــا و پیــش مخلوط هــای  افزودن ــی و بهداشــتی صــدور و تمدی فن

آبزیــان، یــا بــه اختصــار 
  )Iranian Veterinary Supplements Number)IVSN  بــوده  اســت افــزود: ایــن ابالغیــه توســط رئیــس 
ســازمان دامپزشــکی کشــور بــه اســتان ها ابــالغ شــده اســت کــه اجــرای ضوابــط و الزامــات ایــن دســتورالعمل، می توانــد 

تحــول عظیمــی در حــوزه تولیــد مکمــل و پیــش مخلوط  هــای خــوراک دام در کشــور ایجــاد کنــد.
مدیــرکل دفتــر دارو و درمــان ســازمان دامپزشــکی کشــور تصریــح کــرد: بــر مبنــای ایــن دســتورالعمل تمــام کارخانجــات 
ــدی  ــخص طبقه بن ــات و روش مش ــت و الزام ــک لیس ــاس چ ــی براس ــای افزودن ــش مخلوط ه ــل و پی ــده مکم تولیدکنن
شــده و صــدور مجــوز ســاخت بــرای یــک یــا چنــد گــروه از 5 گــروه اصلــی مکمل هــا و افزودنی هــا صــورت می پذیــرد 
ــف تحــت همــان  ــد محصــوالت مختل ــه تولی ــروه، نســبت ب ــد در صــورت احــراز شــرایط هــر گ و کارخانجــات می توانن

گــروه اقــدام نماینــد.
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انتصابات 

 (PPR)انتصاب مجری پروژه ملی ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک
مجری پروژه ملی ریشه کنی طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) منصوب شد.

 دکتــر علیرضــا اکبرشــاهی مدیــرکل دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامــی ایــن ســازمان، در آغــاز 
ســال 1400 خورشــیدی بــا عنایــت بــه تعهــدات ســازمان دامپزشــکی کشــور در خصــوص برنامه ریــزی جهــت 
  OIEــتورالعمل های ــاس دس ــال 2030 براس ــا س ــک ت ــخوارکنندگان کوچ ــون نش ــاری طاع ــه کنی بیم ریش
و آغــاز اجــرای برنامــه ملــی ریشــه کنــی طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک از ســال جــاری، دکتــر »زینــب 
ــک  ــخوارکنندگان کوچ ــون نش ــاری طاع ــی بیم ــه کن ــی ریش ــروژه مل ــری پ ــوان مج ــه عن ــی« را ب محمدخان

  (PPR)منصــوب کــرد.
بــر اســاس آنچــه وی در ایــن حکــم عنــوان کــرده، ابــراز امیــدواری شــده تــا وی بــا اســتفاده از پتانســیل های 
ــه اهــداف  ــا هماهنگــی و همراهــی مســئولین ذیربــط و تشــکیل کمیتــه مرتبــط در نیــل ب ملــی و اســتانی ب

ایــن برنامــه موفــق و مویــد باشــد.
ــرار اســت کل  ــی ریشــه کنــی طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک ق ــه ذکــر اســت در طــرح برنامــه مل الزم ب
جمعیــت دام ســبک حائــز شــرایط کشــور بــه مــدت 3 ســال و بــه صــورت کامــال رایــگان در یــک بــازه زمانــی 
ــد  ــا اســتفاده از واکســن تولی ــون نشــخوارکنندگان کوچــک ب ســه ماهــه تحــت پوشــش واکسیناســیون طاع
ــوان و  ــای ج ــت دامه ــیون در جمعی ــا واکسیناس ــم صرف ــارم و پنج ــال های چه ــد و در س ــرار گیرن ــل ق داخ

ــه صــورت رایــگان صــورت پذیــرد. حســاس ب
ــتین  ــوان نخس ــه عن ــرداد 99 ب ــا م ــن 1397 ت ــع بهم ــن از مقط ــش از ای ــی« پی ــب محمدخان ــر »زین دکت
ــواده  بانویــی کــه مدیرکلــی دامپزشــکی یکــی از اســتان های کشــور ) لرســتان( را بــه عهــده داشــت، بــه خان

ــرد. ــت می ک ــکی خدم دامپزش

انتصاب معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور
معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور منصوب شد.

ــی  ــر نقیب ــه پیشــنهاد دکت ــن ســازمان ب ــع ای ــت و مناب ــاون توســعه مدیری ــی مع ــدس محمدرضــا مومن  مهن
ــدور  ــا ص ــال 1400 ب ــای س ــن روزه ــور، در آغازی ــکی کش ــازمان دامپزش ــگیری س ــتی و پیش ــاون بهداش مع
ــای  ــت بیماری ه ــت و مدیری ــر بهداش ــاون دفت ــمت مع ــه س ــوی« را ب ــود عل ــیدرضا محم ــر »س ــی دکت حکم

ــرد. ــان منصــوب ک آبزی
ــه پیشــنهاد  ــا ب ــی و بن ــات جنابعال ــه ســوابق و تجربی ــت ب ــا عنای ــده اســت: » ب ــم آم ــن حک در بخشــی از ای
معــاون بهداشــتی و پیشــگیری، بــه عنــوان معــاون دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای آبزیــان منصــوب 
ــا  ــج(، ب ــرت ولی عصر)ع ــات حض ــایه توجه ــال و در س ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــت ب ــد اس ــوید. امی می ش
ــررات، تســریع، تســهیل و  ــن و مق ــق قوانی ــت دقی ــع انســانی موجــود، رعای ــری از مناب ــزی و بهره گی برنامه ری

ــید.« ــد باش ــق و موی ــه موف ــف محول ــایر وظای ــام س ــور و انج ــازی ام شفاف س
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 محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد.

پذیرش اولیه مقاله ضرورتًا منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است.

مقــاالت رســیده به وســیله هیــأت تحریریــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و پذیــرش نهایــی منــوط بــه موافقــت 

هیــأت تحریریــه فصلنامــه ســالم و ســالمتی اســت.

هیأت تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله )بدون تغییر محتوایی( آزاد  است.

در مقاالتــی کــه بیــش از یــک نویســنده دارنــد، نویســندگان بایــد یــک نفــر را به عنــوان نویســندة عهــده دار 

مکاتبــات مشــخص کننــد. در غیــر ایــن صــورت نفــر اول، نویســندة عهــده دار مکاتبــات شــناخته خواهــد شــد.

ــه  ــان مقال ــا صاحب ــب و ی ــده صاح ــر عه ــی ب ــاظ حقوق ــه  لح ــه ب ــب مقال ــقم مطال ــت و س ــئولیت صح مس

می باشــد.

آرا و نظرهای نویسندگان مقاالت لزوما دیدگاه فصلنامه نیست .

ــه  از  ــتورالعملی ک ــتان و برابردس ــکی اس ــوی اداره کل دامپزش ــتان  از س ــه در اس ــاالت فصلنام ــوان مق فراخ

ــرد . ــده اســت صــورت مــی پذی ســوی ســازمان دامپزشــکی کشــور صــادر گردی

فصلنامــه از هــر گونــه انتقــاد و پیشــنهاد اســتقبال نمــوده و پذیــرای رهنمودهــای خواننــدگان ، صاحــب نظــران   

و دانــش پژوهــان عزیــز در جهــت ارتقــا کیفــی فصلنامــه خواهــد بــود   .
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