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قانون اصالح تبصره )۱( ماده )688( قانون مجازات اسالمي )تعزیرات( مصوب 2 /۳ /۱۳75

ماده واحده

تبصره )1( ماده )688( قانون مجازات اسالمي ) تعزیرات( مصوب 2 /3 /1375 مجلس شوراي اسالمي به شرح
:زیر اصالح مي  گردد

تبصره 1 - تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومي و آلودگي محیط زیست شناخته مي  شود و
نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع  فضوالت دامي و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان  دامپزشکي خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و در جلسه علني روز یکشنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و
.شش مجلس شوراي اسالمي تصویب و در تاریخ 19 /5 /1376 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است

رئیس مجلس شوراي اسالمي - علي اکبر ناطق نوري

متن کامل ماده 688 قانون مجازات اسالمی به همراه آخرین اصالحات

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی
آلوده، دفع غیر بهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در

خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز  فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضالب برای مصارف
کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک

.سال محکوم خواهند شد

تبصره 1 - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود و
نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع  فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت

.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان  دامپزشکی خواهد بود

تبصره 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا
زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،  شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده

.یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد
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سخن مدیر مسئول 
 رییس سازمان دامپزشکی کشور 

 دکتر سیدمحمد آقامیری

نقش دامپزشکان در مواجهه با چالش های سالمت و رفاه دام و امنیت غذایی

با پیچیدگی روابط بین کشورها ، مسئولیت های گوناگونی که دامپزشکان متخصص باید بر عهده بگیرند، 
در  کارآیی  که  می کند  تالش  مناسب  بهداشتی  استراتژی های  اتخاذ  با  دامپزشکی  می شود.  سخت تر 

پارامترهای تولید را بهبود  بخشیده و نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد .

دامپزشکان نقش های کلیدی در سالمت و رفاه حیوان ، کیفیت غذا، ایمنی غذا، امنیت غذایی، بوم شناسی، 
رفتارشناسی، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی، تحقیق و توسعه داروهای دامپزشکی  و  تحقیقات زیست  پزشکی 

و دامپزشکی ایفا کرده اند. 

اکنون به طور گسترده پذیرفته شده است که دام های سالم و مولد ، سهم موثری در تولید غذا، تولید 
درآمد، ایجاد شغل و رشد اقتصادی دارند. با رشد جمعیت جهان و افزایش درآمد طبقه متوسط، تقاضا 

برای محصوالت دامی افزایش می یابد .

بر این اساس نقش دامپزشکی در جهت حفظ جمعیت دامی و تامین بهداشت و سالمت دامها بسیار حائز 
اهمیت است و دستیابی به امنیت غذایی بدون حضور دامپزشکان دست نیافتنی است .

رونق مصرف مواد غذایی با یک دهه رشد سریع اقتصادی و جهانی شدن شکل گرفته است ، اما برخی 
از بیماری های خطر ناک وجود دارد که اجازه رونق دامپروری را نمی دهد. بیماری ها یکی از عوامل 
 . گردد  می  محسوب  بیماری  عوارض  و  میر  و  مرگ  از  ناشی  مالی  خسارات  ایجاد  و  تولید  کاهش 
دامپزشکی با پیشگیری از بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام و بویژه بیماری های نوپدید 

توانسته است نقش پر رنگی را در ارتقا تولید فر آورده های دامی ایفا نماید .

توصیه به پرورش دهندگان دام ، طیور و آبزیان یکی از دغدغه های دامپزشکان در مورد مناسب ترین 
شیوه های مدیریت بهداشتی با توجه به زمینه های خاص پرورشی ، زراعی و بومی آنها است . نقش 
دامپزشکان تنها شامل درمان بیماری های حیوانات و اجرای صحیح اقدامات پیشگیرانه مانند امنیت 
زیستی، مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی دام و واکسیناسیون نمی شود، بلکه بر شرایط مکان نگهداری 
و پرورش دام ، طیور و آبزیان ، تغذیه، نظافت و ضدعفونی محل و بهداشت محیط نیز نقش نظارتی و 
پویا دارند . انجام صحیح این اقدامات باعث کاهش هزینه ها و به نوبه خود باعث بهره وری مراکز 
پرورش و نگهداری دام ، طیور و آبزیان و حاشیه سود تأثیر مثبت می شود و همچنین نقش مهمی در 

تولید بهداشتی و سالم خواهد داشت .

سازمان دامپزشکی کشور در بهداشت و اقتصاد کشور نقش انکارناپذیر دارد، چرا که هرگونه افزایش تولید 
بهداشتی  نظارت  اعمال  افزایش  مستلزم  دامی  منشاء  با  خام  پروتئینی  مواد  بهداشتی  شاخص های  و 
می باشد که این مهم منجر به کاهش خسارات ناشی از بیماری های واگیر دامی ، بویژه بیماری های 
مشترک انسان و حیوان و در نهایت ارتقا بهداشت جامعه خواهد داشت .  بنابراین ضرورت دارد که 
سازمان دامپزشکی کشور از لحاظ ساختار اداری  و تشکیالتی مستقل تقویت گردد تا بتواند نقش خود 
ارتقا  و همچنین  دام  و  انسان  بیماری های مشترک  از  پیشگیری  و  دامی  در جهت حفظ جمعیت  را 

بهداشت و سالمت جامعه با قدرت بیشتری ایفا نماید.
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    معرفی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی  
معرفی استان آذربایجان غربی 

استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران قرار گرفته و از شمال به جمهوری آذربایجان و ترکیه، از 
استان  به  جنوب  از  و  زنجان  استان  و  آذربایجان شرقی  استان  به  از شرق  عراق،  و  ترکیه  به  مغرب 
کردستان محدود است. مساحت استان برابر 37059 کیلومتر مربع است که سیزدهمین استان بزرگ 
کشور محسوب می شود و 2,25درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. جمعیت استان آذربایجان 
غربی 3265219نفر است که 4,08درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است و از این لحاظ 

هشتمین استان پرجمعیت کشور به  شمار می آید.

 تعداد شهرستان های استان
استان آذربایجان غربی  دارای 19 شهرستان، 42 بخش، 42شهر، 113  دهستان و4531  آبادی است 
و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه بوده است. از لحاظ وسعت و جمعیت ارومیه بزرگترین و پر جمعیت ترین 

و شهرستان چهاربرج کوچکترین و شهرستان باروق کم جمعیت ترین شهرستان های استان هستند. 

آمار شهرستان های این استان بدین قرار است: 
ارومیه ،سلماس ،خوی ،چالدران،چایپاره، پلدشت ،شوط، ماکو ،اشنویه ،نقده ، پیرانشهر، مهاباد، بوکان، 

میاندوآب ، شاهین دژ ، تکاب ، سردشت ، چهار برج ، باروق 

مختصات جغرافیایی وظرفیت های استان آذربایجان غربی

سیمای اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی 

اداره کل دامپزشکی آذربایجانغربی بنابه وظیفه قانونی خود عهده دار بهداشت دام و فرآورده های خام 
دامی است. و برای رسیدن به این هدف تمامی تالش خود را بکار گرفته است تا با تامین سالمت دام 
و فرآورده های آن باعث ایمنی فرآورده های دامی و در نهایت سالمت مصرف کنندگان و ارتقاء سطح 
بهداشت عمومی جامعه شود. هر چند که در طی این مسیر با حفظ و صیانت از سرمایه عظیم دامی 
استان که از نظر جمعیت دامی در دام سبک  مقام سوم ، در دام سنگین مقام پنجم کشور،  را بخود 

اختصاص داده است، موجبات ارتقاء اقتصاد ملی در سطح استان را فراهم آورده است.

 رشدجمعیت ، تقاضای مصرف ، آگاهی و اشراف مردم به مسائل بهداشتی و افزایش روزافزون مصرف 
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فرآورده های دامی ونیازجامعه روستائی وعشایری به خدمات دامپزشکی وجامعه شهری با وجودکارشناسان 
متخصص دامپزشکی درصحنه نظارت وکنترل بهداشتی فرآورده های خام دامی ضرورت امروز و نیاز فردا 
را با حضور فعال دامپزشکی مشهود ساخته وبدلیل  سکونت انسان در مجاورت با حیوانات اهلي و وحشي 
، نقش دامپزشکی  را در ارتباط با تندرستي جامعه باعلم به هنر پیشگیري از بیماري ها و ضرورت کنترل 
بیماري هاي مشترک در انسان و بیماریهای واگیردر حیوانات به صورت توانمند در همه عرصه های 
بهداشتی مرتبط، با نظارت عالیه واجرای وظایف حاکمیتی  نسبت به ریشه کنی وکاستن میزان بروز این 

معضالت وحفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و سالمت جامعه بیش از پیش مصمم ساخته است.

از طرف دیگر سالمت انسان همواره یکی از دغدغه های بشری بوده وهست امری که پایه گذار تمامی 
پیشرفت ها وتمدن های بشری است در این مسیر با نگاهی ژرف به شعار دامپزشکی "دام سالم ، غذای 

سالم، انسان سالم میتوان به اهمیت امر خطیر دامپزشکی پی برد.

امید است روز به روز نقش دامپزشکي در اعتال وارتقاء سالمت و بهداشت عمومي جامعه در بین مردم 
عزیز کشورمان بیشتر تبیین شود و با آگاهي بیش از پیش مسئوالن تصمیم ساز و تصمیم گیر کشورمان 
از این نقش مهم و تاثیرگذار که حتي اقتصاد و امنیت کشورمان هم به آن وابسته است شاهد بهبود 

شاخص هاي اقتصاد وسالمت در کشورمان باشیم.

آدرس اداره کل واقع در ارومیه بلوار شهداء روبروی پارک ساعت اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان 
غربی بوده و با داشتن 9 اداره در حوزه معاونتهای سالمت و توسعه مدیریت و منابع و 17شبکه دامپزشکی 
در شهرستانهای استان یکی از بزرگترین ادارات کل استانی در مجموعه سازمان دامپزشکی کشور است.

 شبکه های  دامپزشکی شهرستانهای تابعه شامل  ارومیه ،سلماس ،خوی ،چالدران،چایپاره، پلدشت 
،شوط، ماکو ،اشنویه ،نقده ، پیرانشهر، مهاباد، بوکان، میاندوآب ، شاهین دژ ، تکاب ، سردشت می باشد 

.

جایگاه استان آذربایجان غربی در چرخه تولید فرآورده های خام دامی 

تولید5 درصد محصوالت کشاورزی در کل  کشور ، رتبه اول در استان های غیر ساحلی کشور در برداشت  
آّبزیان از منابع آبی رودخانه ها و سد ها حد 6000هزار تن در سال - رتبه هفتم از لحاظ تولیدات دامی ، 
رتبه سوم از لحاظ تولید عسل 15درصد کل کشور ، رتبه سوم از لحاظ تولید گوشت قرمز و جوجه یک 
روزه، رتبه چهارم در تولید شیر کشور 7/5 درصد ، رتبه سوم از لحاظ تولیدات علوفه دامی مربوط به استان 

آذربایجان غربی می باشد 

اداره  قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی   

 . از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد  استان آذربایجان غربی نظر به شرایط خاص جغرافیای 
همسایگی با سه کشور جمهوری آذربایجان ، ترکیه و کشور عراق و به تبع آن داشتن 6 قرنطینه مرزی 
) بازرگان ماکو ، پلدشت ، رازی خوی ، سرو ارومیه ، تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت ( این حساسیت 
تبادالت  بزرگترین گمرگ زمینی در  بعنوان  بازرگان  قرنطینه  فعالیت  نماید همچنین  را دو چندان می 
مرزی کشور و بودن آن بعنوان دروازه ورود به تجارت با اروپا مبین نقش ارزنده استان آذربایجان غربی 

در کشور می باشد . 

استان آذربایجان غربی در داخل میهن اسالمی با استانهای آذربایجان شرقی و کردستان همسایه بوده  
و باتوجه به شرایط اقلیمی و پتانسیلهای بالقوه آب و خاکی از قطب های  تولید محصوالت مرتبط با 
دامپزشکی همانند عسل ، دام زنده ، تخم مرغ نطفه دار ، طیور، انواع فرآورده های شیالتی ) ماهیان سرد 
آبی ، ماهیان گرم آبی ، شاه میگو و آرتیمیا ( می باشد . که با گواهی های قرنطینه ای جابجا و یا صادر 

می گردند .  
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اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان آذربایجان غربی 

اداره تشخیص و  درمان دامپزشکی استان در راستای نظارت بر اجرای دستوالعمل رصد و پایش ابالغی 
از سوی سازمان دامپزشکی کشور و همچنین جلوگیری از قاچاق و توزیع بی رویه ،  نظارت بر حسن 
اجرای ضوابط و مقررات توزیع دارو و واکسن در داروخانه های دامپزشکی و شرکت های تولید و پخش 

در استان توسط کارشناسان  این اداره کل به صورت مستمر اجرا می شود.

هدف از رصد و پایش دارو و واکسن های دامپزشکی توسط کارشناسان جلو گیری از احتکار و گرانفروشی 
و  نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقرارت توزیع دارو و واکسن در استان می باشد

آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور دامپزشکی استان آذربایجان غربی   

آزمایشگاه ممتاز منطقه ای شمالغرب کشور یکی از بخشهای بسیار توانمند اداره کل دامپزشکی استان 
آذربایجان غربی است. این آزمایشگاه با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص و با دارا بودن بخشهایی 
 ، غذایی  مواد  شیمیایی  آنالیز   ، غذایی  مواد  میکروبی  کیفی  کنترل   ، شناسی  انگل   ، سرولوژی  چون 
میکروبیولوژی مرضی و همچنین بخش آزمایشگاه مولکولی، به ارائه خدمات تشخیصی مورد نیاز می 

پردازد.        

   با توجه به نیاز تشخیص قطعی انواع بیماری های دامی و مشترک و بررسی کیفیت فرآورده های خام 
دامی به آزمونهای مختلف آزمایشگاهی  در راستای ایفاي نقش نظارتي و حکومتي  سازمان دامپزشکی 
کشور در جهت تشخیص انواع بیماریهاي دام، طیور ، آبزیان و ... و عوامل میکروبي آلوده کننده مواد 
غذائي و نظارت بر بهداشت عمومي و باقیمانده هاي داروئي در مواد غذائي مورد مصرف مردم ، آزمایشگاه 
 5 و  دو  درجه  آزمایشگاه   7  ، یک  درجه  آزمایشگاه   4 همراه   به  اي شمال غرب کشور  منطقه  ممتاز 

آزمایشگاه درجه سه در سطح استان و  شبکه هاي دامپزشکي در استان ، فعالیت می نماید.

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان دامپزشکی استان آذربایجان غربی   

باشد  می  کشور  در  آبزیان  انواع  پرورش  تکثیرو  در  پیشرو  استانهای  از  یکی  غربی  آذربایجان  استان 
بطوریکه در سالیان متعدد به جهت تولید و استحصال ماهی در رتبه های باالی کشوری قرار دارد  در 
همین راستا  اداره کل دامپزشکی جهت پیشگیری از بروز وکنترل وقوع بیماری اخطار کردنی در مزارع 
تکثیر و پرورش  با هدف حمایت ازتولید و حفظ سرمایه های تولید کنندگان این بخش ،  ساالنه با اجرای 
برنامه های متنوع بهداشتی و مراقبت از انواع بیماریهای آبزیان و نظارت های مستمر بهداشتی ، تالش 
دارد با مبارزه ، ریشه کنی و کنترل بیماریها در این صنعت ،از ضررهای اقتصادی درمزارع تکثیرو پرورش 

بکاهد.

  در این خصوص  واحد آبزیان  اداره کل دامپزشکی استان با اجرای سه  برنامه ملی  برنامه ملی مراقبت 
از بیماریهای ویروسی در ماهیان قزل آال ،  برنامه ملی مراقبت از بیماری ویروسی کوی  و برنامه ملی 
مراقبت از بیماری ویرمی بهاره کپور ماهیان و سایر برنامه های مراقبتی نسبت به پایش و مراقبت از 

بیماریها اقدام نموده است

 اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای طیور

طیور  پرورش  زمینه  در   ، اقلیمی  و  کشاورزی  مختلف  پتانسیلهای  بودن  دارا  با  آذربایجانغربی  استان   
بخصوص پرورش مرغ مادر گوشتی امروزه در رده های نخست در تولید جوجه یکروزه میباشد . 

   با توجه به توسعه فراگیر در بخشهای مختلف پرورشی طیور ، با برنامه ریزیهای دستگاههای مرتبط 
منظور ارتقاء بهداشتی در تولید وافزایش نظارت بر این تولیدات درراستای خدمات رسانی بهینه به تولید 
کنندگان بخش صنعت طیور ، دامپزشکی استان اقدامات الزم را به شرح ذیل به مورد اجرا گذاشته است 

ایجاد واحدهای صنعتی پیشرفته همتراز با علم روز جهانی در رده های مختلف پرورشی. 1
ایجاد سامانه GIS به منظورساماندهی پرورش ، جابجایی ، پایش و مراقبت بیماریها ، ثبت گزارش . 2

بیماریها ، انجام نمونه برداریهای الزم وثبت در سامانه  پایش پرندگان  

5



 تحت پوشش بردن 100 درصدی واحدهای تولیدی جوجه یکروزه در برنامه های پایش ومراقبت . 3
از بیماریها به منظور تولید بهداشتی از سوی تولیدکنندگان 

ارائه برنامه های بهداشتی وامنیت زیستی به تولیدکنندگان به منظور کاهش ریسک بیماریهای . 4
مخاطره آمیز 

 افزایش کنترل و نظارت بر روند تولید مزارع  . 5
رصد  بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در سطح استان در قالب مراقبتهاتی فعال و غیر فعال . 6
انجام بازدید های مشترک با اداره محیط زیست از سطح تاالب های فعال استان . 7

                  جدول آمار اطالعات نیروی انسانی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی 

تعداد پست سازمانی 454 پست 
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 به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر
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معرفی دفترسازمانهای تخصصی و امور بین الملل

دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل یکی از دفاتر تخصصی سازمان دامپزشکی کشور 
است که وظیفه ارتباط با سازمان تخصصی نظیر سازمان بهداشت جهانی دام OIE  سازمان 

خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد FAO  و سازمان بهداشت جهانی WHO را به عنوان 
سازمانی حاکمیتی ، هماهنگی و مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بهداشتی به 

عنوان یکی از کشورهای عضو را بر عهده دارد .همچنین تنظیم پیش نویس تفاهم نامه ها و مقاوله 
نامه ها ی بهداشتی  بین سازمان دامپزشکی و کشورهای دیگر از دیگر وظایف مهم این دفتر می 

باشد. عمده شرح وظایف دفتر به شرح زیر می باشد .

1.   تهیه و تدوین خط مشي ها ، سیاست گذاري و برنامه ریزي در جهت همکاري هاي بین 
المللي و سازمان هاي تخصصي و منطقه اي مرتبط با مباحث دامپزشکي 

2.   بررسي ، گردآوري و تبادل اطالعات علمي و فني با سازمان هاي بین المللي ، منطقه اي 
وکشورهاي طرف قرارداد مرتبط با امور دامپزشکي .

3.   تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل هاي اجرایي امور بین الملل و سازمان هاي تخصصي.
4.   ارائه نقطه نظرات ، همکاري و هماهنگي با دفتر امور بین الملل و منطقه اي وزارت جهاد 

کشاورزي ، معاونت های  تخصصی وزارت امور خارجه جهت برقراري ارتباط منسجم وصحیح 
بین المللي مرتبط با امور دامپزشکي .

5.   ارائه نقطه نظرات و همکاري در تدوین و ارائه پیش نویس لوایح و آئین نامه هاي مورد نیاز و 
اظهارنظر در خصوص طرح ها و لوایح مربوطه.

6.    مطالعه و بررسي توانمندي هاي فني و تخصصي سازمان ها و مجامع بین المللي و منطقه 
اي، همکاري در بررسي و نیازسنجي آموزشي دامپزشکي و برنامه ریزي و پیگیري در جلب 

همکاري هاي بین المللي و منطقه اي و استفاده از فرصت هاي آموزشي این سازمان ها.
7.    برنامه ریزي در جهت برگزاري اجالس ها، دوره هاي آموزشي و همایش هاي بین المللي 

بصورت حضوری و مجازی.
8.    انجام اقدامات الزم جهت تشریفات ورود مهمانان خارجي سازمان دامپزشکي کشور مانند اخذ 

ویزا، مصوبه و ...
9.   شرکت مدیران و کارشناسان سازمان در مجامع بین المللي، دیدارهاي رسمي، همایش ها، 

دوره هاي آموزشي و نمایشگاه ها و ماموریت هاي اداري.
10. تهیه، تدوین پیگیري و تصویب تفاهم نامه ها، پروتکل ها و موافقت نامه هاي مشترک با 

سازمان هاي بین المللي و منطقه اي وکشورهاي طرف قرارداد در چارچوب وظایف سازمان و 
ضوابط و مقررات بین المللي .

11. مشارکت در تدوین و تصویب قوانین، مقررات، ضوابط بین الملل و دستورالعمل هاي اجرایي 
بهداشت دام و دامپزشکي در سازمان جهاني بهداشت دام )OIE( ، سازمان خواربار و 

کشاورزي ملل متحد، کمیسیون تولید و بهداشت دام آسیا و اقیانوسیه، سازمان بهداشت 
جهاني، برنامه کنترل بیماري هاي مشترک انسان و دام مدیترانه، سازمان همکاري هاي 

اقتصادي )اکو(، کمیسیون تدوین مقررات مواد غذایي ) Codex Alimentarius ( و 
نظایر آن 

12. اجرای پروژه های مشترک  با سازمان های تخصصی خارج از کشور در قالب ضوابط مورد 
تایید دولت جمهوری اسالمی ایران  و نیز مراکز و موسسات آموزشي و تحقیقاتي در اجراي 

طرح ها و پروژه هاي پژوهشي بین المللي مورد تایید .
13.  همکاري و پیگیري عضویت سازمان دامپزشکي در سازمان هاي بین المللي و منطقه اي 

مرتبط و انجام امور مربوطه.
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14. تهیه و ارسال گزارش رخداد بیماري ها و عملکرد پروژه هاي مشترک به سازمان هاي بین 

المللي، منطقه اي و کشورهاي طرف قرارداد .

15-شرکت در تدوین استانداردها و دستورالعمل های بین المللی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی 
دامپزشکی در نشست هایی با موضوع مواد غذایی با منشا دامی ، بیماری های دامی ، 

بیماری های که قابل انتقال به انسان بوده و کنوانسیون منع سالح های بیولوژیک و نظایر 
آن با هماهنگی با مراجع ذیصالح قانونی 
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 دامپزشکی و موفقیتها
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 اندیشه و گفتمان
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آشنایي با سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراك دام در اروپا
سامد برومندفر

دکترای عمومی دامپزشکی - مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

Samedbroumand@yahoo.com : پست الکترونیک

 ،)RASFF( The Rapid Alert System for Food and Feed سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک
سامانه  اي براي گزارش مشکالت مواد غذایي بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این سامانه به  عنوان ابزاري 
مؤثر براي مراجع ذی صالح کنترل مواد غذایي و خوراک دام به منظور تبادل اطالعات درخصوص معیارهاي اجرایي 
در واکنش به خطرات جدي شناسایي شده در ارتباط با مواد غذایي یا خوراک دام، تدارک دیده شده است. این تبادل 
تهدید  به  واکنش  در  و روش هماهنگ  واکنش سریع تر  راستاي  در  اروپا  اتحادیه  اعضای  به  نقش کمکي  اطالعات 
بهداشتي ناشي از مواد غذایي و خوراک دام دارد. اثربخشي سامانه از طریق حفظ سادگي ساختاري آن تضمین می شود. 
در واقع نقاط تماس تعیین شده در کمیسیون، آژانس ایمني مواد غذایي اروپا، منطقه اقتصادي اروپا و سطوح ملي در 

کشورهاي عضو و تبادل اطالعات در مسیري ساختارمند و شفاف با مفاهیم الگویي را شامل می شود.
بستر قانوني:

پایه قانوني سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام، قانون شماره  178/2002 کمیسیون اروپا است. استقرار 
سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام به  صورت شبکه دربرگیرندۀ کشورهاي عضو، کمیسیون به  عنوان عضو 
و مدیر سامانه و آژانس ایمني مواد غذایي اروپا براساس ماده پنجاه )50( این قانون است. کشورهاي منطقه اقتصادي 
اروپا شامل نروژ، لختنشتاین و ایسلند نیز اعضاي قدیمي سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام هستند. هر 
وقت عضوي از این شبکه، اطالعاتي در رابطه با وجود خطری جدي )مستقیم یا غیرمستقیم( ناشي از مواد غذایي یا 
خوراک دام براي انسان داشته باشد، این اطالعات فوري به کمیسیون مربوطه در سامانه هشدار سریع مواد غذایي و 
خوراک دام گزارش می شود. کمیسیون نیز این اطالعات را فوري به اعضاي این شبکه منتقل می کند. ماده 3-50 قانون، 
معیار دیگري درصورت نیاز به اخطار سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام، وضع کرده است. بدون لطمه زدن 

به سایر مقررات جاري، کشورهاي عضو باید فوري موارد مربوطه به شرح زیر را در این سامانه گزارش کنند:
1- هرگونه اقدام با هدف محدودیت در ورود به بازار یا اجبار به مرجوع کردن از بازار یا جمع  آوري مواد غذایي یا خوراک 

دام در راستاي صیانت از سالمت انسان که مستلزم اقدام سریع باشد.
2- هرگونه توصیه یا موافقت )اختیاري یا اجباري( با متصدیان حرفه اي مورد نظر در پیشگیري، محدودسازي یا تحمیل 
شرایط خاص در ورود به بازار یا مصرف نهایي مواد غذایي یا خوراک دام با احتساب خطر جدي براي سالمت انسان 

که مستلزم اقدام سریع است.
3- هرگونه مرجوعي مرتبط با خطر مستقیم یا غیرمستقیم براي سالمت انسان، از بهر یا کانتینر یا انبار مواد غذایي یا 

خوراک توسط کارشناس مجرب در ایستگاه مرزي با اتحادیه اروپا.
قانون EC N° 16/2011 ، اجراي مقررات سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام را وضع کرده و در تاریخ 
13 ژانویه سال 2011میالدي الزم االجرا شده و شرایط الزمه براي اعضاي شبکه و آئین  نامه انتقال انواع مختلف 
گزارش دهي را تدوین کرده است. تفاوتي بین گزارش دهي، مستلزم اقدام سریع )اعالم هشدار( با سایر گزارش دهي  ها 
)گزارش اطالعات و گزارش دهي مرجوعي مرزي( قائل شده اند و لذا تعاریف انواع مختلف گزارش دهي  ها افزوده شده 

است. همچنین نقش کمیسیون به  عنوان مدیر شبکه به تفصیل ذکر گردیده است.
اعضاء:

همه اعضاي سامانه RASFF ملزم هستند که به  صورت تمام وقت )42 ساعته و در طول ایام هفته( مطمئن شوند 
که در صورت گزارش یک مورد اضطراري در خارج از وقت اداري، ماموران کشیک باید بتوانند خبردار شده، از اطالعات 
اضطراري مطلع شوند و اقدام مناسبي انجام دهند. فهرستي از همه سازمان هاي عضو در سامانه هشدار سریع مواد غذایي 
و خوراک دام که رابطین محلي خود را تعیین کرده اند به همراه آدرس اینترنتي آنها تهیه شده که از طریق آدرس ایمیل 

شبکه سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام به شرح زیر می توانند مشاوره دهند. 
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http://ec.europa.eu/comm/food/food/rapidalert/members_en.htm.
اخطار در سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک:

هشدارهاي سامانه RASFF اغلب مربوط به خطرات شناسایي شده در مواد غذایي، خوراک دام یا مواد در تماس با 
مواد غذایي در بازار کشور هشداردهنده یا توقیفي در نقطه مرزي ورود به اتحادیه اروپا با یک کشور همسایه اتحادیه 
اروپا هستند. کشور هشدار دهنده، باید خطر تشخیص داده  شده، محصول و ردیابي آن و اقدامات انجام شده را گزارش 
 کند. بر اساس اهمیت خطرات شناسایي  شده و توزیع محصول در بازار، اخطار سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک 
دام بعد از تایید توسط رابط محلي کمیسیون به  عنوان هشدار درجه  بندي شده، اطالعات یا هشدار مرجوعي از مرز 

قبل از رابط محلي کمیسیون به تمامي اعضاي شبکه منتقل می شود.
:   Alert notification اعالم هشدار

اعالم هشدار یا آماده  باش زماني ارسال می شود که ماده غذایي، خوراک دام یا ماده در تماس با ماده غذایي عامل خطر 
جدي، در بازار موجود بوده و ممکن است نیاز به اقدام سریع در سایر کشورها باشد. آغازگر هشدارها، اعضایي از شبکه 
  Recallهستند که مشکلي را شناسایي کرده  اند و اقدامات مربوطه نظیر ممنوعیت مصرف یا فراخوان جمع  آوري
را شروع کرده اند. اهداف هشدار عبارت از دادن اطالعات به تمامي اعضاي شبکه است تا درصورت وجود محصول 
در بازار آن ها بتوانند اقدامات ضروري را انجام دهند. محصوالت مشمول اعالم هشدار، ممنوع المصرف شده اند یا در 
روند جمع  آوري از سطح بازار هستند. هر یک از کشورهاي عضو داراي ساز و کارهاي خود براي انجام چنین اقداماتي 

هستند ازجمله درصورت ضرورت، ارائه اطالعات مشروح از طریق رسانه  هاي جمعي. 
:   Information notification گزارش اطالعات

گزارش اطالعات )اطالع رسانی( مواردي را شامل می شود که خطر شناسایي  شده در ماده غذایي، خوراک دام و مواد در 
تماس با مواد غذایي نیازي به اقدام سریع ندارد یا خطر جدي وجود نداشته یا محصول در زمان گزارش دهي در سطح 
بازار عرضه نشده است. در قانون شماره 61/1102 اتحادیه اروپا، دو نوع جدید اطالع  رساني به خانوادۀ اخطارها افزوده 

شده است:
 ، Information notifications for follow-upپیگیري براي  )اطالع  رساني(  اطالعات  گزارشات   -1

مربوط به محصولي است که در بازار بوده یا ممکن است در سایر کشورهاي عضو وارد بازار شود.
2- اطالع  رساني براي مراقبتInformation notifications for attention   ، مربوط به محصولي است 

که:
1-1- فقط در کشور اخطاردهنده وجود دارد یا

1-2- وارد بازار نشده  است یا
1-3- طوالني  مدت در بازار نبوده است. 

 : Border rejection notifications اطالع رسانی )اخطارهاي( مرجوعي از مرز
اخطارهاي مرجوعي از مرز مربوط  به آن دسته از محموله ماده غذایي، خوراک دام یا ماده در تماس با غذا می شود که 

ورود آن به اتحادیه اروپا به دلیل خطر آن براي سالمت انسان و حیوان یا محیط  زیست، مردود شده است.
: Follow-up notifications و پیگیري  Original notifications اطالع رسانی  های )اخطارهاي( اولیه

اخطار سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام مربوط به یک یا چند محموله ماده غذایي، خوراک دام یا ماده در 
تماس با غذا است که سابقه اخطار اولیه نداشته، به صورت هشدار، اخطار اطالع  رساني یا اخطار مرجوعي از مرز طبقه 
  بندي می شود. در واکنش به چنین اخطارهایي، اعضاء شبکه می توانند اخطارهاي پیگیري مربوط به همان محموله  ها را 
ارسال کنند و اطالعات بیشتر نظیر اطالعات مربوط به مخاطرات، ردیابي محصول و اقدامات انجام  شده را به اخطار 

اولیه اضافه کنند.
: Rejected and withdrawn notifications )اخطارهاي مردودی و اخطارهاي انصرافی )پس  گرفته

درصورت عدم وجود معیار الزم براي هشدار یا ناکافي بودن اطالعات ارسالي در یک اخطار اولیه ارسال  شده توسط 
عضوي از سامانه، امکان پس  گرفتن اخطار از مسیر انتقال در سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام با پیشنهاد 
کمیسیون پس از تایید و موافقت کشور هشدار دهنده وجود دارد.  اخطار اولیه منتقل شده از طریق سامانه هشدار 
سریع مواد غذایي و خوراک دام می تواند توسط کمیسیون در توافق با کشور اخطار دهنده، پس گرفته شود در صورتی که 
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اطالعات ارسالي بي  اساس از کار درآمده یا اگر انتقال اطالعات اخطار نادرست انجام شده باشد.
اخبار سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام:

اخبار این سامانه به هر نوع اطالعات مرتبط با ایمني مواد غذایي یا خوراک دام می پردازد که به  عنوان هشدار، اطالعات 
یا اخطار مرجوعي از مرز منتقل نشده است، ولي تخمین زده می شود که مورد توجه مراجع ذی صالح کنترل مواد غذایي 
و خوراک در کشورهاي عضو باشد. اخبار سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام اغلب براساس اطالعات گرفته 
شده از جراید یا ارسالي از سوي بازرسان در مراجع ذی صالح مواد غذایي و خوراک دام در کشورهاي ثالث، نمایندگان 

کشورهاي اروپایي یا سازمان بین  المللي بعد از تایید توسط هر یک از کشورهاي عضِو نگران است. 
سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام:

اتحادیه اروپا داراي باالترین استانداردهاي ایمني مواد غذایي در سطح دنیا با دارا بودن مجموعه  اي محکم از قانون 
اتحادیه اروپا است که تضمین  کنندۀ بي  خطري مواد غذایي براي مصرف  کنندگان می باشد. سامانه هشدار سریع مواد 
ابزار مهمي براي تضمین پیگیري اطالعات در بین مرزها به منظور واکنش سریع درصورت  غذایي و خوراک دام، 
وجود خطراتي براي بهداشت عمومي شناسایي  شده در زنجیره مواد غذایي است. از زمان استقرار این سامانه در سال 
1979میالدي، سامانه توانسته است که اطالعات الزمه را به  صورت مؤثري در بین اعضاي خود  شامل 82 مرجع 
 ،(EFSA) ذی صالح ایمني مواد غذایي کشورهاي اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایي، آژانس ایمني مواد غذایي اروپا
آژانس فضایي اروپا (ESA)، نروژ، لختنشتاین، ایسلند و سوئیس به اشتراک بگذارد و خدمات تمام وقت براي تضمین 
ارسال هشدارهاي اضطراري، دریافت و واکنش جمعي و کارآمد ارائه دهد. این سامانه توانسته است مانع خطرات ایمني 
مواد غذایي زیادي قبل از بروز آسیب به مصرف  کنندگان اروپایي شود. تبادل اطالعات حیاتي در سامانه هشدار سریع 
مواد غذایي و خوراک دام می تواند به فراخوان جمع  آوري محصوالت از سطح بازار منجر شود. تداوم این سامانه که 
طي سال ها تکامل یافته است، نشان دهنده ارزش آن در تضمین ایمني مواد غذایي در اتحادیه اروپا و فراتر از آن است. 
از ویژگی هاي وبگاه سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام این است که به صورت یک پایگاه داده  هاي قابل 
جستجوي همیشه در دسترس است که امکان دسترسي عمومي به چکیده اطالعات درخصوص هشدارهاي اخیر این 
سامانه و نیز جستجو براي اطالعات در باره هر یک از هشدارهاي منتشره در گذشته وجود دارد. اروپا بیشتر از همیشه 
به سامانه هشدار سریع مواد غذایي و  ایمني مواد غذایي در جهان  استانداردهاي  باالترین  از رعایت  اطمینان  براي 
خوراک دام وابسته است. گزارش ساالنه سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک در سال 2014میالدي نشان می دهد 
که این سامانه به  صورت  فزاینده اي روي همکاري هرچه بهتر بین کشورهاي عضو براي برخورد با خطرات جدي 

سالمت متمرکز شده است. 
کمیسیون اروپا بانک اطالعات سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام را جهت حفظ اطالعاِت در حد امکان 
شفاف براي مصرف  کنندگان، متصدیان و مراجع ذی صالح تجارت در سرتاسر دنیا ایجاد کرده است. علی ایحال این 
سامانه در عمل نیاز به برقراري تعادل بین شفافیت و محافظت از اطالعاتي دارد که می تواند موجب آسیب اقتصادي 

نامناسب شود. 
انواع اطالع رسانی/ اخطار: اخطارهاي سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک در چهار دسته طبقه  بندي می شوند:

1- اعالم هشدار (Alert notification): زماني این اخطار ارسال می شود که یک ماده غذایي یا خوراک دام موجب 
خطر بهداشتي جدي در سطح بازار باشد و نیاز به اقدام سریع حس میگردد . عضوي از سامانه هشدار سریع مواد غذایي 
و خوراک دام که مشکل را مشخص کرده و اقدامات مربوطه )نظیر  پرهیز از مصرف محصول(، آغاز هشدار را به 
مورد اجرا می گذارد. هدف از این اخطار، اطالع  رساني به تمامي اعضاي سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام 

درخصوص محصول مظنون در بازار است تا آنها بتوانند معیارهاي ضروري را به اجرا گذارند.
2- مرجوعي از مرز (Border rejection): اخطار مرجوعي مرزي مربوط به محموله  هاي مواد غذایي و خوراک 
دام زماني اعالم می شود که خطر بهداشتي در محموله  هاي آزمایش شده  و رد شده در مرزهاي خارجي اتحادیه اروپا 
اروپا در راستاي تقویت  اقتصادي  اروپا، یافت شده باشد. اخطار به تمامي پست هاي مرزي منطقه  اقتصادي  و منطقه 
اقدامات کنترلي جهت اطمینان از عدم ورود مجدد محموله  هاي مرجوعي به اتحادیه اروپا از طریق سایر پست  هاي 

مرزي صورت می گیرد. 
3- اعالم اطالعات / اطالع رسانی (Information notifications): از این نوع اخطار زماني استفاده می شود که 
خطري درخصوص مواد غذایي یا خوراک دام موجود در بازار شناسایي شده باشد، ولي سایر اعضاء مجبور به واکنش 
سریع نباشد. آن هم به این دلیل است که محصول مذکور به بازار آن ها نرسیده یا مدت طوالني در بازار آن ها عرضه نشده 

یا این که ماهیت خطر نیازي به اقدام سریع ندارد.
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4- اخبار (News): هر نوع اطالعات مرتبط با ایمني محصوالت مواد غذایي و خوراک دام که به  صورت یک هشدار یا ارائه اطالعات 
بیان نشده باشند، ولي مورد توجه مراجع ذی صالح نظارتي هستند و به  صورت تیتر اخبار به اعضاي این سامانه اطالع  رساني می شوند.

                     
                       هشدار                 مرجوعي از مرز              اطالع رسانی                     اخبار

شکل 1- لوگوهای نشانگر انواع اطالع رسانی/اخطار در سامانه هشدار سریع مواد غذایي و خوراک دام
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عمر ماندگاری و الزامات برچسب گذاری برای محصوالت گوشتی

سامد برومندفر

دکترای عمومی دامپزشکی - مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

Samedbroumand@yahoo.com : پست الکترونیک

تولیدکنندگان در استرالیا برای به دست آوردن حداکثر عمر ماندگاریShelf life گوشت بدون ایجاد 
خطر در سالمت غذایی برای مصرف کنندگان،  اقدام به فرآوری، بسته بندی و برچسب گذاری محصول 
می نمایند. به طور کلی فرآورده های گوشتی را می توان به دو دسته فرآوری نشده و فرآوری شده طبقه 
بندی کرد. گوشت تازه فرآوری نشده را می توان به صورت سرد یا منجمد عرضه کرد. فرآورده های 
گوشتی حرارت دیده، پخته یا خشک شده را بسته به نیاز مشتری می توان به صورت قفسه ای، سرد یا 
منجمد عرضه کرد. عمر ماندگاری هر یک از این محصوالت به فرآیندهای اعمال شده و کنترل دما در 

طول زنجیره تامین بستگی دارد.

عمر ماندگاری: 

مدت زمان ماندگاری محصوالت معموالً با انجام آزمون های نگهداری در شرایط حاکم بر عرضه محصول 
)مثاًل در شرایط محیط، سرد یا منجمد( تعیین می شود. معمواًل عمر ماندگاری در مرحله توسعه محصول، 
توسط تکنسین ها یا فرآوری کنندگان مجرب که محصول را به خوبی می شناسند، تعیین می شود. در 
اغلب موارد برای تصمیم گیری در مورد عمر ماندگاری محصول، متغیرهایی مانند pH، فعالیت آب، مواد 

نگهدارنده و دمای نگهداری مد نظر قرار می گیرند. 

در برخی موارد، عمر ماندگاری محصول بر اساس سابقه محصول و ترکیب آن تخمین زده می شود. 
شکل یک )1( فرآیند مورد استفاده برای تصمیم گیری در خصوص عمر ماندگاری را توضیح می دهد. 
جدول یک )1( چکیده ای از راهنمای عمر ماندگاری فرآورده های گوشتی در شرایط نگهداری سرد )تا 
پنج )5( درجه سانتیگراد موجود در جدول  یا منجمد می باشد. دمای مرجع  دمای 5 درجه سانتی گراد( 
مذکور، حداقل دمای الزامی در استاندارد استرالیا به شمارهAS ۲۰۰۷– 4696 برای تولید و حمل و 
نقل بهداشتی گوشت و فرآورده های گوشتی مورد مصرف انسان است. همانگونه که در جدول مذکور 
افزایش دهد، علی  را  پایین  تر می تواند عمر ماندگاری محصوالت فرآوری شده  دیده می شود، دماهای 
معتبر  مستندات  یا  علمی   Validation )اثبات( اعتباربخشی  مستلزم  ماندگاری  عمر  افزایش  ایحال 

است.

داده های اعتباربخشی حاصل از آزمون  ها و بررسی  های خاص محصول باید برای وضعیت های پیش بینی 
)تأیید(  اعتبارسنجی  باشد، سوابق  از تحقیقات علمی  منتج  فرآیند  اگر  ارائه شود.  راهنما  این  در  نشده 

Verification باید برای مقادیر عمر ماندگاری استفاده شده، برابر شکل یک )1( ارائه شود.
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شکل 1- مراحل ارزیابی عمر ماندگاری

: Labelling برچسب گذاری

باید  غذایی  مواد  مشاغل  نیوزیلند،  استرالیا-  در  غذایی  مواد  )دستورالعمل های(  استانداردهای  اساس  بر 
اطالعات حیاتی را جهت آگاهی بخشی مصرف کنندگان محصوالت غذایی ارائه دهند. برچسب گذاری 
برای  استاندارد مربوطه، درج حداقل اطالعات الزم  اجباری است و در  استرالیا  محصوالت غذایی در 
و  نامه  نظام  شامل  باید  مجاز  غذایی  مواد  سالمت  برنامه  هر  است.  شده  اعالم  گوشتی  محصوالت 
یا  اظهارات  )تأیید( همه  اعتبارسنجی  و  )اثبات(  اعتباربخشی  امکان  تا  باشد  داده های جمع آوری  شده 
ادعاهای مندرج روی برچسب محصول را فراهم کند. اطالعات مهم مورد نیاز برای برچسب گذاری وفق 

دستورالعمل به شرح زیر است:

1. نام محصول - توصیف ماهیت غذا

2. خوانایی – به زبان انگلیسی واضح با فونت حداقل 3 میلی متری برای بسته های بزرگ و 1/5 میلی 
متری برای بسته های کوچک 

و تاریخ انقضاءuse by dateبرای    best Before 3. درج تاریخ – درج بهترین زمان مصرف
غذاهایی با ماندگاری کمتر از 2 سال 

4. نام و آدرس تامین کننده - شامل مرکز بسته بندی، تولیدکننده، فروشنده و واردکننده ماده غذایی

5. کشور مبدأ – نشان دهنده جایی که ماده غذایی در آن تولید یا رشد/ پرورش یافته

6. فهرست مواد تشکیل دهنده به  همراه درصد آنها - فهرست درصد مواد تشکیل دهنده مشخص کننده 
نام محصول به ترتیب نزولی

7. اظهار برخی از مواد خاص نظیر مواد غذایی حساسیت  زا )آلرژن ها( مانند بادام زمینی، آجیل درختی، 
شیر، تخم مرغ، دانه کنجد، ماهی، سخت پوستان، سویا، لوپین و گندم - باید با کد استاندارد 3,2,1 

مطابقت داشته باشند.

8. دستورالعمل استفاده و شرایط نگهداری – به ویژه برای غذاهای فاسد شدنی

9. ادعاهای تغذیه ای و بهداشتی - مطابق با استاندارد 7,2,1

درج تاریخ:

تمام فرآورده های گوشتی بسته بندی شده که عمر ماندگاری آنها دو سال یا کمتر است باید دارای درج 
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تاریخ )بصورت بهترین زمان مصرف یا تاریخ انقضاء مصرف( بر اساس الزامات برچسب گذاری برای فرآورده 
های گوشتی مختلف در استانداردهای مواد غذایی باشند. عمر ماندگاری باید توسط مرکز فرآوری گوشت، 
واحد بسته بندی یا خرده فروش تعیین شود. عمر ماندگاری می تواند بر اساس سابقه محصول یا از طریق 
آزمایش تعیین شود و باید خطرات ایمنی مواد غذاییFood Safety Risk. محصول را مدنظر قرار 
دهد. ممکن است مرکز فرآوری یا خرده  فروش محض احتیاط با درج "تاریخ انقضاء" به جای "بهترین زمان 
مصرف" در برچسب محصول، از عدم عرضه آن پس از تاریخ تعیین شده، مطمئن گردد. فرآیند مورد استفاده 
برای ارزیابی عمر ماندگاری و نشانه گذاری تاریخ مصرف محصوالت گوشتی در شکل دو )2( توصیف شده 

است.

به تاریخی اشاره دارد که محصول قرار است تا آن زمان مصرف شود. فروش و مصرف این محصول 
پس از این تاریخ، خطری برای سالمتی انسان ندارد. البته گاهی ممکن است کیفیت و ارزش غذایی 
محصول، بدون تغییر سطح خطر ایمنی غذایی آن کاهش یابد. اگر محصوالت پس از این تاریخ فروخته 
شود، خرده  فروش باید از عمر مفید آن و شواهدی مبنی بر تأیید سطح خطر ایمنی مواد غذایی خود 

مطلع باشد. باید از واژگان"بهترین تاریخ مصرف" استفاده شود.

بهترین زمان مصرف

(Best before date)

اشاره به به تاریخی دارد که محصول قرار است تا آن زمان مصرف شود. محصول مورد نظر پس از 
تاریخ تعیین شده، قابل فروش یا مصرف نیست زیرا خطری برای سالمتی انسان وجود دارد. باید از 

واژگان "تاریخ انقضاء" استفاده شود.

تاریخ انقضاء مصرف

(Use by date) 

به تاریخی اشاره دارد که محصول بسته بندی شده است و نباید برای خرده فروشی استفاده شود.   (Packedتاریخ بسته بندی
on date)

              شکل 2: فرآیند ارزیابی عمر ماندگاری برای درج تاریخ در برچسب گذاری محصول
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جدول 1: چکیده دستورالعمل های عمر ماندگاری گوشت و فرآورده های گوشتی بسته بندی شده

نوع دما 

)درجه 
سانتیگراد(

گاو گوسفند

 

مرغ

فرآوری نشده الشه )گاو، گوسفند( کمتر از 7  - 6 روز 10-7 روز

الشه / ربع الشه )گاو و گوسفند( 0-2 - 13-10 روز 4-3 هفته

)Overwrappedالشه / ربع الشه )پوشش دار 0-2 - 13-10 روز 12 روز

الشه طیور کمتر از 5 - -  3-2 روز

طیور قطعه بندی شده کمتر از 5 - -  2-1 روز

قطعات یا برش  های بدون بسته بندی کمتر از 5  2-1 روز 5-3 روز 5-3 روز

برش  های خرده فروشی پوشش دار کمتر از 5  3 روز 4-3 روز 5-4 روز

چرخ کرده آماده خرده فروشی 

)بدون بسته بندی(

کمتر از 5  1 روز 1 روز 1 روز

چرخ کرده آماده خرده فروشی 

)پوشش دار(

کمتر از 5  4 روز 4 روز 4 روز

چرخ کرده منجمد  18-تا-
12

 3-2 ماه 3-2 ماه 3-2 ماه

قطعات منجمد -12  9 ماه 12 ماه 8 ماه

قطعات منجمد -18  18 ماه 18 ماه 18 ماه

فرآوری شده   VP – Vacuumقطعات خام سرد )بسته بندی وکیوم
)packed )  

کمتر از 5   10روز 7 هفته  9 هفته

قطعات خام سرد )بسته بندی وکیوم) صفر  10 هفته 7 هفته 12 هفته

قطعه بندی و برش خورده با دستگاه )بدون دخالت دست(، 
وکیوم و سرد شده

کمتر از 5  9-7 روز 3 هفته 3 هفته

قطعه بندی و برش خورده با دست، وکیوم و سرد شده کمتر از 5  7-5 روز 2 هفته 2 هفته

گوشت چرخ کرده خام، وکیوم و سرد شده کمتر از 5  5-4 روز 7-5 روز 7-5 روز

26



بسته بندی در اتمسفر اصالح شدهMAP با اکسیژن زیاد )08 
درصد اکسیژن و 02 درصد دی اکسید کربن(

کمتر از 5  7-4 روز 7-4 روز 10-5 روز

بسته بندی در اتمسفر اصالح شده با اکسیژن کم )کمتر از 
ppm 500 اکسیژن(

کمتر از 5 4-2   4-2 هفته 6-3 هفته
هفته

 آماده مصرف نیست، فرآوری باز، سرد، تیمار حرارتی لیستریا،
پاستوریزه

کمتر از 5  5-3 روز 5-3 روز 5-3 روز

حرارتی  تیمار  سرد،  کیسه،  در  فرآوری  نیست،  مصرف  آماده 
لیستریا، پاستوریزه

کمتر از 5  10 روز 10 روز 10 روز

آماده مصرف نیست، فرآوری باز، سرد، تیمار حرارتی 
کلستریدیوم بوتولینوم

کمتر از 5 14-10   14-10 روز 14-10 روز
روز

آماده مصرف نیست، فرآوری در کیسه، سرد، تیمار حرارتی 
کلستریدیوم بوتولینوم

کمتر از 5 7-5   7-5 هفته 7-5 هفته
هفته

فرآورده های پخته آماده مصرف کمتر از 5  7-5 روز 7-5 روز 7-5 روز

همبرگر پخته، سرد و باز شده کمتر از 5 - - -

همبرگر پخته، سرد و داخل بسته بندی کمتر از 5 - - -

همبرگر خشک شده با حرارت، سرد و خارج از بسته بندی کمتر از 5 - - -

همبرگر خشک شده با حرارت ، سرد و داخل بسته بندی کمتر از 5 - - -

 VP : بسته بندی شده در خالء      MAP : بسته بندی شده با اتمسفر اصالح شده

RTE Ready to eat : آماده مصرف UCFM Uncooked comminuted fermented meat: گوشت تخمیری 
خرد شده نپخته

 * اطالعات فوق تلفیقی از انتشارات علمی، دستورالعمل های صنعت و اسناد راهنمای تضمین کیفیت است.

** داده های اعتبارسنجی عمر ماندگاری بر اساس تاریخ انقضاء مصرف (Use by date) می باشد.

بعضی مواقع استفاده از دمای پایین تر از طریق خنک سازی شدید یا خنک سازی عمیق، ممکن است موجب عمر 
ماندگاری طوالنی تری گردد. تلفیق دما و عمر ماندگاری حاصل از مطالعات معتبر علمی، مستلزم نگهداری اسناد و 

سوابق اعتبارسنجی )تأیید( عمر ماندگاری محصول به منظور راستی آزمایی این تکنیک های جایگزین می باشد. دمای 
پیشنهادی برای نگهداری و عمر ماندگاری محصول در دمایی که مورد آزمایش قرار نگرفته است، باید در یک 
فرآیند اعتبار سنجی بررسی شده و توسط پرایم ِسیف )مرجع قانونی ذیصالح مسئول برای تنظیم مقررات و 

نظارت بر گوشت، مرغ، غذاهای دریایی و خوراک حیوانات خانگی در ایالت ویکتوریای استرالیا بوده و هدف اصلی 
آن عرضه گوشت، مرغ و غذاهای دریایی سالم برای همه مصرف کنندگان است. )PrimeSafe( تأیید شود.
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پیامدهای ناشی از بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فرآورده های طیور
 محمد مهدی یزدان پناه راوری دکترای عمومی دامپزشکی ، رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری

 های طیور ، زنبور عسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی استان کرمان
mehdi50141@yahoo.com: پست الکترونیک  

آنفلوآنزای طیور:
 آنفلونزای طیور یک بیماری عفونی در پرندگان ناشی از ویروس آنفلونزای تیپ A می باشد . پرندگان
 آبزی مهاجر بخصوص اردک  وحشی ، مخزن طبیعی ویروس های آنفلونزای A می باشند و آنفلونزای

طیور دارای فرم فوق حاد می باشد

نگرانی های بهداشت عمومی:

 رخداد آنفلوانزای فوق حاد در اواسط سال 3002 در پرندگان در آسیا و بدنبال آن ابتالی تائید شده
 مورد انسانی که مورد توجه قرار گرفت . بیشتر موارد مبتالیان در رخداد مذکور محدود به افرادی است
 که با پرنده زنده و یا الشه پرنده تلف شده و همچنین ترشحات پرنده های مبتال در معرض بیماری
 قرار گرفته اند. بیماری در اثر این ویروس پس از شروع در یک مسیر پیش رونده، سبب افزایش شدت

بیماری و تلفات انسانی گردید که عالیم با ذات الریه ویروسی شروع می شود .

 پیامد ابتالی ویروس در خصوص بهداشت انسان، احتمال انتقال سریع بیماری از انسان به انسان می
 باشد که می تواند منجر به یک همه گیری خطرناک گردد. این توانمندی در شرایطی در ویروس ایجاد
 میشود که بطور همزمان ابتال به انفلوانزای انسانی و پرندگان در فرد صورت پذیرد، به همین دلیل
بیماری در انجام تهمیداتی را می طلبد که مانع همزمانی دو  از احتمال مذکور، ضرورت   جلوگیری 

جمعیت انسانی گردد.

 پخت متعارف و معمول در دمای باالتر از 70 درجه سانتی گراد به گونه ای که حرارت مذکور به عمق
 موجود در گوشت ازH5N1 می شود . ویروس H5N1گوشت برسد باعث غیر فعال شدن ویروس 
 طریق نگهداری در یخچال یا انجماد از بین نمی رود. کشتار خارج از کشتارگاه مجاز خطرناک می
 باشد، هر چند مصرف گوشت حیوان مشکوک به بیماری و یا مبتال مجاز نبوده و حیوانات مشکوک  به

 آلودگی معدوم می شوند
 تخم مرغ میتواند حاوی ویروس  H5N1 بر روی پوسته یا زرده و سفیده باشد. تخم مرغ مشکوک

 به آلودگی نبایستی بصورت خام یا نیم پز )زرده شل( مصرف گردد . شواهدی مبنی بر وجود ویروس
 در مصرف فراورده هایی که روش صحیح و درست پخت را طی کرده اند در بررسی های اپیدمیولوژیک

گزارش نشده است.
 بیشترین احتمال انتقال ویروس آنفلوانزای فوق حاد در زمان کشتار مرغ زنده مبتال ایجاد میشود.

 بنابراین الزم است رعایت حداکثری بهداشت در طی فرایند کشتار و پس از کشتار بمنظور جلوگیری
 از تماس و نزدیکی طیور مبتال با فر آورده های دامی و با سایر فراورده های غذایی و یا سطوح و

تجهیزات کشتار انجام گیرد.

 اقدامات انجام شده در رخداد اخیر بیماری انفلوانزا فوق حاد طیور از سویه H5N1 که در آسیا و اخیرا
 در اروپا انجام پذیرفته نشان میدهد بیشترین موارد بیماری انسانی از تماس مستقیم با پرنده بیمار و
 همچنین تلف شده حکایت دارد، ممکن است از تنفس گرد و غبار حاوی ویروس و احتماال در تماس

با سطوح الوده به ویروس عارض شود.

 تجربه مناطقی که در ان بیماری رخ داده است نشاندهنده آن است که در مدیریت محدوده تولید،
 کشتار ، پرکنی، تخلیه امعا و احشا در ارتباط با پرنده زنده، احتمال گسترش الودگی را ایجاد می کند.
 بنابر اطالعات موجود بیشترین موارد ابتال انسانی در طی مراحل کشتار و اقدام به کشتار ، پرکنی و
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 تخلیه امعا و احشا صورت می گیرد لذا کشتارطیور خارج از کشتارگاه مجاز نمی باشد که جلوگیری از
 آلودگی مستلزم بهره مندی از امکانات و وسایل حفاظتی میباشد.

 مطالعات اخیر در خصوص رسوم موجود و فعالیت انجمن های آموزش سالمت عمومی در خصوص
قراردارند ابتال  ریسک  بیشترین  معرض  در  که  کسانی  و  روستایی  جمعیت  خصوصا  و  بیماری   این 
 متمرکز شده است، اگر چه تغییر رفتار و اماده کردن مصرف کنندگان ، جهت اصالح عادات غذایی در
 حال حاضر جهت رفع احتمال همه گیری بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییر و اصالح
نیاز های از  اقتصادی  اجتماعی  برنامه های  تغییرات رفتاری وپیشبرد سریع  به   فعالیت های مربوط 

اساسی محسوب میشود.

 در برنامه ریزی تولید صنعتی و تحت کنترل شدید دامپزشکی، طیور مبتال یا آلوده نبایستی وارد
 زنجیره غذایی شوند تا احتمال ورود گوشت طیور مشکوک به آلودگی از طریق آلودگی دست مصرف

 کننده  و یا کارگر رستوران به کلی منتفی گردد .

 ویروس در دمای پخت دمای 70 درجه در مرکز و عمق گوشت غیر فعال می گردد . مصرف گوشت
 مرغی که پخته شده باشد کامال سالم میباشد. گوشتی که بصورت کامل حرارت طبخ را دریافت کرده
 است برای مصرف انسانی سالم میباشد. در مناطقی که بیماری انفلوانزای فوق حاد شایع می باشد

هرگونه تماس با گوشت خام ومنجمد با دست آلوده قبل از پخت می تواند خطرناک باشد.

 ویروس میتواند در داخل یا سطح تخم مرغ وجود داشته باشد . در فاز ابتدایی شیوع بیماری ویروس
 در البومین و زرده و سطح پوسته تخم مرغ وجود دارد. بعضی از گونه ها از جمله اردک بومی ممکن

است ویروس را بدون نشان دادن عالیم بیماری دفع نمایند.

 بعضی از طیور واکسینه شده بر علیه بیماری ممکن است بدون تظاهرات بیماری به ویروس الوده شده
باشند که امکان احتمالی الودگی تخم مرغ در این مورد دقیقا معلوم نمیباشد.

 مدت زمان بقای احتمالی ویروس در مدفوع در دمای مختلف ممکن است در میزان الودگی سطحی
 پوسته تخم مرغ در طی مراحل بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل برای انتقال الودگی تاثیر گذار
 باشد . فقط دریافت حرارت پخت میتواند در غیر فعال کردن ویروس موجود در داخل تخم مرغ موثر

واقع شود. مصرف تخم مرغ گله های آلوده مجاز نیست .
نبایستی به صورت خام یا بصورت نیم پز زرده از طیور تخمگذار مناطق مبتال   تخم مرغ حاصله 

 عسلی، مصرف گردد. پاستوریزاسیون و یا پخت تخم مرغ به میزان قابل توجهی احتمال بیماری را
کاهش می دهد.

 توصیه های بهداشتی برای کاهش خطر آلوده شدن به ویروس و همچنین انتقال الودگی به چرخه
 غذایی به منظور کاهش احتمال الودگی، عدم استفاده از تخته و کارد مشترک برای گوشت خام و
 پخته، عدم نگهداری همزمان گوشت خام و پخته ، در صورت دست زدن به گوشت شستن دست ها

و از تخم مرغ خام و نیم پز برای تهیه فراورده های خوراکی اجتناب گردد .
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دامپزشکی و کووید۱۹

اقدامات و توصیه های بهداشتی پیشگیری از کرونا در دام و فرآورده های خام دامی
 محمد کشتکاردکترای عمومی دامپزشکی ، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

dr.keshtkar1968@gmail.com:پست الکترونیک    

 ویروس کووید 19یکی از انواع ویروسهای متعلق به خانواده کرونا ویریده می باشد که گونه های مختلف
 کرونا ویروس از سالهای قبل در انسان و حیوان عامل ایجاد بیماری شناخته شده اند از جمله سندرم حاد

 تنفسیSARS-COV )3002( و سندرم تنفسیMERS-COV ) 2102( که هر دوی آنها از
MERS وSARS 19مانند-COVIDبتاکرونا ویروسها با منشا خفاش ها هستند. البته رفتار 

مشخص نیست.

  راه های انتقال این ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است اما راه اصلی انتقال این ویروس
 از انسان به انسان است . شواهد نشان می دهد که این ویروس خاستگاه جانوری دارد و احتمال انتقال آن
 از نوعی خفاش مطرح می باشد. آلودگی گونه های حساس جانوری به این ویروس بیشتر پس از تماس با

 انسان آلوده رخ میدهد و انتقال آن به صورت مکانیکی رخ می دهد لذا خصوصا در موارد حتی مشکوک
 به بیماری کرونا بایستی از تماس با دام و فرآورده های خام دامی جدا خودداری گردد.

 گونه های حیوانات اهلی یا مزرعه مستعد ابتال به کرونا:
  در ژانویه 2021در مورد حساسیت حیوانات به بیماری کوویدOIE19سازمان جهانی بهداشت حیوانات 

 بر اساس شواهد موجود در مزارع مباحثی را مطرح و برای متخصصین دامپزشکی توصیه هایی برای
محافظت انسان و حیوانات در محیط مزرعه عنوان نموده است .

 گونه های بسیار حساس : مینکها ) نوعی راسو ( ، موش خرماها و راسوهای معمولی می توانند به
 ویروس آلوده شوند و در صورت آلودگی عالئمی همچون عالئم تنفسی ، عالئم گوارشی و مرگ و میر را

 نشان می دهند. حیوانات مذکور از طریق تماس مستقیم و یا از طریق هوا میتوانند بیماری را به سایر
 موش خرماها و یا راسوها منتقل کنند. راکونها و خرگوشها نیز از حیوانات حساس به این بیماری هستند

.ولی تا کنون شواهدی مبنی بر انتقال بیماری از آنها به همنوعان خودشان مشاهده نشده است
  گونه های با حساسیت کم : خوکها و گاوها حساسیت بسیار کمی به ویروس دارند که پس از تلقیح

با دوز باالی ویروس در محیط آزمایشگاهی ، عالئم بسیار خفیف تنفسی ) در خوکها ( را نشان دادند .
 گونه های غیر حساس : مرغها ، بوقلمونها ، بلدرچین ها ، غازها ، اردکها و همینطور ماهی ها نمی

توانند به ویروس آلوده شوند.
گونه های حیوانات همراه مستعد به بیماری

 سگ وگربه ها : می توانند به ویروس آلوده شوند و عالئم تنفسی یا گوارشی نشان دهند  البته سگ 
 ها بیماری را به سایر سگ هایی که در تماس هستند منتقل نمی کنند و یک مطالعه در مورد گربه ها

.نشان داده است که آنها می توانند ویروس را به گونه های دیگر منتقل کنند
 اقدامات پیشگیرانه :

 الزم است اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی زیر در هنگام مراجعه به مراکز پرورش دام و طیور ، اماکن تولید
و بسته بندی فرآورده های خام دامی و فروشگاههای مواد پروتئینی به دقت رعایت شود .

مزارع پرورشی 
 کارگران و بازدیدکنندگان باید وسایل نقلیه خود را در مناطقی تعیین شده و دور از محل نگهداری

 حیوانات پارک کنند. ورود بازدیدکنندگان غیرضروری در محل مجاز نمی باشد. برای کلیه افرادی که به
 مزرعه وارد می شوند باید سوابقی ثبت شود و اگر دمای بدنشان بیشتر از 37 درجه باشد اجازه حضور

 ندارند.کسانی که عالیم بالینی مشابه با کووید19 دارند یا افرادی که آزمایش کرونای آنان مثبت است و
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 یا افرادی که در تماس با بیماران بوده اند تا زمانی که سالمت آنان توسط پزشک تایید نگردد مجاز به
 ورود به مزرعه نیستند. از حضور سگ ، گربه ، حیوانات وحشی در مراکز جلوگیری شود. با استفاده از

 ضدعفونی کننده های توصیه شده نسبت به پاکسازی جایگاههای دام اقدام شود. بسته به فعالیتی که در
 مزارع انجام می شود تجهیزات حفاظت شخصی برای کارگران تهیه و استفاده گردد از حوضچه های

 ضدعفونی کننده مناسب در محلهای ورودی مزارع  استفاده شود و به طور مرتب محلهای مشترک
 کارگران مزرعه تمیز و ضدعفونی شوند. همیشه قبل یا بعد از استفاده از وسایل نسبت به ضدعفونی

 کردن آنها اقدام گردد. تهیه و ارسال مواد خوراکی از محیط خارج مزرعه به داخل به حداقل ممکن برسد
 (مثال هفته ای یک بار ) با رعایت اصول قرنطینه وانتقال ایمن. تهویه مناسب در سالنهای محل فعالیت

 بررسی شود. پیامهای آموزشی در مورد اصول بهداشتی و نحوه اجرای ان در اختیار کارگران قرار گیرد
 واهمیت آن روزانه یادآوری و بر نحوه اجرای آن اصول توسط کارگران نظارت جدی شود. تا حد امکان در

 مواقع فعالیت , غذا خوردن و سایر مراسم کارگران از دورهمی استفاده نکنند و فاصله حداقل دومتری
 رعایت شود و حتی االمکان برای هر فرد از میز جدا گانه استفاده شود. رعایت بهداشت تنفسی از طریق

 پوشاندن عطسه و سرفه با آرنج بسته و یا داخل دستمال کاغذی و دفع بهداشتی دستمال کاغذی، ماسک
و هرگونه وسیله بهداشتی استفاده شده.

 بهداشت مواد غذایی :
 توصیه می گردد فرآورده های خام دامی از جمله مرغ ، ماهی ، میگو، گوشت و... در بسته بندی هایی که
 مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور می باشد قرار گرفته باشد و در واحد صنفی و فروشگاههای زنجیره
 ای و میادین تره بار عرضه شود. توصیه می گردد به منظور کاهش تماس مرغ ، ماهی ، میگو  با سطوح

 و دست از قطعه قطعه و تمیز کردن و رو باز بودن آن ها در مراکز عرضه و صنفی خودداری شود . گوشت
 چرخ کرده و آماده، بدون بسته بندی دارای مجوز دامپزشکی عرضه نگردد و در صورت تقاضای مشتری
 فقط در حضور وی و با رعایت بهداشت فردی و تجهیزات محیطی گوشت می تواند چرخ گردد. عرضه و

 فروش محصوالت گوشتی و هرگونه فرآورده خام دام و طیور به صورت دستفروشی و سیار در خارج از
 محل های صنفی ممنوع میباشد. فرآورده های خام دامی )مرغ ، ماهی ، گوشت ( در خارج از یخچال

نگهداری نشود .
ابزار، تجهیزات و ساختمان محل عرضه فرآورده های خام دامی:

 یخچال و فریرزها ، ابزار و تجهیزات ، تخته گوشت ، چاقو ، ساتور ، سینی ، چرخ گوشت ، ترازو و امثال
 آن بطور مستمر ضدعفونی شود. تهیه ماسک ، کاله ، دستکش و پیش بند یکبار مصرف جهت استفاده در

 حین کار بصورت روزانه ضروری است. ظرف حاوی صابون مایع و دستمال کاغذی در کنار دستشویی
 تعبیه گردد. جهت نقل و انتقال محصوالت از خودروهای حمل و نقل ضدعفونی شده و دارای پروانه از

 سازمان دامپزشکی کشورباشد . کارت خوان، کلیه دستگیره در و یخچال و فریزرها و در صورت وجود میز
 و صندلی یا مبلمان می بایست بصورت مستمر ضدعفونی شود. استفاده از هواکش وباز گذاشتن درها و
 پنجره های در واحد صنفی ضروری می باشد طوریکه همیشه هوای مناسب و بدون بو  در داخل محل

 باشد. دیوار ، کف سقف، روشویی و ابزار کار بصورت روزانه گندزدایی شود. سطوح دارای تماس مشترک
 با دستمال ، تمیز و خشک شده و سپس گندزدایی گردد. در خصوص جمع آوری و دفع پسماند رعایت
 تمامی مالحظات بهداشتی )جمع آوری پسماند در کیسه های پالستیکی محکم بدون درز و نشت ( و

سطل های پدالی الزامی است .
 ضروری است با رعایت و جدی گرفتن ضوابط بهداشتی و نکات ایمنی زیستی در دامداریها و مراکز تولید
 و عرضه فرآورده های خام دامی در قطع زنجیره انتقال ویروس های نانومتری کووید 19 و کاهش عامل

عفونت زا اقدامات موثری صورت گیرد .
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آنالیز شبکه و آنالیز خطر نقل و انتقاالت دام ایران در سال ۱۳۹۹و بهار سال۱4۰۰
کامران میرزایی 

دکترای عمومی دامپزشکی -متخصص اپیدمیولوژی دامپزشکی -کارشناس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور ، 
زنبور عسل و کرم ابریشم 

Dr.Mirzaiee@gmail.com : پست الکترونیک

امیر جوادی  

دکترای عمومی دامپزشکی -متخصص بیماری های داخلی دام بزرگ -کارشناس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های 
دامی 

A-javadi@ivo.ir : پست الکترونیک
فهرست مطالب : 

1- مقدمه 
 )Network Analysis( 1-1آنالیز شبکه

)Risk Analysis( 2-1آنالیز خطر
2-انالیز شبکه نقل و انتقاالت 

1-2نتایج آنالیز شبکه انجام شده بر روی داده های نقل و انتقاالت دام سنگین کشور
2-2توصیف وضعیت کلی نقل و انتقاالت دام سنگین

1-2-2ورودی دام سنگین استان ها
2-2-2خروجی دام سنگین استان ها

3-2-2جابجایی گاو درماه های مختلف
3-2شاخص های مختلف تحلیل شبکه

Clustering Coefficient /( 1-3-2ضریب خوشه بندی / انتقال پذیری مرکزی
 )Transitivity Centrality

 )Betweeness Centrality( 2-3-2بینابینیت مرکزی
 )Density( 3-3-2تراکم

 )Connectiveness( 4-3-2اتصال
 )Degree( 5-3-2درجه

 )strength( 6-3-2قدرت نودها
4-2شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سنگین با احتساب استان تهران به عنوان مقصد

1-4-2ارزیابی خطر ورود بیماری به استان تهران
1-1-4-2 قدرت نودها 

3-آنالیز شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سبک 
1-3مقدمه
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2-3توصیف وضعیت کلی نقل و انتقاالت دام سبک
1-2-3ورودی دام سبک استان ها
2-2-3خروجی دام سبک استان ها

3-2-3جابجایی گوسفند و بز درماه های مختلف
3-3شاخص های مختلف تحلیل شبکه

Clustering Coefficient /( 1-3-3ضریب خوشه بندی / انتقال پذیری مرکزی
 )Transitivity Centrality

 )Betweeness Centrality( 2-3-3بینابینیت مرکزی
 )Density( 3-3-3تراکم

 )Connectiveness( 4-3-3اتصال
 )Degree( 5-3-3درجه

 )strength( 6-3-3قدرت نودها
7-3-3شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سنگین با احتساب استان تهران به عنوان مقصد

8-3-3ارزیابی خطر ورود بیماری به استان تهران
1-8-3-3- قدرت نودها 

 )Spread Risk Assessment( 4-ارزیابی خطر انتشار

1-مقدمه
در این گزارش قصد داریم نتایج دو آنالیز انجام شده برروی داده های نقل و انتقاالت دامی کشور طی سال 
1399و بهار سال 1400را ارائه نماییم )آنالیز شبکه Network Analysis و آنالیز خطرRisk Analysis(. در 

ابتدا اجازه دهید تا به اهداف انجام این آنالیزها و توضیحات کلی در خصوص آنها اشاره نماییم. 

)Network Analysis( 1-1آنالیز شبکه
در واقع اینجا ما انبوهی از اطالعات جابجایی دام ها را در دسترس داریم که بدون آنالیز شبکه و وقتی تنها این 
داده ها را در جداول عظیم و بی سرو ته داریم، نمی توانیم درک درستی از ساختار تشکیل دهنده این مجموعه 
اطالعات داشته باشیم. در واقع کار این آنالیز به نمایش درآوردن و قابل درک کردن ساختار تشکیل دهنده این 
شبکه در هم پیچیده است )بدین منظور از نرم افزارهای مختلف مثل SPSS ،R ،QGIS و حتی اکسل 
استفاده شده است که در هر کدام به نوبه خود و در جایگاهی ویژه و برای هدفی خاص مورد استفاده قرار گرفته 

است. 

برای اینکه لزوم انجام آنالیز شبکه را دریابیم، در نظر بگیرید داده های مربوط به نقل و انتقاالت دامی را در 
سطح کشور در دسترس دارید و می خواهید برای نمایش ساختار کلی آن از نمودار های میله ای استفاده نمایید. 
در این صورت برای داده های ورودی هر یک از استان ها یک نمودار، و برای داده های خروجی هریک از استان 
انتقاالت تجمیع شده  ها نیز یک نمودار خواهید داشت که در اینجا در نمودار شماره یک برای مثال، نقل و 
خروجی گاو یکی از استان ها )استان همدان( به مقصد استان های مختلف بصورت نمودار به نمایش در آمده 
است. بدیهی است تداعی این تعداد باالی نمودارها در کنار هم و درک ساختار نقل و انتقاالت دام کشور بدین 

صورت امکانپذیر نیست.
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نمودار 1: نقل و انتقاالت تجمیع شده خروجی گاو یکی از استان ها )استان همدان(

از طرف دیگر با استفاده از نرم افزارهای موجود در این زمینه، سعی شد که این شبکه پیچیده نقل و انتقاالت 
دام در کشور بر روی نقشه پیاده شود تا در ایجاد درک بهتری از وضعیت نقل و انتقاالت در ذهن ما موثر واقع 
شود. شکل شماره یک، یکی از این نقشه ها را به نمایش گذارده است؛ که با وجود آنکه سعی شده است ضخامت 
و رنگ فلش های موجود در نقشه متناسب با حجم محموله های جابجا شده باشد، بدلیل وسعت زیاد داده های 

موجود، شاهد یک شبکه درهم پیچیده هستیم که مطالب زیادی را به مشاهده گر منتقل نمی نماید.

شکل2: نقشه نقل و انتقاالت دام سنگین کشور با احتساب وزندهی تعداد دام جابجا شده در هر محموله

لذا واضح است که در اینجا ما نیازمند ابزاری هستیم که ساختار کلی این شبکه را به ما نمایش دهد و آن چیزی 
نیست بجز "آنالیز شبکه". در این فرایند با استفاده از شاخص های مختلف می توان نقش های اصلی، محل 
های کلیدی و جریانات مهم در شبکه را شناسایی نمود. اهمیت شناخت این ساختار از آنجاست که این شبکه 
مانند یک بستری عمل می نماید که در صورت ورود یک پاتوژن به این بستر به راحتی باعث انتشار آن می 
گردد. در واقع می توان تعیین نمود در صورت ورود مثاًل یک سویه جدید از ویروس تب برفکی به کشور، چه 
اتفاقاتی در زمینه نحوه انتشار بیماری خواهد افتاد و انجام اقدامات کنترلی در کدام نقاط می تواند بیشترین تأثیر 
را در جلوگیری از انتشار آن در کل کشور داشته باشد. همچنین این موضوع در خصوص بیماری های بومی نیز 
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صحت دارد و بدین گونه می توان نقش های کلیدی محل های مهم در نگهداری ویروس در جمعیت های حساس 
را شناسایی نمود و برای کنترل بیماری برنامه ریزی کرد.

)Risk Analysis( 2-1 آنالیز خطر
در این قسمت هدف ما تهیه نقشه خطر نهایی خطر با تخصیص وزن های متفاوت به عوامل خطر مختلف می 
باشد. در واقع در این قسمت ما با استفاده از نقشه های موجود و همچنین نقشه های تهیه شده از نقل و انتقاالت 
دامی، عوامل خطر مختلف با وزندهی خاصی که مد نظر ماست را وارد مدل نموده و نقشه نهایی خطر را تهیه می 
نماییم. بدین گونه اولویت بندی بین استان ها و شهرستان های پرخطر تا کم خطر مشخص خواهند شد که در 

تصمیم گیری ها برای هدایت اقدامات کنترلی به نقاط مهم )Hot Spots( به ما کمک خواهند نمود.

2-آنالیز شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سنگین

1-2نتایج آنالیز شبکه انجام شده بر روی داده های نقل و انتقاالت دام سنگین کشور

اگر بخواهیم داده های نقل و انتقاالت دام سنگین کشور را بصورت یک شبکه نمایش دهیم، نتیجه به شکل شماره دو 
ترسیم خواهد شد. در این شبکه 13 گره  (Node ( یا استان وجود دارد که بین آنها ارتباط)  Link (  )محموله های دام 

زنده(  برقرار است که نشاندهنده محموله های حمل شده بین استان های مختلف می باشند. 
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شکل3 : شبکه نقل و انتقاالت دام سنگین کشور در سال 1399و بهار1400

تعداد کل لینک های شبکه )تعداد محموله ها( 484 محموله می باشد که باید توجه داشت این تعداد محموله 
استان گیالن مجموعًا 10محموله  به  تهران  استان  از  اگر  مثاًل  بدین معنی که  واقع تجمیع شده است.  در 
100رأسی دام جا به جا شده باشد، در این آنالیز تجمیع شده و به عنوان یک محموله 1000رأسی در نظر گرفته 

شده اند.

در شکل شماره سه، شبکه نقل و انتقاالت دام سنگین کشور با احتساب وزندهی بر حسب تعداد دام سنگین 
جابجا شده به نمایش در آمده است که در آن، قطر گره ها متناسب با حجم محموله های جابجا شده می 

باشد.

شکل4: شبکه نقل و انتقاالت دام سنگین کشور در سال 1399و بهار1400 )با احتساب وزندهی بر حسب 
تعداد دام(
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2-2    توصیف وضعیت کلی نقل و انتقاالت دام سنگین

1-2-2ورودی دام سنگین استان ها

ورودی گاو استان های مختلف در جدول و نمودار های ذیل به نمایش در آمده اند. استان تهران با تعداد 
نزدیک به31000 رأس دام سنگین وارده، بیشترین ورودی را داشته است که نشاندهنده عمده ترین بازار 

مصرف این صنعت در پایتخت کشور می باشد. 

در نمودار جعبه و میله نیز توزیع محموله های ورودی به استان های مختلف در کشور بخوبی به نمایش در 
آمده و کل استان ها در 4 چارک مختلف ذیل طبقه بندی شده اند:

چارک اول: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 371تا 2698رأس دام سنگین می باشند.

چارک دوم: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 2698تا 11121رأس دام سنگین می 
باشند.

چارک سوم: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 11121تا 20277 رأس دام سنگین می 
باشند.

چارک چهارم: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 20277 تا24878 رأس دام سنگین 
می باشند.

توجه: دو استان تهران و خراسان رضوی با تعداد دام ورودی به ترتیب به تعداد 129891و 64486 رأس 
بدلیل حجم باالی تعداد دام ورودی، به عنوان داده های پرت در نظر گرفته شده اند.
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جدول5: جدول محموله های ورودی به استان های مختلف

تعداد کل دام جابجا شدهاستان مقصد
129891تهران

64486خراسان رضوئ

42878آذربایجان شرقي

35042قم

31882قزوین

21128مرکزي

20864گیالن

20277گلستان

15966اصفهان

15904کرمانشاه

15240کرمان

13445مازندران

12388سیستان وبلوچستان

11882فارس

11188کردستان

11121هرمزگان

9199آذربایجان غربي

7659البرز

5919بوشهر

5103خوزستان

4439سمنان

3492لرستان

2903همدان

2698یزد

1652خراسان جنوبي

1457زنجان

1278اردبیل

965کهگیلویه وبویراحمد

916ایالم

759خراسان شمالي

371چهارمحال وبختیارئ

نمودار6 : نمودار جعبه و میله محموله های ورودی به استان های مختلف
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نمودارهای جعبه و میله )Box plot( بهترین نمودارها برای نمایش ساختار کلی توزیع داده ها هستند. برای 
مثال نمودار نشان می دهد که در اینجا دو داده پرت )Outlier( وجود دارد که استان های تهران و خراسان 
رضوی  هستند. اگر این دو استان را کنار بگذاریم، حداقل تعداد دام جابجاشده 371رأس و حداکثر دام جابجا شده 
42878رأس بوده است و میانه حدود 11000رأس می باشد که این بدین معنی است که نیمی از استان های ما 
کمتر از 11000رأس دام ورودی داشته اند. بالتبع، چارک اول بسیار پایینتر است )یعنی یک چهارم استان ها 
ورودی گاو ناچیزی داشته اند )بین 371 تا 2698رأس گاو(( و چارک دوم بین 2698 تا 11121رأس و چارک 
سوم بین 11121تا 20277رأس و چارک چهارم هم بین 20277تا 42878رأس قرار دارد )هر کدام از این چارک 
ها نشاندهنده این هستند که یک چهارم استان های کشور که در این بازه قرار می گیرند، چقدر دام ورودی داشته 

اند؟(.

نمودار7 : ده استان دارای بیشترین ورودی دام سنگین

واردات حجم باالی دام سنگین در هر یک از این ده استان به دلیل ظرفیت های باالی پرورش دام پرواری و 
جمعیت باالی دام می باشد. بحث قاچاق دام نیز می تواند در برخی استان ها تا حدی مطرح باشد که می بایست 

در این زمینه بررسی های بیشتری صورت گیرد.

2-2-2خروجی دام سنگین استان ها

خروجی گاو استان های مختلف در جدول و نمودار های ذیل به نمایش در آمده اند. استان خراسان رضوی با 
استان های  آن  از  بعد  و  است  داشته  را  بیشترین خروجی  دام سنگین خروجی،  به 90000رأس  نزدیک  تعداد 

آذربایجان غربی و شرقی در جایگاه های بعدی قرار دارند.

عمده دلیل این امر وجود میادین دام مهم در این استان ها و ورود دام های وارداتی از کشورهای همسایه به این 
میادین و ارسال آنها به نقاط مختلف کشور می باشد.

در نمودار جعبه و میله نیز توزیع محموله های خروجی از استان های مختلف در کشور بخوبی به نمایش در آمده 
و کل استان ها در 4 چارک مختلف ذیل طبقه بندی شده اند:

چارک اول: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 1005 تا 4521رأس دام سنگین می باشند.

چارک دوم: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 4521 تا 7279 رأس دام سنگین می باشند.

چارک سوم: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 7279 تا 20034رأس دام سنگین می باشند.

چارک چهارم: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 20034 تا 36888 رأس دام سنگین می 
باشند.
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توجه: سه استان خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی به ترتیب با تعداد دام خروجی به تعداد89425، 
86934 و 45267 رأس بدلیل حجم باالی تعداد دام خروجی، به عنوان داده های پرت در نظر گرفته شده 

اند.

جدول 8: جدول محموله های خروجی از  استان های مختلف

تعداد کل دام جابجا شدهاستان مبدأ
89425خراسان رضوئ

86934آذربایجان غربي

45267آذربایجان شرقي

36888اردبیل

35507گلستان

31261فارس

23227گیالن

20034لرستان

19506قم

16118قزوین

13736اصفهان

10185خراسان شمالي

10174کرمان

7945تهران

7598مرکزي

7279خراسان جنوبي

6839زنجان

6731هرمزگان

6564خوزستان

6323کردستان

6303بوشهر

5712سیستان وبلوچستان

5108البرز

4521کرمانشاه

4218سمنان

2054مازندران

1611یزد

1381همدان

1198ایالم

1009چهارمحال وبختیارئ

1005کهگیلویه وبویراحمد
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نمودار9:  نمودار جعبه و میله محموله های خروجی از  استان های مختلف

نمودار10 : ده استان دارای بیشترین خروجی دام سنگین
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3-2-2جابجایی گاو درماه های مختلف 1-1,1

نمودار 11 نوسانات حجم جابجایی گاو در ماه های مختلف سال

در زمینه نوسانات حجم دام جابجا شده در کشور، اعیاد مذهبی از جمله عید قربان، ماه رمضان و این موضوع 
که با اتمام فصل مناسب برای کشاورزی، برخی از مردم اقدام به خرید دام نموده و به دامداری مشغول می 
شوند و ... تأثیرگذار می باشند. اما کاهش این حجم در اوایل سال 1399 بیشتر بدلیل تأثیر پاندمی کرونا بر 

بازار و نقل و انتقاالت دامی است. 

3-2شاخص های مختلف تحلیل شبکه

همانطور که قباًل اشاره شد، با این شاخص ها می توان نقش های اصلی، محل های کلیدی و جریانات مهم 
در شبکه را شناسایی نمود و تعیین کرد که با ورود بیماری به این شبکه حمل و نقل، چه اتفاقاتی در زمینه 

نحوه انتشار بیماری خواهد افتاد.

)Clustering Coefficient /Transitivity Centrality( 1-3-2ضریب خوشه بندی / انتقال پذیری مرکزی
این شاخص نشان می دهد چه نسبتی از لینک های ممکن بین هر استان و سایر استان ها برقرار شده است؟ 
برای مثال در مورد نود تهران این شاخص حدود 55 درصد  می باشد که این بدین معنی است که در شبکه 

حاضر، 55 درصد از لینک های ممکن بین استان تهران و بقیه استان ها برقرار شده است.
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جدول12: نسبتی از لینک های ممکن که بین هر استان و سایر استان های کشور برقرار شده است

)Betweeness Centrality( 2-3-2بینابینیت مرکزی
این شاخص نشان می دهد که از هر نود چه تعداد مسیر برای حمل و نقل دام عبور می کند؟ برای مثال در 

شبکه حاضر، تعداد مسیر هایی که از نود تهران می گذرند 90 مسیر می باشد.

جدول13: تعداد مسیرهایی که از هر استان می گذرند

)Density( 3-3-2تراکم
این شاخص نشان می دهد که نسبت تعداد لینک های موجود به تعداد لینک های ممکن در کل شبکه چقدر 
است؟ در اینجا این شاخص حدود 52 درصد بدست آمده است که به بیان دیگر نشاندهنده اینست که شبکه 
حاضر می تواند تقریبًا دو برابر حالت فعلی خود شلوغ تر باشد ولی هم اکنون مسیر های بین نود های مختلف 

حدود نیمی از آنچه که امکان وقوع دارد، فعال می باشد.

)Connectiveness( 4-3-2اتصال
ارتباط هستند؟ در شبکه حاضر  این شاخص نشان می دهد که آیا همه نودها از طریق یک مسیر با هم در 
خروجی این شاخص مثبت است. بدین معنی که همه نودهای این شبکه به هم متصل می باشند. لذا نتیجه 

گیری می شود در صورت ورود بیماری، هیچ استانی ایمن از انتشار بیماری نخواهد بود.

)Degree( 5-3-2درجه
این شاخص لیست کل محموله های ورودی/خروجی استان ها را نمایش می دهد. برای مثال، جداول ذیل نشان 
می دهند که استان تهران دارای 52 لینک )محموله نقل و انتقال تجمیع شده( می باشد که 28مورد از آنها 

ورودی و 24مورد از آنها خروجی بوده اند. 

برای نمایش این شاخص، نرم افزار هیستوگرامی به شکل ذیل ارائه می دهد که به راحتی قابل تفسیر می باشد؛ 
برای مثال بلندترین میله در این نمودار نشاندهنده اینست که در شبکه حاضر، چهار استان وجود دارند که هر 
کدام دارای حدود 25لینک می باشند و فقط یک استان وجود دارد که بیش از 50 لینک دارد )تهران: 52 لینک( 
و همچنین دو استان وجود دارند که هر کدام 12لینک دارند )هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد(. ضمنًا اکثر استان 
ها دارای نقل و انتقاالت زیادی هستند )باالی 15لینک( و هیچ استانی بین این 31استان وجود ندارد که تعداد 
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نقل و انتقاالت آن کمتر از 10مورد باشد.

 

نمودار14: هیستوگرام تعداد لینک ها 

جدول5 : لیست محموله های ورودی/خروجی استان ها

جدول15: لیست محموله های ورودی استان ها

 

جدول16: لیست محموله های خروجی استان ها
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28محموله ورودی به استان تهران در جدول نمایش داده شده اند و طبق بررسی های به عمل آمده، 10خودرویی که بیشترین جابجایی دام ورودی 
به تهران از طریق آنها انجام شده است، در جدول مشخص شده اند. اهمیت شناسایی این خودروها از آنجاست که برای مثال اگر روزی تصمیم بر 
پیاده سازی برنامه Zonning در کشور گرفته شد، و قرار شد که استان تهران را از انتشار بیماری محافظت نماییم و منابع محدودی برای این 
کار داشتیم - مثاًل مواد ضدعفونی کننده کمی در دسترس بود ،  این منابع محدود را اول به این ده راننده اختصاص می دهیم. در خصوص انجام 
اقدامات کنترلی مانند الزام به شستشوی خودرو و ارائه برگه کارواش نیز، مدیریت تعداد کمتر خودرو که دارای بیشترین نقش در جابجایی دام ها می 

باشند، بسیار عملی تر از کنترل همه خودرو ها خواهد بود.

جدول17 : 28محموله ورودی به استان تهران

تعداد دام جابجا شدهاستان مقصداستان مبدأردیف
1ARDEBILTEHRAN25653
2GILANTEHRAN20759
3WEST AZERBAIJANTEHRAN15320
4LORESTANTEHRAN15302
5EAST AZERBAIJANTEHRAN12933
6GOLESTANTEHRAN9117
7FARSTEHRAN7787
8RAZAVI KHORASANTEHRAN7458
9ALBORZTEHRAN3373

10TEHRANTEHRAN2608
11ZANJANTEHRAN1664
12NORTH KHORASANTEHRAN1336
13ESFAHANTEHRAN993
14SEMNANTEHRAN901
15BUSHEHRTEHRAN797
16QAZVINTEHRAN757
17QOMTEHRAN595
18MARKAZITEHRAN492
19KORDESTANTEHRAN482
20YAZDTEHRAN344
21KERMANSHAHTEHRAN333
22KERMANTEHRAN307
23ILAMTEHRAN183
24MAZANDARANTEHRAN50
25KHOZESTANTEHRAN32
26SOUTH KHORASANTEHRAN30
27KOHGILOYE VA BOYERAHMADTEHRAN20
28HAMEDANTEHRAN10

جدول18: ده راننده اول در جابجایی گاو به استان تهران از مبدأ استان های مختلف

تعداد گاو جابجا شدهتعداد محموله )گاو(نام راننده

471103راننده شماره ۱
191002راننده شماره 2

46956راننده شماره ۳

37870راننده شماره 4
54836راننده شماره 5

32797راننده شماره 6
43747راننده شماره 7

39737راننده شماره 8
43699راننده شماره ۹
29648راننده شماره۱۰
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24 محموله خروجی از استان تهران در جدول نمایش داده شده اند و طبق بررسی های به عمل آمده، 10خودرویی که بیشترین جابجایی 
دام خروجی از تهران از طریق آنها انجام شده است، در جدول مشخص شده اند. اهمیت شناسایی این خودروها نیز از آنجاست که برای 
انتشار آن به دیگر استان ها  مثال اگر روزی سویه جدیدی از بیماری در استان تهران مشاهده گردید و تصمیم بر این داشتیم که از 
جلوگیری نماییم و منابع محدودی برای این کار داشتیم - مثاًل مواد ضدعفونی کننده کمی در دسترس داشتیم  این منابع محدود را اول 
به این ده راننده اختصاص می دهیم. در اینجا نیز در خصوص انجام اقدامات کنترلی مانند الزام به شستشوی خودرو و ارائه برگه کارواش 
نیز، قطعه مدیریت تعداد کمتر خودرو که دارای بیشترین نقش در جابجایی دام ها می باشند، بسیار عملی تر از کنترل همه خودرو ها خواهد 

بود.

جدول19: 24محموله خروجی از  استان تهران

تعداد دام جابجا شدهاستان مقصداستان مبدأردیف
1TEHRANTEHRAN2608
2TEHRANESFAHAN912
3TEHRANALBORZ696
4TEHRANMARKAZI668
5TEHRANFARS631
6TEHRANQAZVIN628
7TEHRANSEMNAN304
8TEHRANGILAN298
9TEHRANGOLESTAN219

10TEHRANEAST AZERBAIJAN150
11TEHRANKERMAN94
12TEHRANZANJAN94
13TEHRANHAMEDAN92
14TEHRANQOM89
15TEHRANKERMANSHAH87
16TEHRANLORESTAN60
17TEHRANWEST AZERBAIJAN55
18TEHRANSISTAN VA BALOCHESTAN53
19TEHRANCHAHARMAHAL VA BAKHTYARI51
20TEHRANKORDESTAN50
21TEHRANRAZAVI KHORASAN50
22TEHRANARDEBIL35
23TEHRANYAZD16
24TEHRANNORTH KHORASAN5

جدول20 : ده راننده اول در جابجایی گاو از  استان تهران به مقصد استان های مختلف

تعداد گاو جابجا شدهتعداد محموله )گاو(نام راننده

17462راننده شماره ۱

18154راننده شماره 2

4131راننده شماره ۳

7119راننده شماره 4

18111راننده شماره 5

11109راننده شماره 6

3100راننده شماره 7

895راننده شماره 8

1089راننده شماره ۹

283راننده شماره۱۰
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)strength( 6-3-2قدرت نودها
این شاخص نشاندهنده مجموع حجم وزندهی شده نقل و انتقاالت محموله های دامی ورودی/خروجی نود ها 
می باشد. به بیان دیگر، این شاخص همان تعداد دام جابجا شده را نمایش می دهد. برای مثال، مجموع کل 
تعداد گاو ورودی/خروجی استان تهران137581 رأس می باشد که شامل تعداد 129636رأس گاو ورودی و تعداد 

7945رأس گاو خروجی می باشد که در جداول و نمودارهای ذیل نمایش داده شده اند.

جدول21: مجموع حجم وزندهی شده نقل و انتقاالت محموله های دامی ورودی استان ها

جدول22: مجموع حجم وزندهی شده نقل و انتقاالت محموله های دامی خروجی استان ها

از هیستوگرام ذیل می توان دریافت که اکثر استان ها ورودی های کمی دارند )حدود 24استان وجود دارند که 
بین 120تا  ورودی  دارد که  استان وجود  تنها یک  است(. ضمنًا  رأس  تا 20 هزار  بین صفر  آنها  گاو  ورودی 

140هزار رأس گاو دارد )تهران: 129636رأس گاو ورودی(. 
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نمودار23: هیستوگرام ورودی گاو استان ها

از هیستوگرام ذیل می توان دریافت که اکثر استان ها خروجی های کمی دارند )حدود 24 استان که 
خروجی گاو آنها بین صفر تا 20 هزار رأس است(. تنها دو استان وجود دارند که خروجی بین 80 تا 

100هزار رأس گاو دارند )خراسان رضوی: 89244 رأس و آذربایجان غربی:85860 رأس(. 

نمودار24 :هیستوکرام  خروجی گاو استان ها

از هیستوگرام ذیل می توان دریافت که تعداد کمی نود )استان( وجود دارند که قدرت )تعداد گاو حمل شده( 
زیادی دارند. این بدین معنی است که نودهای مذکور نقش مهمی در انتشار بیماری دارند و برای کنترل 
نودها می  از  با کنترل ورودی/خروجی در تعدادی کمی  چراکه  دارند؛  زیادی  اهمیت  بیماری 

توانیم تأثیر زیادی در کنترل بیماری ایجاد نماییم. 
این نود ها عبارتند از:

• استان خراسان رضوی با 153221رأس گاو ورودی/خروجی	
• استان تهران با 137581رأس گاو ورودی/خروجی	
• آذربایجان غربی با 95022رأس گاو ورودی/خروجی	
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نمودار25 : هیستوگرام ورودی خروجی گاو استان ها

نمودار ذیل نشاندهنده وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان هاست. در واقع این نمودار، مطالب 
موجود در هیستوگرام های باال را به شکلی دیگر و شاید خیلی زیباتر نمایش می دهد؛ چراکه 
شمای کلی از ورودی/خروجی های بین استان های مختلف را به نمایش می گذارد. بطور کلی 
می توان گفت، در این نمودار هرچه فاصله استان از محورهای عمودی و افقی بیشتر باشد و از گوشه سمت چپ 
و پایین نمودار فاصله داشته باشد، اهمیت آن بیشتر است. لذا همانطور که از نمودار پیداست، استان آذربایجان 
غربی دارای خروجی باال و استان تهران دارای ورودی باال و استان خراسان رضوی هم دارای خروجی باال و هم 
بیماری بسیار حائز اهمیت است و اهمیت استان  انتشار  این سه استان در  لذا اهمیت  دارای ورودی باالست. 

خراسان رضوی برای کنترل بیماری از هر استان دیگری بیشتر است.
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نمودار26 : وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان ها

4-2شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سنگین با احتساب استان تهران به عنوان مقصد

برای درک بهتر وضعیت نقل و انتقاالت هر استان بصورت ویژه، می توان ضمن نگهداشتن کلیه داده های 
مربوط به محموله های ارسال شده به مقصد استان مدنظر، تمامی داده های شبکه را حذف نمود و تحلیل 

شبکه را برای هر استان بصورت اختصاصی انجام داد.

1-4-2ارزیابی خطر ورود بیماری به استان تهران
)strength( 1-1-4-2قدرت نودها

همانطور که قباًل ذکر شد، کل گاو حمل شده به تهران تعداد 129636رأس بوده است؛ و از آنجا که در این 
قسمت ما فقط داده های ورودی به تهران را نگه داشته و بقیه را حذف کرده ایم، نمودار ذیل نشاندهنده 
اینست که ورودی فقط به یک استان )تهران( بین 120تا 140هزار رأس بوده و ورودی به بقیه استان ها 
)30استان دیگر( قاعدتًا بدلیل حذف بقیه اطالعات غیر از داده های محموله های ورودی به استان تهران، 

صفر است که در محدوده 0 تا 20هزار قرار گرفته است.
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نمودار27 : گاو ورودی به استان های مختلف

نمودار ذیل نشاندهنده اینست که خروجی از استان های مختلف به مقصد تهران متفاوت بوده است. برای مثال 
23 استان وجود دارند که خروجی گاو آنها به تهران بین صفر تا 5 هزار رأس دام بوده است. همچنین، 3 استان 

داریم که خروجی گاو آنها به تهران بین 5 هزار تا 10 هزار رأس بوده است؛ الی آخر....

نمودار28 : گاو خروجی از استان های مختلف به مقصد تهران

  eنمودار ذیل نشاندهنده وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان ها به مقصد استان تهران است از نماد
  x * )10 ^ n(برابر است با xe+n استفاده می شود. یعنی عدد n در این اعداد برای مضرب 1۰ به توان
)برای مثال: e + 05 1 مساوی است با 1۰۰هزار(. در واقع این نمودار، مطالب موجود در 
هیستوگرام های باال را به شکلی دیگر و شاید خیلی زیباتر نمایش می دهد. البته چون در این 
قسمت صرفًا از داده های نقل و انتقاالت دامی ورودی به تهران استفاده شده است، نمودار به خوبی این موضوع 

را نشان می دهد که حجم نقل و انتقاالت ورودی به تهران و خروجی از سایر استان ها به چه شکل است؟
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نمودار29 : وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان ها به مقصد تهران

3-آنالیز شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سبک
1-3مقدمه

اگر بخواهیم داده های نقل و انتقاالت دام سبک کشور را بصورت یک شبکه نمایش دهیم، نتیجه به شکل شماره چهار 
ترسیم خواهد شد. در این شبکه 31گره )Node( یا استان وجود دارد که بین آنها ارتباط )Link(  برقرار است که 

نشاندهنده محموله های حمل شده بین استان های مختلف می باشند. 

شکل30 : شبکه نقل و انتقاالت دام سبک کشور در سال 1399و بهار1400

تعداد کل لینک های شبکه )تعداد محموله ها( 484 محموله می باشد که باید توجه داشت این تعداد محموله 
استان گیالن مجموعًا 10محموله  به  تهران  استان  از  اگر  مثاًل  بدین معنی که  واقع تجمیع شده است.  در 
100رأسی دام جا به جا شده باشد، در این آنالیز تجمیع شده و به عنوان یک محموله 1000رأسی در نظر گرفته 

شده اند.

در شکل شماره سه، شبکه نقل و انتقاالت دام سنگین کشور با احتساب وزندهی بر حسب تعداد دام سنگین 
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جابجا شده به نمایش در آمده است که در آن، قطر گره ها متناسب با حجم محموله های جابجا شده می 
باشد.

شکل31 : شبکه نقل و انتقاالت دام سبک کشور در سال 1399و بهار1400 )با احتساب وزندهی بر حسب 
تعداد دام(

2-3توصیف وضعیت کلی نقل و انتقاالت دام سبک
1-2-3ورودی دام سبک استان ها

ورودی دام سبک استان های مختلف در جدول و نمودار های ذیل به نمایش در آمده اند. استان تهران با تعداد 
بازار  نزدیک به 2500000رأس دام سبک وارده، بیشترین ورودی را داشته است که نشاندهنده عمده ترین 
مصرف این صنعت در پایتخت کشور می باشد. در نمودار جعبه و میله نیز توزیع محموله های ورودی به استان 
های مختلف در کشور بخوبی به نمایش در آمده و کل استان ها در 4 چارک مختلف ذیل طبقه بندی شده اند:

چارک اول: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 6414 تا 16186رأس دام سنگین می باشند.

چارک دوم: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 16186تا 50278 رأس دام سنگین می 
باشند.

چارک سوم: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 50278  تا 294188رأس دام سنگین می 
باشند.

چارک چهارم: یک چهارم استان های کشور دارای ورودی به تعداد 294188تا 599218رأس دام سنگین می 
باشند.

توجه: دو استان تهران و اصفهان با تعداد دام ورودی به ترتیب به تعداد 2485424 و 1067207رأس بدلیل 
حجم باالی تعداد دام ورودی، به عنوان داده های پرت در نظر گرفته شده اند.
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جدول32: جدول محموله های ورودی به استان های مختلف

تعداد کل دام جابجا شدهاستان مقصد
2485424تهران

1067207اصفهان

599218مازندران

490608خراسان رضوئ

464820آذربایجان شرقي

400984گیالن

354573قم

294188کرمان

257472سمنان

240000فارس

216588یزد

سیستان 
وبلوچستان

183828

181550گلستان

111919البرز

103679آذربایجان غربي

50286خراسان شمالي

44219اردبیل

39529کرمانشاه

38211بوشهر

36880قزوین

30650خراسان جنوبي

24483هرمزگان

22902ایالم

کهگیلویه 
وبویراحمد

16187

15515لرستان

چهارمحال 
وبختیارئ

12420

10753مرکزي

8713خوزستان

8517کردستان

7500همدان
6414زنجان
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نمودار33 : نمودار جعبه و میله محموله های ورودی به استان های مختلف

نمودارهای جعبه و میله )Box Plot( بهترین نمودارها برای نمایش ساختار کلی توزیع داده ها هستند. برای 
مثال نمودار شماره 15نشان می دهد که در اینجا دو داده پرت )Outlier( وجود دارد که استان های تهران و 
اصفهان هستند. اگر این دو استان را کنار بگذاریم، حداقل تعداد دام جابجاشده 6414 رأس و حداکثر دام جابجا 
شده 599218 رأس بوده است و میانه حدود 50000 رأس می باشد که این بدین معنی است که نیمی از استان 
های ما کمتر از 50000 رأس دام ورودی داشته اند. ، نشان میدهد چارک اول بسیار پایینتر است )یعنی یک 
چهارم استان ها ورودی گاو ناچیزی داشته اند )بین 6414 تا 16186 رأس دام سبک( و چارک دوم بین 16186تا 
50287 رأس و چارک سوم بین 50287 تا 294188رأس و چارک چهارم هم بین 294188 تا 599218 رأس 
قرار دارد )هر کدام از این چارک ها نشاندهنده این هستند که یک چهارم استان های کشور که در این بازه قرار 

می گیرند، چقدر دام ورودی داشته اند.(

نمودار34 : ده استان دارای بیشترین ورودی دام سبک

واردات حجم باالی دام سبک در هر یک از این ده استان به دلیل ظرفیت های باالی پرورش دام پرواری و 
جمعیت باالی دام می باشد. بحث قاچاق دام نیز می تواند در برخی استان ها تا حدی مطرح باشد که می بایست 

در این زمینه بررسی های بیشتری صورت گیرد.

2-2-3خروجی دام سبک استان ها
خروجی دام سبک استان های مختلف در جدول و نمودار های ذیل به نمایش در آمده اند. استان آذربایجان غربی 
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با تعداد حدود به 1300000 رأس دام سبک خروجی، بیشترین خروجی را داشته است و بعد از آن استان های خراسان رضوی و لرستان 
در جایگاه های بعدی قرار دارند.

در نمودار جعبه و میله نیز توزیع محموله های خروجی از استان های مختلف در کشور بخوبی به نمایش در آمده و کل استان ها در 4 
چارک مختلف ذیل طبقه بندی شده اند:

چارک اول: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 1782تا 6555رأس دام سنگین می باشند.

چارک دوم: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 6555تا 42058رأس دام سنگین می باشند.

چارک سوم: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 42058 تا 317490رأس دام سنگین می باشند.

چارک چهارم: یک چهارم استان های کشور دارای خروجی به تعداد 317490 تا 761875 رأس دام سنگین می باشند.

توجه: سه استان آذربایجان غربی، خراسان رضوی و لرستان به ترتیب با تعداد دام خروجی به تعداد119095،1327901, 972770رأس 
بدلیل حجم باالی تعداد دام خروجی، به عنوان داده های پرت در نظر گرفته شده اند.

جدول35: جدول محموله های خروجی از  استان های مختلف

تعداد کل دام جابجا شدهاستان مبدأ
1327901آذربایجان غربي

1191095خراسان رضوئ

972770لرستان

761875آذربایجان شرقي

733488خراسان شمالي

585864کرمانشاه

497091کردستان

317490اردبیل

274127فارس

258502زنجان

240739گلستان

227080سمنان

92053خراسان جنوبي

90762قم

68375ایالم

42058قزوین

37489تهران

22141سیستان وبلوچستان

18823خوزستان

17897ناليگ

17516کرمان

14630مازندران

9501هرمزگان

6555همدان

6432مرکزي

4399اصفهان

3886کهگیلویه وبویراحمد

3746چهارمحال وبختیارئ

3133البرز

2732بوشهر

1782یزد
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نمودار36 : نمودار جعبه و میله محموله های خروجی از  استان های مختلف

نمودار37: ده استان دارای بیشترین خروجی دام سبک

3-2-3جابجایی گوسفند و بز درماه های مختلف

نمودار38 : نوسانات حجم جابجایی دام سبک در ماه های مختلف سال
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در زمینه نوسانات حجم دام جابجا شده در کشور، اعیاد مذهبی از جمله عید قربان، ماه رمضان و این موضوع 
که با اتمام فصل مناسب برای کشاورزی، برخی از مردم اقدام به خرید دام نموده و به دامداری مشغول می 
شوند و ... تأثیرگذار می باشند. اما کاهش این حجم در اوایل سال 1399 بیشتر بدلیل تأثیر پاندمی کرونا بر 

بازار و نقل و انتقاالت دامی است. 

3-3شاخص های مختلف تحلیل شبکه
همانطور که قباًل اشاره شد، با این شاخص ها می توان نقش های اصلی، محل های کلیدی و جریانات مهم 
در شبکه را شناسایی نمود و تعیین کرد که با ورود بیماری به این شبکه حمل و نقل، چه اتفاقاتی در زمینه 

نحوه انتشار بیماری خواهد افتاد.

)Clustering Coefficient /Transitivity Centrality( 1-۳-۳ضریب خوشه بندی / انتقال پذیری مرکزی
این شاخص نشان می دهد چه نسبتی از لینک های ممکن بین هر استان و سایر استان ها برقرار شده است؟ 
برای مثال در مورد نود تهران این شاخص حدود 65 درصد می باشد که این بدین معنی است که در شبکه 

حاضر، 65 درصد از لینک های ممکن بین استان تهران و بقیه استان ها برقرار شده است.

جدول39:  نسبتی از لینک های ممکن که بین هر استان و سایر استان های کشور برقرار شده است

)Betweeness Centrality( 2-3-3بینابینیت مرکزی
این شاخص نشان می دهد که از هر نود چه تعداد مسیر برای حمل و نقل دام عبور می کند؟ برای مثال در 

شبکه حاضر، تعداد مسیر هایی که از نود تهران می گذرند 90 مسیر می باشد.

جدول40 : تعداد مسیرهایی که از هر استان می گذرند
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)Density( 3-3-3تراکم
این شاخص نشان می دهد که نسبت تعداد لینک های موجود به تعداد لینک های ممکن در کل شبکه چقدر است؟ در اینجا این شاخص 
حدود 62 درصد  بدست آمده است که به بیان دیگر نشاندهنده اینست که شبکه حاضر می تواند 40 درصد بیشتر از حالت فعلی خود شلوغ 

تر باشد ولی هم اکنون مسیر های بین نود های مختلف حدود 60 درصد از آنچه که امکان وقوع دارد، فعال می باشد.

)Connectiveness( 4-3-3اتصال
این شاخص نشان می دهد که آیا همه نودها از طریق یک مسیر با هم در ارتباط هستند؟ در شبکه حاضر خروجی این شاخص مثبت 
است. بدین معنی که همه نودهای این شبکه به هم متصل می باشند. لذا نتیجه گیری می شود در صورت ورود بیماری، هیچ استانی ایمن 

از انتشار بیماری نخواهد بود.

)Degree( 5-3-3درجه
این شاخص لیست کل محموله های ورودی/خروجی استان ها را نمایش می دهد. برای مثال، جداول ذیل نشان می دهند که استان 

تهران دارای 94 لینک )محموله نقل و انتقال تجمیع شده( می باشد که 25 مورد از آنها ورودی و24 مورد از آنها خروجی بوده اند. 

برای نمایش این شاخص، نرم افزار هیستوگرامی به شکل ذیل ارائه می دهد که به راحتی قابل تفسیر می باشد؛ فقط سه استان وجود 
دارد که بیش از50 لینک دارند و همچنین اکثر استان ها دارای نقل و انتقاالت زیادی هستند )باالی 12لینک( و هیچ استانی بین این 

31 استان وجود ندارد که تعداد نقل و انتقاالت آن کمتر از 10مورد باشد.

 جدول41: لیست محموله های ورودی/خروجی استان ها
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جدول42: لیست محموله های ورودی استان ها

جدول43 : لیست محموله های خروجی استان ها

25 محموله ورودی به استان تهران در جدول نمایش داده شده اند و طبق بررسی های به عمل آمده، 10 
خودرویی که بیشترین جابجایی دام ورودی به تهران از طریق آنها انجام شده است، در جدول مشخص شده 
برنامه  سازی  پیاده  بر  تصمیم  روزی  اگر  مثال  برای  که  آنجاست  از  خودروها  این  شناسایی  اهمیت  اند. 
Zonning در کشور گرفته شد، و قرار شد که استان تهران را از انتشار بیماری محافظت نماییم و منابع 
محدودی برای این کاروجود داشت و یا مواد ضدعفونی کننده کمی در دسترس بود ، این منابع محدود را اول 
به این ده راننده اختصاص دهیم. در خصوص انجام اقدامات کنترلی مانند الزام به شستشوی خودرو و ارائه 
برگه کارواش نیز، مدیریت تعداد کمتر خودرو که دارای بیشترین نقش در جابجایی دام ها می باشند، بسیار 

عملی تر از کنترل همه خودرو ها خواهد بود.
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جدول44: 25محموله ورودی به استان تهران

 تعداد دام جابجااستان مقصداستان مبدأ
شده

WEST AZERBAIJANTEHRAN565691
EAST AZERBAIJANTEHRAN335260

LORESTANTEHRAN298054
KERMANSHAHTEHRAN267002

RAZAVI KHORASANTEHRAN238349
ARDEBILTEHRAN208760

NORTH KHORASANTEHRAN161333
KORDESTANTEHRAN144482

ZANJANTEHRAN125798
GOLESTANTEHRAN53277
SEMNANTEHRAN52293

QOMTEHRAN12526
GILANTEHRAN5851
FARSTEHRAN3225

QAZVINTEHRAN2682
KHOZESTANTEHRAN2219

SOUTH KHORASANTEHRAN2026
TEHRANTEHRAN2015

ILAMTEHRAN1673
MARKAZITEHRAN876
ESFAHANTEHRAN690

HAMEDANTEHRAN618
MAZANDARANTEHRAN517

KERMANTEHRAN143
YAZDTEHRAN64

جدول 45: راننده اول در جابجایی گاو به استان تهران از مبدأ استان های مختلف

تعداد گوسفند جابجا شدهتعداد محموله )گوسفند(نام راننده
13414791راننده شماره ۱
10511488راننده شماره 2
9810845راننده شماره ۳
10910293راننده شماره 4
8910248راننده شماره 5
508445راننده شماره 6
488235راننده شماره 7
867922راننده شماره 8
737877راننده شماره ۹
697457راننده شماره۱۰
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آمده،  عمل  به  های  بررسی  طبق  و  اند  شده  داده  نمایش  جدول  در  تهران  استان  از  خروجی  24محموله 
10خودرویی که بیشترین جابجایی دام خروجی از تهران از طریق آنها انجام شده است، در جدول مشخص شده 
اند. اهمیت شناسایی این خودروها نیز از آنجاست که برای مثال اگر روزی سویه جدیدی از بیماری در استان 
تهران مشاهده گردید و تصمیم بر این داشتیم که از انتشار آن به دیگر استان ها جلوگیری نماییم و منابع 
محدودی برای این کار داشتیم - مثاًل مواد ضدعفونی کننده کمی در دسترس بود  ،  این منابع محدود را اول 
به این ده راننده اختصاص می دهیم. در اینجا نیز در خصوص انجام اقدامات کنترلی مانند الزام به شستشوی 
خودرو و ارائه برگه کارواش نیز، قطعه مدیریت تعداد کمتر خودرو که دارای بیشترین نقش در جابجایی دام ها 

می باشند، بسیار عملی تر از کنترل همه خودرو ها خواهد بود.

جدول46: 24محموله خروجی از  استان تهران

 تعداد دام جابجااستان مقصداستان مبدأ
شده

TEHRANSEMNAN24856
TEHRANKERMANSHAH4694
TEHRANTEHRAN2015
TEHRANRAZAVI KHORASAN988
TEHRANKERMAN947
TEHRANHAMEDAN630
TEHRANQAZVIN581
TEHRANFARS517
TEHRANLORESTAN428
TEHRANEAST AZERBAIJAN396
TEHRANWEST AZERBAIJAN217
TEHRANALBORZ205
TEHRANSISTAN VA BALOCHESTAN205
TEHRANCHAHARMAHAL VA BAKHTYARI151
TEHRANMAZANDARAN90
TEHRANZANJAN79
TEHRANGOLESTAN67
TEHRANSOUTH KHORASAN50
TEHRANNORTH KHORASAN45
TEHRANESFAHAN43
TEHRANMARKAZI30
TEHRANARDEBIL24
TEHRANQOM17
TEHRANILAM15
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جدول47 : ده راننده اول در جابجایی گاو از  استان تهران به مقصد استان های مختلف

تعداد گوسفند جابجا شدهتعداد محموله )گوسفند(نام راننده
11998راننده شماره ۱
10832راننده شماره 2
8816راننده شماره ۳
4700راننده شماره 4
8683راننده شماره 5
7635راننده شماره 6
6608راننده شماره 7
6598راننده شماره 8
6513راننده شماره ۹
6509راننده شماره۱۰

)strength( 6-3-3قدرت نودها
این شاخص نشاندهنده مجموع حجم وزندهی شده نقل و انتقاالت محموله های دامی ورودی/خروجی نود ها 
می باشد. به بیان دیگر، این شاخص همان تعداد دام جابجا شده را نمایش می دهد. برای مثال، مجموع کل 
تعداد دام سبک ورودی/خروجی استان تهران 2522714 رأس می باشد که شامل تعداد 2485424رأس دام 

ورودی و تعداد37290 رأس دام خروجی می باشد که در جداول و نمودارهای ذیل نمایش داده شده اند.

 جدول48: مجموع حجم وزندهی شده نقل و انتقاالت محموله های دامی ورودی استان ها
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جدول49: مجموع حجم وزندهی شده نقل و انتقاالت محموله های دامی خروجی استان ها

از هیستوگرام ذیل می توان دریافت که اکثر استان ها ورودی های کمی دارند )حدود 27استان وجود دارند 
که ورودی دام سبک آنها بین صفر تا 500 هزار رأس است(. ضمنًا تنها یک استان وجود دارد که ورودی بین 

2000000 تا 2500000 هزار رأس دام دارد )تهران: 2485424رأس دام سبک ورودی(. 

نمودار50 : هیستوگرام ورودی دام سبک استان ها

از هیستوگرام ذیل می توان دریافت که اکثر استان ها خروجی های کمی دارند )حدود 20 استان که خروجی 
دام آنها بین صفر تا 200 هزار رأس است(. تنها دو استان وجود دارند که خروجی بین 1000000 تا 

1400000هزار رأس دام سبک دارند )خراسان رضوی:    1189926رأس و آذربایجان غربی1325953رأس(. 

 

نمودار51: :هیستوکرام  خروجی دام سبک استان ها

از هیستوگرام ذیل می توان دریافت که تعداد کمی نود )استان( وجود دارند که قدرت )تعداد دام سبک حمل 
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شده( زیادی دارند. این بدین معنی است که نودهای مذکور نقش مهمی در انتشار بیماری دارند و برای کنترل 
بیماری اهمیت زیادی دارند؛ چراکه با کنترل ورودی/خروجی در تعدادی کمی از نودها می توانیم 

تأثیر زیادی در کنترل بیماری ایجاد نماییم. 
این نود ها عبارتند از:

• استان تهران با 2522714 رأس دام سبک ورودی/خروجی	

 

نمودار52 : هیستوگرام ورودی خروجی گاو استان ها

نمودار ذیل نشاندهنده وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان هاست. در واقع این نمودار، مطالب 
موجود در هیستوگرام های باال را به شکلی دیگر و شاید خیلی زیباتر نمایش می دهد؛ چراکه 
شمای کلی از ورودی/خروجی های بین استان های مختلف را به نمایش می گذارد. بطور کلی 
می توان گفت، در این نمودار هرچه فاصله استان از محورهای عمودی و افقی بیشتر باشد و از گوشه سمت 
استان  پیداست،  نمودار  از  لذا همانطور که  است.  بیشتر  آن  اهمیت  باشد،  داشته  فاصله  نمودار  پایین  و  چپ 
باال و استان خراسان رضوی هم دارای  باال و استان تهران دارای ورودی  آذربایجان غربی دارای خروجی 

خروجی باال و هم دارای ورودی باالست.
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نمودار53  : وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان ها

7-3-3 شبکه نقل و انتقاالت جمعیت دام سنگین با احتساب استان تهران به عنوان مقصد

برای درک بهتر وضعیت نقل و انتقاالت هر استان بصورت ویژه، می توان ضمن نگهداشتن کلیه داده های 
مربوط به محموله های ارسال شده به مقصد استان مدنظر، تمامی داده های شبکه را حذف نمود و تحلیل شبکه 

را برای هر استان بصورت اختصاصی انجام داد.

8-3-3ارزیابی خطر ورود بیماری به استان تهران
)strength( 1-8-3-3قدرت نودها

از آنجا که در این قسمت ما فقط داده های ورودی به تهران را نگه داشته و بقیه را حذف کرده ایم، نمودار ذیل 
نشاندهنده اینست که ورودی فقط به یک استان )تهران( بین 2000000تا 2500000رأس بوده و ورودی به 
بقیه استان ها )30 استان دیگر( قاعدتًا بدلیل حذف بقیه اطالعات غیر از داده های محموله های ورودی به 

استان تهران، صفر است که در محدوده 0 تا 500 هزار قرار گرفته است.
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نمودار54 : دام سبک ورودی به استان های مختلف

نمودار ذیل نشاندهنده اینست که خروجی از استان های مختلف به مقصد تهران متفاوت بوده است. برای 
مثال حدود 22 استان وجود دارند که خروجی دام آنها به تهران بین صفر تا 100 هزار رأس دام بوده است؛ 

الی آخر....

نمودار55  : دام سبک خروجی از استان های مختلف به مقصد تهران

  eنمودار ذیل نشاندهنده وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان ها به مقصد استان تهران است از نماد
  x * )10 ^ n(برابر است با xe+n استفاده می شود. یعنی عدد n در این اعداد برای مضرب 10به توان
)برای مثال: e + 05 1 مساوی است با 100هزار(.. در واقع این نمودار، مطالب موجود در هیستوگرام 
های باال را به شکلی دیگر و شاید خیلی زیباتر نمایش می دهد. البته چون در این قسمت صرفًا 
از داده های نقل و انتقاالت دامی ورودی به تهران استفاده شده است، نمودار به خوبی این موضوع را نشان 

می دهد که حجم نقل و انتقاالت ورودی به تهران و خروجی از سایر استان ها به چه شکل است
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نمودار56 : وزن نقل و انتقاالت ورودی و خروجی استان ها به مقصد تهران

 )Spread Risk Assessment( 4-ارزیابی خطر انتشار

در این قسمت همانطور که قباًل نیز اشاره شد، هدف ما تهیه نقشه خطر نهایی خطر با تخصیص وزن های 
متفاوت به عوامل خطر مختلف می باشد. با استفاده از نقشه های بدست آمده از آنالیز شبکه نقل و انتقاالت 
دامی، و همچنین نقشه های تهیه شده از منابع مختلف علمی مانند سایت رسمی دانشگاه هاروارد و ...، عوامل 
خطر مختلف با وزندهی خاصی که مد نظر ماست را وارد مدل آنالیز خطر نموده و نقشه نهایی خطر را تهیه می 
نماییم. بدین گونه اولویت بندی بین استان ها و شهرستان های پرخطر تا کم خطر مشخص می شود که در 

تصمیم گیری ها برای هدایت اقدامات کنترلی به نقاط مهم )Hot Spots( به ما کمک خواهند نمود.
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شکل زیر، شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت دام سنگین )گاو( در سال 1399و بهار 1400را به همراه نقشه 
ریسک مربوطه در کشور نشان می دهد:

شکل57 : شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت دام سنگین )گاو(

شکل زیر، شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت گاومیش در سال 1399و بهار 1400را به همراه نقشه ریسک 
مربوطه در کشور نشان می دهد:

شکل58 : شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت گاومیش
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شکل زیر، شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت دام سبک )گوسفند و بز( در سال 1399و بهار 1400را به 
همراه نقشه ریسک مربوطه در کشور نشان می دهد:

شکل59 : شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت دام سبک )گوسفند و بز(

شکل زیر، شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت شتر در سال 1399و بهار 1400را به همراه نقشه ریسک 
مربوطه در کشور نشان می دهد:

شکل60 : شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت شتر
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شکل زیر، شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت دیگر حیوانات )دیگر دام های اهلی، سگ و گربه و حیوانات 
وحشی( در سال 9931 و بهار 0041 را به همراه نقشه ریسک مربوطه در کشور نشان می دهد:

شکل61  : شبکه نقل و انتقاالت در جمعیت دیگر حیوانات

شکل زیر، نقشه تراکم جمعیت دام سنگین )گاو( کشور را به همراه نقشه ریسک مربوطه نشان می دهد:

شکل62 : نقشه تراکم جمعیت دام سنگین )گاو(
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شکل زیر، شبکه راه های مواصالتی کشور را به همراه نقشه ریسک مربوطه نشان می دهد:

شکل63 : شبکه راه های مواصالتی کشور

شکل زیر، نقشه رودخانه های کشور را به همراه نقشه ریسک مربوطه نشان می دهد:

شکل64: نقشه رودخانه های کشور

برای ارزیابی خطر انتشار بیماری در کشور، فاکتور های خطر مختلف فوق الذکر با احتساب وزندهی 
خاص مطابق با جدول ذیل، وارد مدل شده و نقشه خطر نهایی تهیه گردید.
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جدول65: جدول وزندهی فاکتورهای خطر مختلف

5-بررسی همبستگی :

تفسیر جدول فوق به قرار ذیل می باشد:

• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو برابر با وزن خطر نقشه حمل و نقل گاومیش است.	
• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو 3 برابر وزن خطر نقشه حمل و نقل گوسفند است.	
• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو 20برابر وزن خطر نقشه حمل و نقل شتر است.	
• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو 20برابر وزن خطر نقشه حمل و نقل دیگر حیوانات است.	
• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو 2برابر وزن خطر نقشه تراکم جمعیت گاو است.	
• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو 3 برابر وزن خطر نقشه راه های مواصالتی است.	
• وزن خطر نقشه حمل و نقل گاو 3 برابر وزن خطر نقشه رودخانه ها است.	

نمودار66 : نمودار وزندهی فاکتورهای خطر مختلف
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شکل زیر، نقشه نهایی ریسک انتشار بیماری بر اساس وزندهی انجام شده را نشان می دهد:

شکل67  : نقشه نهایی ریسک انتشار بیماری

شکل زیر، نقشه نهایی ریسک انتشار بیماری بر اساس وزندهی انجام شده را در قالب تقسیمات سیاسی 
کشور نشان می دهد:

     شکل68 : نقشه نهایی ریسک انتشار بیماری در قالب تقسیمات سیاسی کشور
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طبق منطقه بندی انجام شده بر اساس ارزیابی خطر فوق، لیست استان های موجود در مناطق مختلف به شکل جدول ذیل خواهند بود 
که می بایست در اولویت بندی انجام اقدامات کنترلی مد نظر قرار گیرند:

جدول69 : منطقه بندی کشور بر اساس ارزیابی خطر انجام شده

منطقه )۱2پرخطرترین - ۱ کم خطرترین( نام استان
12 Razavi Khorasan
10 East Azarbaijan
9 Semnan
8 Yazd
7 Gilan
7 Golestan
7 Mazandaran
7 Tehran
7 West Azarbaijan
6 Alborz
6 Ardebil
6 Esfahan
6 Qazvin
6 South Khorasan
5 Bushehr
5 Chahar Mahall and Bakhtiari
5 Fars
5 Hamadan
5 Hormozgan
5 Kerman
5 Kermanshah
5 Khuzestan
5 Kohgiluyeh and Buyer Ahmad
5 Kordestan
5 Lorestan
5 Markazi
5 Qom
5 Sistan and Baluchestan
5 Zanjan
4 Ilam
4 North Khorasan
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هیداتیدوز در گاو و گوسفند

سید مصطفی عزیزیان

دکترای عمومی دامپزشکی -کارشناس ارشد دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی 

Seyedmostafaazizian@yahoo.com : پست الکترونیک

مقدمه:

بیماري هیداتیدوز یا اکینوکوکوزیس یکی از خطرناک ترین بیماري هاي عفوني و مشترک بین انسان و حیوان 
است که از زمان های دور تشخیص داده شده و در بسیاري از مناطق جهان شایع است.این بیماری پیامدهای 

جدی بهداشتی در انسان و خسارات اقتصادي فراوانی را در دام ها باعث می شود.از جنبه بهداشت عمومی 
بیماری هیداتیدوز یکی از پر هزینه ترین بیماری ها برای درمان و پیشگیری است.

هیداتیدوز گسترش جهانی داشته و به طور تقریب در همه قاره ها به وقوع می پیوندد.با توجه به میزان شیوع زیاد 
این بیماری در ایران، کنترل آن یکی از اولویت هاي مهم سازمان دامپزشکي و دیگر مراجع بهداشتي کشورمان 

به شمار می رود.

کنترل هیداتیدوز یا اکینوکوکوزیس که در واقع کنترل میزبان های حیوانی مخزن انگل است نتیجه ی همکاری 
های بین بخشی و تنگاتنگ دامپزشکی و مراکز بهداشتی در سطح ملی است.

کنترل هر عامل عفونی به شناخت دقیق چرخه انتقال بیماری بستگی دارد. در کشورهائی مانند کشورمان کنترل 
هیداتیدوز به دلیل جمعیت زیاد سگ های ولگرد و همچنین چرای آزاد گوسفند و بز دشوار به نظر می رسد.

هیداتیدوز در دام و انسان که میزبان واسط این بیماری اند از آلوده شدن به تخم انگل پهن نواری)سستود( 
اکینوکوکوس گرانولوزوس که در گوشتخواران و به ویژه سگ که میزبان اصلی این انگل است ایجاد می شود.
 بررسی های کشتارگاهی انجام شده در دیگر کشورها و از جمله ایران نشان دهنده خسارت اقتصادی فراوان 
ناشی از هیداتیدوز در گاو و گوسفند بوده که به واسطه ضبط کبد و ریه آلوده و همچنین افت کیفیت الشه و 

کاهش تولید شیر ناشی از این بیماری است.

به منظور آگاهی از وضعیت هیداتیدوز در دام های کشتاری بررسی کشتارگاهی گذشته نگر در بازه زمانی1390- 
1399توسط نگارنده انجام شده است که نشاندهنده آلودگی گاو و گوسفند به الرو انگل به میزان های متفاوت بر 

اساس دراستان های مختلف ایران است. 

هدف:

    هدف از انجام بررسی حاضر شناخت میزان آلودگی دام های کشتار شده به کیست هیداتید در استان های 
مختلف در بازه زمانی1390-1399بوده است. کاهش درصد ابتال سگ های صاحبدار به انگل اکینوکوکوس و در 
نتیجه کاهش موردهای ابتالی انسانی و دامی در مناطقی که میزان شیوع این بیماری در انسان و دام زیاد بوده 

از هدف های آتی این بررسی است.

بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی کشتارگاهی انجام شده طرح مبارزه با اکینوکوکوزیس در سگ با توجه به 
میزان آلودگی دام های هر استان در 3 گروه با میزان آلودگی زیاد، متوسط و کم پیشنهاد شده است. یادآوری این 

نکته ضروری است که شرط موفقیت آمیز بودن طرح مزبور هدف گیری درست در مورد انگل در میزبان قطعی 
بیماری خواهد بود که به طور عمده سگ است. 

پیامدهای بهداشتی
نظر به افزایش مبتالیان انسانی به کیست هیداتید در سالهای اخیر که از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش 

پزشکی اعالم شده و در بیشتر موردها سگ را عامل اصلی انتقال بیماری می دانند. اهمیت درمان سگ های 
صاحبدار بر ضد انگل اکینوکوکوس آشکارتر می شود. میزان آلودگی انسانی اکینوکوکوزیس، از  1تا 200در 

100هزار در جمعیت انسانی متغیراست که این میزان بستگی مستقیم به زیر ساخت های بهداشتی موجود در هر 
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کشور برای کنترل و پیشگیری از این بیماری دارد.

بر اساس آمار اخذ شده از وزارت بهداشت در 10 سال گذشته در مجموع 5542 نفر به کیست هیداتید مبتال شده 
اند که به طور میانگین ساالنه بیش از 550 نفر مورد درمان از طریق جراحی قرار گرفته اند. یادآوری این نکته 
ضروری است که بدون شک تعداد مبتالیان به این بیماری به دلیل فقدان نشانی های درمانگاهی در بسیاری 
از موردها بیشتر از آمار منتشر شده خواهد بود. افزون بر این، تعداد زیادی از دامداران و افرادی که به نحوی با 

گوشتخواران در تماس بوده در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند. هزینه های زیاد تحمیل شده به این افراد 
شامل بستری در بیمارستان، جراحی، درمان و همچنین مشکالت پس از جراحی است.

 به طور توجه برانگیزی، رابطه ای قوی بین بیماران مبتال به کیست هیداتید و سگ ها وجود داشته است به 
گونه ای که در افرادی که به طور مستقیم در تماس با سگ آلوده بوده و تخم انگل را بلع کرده و یا به طور غیر 
مستقیم از راه محیط آلوده شده اند احتمال خطر ابتال به بیماری بیشتر بوده است.  بر اساس آمار سازمان جهانی 
بهداشت هزاران نفر هر سال به کیست هیداتید مبتال شده و نزدیک به 200 میلیون نفر در معرض ابتال به این 

بیماری قرار دارند.

 پیامدهای اقتصادی 

با توجه به میزان توجه برانگیز ضایعات ناشی از کیست هیداتید در برخی استان ها میانگین خسارت تقریبی 
ساالنه ناشی از هیداتیدوز در دوره بررسی بیش از 1300میلیارد ریال بوده است.)در مجموع بازه زمانی 10ساله 

بالغ بر 13000میلیارد ریال(خسارت اقتصادی برآورد شده با احتساب ضبط کبد و ریه و 5 درصد افت الشه ناشی 
از بیماری محاسبه شده است.

اپیدمیولوژی

بر اساس مندرجات کتاب راهنمای مشترک سازمان جهانی بهداشت) WHO(و سازمان جهانی بهداشت 
دام)OIE( 2 سویه اکینوکوس گرانولوزوس در ایران وجود دارد:

- سویه گوسفندی که در گوسفند، بز  و انسان دیده می شود.

- سویه شتری که در شتر وجود دارد.
اکینوکوکوزیس بیماری حاصل از انگل بالغ و یا مرحله الروی اکینوکوکوس گرانولوزوس یا)cystic Echinococcusis( و 
یا اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس )Aleolar Echinococcusis( است. الرو انگل اکینوکوکوس در چرخه زندگی 

گوشتخواران که میزبان قطعی بیماری بوده به طور دائمی و همیشگی وجود دارد. در واقع، این مرحله،  مرحله 
بالغ تولید تخم در روده حیوان گوشتخوار است. در میزبان های واسط مرحله الرو آلوده از راه عفونت دهانی با 

تخم انگل ایجاد می شود.چرخه انتقال اکینوکوکوس گرانولوزوس به طور غالب بین سگ و دام های اهلی است. 

انگل بالغ بین2-11میلی متر طول داشته و به طور معمول بین 2 تا 7 بند دارد. بند پایانی)رسیده( تا حدود نیمی 
از طول بدن انگل را شامل می شود. مرحله الروی انگل نواری اکینوکوکوس یا متاسستود به کیسه)هیداتید( 

معروف بوده که از مایع پر شده است و به صورت غیر جنسی تکثیر یافته و در اندام های گوناگون پستانداران از 
جمله انسان به شکل کیست در می آید که بیشتر در کبد و ریه تشکیل می شود. انگل برای تکمیل چرخه زندگی 

به 2 میزبان نیاز دارد. بندهای انگل  حاوی تخم و یا تخم آزاد از میزبان قطعی دفع شده و در محیط توسط 
میزبان واسط خورده می شود. چنانچه حیوان گوشتخوار اندام های آلوده این میزبان واسط را بلع کند چرخه کامل 

می شود.

نکته ی بهداشتی مهم در مورد آلودگی دام ها به الرو تنیا هایداتیجینا)سیستی سرکوس تنیاکولیس( هشداری 
است که نشان دهنده مصرف آالیش خام توسط سگ های یک منطقه است. به طور تقریب3-4هفته پس از بلع 
تخم انگل تنیا هایداتیجینای سگ، کیست در کبد بره و بزغاله مشاهده می شود در حالی که تکامل کیست های 

اکینوکوکوس گرانولوزوس به چندین ماه زمان نیاز دارد تا به طور ماکروسکوپیک و چشمی دیده شود. 

انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس بیشتر بین سگ های اهلی و جانوران سم دار منتقل می شود. در کشورهائی 
مانند کشور ما که پرورش گوسفند تاثیر بسزائی در اقتصاد محلی داشته این انگل به طور شایع در چرخه سگ  
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گوسفند حفظ می شود.    شناخت عامل های دخیل در تنظیم و پایداری جمعیت اکینوکوکوس گرانولوزوس مبناء 
مهمی برای طراحی برنامه های کنترلی این بیماری است.از این عامل های مهم:

قابلیت زیستی انگل در میزبان قطعی.- 
ایمنی اکتسابی به مثابه فشار وابسته به تراکم توسط میزبان واسط.- 
آب و هوا به مثابه فشار مستقل از تراکم در مرحله ای که تخم انگل زندگی آزاد دارد.- 

جمعیت انگل اکینوکوکوس در معرض فشارهای مستقل از تراکم و وابسته به تراکم جمعیت انگل قرار دارد:

 فشارهای مستقل از تراکم مانند تاثیر آب و هوا روی مراحل زندگی آزاد انگل و همچنین مرگ و میر میزبان ها 
به علت هائی غیر مرتبط با بار انگلی شان است که جمعیت انگلی را زیر تاثیر قرار نمی دهند.

فشار وابسته به تراکم، فشاری که به شدت تراکم جمعیت انگل بستگی داشته و جمعیت انگل را تنظیم و زیر 
تاثیر قرار می دهد. فشارهای وابسته به تراکم شامل مرگ و میر میزبان ناشی از انگل و ایمن شدن میزبان به 

عفونت است. در وضعیت اندمیک بیماری فشار وابسته به تراکم در ایمنی اکتسابی وجود نداشته و گوسفندان در 
تمام عمر به صورت حساس باقی می مانند. به محض اینکه فشار عفونت با درمان سگ ها کاهش یافته شیوع 
بیماری به سرعت در گوسفندان جوان و پیر کاهش می یابد. نکته توجه برانگیز این است که منابع عفونی سگ 

سانان در محیط های وحشی در مناطق اندمیک مورد بحث تاثیر مهمی در پویائی انتقال بیماری دارد. نبود 
عملیات کنترلی و یا اقدام های ناکافی بر ضد هیداتیدوز در یک منطقه باعث می شود که چرخه این بیماری در 

میزبان های قطعی و میزبان های واسط به صورت اندمیک بروز کند.

تخم انگل در محیط   

تخم انگل به عامل های محیطی بسیار مقاوم بوده و در محیط مرطوب و دمای کم)4-15درجه سانتی گراد(ماه 
ها تا یکسال به شکل عفونی باقی می ماند. تخم اکینوکوکوس به خشک کردن بسیار حساس است.در رطوبت 

نسبی 25درصد تخم ها در مدت 4 روز و در رطوبت صفر درصد در یک روز از بین می روند. دمای60-80 درجه 
در مدت 5 دقیقه تخم را از بین می برد. مواد عفونی)تخم و انگل(در برودت منفی 80  درجه سانتی گراد به مدت 

5 روز و در دمای 70 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت عفونی باقی می مانند. مطالعات نشان داده که تخم 
انگل پس از حدود 14 ماه که زمستان های سرد و تابستان های گرم را شامل شده قدرت زنده ماندن و عفونی 

بودن خود را حفظ کرده است.

به محض دستیابی انکوسفر یا الرو انگل به وریدهای کوچک این الرو به طور غیر فعال به کبد در جائی 
که برخی از آنها در سینوزوئیدهای کبدی مستقر شده منتقل می شوند. بقیه الروها به ریه، شمار معدودی 

ممکن است به اندام های دورتر مانند کلیه، طحال، عضالت، مغز و دیگر اندام ها منتقل شوند. به طور 
کلی،آلودگی کبد به کیست هیداتید بیشتر از ریه بوده که دلیل این حالت به این خاطر است که الرو 

انگل)اونکوسفر( پس از وارد شدن به دیواره روده وارد جریان خون وغدد لنفاوی باب شده که به طور عمده 
به کبد منتقل می شوند. تنها الروهائی که به کبد وارد نشده به ارگان های دیگر مانند ریه، قلب و ...می 

روند. دوره توسعه بیماری متغیر بوده و ممکن است پیش از این که متاسستودهای زایا تولید شوند تا چند ماه 
طول بکشد.

در بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران کشورمان در استان های مختلف در خصوص میزان آلودگی دام ها 
به کیست هیداتید نتایج متفاوتی با توجه به منطقه جغرافیائی به دست آمده است:

میزان شیوع کیست هیداتید در ایالم در کبد دام2/94 درصد و در خصوص ریه2/34 درصد بود. میزان آلودگی 
کبد دام ها به کیست هیداتید در کهکیلویه و بویر احمد 8/6 و در مورد ریه 4/6 درصد بود. در بررسی های 

کشتارگاهی انجام گرفته میزان آلودگی به کیست هیداتید در اصفهان22/1درصد، تهران26/4درصد، قم3/5درصد، 
مشهد7/2درصد، جیرفت5/8درصد و کرمان 22/4درصد گزارش شده است. درصد آلودگی ریه گاوهای کشتارشده 

در سیستان و بلوچستان)با منشاء افغانستان و پاکستان( 9/41 و در خصوص کبد9/05درصد گزارش شده است.
درمناطق خشک به دلیل اینکه مرتعی که تخم انگل را در برابر عامل های نامساعد طبیعی حفظ می کند 

کمتر است از این رو، به طور طبیعی میزان دسترسی دام به انگل کمتر خواهد بود. 
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جدول شماره 1: درصد ضبط کبد و ریه گاو و گوساله کشتارشده به تفکیک استان

درصد کبد ضبطیتعداد کبد ضبطیدرصد ریه ضبطیتعداد ریه ضبطیتعداد کشتاراستان

2844۹۱575۳۹2۰.2247۳88.7اردبیل
6856۰۰۱۱۳562۱6.6525۹۳7.7اصفهان

2۱45۳4۱۳6۹66.472۰4۳.4البرز
52۱6422454.۳۱85۹۳.6ایالم

68۳6۱۳۱۹488828.5۱۹7582.۹آذر شرقی
۳۰۹7۰45۱785255.8۱۰۰۰۰2۳.2آذر غربی
۳2۳5۰۱88۰5.8۹۰52.8بوشهر
۱۹۳۳۹67۹6۰۹45.۰5۳۰762.7تهران

4۱۱422۳۰۰.6۳۰6۰.7جنوب کرمان
۱47۱27646۱4.4265۹۱.8چهارمحال

۳5۳۹۹۱75۳5.۰۱5674.4خراسان جنوبی
۹۱2۹77۱۰۹84۳۱2.۰۱۱2۳8۳۱2.۳خراسان رضوی
58۱5275۹۱۱۳.۱4۳۳۳7.5خراسان شمالی

4۹۳,4484۰,۱588.۱۱6,847۳.4خوزستان
۱8474۹۱۳77۹7.5۱۳87۰7.5زنجان
66۹۰226784.۰22۰۹۳.۳سمنان

6۹4727256۱7۳.725555۳.7سیستان
42۱484۳6۱۹78.6228۹75.4فارس
۳244۱۳۱۳54۰4.2۱۰768۳.۳قزوین

۱۰4۱۱677۰۳7.474227.۱قم
۳۰472۹۳۰۱47۹.۹۱۱۰۹5۳.6کردستان

۳۳57۳۹۱784۱5.۳5782۱.7کرمان
۳28۳87۱7۰۰45.2۱8۱۱25.5کرمانشاه
27۰4۳2۳448.7۱6676.2کهکیلویه
۱۳8۱7658584.244۱5۳.2گلستان
744۱2۹4۳۹7۱5.۹4۰۹565.5گیالن

۳65۳67۳46۳5۹.5275567.5لرستان
5۹۰,45۹68,262۱۱.646,۱267.8مازندران
26۳۱65۱5۳565.88675۳.۳مرکزی

2446۱4۳6۱۰۱.52۹67۱.2هرمزگان
26874۰2۰۱۹87.5۱۱8824.4همدان

7248۱7۹7۱.۱۹52۱.۳یزد
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جدول شماره 2: درصد ضبط کبد و ریه گوسفند و بز کشتارشده به تفکیک استان

استان

هیداتیدوز

گوسفند و بز

 درصد کبدتعداد کبد ضبطیدرصد ریه ضبطیتعداد ریه ضبطیتعداد کشتار
ضبطی

173713346308826.73181883,81اردبیل
19871411230205411.610028995.0اصفهان

14220761217738.5342772.4البرز

37301569101.970861.9ایالم

30970451785255.81000023.2آذر شرقی

75448811940615.8569727.6آذر غربی
22896388503.946822.0بوشهر
157699916230254.02572741.6تهران

5817914772.518263.1جنوب کرمان
1229694816766.6190501.5چهارمحال

508495192473.8191453.8خراسان جنوبی

143584835397163.82446021.7خراسان رضوی

634048289254.677621.2خراسان شمالی

4,789,312173,2363.6115,1572.4خوزستان

3089313254810.5245497.9زنجان

1548314866255.6491503.2سمنان

12924736782.819851.5سیستان

61758182279673.71271772.1فارس

935114299003.2188262.0قزوین

47636342817835.93384157.1قم

526302450628.6173393.3کردستان

4000553988842.5487641.2کرمان

1190663502194.2338222.8کرمانشاه
12785941181219.2887786.9کهکیلویه
19342411639808.5959795.0گلستان
14832551431859.71286228.7گیالن
19941451896419.51194576.0لرستان

3,767,726569,36615.1334,3148.9مازندران

1602495554913.5297791.9مرکزی
10066113061.319541.9هرمزگان
18097321209866.7576563.2همدان

2447912148170.6151520.6یزد
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نمودار شماره 1:

درصد ضبط کبد گاو و گوساله کشتارشده به تفکیک استان
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در گاو و گوساله به دلیل کیست هیداتیددرصد کبد ضبطی

نمودار شماره 2:

درصد ضبط ریه گاو و گوساله کشتارشده به تفکیک استان
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نمودار شماره3:

درصد ضبط کبد گوسفند و بز کشتارشده به تفکیک استان

نمودار شماره 4:

درصد ضبط ریه گوسفند و بز کشتارشده به تفکیک استان
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کیست هیداتیدبه دلیل در گوسفند و بز ضبطیکبد درصد 
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زمانی1399-1390 بازه  در  هیداتید  کیست  به  انسانی  مبتالیان  تعداد   :5 شماره  جدول 

تعداد موردهای انسانی کیست هیداتید به تفکیک سال

۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹2 ۱۳۹۳ ۱۳۹4 ۱۳۹5 ۱۳۹6 ۱۳۹7 ۱۳۹8 ۱۳۹۹

627 6۱5 5۰2 56۳ 5۳5 527 5۰5 72۰ 6۰4 ۳44

نمودار شماره6 : تعداد مبتالیان انسانی به کیست هیداتید در بازه زمانی1399-1390
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نمودارهای شماره 7 و 8مقایسه تعداد مبتالیان انسانی کیست هیداتید و درصد ضبط کبد گاو و گوسفند 
به دلیل کیست هیداتید به تفکیک سال. 
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نمودارهای شماره9و 10 مقایسه تعداد مبتالیان انسانی کیست هیداتید و درصد ضبط ریه گاو و گوسفند 
به دلیل کیست هیداتید به تفکیک سال 
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تعداد موردهاي انسانی کیست هیداتید به تفکیک سال
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جدول شماره11 :تعداد مبتالیان انسانی به کیست هیداتید به تفکیک استان

تعداد موارد انسانی کیست هیداتید به تفکیک استان

2۳۰آذربایجان شرقی

۳2۳آذربایجان غربی

284اردبیل

4۰4 اصفهان 

۱2۱البرز

44ایالم

4بوشهر

776تهران

۱5۰چهارمحال و بختیاری

62خراسان جنوبی

8۰2خراسان رضوی

۱58خراسان شمالی

۱8۳خوزستان

2۰زنجان

۱2۳سمنان

۹سیستان و بلوچستان

۱۳۳فارس

۱5۱قزوین

۱۰4قم

۱۳۳کردستان

۱6۹کرمان

۱44کرمانشاه

۱۰کهگیلویه و بویراحمد

27گلستان

55گیالن

22۰لرستان

۹۹مازندران

۱56مرکزی

2هرمزگان

242همدان

۱۰۱یزد
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نمودارهای شماره 12و13: مقایسه تعداد مبتالیان انسانی به کیست هیداتید و درصد ضبط کبد ناشی از 
کیست هیداتید در گاو و گوسفند به تفکیک استان
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نمودارهای شماره 14و 15: مقایسه تعداد مبتالیان انسانی به کیست هیداتید و درصد ضبط ریه ناشی 
از کیست هیداتید در گاو و گوسفند به تفکیک استان
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نتایج:
در بررسی انجام شده توسط نگارنده میزان آلودگی کبد گاوها به کیست هیداتید بین 21/3-0/7 درصد و 

میانگین4/45 و در مورد گوسفندان81/3-0/6 درصد و میانگین 4/05بود. همچنین میزان آلودگی ریه گاوها به 
کیست هیداتید بین 82/5-0/6 درصد و میانگین8/10 و در مورد گوسفندان62/7-0/6 درصد و میانگین6/96 

بود. آلودگی ریه و کبد گاوها نسبت به ریه و کبد گوسفندان بیشتر است.
در این بررسی استان های خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، مازندران، زنجان و خراسان شمالی بیشترین میزان 

آلودگی کبد به کیست هیداتید را در گاو داشته اند.
استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و مازندران بیشترین میزان 

آلودگی ریه به کیست هیداتید را در گاو داشته اند. 
دراستان های اردبیل، مازندران، گیالن، زنجان و آذربایجان غربی  میزان آلودگی کبد گوسفند به کیست هیداتید 

بیشتر از دیگر استان ها بوده است. 
همچنین بیشترین میزان آلودگی ریه به کیست هیداتید در گوسفند دراستان های اردبیل، آذربایجان غربی، 

اصفهان، زنجان و مازندران مشاهده شده است.

نکته: گرچه به طور طبیعی در بیشتر بررسی های انجام شده آلودگی کبد به کیست هیداتید نسبت به ریه در گاو 
و گوسفند به دلیل اولویت درموضعی شدن  الرو انگل در کبد بیشتر گزارش شده است ولی در بررسی گذشته 

نگر انجام شده میزان ضبط ریه که نشاندهنده آلودگی ریه به کیست هیداتید بوده بیشتر از آلودگی کبداست که 
در این خصوص به بررسی های بیشتری نیاز است.

بیشترین موردهای انسانی کیست هیداتید از استان های خراسان رضوی، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، 
همدان و آذربایجان شرقی گزارش شده است)بدون احتساب تهران به دلیل مرکزیت و مراجعه بیماران از دیگر 

استان ها(.

  بیشترین موردهای کبد و ریه گاوی آلوده به کیست هیداتید متعلق به استان های خراسان 
رضوی،اردبیل،آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان شمالی و مازندران بوده است.

بیشترین موردهای کبد و ریه گوسفندی آلوده به کیست هیداتید متعلق به استان های اردبیل، آذربایجان غربی، 
مازندران، اصفهان، گیالن و زنجان بوده است.

از مطالب اشاره شده می توان پیوستگی زیاد بین وجود کیست هیداتید در دام و موردهای ابتالی انسانی را نتیجه 
گیری کرد. همچنین با وجود حاد نبودن سیر بیماری هیداتیدوز در انسان و دام، از نظر توزیع زمانی بیماری با 

افزایش میزان آلودگی در سال های1396 و 1397در دام موردهای کیست هیداتید انسانی نیز افزایش یافته است.

پیشنهادات:

-استان هائی که درصد آلودگی به کیست هیداتید با توجه به منطقه جغرافیائی شان زیاد است باید نسبت به 
بررسی علل افزایش بیماری و بازنگری روش های مبارزه با بیماری در دام ها و همچنین سگ ها اقدام جدی به 

عمل آورند.    

-گسستن چرخه زندگی انگل، شناسائی کیست در الشه و ردیابی واحدها و دام های آلوده.

-در خصوص درمان سگ های گله و صاحبدار و با توجه به میزان آلودگی میزبان اصلی و میزبان های واسط در 
مناطق مختلف طرح مبارزه با اکینوکوکوزیس در سگ بر اساس میزان آلودگی استان های مختلف در 3 گروه 
با آلودگی زیاد، متوسط و کم به شورای پژوهشی سازمان دامپزشکی ارائه شده که در صورت تصویب، عملیات 

اجرائی بر اساس اولویت هر مرحله از طرح به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
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در این ارتباط پروتوکل های درمانی مختلفی بر مبنای میزان آلودگی و اندمیک بودن بیماری پیشنهاد شده است:

1(در استان های با آلودگی کم خوراندن داروی پرازی کوانتل هر 180روز یک بار به میزان5میلی گرم به 
ازای هر کیلوگرم وزن بدن و یا یک قرص برای هر 10کیلوگرم وزن بدن سگ.

2(در استان های با آلودگی متوسط خوراندن منظم قرص پرازی کوانتل در بازه زمانی 90روز یک بار .
3( در استان های با آلودگی زیاد خوراندن منظم قرص پرازی کوانتل در بازه زمانی 45روز یک بار در 8 

مرحله .
نکته:درمناطق بسیار آلوده راهبرد درمانی در یک بازه زمانی10 ساله به شرح ذیل توصیه شده است:

3 سال نخست خوراندن قرص پرازی کوانتل هر 45روز یکبار	 
4 سال بعد خوراندن قرص پرازی کوانتل هر 3 ماه یکبار	 
3 سال پایانی خوراندن قرص پرازی کوانتل هر 6 ماه یکبار.	 

-در صورت مقدور بودن، انجام واکسیناسیون بره و بزغاله ها تا 3 ماهگی . 

از راه های مقابله با اکینوکوکوس در دام ها استفاده از واکسن نوترکیب است. در این واکسن، اکینوکوکوس 
گرانولوزوسEG95( 95 (که در اشرشیا کلی بیان شده است را به همراه یاور در دام های هدف به کار می 

برند. در این واکسن DNA انگل را در باکتری استریل و عاری از عامل های خارجی  E.coli وارد می کنند.  
هدف نهائی واکسیناسیون در برابر اکینوکوکوس گرانولوزوس کاهش انتقال انگل و کاهش انتقال کیست به 

انسان است. 

2 واکسن به فاصله 1 ماه زیرپوستی، در بره و بزغاله محافظت در برابر مواجه بعدی به تخم اکینوکوس را 	 
ایجاد می کند. این واکسن دام هائی را که پیش از واکسیناسیون به الرو انگل مبتال شده اند را درمان نمی 
کند بنابر این توصیه می شود بره های جوان واکسینه شوند. دوره ایمنی در گوسفندان جوان پس از تزریق 

دوم 1 سال است و برای ایمنی دراز مدت واکسن یادآور توصیه می شود.

اقدام های ضروری همراه با درمان سگ های صاحبدار:

-بازرسی بهداشتی گوشت و مصرف درست آالیش در کشتارگاه ها و جلوگیری از خروج غیر قانونی آالیش.
-جلوگیری از ورود سگ به کشتارگاه و در صورت ضرورت محل های مجاور آن. 

-جلوگیری از تغذیه سگ ها با آالیش خام  مانند مصرف آالیش در دامداری و یا تاسیساتی که گوسفند و بز در 
آنجا ذبح می شود.

-شناسنامه دار کردن سگ های بدون شناسنامه 
-قرنطینه تاسیسات دارای دام آلوده.

-کنترل سگ های ولگرد.
-نمونه برداری از گوشتخواران وحشی که در این خصوص آزمایش روباه ها در کالبد گشائی از روش های رایج 

است.
-برخورد قانونی با کشتار قاچاق

-آموزش عمومی مداوم روستائیان و دامپروران با مخاطرات کیست هیداتید.

منابع مورد استفاده : 

1-WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals:
a Public Health Problem of Global Concern, 2015.
 2- Progress on the national echinococcosis control programme in
China: analysis of humans and dogs population intervention during
2004–2014, 2020.
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بررسی فراوانی کیست هیداتید در جمعیت گاو کشتاری شرق استان کرمان
حجت اهلل جعفری دکترای عمومی دامپزشکی، معاون دامپزشکی شهرستان بم، اداره کل دامپزشکی استان کرمان پست 

   hjveterinary@yahoo.comالکترونیک
مسعود اسدی پور کارشناسی ارشد بیوشیمی ، رئیس دامپزشکی شهرستان بم، اداره کل دامپزشکی استان کرمان ، پست 

  asadimasoud78@ gmail.comالکترونیک
زهره وکیلی دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناس اداره کل دامپزشکی استان کرمان، اداره کل دامپزشکی استان کرمان 

  zohrevakili1363@gmail.comپست الکترونیک ،
مقدمه:

  کیست هیداتید از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام درجهان است که بوسیله مرحله 
الروی اکینوکوکوس گرانولوزوس رخ می دهد. درچرخه تکمیلی این انگل گوشتخواران اهلی و وحشی 
به خصوص سگ ها میزبان نهایی می باشند وعلفخواران و انسان میزبان واسط این انگل محسوب می 

شوند)حمزوی، نظری و همکاران،1395: 58-66(. 
عالئم بالینی بیماری هیداتیدوز درحیوانات بستگی به تعداد، اندازه و محل تشکیل کیست ها دارد. وجود 
کیست هیداتید در ریه ها وکبد معمواًل بدون عالمت بوده و بیشتر آلودگی ها در بازرسی پس از کشتار 

مشخص می شوند)حسیني صفا، پسته چیان و همکاران، 1392: 33-38(.
موارد و روش کار:

  در این مطالعه جمعیت گاوهای کشتاری که از مبدا شهرستانهای شرق استان ) بم، ریگان، فهرج 
و نرماشیر(  در کشتارگاه دام بم ذبح گردیدند، بطوریکه در یک بازه زمانی یکساله  تعداد 3654راس 

گاو کشتاری، از ابتدای پاییز 1399لغایت انتهای تابستان 1400مورد بازدید وبررسی کامل الشه، امعاء 
واحشاء قرار گرفتند. 

        
تصاویری از مشاهده کیست هیداتید در ریه وکبد گاو- کشتارگاه دام شهرستان بم 

       

تصاویری از مشاهده کیست هیداتید در طحال وکلیه - کشتارگاه دام شهرستان بم

نتیجه گیری:
  دراین بررسی کیست هیداتید در تعداد 120مورد از 3654مورد گاو کشتاری مشاهده شد )سه و سه دهم 
درصد( و همچنین طی بررسی سالیانه بیشترین آلودگی مربوط به فصل  های سرد سال 76مورد مبتال 
از 120راس گاو کشتاری )63 درصد( و این نسبت در فصل گرما 44 مورد مبتال از 120مورد گاو کشتاری 
)37 درصد( مشخص گردید. همچنین میزان مشاهده کیست برحسب بافت در دام آلوده، در بافت کبد 
55 درصد، ریه 20 درصد، کبد وریه)توام( 25 درصد،  کلیه )توام با کبد وریه( هفت درصد و نیز طحال 
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)توام با کبد وریه( چهار درصد محاسبه گردید.
بحث: 

   در مطالعه ای که مشابه تحقیق فوق در سال 1395در اسد آباد توسط حمزوی و همکاران بر روی 
4000 الشه گاو کشتاری انجام پذیرفت و همچنین بیشترین آلودگی در فصل بهار گزارش گردید و 

بیشترین آلودگی در بافت کبد رویت شد ) حمزوی، نظری و همکاران، 1395: 58-66(.
   در مطالعه ای دیگر طی یک بررسی یکساله طی سالهای 1387تا 1388  از دامهای کشتار شده 
استان اصفهان از بهمن 1391تا مرداد 1392صورت پذیرفت، میزان آلودگی در گاو های کشتاری 

یک و پنج صدم درصد گزارش گردید ) حسیني صفا، پسته چیان و همکاران،1392: 33-38(.
  همچنین طی مطالعه ای  که توسط مهدی پارویز ومهدی رضایی و همکاران در کشتارگاه خمین 
استان مرکزی بر روی 523 گاو انجام پذیرفت، کیست هیداتید در سه و یازده صدم درصد گاوهای 
کشتاری رویت شد و درصد آلودگی در کبد پنج و دو صدم درصد و در ریه پنج و چهل و یک صدم 
)Mehdi Pareviz, 2013(درصد و در هر دو  اندام دو و نود و چهار صدم درصد گزارش گردید

  هرچند نتایج مطالعه ما از حیث تعداد دام مبتال با تحقیق آخر اشاره شده در کشتارگاه خمین قرابت 
دارد لکن همانطور که در آمار و نتایج تحقیقات فوق مشخص است، درایران به دلیل تنوع اقلیمی 
و پراکنندگی میزبانان انگل، شیوع آلودگی به کیست هیداتید در مناطق مختلف کشور متفاوت می 
باشد)حمزوی، نظری و همکاران، 1395: 85-66(، همچنین در این مطالعه همچون مطالعات دیگر 

بافت کبد بیشترین موارد رویت کیست را داشت.
  باتوجه به نتایج حاصله از این تحقیق، نظر به ماهیت زئونوز بودن بیماری و همچنین آسیب های 
اقتصادی در کاهش راندمان تولید دام، پیشنهادمی گردد اقداماتی از قبیل کنترل سگ های ولگرد، 
معدوم سازی الشه یا امعاء و احشا دامهای آلوده، درمانهای ضدانگلی در تمامی سگ های صاحب دار 
و نیز در دامهای اهلی و همچنین آموزش صاحبان سگ ها در زمینه تغذیه صحیح و افزایش سطح 
اطالعات دامداران و عشایر در خصوص تامین علوفه مصرفی دام از مکان های مطمئن در برنامه 

های آموزشی و فنی سازمان دامپزشکی قرار گیرد.

    منابع مورد استفاده : 
در  هیداتیک  کیست  آلودگی  میزان   " وهمکاران)1395(  نظری  ناصر  حمزوی،  یزدان   -   1
دامهای کشتار شده در کشتارگاه اسدآباد طی سالهای94-13931"، مجله علمی پژوهان، دوره 

14، شماره  سه، صفحات 58-66.
2  -  احمد حسیني صفا، نادر پسته چیان و همکاران )1392( " ارزیابی وضعیت کیست هیداتید 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پزشکی  علوم  مجله    ، اصفهان"  کشتارگاه  شده  کشتار  های  دام  در 

دوره23، ویژه نامه یک، صفحات33-38.
3- Mehdi Pareviz1و Mohammad Rezaei2 )2013( “ 
Prevalence of Hydatidosis in slaughtered herbivores in 
Khomein Markazi province, Central Part of  Iran”, Iranian 
journal of health sciences: 1)2(: 83-88.
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لزوم توجه به انگل لینگواتوال سراتا در کالبدگشایی دام و بازرسی های کشتارگاهی
حجت اهلل جعفری دکترای عمومی دامپزشکی، معاون دامپزشکی شهرستان بم، اداره کل دامپزشکی استان کرمان

  hjveterinary@yahoo.comپست الکترونیکی 
زهره وکیلی دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناس روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، اداره کل دامپزشکی 

استان کرمان
  zohrevakili1363@gmail.comپست الکترونیکی 

مقدمه:

لینگواتوال سراتا یک پنتاستوم مشترک بین انسان و حیوان و متعلق به راسته پنتاستومیدا از شاخه بندپایان می باشد 
که می تواند در مرحله بلوغ و الروی و غالبًا در شکل مرحله سوم باعث بروز بیماری پنتاستومیازیس یا سندروم 
هالزون یا مارارا در حلق و بینی انسان گردد. این موجودات به گروهی از بندپایان استحاله یافته کرمی شکل تعلق 
دارد که دو جنس لینگواتوال و آرمیلیفر از این موجودات از نظر پزشکی حائز اهمیت هستند )منتظری و همکاران،1375: 20-24(.   
آلودگی به انگل مذکور در آسیا وآفریقا شیوع داشته و بیشترین میزان آن درخاورمیانه گزارش شده است و به لحاظ 
شکل ظاهری شبیه کرمهای پهن بوده و به سبب شکل ظاهری به کرم زبانی شکل معروف می باشد البته آن را 
به نام پنتاستوموم دنتیکوالتوم نیز نامیده اند و این به جهت آن است که این انگل در انتهای خود، دهانی دارد که 
در اطراف آن چهار زائده قالب مانند وجود دارد )حسن زاده، 1392: 1064-1059(.  اندازه نرها یک و هشت سانتی 
متر تا دو متراست و ماده ها هشت تا 13سانتی متر طول دارند اندازه تخم ها به طور تقریبی 70 تا 90 میکرون می 

باشد ماده ها حداقل دو سال زنده می مانند و میلیون ها تخم تولید می کنند )رسولی، 1387 :295-301(.

چرخه زندگی انگل:

تخم توسط میزبانان واسط مناسب نظیر نشخوارکنندگان اهلی دریافت شده والروها در روده آنها آزاد می شوند 
سپس الرو دیواره روده را سوراخ کرده وبه عقده های لنفاوی مزانتر،کبد، ریه، طحال و یا دیگر بخش های بدن 
دام مهاجرت می کنند و درآنجا به صورت نوچه عفونت زا درمی آیند)آخوند زاده بستی، 1389: 95-93و121-124(. 
نوچه این انگل تا 500 میکرون طول دارد وپس از شش تا نه مرتبه پوست اندازی در داخل یک کیست حاوی 
مایعات غلیظ قرار می گیرد و نوچه های عفونی پس از بلعیده شدن توسط یک میزبان نهایی به بخش های فوقانی 
دستگاه گوارش متصل می شوند و یا به سرعت از معده به این بخش ها مهاجرت می کنند و در نهایت به ناحیه 

بینی – حلقی می رسند)رسولی، 1387 :295-301(.

معمواًل شیوع آلودگی در نشخوارکنندگان کوچک ) بز وگوسفند( از نشخوارکنندگان بزرگ ) گاو وگاومیش( بیشتر 
است علت باالتربودن شیوع آلودگی در نشخوارکنندگان کوچک به شیوه تغذیه و نحوه پرورش آنها برمی گردد زیرا 
آنها بیشتر در مراتع و در تماس با سگ ) میزبان نهایی انگل( پرورش می یابند. از سوی دیگر پوزه آنها طی چرا 
تماس بیشتری با خاک دارد وگاهی از ریشه گیاهان تغذیه می کنند. بنابراین باتوجه به احتمال آلودگی خاک ها به 
مدفوع سگ های مبتال به لینگواتولیازیس، دامهای کوچک نسبت به گاو وگاومیش بیشتر درمعرض آلودگی قرار 

می گیرند )آخوند زاده بستی، 1389: 95-93 و121-124(.

نحوه بیماری زایی درانسان:

انگل بالغ در مجاری و سینوس های بینی میزبان نهایی شامل گوشتخواران بویژه سگ سانان وگاهی نیز انسان 
زندگی می کند و تخم های تولید شده با ترشحات بینی و یا از طریق مدفوع درمحیط پخش شده و سبب ایجاد 
آلودگی در میزبانان واسط شامل انسان و نشخوارکنندگان و یا سایر دام ها می شوند بنابراین انسان هم به عنوان 

میزبان واسط و هم میزبان اصلی محسوب گردیده و آلودگی را به دوشکل کسب می نماید:

یا  به مدفوع  آلوده  مانند میوه وسبزیجات  آلوده  با آب ومواد غذایی  انگل همراه  اثرخوردن تخم های  بر  الف-   
ترشحات تنفسی گوشتخواران مبتال به لینگواتولوزیس

 ب: از طریق مصرف کبد، ریه ویا احشاء خام حیواناتی مانند گاو، گوسفند، بز و سایر علفخواران )حسن زاده، 1392: 
.)1059-1064
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تشخیص آزمایشگاهی در دامپزشکی:

از مهمترین روش های تشخیص این انگل در دامپزشکی روش هضمی است که محلول هضمی شامل 5 گرم آنزیم پپسین 
به همراه 25 میلی لیتر اسیدهیدروکلریک 37درصد دریک لیتر آب تهیه می شود، سپس باقی مانده نمونه ها را هریک بطور 
جداگانه در یک ظرف درب پوش دار قرار داده و محلول هضمی به آن اضافه می شود تا ظرف بطور کامل پر شود و بعد ازآن 
درپوش ظرف بسته می شود و به مدت 24ساعت درانکوباتور در دمای 37درجه سانتی گراد قرار داده می شود وپس از گذشت 
24ساعت ظروف دربسته از انکوباتور خارج شده و محتویات آنها در یک پتری دیش قرارداده وعملیات جستجوی نوچه به شیوه 

مذکور انجام می پذیرد)رسولی، 1387 :295-301(.

نشانه های بالینی در کالبدگشایی دام و بازرسی کشتارگاهی:

آلودگی عقده های لنفاوی مزانتر به تورم و تغییر رنگ آنها )تیره و یا قرمز( منجر می شود، بنابراین برش و معاینه ظاهری 
عقده های لنفاوی مزانتر تا حدود زیادی میزان احتمال وجود نوچه لینگواتوالسراتا درآالیش های خوراکی را تعیین می کند 
زیرا محل استقرار نوچه انگل در نشخوارکنندگان در داخل عقده های لنفی مزانتر است بطوریکه درصورت آلودگی هر یک از 
آالیش های دام کشتاری، عقده های لنفاوی مزانتر نیز به احتمال قریب به یقین آلوده هستند البته عکس این موضوع صادق 
نیست. از سوی دیگر وجود نوچه انگل درآالیش های دامی در برخی موارد به ایجاد ندول های ریز کمتر از یک سانتی متر و 
به رنگ سفید یا قرمز منجر می شود که این نکته باید درحین بازرسی پس از کشتار مورد توجه قرار گیرد. موضوع حائز اهمیت 
دیگر این است که میزان شدت آلودگی نسبت مستقیمی با سن دام ها دارد ودامهای جوان کشتاری به ندرت مبتال می شوند، 
بنابراین باید در بازرسی آالیش های خوراکی مربوط به دامهای مسن تر دقت وحساسیت بیشتری به عمل آورد)آخوند زاده 

بستی، 1389: 95-39و121-124(.

تصویر۱: مشاهده نوچه انگل لینگواتوال سراتا، در کبد های دو الشه بز کشتاری – کشتارگاه دام بم

کنترل و پیشگیری: 

 به منظور پیشگیری از لینگواتولوز راه هایی از جمله موارد زیر را می توان نام برد: 

- جلوگیری از مصرف احشاء علفخواران یا دیگر میزبان های واسط نظیر جوندگان توسط سگ ها 

- معدوم کردن اندام های آلوده وسوزاندن عقده های لنفاوی مزانتریک به عنوان مهم ترین قسمت آلوده کننده

- قالده کردن سگ ها و جلوگیری از تماس مستقیم سگ های خانگی با سگ های گله

- جلوگیری از تماس سگ با آب و سبزیجات و علوفه مورد مصرف انسان و حیوانات 

- آموزش بهداشت، کشتار دام ها در کشتارگاه بهداشتی، جلوگیری از کشتار قاچاق وغیر قانونی6- عدم مصرف جگر خام 
وکنترل بهداشتی بر مواد غذایی با هر دو منشا حیوانی وگیاهی)بهرامی، 1390: 60-56 (.

منابع مورد استفاده :

1-منتظری عباس، جمالی رسول،  کاظمی عبدالمحسن )1375( "  گزارش دو مورد آلودگی انسانی به لینگواتوال 
سراتا )Linnguatula serrata)  یا سندرم هالزون در تبریز"،  جلد 55 شماره 3 و 4 صفحات 42-02.

2 -  رسولی سهراب و همکاران  )1387( "بررسی میزان آلودگی کلیه و طحال نشخوارکنندگان اهلی به نوچه 
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لینگواتوال سراتا درکشتارگاه ارومیه"،  مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد تبریز  ، دوره: 2، شماره: 4 ، 
صفحات295-301

3-  حسن زاده خانباغی علی ، رنجبربهادری شاهرخ، حقوقی راد ناصر )2931( "  بررسی وقوع لینگواتولوزیس 
در نشخوارکنندگان کوچک کشتارشده درکشتارگاه شهریار"،  نشریه مقایسه ای ، علمی وپژوهشی، 

سال دهم، شماره 4و1059-1064

بهادر )9831(" اصول بهداشت گوشت  و دکتر  حاجی محمدی  افشین  بستی  زاده  آخوند  تالیف دکتر   -4
وکشتارگاه های دامی" ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول صفحات95-39و121-124.

انگل  به  آلودگی  میزان  بررسی   "  )0931( علی  کرمانجی  شهناز،  زاده  یوسفی  محمد،  علی  بهرامی   -5
لینگواتوال سراتا در سگ های ولگرد وگله در شهر ایالم"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 

دوره نوزدهم، شماره 2، صفحات60-65.
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مقاومت ضدمیکروبی

کامبیز امجدی گلپایگانی دکتری عمومی دامپزشکی، معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان 
 kambizvet@gmail.com پست الکترونیک

محمد صیدی دمیه دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناس تشخیص و درمان اداره دامپزشکی شهرستان بندر لنگه، اداره 
کل دامپزشکی استان هرمزگان

dr.saydi@gmail.com پست الکترونیک 
عوامل ضدمیکروبی داروهایی هستند که برای بیماریهایی که بویژه توسط باکتری ایجاد می شوند 
استفاده می گردد. این داروها برای سالمت انسانها و حیوانات ضروری می باشد ولی در سالهای اخیر 
نشان داده شده است که برخی از باکتریها یک مقاومت کامل و یا نسبی نسبت به عوامل ضدمیکروبی 
گوناگون پیدا کرده اند. این پدیده مقاومت ضدمیکروبی )AMR( نامیده شده است که نگرانی های را 
در زمینه سالمت انسان و حیوان برانگیخته است. بسیاری از کارها برای بهبود سالمت حیوانات به 
دسترسی و مناسب بودن کیفیت داروهای دامپزشکی و به طور برجسته عوامل ضدمیکروبی بستگی 
دارد. سالمت حیوان جزء کلیدی سیاست های بهبود رفاه حیوانات، امنیت و سالمت غذایی می باشد. 
سازمان جهانی بهداشت دام)OIE( بر این باور است که دسترسی کافی به عوامل ضدمیکروبی برای 
درمان بیماریهای حیوانات حیاتی است ولی این سازمان تاکید دارد که ضروری است این دسترسی 
منظم از طریق مداخله دامپزشکان خبره-که اخالق حرفه ای آنها همانطور که در قانون مقرر شده است 

مورد تایید نهادهای قانونی دامپزشکی ملی باشد- صورت پذیرد.
نکات کلیدی:

درمان بیماریهای باکتریایی انسانی و حیوانی با عوامل ضدمیکروبی بعنوان یک ضرورت عمومی در 
جهان محسوب می شود. مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی بایستی با همکاری بین سازمان های متولی 
بهداشت انسان، بهداشت دام و محیط زیست صورت پذیرد. دسترسی و استفاده معقول و مسئوالنه 
که  خبره  دامپزشکان  توسط  و  پذیرد  منظم صورت  بصورت  باید  حیوانات  برای  عوامل ضدمیکروبی 

اخالق حرفه ای آنها توسط نهادهای قانونی دامپزشکی، تایید شده است تحت پایش قرار گیرند.
تعهد بلندمدت سازمان جهانی بهداشت دام:

مانند  دامپزشکی  محصوالت  روی  بر  دام  بهداشت  جهانی  سازمان  که  است  سال  ده  مدت  به 
ضدمیکروبها از طریق همایش های بین المللی بطور فعاالنه کار می کند. سازمان جهانی بهداشت دام 
در ارتباطی تنگاتنگ با شبکه متخصصین جهانی - یکصد و هشتاد کشور عضو  و همکاران بین المللی 
اش یک استراتژی برای محصوالت دامپزشکی تدوین کرد. سازمان جهانی بهداشت دام بدنبال کنترل 
محصوالت، مجوز، ورود و پخش عوامل ضدمیکروبی و نظم بخشیدن استفاده آنها در حیوانات از طریق 
این  همچنین  باشد.  می  یافته  سازمان  دامپزشکی  متخصصین  و  ماهر  شاغلین  کافی،  قوانین  وضع 
سازمان کشورهایی را به کمک نیاز دارند از طریق برنامه های همبستگی بین المللی حمایت می کند.

هماهنگی بین بخشی، جهانی:
از سال 0102 سازمان جهانی بهداشت دام در کنار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان 
بهداشت جهانی، در همکاری سه جانبه مسئولیتهای خاص خود را در مبارزه علیه بیماری ها با سالمت 
باال و تاثیرات اقتصادی به ویژه بیماریهای مشترک از طریق پیاده سازی نظریه سالمت واحد را تصریح 
نمودند. مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی یکی از اولویتهای این سه سازمان است. عملیات های سه جانبه 
و  میان  کوتاه،  قسمت  در سه  مقاومت ضدمیکروبی  با  مبارزه  برای  هماهنگ  های  استراتژی  شامل 

بلندمدت در سطوح جهانی و حمایت از اجرای آن در سطوح ملی و منطقه ای می باشد.
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آنها برای خود اهداف ذیل را قرار دادند:
• اطمینان از اینکه عوامل ضدمیکروبی اثرات خود را حفظ نموده اند	
• تشویق استفاده معقول و مسئوالنه عوامل ضدمیکروب	
• تسهیل نمودن دسترسی به داروهای با کیفیت	

همچنین سازمان جهانی بهداشت دام با بسیاری از سازمان های بین المللی دیگر مثل کمیسیون 
کدکس آلیمنتاریوس ) Codex Alimentarius ( که همتایان کلیدی برای مبادله اطالعات 

و تدوین توصیه ها می باشند، همکاری می کند.
مقاومت ضدمیکروبی، یک نگرانی چند بخشی و جهانی:

انسان و  از عوامل ضدمیکروبی برای حفظ سالمت  اخیر استفاده  آنجایی که در دهه های  از 
با ظهور سریع مقاومت ضدمیکروبی  دنیا  قرار گرفته است،  استفاده  حیوان بصورت گسترده مورد 
مواجه شده است، از طرفی کشف درمانهای جدید همگام و متعادل با کشف باکتری هایی که مسبب 
برخی از بیماریهای شدید انسان و حیوان هستند، نمی باشد. پس بنابراین ضروری است از تاثیر 
غذایی،  سالمت  تضمین  و  انسان  سالمت  از  حمایت  حیوانات،  درمان  برای  ضدمیکروبی  عوامل 

اطمینان کافی حاصل گردد. 
جهانی شدن تجارت مواد غذایی همانند گردشگران درمانی و عادی سبب پراکنش باکتریهای 
رفتارهای  گرفته:  انجام  محلی  بصورت  که  کنترلی  اقدامات  علیرغم  است.  شده  جهان  در  مقاوم 
مخاطره آمیز یک کشور اثربخشی و دسترسی جهانی به آنتی بیوتیک ها را می تواند به خطر بیاندازد.

سالمت واحد از ضروریات است:
منشاء بسیاری از عوامل بیماری زای خطرناک انسان از حیوانات است: باکتریهای مشابهی بین 
انسان ها و حیوانات مشترک هستند که الزم است تا در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای با آنها 
مبارزه گردد. در نتیجه مهار ظهور مقاومت ضدمیکروبی نیازمند یکسری از استراتژی های هماهنگ 
میان  هماهنگی  بخشیدن  بهبود  منظور  به  شده  طراحی  اقدامات  همچنین  و  جهانی  چندجانبه 
سیاستهای سازمان های متولی بهداشت انسان، بهداشت دام و محیط زیست می باشد. به منظور 
حفظ سالمت حیوانات، استفاده معقول و مسئوالنه از عوامل ضدمیکروبی برای دستیابی به اثربخشی 

درمانی شان ضروری است. 
اهداف اتخاذ شده توسط سازمان جهانی بهداشت دام از طریق تدوین استانداردهای بین دولت ها 
که بوسیله حمایت شبکه هایی از تخصص و تجارب توسعه یافت و توسط صد و هشتاد کشور عضو 

بطور آزادانه مورد قبول واقع شد.
برنامه عملیات جهانی برای مقاومت ضد میکروبی:

اخیرا سازمان جهانی بهداشت دام کمک بزرگی به برنامه عملیات سازمان بهداشت جهانی برای 
مقاومت ضدمیکروبی که در سال 5102 تصویب شد نموده است، تا زمانی که ممکن است از درمان 
بیماریهای عفونی با عوامل ضدمیکروبی با کیفیت و موثر اطمینان حاصل شود. با پیشنهاد عملیات 
کلیدی که در پنج تا ده سال آتی اجرا گردد این برنامه بر اهمیت استانداردهای بین المللی سازمان 
جهانی بهداشت دام تاکید دارد و از اجرای آن توسطسازمان جهانی بهداشت دامبعنوان یک پایگاه 
جهانی در زمینه استفاده از عوامل ضدمیکروبی در حیوانات حمایت بعمل می آورد. 081 کشور عضو 
سازمان جهانی بهداشت دام متعهد شدند که از طرح شفافیت که در ماه می 5102 به اتفاق آرا به 

تصویب رسید، حمایت کنند.
:OIE  استانداردهای بین المللی

به مدت ده سال است که استانداردهای بین المللی سازمان جهانی بهداشت دام در خصوص 
استفاده معقول و مسئوالنه عوامل ضدمیکروب در حیوانات آبزی و خشکی زی را منتشر نموده است. 
این متون در ماه می 5102 بصورت کامل بروزرسانی شده و استفاده از عوامل ضدمیکروب، برنامه 
های مراقبتی و ارزیابی خطر درخصوص ظهور یا گسترش مقاومت باکتریایی در حیوانات را پوشش 
می دهد. همچنین استانداردهای بین المللی سازمان جهانی بهداشت دام مربوط به لیست ضدمیکروب 

های مهم دامپزشکی را منتشر نمود.
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تنظیم کردن و پایش استفاده از عوامل ضدمیکروب در زمین:
موفقیت مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی به پیاده سازی استراتژی های جهانی بوسیله مقامات سالمت 
عمومی، دامپزشکی و محیط زیست در بین همه کشورهای پنج قاره بستگی دارد. با احترام به سرویس های 
بهداشت دام، پیاده سازی استانداردهای سازمان جهانی بهداشت دام در سطوح ملی به عوامل زیر بستگی 

دارد:
قانون گذاری مناسب استفاده عوامل ضدمیکروب

حکمرانی خوب سیستم های ملی سالمت دام
ساماندهی حرفه دامپزشکی مطابق با قانون 

اطمینان از حکمرانی خوب سرویس های دامپزشکی از طریق قانونگذاری مناسب:
استفاده  به فروش رسیده و  بدون محدودیت  بتوانند  نیستند که  بیوتیک ها محصوالت معمولی  آنتی 
گردند. فروش آنتی بیوتیک ها بایستی بوسیله قانون ساماندهی شود و مجازات های شدیدی برای توزیع 

داروهای تقلبی در نظر گرفته شود. 
به عالوه سازمان جهانی بهداشت دام، مدافع ساماندهی حرفه دامپزشکی بوسیله قانون می باشد به 
منظور اینکه از اخالق حرفه ای و حکمرانی خوب سرویس های دامپزشکی اطمینان حاصل شود. از این رو 
قانونی  نهادهای  اجرای  و  ایجاد  های  برنامه  و  المللی  بین  استانداردهای  دام،  بهداشت  جهانی  سازمان 
دامپزشکی ملی و منطقه ای که به موجب قانون دارای قدرت کنترل صالحیت ها، اخالق، تعالی     حرفه 

ای و محرومیت شاغالنی هستند که رفتار آنها غیراستاندارد است، را  توسعه می دهد.
ارتقای تعالی در حرفه دامپزشکی:

حرفه دامپزشکی که ترکیبی از شاغلین هر دو بخش دولتی و خصوصی می باشد نقش حیاتی را در 
ایفا می کند.  اینگونه محصوالت  به خصوص در کنترل نسخه و تحویل  با مقاومت ضدمیکروبی  مبارزه 
بنابراین سازمان جهانی بهداشت دام، دستورالعمل های مربوط به آموزش های اولیه دامپزشکی که برای 

سازماندهی حرفه ای افراد با تحصیالت باال ضروری است، ارائه نموده است.
برنامه های ظرفیت سازی برای سرویس های ملی دامپزشکی:

همبستگی بین المللی برای کمک به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای اعمال استانداردهای 
سازمان جهانی بهداشت دام، قانون گذاری الزم، سازمان ها و منابع انسانی و مالی حیاتی است. بنابراین 
سازمان جهانی بهداشت دام پیشنهاد دائمی برای کمک به بهبود عملکرد سرویس های دامپزشکی را عمدتًا 
از طریق سنجش عملکرد سرویس های دامپزشکی )PVS( ارائه می دهد. عالوه بر این سازمان جهانی 
بهداشت دام، نمایندگان کشورهاکه توسط دولتمران آنها تعیین شده اند را آموزش می دهد و به هم ارتباط 
می دهد تا اینکه آنها قوانین تولید، واردات، توزیع و استفاده در محصوالت دامپزشکی و پایش مصرف آنتی 
بیوتیک ها را طرحی و یا اصالح نمایند. نمایندگان کشورها به نمایندگان ملی سازمان جهانی بهداشت دام 

کمک فنی می کنند.
چالش های پیشرو:

نیاز به تعهد و سرمایه گذاری در سطح ملی دارند.  به منظور پیاده سازی استراتژی جهانی، کشورها 
بایستی همکاری بین المللی برای اطمینان از مقررات موثر تولید، واردات، مجوز، توزیع و مصرف عوامل 

ضدمیکروبی در سطح دنیا فعال باقی بماند.
پایش مصرف عوامل ضدمیکروبی:

امروزه در بسیاری از کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته عوامل ضدمیکروبی بصورت مستقیم یا 
غیرمستقیم بطور گسترده ای به ویژه بدون محدودیت دردسترس می باشند. اخیرا سازمان جهانی بهداشت 
دام یک ارزیابی بر روی 031 کشور انجام داد و مشخص شد در بیش از 011 کشور هنوز قانون مربوط به 
شرایط مناسب واردات، تولید و مصرف محصوالت دامپزشکی مشتمل بر عوامل ضدمیکروبی وجود ندارد. 
در نتیجه این محصوالت به مانند کاالهای معمولی در گردش است و گاها جعلی هستند. تا به امروز یک 
سیستم مراقبت هماهنگ برای گردش گسترده عوامل ضدمیکروبی وجود ندارد. هر چند این اطالعات برای 
پایش و کنترل منشاء داروها -به دست آوردن اطالعات قابل اعتماد در مورد واردات ، رهگیری گردش و 
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ارزیابی کیفیت محصوالت در گردش ضروری است. در این رابطه سازمان جهانی بهداشت دام کشورهای عضو را موظف کرده 
است که اطالعاتی را که در حال از دست رفتن است جمع آوری نموده و پایگاه داده جهانی برای پایش مصرف ضدمیکروبی به 
مانند سامانه جهانی اطالعات بهداشت دام)WAHIS( ایجاد نمایند. همچنین این الزام بوسیله سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد و سازمان بهداشت جهانی در چارچوب برنامه جهانی مقاومت ضدمیکروبی سازمان جهانی بهداشت دام مورد حمایت قرار 
گرفته است. این پایگاه داده ها یک بستر مناسب برای سه ارگانی می باشد که در راستای مبارزه با مقاومت ضدمیکروبی فعالیت 

می کنند.
پیشگیری بهتر از درمان است:

سازمان جهانی بهداشت دام مدافع سیاست هایی است که حداقل پوشش دامپزشکی را فراهم می آورد تا از مراقبت سالمت 
دام که تشخیص زودهنگام بیماری های اپیزوتیک بالقوه )از جمله بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام( و واکنش سریع برای 
آنها در منطقه طغیان است، اطمینان حاصل گردد. همچنین حداقل پوشش دامپزشکی سطح عمومی سالمت دام ها و  مهار 

استفاده عاقالنه، مناسب و محدود محصوالت دامپزشکی مانند آنتی بیوتیک ها را تضمین می کند.
حمایت از تحقیقات در مورد درمان های جایگزین آنتی بیوتیک ها:

سازمان جهانی بهداشت دام از تحقیقات در مورد جایگزین آنتی بیوتیک ها )به ویژه واکسن ها( حمایت می کند و در سال 
2021 میزبان سمپوزیوم در این خصوص بوده است که بوسیله اتحاد بین المللی برای استانداردسازی بیولوژیکی )IABS( و 

دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده )USDA( سازماندهی شده بود.
منابع مورد استفاده :

	• AMR portal
	• Antimicrobial agents and antimicrobial resistance
	• Aquatic Code (Chapter 6.2, Chapter 6.3, Chapter 6.4 and Chapter 6.5)
	• FAO/OIE/WHO factsheet on antimicrobial resistance
	• OIE List of Antimicrobial Agents of Veterinary Importance (drafted by the 

OIE and updated in 2015)
	• Proceedings of the OIE Global Conference on the Responsible and Prudent 

Use of Antimicrobial Agents for Animals (March 2013)
	• Resolution No. 26: Combating Antimicrobial Resistance and Promoting the 

Prudent Use of Antimicrobial Agents in Animals (adopted in May 2015)
	• Terrestrial Code (Chapter 6.6, Chapter 6.7, Chapter 6.8, Chapter 6.9 and 

Chapter 6.10)
	• Terrestrial Manual (Guideline 3.1)
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  استفاده از فوم آتش نشانی در معدوم سازی پرندگان در زمان شیوع بیماری
 مصطفیکنار کوهی دکترای عمومی دامپزشکی مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان

Head.khuzestan@ivo.irپست الکترونیک   
 شیرین زندی دکترای عمومی دامپزشکی  کارشناس  بررسی ، مبارزه و مراقبت بیماری های ویروسی طیور اداره

 کل دامپزشکی استان خوزستان
zandishirin77@gmail.comپست الکترونیک 

 سید منصور موسوی نسب دکترای عمومی دامپزشکی  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی  اداره
کل دامپزشکی خوزستان

mansour76vet@gmail.comپست الکترونیک 
خالصه:

 استفاده از فوم آتش نشانی در معدوم سازی جوجه های گوشتی ،بوقلمون ،پولت تخم گذار و مرغ
 تخم گذار و مرغ مادری که در بستر نگهداری می شود معموال استفاده می گردد .یکی از مزایای

 استفاده از فوم آتش نشانی این است که تماس انسان با پرندگان الوده را به حداقل می رساند.فوم
             آتش نشانی اولین بار در نوامبر 2006 توسط سازمان خدمات بازرسی  و بهداشت  حیوانات و

 گیاهان ایاالت متحده)USDA-APHIS) در موارد شیوع بیماری های عفونی مانند انفلوانزای
 پرندگان و یا در زمانی که ساختمان مرغداری در اثر بالهای طبیعی مانند طوفانهای شدید و زلزله

 آسیب دیده اند تایید گردید.خدمات کشاورزی ایاالت متحده اعالم کرد  که فوم می تواند جایگزین
 مناسبی برای دی اکسید کربن به منظور خفه کردن پرندگانی که در بستر پرورش می یابند باشد

 مزایای معدوم سازی پرندگان با فوم:
 از بین بردن تعداد زیادی از طیور در زمان کوتاه در زمان شیوع بیماری و جلوگیری از انتشار

 بیماری  به سایر گله ها
 در زمانی که بیماری توانایی زئونوز شدن دارد ،کمترین تماس با پرنده  در این روش صورت می

گیرد
 استرس کمتر به پرنده بیمار و جلوگیری از تقال کردن آن  و پخش الودگی در محیط

کاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز
فوم می تواند منافذ ریز و کوچک و درزها را پر کرده و تا ارتفاع مورد نیاز را بپوشاند.

کاهش ایجاد گرد و غبار و پاتوژنهای که با هوا منتقل می شوند
 می توان به فوم  ضد عفونی کننده مناسب اضافه کرد و همزمان عملیات ضدعفونی کردن و

کاهش پراکندگی گرد و خاک را افزایش داد .
زمان عملیات تمیز کردن و پاک کردن بافوم حداقل می باشد.

 استفاده از فوم در کنار مزایا معایبی را نیز برای ان ذکر کرده اند
ممکن است در همه جا در دسترس نباشد

آموزش پرسنل در استفاده از فوم ممکن است کامل نباشد
 فقط برای پرندگان پرورشی بر روی بستر قابل استفاده است و برای پرندگان در قفس امکان پذیر

نیست.
اثر بخشی:

 95درصد پرندگان در 7 دقیقه تلف می شوند و برای معدوم سازی 100درصد پرندگان زمان
15دقیقه ای الزم است.

اندازه حباب فوم مورد نیاز  :
 برای استفاده از فوم باید غلظت آن را به حدود غلظتی شبیه کف اصالح صورت رساند .اندازه

 حبابهای فوم نباید بیش از 0/625اینچ باشد. حباب های بزرگتر از1:3اینچ )0/33اینچ( ممکن است
مرگ 100درصد پرندگان را سبب نگردد.

این سایز از حباب  ممکن است در هنگام کار سریع بترکد و کارایی الزم را نداشته باشد.
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میزان  کف مورد نیاز :
 ابتدا باید پرنده های مورد نظر را محدود کرد که بینشان جای خالی نداشته باشند که بخواهند حرکت

 کنند.و تمام محل مرغداری  و ساختمان و وسایل اطراف را  با غلظت مناسب و پایداری مناسب از
کف پر کرد تا کف مورد نظر  تمام پرندگان را به آسانی تا باالی سر در بر گیرد.

میزان غلظت کف :
 غلظت فوم تولید شده در یک واحد محلول بر اساس میزان آب مورد استفاده مشخص می شود .در

 فوم خشک ، در تولید کف،  آب کمتری استفاده میشود در این صورت  ،کف خشک بوده و میزان فوم
 مورد نیاز بیشتر می گردد که برای کار سخت تر است .در فوم مرطوب  از آب بیشتری در تولید کف

 استفاده شده است . در این صورت  نسبت فوم کمتر شده که  ممکن است عمق و ارتفاع کافی را
 پرنکرده و به خاطر سنگین شدن حالت سیال  پیدا کند و کف جریان پیدا می کند .ایده آل ترین حالت

 فوم حالت متوسط یا نیمه مرطوب  است که نسب فوم به آب آن بین1:25  تا1:140می باشد.
 عوامل موثر بر استانداردهای سازمان خدمات بازرسی  و بهداشت  حیوانات وگیاهان

ایاالت متحده برای تولید و استفاده از  فوم:
درجه پایداری کف که بستگی به دما ،رطوبت هوا،سختی اب ،باد و نوع وسیله و تجهیزات دارد

 ارتفاع کف مورد نیاز که بستگی به گونه و نوع و سن  پرنده دارد  که باید حداقل 6 اینچ باالی سر
 پرنده قرار گیرد

حداقل زمان پخش فوم روی پرنده ها 30 دقیقه است.
  برای تهیه فوم  باید میزان کافی آب در اختیار باشد. کیفیت آب مانند نمکهای جامد غیر محلول

،سختی و PH  روی کیفیت فوم اثر می گذارد.که باید مورد توجه قرارگیرد
 انواع تولید کنننده های فوم:

  سیستم نازل)دستی( :به صورت دستگاهی است که  شلنگ آن  با دست گرفته می شود . در این
سیستم نسبت فوم به اب  1:35می باشد .

  سیستم ژنراتوری :در این سیستم با فشار بیشتر کف خارج می شود و نسبت آب به فوم )1:135
تا1:120( می باشد . در این  سیستم میزان آب مورد نیاز و پرسنل کمتر می باشد .

تجهیزات مورد نیاز جهت تولید  فوم:
 سیستم توزیع فوم: این سیستم دارای دو بخش سیستم دیجیتالی و کنترل کیفیت فوم می باشد

2-پمپ:برای این کار به پمپی با دبی  250gpm  و حداقل فشار psi 150 نیاز است
 قطر شلنگ: اندازه شلنگ باید به طور معمول 1/5اینچ باشد .

 طول شلنگ:  می تواند بر قدرت فشار کف خروجی اثر بگذارد. براورد شده هر 100 فوت شلنگ
1/5اینچی ، 25psi فشار را کاهش می دهد.

 سیستم مانیتورینگ  سایز حباب را تعیین میکند
  آب :  دبی آب )gpm( و فشار آب )psi(که در اینجا  انتخاب پمپ مورد نیاز اهمیت دارد

 هرچه فشار اب باالتر باشد سایز حباب را می ترکاند  و هرچه فشار کمتر باشد میزان اب زیادی نیاز
است.

غلظت فوم اضافه شده به دستگاه 1  تا 0/3درصد می باشد. 
هوا : می توان از گاز خنثی )بی اثر(،گاز بیهوشی ،دی اکسید کربن در این دستگاه استفاده کرد.

زمان مرگ پرندگان در گونه های مختلف:
در گونه های مختلف زمان مرگ ارام متفاوت می باشد در تحقیق و مطالعه ای  که در دانشگاه

 Delawere صورت گرفت زمان مرگ پرندگان مطابق جدول ذیل نشان داده شد

نگات ایمنی در استفاده از فوم:
استفاده از پرسنل مجرب

هماهنگی با اداره اتش نشانی به عنوان نیروی کمکی
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آموزش مناسب ایمنی و پوشیدن وسایل شخصی محافظتی
تجهیزات  تنفسی مناسب

 با توجه به لغزنده بودن ترکیب فوم و دی اکسید کربن مراقبت از لیز خوردن پرسنل اهمیت دارد.
منابع  مورد استفاده :

1- Cia L. Johnson)2020(, AVMA Guidelines for the Euthana-
sia of Animals
2-Development of this educational material was by the Cen-
ter for Food Security and Public Health at Iowa State Univer-
sity through Food Security and Public Health at Iowa State 
University through funding from the Multi-State Partnership 
for Security in Agriculture MOU-2016-HSEMD-012. June 
2016.
3-Eric R. Benson)2017(, Implementing Water-Based Foam 
Depopulation of Floor Reared Poultry, J Vet Med Res 4)8(: 
1104
4-United States Department of Agriculture. Animal and Plant 
Health Inspection Service. Foreign Animal Disease. The Red 
Book. 2017.
5-United States Department of Agriculture. Animal and Plant 
Health Inspection Service. 2016 HPAI preparedness and 
response plan. 2017.   
6-Garber L, Bjork K, Patyk K, Rawdon T, Antognoli M, Del-
gado A, et al. Factors   associated with Highly Pathogenic 
Avian Influenza H5N2 infection on table-egg layer farms in 
the Midwestern United States. Avian Dis. 2016; 60: 460-466.
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 دامپزشکی در گذر تاریخ
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پایه ی آسیب شناسی بیماری های دامپزشکی ج1

نویسنده: مک  کاوین  زاچری 

مترجم: خداکرم  تفتی  شیریان 

تعداد صفحات: 424

پایه ی آسیب شناسی بیماری های دامپزشکی ج 2

نویسنده: مک  کاوین  زاچری 

مترجم: خداکرم  تفتی  شیریان 
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 طب داخیل دام های بزرگ رسویل

نویسنده: تیمو�ت اگیلوی 

جم: رسویل  کمیلیان  قانع   م�ت

سال چاپ: 1400 

شیک ز  هیستو آناتویم مقایسه ای دام�پ

ی حصاری نویسنده: مرو�ت کالن�ت

سال چاپ: 1397 
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آتاتومي کنشي و فیزیولوژي حیوانات اهلي

 ویرایش چهارم 

 تالیف ویلیام او ریس

ترجمه

 آرمین توحیدي دانشیار دانشگاه تهران

مهدي انصاري

ملک شاکري   استادیار دانشگاه تهران

فرهاد صمدیان  استادیار دانشگاه تهران

 اطالعات دارویی دامهای کوچک

 نویسندگان

 دکتر شهرام جوادی

 دکتر مجتبی هادیان

 دکتر فهیمه ولی پور

 دکتر سیمین صدیقی

  انتشارات دانشگاه ارومیه



 آشنایی با مفاخر دامپزشکی کشور
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 یاد و خاطره شادروان دکتر عباسعلی اطمینانی آملی

دکتر عباسعلی اطمینانی آملی در سال 1312دیده به جهان گشود . او با مرتبه علمی استاد در رشته 
داخلی دام بزرگ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی بود . دکترای دامپزشکی 
خود را در سال 1341اخذ نمود  و پس از فارغ التحصیلی ، با  رتبه علمی استادیاری در سال 1347و 
سپس دانشیاری در سال 1352و نیز  ارتقاء به مرتبه  استادی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 
1367را در کارنامه خود به یادگار گذاشته است . در زمینه های علمی و تحقیقاتی دامپزشکی، راهنمائی 
و داوری 81 پایان نامه دکترا و دکترای تخصصی را برعهده گرفت .همچنین تألیفاتی شامل )نگارش یا 
ترجمه کتاب( به زبان فارسی و  تألیفات )نگارش یا ترجمه کتاب( به زبان خارجی را در کارنامه خود 

داشت .
تالیفاتی مانند بیماریهای دستگاه تنفس در دامپزشکی از مهمترین تالیفات ایشان بوده است . همچنین 
تعداد بیست مقاله به زبان فارسی و شش مقاله به زبان های زنده خارجی به رشته تحریر در آورده است  
دکتر اطمینانی که از سرآمدان تدریس و تحقیق در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و بویژه در حوزه 
بیماری های داخلی دام بود، عالوه بر فعالیت های اجرایی و آموزش دانشجویان، تالیف و ترجمه آثار 
علمی ارزشمندی را نیز در کارنامه و سوابق علمی پژوهشی خود دارد و بی شک ثمرات فعالیت های پربار 

و پربرکت این استاد فرهیخته، ماندگار خواهد ماند.
از  یکی  قبل،  در 25 سال  تهران  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  پژوهشی  آموزشی  بیمارستان  تاسیس 
یادگارهای ماندگار این استاد فقید است که در زمان پایه ریزی، به عنوان بزرگترین بیمارستان دامپزشکی 
خاورمیانه شناخته می شد. تاکنون چه بسیار دانشجویانی که حتی به طور مستقیم هم دانشجوی دکتر 
عباسعلی اطمینانی آملی نبوده اما در سیر آموزش و پژوهش در آن مجموعه آموزشی تحقیقاتی بزرگ، 

بارها به رسم قدرشناسی، نام این استاد پیشکسوت را به نیکی یاد کرده اند.
ساخت ساختمان بیمارستان تخصصی دام بزرگ مردآباد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که در نوع 
خود  بی نظیر است، ماحصل زحمات ارزشمند شادروان دکتر اطمیانی بوده که در دوران مدیریتی وی بنا 

و مورد بهره برداری قرار گرفت. 

این استاد گرانقدر در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و جهار صد رخ در نقاب خاک کشید 

113



114



115



 گزارش خبری ویژه

116



معارفه دکتر آقامیری بعنوان سرپرست سازمان دامپزشکی 
کشور و تکریم دکتر ماکنعلی

دکتر  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  جدید  سرپرست  آقامیری«  »سیدمحمد  دکتر  تکریم  و  معارفه  آیین 
»علی صفر ماکنعلی« رئیس سابق این سازمان با حضور دو مقام ارشد از وزارت جهادکشاورزی در شورای 

مدیران سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، ظهر یکشنبه 21 آذر 1400 آیین معارفه و تکریم 
ماکنعلی«  دکتر »علی صفر  و  دامپزشکی کشور  آقامیری« سرپرست جدید سازمان  دکتر »سید محمد 
رئیس سابق این سازمان با حضور 2 مقام ارشد وزارت جهادکشاورزی » حسین دماوندی نژاد« معاون امور 
تولیدات دامی جهادکشاورزی و »هوشنگ محمدی« مشاور وزیر و مدیرکل هماهنگی امور استان های 

وزارت جهادکشاورزی در شورای مدیران سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

بنابراین گزارش، در ابتدا حجت االسالم »سید اسماعیل حسینی مقدم« مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان دامپزشکی کشور با تشکر از تاثیرات مثبت حضور دکتر ماکنعلی در مدت حضورش در این 
مسئولیت، از تالش های شبانه روزی وی در ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات رسانی دامپزشکی و 
نقش بی بدیل آن در سالمت و بهداشت دام و شهروندان تشکر کرد و افزود: در عین حال جای دارد تا 
حضور دکتر آقامیری به عنوان سرپرست جدید سازمان دامپزشکی کشور را خیرمقدم بگوییم و برای وی 

در ادامه راه مثبت گذشته و حتی بهتر از آن آرزوی توفیق کنیم.

وی با اشاره به تشکیل شورای امنیت غذایی در وزارت جهادکشاورزی، بر نقش سازمان دامپزشکی کشور 
سازمان  سابق  رئیس  توجه  حسن  و  کرد  تاکید  است  آن  شاخص  ماموریت های  از  که  شورا  این  در 
دامپزشکی کشور به امور رفاهی کارکنان دامپزشکی در کنار دستاوردهای حوزه حاکمیتی و تخصصی آن 

را نیز ستود.

دکتر »علی صفر ماکنعلی« رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور نیز در بخشی از آخرین اظهارات خود 
در  دامپزشکی کشور  و مهم سازمان  اهم دستاوردهای گسترده  از  برخی  عناوین  به  این مسئولیت  در 
این مدت  در  دامپزشکی کشور  سازمان  افزود: مجموع عملکرد همکاران  و  کرد  اشاره  اخیر  سال های 
به گونه ای بوده است که با وجود انواع مخاطرات بیماری های نوظهور و بازپدید فرامرزی و ... اما مخاطره 

جدی دامداری ها، مرغداری ها و پرورش دهندگان آبزیان کشور را تهدید نمی کند. 

دکتر ماکنعلی، منشاء خیر و برکات برای سازمان دامپزشکی

دکتر »حسین دماوندی نژاد« معاون امور تولیدات دامی جهادکشاورزی نیز میهمان ویژه در این آیین بود 
شناخته شده  مطلبی چهره  عباسعلی  دکتر  با  دوران همکاری خود  از  خاطراتی  ذکر  با  آن وی  در  که 
دامپزشکی کشور در استان آذربایجان غربی، دکتر ماکنعلی را نیز منشاء خیر و برکات زیادی برای سازمان 
اینکه هنوز بخاطر دارم که  افزود: کما  دامپزشکی کشور و همکاران و بهره برداران ذی نفع برشمرد و 
هنگام مراجعه دکتر ماکنعلی از فائو به ایران، دانش و تخصص باالی این صاحبنظر اجرایی کارآمدی های 

بسیاری را برای کشورمان به همراه داشته است.

وزارت  بهره مندی  موجب  ماکنعلی  دکتر  فنی  تحلیل های  و  اجرایی  توانایی  اینکه  به  استناد  با  وی 
جهادکشاورزی و سایر بهره برداران بخش شده است، اظهار امیدواری کرد تا نظام جمهوری اسالمی به 

ویژه وزارت جهادکشاورزی همچنان از ظرفیت های این مدیر با تخصص و با تجربه بهره مند شود.

دماوندی نژاد در تاکید بر اهمیت دستاوردهای دوران مدیریت رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور در 
این سازمان و اشاره به برخی مشکالت جدی دوران دفاع مقدس که انتقال کشتی های حامل نهاده ها به 
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ایران با حمالت هوایی دشمن دشواری خاصی داشته است، افزود: در این رابطه به استثنای آن مقطع 
زمانی، سخت ترین دوران مدیریتی در مجموعه جهادکشاورزی از جمله در سازمان دامپزشکی کشور از 
سال 98 به بعد بوده است که به جرات بتوان گفت که در هیچ سالی برای مدیریت این سازمان سخت تر 

از این مقطع زمانی نبوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دکتر آقامیری سرپرست جدید سازمان دامپزشکی کشور نیز بابت 
توفیقات در مسئولیت های کالن دولت در نهاد ریاست جمهوری و همچنین نظام دامپزشکی کشور و 
قائم مقامی »سازمان اقتصادی کوثر« که آثار ماندگار و ارزشمند در آن بجای گذاشته شده است تبریک 
گفت و افزود: به ویژه آنکه باید توجه داشت »سازمان اقتصادی کوثر«، در واقع مینیاتوری از مجموعه 
وزارت جهادکشاورزی بوده و این گواهی است برای اینکه دکتر آقامیری در سازمان دامپزشکی کشور 

نیز منشاء اثرات و برکات ارزنده ای خواهد بود.

دماوندی نژاد با بیان اینکه تمام ظرفیت معاونت امور تولیدات دامی جهادکشاورزی در دوران مدیریت 
وی در اختیار سازمان دامپزشکی است اعالم کرد: در این رابطه هماهنگی کاملی بین این معاونت و 
سازمان دامپزشکی کشور با رعایت مالحظات بهداشتی و پیشگیرانه مدنظر این سازمان وجود خواهد 

داشت.

افتخار دکتر آقامیری به خدمت برای خانواده دامپزشکی و بخش خصوصی 

دکتر آقامیری سرپرست جدید سازمان دامپزشکی کشور نیز به عنوان سخنران پایانی این مراسم، ضمن 
تشکر از ابراز محبت حاضرین در جلسه و همچنین شنوندگان در وبینار و پخش زنده این مراسم که از 
طریق سایت »آپارات« در حال پخش بود افزود: قطعا خدمت به مردم و بخش خصوصی در دامپزشکی، 

افتخاری بزرگ برای اینجانب است.

وی با بیان اینکه »سیاست« مدیران در سازمان دامپزشکی کشور باید اخالقی باشد، نه اینکه »اخالق 
سیاسی« باشد اظهار امیدواری کرد تا با نگاه مثبت تمام همکاران سازمان دامپزشکی کشور و مدیران 
ادارات کل استان ها و دست اندرکاران بخش خصوصی، همّیت تمام همکاران این سازمان معطوف به 

خدمت بیشتر و موثرتر به مردم گردد.

آقامیری در جمع بندی سخنان مختصرش برخالف رویه پیشین مبنی بر حضور مدیران میانی و کارکنان 
برای اعالم تبریک و خیرمقدم به روسای سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: »شخصا برای دیدار با 

تک تک همکاران سازمان دامپزشکی کشور به اتاق های محل کار آنها مراجعه خواهم کرد.«

الزم به ذکر است در پایان این مراسم ضمن اهدای حکم دکتر آقامیری از سوی معاون امور تولیدات 
با اهدای هدایایی به رسم یادبود از زحمات دکتر ماکنعلی رئیس سابق  دامی وزارت جهادکشاورزی، 

سازمان دامپزشکی کشور نیز تقدیر شد.
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سازمان  شاخص  عملکرد  جزییات  تشریح 
دامپزشکی کشور در شورای مدیران

رئیس سازمان دامپزشکی کشور عناوین اقدامات شاخص 
این سازمان را طی سالهای اخیر در جلسه شورای مدیران 

برشمرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
»علی صفر ماکنعلی« رئیس این سازمان روز شنبه سوم 
مهرماه 1400 در جلسه شورای مدیران این سازمان به 
گفت:  و  پرداخت  سازمان  شاخص  های  عملکرد  بیان 
و  واکسن  تولید  بنیان  دانش  های  شرکت  از  حمایت 
تولید داخل واکسن های دامی در کنار کاهش  افزایش 
قیمت این واکسن ها ، کاهش موارد بیماری های دامی 
از جمله تب برفکی، PPR  لکه سفید میگو، آنفلوانزای 
با  مقابله  ملی  برنامه های  ارائه   ،... و  پرندگان  حاد  فوق 
بیماری ها بر اساس 5 محور، از جمله برنامه ملی مقابله با 
بیماری آنفلوانزا ، برنامه ملی ارتقای کیفیت گوشت مرغ 
سالمونال،  کاهش  ملی  برنامه  اجرای  قرمز،  گوشت  و 
برنامه ملی مقاله با بیماری لکه سفید میگو و برنامه ملی 
رسانی  روز  به  و  تدوین   ،  PPRبیماری با  مقابله 
دستورالعمل ها از جمله به روز رسانی برنامه جامع ثبت 
دارو و تدوین و به روز رسانی دستورالعمل ها در حوزه 
های  فراورده  بهداشت  همچنین  و  دامی  های  بیماری 
دامی و امضاء و مبادله پروتکل های بهداشتی با کشورهای 
ترانزیت  و  صادرات  و  واردات  حوزه های  در  مختلف 
فراورده های دامی از جمله این اقدامات مهم بوده است.

و  بخشنامه ها  صدور  فرآیند  به  ادامه  در  ماکنعلی 
برای  افزود:  و  کرد  اشاره  سازمان  در  ها  دستورالعمل 
تدوین و به روز رسانی یک دستورالعمل، ابتدا دستورالعمل 
نظر  اخذ  از  پس  و  تهیه  مربوطه  تخصصی  دفتر  توسط 
ادارات کل دامپزشکی استان ها و تشکل های مربوطه، به 
از  پس  و  ارجاع  فنی  معاونت های  هماهنگی  شورای 
سازمان  معاونین  شورای  به  شورا،  این  تأیید  و  بررسی 

اجرا  برای  معاونین  از تصویب در شورای  ارسال و پس 
ابالغ می شود. 

ارزیابی  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  است  بذکر  الزم 
توانست رتبه  اجرایی سال 1399،  عملکرد دستگاههای 
مجموعه  زیر  اجرایی  های  دستگاههای  بین  در  را  اول 

وزارت جهاد کشاورزی کسب نماید.

سازمان  مهم  اقدامات  از  گوشه ای  تشریح 
بهداشت  و  تولید  به  خدمت  در  دامپزشکی 

عمومی

مدیران  اجالس  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
نمایندگی  دفاتر  مسئوالن  و  دامپزشکی  کل  ادارات 
ولی فقیه در استان ها به تشریح تعدادی از 192 اقدام مهم 

سازمان دامپزشکی از سال 96 به این سو پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
»علی صفر ماکنعلی« رئیس این سازمان روز یکشنبه 11 
ادارات  مدیران  ویدیوکنفرانسی  اجالس  در   1400 مهر 
کل دامپزشکی و مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در 
نماینده  ربانی  االسالم  حجت  حضور  با  که  استان ها 
ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی و مدیران ستادی این 
سازمان برگزار شد؛ به بیان بخشی از اقدامات انجام شده 

در سالهای اخیر پرداخت.

از  یکی  برفکی«  »تب  بیماری  اینکه  بیان  با  ماکنعلی 
بیماری های مهم و فرامرزی ویروسی است که مدیریت 
امکان پذیر  کشور  یک  سوی  از  تنهایی  به  آن  مهار  و 
نیست افزود: تا سال 96 وزارت جهادکشاورزی و سازمان 
دامپزشکی کشور بارها توسط دستگاههای ذیربط نظارتی 
اما در نهایت در قالب یک  مورد سوال قرار می گرفتند، 
برنامه حرفه ای و کالسیک که بخشی از آن به صورت 
برنامه »اجرای اقدام به روش آماده باش« برای نخستین 
بار در تاریخ ایران اجرا شد، رکورد 40 ساله کاهش این 

بیماری شکسته شد. 
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ماکنعلی تاکید کرد: امروز برخالف گذشته که در کمیت و 
کیفیت واکسن تب برفکی مشکل وجود داشت، مشکلی 
در این خصوص نیست و پیرو شرایط فراهم شده از سوی 
به  ایران  لبنی  محصوالت  دامداریها  در  سازمان  این 

بازارهای منطقه صادر می شود.

در  سازمان  این  افزود:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
مدیریت یک سال اخیر کاری کرده است که دغدغه تولید 
آینده  در  امیدواریم  و  شده  ایجاد  کشور  در  واکسن  مازاد 

نزدیک واکسن ایران به کشورهای منطقه صادر شود.

»طاعون  بیماری  واکسن  خصوص  در  ماکنعلی 
نشخوارکنندگان کوچک« نیز افزود: بر اساس مناقصه 2 
ماه پیش، دولت هر دوز را 465 تومان خریداری کرد، در 
حالی که پیش از این با دالر 3 تا 4 هزار تومان این واکسن 
780 تومان خریداری می شد! به گفته وی نکته قابل توجه 
اینجاست که در شرایط سخت تحریم تولید این واکسن 
طاعون  بیماری  کانون  تعداد  و  یافت  افزایش  وارداتی 
نشخوارکنندگان کوچک از 3 رقمی به تک رقمی رسیده و 
آینده ریشه کنی  برای 10 سال  این سازمان  هدفگذاری 

این بیماری است. 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه به تلفات گسترده 
مرغ مادر و تخمگذار در سال 96 به دلیل شیوع آنفلوآنزای 
 26 سال  آن  در  افزود:  و  کرد  اشاره  پرندگان  حاد  فوق 
میلیون  و یک  تخمگذار  مرغ  قطعه  هزار  و 200  میلیون 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  دلیل  به  گوشتی  مادر  مرغ  قطعه 
با  مقابله  ملی  برنامه  اجرای  با  اما  شد؛  معدوم  پرندگان 
این  متفاوت،  نسخه   4 در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
بیماری مهار و موارد آن با وجود پیگیری و تلفات شدید در 

کشورهای مختلف به شدت کاهش پیدا کرد.

ماکنعلی با بیان اینکه برای اولین بار بذر واکسن و آنتی 
ژن رصد و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این دوره 
تولید شد افزود: یکی دیگر از اقدامات بسیار موثر طراحی، 
تدوین و ابالغ برنامه ملی کاهش سالمونال بود که میزان 
آلودگی از 35 درصد در مزارع مرغ مادر گوشتی ایران در 
سال 96 به کمتر از 5 درصد در 1400 کاهش یافته است.

ماکنعلی با بیان اینکه سالمونال از عوامل خسارت آفرین به 
افزود: کاهش محسوس سالمونال در  تولید است  کاهش 
مصرف  کاهش  در  مهمی  نقش  طیور  پرورش  واحدهای 

آنتی بیوتیک در صنعت طیور ایران خواهد داشت.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه با بیان اینکه از 
دیگر اقدامات مهم این سازمان این است که امسال برای 
اولین بار با اقدامات بهداشتی دامپزشکی و همت پرورش 
دهندگان میگو، وزن میگوهای برداشتی به 24 تا 25 گرم 
رسیده است افزود: این در حالی است که پیش از این وزن 

برداشت میگو بسیار کمتر از این مقدار بوده و میگوها از 
افزایش وزن قابل توجهی برخوردار شده اند.

حوزه  در  اینکه  بیان  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
از  شیرخام  تن  میلیون   8 عمومی  بهداشت  بر  نظارت 
دامداری های صنعتی، بیش از 2 میلیون تن گوشت مرغ؛ 
تن  هزار   600 از  بیش  گوشتی،  مرغ  قطعه  میلیارد   1,2
گوشت قرمز و بیش از یک میلیون تن تخم مرغ ) 3050 
تن در روز( توسط این سازمان نظارت بهداشتی می شود 
سطح  در  سازمان  این  بهداشتی  نظارت  اعمال  افزود: 
موجب  عرضه،  مراکز  و  کشتارگاهها  پرورشی،  واحدهای 

دسترسی مردم به فراورده خام دامی بهداشتی می شود.

ماکنعلی در ادامه با اشاره به کاهش محسوس بیماری تب 
مالت در کشور گفت: در حالی که در گذشته 20 میلیون 
دوز واکسن به گوسفندان زده می شد و ماندگاری آن هم 
حداکثر 4 ماه بود اعالم کرد: بر اساس برنامه هایی که با 
با  واکسنی  است،  شده  انجام  رازی  موسسه  کمک 
استانداردهای بین المللی با عمر ماندگاری یک ساله تولید 

شده است.

دامپزشکی  سازمان  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  ماکنعلی 
و  ذکر  ایران  زنبورستان های  بهداشتی  مدیریت  را  کشور 
خاطرنشان کرد: نظارت بهداشتی بر یک میلیون کندوی 
در  دامپزشکی  ادارات کل  از طریق  در کشور  زنبورعسل 
استانها از جمله خدمات قابل توجهی است که نقش مهمی 
در تولید ساالنه 90 هزار تن عسل تولیدی در کشور دارد.

 11 یکشنبه  روز  در  دامپزشکی  هفته  بزرگداشت  مراسم 
حضور  با  ویدیوکنفرانس  اجالس  صورت  به   1400 مهر 
مدیران استانی و مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در 
استان ها و پرسنل این سازمان که بصورت آنالین شاهد 

برنامه بودند برگزار شد.

تاریخی  دستاوردهای  سرفصل  تشریح 
دامپزشکی برای خبرنگاران
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به  خبری  نشست  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
اهم  اعالم  دامپزشکی ضمن  ملی  روز  مهر   14 مناسبت 
درخصوص  خبرنگاران  پرسش های  شده  انجام  اقدامات 
مواردی مانند علت اصلی تلفات فوک های خزری و ... را 

پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
»علی صفر ماکنعلی« رئیس این سازمان، صبح چهارشنبه 
14 مهر 1400 با بیان اینکه بیماری »تب برفکی« یکی 
از بیماری های مهم و فرامرزی ویروسی است که مدیریت 
و مهار آن به تنهایی از سوی یک کشور امکان پذیر نیست 
افزود: رکورد کاهش این بیماری پس از 40 سال در قالب 
به  آن  از  بخشی  که  کالسیک  و  حرفه ای  برنامه  یک 
صورت برنامه »اجرای اقدام به روش آماده باش« برای 

نخستین بار در تاریخ ایران اجرا شده است، شکسته شد.

ماکنعلی تاکید کرد: امروز برخالف گذشته که در کمیت و 
کیفیت واکسن تب برفکی مشکل وجود داشت، مشکلی 

در این خصوص نیست.

واکسن  خصوص  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
بیماری »طاعون نشخوارکنندگان کوچک« نیز افزود: در 
افزایش  این واکسن وارداتی  تولید  شرایط سخت تحریم 
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  کانون  تعداد  و  یافت 
کوچک از 3 رقمی به تک رقمی رسیده و هدفگذاری این 

سازمان تا سال 2030 ریشه کنی این بیماری است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه به تلفات گسترده 
مرغ مادر و تخمگذار در سال 96 به دلیل شیوع آنفلوآنزای 
 26 سال  آن  در  افزود:  و  کرد  اشاره  پرندگان  حاد  فوق 
میلیون  میلیون و 200 هزار قطعه مرغ تخمگذار و یک 
حاد  فوق  آنفلوآنزای  دلیل  به  گوشتی  مادر  مرغ  قطعه 
با  مقابله  ملی  برنامه  اجرای  با  اما  شد؛  معدوم  پرندگان 
این  متفاوت،  نسخه   4 در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
بیماری مهار و موارد آن با وجود پیگیری و تلفات شدید در 

کشورهای مختلف به شدت کاهش پیدا کرد.

ماکنعلی در ادامه با اشاره به کاهش محسوس بیماری تب 
مالت در کشور گفت: در حالی که در گذشته 20 میلیون 
دوز واکسن به گوسفندان زده می شد و ماندگاری آن هم 
حداکثر 4 ماه بود اعالم کرد: بر اساس برنامه هایی که با 
با  واکسنی  است،  شده  انجام  رازی  موسسه  کمک 
استانداردهای بین المللی با عمر ماندگاری یک ساله تولید 

شده است.

دامپزشکی  سازمان  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  ماکنعلی 
و  ذکر  ایران  زنبورستان های  بهداشتی  مدیریت  را  کشور 
خاطرنشان کرد: نظارت بهداشتی بر یک میلیون کندوی 
دامپزشکی در  ادارات کل  از طریق  زنبورعسل در کشور 

نقش  که  است  توجهی  قابل  خدمات  جمله  از  استان ها 
در  تولیدی  عسل  تن  هزار   90 ساالنه  تولید  در  مهمی 
کشور دارد. ضمن اینکه بر اساس برنامه """ برای عسل 
این امکان برای صادرات گسترده عسل ایران به اوراسیا و 

اتحادیه اروپا فراهم خواهد شد.

الزم به ذکر است در بخش دوم این نشست، خبرنگاران 
رسانه های تخصصی دامپزشکی و همچنین خبرگزاری های 
خصوص  در  را  خود  پرسش های  نشست  این  در  حاضر 
رویدادهای روز دامپزشکی مطرح کردند و رئیس سازمان 

دامپزشکی کشور به آنها پاسخ داد.

در  خبرنگاران هم  از  یکی  پرسش  در خصوص  ماکنعلی 
اظهار کرد:  اصلی مرگ فوک های خزری  با علت  رابطه 
»اقدام  جامع  طرح  ما  شاخص  بسیار  اقدامات  از  یکی 
متعاقب رخدادهای بهداشتی در حیات وحش« در مواردی 
پیرو  است.   99 و   98 سال های  در  میانکاله  رخداد  مانند 
قالب  در  نیز  خزری  فوک های  مورد  در  طرح  همین 
به  نیروهایی  با سازمان محیط زیست  همکاری مشترک 
استان های همجوار با دریای خزر اعزام شده و کمیته هایی 
در ادارات کل دامپزشکی استان های مازندران و گلستان 
در کنار تیمهای ویژه با همکاری سازمان حفاظت محیط 

زیست در حال کار روی آن هستند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعالم اینکه هنوز عامل 
اصلی شناسایی نشده است و تلفات در حیات وحش نیاز 
به بررسی همه جانبه دارد تصریح کرد: از آنجا که با یک 
نمونه نمی توان قضاوت کرد و عوامل محیطی و تغییرات 
در اکوسیستم نیز می تواند موثر بوده باشد نتایج ظرف یک 
اعالم  اللملی  بین  مراجع  از  کمک  با  آینده  هفته  دو  یا 

خواهد شد.

کنترل  عملیات  اجرای  برای  کامل  باش  آماده  
از  جلوگیری  و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 

بحران بهداشتی در صنعت طیور کشور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با ابالغیه ای خطاب به 
بـا  کرد:  اعالم  استان ها  دامپزشکی  ادارات  کل  مدیران 
توجه به شـروع موج 1401-1400 آنفلوانزای فوق حـاد 
پرنـدگان در جهـان و گزارش رخـداد بیماری در برخی 
کشورهای همسایه شـمالی، برای جلوگیری از آلوده شدن 
بیماری،  عامل  ویروس  به  طیور  پرورشـی  واحدهای 
ضروری است موارد زیر با دقت و حساسیت مد نظر قرار 

گرفته و عملیاتی گردد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، متن 
ابالغیه دکتر »علی صفر ماکنعلی« رئیس این سازمان در 
کنترل  عملیات  اجرای  برای  کامل  باش  آماده  خصوص 
بحران  از  جلوگیری  و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
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بهداشتی در صنعت طیور کشور به شرح زیر است:

تشـخیص  پیشـرفته  شـبکه  گانه   19 مراکز   -1
آزمایشـگاهی مولکولی مسـتقر در ادارات کل دامپزشکی 
های  نمونه  دریافت  آمادگی  ضمن  کشور  استانهای 
به  مرخصـی  هرگونه  اعطای  از  تشخیصـی،  اسـتاندارد 
پرسـنل بـدون جایگزین پرهیز نموده و در ایام تعطیالت 
نسبت به پیش بینی کشیک آماده به خدمت اقدام نمایند.

حاد  فوق  آنفلوانزای  سریع  واکنش  تیمهای  برای   -2
عملیات  اجرای  برای  آمادگی الزم  و  تمهیدات  پرندگان، 

مهار و مختومه سازی کانون های احتمالی فراهم گردد

3- تمامی مراکزی که تحت عنوان مراکز خاص پرندگان 
وحش مهاجر ) IBA ( هستند، در قالب تیم های مشترک 
غیرفعال  بصورت  زیست  ادارات کـل حفـاظت محیط  با 
درصورت  و  قرارگیرنـد  پایش  و  رصـد  مورد  تشدیـدی 
برای  ماشه  مکانیزم  غیرعادی،  تلفات  هرگونه  مشاهـده 

عملیات مهار و مختومهسازی عملیاتی گردد.

4- تمامی دست اندرکاران صنعت طیور ) اتحادیه مرکزی 
گوشتی  مرغداران  سراسری  اتحادیه   - میهن  مرغداران 
کشور -انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه و ... ( ضـمن 
ارتقای سـطح هوشـیاری، موظف گردند هرگونه وضعیت 
آب،  کاهشمصـرف  دان،  مصرف  کاهش   ( متعارف  غیر 
افت تولید و تلفات غیرعادی ( در واحدهای پرورشـی را 

سریعا" به نزدیکترین اداره دامپزشکی گزارش نمایند.

مزارع  درمان  و  مشاوره  امر  در  که  افرادی  تمامی   -5
غیر  رخداد  هرگونه  موظفند  هستند،  فعال  طیور  پرورش 
متعارف مندرج در بند سـوم را به سرعت بـه نزدیکـترین 
از  اقـدام  هرگـونه  از  و  کرده  گزارش  دامپزشـکی  اداره 
جمله نمـونه برداری و ارسـال نمـونه به آزمایشگاههای 

تشخیصی خودداری نمایند.

طیور  کشتارگاههای  در  مسـتقر  بهداشتی  ناظرین   -6
ضمن اعمال نظارتهای بهداشتی در کلیه مراحل بازرسی، 
و  شستشو  روی  بر  تشدیدی  و  دقیق  نظارتی  عملیات 

ضدعفونی قفس های حمل طیور زنده را بعمل آورند.

7- پیگیری الزم جهت تشکیل ستاد آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان معمول و صورتجلسه  های مربوطه برای سازمان 

ارسال گردد.

8- اقدامات الزم درخصوص ارسال گله های با سن بیش 
از دوره پرورش مصوب و تعیین شده توسط کارگروه برنامه 

ریزی تولید به کشتارگاه بعمل آید.

9- تاکیـد بر بیمه نمودن کلیه گله های طیور صـنعتی 
اعم از نیمچه گوشتی، پولت، تخمگـذار تجاری، مادر به 

صورت مکتوب به مدیریت کلیه واحدهای تحت پوشش و 
نظارت دقیق بر عملکرد واحدها در این ارتباط

10-توصـیه موکـد بر انجام واکسیناسـیون علیه بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد مبتنی بر توصـیه کارخانه سازنـده بر 

اساس برنامه ابالغی سازمان

11- رعایت دقیق مفاد دستورالعمل شماره 400/10/28994 
مورخه 1400/04/05 در موارد تولک بری گله ها

ارتقای آگاهی بهره  اقـدامات ترویجی جهت  انجام   -12
برداران در ارتباط با بیماری از طریق تهیه اطالعیه های 
نیز  و  پیامـک  ارسـال  بنر،  نصب  پمفلت،  بهداشتی، 
های  پروتکل  رعایت  با  آموزشـی  جلسات  برگزاری 
با صنعت  ذیربطان  سایر  و  کارشـناسان  برای  بهـداشتی 

پرورش طیور

دقیق  ضدعفونی  جهت  مرغداران  به  مستمر  تاکید   -13
مرغداری  وارد  ضرورت  به  بنا  که  خودروهایی  کلیه 

می شوند.

و  شاغلین  برای  حمام  دوش  بودن  فعال  لزوم   -14
و  کفش  لباس،  تعویض  و  مرغـداری  بازدیدکننـدگان 

ضـدعفونی دستها قبل از ورود به مرغداری و پس از آن

در  فعال  ضدعفونی  حوضچه  از  استفاده  بر  تاکید   -15
مدخل ورودی مرغداری و درب سالن های پرورش

16- لزوم تعبیه توری مناسب برای کلیه دریچه ها و منافذ 
سالن های مرغداری و انبار دان و نیز غیر قابل نفوذ نمودن 

آنها نسبت به ورود پرندگان آزاد پرواز

17- توصیه اکید بر عدم نگهداری هرگونه پرنده درمحل 
مرغداری ) اعم از زینتی و بومی (

خصوص  در  بهـداشتی  اصول  رعـایت  بر  تاکید   -18
جمعآوری، نگهـداری، فرآوری و حمـل و نقل کود طیور 

با توجه به اهمیت و نقش آن در انتقال آلودگی درکشور

19- تاکید برعدم ارتباط کارکنان شاغل در واحد با سایر 
واحدهای پرورش طیور و روستاهای اطراف مرغداری
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برگزاری دومین جلسه کمیته ملی سیاست گذاری 
و راهبری آزمایشگاه های مرجع کشور

راهبری  و  سیاست گذاری  ملی  کمیته  جلسه  دومین 
بر ضرورت  آن  در  و  برگزار  کشور  مرجع  آزمایشگاه های 

توجه ویژه به انواع تهدیدات زیستی تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
 27 سه شنبه  صبح  سازمان  رییس  ماکنعلی«  »علی صفر 
مهر 1400 در دومین جلسه کمیته ملی سیاست گذاری و 
با حضور معاون  آزمایشگاه های مرجع کشور که  راهبری 
نمایندگان  از  جمعی  و  غیرعامل  پدافند  سازمان  سالمت 
دستگاه های اجرایی تشکیل شد، بر ضرورت توجه ویژه به 
انواع تهدیدات زیستی اشاره کرد و گفت: این تهدیدات در 
بیماری  مشترک،  بیماریهای  آبزیان،  بیماری های  زمینه 
از آنجا که  PPR، مشمشمه و نظایر آنها وجود دارد و 
ایمنی  و  غذایی  امنیت  برای  می توانند  فوق  تهدیدات 
زیستی کشورمان مخاطره آمیز گردند، لذا بایستی در این 
خصوص دقت الزم در ارتقای توانایی های تشخیصی به 

عمل آید.

بررسی  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  گزارش،  بنابراین 
آینده پژوهی  و  نیازمندی ها  تشخیصی،  توانمندی های 
در  بیماری ها  پایش  و  رصد  حوزه   در  زیستی  تهدیدات 

کشور است.

اصغر  دکتر »سید  به عهده  آن  دبیری  که  این جلسه  در 
برائی نژاد« مدیر پدافند غیرعامل سازمان دامپزشکی کشور 
بود، گزارش دکتر »خالد خداویردی« معاونت تشخیص و 
مدیریت درمان و  دکتر »محمد حبیبی« رئیس مرکز ملی 
تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی در 
حوزه  در  دامپزشکی  سازمان  توانمندی های  خصوص 
تشخیص بیماری های واگیردار و بیماری های مشترک و 

تهدیدات زیستی ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.

و  تالشها  از  ایران  آمار  مرکز  رئیس  تقدیر 
مساعدت رئیس سازمان دامپزشکی در شورای 

عالی آمار کشور

مرکز آمار ایران از حضور موثر و تالش های رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور در شورای عالی آمار در اجرای برنامه های 
قدردانی  و  تشکر  کشور  آماری  نظام  توسعه  به  معطوف 

کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، جواد 
حسین زاده معاون رئیس سازمان و رئیس مرکز آمار ایران 
با ارسال لوح تقدیری خطاب به دکتر علی صفر ماکنعلی 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه ورود به 
ورود به عصر حکمرانی داده ها و بهره گیری از امکانات و 
نظام  کارآیی  ارتقای  برای  اطالعات  فناوری  مزیت های 
آماری و استقرار نظام آماری ثبتی مبنا در کشور و همچنین 
تحقق اهداف عالیه نظام آماری در این عرصه ها، نیازمند 
و  سازمانی  سطوح  تمام  همدالنه  همکاری  و  همیاری 
مشارکت همه دستگاه های اجرایی دخیل در این امر مهم 
است، افزوده است: با توجه به حضور موثر و تالش های 
همه  مشارکت  و  آمار  عالی  شورای  در  جنابعالی  مجدانه 
ارزشمندتان در اجرای برنامه های معطوف به توسعه نظام 
جناب  مساعی  و  تالشها  از  می دانم  الزم  کشور،  آماری 
عالی به عنوان نماینده دستگاه اجرایی برتر کشور تشکر و 

قدردانی کنم.

وی در بخش دیگری از این لوح تقدیر از درگاه ایزد منان 
برای رئیس سازمان دامپزشکی کشور و همکارانش توفیق 
روزافزون در خدمت به جمهوری اسالمی ایران و اعتالی 

بیش از پیش نظام آماری کشور را مسئلت کرده است.

جلوگیری از رخداد بیماری لکه سفید میگو برای 
دومین سال متوالی و افزایش 4 برابری تولید در 

سایت »گمیشان«

با اجرای مسئوالنه و دقیق تمام ضوابط بهداشتی و پیاده 
امنیتی  سازی اصول علمی مبتنی بر رعایت دقیق موارد 
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لکه  بیماری  عامل  ورود  از  پیشگیری  جهت  در  زیستی 
گمیشان،  سایت  در  میگو  پرورش  مزارع  به  میگو  سفید 

میزان تولید در این سایت 4 برابر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
»کامبیز رخشانی مهر« مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت 
پرورش  سایت  گفت:  سازمان  این  آبزیان  بیماری های 
با درگیری  میگو »گمیشان« در سال 1398 و همزمان 
استان های میگو پرور جنوبی که تامین کننده تمامی بچه 
میگو مورد نیاز مزارع پرورش میگو این استان هستند، به 
 WSD سفید   لکه  مهلک  بیماری  به  درگیری  دلیل 
متحمل خسارات فراوان شد؛ لذا در ادامه پس از تدوین 
»برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در 
ایران« در سال 98 و پیاده سازی اصول علمی مبتنی بر 
رعایت دقیق موارد امنیتی زیستی در  جهت پیشگیری از 
رخداد  از  میگو،  پرورش  مزارع  به  بیماریزا  عامل  ورود 
به  منتج  که  شد  جلوگیری  گلستان  استان  در  بیماری 
برداشت  دوره  برابر   4 میزان  به  هم  آن  میگو  برداشت 

پیشین گردید. 

رخشانی مهر با بیان اینکه با اجرای این برنامه و همکاری 
نهادهای  سایر  و  مربوطه  اتحادیه های  آبزی پروران، 
 1400 و   99 سال های  در  بیماری  رخداد  از  ذی ربط 
جلوگیری به عمل آمد تصریح کرد: این در حالی است که 
نیز در  تولید  برابری  در سال جاری رشد خیره کننده 4 

سایت گمیشان محقق شده است. 

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور افزود: قطعا 
اجرای دقیق و مسئوالنه تمام ضوابط و مقررات بهداشتی 
موجب توسعه و تولید پایدار در آبزی پروری می شود و در 
این راستا هوشیاری و دقت نظر و تالش بی وقفه مجموعه 

دامپزشکی قابل تقدیر است.

اداره  مدیرکل  محرابی  دکتر  ایستادگی  از  رخشانی مهر 
دامپزشکی استان گلستان در مدیریت رعایت تمام ضوابط 
بهداشتی تقدیر کرد و افزود: اگرچه برخی بهره برداران بر 
این باور هستند که پافشاری سازمان دامپزشکی بر رعایت 
تمام ضوابط برای تولید دست و پاگیر است، اما در واقع 
مراعات کامل تمام نکات بهداشتی موجب حفظ سالمتی 
این  از  بهره برداران  خود  انتفاع  و  کشور  آبزی  جمعیت 
ادارات  کل  مدیران  همت  لذا  شد.  خواهد  موضوع 
هرمزگان،  بوشهر،  خوستان،  استان های  دامپزشکی 
سیستان و بلوچستان و گلستان که استان های میگوپرور 
کشور هستند در پیاده سازی و اجرای ضوابط و مقررات 

بهداشتی قابل تحسین است.

بیماری بومی است و  اینکه لکه سفید یک  بیان  با  وی 
برنامه های مراقبت آن به شکلی تنظیم شده تا پرورش در 

کنار بیماری تداوم داشته باشد و به اصالح بیماری منجر 
موقع  به  و  سریع  تشخیص  در  هوشیاری  افزود:  شود 
بیماری و سپس انجام اقدامات کنترلی، در جلوگیری از 
سازمان  که  است  اهمیت  حائز  بیماری  انتشار  و  وقوع 
دامپزشکی کشور با بروزرسانی و ارتقای سامانه تشخیص 
آزمایشگاهی و بهره گیری از تمام توان و امکانات خود 

در این راستا گام برداشته است.

حوزه  در  غیرعامل  پدافند  رزمایش  برگزاری 
دامپزشکی با عنوان » شناسایی عامل بیماری 

شاربن در نمونه های مرضی «

رزمایش پدافند غیرعامل در حوزه دامپزشکی در دومین 
روز هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال 1400 با عنوان 
دور  بصورت  سالمت«  حریم  مدافع  زیستی،  »پدافند 

میزی برگزارشد .

کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
رزمایش پدافند غیر عامل دامپزشکی در دومین روز هفته 
با  و  مدعو  اعضا  حضور  با  عامل  غیر  پدافند  نکوداشت 
همکاری همکاران مرکز ملی تشخیص ، آزمایشگاههای 
مرجع و مطالعات کاربردی، دفتر قرنطینه و امنیت زیستی، 
روابط عمومی سازمان و اداره کل دامپزشکی استان البرز  
با عنوان »شناسایی عامل بیماری شاربن در نمونه های 
مرضی« در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. در 
ابتدای جلسه و قبل از برگزاری رزمایش، دکتر برایی نژاد 
اهمیت  ضرورت  بر  سازمان  عامل  غیر  پدافند  مدیر 
پایش  و  رصد  و  تشخیص  حوزه  در  رزمایش  برگزاری 
بیماری های دامی و بیماری های مشترک تاکید نمود. 
به  مرکز  رییس  حبیبی  دکتر  گزارش  با  رزمایش  شروع 
عنوان جانشین فرمانده عملیات با ذکر وقوع مخاطره در 
گردید.  آغاز  آن  گسترش  خطر  و  دامداری  واحد  یک 
مدیریت رزمایش توسط »دکتر خالد خداویردی« معاون 
عملیات  فرمانده  عنوان  به  درمان  مدیریت  و  تشخیص 
ادامه یافت  و پس از گزارش واحدهای عملیاتی اقدامات 
به  انجام پذیرفت و در نهایت رزمایش  بینی شده  پیش 
رزمایش  پایان  از  .پس  یافت  دست  نظر  مورد  اهداف 
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ارزیابی عملیات انجام شده صورت پذیرفت .

دکتر لطیفی معاون امور سالمت سازمان پدافند غیر عامل 
حضور  رزمایش  این  در  ارشد   ناظر  عنوان  به  کشورکه 
داشت با ذکر اهمیت برگزاری این رزمایش به خبرنگار ما 
گفت: در مورد اهمیت پدافند غیرعامل می توان به تعبیر 
مقام معظم رهبری مبنی بر این که پدافند غیرعامل مانند 
چنانچه  .لذا  می کند  عمل  بدن  دفاعی  ایمنی  سیستم 
بیماری   دچار  بدن  کند  کار  به خوبی  بدن  ایمنی  سیستم 
بدن  تاب آوری  تعبیر،  این  پایه  بر  واقع  در  که  نمی گردد، 

افزایش پیدا می کند.

لطیفی افزود: با بیان اینکه در حوزه های مشخصی مانند 
پدافند زیستی بحث نخست توجه به اصول ایمنی زیستی 
است، با توجه به اهمیت تقدم پیشگیری بر درمان ، یکی 
از اهداف این رزمایش این است که هر دستگاه توانمندی 
احتمالی  ضعف  نقاط  تا  بسنجد  را  خود  آمادگی  میزان  و 

موجود را شناسایی و  رفع نماید .

به   پدافند غیرعامل تصریح کرد:  معاون سالمت سازمان 
این ترتیب پایداری جامعه به ویژه در شرایطی که افزایش 
تهدیدات مختلف زیستی در قالب فناوری های نوین برای 
هر جامعه وجود دارد اهمیت دوچندان می یابد، چرا که با 
ایمنی  حوزه  تهدیدهای  روز  فناوری های  پیچیده تر شدن 
پیچیده تر  واقع  در  و  می کند  پیدا  افزایش  هم  زیستی 

می شود.

وی افزود : عملیات رزمایش پدافند غیرعامل برگزار شده 
توسط سازمان دامپزشکی کشور خوب و فراتر از انتظارم 

بود و اینگونه رزمایشها باید ادامه داشته باشد .

شعار  با   1400 سال  غیرعامل  پدافند  نکوداشت  هفته 
»پدافند غیرعامل، ایران پایدار« از هشتم تا چهاردهم آبان 

ماه سال جاری برگزار شد.

با  کیفیت  تضمین  آموزشی  دوره  برگزاری 
همکاری وزارت کشاورزی فرانسه در ایران

همکاری  با  کیفیت  تضمین  در  مدیریت  آموزشی  دوره 
وزارت کشاورزی کشور فرانسه به صورت وبینار با مساعدت 

دفتر سازمان های تخصصی و بین الملل سازمان دامپزشکی 
و  مرجع  های  آزمایشگاه  تشخیص،  ملی  مرکز  در  کشور 
توانمندسازی  منظور  به  شد.  برگزار  کاربردی  مطالعات 
متقاضیان  به  موثر  رسانی  خدمت  تداوم  و  کارشناسان 
مدیریت  آموزشی  دوره  دامپزشکی،  آزمایشگاهی  خدمات 
کشور  کشاورزی  وزارت  همکاری  با  کیفیت  تضمین  در 
سازمان های  دفتر  مساعدت  با  وبینار  صورت  به  فرانسه 
تخصصی و بین الملل سازمان دامپزشکی کشور در مرکز 
ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع ومطالعات کاربردی 
در تاریخ های 4 و 5 آبان ماه 1400 ) 26 و 27 اکتبر 2021 
به  تشخیص  ملی  مرکز  گزارش،  گردید.بنابراین  برگزار   )
و  کارکنان، هماهنگ  عملکرد  و  شایستگی  بهبود  منظور 
کاهش  مختلف،  های  بخش  کارشناسان  نمودن  همسو 
حوادث و ضایعات کاری، به هنگام سازی دانش و توانش 
و  المللی  بین  آزمایشگاه های  با  انطباق  انسانی،  نیروی 
منابع  آموزش  پیشگام  آزمون ها  نتایج  به  بیشتر  اعتماد 
کارشناسان  که  آموزشی  دوره  این  است.در  انسانی 
آزمایشگاه مرکز ملی تشخیص و 12 استان در آن شرکت 
داشتند، تاکید بر لزوم فراهم شدن نمونه  های مرجع برای 
مقایسه عملکرد آزمایشگاه، کالیبراسیون، کنترل کیفیت و 
مقایسه داخل آزمایشگاهی و بین آزمایشگاهی از مباحث 
مطرح شده بود. این وبینار بصورت ترجمه همزمان ارایه 
گردید و در ادامه شرکت کنندگان در آزمون شرکت نموده 
و مقرر شده تا گواهی های آموزشی توسط مدرس در اسرع 

وقت به شرکت کنندگان در این آزمون ارسال گردد.

ویدیویی»  ممیّزی  و  بازرسی  نخستین  انجام 
از  ایران  دامپزشکی  و  روسیه  راسلخوزنادزور« 
شرکت های ایرانی تولید و صادرکننده لبنیات به 

اوراسیا

نخستین برنامه بازرسی و ممیزی ویدویی سرویس فدرال 
روسیه  فدراسیون  نباتی  قرنطینه  بر  نظارت  و  دامپزشکی 
 ROSSELKHOZNADZOR راسلخوزنادزور 
 1400/8/4 تاریخ  از  کشور  دامپزشکی  سازمان  همراه  به 
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تا/140011/8 از شرکت های تولید و صادرکننده محصوالت 
انجام  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به کشورهای عضو  لبنی 

پذیرفت.

با پیگیری های بعمل آمده جهت رفع مشکالت و موانع   
ثبت  پیگیری  همچنین  و  لبنی  محصوالت  صادرات 
شرکت های جدید متقاضی برای صادرات، با توجه به وقوع 
کارشناسان،  حضور  امکان  عدم  و  کرونا  بیماری  پاندمی 
نخستین جلسه بازرسی و ممیزی  ویدویی سرویس فدرال 
روسیه  فدراسیون  نباتی  قرنطینه  بر  نظارت  و  دامپزشکی 
  ROSSELKHOZNADZOR راسلخوزنادزور  
به همراه سازمان دامپزشکی کشور از شرکت های تولید و 
اتحادیه  عضو  کشورهای  به  لبنی  محصوالت  صادرکننده 
اقتصادی اوراسیا روز سه شنبه مورخ 1400/8/4 از ساعت 
10 صبح به وقت تهران شروع گردید که در این بازرسی 
ابتدا کارخانه های تولیدکننده نسبت به معرفی پروسه های 
انواع  تولید  پتانسیل  و  تاسیسات  و  امکانات  و  تولید 
برنامه  ادامه  در  و  اقدام کردند  واحدهای خود  محصوالت 
ادامه  علمی  و  فنی  پرسش های  طرح  بر  مبتنی  بازرسی 
فدراسیون  حاضر  کارشناسان  طرف  از  سواالت  که  یافت 
و  فنی  مسئوالن  توسط  الزم  پاسخ های  و  طرح،  روسیه 

بهداشتی   و مدیریت واحدها اعالم شد.

دامداری های  از  همزمان  ویدویی  بازرسی  و  بازدید  این 
و  صادراتی  محصوالت  تولید  برای  شیرخام  تولیدکننده 
آزمایشگاههای واحدهای کارخانجات لبنی و مجموعه های 

مرتبط صورت پذیرفت.

در طول مدت برنامه بازرسی طی مدت 5 روز کاری معاون 
دامپزشکی  کل  ادارات  فنی  ادارات  روسای  و  سالمت 
به  دامداری  واحدهای  و  کارخانجات  محل  در  استان ها 
شرکت ها  مدیران  و  بهداشتی  و  فنی  مسئوالن  همراه 
پرسش های  و  داشته  حضور  آنالین  و  همزمان  بصورت 
و  بهداشتی  برنامه های  و  بودند  پاسخگو  را  شده  مطرح 
تشریح  را  اوراسیا  استانداردهای  با  منطبق  پروتکل های 

کردند.

مورخ  در  روز  آخرین  در  مذکور  بازرسی  برگزاری  گزارش 
1400/11/8 تنظیم و کارخانجات تولید لبنیات شرکت های 
میهن، پگاه تهران، پگاه فارس، پگاه اصفهان، پاک تهران 

و سولیکو )کاله( مورد بازرسی و ممیزی قرار گرفتند.

در طول مدت برنامه بازرسی از طرف سازمان دامپزشکی 
کشور ایران، دکتر برومندفر مدیرکل، دکتر امیری چرمهینی 
و دکتر نیازی از دفتر  نظارت بر بهداشت مواد غذایی، دکتر 
جوادی از دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، دکتر 
سلیمانی از دفتر قرنطینه و امنیت زیستی، دکتر توسلی از 
مطالعات  و  مرجع  آزمایشگاههای  تشخیص،  ملی  مرکز  

و  دباغیان  عطیه  دکتر  مدیرکل،  میرزایی  دکتر  کاربردی، 
بین  امور  و  تخصصی  سازمان های  دفتر  از  موسوی  دکتر 
الملل و از طرف »روسلخوزنادزور«، خانم ها »تاتیانا نیمبل« 

و »بویا روا« حضور داشتند.

تفاهم نامه همکاری سازمان دامپزشکی کشور و 
اتاق مشترك بازرگانی ایران و برزیل امضا شد

تفاهم نامه توسعه مناسبات تجاری دو کشور ایران و برزیل 
بازرگانی  مشترک  اتاق  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  بین 

ایران و برزیل به امضا رسید.

در  کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجرای مفاد قانون بهبود مستمر کسب و کار و سیاست های 
تامین شرایط مشارکت  اقتصاد مقاومتی و به منظور  کلی 
مسئولیت های  نیز  و  اجرایی  امور  به  کمک  در  تشکل ها 
قانونی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل جهت توسعه 
ایران و برزیل، این تفاهم نامه  مناسبات تجاری دو کشور 
بازرگانی  مشترک  اتاق  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  بین 
اجرا  ذیل  مواد  با  مطابق  که  شد  منعقد  برزیل  و  ایران 

می گردد:

نظارتی  و  ممیزی  های  برنامه  اجرای  در  همکاری   -1
سازمان دامپزشکی کشور در امر نظارت های بهداشتی بر 
و سایر  مواد غذایی  دامی،  نهاده های  و  فراورده ها  واردات 

زمینه های تجاری و بازرگانی دو کشور

2- همکاری متقابل و ایجاد تسهیالت الزم و رفع موانع 
کاالهای  سایر  و  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

نیازمند اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی به برزیل

3- همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی و حمایت از 
برگزاری نمایشگاه ها، کنفرانس ها و همایش های تخصصی 
سازمان  طرف  از  شده  معرفی  کارشناسان  حضور  با 

دامپزشکی کشور

پایش  و  رصد  زمینه  در  اطالعات  و  آمار  تبادل   -4
اساسی  کاالهای  سایر  و  وارداتی  گوشت  محموله های 
وارداتی و صادراتی دو کشور جهت تسهیل در رفع مشکالت 
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تجار و بازرگانان دو کشور

امنیت  و  قرنطینه  دفتر  و  اتاق  مشترک  کمیته  ایجاد   -5
زیستی و سازمان های تخصصی و امور بین الملل سازمان 
زمینه کاالهای  در  ایرانی  بازرگانان  رفع مشکالت  جهت 

اساسی و ضروری وارداتی بخش کشاورزی

6- همکاری در تدوین آیین نامه ها، مقررات و پروتکل های 
مرتبط با تجارت دو کشور ایران و برزیل

7- با اذعان به نقش حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور 
و به منظور جلوگیری از وقفه در برنامه مدیریت واردات و 
تنظیم بازار کاالهای اساسی، سازمان دامپزشکی تصمیمات 
کاالهای  سایر  و  گوشت  واردات  با  مرتبط  مکاتبات  و 
اساسی و ضروری وارداتی از کشور برزیل را قبل از اقدام 

به اطالع اتاق بازرگانی ایران و برزیل خواهد رساند.

8- همکاری در برنامه ارزیابی و رتبه بندی کشتارگاه ها و 
صدور گواهی های الزم

کاری  کمیته  تشکیل  طریق  از  نامه  تفاهم  این  مفاد   -9
برزیل،  و  ایران  بازرگانی  اتاق  دبیرکل  شامل  مشترک 
مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد، مدیرکل 
نظارت  دفتر  مدیرکل  و  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  دفتر 
بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان پیگیری و به اجرا 

گذاشته می شود.

دکتر  امضای   به  نامه  تفاهم  این  است  ذکر  به  الزم 
و  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  ماکنعلی«  »علی صفر 
دکتر »سید فخرالدین عامریان« رئیس هیئت مدیره اتاق 

بازرگانی ایران و برزیل رسیده است.

انواع  هشدار  آموزش  وبیناری  دوره  برگزاری 
تعاونی های  و  اتحادیه ها  برای  بیماری ها 

زنبورداری در سازمان دامپزشکی کشور

دامپزشکی  کل  ادارات  کارشناسان  آشنایی  وبیناری  دوره 

استان ها و نمایندگان زنبورداران در اتحادیه های استانی و 
بیماری های  انواع  مخاطرات  هشدار  رویکرد  با  تعاونی ها 

زنبورعسل و تهدید آن ها در ایجاد تلفات برگزار شد.

کارشناسان  مشارکت  با  وبیناری  برگزاری  خصوص  در 
نمایندگان  و  استان ها  دامپزشکی  کل  ادارات  در  دفاتر 
اتحادیه های استانی زنبورداران که با حضور دکتر »کامیار 
بیماری های  مدیریت  و  بهداشت  گروه  رئیس  احمدی« 
و  کشور  دامپزشکی  سازمان  ابریشم  کرم  و  عسل  زنبور 
مدیرعامل  موسویان«  »میرمحسن  مهندس  همچنین 
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران برگزار شد؛ اظهار کرد: 
را تجربه  باران و خشکسالی  امسال سال کم  آنجا که  از 
گیاهان  رشد  کاهش  با  شرایط  این  در  قاعدتا  و  کردیم 
وکاهش شهد  در طبیعت مواجه بودیم، تغذیه زنبورهای 
عسل دچار اختالل جدی شد که همین امر شرایط را برای 
افزایش استعداد زنبورهای عسل به ابتالی انواع بیماری ها 

افزایش می دهد.

وی افزود: با توجه به مخاطرات افزایش گرسنگی و رشد 
آموزش  بیماری ها، جهت هشدار و  از شیوع  ناشی  تلفات 
گذرانی  زمستان  برای  مساعد  شرایط  کردن  فراهم 
زنبورهای عسل در زمینه سازی مناسب برای شروع بهار 
خوب برای زنبورداران، از اتحادیه های استانی و تعاونی های 
دوره  این  در  تا  شد  خواسته  شهرستان ها  در  زنبورداری 
و  بیماری ها  انواع  با  و  یابند  حضور  آنالین  آموزشی 
کنونی  شرایط  در  زنبورستان ها  تهدیدکننده  مخاطرات 

آشنایی پیدا کرده و اطالعات بروزرسانی شود.

مقدس با بیان اینکه در اداره این جلسه بگونه ای عمل شد 
تا بیشتر شنونده نظرات نمایندگان زنبورداران باشیم و آنها 
دیدگاه ها و مشکالت و نقدهای خود را منعکس کنند وی 
بیماری های  شیوع  مهار  در  توفیق  جهت  کرد:  تصریح 
کارشناسان   هم  و  زنبورداران  هم  باید  آمیز  مخاطره 
بیماریها  کنترل  در  تا  کنند  همکاری  هم  با  دامپزشکی 

موفق شویم

طیور،  بیماری های  مدیریت  و  بهداشت  دفتر  مدیرکل 
در  کشور  دامپزشکی  سازمان  ابریشم  کرم  و  زنبورعسل 
ادامه اعالم کرد: در پایان این جلسه مقرر شد تا به دعوت 
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران و با حضور و مشارکت 
دفتر مجری طرح توسعه زنبورداری وزارت جهادکشاورزی؛ 
به  کشاورزی  بیمه  صندوق  و  کشور  دامپزشکی  سازمان 
زودی نشستی مشترک با رویکرد توسعه بیمه زنبورستانها 
و مساعدت بیشتر در پرداخت خسارت وارده در اثر بیماریها  
اتحادیه  شد  مقرر  اینکه  کما  گیرد.  انجام  زنبورداران  به 
را  الزم  همکاری  و  تدارکات  ایران  زنبورداران  سراسری 
برنامه ریزی سازمان دامپزشکی کشور در مساعدت  برای 
انواع  به  زنبورعسل  کلنی های  کمتر  ابتالی  برای  بیشتر 

128



بیماری ها به عمل آورد.

و  بهداشت  گروه  رئیس  احمدی  دکتر  وبینار،  این  در   
ابریشم سازمان  و کرم  زنبور عسل  بیماری های  مدیریت 
نکات  حاوی  و  نیاز   مورد  آموزشی  مطالب  دامپزشکی 
داروهای  انواع  مخاطرات  زمینه  در  را  هشداردهنده ای 
از  اعم  زنبورعسل  خوراک های  سالمت  تقلبی،  و  قاچاق 
گرده و خمیرشیرین؛ اهمیت تامین شرایط زمستان گذرانی 

و..... مطرح کرد.

بررسی برنامه های مشترك سازمان دامپزشکی 
کشور با رییس سازمان محیط زیست در مقابله 

با بیماری های فرامرزی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست در رابطه با برنامه های مشترک 

این دو مجموعه به بحث و گفتگو پرداختند.

کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهارشنبه 26 آبان ماه دکتر »علی صفر ماکنعلی« رئیس 
سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با دکتر »علی سالجقه« 
با  رابطه  در  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس 

برنامه های مشترک به بحث و گفتگو پرداختند.

در این جلسه رئیس سازمان دامپزشکی کشور برنامه های 
این سازمان برای مقابله با بیماری های فرامرزی مانند تب 
برفکی، طاعون نشخوارکنندگان کوچک و آنفلوانزای فوق 
کشور  دامپزشکی  سازمان  اقدام  طرح  و  پرندگان  حاد 
)متعاقب مرگ و میر غیرطبیعی در پرندگان وحش مهاجر( 

را تشریح کرد.

حفاظت  سازمان  رئیس  دیدار،  این  از  دیگری  بخش  در 
محیط زیست نیز در رابطه با اهمیت همکاری دو سازمان 
توضیحاتی را ارائه و بر انجام همکاری های مشترک تاکید 
کرد همکاری های دوجانبه در قالب فعالیت های مشترک 

بیش از گذشته ادامه یابد.

ممنوعیت کشتار دام های آبستن در کشتارگاهها

سازمان دامپزشکی کشور ضمن تشکر از اقدام قاطع و به 
از کشتارگاه های صنعتی دام  موقع مقام قضایی در یکی 
استان تهران ، با صدور اطالعیه ای یادآور شد همانطور که 
قبال به کرات به صورت رسمی ابالغ شده است برابر ماده 
10 آئین نامه اجرایی ماده 18 قانون این سازمان، کشتار 

میش، گاو و گاومیش آبستن ممنوع است.

به  کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دنبال گزارش کشتار دام آبستن در یکی از کشتارگاه های 
صنعتی دام استان تهران که با حضور مقام محترم قضایی 
آبستن که  با موضوع کشتار دام  برای پیگیری و برخورد 
داللت بر دغدغه دستگاه قضا و مسئولین کشور در این امر 
یادآور  اطالعیه ای جدید  با صدور  سازمان  این  دارد  مهم 
شده است که »کشتار دام های آبستن فقط در موارد خاص 
و  حیوان  بین  انتقال  قابل  بیماری های  به  ابتال  همچون 
انسان مانند سل و بروسلوز و همینطور آسیب های فیزیکی 
جدی و غیر قابل درمان، به تشخیص و با اجازه بازرسان 
کشور  دام  کشتارگاه های  در  مستقر  دامپزشکی  بهداشتی 

بالمانع است.«

بنابراین گزارش، سازمان دامپزشکی کشور از ادارات کل 
دامپزشکی  بهداشتی  ناظرین  تمام  و  استان ها  دامپزشکی 
مستقر در کشتارگاه های کشور که نهایت دقت را در اعمال 
و  عام  بصورت  کشتار  فرآیند  در  بهداشتی  نظارت های 
جلوگیری از کشتار دام های ابستن بصورت خاص اعمال 

می نمایند تشکر و قدردانی کرده است.

سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از این اطالعیه 
ضمن تشکر از اقدام به موقع دستگاه قضایی در اجرای این 
با استناد به مکاتبات و تذکرات متعدد قبلی  این  قانون، 
سازمان در خصوص رعایت موضوع عدم کشتار دام های 
صورت  در  است  کرده  یادآوری  مجددأ  و  موکدأ  آبستن، 
عذری  هیچگونه  زمینه،  این  در  تخلف  هرگونه  وقوع 
مراجع  سوی  از  الزم  قانونی  برخورد  و  نبوده  پذیرفته 

ذیصالح با متخلفین صورت خواهد پذیرفت.
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تداوم فرایند اعتباربخشی آزمایشگاه مرکز ملی 
تشخیص به منظور پایش باقیمانده ها در آبزیان 

صادراتی به اتحادیه اروپا در سال 2۰22

منطقه  رایزن  با  دامپزشکی کشور  ریاست سازمان  جلسه 
فرانسه دکتر  امور کشاورزی وزارت کشاورزی کشور  ای 
والری ویون، دکتر الکساندارا گرو ترویانو معاون وی و الن 
گوریتن رییس بخش اقتصادی سفارت فرانسه در تهران 

برگزار شد.

این  در  ویون  دکتر  ماموریت  آخرین  که  جلسه  این  در   
صورت  به  را  تریانو  گرو  دکتر  وی  بود؛  ایران  به  پست 
دو  روابط  پیگیری  برای  خود  جانشین  عنوان  به  رسمی 
جانبه ایران و فرانسه در زمینه دامپزشکی از ابتدای سال 

2022 معرفی کرد.

در  فرانسه  و  ایران  بین  شده  انجام  توافقات  به  توجه  با 
خصوص اعتبار بخشی آزمایشگاه مرکز ملی تشخیص به 
منظور پایش باقیمانده ها در آبزیان صادراتی به اتحادیه 
این فرایند  ادامه  اروپا، دکتر ویون در خصوص نقشه راه 
در  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  دادند  ارائه  را  توضیحاتی 
صورت فراهم آوردن تمام امکانات و آموزش های الزم ، 
فرایند اعتبار بخشی تا پایان سال 2022 برای تعدادی از 

تست های آزمایشگاهی انجام پذیرد.

این شد که وزارت  این جلسه دکتر ماکنعلی خواستار  در 
صورت  به  آموزشی  همکاری های  فرانسه  کشاورزی 
نحوه  نظیر  مختلف  حوزه های  در  حضوری  و  مجازی 
نظارت و پایش باقیمانده های دارویی در فراورده های خام 
ساخت  اروپا،  اتحادیه  دستورالعمل های  اساس  بر  دامی 
واکسن و نحوه نظارت در حین تولید و پس از آن، همچنین 
خصوص  در  ویژه  به  وحش  حیات  در  بیماری  کنترل 

پرندگان مهاجر داشته باشند.

خاطر  به  »ویون«  از  تشکر  ضمن  ماکنعلی  پایان  در 
تالش هایش در زمینه تقویت همکاری های دو جانبه در 
زمینه دامپزشکی طی 5 سال گذشته، برای دکتر گروتریانو 
آرزوی موفقیت در پست جدید و تداوم همکاری های دو 

کشور به ویژه در بحث اعتبار بخشی آزمایشگاه را کرد.

همچنین در این جلسه معاونت تشخیص و درمان، مدیر 
سازمان های  دفتر  کل  مدیر  و  تشخیص  ملی  مرکز  کل 

تخصصی و امور بین الملل سازمان نیز حضور داشتند.

فرآورده های  تولیدکننده  کارخانجات  ممیّزی 
گوشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور

بنا به اعالم مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و 
مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در راستای حمایت 
از تولید و صادرات محصوالت سالمت محور در حوزه مواد 
 1400 آذرماه  اول  هفته  در  دامی،  منشاء  با  غذایی 
کاله«   - »سولیکو  شرکت  درخواست  به  بنا  خورشیدی، 
واحدهای  برای   )IR( صادراتی  پروانه  دریافت  بر  مبنی 
استان های  در  شرکت  آن  گوشتی  های  فرآورده  تولید 
تیم  ممیزی  مورد  مذکور  کارخانجات  مازندران،  و  تهران 

اعزامی سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
بهداشت  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل   » برومندفر  »سامد 
کرد:  عنوان  خصوص  این  در  غذایی  مواد  و  عمومی 
با منشاء  کشورهای مقصد صادرات فرآورده های غذایی 
دامی ) نظیر محصوالت لبنی، عسل، محصوالت آبزیان، 
المللی،  بین  الزامات  استناد  به   ) گوشتی  فرآورده های 
سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان تنها مرجع ذیصالح 
در صدور گواهی بهداشتی برای این دسته از محموله های 

صادراتی می شناسند. 

این مقام مسئول افزود: سازمان دامپزشکی کشور امیدوار 
منشاء  با  غذایی  مواد  تولید  کارخانجات  و  واحدها  است 
نظیر  بهداشتی  سامانه های  سازی  پیاده  تداوم  با  دامی 
HACCP، GMP و ...، اخذ کدهای صادراتی IR و 
EC و اجرای الزامات بهداشتی مورد درخواست کشورهای 
مقصد؛ بتوانند ضمن ارتقاء کیفی و بهداشتی محصوالت 
تولید داخل، در بازارهای منطقه ای و بین المللی نیز حضور 
یابند که به طور یقین این فرآیند و اقدامات موجب رشد و 
پیشران  و  کیفی  رقابت  ایجاد  غذایی،  صنایع  شکوفایی 
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ارتقاء کیفی و بهداشتی صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبور 
عسل در کشور خواهد شد.

پرواری،  »دام های  آموزشی  دوره  برگزاری 
کشتاری و مولد و سیاست سازمان دامپزشکی 

کشور در کشتار آنها«

پرواری،  »دام های  موضوع  با  مدیریتی  آموزشی  دوره 
کشتاری و مولد و سیاست سازمان دامپزشکی کشور در 
زنده در سایت  وبیناری و پخش  به صورت  آنها«  کشتار 
آپارات جهت دسترسی تمام دامداران عالقه مند برگزار شد.

دوره  در  سازمان  این  رئیس  ماکنعلی  علی صفر  دکتر   
آموزشی مدیریتی با موضوع »دام های پرواری، کشتاری و 
مولد و سیاست سازمان دامپزشکی کشور در کشتار آنها« 
صورت  به   1400 آبان   7 یکشنبه  روز   14 ساعت  که 
و  استان ها  دامپزشکی  کل  ادارات  حضور  با  وبیناری 
همچنین پخش زنده در سایت »آپارات« برگزار شد؛ در 
آغاز به دسته بندی انواع دام های سبک و سنگین مورد نظر 
زمینه  در  افزود:  و  کرد  اشاره  پروتئینی  نیاز  تامین  جهت 
انواع دام با لحاظ دسته بندی به »دام مولد، دام پرواری و 
دام کشتاری«؛ باید توجه داشت که »دام مولد« به دامی 
و  دارند  برجسته  و  ویژه  صفت های  که  می شود  اطالق 
ممکن است خالص یا ترکیبی باشند؛ به معنای دیگر این 
همان  دلیل  به  که  هستند  دام هایی  دام ها،  از  دسته 
فارم های خاص جهت  ایجاد  باعث  برجسته،  ویژگی های 

تولید گله های تجاری می شوند.

وی با استناد به اهمیت مدیریت جمعیت دامی بر حسب 
این  در  را  کشورها  سیاست  مولد،  دام های  نژاد  انواع 
به  خود  دیدگاه  تبیین  جهت  و  برشمرد  متمایز  خصوص 
مستنداتی از کشورهای ترکیه، رومانی و انگلستان اشاره 
در کشورهای  مدل  این  اساس  بر  واقع  در  افزود:  و  کرد 
مختلف جهان، پس از بررسی تمام جوانب امر در کشورشان 
اعالم می کنند این تعداد خاص گوسفند از یک نژاد باید به 
انگلستان  مانند  کشوری  در  اینکه  کما  باشد؛  میزان  چه 
حتی تعدادی از دامداران مکلف می شوند از گوسفندهایی 
آنها  به  را  وجوهی  نیز  حاکمیت  و  کنند  نگهداری  خاص 

پرداخت می کند.

ماکنعلی در همین راستا به برخی سیاست های واردات یا 
صادرات دام و الشه بر مبنای شرایط خاص سیاست های 
متولیان هر کشور اشاره و خاطرنشان کرد: به طور نمونه 
مدیریت  جهت   2019 سال  در  ترکیه  همسایه  کشور 
بر  آن سال  در  را  واردات خود  دام های مولدش،  جمعیت 
مبنای 3 گروه پایه پرواری، مولد یا گوساله آماده کشتار از 
35 کشور جهان به تعداد یک میلیون راس دام به ارزش 

یک میلیارد و دویست میلیون دالر تنظیم کرده بود.

آمار  مرکز  گزارش  استناد  به  اینکه  به  اشاره  با  ماکنعلی 
ایران که مرجع رسمی اعالم تعداد دام کشور است ،تعداد 
در کشور  دام سبک  انواع  راس  و 900 هزار  میلیون   70
این  چرای  شرایط  به  توجه  با  بسا  چه  افزود:  دارد  وجود 
نیاز به  تعداد دام در مراتع و مشکالت خشکسالی کشور 
تغییراتی در کمّیت آنها یا مدیریت نژادهای آنها باشد و نیاز 
به بررسی همه جوانب موضوع و رعایت مالحظات مختلف 
دام  تعداد  این  مدیریت  سویی  از  که  جایی  تا  است. 
ساماندهی شود و از سوی دیگر در زمینه کشتار دام های 
مولد نیز مصادیق آن برای همگان به ویژه برای دامداران 

و مدیران واحدهای کشتارگاهی مشخص گردد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این رابطه همچنین به 
دام  کشتار  برای  بهداشتی  ناگزیر  کشتارهای  از  مواردی 
تا  است  الزم  رابطه  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  مولد 
تمهیداتی را جهت امکان تمایز نشانه گذاری برای دام مولد 
چرخه  در  نباید  که  مولدی  دام های  کشتار  به  ناگزیر 

کشتارگاه قرار گیرند، اتخاذ شود.

وی با یادآوری تالش خود جهت پیگیری تشکیل جلسه 
برای  دامپروری  نظام  جامع  قانون   12 ماده  کمیسیون 
تعیین تکلیف این موضوع طی هفته های آتی اظهار کرد: 
مشابه  دوره های  برگزاری  با  تا  است  الزم  موقع  آن  تا 
مدیران  و  دامداران  کردن  آگاه  همچنین  و  آموزشی 
اداره  با  این خصوص  در  کامل  از هماهنگی  کشتارگاه ها 
و  سلیقه ای  نظرهای  اعمال  مانع  استان،  دامپزشکی  کل 
خطا در کشتار دام هایی شد که نباید به کشتارگاه منتقل 

شوند.

ویروسی  بیماری های  رخداد  چشمگیر  کاهش 
ماهی قزل آال در کشور

و   IPN، IHN ویروسی  بیماری های  کانون های 
گذشته  سال   6 طی  کشور  سردآبی  ماهیان  در   VHS

کاهش چشمگیری داشته است.

و  بهداشت  دفتر  مدیرکل  مهر«  رخشانی  »کامبیز  دکتر   
بر  کرد:  اعالم  سازمان  این  بیماریهای   آبزیان  مدیریت 
اساس اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در قالب اجرای 
   IPN، متوالی برنامه ملی مراقبت بیماری های ویروسی
مدیریت  کشور،  سردآبی  ماهیان  در   VHS و    IHN
کانون های بیماری از طریق شناسایی و حذف گله ماهیان 
درگیر از چرخه تولید، توسعه اصول امنیت زیستی و ارتقاء 
دوره های  برگزاری  پروری،  آبزی  مزارع  بهداشتی  سطح 
آموزش برای سطوح مختلف بهره برداران در سطح کشور 
و همکاری سازمان شیالت آبزی پروران، اتحادیه ها تعداد 
گذشته  سال   6 طی  شده  یاد  بیماری های  رخدادهای 
کاهش چشمگیری داشته است. رخشانی مهر افزود: موارد 
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رخداد بیماری های VHS ؛ IHN و IPN در ماهیان 
قزل آال در سال 1399 به نسبت سال 1394 به ترتیب با 
بیانگر  که  بوده  همراه  درصدی   92 و   88  ،  79 کاهش 
مسئول  مقام  است.این  ارتباط  این  در  توجه  قابل  کاهش 
این  کنترل  در  را  ما  وظیفه  دستاورد،  این  کرد:  اضافه 
از پیش  بیماری ها سنگین تر کرده و الزم است که بیش 
اخیر  سالیان  طی  خوشبختانه  افزود:  وی  باشیم.  هوشیار 
دست اندرکاران  تمامی  بین  مثبتی  همکاری  و  هماهنگی 
صنعت آبزی پروری کشور بوجود آمده که موجب هم افزایی 

در مدیریت و کنترل بیماری ها شده است.

در  سازمان  های  برنامه  و  رویکرد  تشریح 
تضمین  و  بهداشتی  کیفیت  ارتقای  خصوص 

سالمت فرآورده های خام دامی

غذایی  مواد  و  عمومی  بهداشت  بر  نظارت  دفتر  مدیرکل 
صنعت  کنگره  نخستین  در  کشور  دامپزشکی  سازمان 
سازمان  این  های  برنامه  و  رویکرد  تشریح  به  گوشت 

پرداخت.

در   کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
کنگره صنعت گوشت کشور که با هدف همبستگی صنعت، 
دولت و دانشگاه تشکیل گردید، دکتر "سامد برومندفر" 
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این 
سازمان در مقدمه سخنرانی خود با موضوع تشریح رویکرد 
"ارتقاء  خصوص  در  دامپزشکی  سازمان  های  برنامه  و 
خام  های  فرآورده  سالمت  تضمین  و  بهداشتی  کیفیت 
سیستم  در  کننده  تعیین  اصلی  عوامل  تبیین  به  دامی"، 
سالمت  و  بهداشتی  ریزی  برنامه  و  کیفی  کنترل  های 
زنجیره  تحلیل  محور  دو  در  غذایی  مواد  تولید  در  محور 
ارزش و نقش ذینفعان )مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و 
 )Risk Analysis( در آن و تحلیل خطر )عرضه کنندگان
 ،Risk Assessment(شامل شناسایی مخاطرات، ارزیابی خطر
اطالعات  تبادل  و   )Risk Management( خطر  مدیریت 
کرد:  عنوان  و  پرداخت   )Risk communicant( خطر 
برنامه  اثربخش برای  پایدار، متناسب و  رهیافت کاربردی، 
  )Risk-based( ( های کنترل بهداشتی باید خطر مبنا

و مردم محور باشد.

نیازهای  در  تغییرات  به  توجه  با  که  کرد  اشاره  برومندفر 
جامعه بشری به مواد غذایی و با عنایت به دستاوردهای 
و  گوشت  صنعت  در  تکنولوژی  های  پیشرفت  و  علمی 
بهداشت مواد غذایی، اعمال تغییرات الزم و به روزرسانی 
فعالیت ها در سطح زنجیره تولید مواد پروتئینی بر مبنای 
تحلیل زنجیره ارزش توسط تولیدکنندگان و تشکل های 
صنفی مرتبط و از طرفی تدوین و به روزرسانی سیاست ها، 
فنی،  های  دستورالعمل  و  ضوابط  اجرایی،  های  برنامه 
کشور  دامپزشکی  سازمان  توسط  اجرایی   و  بهداشت 
ضرورت دارد. بر اساس تحلیل وضعیت و تحلیل خطرات 
خطرات  مدیریت  های  گزینه  انتخاب  و  تعیین  جدید، 
بهداشت  بر  نظارت  دفتر  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  احتمالی، 
این  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  غذایی  مواد  و  عمومی 
راستا گام برداشته است. ایشان افزودند هدف نهایی تحلیل 
با تعامل سازنده بین مرجع  زنجیره ارزش و تحلیل خطر 
ذیصالح بهداشتی )سازمان دامپزشکی کشور( و ذینفعان و 
 Risk( خطر  مدیران  به  کمک  بردان،  بهره 
در  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  در   )managers
استراتژی  بستر  در  کنترلی  اقدامات  و  پیشگیری  مورد 
مدیریت خطر بیماری ها و مسمومیت های ناشی از مواد 

غذایی است.

ساله  پنج  عملکرد  از  مختصری  گزارش  به  ادامه  در  وی 
اخیر دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان 
در  بهداشتی  نظارت  درخصوص  کشور  دامپزشکی 
کشتارگاههای دام و طیور کشور، میزان الشه های ضبطی 
در کشتارگاهها، میزان فرآورده های خام دامی ضبطی در 
با موارد  سطح تولید تا عرضه، میزان برخوردهای قانونی 
نامنطبق  های  فرآورده  موارد  میزان  و  بهداشتی  تخلفات 
اول  ماهه  تا شش   1396 سال  )از  شده  معدوم  بهداشتی 
سال 1400( ارائه کردند. در ادامه عنوان نمودند که نقشه 
راه دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، بهره 
گیری از بسترهای قانونی، دستاوردهای نوین علمی و هم 
ارتقاء  در  ذینفعان  و  صاحبنظران  متخصصین،  با  اندیشی 
کیفیت بهداشتی و تامین سالمت فرآورده های خام دامی، 
کاهش ضایعات، جلوگیری از هدررفت مواد پروتئینی و تا 
حد ممکن کاهش موارد معدوم سازی با استفاده از روش 

های سالم سازی است.

 برومندفر در ادامه چکیده ای از اهم برنامه ها و دستورالعمل 
های اجرایی جدید دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد 
غذایی در سه سال اخیر از جمله برنامه ملی ارتقاء کیفیت 
بهداشتی گوشت مرغ، برنامه ملی ارتقاء کیفیت بهداشتی و 
تضمین سالمت تخم مرغ، برنامه های ملی پایش باقیمانده 
انواع  در   )National Residue Plans( ها 
فرآورده های خام دامی، برنامه تجهیز کشتارگاههای دام و 
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طیور به دوربین و کنترل بهداشتی آن الین )برخط( فرآیند 
تولید، ساماندهی سردخانه ها با اجرای برنامه زنجیره سرد 
در  بهداشتی  معیارهای  خودکنترلی  )برخط(،  رصد  قابل 
کشتارگاههای دام و طیور، استقرار دامپزشک دولتی )ناظر 
بهداشتی عالیه( در کشتارگاههای دام و طیور، پیاده سازی 
و   ... و   GMP، HACCP بهداشتی  های  سامانه 
الزامات بهداشتی اتحادیه های منطقه ای )اتحادیه اروپا و 
اتحادیه اورآسیا( و کشورهای مقصد صادرات فرآورده های 

خام دامی ارائه نمود.

تدوین و به روزرسانی ضوابط بهداشتی و دستورالعمل های 
اجرایی متعدد )نظیر تعیین و اعتباربخشی عمر ماندگاری 
فرآورده های خام دامی، ضوابط و مقررات بهداشتی کارگاه 
بسته بندی فرآورده های خام دامی وابسته به مراکز عرضه، 
به روز رسانی "ضوابط و مقررات تولید گوشت مرغ بدون 
و  ارزیابی  بهداشتی،  نظارت   " بیوتیک"،  آنتی  مصرف 
مدیریت خطر گوشت قرمز تولید داخل"، "نظارت بهداشتی 
پایان  تخمگذار  و  مادر  طیور  گوشت  عرضه  و  کشتار  بر 
دوره"، "نظارت بهداشتی، ارزیابی و مدیریت خطرگوشت 
مدیریت  و  ارزیابی  بهداشتی،  "نظارت  داخل،  تولید  قرمز 
خطر محموله های وارداتی گوشت قرمز منجمد"، "پایش 
رخدادهای بهداشتی، ارزیابی و مدیریت خطر محموله های 
از جمله سایر   )... و  وکیوم"  و  تازه  قرمز  وارداتی گوشت 
اقدامات جدید دفتر تحت مدیریت وی بود که توضیح داده 
شد.در ادامه کنگره، از دکتر برومندفر مدیرکل دفتر نظارت 
دامپزشکی  سازمان  غذایی  مواد  و  عمومی  بهداشت  بر 
کشور  گوشت  صنعت  در  شایان  تاثیرات  پاس  به  کشور 

تقدیر به عمل آمد.

افتتاح پروژه خط تولید محصوالت داروئی دامی 
دامپزشکی  سازمان  رییس  با حضور  مشهد  در 
ر کشو

در  کشور  دامی  محصوالت  تولید  خط  پروژه  بزرگترین 

دامپزشکی  سازمان  رئیس  حضور  با  مشهد  تماد  کارخانه 
کشور انجام شد.

مراسم  در  و  مشهد  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رییس 
در  مدیریت  گفت:  پیپرازین  نیکلوزاماید  تولید  خط  افتتاح 
زمینه دامپزشکی بسیار پیچیده است و از نگاه افراد بیرونی 

بسیار ساده دیده می شود.

خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی، دکتر علی صفر ماکنعلی افزود: دستور العمل ثبت 
داروها و فرآورده بیولوژیک کار سختی بود که انجام شد و 

امضاهای طالیی را حذف کردیم.

وی عنوان داشت: صد در صد فعالیت ها را بر خط انجام 
می دهیم و حضور ارباب رجوع را به صفر رساندیم و همه 
استان ها تفویض کردیم و قصد دارم تمدید  به  را  موارد 
ها  استان  به  مشهد  از  بازگشت  از  پس  هم  را  ها  پروانه 

واگذار کنیم.

 ppr او یادآور شد: در بحث تولید برخی واکسن ها مثل
تولید ما بیش از دو برابر نیاز کشور است و حتی این موارد 

را هم به مناقصه می گذاریم.

ما  تولیدکنندگان  گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رییس 
دقت کنند رفتار و تولید را منطبق با نیازهای کشور انجام 

بدهند تا مخاطره ای گریبانگیر سرمایه گذار ایجاد نشود.

پیگیر شدیم  امنیت ملی  افزود: در شورای عالی  ماکنعلی 
مفهومی نو در زمینه تولید دارو ایجاد شود که توسط وزارت 

بهداشت و جهاد کشاورزی ابالغ خواهد شد.

وی اظهار کرد: در جهت حمایت از تولید داخل همه کار 
کردیم و خیلی جاها بازخواست شدیم برای این مورد! اما 

بر سر میثاق خود در جهت تولید داخل هستیم.

او گفت: به شدت تولیدات داخل را رصد و پایش می کنیم 
و این شرکت ها بایستی نیازمندی های کنترل و پیشگیری 
و نیز NRPرا در نظر داشته باشند و ما محورهای مورد 
نیاز را در آمارنامه های سازمان به طور دقیق ثبت کردیم 
و بر اساس آن تولیدکنندگان دارو می توانند نیازهای کشور 

را متوجه شوند.

به  پیپرازین  نیکلوزاماید  پروژه  تولید  می شود خط  یادآور 
عنوان ماده موثره داروی ضدانگل دامی با سرمایه گذاری 
حدود 150 میلیارد ریال با اشتغال زایی 20 نفر مستقیم و 
40 نفر غیر مستقیم در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش 

)تماد( مشهد راه اندازی شد
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سازمان  اقدامات  و  کشور  در  آنگارا  بیماری 
دامپزشکی در خصوص کنترل آن

بیماری در پرورش طیور صنعتی  ایجاد  با  آدنوویروس ها 
خسارات سنگینی را به گله های پرورشی تحمیل می کنند.

و  بهداشت  دفتر  مدیرکل  مقدس«  باقر  »محمد  دکتر   
مدیریت بیماری های طیور؛ زنبورعسل و کرم ابریشم این 
بیماری  سابقه  خصوص  در  ابتدا  در  دامپزشکی  سازمان 
آنگارا و تشخیص آن گفت: سابقه این بیماری و تشخیص 
آن به سال 1987 میالدی در پاکستان بر می گردد، اما بعد 
از جمله  بیماری در برخی مناطق جهان  از آن گسترش 
گزارش   ... و  کره  ژاپن،  عراق،  هندوستان،  کشورهای 
گردیده است. بیماری آنگارا در ایران اواخر سال 1399 در 

یک واحد گوشتی در خراسان رضوی شناسایی شد.

جلسات  بیماری،  اهمیت  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
اضطراری برای مدیریت کنترل و مبارزه با آن در سازمان 
دامپزشکی کشور برگزار گردید که با رهگیری نتاج آلوده، 
معدوم  و  آزمایش  شناسایی،  مربوطه  مولد  واحدهای 
گردیدند افزود: اما پس از آن به دالیل مختلف از جمله 
اصول  رعایت  عدم  و  واحدها  بهداشتی  غیر  ساختارهای 
امنیت زیستی و قرنطینه ای باعث بروز کانون های بیماری 
در برخی استان ها طی ماه های اخیر گردید. در این میان 
در بعضی موارد پنهان کاری بیماری در برخی واحدها از 

عوامل تاثیرگذار در گسترش بیماری بوده است. 

مقدس با بیان اینکه از ابتدای سال 1400 تا کنون تعداد 
136 واحد مرغداری درگیر بیماری شده اند تصریح کرد: 
جنوبی،  خراسان  استان های  درگیر،  استان های  بین  در 
خراسان رضوی، گلستان، مازندران و یزد با 115 کانون 
نشان  امر  این  اند.  داشته  را  درگیری  میزان  بیشترین 
می دهد که رهگیری منابع آلودگی و دیگر اقدامات کنترلی 
افراد  تمامی  همکاری  با  بیشتری  جدیت  با  می بایست 
مرتبط پیگیری شود تا با استفاده از واکسن در گله های 
از  درگیر  گله های  همچنین حذف  و  یک طرف  از  مولد 

سوی دیگر، بیماری در کشور کنترل گردد.

این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: 
از  یکی  سریع   اقدام  بیماری  سریع  شناسایی  راهکار 
مهمترین اصول در برخورد با بیماری های واگیر و کنترل 
گزارش  اهمیت  راستا  این  در  آنهاست.  از  پیشگیری  و 
سریع بیماری تا حدی است که می توان گفت روند کنترل 
بیماری ها متأثر از همین گزارش هاست. در واقع در صورت 
گزارش به موقع تمامی کانون های اولیه بیماری، برخورد 
جلوی  می توان  و  بوده  پذیر  امکان  بیماری  با  مناسب 
گسترش بیماری و بومی شدن بیماری را گرفت. بنابراین 
تأکید می گردد که همکاری مرغدار، دامپزشکان شاغل 
در این بخش، اتحادیه ها و تشکل های مربوطه بسیار پر 
اهمیت بوده و در واقع تنها راه مبارزه و کنترل بیماری در 

حال حاضر است. 

صنعت  کنونی  شرایط  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
پرورش مرغ گوشتی در کشور و وضعیت بیماری، بهترین 
راه کنترل و مدیریت بیماری استفاده از واکسن و رعایت 
واکسن  واردات  برای  که  است  زیستی  امنیت  اصول 
پیگیری های الزم صورت گرفته و تا کنون طی سه مرحله 
در  مذکور  واکسن های  است.  شده  کشور  وارد  واکسن 
واحدهای مولد در حال پرورش استفاده خواهد شد که با 
توجه به اینکه روش اصلی انتقال بیماری، روش عمودی 
است، امید می رود که واکسیناسیون واحدهای مولد تأثیر 
بسزایی در کنترل بیماری در کشور داشته و باعث ایجاد 
)جوجه های  حاصله  نتاج  در  بیماری  علیه  بر  محافظت 

گوشتی( حداقل تا سن 35 روزگی می گردد.

خصوص  در  سازمان  سیاست  کرد:  اضافه  مقدس 
تخم مرغ های  هچ  از  جلوگیری  مذکور،  بیماری های 
نطفه دار در گله های مولد آلوده حداقل به مدت 4 هفته 
است. لذا به واحد های مولد توصیه اکید می شود با رعایت 
گله ها،  واکسیناسیون  همچنین  و  زیستی  امنیت  اصول 
نسبت به پیشگیری و کنترل بیماری در گله های مربوطه 

اقدام کنند. 

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور؛ زنبور 
عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور در خصوص 
کنترل  خصوص  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  اقدامات 

بیماری آنگارا در کشور مورد ذیل را برشمرد:

و  آزمایشگاهی  تشخیص  امکانات  توسعه  و  تقویت   -1
تجهیز آزمایشگاه ها در ارتباط با بیماری

2- اطالع رسانی و برگزاری جلسات هماهنگی و علمی

3- حذف کانون های شناسایی شده

4- پیگیری تأمین واکسن با اعالم فراخوان از شرکت های 
وارد کننده واکسن
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علیه  کشور  داخل  در  واکسن  ساخت  جهت  پیگیری   -5
بیماری.

وی در پایان تاکید کرد کنترل و حرکت به سوی ریشه کنی 
و  همگامی  طیور،  صنعت  مخرب  بشدت  بیماری  این 
همراهی تمامی مرتبطین موضوع در بخش دولتی و سایر 

ذیربطان را طلب می نماید.

سازمان  جدید  سرپرست  حضوری  دیدار 
دامپزشکی کشور با پرسنل این سازمان

سرپرست جدید سازمان دامپزشکی کشور در نخستین روز 
محل  در  سازمان  این  پرسنل  با  جداگانه  دیدار  در  کاری 
و  شغلی  شرایط  بیشتر  جزییات  جریان  در  خدمتشان، 
عمومی  روابط  گزارش  گرفت.به  قرار  همکاران  معیشتی 
آقامیری«  محمد  »سید  دکتر  کشور،  دامپزشکی  سازمان 
در  خود  همکاران  کلیه  با  سازمان  این  جدید  سرپرست 
و گفتگو  دیدار  دو  و ساختمان  شماره  ساختمان مرکزی 
کرد. وی ضمن معارفه حضوری با تک تک کارکنان در 
محل خدمتشان، در جریان جزییات بیشتری از شرایط کلی 

وضعیت استقرار و مطالبات پرسنل قرار گرفت.

بنابراین گزارش، پس از دیدار آقامیری با پرسنل سازمان 
دامپزشکی کشور که از ساعت 9 صبح دوشنبه آغاز شد و 
تا هنگام ظهر ادامه داشت، وی با توجه به شرایط استقرار 
همکاران  بر ضرورت تغییر ساختمان سازمان متناسب با 
شآن و جایگاه این سازمان وکارکنان آن و همچنین امکان 
از  را  آن  و  کرد  تاکید  رجوع  ارباب  به  بهتر  خدمات  ارائه 
به  توجه  همچنین  برشمرد.وی  خود  نخست  اولویت های 
از  را  دامپزشکی کشور  پرسنل سازمان  معیشتی  مطالبات 
جمله نکات مهم عنوان کرد و قول پیگیری جدی برای 

ساماندهی آن را داد.

نخستین  گیالن،  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  رخداد 
رخداد در طیور صنعتی در موج 1400 تا 1401

در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  رخداد  نخستین 

طیور صنعتی در موج 1401 - 1400 در یک واحد مرغ 
مادر گوشتی در غرب شهرستان رشت مشاهده و نمونه های 

ارسالی به آزمایشگاه به تایید رسید.

در  کشور،  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیماری  تشدیدی  پایش  و  رصد  ملی  برنامه  چارچوب 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان )HPAI( در کشور گزارشی 
مبنی بر وقوع تلفات در طیور بومی در روستای توسروندان 
فاصله  در  و  گزارش  رشت  از شهرستان  سنگر  بخش  در 
کمتر از 24 ساعت گزارش دیگری مبنی بر بروز تلفات در 
یک واحد مرغ مادر گوشتی در غرب شهرستان رشت نیز 
کننده  تائید  آزمایشگاه؛  به  ارسالی  نمونه های  که  دریافت 
بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در هر دو مورد 

بوده است.

بنابراین گزارش، با توجه به موج سنگین بیماری در جهان 
و نیز با توجه به ورود تعداد قابل توجهی پرندگان مهاجر به 
کشور وقوع مواردی از بیماری در کشور قابل تصور بود که 
در اطالعیه های قبلی سازمان دامپزشکی نیز هشدارهای 
الزم در این ارتباط داده شده بود. اکیپ های واکنش سریع 
اداره کل دامپزشکی استان نسبت به مهار واحد روستایی 
اقدام و عملیات قرنطینه و مهار واحد صنعتی نیز در دستور 
کار قرار دارد. با توجه به وضعیت نگهداری طیور بومی در 
استان گیالن شرایط برای گردش ویروس مهیا بوده است.

پرورش  تمام  از  مجددا"  کشور  دامپزشکی  سازمان  لذا 
روستاییان  و  سطوح  تمام  در  صنعتی  طیور  دهندگان 
و  هوشیاری  سطح  ارتقای  ضمن  می نماید  درخواست 
کاهش  تولید،  کاهش  هرگونه  زیستی،  امنیت  موازین 
مصرف آب، کاهش مصرف دان و تلفات غیر متعارف را در 
اسرع وقت به نزدیکترین اداره دامپزشکی گزارش نمایند.

سازمان  درمان  و  تشخیص  معاون  نشست 
ITC     دامپزشکی ایران با کارشناس ارشد

جلسه معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 
با کارشناس ارشد توسعه تجارت سازمان تجارت بین المللی 
) ITC ( و هماهنگ کننده امور مرتبط با آن سازمان از 

سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

به نقل از دفتر سازمان های تخصصی و امور بین الملل این 
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سازمان، جلسه دکتر »خالد خداویردی« معاون تشخیص 
و درمان سازمان با ماری کالود فرونراث کارشناس ارشد 
توسعه تجارت سازمان تجارت بین المللی ) ITC ( و دکتر 
از  سازمان  آن  با  مرتبط  امور  کننده  هماهنگ  سیدی 
سازمان توسعه تجارت در سازمان دامپزشکی کشور برگزار 

شد.

بنابراین گزارش، در سال گذشته حمایت های مالی سازمان 
تجارت بین المللی در راستای توسعه صادرات محصوالت 
انجام  جهت  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  به  شیالتی 
آزمایشات پایش باقیمانده های دارویی با همکاری سازمان 
توسعه تجارت صورت پذیرفت. در ادامه این پروژه جهت 
حمایت از سازمان دامپزشکی کشور مقرر شد حمایت هایی 
درخواست  اساس  بر  المللی  بین  سازمان  این  طریق  از 
کمیسیون اتحادیه اروپا به منظور کمک به فرایند اعتبار 
انجام  جهت  تشخیص  ملی  مرکز  آزمایشگاه  بخشی 
آزمایشات پایش باقیمانده ها برای صادرات آبزیان صورت 

پذیرد.

 در این جلسه دکتر حبیبی مدیرکل مرکز ملی تشخیص و 
دکتر میرزایی مدیرکل دفتر سازمان های تخصصی و امور 

بین الملل سازمان حضور داشتند.

ارزیابی  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  برتر  رتبه  کسب 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  سطح  در  الکترونیک  خدمات 

محور دولت مشارکتی

دولت  هشتم  دور  ارزیابی  در  کشور  دامپزشکی  سازمان 
الکترونیک با رشدی 55 پله ای، در جایگاه سی و دوم بعد 
از سازمان ملی بهره وری ایران قرار گرفت و از این نظر 
دستگاه های  بین  در  را  رشد  بیشترین  با  دستگاه  دومین 

اجرایی به دست آورد

به نقل از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان 
دامپزشکی کشور در بین 163 دستگاه اجرایی در بخش 
امتیازات  رشد  بخش  در  و  یک  رتبه  در  مشارکتی  دولت 
رتبه دوم و در سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی 

رتبه یک را دریافت کرده است.

اطالعات  فناوری  اجرایی  شورای  دبیر  باقری اصل  رضا 
ارزیابی  دستگاه   168 ارزیابی ها  از  دوره  این  در  افزود: 
شده اند، 145 دستگاه در فرایند ارزیابی ها فعال بوده اند، 17 
دستگاه در فرایند ارزیابی مشارکت نکرده اند و 6 دستگاه 
به دلیل نداشتن مصداق از ارزیابی ها حذف شده اند. در این 
ارزیابی ها  بهبود  و  ارزیابی  استمرار  رویکرد  دو  ارزیابی ها 
مورد توجه قرار گرفته است. به  این معنا که ارزیابی ها در 
دوره های سه ماهه و  شش ماهه انجام می شود و در هر 
دوره هم شرایط ارزیابی برای دوره بعد سخت تر در نظر 

گرفته خواهد شد.

الکترونیکی  بلوغ  وضعیت  میانگین  وی،  گفته  به 
دستگاه های اجرایی در بخش کاربرمحور 53 درصد، بخش 
شفافیت 29 درصد، بخش یکپارچگی 31 درصد و بخش 

مشارکتی 36 درصد احصا شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این ارزیابی، بررسی کیفیت 
اجرایی است  الکترونیکی دستگاه های  وبگاه ها و خدمات 
و  اداری  سازمان  تأیید  به  آنها  خدمات  شناسنامه  که 
به  ارزیابی  این  نتایج  که  باشد  رسیده  کشور  استخدامی 
گفتنی  می شود.  ارائه  اطالعات  فناوری  اجرایی  شورای 
دولت  تحقق  درصد   65 با   2020 سال  در  ایران  است، 
الکترونیکی رتبه 89 را بین 193 کشور دنیا به دست آورده 

است.

رتبه  حائز  استان های  دامپزشکی  کل  ادارات 
برتر شناسایی و معرفی شدند

ادارات کل دامپزشکی استان های آذربایجان شرقی، قم و 
ایالم حائز رتبه های برتر عملکرد شدند.

و  استانهای قم  و  رتبه نخست  آذربایجان شرقی  استان   
از  حاصل  نتایج  مجموع  در  را  برتر  رتبه  عنوان  ایالم 
اختصاصی  و  امتیازات کسب شده شاخص های عمومی 
خود  به  استانها  دامپزشکی  کل  ادارات  بین   1399 سال 
اختصاص دادند. همچنین اداره کل دامپزشکی استان یزد 
قبل  سال  به  نسبت  رتبه  ارتقاء  باالترین  دلیل کسب  به 

مورد تقدیر قرار گرفت.

بازرسی،ارزیابی  معاون  کیخا  دکتر  گزارش،  این  بنابر 
دامپزشکی  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد 
ارزیابی  مجموع  از  حاصله  نتایج  اساس  بر  گفت:  کشور 
دوره  نهایی  سطح  اختصاصی  و  عمومی  های  شاخص 
ارزیابی  دولت 1399، ادارات کل دامپزشکی استان ها که 
سازمان  توسط  رجایی  شهید  جشنواره  قالب  در  ساله  هر 
مدیریت و برنامه ریزی استان ها و در دو محور شاخص های 
بندی  رتبه  این  می شود،    انجام  اختصاصی  و  عمومی 

صورت می گیرد.

الزم به توضیح است؛ هدف از برگزاری ساالنه جشنواره 
از  تقدیر  و  شناسایی  عملکرد،  بررسی  رجایی،  شهید 
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تالشگران عرصه خدمت به نظام جمهوری اسالمی  و ملت 
و  ارتقاء  فرهنگ  نهادینه کردن  و  اسالمی  ایران  بزرگوار 
از  در سطوح مختلف  اجرایی  دستگاه های  بهبود عملکرد 
طریق تقدیر و تشویق آنها، به استناد آیین نامه اجرایی مواد 
)موضوع  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   82 و   81
 ،1389/  1/  14 تاریخ   44327/  4225 شماره  تصمیم نامه 
دولت  و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  محترم  وزیران 
الکترونیک( و دستورالعمل های اجرایی مربوط در خصوص 
ارزیابی عملکرد، پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع 
اصالح نظام اداری- دوره دوم )1397- 1399( بخشنامه 
جشنواره شهیدرجایی ساالنه ابالغ و طی جشنواره شهید 
رجایی در سطح ملی، دستگاهی و استانی برگزار می شود.

تدابیر اضطراری در نشست ستاد ملی کنترل و 
حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری  از  پیشگیری 

پرندگان

نشست ستاد ملی کنترل و پیشگیری از بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان با حضور رئیس ستاد و مدیران ملی و 

استانی سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

با توجه به گزارش نخستین رخداد بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در یک واحد صنعتی در شمال کشور، ستاد 
با  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  از  پیشگیری  و  کنترل 
سازمان  سرپرست  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر  حضور 
دامپزشکی کشور و رئیس ستاد ملی کنترل و پیشگیری از 
استانی  و  ملی  مدیران  و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 

تشکیل جلسه داد.

دکتر آقامیری در این جلسه ضمن تاکید بر تشکیل جلسات 
هفتگی ستاد ملی به دبیری دکتر رضائیان زاده، بر رصد و 
پایش بیماری و اقدام سریع در مختومه سازی کانون های 
با تشکیل جلسات ستاد  باید  افزود:  و  تاکید کرد  بیماری 
آنفلوانزای استانی و آماده باش کلیه نیروها در استان ها و 

ستاد مرکزی به صورت هوشمندانه وارد عمل شد.

سرپرست سازمان دامپزشکی کشور بر بازنگری برنامه ملی 

کنترل و پیشگیری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با تکیه بر 
مراحل مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: بایستی ضمن 
مکاتبه و اطالع رسانی گزارش وقوع بیماری به مقامات 
به  نسبت  ذیربط،  اجرایی  دستگاه های  و  استانی  و  ملی 
عملیاتی نمودن مصوبات ستادهای ملی و استانی در کوتاه 

ترین زمان پس از تصمیم گیری نهایی اقدام نمود..

»سید بهمن نقیبی« معاون بهداشتی - پیشگیری سازمان 
و  کنترل  ملی  ستاد  رئیس  جانشین  و  کشور  دامپزشکی 
بیان  با  نیز  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  از  پیشگیری 
به  اشاره  با  همچنین  و  جهان  در  بیماری  بروز  وضعیت 
گزارش  اهمیت  و  کشور  در  شده  مشاهده  کانون های 
موج  در  بار  نخستین  برای  واحد صنعتی  در یک  بیماری 
جدید بر ضرورت پیگیری های سختگیرانه در راستای رصد 
و پایش واحدهای صنعتی و همچنین مهار و مختومه سازی 

کانون های درگیر بیماری تأکید کرد.

مورد  در  الزم  پیگیری های  انجام  جهت  ادامه  در  وی 
صنعت  در  سنگین  خسارات  بروز  از  جلوگیری  و  بیماری 
بروز  تعدد  و  بیماری  جدید  موج  به  اشاره  با  کشور  طیور 
کانون ها در جهان بویژه کشورهای اروپایی بر لزوم تقویت 
اصول امنیت زیستی در فارم ها ؛ ضرورت افزایش آگاهی و 
توجه  ؛  بیماری  استان ها در کنترل  هشیاری مدیران کل 
متعاقب  سریع  برخورد  و  بیماری  اپیدمیولوژی  بر  بیشتر 

تشخیص  کانون ها تاکید کرد.

در  نیز  گیالن  استان  دامپزشکی  مدیرکل  عاقبتی  دکتر 
به  اشاره  ضمن  شده  انجام  اقدامات  از  بخشی  تشریح 
گزارش کامل وقوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد در تاریخ 
با  و  رشت  شهر  توسروندان  روستای  1400/09/21در 
یکروز فاصله در تاریخ 1400/09/22در فاصله حدود 14 
کیلومتری از کانون اول در یک فارم مادر گوشتی، افزود: 
اقدام سریع در اخذ نمونه و انجام آزمایشات دقیق مولکولی 
و  ای  قرنطینه  اقدامات  استان،  مرکزی  آزمایشگاه  در 
از  کوتاه  بسیار  مدت  در  ها  کانون  در  طیور  معدومسازی 

جمله اقدامات قابل توجه انجام شده بود.

در بخش دیگری از این جلسه، دکتر مقدس مدیرکل دفتر 
بهداشت و مدیریت بیماری های طیور سازمان دامپزشکی 
؛ دکتر  ؛ دکتر حبیبی، رئیس مرکز ملی تشخیص  کشور 
آذرنوش  امور درمان و دکتر  پیرانی مدیرکل دفتر دارو و 
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مطالعات اقتصادی سازمان 
اقدامات  خصوص  در  را  توضیحاتی  کشور،  دامپزشکی 

انجام گرفته در حوزه تحت مسئولیت خود ارائه دادند.

»جهاد دامپزشکی« تشکیل می شود
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سرپرست سازمان دامپزشکی کشور در نشست با برخی از 
»جهاد  تشکیل  از  سازمان،  این  بسیجی  همکاران 
دامپزشکی« و استفاده حداکثری از ظرفیت های بسیجیان 
در حیطه  جامعه  به  در خدمت  انقالب  اهداف  پیشبرد  در 

مسئولیت های سازمان دامپزشکی کشور خبر داد.

 دکتر »سید محمد آقامیری« سرپرست این سازمان، در 
نشست صمیمی با جمعی از همکاران بسیجی عضو پایگاه 
پایگاه حضرت خدیجه )س(  امام موسی  بن  جعفر )ع( و 
در  بسیجی  تفکر  ارزش های  و  رشادت ها  یادآوری  ضمن 
بین تک تک پرسنل سازمان دامپزشکی کشور و پیامدهای 
مثبتی که می تواند در فرایند توسعه خدمت به مردم داشته 
پررنگ  مشکالت  اصلی  عوامل  از  یکی  افزود:  باشد، 
بین  خلوص  رفتن  دست  از  کشور  در  امروز  اقتصادی 
مسئوالن بوده است؛ چرا که به فرموده حضرت امام )ره(، 
اگر کاری برای رضای خدا انجام شود، تمام مالئک یاریگر 
حال  در  چشمداشت  بدون  و  خالصانه  که  مومن  فرد  آن 

خدمت به بندگان خداست خواهند بود.

اینکه  به  اشاره  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  سرپرست 
بسیجیان برخالف دورانی که »کالشینکف« به دست در 
حال مبارزه با دشمنان انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
بودند این بار باید با سالح »اهلل اکبر« به صف مبارزه با 
دشمنان اقتصاد کشور بشتابند افزود: از آنجا که شخصا از 
10 سالگی مفتخر به بسیجی بودن شدم و امروز هم راه 
تفکر  شدن  غالب  را  مشکالت  از  کشور  خروج  نجات 
بسیجی در تار و پود تمام ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر 
کشور می دانم؛ لذا به سهم خودم در نخستین گام کاری در 
»جهاد  ایجاد  خواستار  کشور  دامپزشکی  سازمان 
دامپزشکی« در این سازمان هستم تا نهاد مقدس »بسیج« 

به معنای واقعی کلمه به خدمت مردم درآید.

دوران  در  خود  تجربیات  از  مثالی  به  اشاره  با  آقامیری 
مدیریتی از پیامد مثبت تفکر بسیجی در ارتقای کمیت و 
کیفیت تولید و خدمت به مردم افزود: همانطور که تجربه 
تفکر بسیجی در »سازمان اقتصادی کوثر« طی چهار سال 
حضورم در آنجا منجر به بروز دستاوردهایی شد که حتی 
باور آن ممکن نبود، باید از امروز با حداکثر قوا در زمینه 

وارد  فرهنگی«  »جهاد  آن  از  باالتر  و  علمی«  »جهاد 
فعالیت های گسترده در مجموعه دامپزشکی کشور شد.

جعفری  دکتر  دیدار،  این  از  بخشی  در  گزارش،  بنابراین 
فرمانده »پایگاه امام موسی بن جعفر علیه السالم« هدف 
و ماموریت اصلی حضور بسیجیان در عرصه های مختلف 
را حفظ نظام جمهوری اسالمی دانست و افزود: با توجه به 
جایگاه باال و پر اهمیت سازمان دامپزشکی در تولید غذای 
ایجاد  همچنین  و  اسالمی  سفره  تا  پاک  خاک  از  سالم 
و  عشایر  جامعه  از  زدایی  محرومیت  و  کم هزینه  اشتغال 
روستاییان با فرمان رهبر معظم انقالب در 5 وزارتخانه از 
و  تشکیل  تخصصی  بسیج  جهادکشاورزی  وزارت  جمله 
از  بخشی  گزارش  اینکه  کما  است.  گردیده  بنیان گذاری 
و  جهادی  اردوهای  قالب  در  نیز  در  همکاران  خدمات 
دامپزشکی  سازمان  پورتال  در  که  گرفته  انجام  کارهای 

کشور منعکس گردیده است.

بودجه  درصد  یک  از  بهره گیری  خواستار  همچنین  وی   
خدمت  توسعه  جهت  در  مسئولین  مساعدت  و  سازمان 
دولت  در  تا  کرد  امیدواری  ابراز  و  شد  بسیج  رسانی های 
فراهم  گذشته  از  بیش  فرصت  این  رئیسی  ابراهیم  دکتر 
توسعه  نفع  به  زدایی ها  مانع  و  تولید  رونق  شاهد  و  شود 
پروتئینی  تولیدات  و  دامی  خام  های  فراورده  بهداشت 

باشیم.

نیز  )س(  خدیجه  حضرت  پایگاه  فرمانده  جوادی  خانم 
معرفی  و  آقامیری  به  خیرمقدم  و  تبریک  عرض  ضمن 
بر  وی،  به  )س(  خدیجه  پایگاه حضرت  شورای  اعضای 
لزوم فرهنگ سازی تاکید و خواستار حمایت همه جانبه از 
فعالیت های بسیج توسط ریاست سازمان دامپزشکی کشور 

شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور: حذف ناظرین 
و  است  بوده  غیرقانونی  دامپزشکی  بهداشتی 

باید پاسخگو باشند

استان های  شرعی  ناظرین  شرعی  نظارت  آموزشی  دوره 
تهران، البرز، قزوین و قم در استان البرز با حضور رئیس 

سازمان دامپزشکی کشور آغاز شد.

نظارت  آموزش  دوره  افتتاحیه  مراسم  در  آقامیری  دکتر 
شرعی که 24 آذرماه جاری در استان البرز برگزار شد، با 
تاکید بر اهمیت نظارت بر مواد غذایی گفت: امنیت روانی 
دامی،  منشاء خام  با  پروتئینی  مردم در حوزه محصوالت 
حاصل امنیت غذایی است که زحمات آن به دوش ناظرین 

شرعی و ناظرین بهداشتی است.

وی افزود: مردم در کشورهای مسلمان با خیال آسوده و با 
اطمینان از مواد غذایی با منشاء دامی استفاده می کنند. چرا 
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که از ذبح اسالمی به واسطه وجود ناظرین شرعی اطمینان 
بهداشتی  نظارت  کرد:  تصریح  دارند.آقامیری  خاطر 
مسئولین فنی نیز در کشتارگاه ها باعث اطمینان مردم از 
سالمت و بهداشت محصول می شود که در جامعه امنیت 
غذایی و امنیت روانی را تامین می کند؛همچنین وی تاکید 
از هم  کامال  بهداشتی  ناظر  و  ناظر شرعی  وظایف  کرد، 
جداست و نقطه مشترکی با هم ندارند و در کار یکدیگر 

هم قطعا دخالت نخواهند کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه گفت: در دولت 
قبل به صورت غیر قانونی اعزام دامپزشکان برای نظارت 
بر گوشت وارداتی به کشور طی بخشنامه ای قطع شد، هر 
چند این موضوع توسط وزیر وقت ابالغ گردید و شخصًا 

باید پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: نظارت بهداشتی شامل قبل، حین و بعد 
از کشتار دام است و برای حفظ حقوق مردم، ناظر بهداشتی 

باید از ابتدا حضور داشته باشد.

به  بتوانیم  فرصت  اولین  در  امیدوارم  کرد:  تاکید  ایشان 
قانون برگردیم و اعزام ناظرین بهداشتی به خارج از کشور 

را از سر بگیریم، البته احتماال روش های آن تغییر کند.

آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود به رعایت شأن 
ناظرین شرعی و ناظرین بهداشتی اشاره کرد و گفت: در 
ماده 19 آئین نامه نظارت بهداشتی تاکید بر این موضوع 
است که ناظر و منظور یکجا جمع نشوند و باید رابطه مالی 

بین ناظر و کارفرما قطع شود.

وی افزود: در برخی استان ها این آئین نامه اجرایی شده 
است و هدف ما اجرای کامل این آئین نامه در کل کشور 
نامه  آئین  در  شده  تعریف  اهداف  به  رسیدن  تا  و  است 
تالش خواهیم کرد؛ البته منافع تولیدکنندگان را هم باید 

در نظر بگیریم.

علی  دکتر  البرز،  استان  دامپزشکی  مدیرکل  توکلی  دکتر 
زینالی  تهران،دکتر  استان  دامپزشکی  مدیرکل  بابایی 
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین، با دعوت حجت االسالم 
والمسلمین حسینی مقدم مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
شرعی  ناظرین  همچنین  و  کشور  دامپزشکی  سازمان 
استان های تهران، البرز، قزوین و قم در این مراسم حضور 

داشتند.

در  زیستی  امنیت  آموزشی  دوره  دو  برگزاری 
مزارع پرورش ماهیان گرمابی و مزارع پرورش 

ماهیان دریایی و خاویاری

مزارع  در  زیستی  »امنیت  موضوع  با  آموزشی  وبینار  دو 
پرورش ماهیان گرمابی و مزارع پرورش ماهیان دریایی و 

برگزار  لرستان  استان  دامپزشکی  اداره کل  در  خاویاری« 
شد.

 دکتر کامبیز رخشانی مهرمدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت 
وبینار  دو  برگزاری  از  سازمان  این  آبزیان  بیماریهای 
پرورش  مزارع  در  زیستی  »امنیت  موضوع  با  آموزشی 
و  دریایی  ماهیان  پرورش  مزارع  و  گرمابی  ماهیان 
خاویاری« با حضور کارشناسانی از دفتر بهداشت و مدیریت 
بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور و کارشناسان 

اداره کل دامپزشکی استان لرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه در این جلسات آموزشی، اصول امنیت 
آبزی  مزارع  در  آن  سازی  پیاده  راهکارهای  و  زیستی 
کاهش  نیز  و  بیماریها  رخداد  از  جلوگیری  جهت  پروری 
افزود:  شد؛  داده  آموزش  بیماری،  درگیر  مزارع  در  تلفات 
کشور  پروری  آبزی  قطب های  جمله  از  لرستان  استان 
محسوب می گردد و برگزاری دوره های آموزش در ارتباط 
با بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان قطعا اثرات مهمی 
بر ارتقای دانش کارشناسان در حیطه وظایف دامپزشکی 
در پی داشته و انتقال این اطالعات به مرتبطین موضوع 
در استان تاثیر مستقیم بر تولید داشته و استمرار اشتغال 

پایدار در این صنعت را باعث خواهد شد.

سازمان  رئیس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  بازدید 
دامپزشکی از پروژه های ملی واکسن دام و طیور

فناوری  و  علمی  معاون  اتفاق  به  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  و  جمهوری  ریاست 
و  دام  مهم  واکسن های  تولید  خطوط  توسعه  به  رو  روند 
طیور کشور در برخی شرکتهای دانش بنیان مهم استان 

البرز بازدید کردند.

 دکتر »سید جواد ساداتی نژاد« وزیر جهاد کشاورزی، شنبه 
و  علمی  معاون  و  خود  بازدید  حاشیه  در   1400 آذر   27
آنفلوانزای  واکسن  تولید  از خط  جمهوری  رئیس  فناوری 
در  پسوک  واکسن سازی  شرکت  در  پرندگان  حاد  فوق 
این  در  حضور  با  کرد:  اظهار  کرج،  ماهدشت  منطقه 
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شرکت ها، توان جوانان و نخبگان کشور را در حوزه تولید 
واکسن دیدیم.

وی با بیان این که در دولت سیزدهم، دولت، رقابتی با 
سیزدهم  دولت  کرد:  تصریح  ندارد،  خصوصی  بخش 
بزرگترین حامی بخش خصوصی است و برای حمایت از 
سازمان  به  بنیان  دانش  شرکت های  و  بخش خصوصی 
دامپزشکی و موسسه رازی ماموریت داده ایم تا با تعامل 
با بخش خصوصی نه تنها نیاز داخل کشور را تامین کنند 

بلکه بازار صادرات را نیز فراهم نمایند.

ساداتی نژاد با بیان اینکه در تالش هستیم تا با تمام توان 
داخلی  تولید  از  و  برسانیم  حداکثر  به  کشور  در  را  تولید 
با  افزود:  نزند،  آسیبی  آن  به  واردات  تا  کنیم  صیانت 
صادرات این محصوالت، کشورهای اطراف هم نسبت به 
این محصوالت بی نیاز خواهند شد و ارز آوری به داخل 

نیز خواهیم داشت.

این  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 
وزارتخانه حمایت های الزم را برای تامین مواد اولیه مورد 
اکنون در  نیاز تولید واکسن خواهد داشت، تصریح کرد: 
تب  و  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  واکسن های  تولید 
برفکی در کشور به خودکفایی رسیده ایم و شرکت های 
تولیدکننده به حمایت های صادراتی نیاز دارند تا بتوانیم در 

بازار کشورهای منطقه نیز حضور داشته باشیم.

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری«  »سورنا  دکتر 
جمهوری و دکتر »سید محمد آقامیری« رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور در سفر به استان البرز در بازدید از خط 
تولید واکسن تب برفکی کشور در شرکتهای دانش بنیان 
وزیر  البرز،  استان  در  شایا«  واکسن  »ویرا  و  پسوک 

جهادکشاورزی را همراهی می کردند.

الزم به ذکر است تولید واکسن طاعون نشخوار کنندگان 
کوچک )PPR(؛ واکسن اکتیمای واگیر؛ واکسن لمپی 
واکسنIBR؛  گاو؛  ویروسی  اسهال  واکسن  اسکین؛ 
واکسن تب سه روزه؛ آبله گوسفندی ؛ آبله بزی و در فاز 
تب  واکسن  تولید  سایت  از  برداری  بهره  و  ساخت  دوم 
برفکی )FMD( با ظرفیت ساالنه بیش از 20 میلیون 
دوز که در این فاز برنامه تولید 2 محصول واکسن تب 
برفکی روغنی و آبی در دستور کار این شرکت قرار دارد 
که از سال 1399 این پروژه آغاز تا پایان سال 1400 به 

بهره برداری کامل خواهد رسید.

این  برفکی،  تب  تولید  سایت  تولید  ظرفیت  تکمیل  با 
محصول قابلیت ارز آوری ساالنه 20 میلیون دالر برای 
کشور خواهد داشت و به منظور اجرای پروژه سایت تولید 
تب برفکی، 38 شرکت تولید کننده محصوالت مرتبط با 
ماه  داروسازی طی 10  تجهیزات  و  تولید  ساخت سایت 

گذشته و با اشتغال بیش 2500 نفر به صورت غیر مستقیم 
اشغال زایی گردیده است.

با بهره برداری کامل این خط تولیدی، اشتغال زایی بالغ 
بر 80 نفر نیروی متخصص دانش آموخته مرتبط با حوزه 

محصوالت بیوتکنولوژی ایجاد می گردد.

نیز در حال حاضر شش  در خصوص شرکت »پسوک« 
نیوکاسل،  واکسن   ( شامل  طیور   شده  کشته  واکسن 
واکسن آنفلوانزا H9، واکسن دوگانه نیوکاسل به اضافه 
آنفوالنزا- واکسن نیوکاسل ، آنفوالنزا و گامبورو، واکسن 
آنتی ژن های  ( و   G7 نیوکاسل آنفوالنزای فوق حاد و 

تشخیصی بیماریهای طیور در حال تولید است.

برفکی  دامی، واکسن های تب  در خصوص واکسن های 
دامداری  در  و  تولید   گوسفندی   و  گاوی  پاسول  آفت 
کشور تحت نظارت سازمان دامپزشکی مصرف می شود 

پسوک  شرکت  که  جدیدی  واکسن های  خصوص  در 
نشخوارکنندگان  طاعون  واکسن  است،  تولید  درصدد  
کوچک که با ساخت بخش مربوطه در مرحله اخذ پروانه 
جمله   از  طیور  زنده  واکسن های  نزدیک  آینده  در  است، 
b1 و السوتا و سندرم کله باد ) shs ( و واکسن مارک؛ 
در  که  دامی  ظرفیتی  دامی شش  آنتروتوکسمی  واکسن 

آینده نزدیک تولید می شود.

سازمان  جدید  رئیس  ساعته   4 بازدید 
دامپزشکی کشور از مرکز ملی تشخیص

رئیس سازمان دامپزشکی کشور از مرکز ملی تشخیص، 
آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی بازدید کرد و 
در جریان توانمندی ها و مشکالت این مرکز قرار گرفت 
سختی  شرایط  قانون  شدن  اجرایی  پیگیری  دستور  و 
زیان آور برای پرسنل فعال در آزمایشگاه های دامپزشکی 

و جذب نیروی متخصص جوان را صادر نمودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر 
»سید محمد آقامیری« رئیس این سازمان یک هفته پس 
از انتصاب به این مسئولیت، 28 آذر 1400 در بازدیدی 4 
و  مرجع  آزمایشگاه های  تشخیص،  ملی  مرکز  از  ساعته 
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مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور، از نزدیک در 
جریان توانمندی ها، مشکالت و مطالبات پرسنل این مرکز 

قرار گرفت.

وی در این بازدید ضمن شنیدن پیشنهادات و مشکالت 
مرکز ملی از زبان کارشناسان، اظهار امیدواری کرد تا در 

کوتاه ترین زمان ممکن این مشکالت برطرف گردد.

از  پیگیری  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  همچنین  آقامیری 
منظور  به  آزمایشگاه  بخشی  اعتبار  مانند  مختلف  طرق 
آزمایشگاهی  المللی  بین  جایگاه  بیشتر  چه  هر  ارتقاء 
سازمان دامپزشکی صورت پذیرفته خواستار ایجاد ارتباط 
با آزمایشگاه  المللی و خواهرخواندگی  با ارگان های بین 
های مرجع بین المللی برای تحقق این مهم گردید. ایشان 
ملی  مرکز  کردند:  ابراز  مرکز  این  از  بازدید  خالل  در 
تشخیص از جایگاه مهمی برخوردار است لذا باید در بروز 
اقدام  متخصص  جوان  نیروی  جذب  و  تجهیزات  کردن 
در  فعالیت  اینکه  بر  تاکید  با  وی  پذیرد.  صورت  الزم 
آزمایشگاه دامپزشکی جزو مشاغل سخت و زیان آور است، 
در  فعال  پرسنل  با  رابطه  در  قانون  این  پیگیری  دستور 
آزمایشگاه دامپزشکی را داد و افزود: این مساله نیز جزو 
تشخیص  مرکز  آزمایشگاه  همکاران  بدیهی  حقوق 
و  تشخیص  در  آزمایشگاه  نقش  وی  است.  دامپزشکی 
کنترل انواع بیماری های نوظهور و بازپدید را بسیار مهم و 

حائز اهمیت دانست.

دامپزشکی  آزمایشگاه  حوزه  در  اینکه  بیان  با  آقامیری 
مانند  کشور  کل  آزمایشگاه های  توان  از  استفاده 
ضرورت  امکان  حد  در  خصوصی  بخش  آزمایشگاه های 
تزریق  آزمایشگاه و  با تجهیز  تا  امیدواری کرد  ابراز  دارد 
نیروی متخصص جوان تضمین کیفیت فرآورده های خام 
سطح  در  داروئی  باقیمانده های  نظر  از  ویژه  به  دامی 
گسترده تر صورت پذیرد.رئیس جدید سازمان دامپزشکی 
پروتکل های  و  برنامه ها  محتوای  تا  کرد  پیشنهاد  کشور 
بر  پیش  از  بیش  کشور  دامپزشکی  سازمان  فنی  دفاتر 
اساس نتایج حاصل از مطالعات کاربردی انجام پذیرفته در 

مرکز ملی تشخیص تدوین شود.

ملی  مرکز  آزمایشگاه های  از  بازدید  جریان  در  آقامیری 
کنترل  گروه  های  آزمایشگاه  بر  مشتمل  که  تشخیص 
کیفی دارو، واکسن و مواد بیولوژیک؛ گروه کنترل کیفی 
باقیمانده های داروئی، سموم و  مواد غذائی؛ گروه کنترل 
گروه  دام،  بیماری های  تشخیص  گروه  سنگین،  فلزات 
ابریشم،  کرم  و  زنبورعسل  طیور،  بیماری های  تشخیص 
گروه تشخیص بیماری های آبزیان، گروه آسیب شناسی و 
جریان   در  است  میکروب شناسی  گروه  کالبدگشائی، 

وظایف و مسئولیت های این مرکز قرار گرفت.

الزم به ذکر است مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی 
کارکنان،  عملکرد  و  شایستگی  بهبود  منظور  به  کشور 
هماهنگ و همسو نمودن توان کارشناسی در بخش های 
انسانی،  نیروی  توان  و  دانش  سازی  هنگام  به  مختلف، 
و  کیفیت  تضمین  و  بین المللی  استانداردهای  با  انطباق 
نتایج آزمون ها، به عنوان مرجع این سازمان در این حوزه، 

جزو مراکز پیشگام در کشور است.

تشخیص،  مرکز  رئیس  حبیبی«  »محمد  دکتر 
سازمان  کاربردی  مطالعات  و  مرجع  آزمایشگاه های 
دامپزشکی کشور، دکتر »خالد خداوردی« معاون تشخیص 
و مدیریت درمان و دکتر »وحید کشاورز زمانیان« مدیرکل 
حوزه ریاست در جریان بازدید ریاست سازمان دامپزشکی 

کشور، او را همراهی می کردند.

به روزرسانی بانک مدّرسان سازمان دامپزشکی 
کشور

در راستای اجرای بند چهارم نظام آموزش کارکنان دولت، 
از  برداری  بهره  برای  الزم  های  بستر  ایجاد  درجهت 
آموزشی  های  دردوره  تدریس  صالحیت  واجد  مدرسان 
کارکنان دولت وبه منظور تحقق بخشنامه معاون رییس 
جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو 
مدیریت  آموزش  مرکز  همکاری  با  مدرس  تربیت  دوره 
دولتی برای متقاضیان تدریس در نظام آموزش کارکنان 

سازمان برگزار شد.

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی این دوره 
رعایت  منظور  به  و  به شرایط خاص  توجه  با  32 ساعته 
به صورت   ، کووید-19  با  مرتبط  بهداشتی  پروتکل های 
غیر حضوری و با استفاده از بستر سامانه مدیریت یادگیری 
به صورت زنده و برخط با حضور همکاران از ستاد مرکزی 

و بیش از 10 استان کشور اجرا شد.

با عنایت به اهمیت رعایت بخشنامه های سازمان اداری 
تربیت  دوره های  برگزاری  از  پیش  کشور،  استخدامی  و 
مدرس به روزرسانی اطالعات مدّرسان سازمان دامپزشکی 
کشور انجام شد و تعدادی از همکاران سازمان که متقاضی 
تدریس بودند، پس از ارزیابی و احراز صالحیت تخصصی، 
110 نفر از ایشان در دوره تربیت مدرس شرکت نمودند و 
از   " تدریس  صالحیت  احراز  "گواهینامه  اخذ  به  موفق 
از  نفر  مرکز آموزش مدیریت دولتی شدند، که تعداد 99 
همکاران بر اساس مصوبه کمیته سرمایه انسانی سازمان 
و اخذ گواهینامه شرایط عمومی تدریس به عنوان مدرسان 
دوره های تخصصی سازمان و نیز تعداد 11 نفر که دارای 
مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد حقوق، مدیریت و موارد 
مرتبط با مشاغل عموم و اداری بودند نیز با گذراندن دوره 

های تربیت مدرس گواهینامه مذکور را اخذ نمودند.
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 محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد

 پذیرش اولیه مقاله ضرورتا منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است

 مقاالت رسیده به وسیله هبات تحریریه مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه فصلنامه سالم و سالمتی
 است

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

 در مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارد ، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان نویسنده عهده دار مشخص کنند در غیر این صورت نفر اول ،
 نویسنده عهده دار مکاتبات شناخته خواهد شد مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله می

 باشد

 آرا و نظرهای نویسندگان مقاله لزوما دیدگاه فصلنامه نیست

 فراخوان مقاالت فصلنامه در استان از سوی اداره کل دامپزشکی استان و برابر دستورالعملی که از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر گردیده
 است صورت می پذیرد

 فصلنامه از هرگونه انتقاد و پیشنهاد استقبال نموده و پذیرای رهنمودهای خوانندگان ، صاحب نظران و دانش پژوهان عزیز در جهت ارتقا کیفی
 فصلنامه خواهد بود




