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آئین نامه بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاههاي کشور
مصوب 1352,08,05

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 /8 /1352 بنا به پیشنهاد شماره 26816 /460-28055 مورخ 5 /8 /1352
وزارت کشاورزي و منابع طبیعي باستناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکي کشور مصوب خرداد ماه 1350 در

اجراي ماده 18 قانون مزبور آئین نامه بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاه هاي کشور را بشرح
پیوست تصویب نمودند

وزیر مشاور و معاون اجرائي نخست وزیر- هادي هدایتي
آئین نامه بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاههاي کشور

فصل اول
ماده 1 :  در این آئین نامه کلمات کشتارگاه- دام کشتاري- فرآورده هاي گوشتي- ضمائم الشه- بازرسي

:بهداشتي و سازمان داراي معاني زیر مي باشد
الف - کشتارگاه- کشتارگاه محوطه اي از عرضه و اعیان است که در آن دام و طیوري که مصرف غذائي دارند

کشتار مي شوند و هرگونه تاسیساتي از قبیل آزمایشگاه- سردخانه- دستگاههای تهیه فر آورده های گوشتی
تبدیل الشه و مازاد کشتار به مواد خوراکی حیوان و یا کود ، اصطبل های انتظار ، میدان خرید و فروش دام و
سایر تاسیسات و ساختمانهاي ضروري که در محوطه مزبوربنا شده و یا خواهد شد از لحاظ این آیین نامه جز

.کشتارگاه محسوب می شود
ب - دام کشتاري- به هر نوع دام و طیور که براي مصرف غذائي انسان کشتار مي گردد دام کشتاري اطالق

.میشود
پ - فرآورده هاي گوشتي- به گوشتهائي که براي حفظ و نگهداري آنها موادي اضافه شده و یا با روش هاي

صنعتي تغییر شکل داده اند از قبیل گوشت هاي نمک سود شده ،پخته شده ، انواع کالباس و سوسیس ،
کنسروها و محصوالت مشابه آن فرآورده هاي گوشتي اطالق مي شود

ت - ضمائم الشه - دل- جگر- شش - قلوه - معده- روده- کله و پاچه- زبان- پوست و سایر مشخصات
دروني مشابه دیگر در الشه به تنهائي یا جمعا ضمائم الشه نامیده میشود

ث - بازرس بهداشتي- بازرس بهداشتي به شخصي اطالق میشود که از طرف سازمان دامپزشکي براي انجام
خدمات مربوط به بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت در کشتارگاه تعیین مي گردد

ج - سازمان- منظور از سازمان، سازمان دامپزشکي کشور است
فصل دوم

بازرسي و معاینه بهداشتي گوشت
ماده 2 : هر نوع دام کشتاري باید در کشتارگاه ذبح شود در غیر اینصورت و همچنین در صورتیکه گوشت کشف

شده از دام بیمار بدست آمده باشد مرتکبین برابر قوانین مربوط تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد
تبصره یک - در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهائي که فاقد کشتارگاه مي باشند در صورتیکه به

تشخیص سازمان کشتارگاه هاي مجاور نتوانند به آن محل ها گوشت برسانند کشتار دام با رعایت دستورهاي
.بهداشتي سازمان براي مصرف اهالي محل مجاز است

تبصره دو - در روز عید قربان کشتار دام به منظور قرباني کردن و همچنین در مراسم مذهبي و ملي در خارج از
کشتارگاه مجاز است

ماده 3: در کشتارگاه هائي که داراي اصطبل انتظار هستند کلیه دامهاي کشتاري باید قبل از کشتار بمدت 24
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ساعت در اصطبلهاي انتظار نگهداري شوند
ماده 4 : کلیه دامهاي کشتاري باید قبل و بعد از کشتار بوسیله بازرسان بهداشتي مورد بازرسي و معاینه الزم

قرار گیرند
ماده 5 : الشه گوشت و در صورت امکان ضمائم الشه که در کشتارگاه پس از بازرسي بهداشتي سالم

تشخیص داده شود بوسیله مهر مخصوص سازمان و با ذکر نام کشتارگاه محل مهر میگردد
ماده 6 : الشه و گوشت و ضمائم الشه ناسالم که بوسیله بازرسان بهداشتي براي خوراک انسان غیرقابل
استفاده تشخیص داده شود، زیر نظر بازرسان مزبور ضبط و از مصرف خارج و امحاء میگردد و در صورت

امکان به خوراک دام و طیور وکود وغیره تبدیل خواهد شد
ماده 7 :کشتار اضطراري در خارج از کشتارگاه در مورد دام هائي که براثر تصادف در حال مرگ باشند یا

خطرات مالي و جاني براي انسان داشته باشند یا باعث انتشار بیماري بین انسان و دام شوند طبق
دستورالعملي که سازمان صادر خواهد کرد بالمانع است. ولي در صورتیکه گوشت آن ها به مصرف تغذیه

عمومي مي رسد باید الشه این قبیل دامها بدون فوت وقت به کشتارگاه حمل و پس از اینکه مورد بازرسي
بهداشتي قرار گرفت در صورت سالم بودن به مهر مخصوص سازمان ممهور شود درباره گوشت هاي شکار

نیز که به مصرف فروش میرسد به همین نحو عمل خواهد شد
ماده 8 : دامهائي که براي فروش یا کشتار در شهرها عرضه میشوند باید در میادین دام و اصطبلها نگهداري

شوند. گرداندن دامها در شهرها بمنظور فروش و غیره ممنوع است
ماده 9 : حمل گوشت از کشتارگاه یا سردخانه بدون رعایت دستورهاي بهداشتي و بسته بندي و لفاف به

مراکز توزیع و فروش ممنوع است مگر در موردي که بنا به اقتضاء حمل گوشت را سازمان بدون بسته بندي
و لفاف مجاز تشخیص دهد

ماده 10 : کشتار میش و گاو و گاومیش آبستن ممنوع و همچنین کشتار گوساله و بره ماده در کشتارگاهها
موکول به اجازه بازرسان بهداشتي وزارت کشاورزي و منابع طبیعي خواهد بود

ماده 11 :  مسیر  و ترتیب حمل و نقل و ذبح دامهاي کشتاري که از خارج وارد کشور میشوند وسیله سازمان
تعیین میشود

ماده 12 :  گوشتهائي که با رعایت مقررات قانوني موجود از خارج به کشور وارد میشود )اعم از گوشت دام
.طیور و آبزیان( قبل از توزیع براي مصرف باید بوسیله سازمان مورد بازرسي بهداشتي قرار گیرد

ماده13: کارکنان کشتارگاه باید بوسیله پزشک معتمد کشتارگاه یا بهداري محل در فواصلی که از طرف
سازمان تعیین میشود معاینه و براي آنان کارت بهداشتي صادر گردد. سازمان مکلف است از ادامه کار افراد

بیمار در کشتارگاه تا بهبودي کامل آنان جلوگیري نماید
ماده 14 :  صاحبان یا مسئوالن کشتارگاه حسب مورد مکلفند به محض درخواست سازمان کلیه امور بهداشتي

کشتارگاه مربوط را ظرف مدت یکماه در اختیار سازمان قرار دهند
تبصره - دستورالعمل هاي مربوط به امور بهداشتي کشتارگاه از طرف سازمان تهیه و به کشتارگاه ها ابالغ

مي شود و صاحبان و مسئوالن کشتارگاهها موظف به رعایت آنها مي باشند
فصل سوم - تاسیس کشتارگاه

ماده 15- ایجاد کشتارگاه توسط بخش خصوصي یا شهرداري و یا سازمان هاي دولتي و یا وابسته به دولت
مستلزم کسب پروانه از سازمان است و سازمان به ترتیبي که وزارت کشاورزي و منابع طبیعي تعیین مي نماید
پروانه الزم را صادر خواهد نمود در محدوده قانوني شهرها و حریم آن صدور پروانه ایجاد کشتارگاه با موافقت

شهرداري از لحاظ رعایت اصول شهرسازي خواهد بود
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تبصره یک - صاحبان و مسئولین کشتارگاههائي که قبال تاسیس شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به
اخذ پروانه اقدام نمایند

تبصره دو - سازمانها و موسسات  تهیه و توزیع گوشت و فر آورده های گوشتی اعم از خصوصی و دولتی وابسته به
دولت که با رعایت مقررات قانونی موجود در این آیین نامه تاسیس شده یا می شوند ، مکلفند طبق ضوابطی که از

طرف سازمان تهیه و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد نسبت به ایجاد کارگاه های برش و بسته
بندی گوشت و فر آورده های گوشتی در مدتی که از طرف سازمان تعیین می شود اقدام نمایند

ماده 16: هر نوع تعمیرات یا تغییراتي که براي اصالح و بهبود وضع بهداشتي کشتارگاه  از طرف سازمان ضروری
اعالم شود باید در اسرع وقت وسیله صاحبان یا مسئوالن کشتارگاه انجام گردد

فصل چهارم - امور مالي و اداري
ماده 17 : از تاریخ تصویب این آئین نامه شهرداري و سازمانهاي ذیربط موظفند در صورت احتیاج سازمان پرسنلي را

که در کشتارگاهها وظائف مربوط به امور بهداشتي را انجام میدهند بعنوان مامور در اختیار سازمان دامپزشکي قرار
دهند. حقوق و مزایاي این مامورین فقط با صدور گواهي سازمان دامپزشکي به ادارات دامپزشکي محل از طرف

شهرداریها و سازمان هاي ذیربط قابل پرداخت است
تبصره - کلیه وسایل آزمایشگاهي کشتارگاههاي شهرداري ها و سازمان هاي ذیربط در اختیار سازمان گذارده

میشود
ماده 18: در کشتارگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداریها ریاست کشتارگاه منحصرا بعهده دکتر دامپزشک یا
کارشناس تغذیه و بهداشت مواد غذائي یا بازرس بهداشتي گوشت است ولي امور بهداشتي مستقیما زیر نظر بازرس

بهداشتي که از طرف سازمان تعیین میگردد اداره خواهد شد
ماده -19 هرگاه صاحبان یا مسئوالن کشتارگاه حسب مورد در مهلتي که کتبا سازمان ابالغ میکند از انجام دستورات

مربوط به امور بهداشتي خودداري نمایند یا بنحوي از انحاء مانع اجراي هر یک از مواد این آئین نامه بشوند طبق
مواد 4 و 12 قانون سازمان دامپزشکي کشور از ادامه کار آن کشتارگاه جلوگیري خواهد شد

تبصره :  هرگاه در کشتارگاههاي دولتي یا متعلق به شهرداریها تخلفات مذکور در این ماده بروز کند بنا به تقاضاي
رئیس دامپزشکي شهرستان یا مسئول امور بازرسي بهداشتي کشتارگاه کمیسیوني براي رسیدگي موضوع با شرکت
شهردار- رئیس بهداري- رئیس کشاورزي رئیس دامپزشکي و بازرس بهداشتي کشتارگاه و یک نفر کارشناس امور

کشتارگاه که از طرف سازمان اعزام خواهد شد زیرنظر فرماندار در فرمانداري تشکیل میشود. تصمیماتي که از طرف
اکثریت اعضاء این کمیسیون اتخاذ میگردد الزم االجرا است . در صورتیکه از انجام مصوبات کمیسیون مزبور در
مهلتي که تعیین شده است خودداري گردد مفاد این ماده اجراء خواهد شد. در موردي که به تشخیص کمیسیون
مذکور شهرداري محل قادر به سرمایه گذاري و سالم سازي کشتارگاه نباشد و ادامه کار کشتارگاه از نظر تامین

حوائج عمومي اجتناب ناپذیرباشد سازمان گوشت کشور میتواند کشتارگاه را بطور اماني تحویل گرفته و با استفاده از
.اعتبارات دولتي در سالم سازي و رفع معایب و نواقص کشتارگاه اقدام و سپس به بهره برداري اقدام نماید

ماده -20 اجراي این آئین نامه در هر محل موکول به صدور آگهي با تعیین مهلت مناسب از طرف وزارت کشاورزي
و منابع طبیعي خواهد بود

ماده -21 کلیه تصویبنامه ها و آئین نامه هاي مصوب هیئت وزیران در آن قسمت که منطبق با مفاد این تصویبنامه
نباشد از تاریخ تصویب این آئین نامه ملغي است
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 سخن مدیر مسئول
 رییس سازمان دامپزشکی کشور

 دکتر سید محمد آقا میری

4

 Farm to Fork سازمان دامپزشکی کشور و راهبرد سالمت مواد غذایی از مزرعه تا سفره

امنیت پایدار مواد غذایی در قالب سامانه یکپارچه منصفانه ، سالم و سازگار با محیط زیست از اصول اساسی و 
کلیدی است که باید در جامعه قابل دستیابی باشد . امنیت غذایی موجب پایداری، یکپارچگی و ارتقای سالمت و 

بهداشت عمومی جامعه می شود.

نیاز به طراحی سامانه های قوی و  منسجم امنیت مواد غذایی و باز طراحی این سامانه ها از اصول اولیه در 
راهبرد ایمنی مواد غذایی می باشد . 

توجه ویژه به امنیت غذایی مانع از شیوع و بروز انواع مشکالت دامی باالخص بیماری های مشترک بین انسان و 
دام می باشد.  همچنین عدم توجه ویژه به این مقوله باعث کاهش بازدهی اقتصادی و اختالل در معیشت عادالنه 
خواهد گردید و تولید کنندگان مواداولیه مورد نیاز صنعت مواد غذایی نیز ضربات جبران ناپذیری را تحمل خواهند 

نمود .

اجرای سامانه های های مناسب بهداشت مواد غذایی فرصت های جدیدی را برای بهره برداران به ارمغان خواهد 
آورد . فن آوری های جدید و اکتشافات علمی همراه با افزایش آگاهی عمومی و تقاضا برای تولید مواد غذایی 

سالم به نفع بهره برداران صنعت مواد غذایی خواهد بود . 

در راهبرد سالمت مواد غذایی از مزرعه تا سفره Farm to Fork مولفه هایی به شرح ذیل دارای اهمیت است: 

1-تاثیر آن بر محیط زیست مثبت باشد. 

2- به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کرده و سازگار با محیط زیست باشد .

3- تنوع زیستی را افزایش دهد .

4- امنیت مواد غذایی را تضمین کرده و تغذیه سالم و در نهایت سالمت جامعه را مد نظر قرار داده و دسترسی 
همه به مواد غذایی کافی ، ایمن و پایدار را تسهیل نماید .

5-تولید مواد غذایی را مقرون به صرفه کند و در عمل به ایجاد بازده عادالنه اقتصادی و تقویت رقابت پذیری 
منجر گردد و در نهایت به افزایش تولید غذای سالم کمک نماید .

سازمان دامپزشکی کشور در همین راستا یکی از کلیدی ترین عناصری است که به تقویت این راهبرد کمک می 
نماید . لذا با تشکر و تقدیر از همه زحمتکشان دامپزشکی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ، تولید 

کنندگان و بهره برداران مواد غذایی در این عرصه،  امید است تا با همدلی هر چه بیشتر در راه امنیت مواد غذایی 
گامهای بلندتری برداشته شود .



معرفی اداره کل دامپزشکی استان یزد

استان یزد چهارمین استان وسیع کشور با مساحتی حدود 75000 کیلومتر مربع است که در مرکز فالت ایران و حاشیه 
دشت های کویر و لوت قرار دارد. استان یزد از شمال و غرب به استان اصفهان از شمال شرقی به استان خراسان از 
جنوب غربی به استان فارس و از جنوب شرقی به استان کرمان محدود می شود. شهر یزد جمعیتی بالغ بر 523192 

نفر دارد که از این تعداد، 481479 نفر آن جمعیت شهري و 41713 نفر جمعیت روستایي است

تقسیمات استانی

استان یزد دارای 11 شهرستان، 21 بخش ، 45 دهستان و 21 شهر می باشد.

شهرستان های استان به شرح زیر می باشد:

ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، مهریز، میبد، مروست ، یزد  

سیمای اداره کل دامپزشکی استان یزد

اداره کل دامپزشکی استان یزد واقع در میدان امام حسین، ابتدای بلوار دانشجو، جنب ساختمان جهاد کشاورزی می 
باشد. 

در شهرستانهای ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، مهریز، میبد، مروست و یزد ادارات دامپزشکی 
جهت ارائه خدمات مستقر بوده و در شهرستان های ابرکوه، تفت، میبد، بهاباد، مهریز و خاتم مجموعا تعداد هشت 

پست دامپزشکی دایر می باشد.

اداره کل دامپزشکی استان یزد به عنوان ضامن حفظ و حراست از سرمایه عظیم دامی کشور و تضمین کننده سالمت 
فراورده های خام دامی به عنوان یکی از مهمترین و غنی ترین پروتئین های حیوانی، با 122 نیروی انسانی در دو 

بخش معاونت سالمت و توسعه مدیریت و منابع ارائه خدمت می نماید.

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی، اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی، اداره بهداشت و مدیریت 
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بیماریهای طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان، اداره قرنطینه و امنیت زیستی، تشخیص، اداره درمان و امور 
آزمایشگاه ها زیر نظر حوزه معاونت سالمت و مدیریت امور اداری، مالی، رفاهی، طرح و برنامه و فناوری اطالعات 

در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع این اداره کل انجام وظیفه می نمایند. 

عالوه بر ادارات فوق بخش های حراست، روابط عمومی و امور حقوقی زیر نظر حوزه ریاست اداره کل در حال 
خدمت رسانی به شهروندان می باشند.

پتانسیل بخش دام و طیور استان یزد

عالقه دیرینه مردم منطقه به ویژه روستائیان استان و ایالت و عشایر به فعالیت های مرتبط به دام، استان را به 
جایگاهی در زمینه پرورش دام و طیور تبدیل نموده است.

در حال حاضر فعالیت 1527 واحد دامی اصلی ، 1039 واحد مرغداری های گوشتی، تخمگذار و مادر، 16 کارگاه  
بسته بندی و فرآوری گوشت و آالیش گوشتی، 43 استخر پرورش ماهی، یک زنبورستان  و 22 کارخانجات خوراک 
دام و طیور، و کشتارگاه های متعدد صنعتی دام و طیور در این استان، دامپزشکی را نظارت گر قوی بر نحوه تولید، 
توزیع و عرضه فراورده های خام تبدیل کرده است.  درحال حاضر خدمت رسانی به تعداد 91 بیمارستان دامپزشکی، 
آزمایشگاه، کلینیک، داروخانه، شرکت پخش دارو و واکسن و مرکز مایه  کوبی تاثیر بسزایی در حفظ سرمایه های 
دامی استان و بهداشت عمومی جامعه ایفا نموده است.به حداقل رساندن برخی از بیماری های دام و طیور و در 
مواردی ریشه کنی آن ها، افزایش نظارت های الزم بر روند فعالیت های زیر مجموعه آموزش و اطالع رسانی مداوم 
به دامداران و کاهش هزینه های واکسیناسیون دام و طیور ، اجرای طرح سیستم مراقبت فعال از بیماری های دامی 
، استقرار سیستم مراقبت فعال از بیماریهای طیور و استفاده از سیستم GIS در زمینه تشخیص بیماری های طیور ، 
تقویت و تشدید اقدامات امنیت زیستی و ضوابط قرنطینه ای، حضور اکیپ های دامپزشکی در کانون بیماری و 
اجرای طرح های ضربتی واکسیناسیون بر علیه برخی از بیماری های استراتژیک دام و طیور، برگزاری دوره های 
آموزش و ترویج برای دامداران و ارتقاء سطح آگاهی دامداران، دامپروران و روستائیان، همکاری با بسیج سازندگی 
و اجرای طرح های مختلف به صورت کاماًل رایگان در راستای پیشگیری از بیماری های مشترک دامی اقدامات  
اداره کل دامپزشکی استان در جهت رفع مشکالت فعاالن بخش دام و طیور استان می باشد که امکان شیوع بیماری 

های دام و طیور را به طور موثری کاهش داده است.

اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان

استان یزد دارای:

 975 واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 13500000 قطعه و سالیانه حدود 28میلیون قطعه جوجه ریزی

 60 واحد پرورش پولت و تخمگذار با ظرفیت 3500000 قطعه

4 واحد مادر گوشتی با ظرفیت 355000 قطعه می باشد که قطب تولید بلدرچین و کبک کشور بوده و این استان را 
جزء رتبه اول سرانه تولید گوشت مرغ و رتبه دوم در در تولید جوجه یکروزه مرغ بومی قرار داده است.
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اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان:

انجام تست های تشخیصی جهت پایش بیماری های طیور 

اجرای طرح مراقبت فعال روزانه از واحدهای تخمگذار ، پولت ومادر توسط مسئولین فنی بهداشتی استان

اجرای طرح مراقبت فعال و انجام نمونه گیری از واحدهای پولت ، تخمگذار و مادر از کلیه واحدهای پرورش استان

پایش مستمر تاالب ها و آبگیرهای استان بخصوص تصفیه خانه فاضالب استان با هماهنگی محیط زیست

واکسیناسیون آنفلوآنزای فصلی به پرسنل دامپزشکی توسط مرکز بهداشت و درمان  استان

جمع آوری فروشندگان طیور بومی با انجام  بیش از 200 بازدید در سطح استان و برخورد قاطع با فروشندگان دوره 
گرد و مکان های عرضه و معدوم سازی کلیه طیور و پلمپ  واحدهای مرغداری غیر مجاز

اجرای برنامه های آموزشی در تمامی سطوح به صورت حضوری و مجازی

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی 
اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی استان در راستای اجرای هر چه بهتر وظایف محوله از 

سازمان دامپزشکی کل کشور در جهت پیشگیری و کنترل بیماری های استراتژیک و غیر استراتژیک در 
استان از طریق انجام برنامه های مایه کوبی توسط بخش دولتی و اجرای طرح های خرید خدمت 

واکسیناسیون توسط بخش خصوصی، پایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماری ها و کنترل کانون های 
بیماری و توزیع سموم و ضد عفونی در استان در سال گذشته توانست اقدامات زیر را در کارنامه خود ثبت 
کند. اجرای موفق طرح واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان با همکاری معاونت بهبود 
تولیدات دامی و اتحادیه تعاونی دامداران استان که سبب شد از تعداد و حدت بیماری تب برفکی در دام 

سنگین استان در سال گذشته جلوگیری شود.
 اجرای موفق طرح ملی ریشه کنی و کنترل بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بازه زمانی طرح

 مبارزه با بیماری بروسلوز از طریق خونگیری، تست و کشتار دامهای راکتور و ارزیابی شیر موجود در 
مراکز عرضه شیر و فراورده های آن تا آنجا که آمار انسانی مبتالیان به تب مالت انسانی گزارش شده 

توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان طی نامه شماره 17/1/15827/پ مورخ 1401/01/23 
نسبت به سال قبل کاهش حدود 12 درصدی را نشان می دهد.

 تشویق به پوشش حداکثری بیمه اجباری دام  
 اجرای طرح واکسیناسیون FD REV1  در استان عمدتًا توسط بخش دولتی

 اجرای طرح واکسیناسیون هاری در استان عمدتًا توسط بخش غیر دولتی
 مبارزه با بیماری سل و مشمشه در استان توسط بخش دولتی

 GIS ثبت و اصالح نوع پروانه واحد برای واحد های دامی فعال در سامانه 
 ثبت زیر واحد ها برای مجتمع ها و مجموعه های دامپروری، شهر و روستا

 نظارت بر میزان واکسن های توزیعی بر شرکت های پخش سراسری و مراکز مایه کوبی
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اداره قرنطینه و امنیت زیستی

صدور ساالنه 24 هزار و 581 گواهي حمل دام و فرآورده هاي دامي در یزد

با توجه به قرارگیری استان یزد در چهارراه مواصالتی و تردد زیاد خودروهای حمل دام و فراوردهای خام دامی، 
امکان درگیری استان با  بیماری های دامی و مشترک بین انسان و دام وجود دارد.

 باتوجه به نقش دامپزشکی در جلوگیری از حمل و نقل غیر مجاز دام و طیور، قرنطینه در این حوزه ایفای نقش 
نموده و با ساماندهی 1500خودروی حمل فراورده های خام دامی با هدف کنترل و پیشگیری از شیوع و انتقال 

بیماری های مشترک و صدور ساالنه 24 هزار و 581 گواهي حمل دام و فرآورده هاي دامي در یزد نسبت به این 
مهم جامه عمل پوشانده است.

الزم به ذکر است صادرات استان به کشورهای به کشورهای ویتنام، کامبوج، تایلند، عراق، قرقیزستان، پاکستان، 
گرجستان و افغانستان انجام می شود.

آزمایشگاه

با توجه به اینکه اطمینان از سالمت دام و طیور و فراورده های خام دامی مستلزم انجام آزمایشات مختلف تخصصی 
در این زمینه می باشد کارشناسان آزمایشگاه با دقت باال در انجام آزمایش های مختلف در تالشند تا با شناسایی 
موارد پر خطر از بروز هر گونه مشکل بهداشتی در چرخه غذایی مصرف کنندگان پیشگیری شود. لذا آزمایشگاه 
دامپزشکی استان با بهره گیری از شش نفر نیروی متخصص در امر تشخیص آزمایشگاهی ارائه خدمت می نماید و 
امکان تشخیص کنترل کیفی فراورده های خام دامی و خوراک دام، آزمون تشخیص های میکروبی و همچنین 
گیری  اندازه  و  برونشیت  گامبورو  مالت،  تب  نیوکاسل،  آنفلوانزا،  های  بیماری  زمینه  در  تشخیصی  های  آزمایش 

آفالتوکسین را دارد.

اداره نظارت بر بهداشت عمومی

شرح وظایف واحد نظارت بر فرآورده های خام دامی

 نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای دام و طیور استان

 بازدید از کارخانجات فرآورده های گوشتی استان

 نظارت بهداشتی بر سردخانه های نگهداری گوشت قرمز و سفید

 نظارت بهداشتی بر کلیه فروشگاههای عرضه کننده مواد خام دامی: )مرغ فروشی-قصابی-االیش- ماهی 
فروشی(

 نظارت بهداشتی بر کارگاههای بسته بندی گوشت قرمز و سفید

صدور مجوز اشتغال به حمل بهداشتی جهت خودروهای سردخانه دار و نظارت بر آنها 
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 نظارت بر بارگیری و پلمپ محموله های خام دامی ارسال شده به سایر استانها 

شرح وظایف واحد نظارت بر اماکن دامی

بازدید از واحدهای مرغداری )گوشتی-تخمگذار-مادر( جهت صدور پروانه تاسیس بهره برداری و تمدید

 بازدید از واحدهای گاوداری)شیری-پرواربندی(

 بازدید از استخرهای پرورش ماهی )گرمابی و سردآبی(

 بازدید و نظارت بهداشتی از ایستگاههای جمع آوری شیر

نظارت بهداشتی بر کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور و تهیه نمونه های دان جهت آنالیز

اداره طرح و برنامه

همکاری در تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمیني استان در چارچوب ضوابط ملي آمایش کشور متناسب با 
ظرفیت ها و امکانات جغرافیایي استان

تهیه ، تنظیم ، مبادله موافقتنامه در راستای تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه ها و 
دستورالعمل هاي بودجه سنواتي

نظارت براجراي طرح هاي عمراني و فني )تملک دارایي هاي سرمایه اي( استاني و گزارش گیري از پیشرفت 
برنامه ها و ارزیابي آن ها

 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادي در چارچوب بخشنامه بودجه، ضوابط، دستورالعمل ها بودجه  کل کشور و با 
همکاری بخش های مختلف

نظارت و ارزشیابي بر فعالیت هاي هزینه اي، طرح ها و پروژهاي تملک دارایي به منظور مطابقت عملیات انجام 
شده با برنامه ها و اهداف پیش بیني شده

تجزیه و تحلیل نتایج طرح هاي آماري استاني و آماده سازي براي انتشار آمارنامه استان

بررسي و شناخت نارسایي ها و مشکالت دستگاه هاي اجرایي استان در زمینه توسعه مدیریت و سرمایه انساني.

واحد اداری و پشتیبانی

امور اداری اداره کل دامپزشکی استان یزد شامل زیر مجموعه های کارگزینی،دبیرخانه،انبار، پشتیبانی، راننده و 
خدمات می باشد. که در این بخش دریافت واکسن از تهران تا توزیع بین شهرستانها توسط راننده و انباردار )با 
حفظ زنجیره سرد( صورت میگیرد. همچنین خرید و دریافت اقالم مصرفی مورد نیاز کشتارگاه، واکسیناسیون، 
توزیع آن توسط بخش پشتیبانی و انبار صورت می گیرد و در صورت بروز همه گیری و بحران، معدوم سازی 

پشتیبانی نیروهای فنی اعم از تهیه اقالم مورد نیاز، راننده و … با بخش اداری می باشد.

9



جدول آمار اطالعات نیروی انسانی اداره کل دامپزشکی استان یزد

جدول شماره 1- آمار كل كاركنان   برحسب نوع استخدام، مدرك تحصيلي و به تفكيك جنس

جمع مدرك تحصيلي نوع استخدام 

كمتر از 
ديپلم

فوق ديپلم 
ديپلم 

فوق 
ليسانس 

دكترا 

00242513زن رسمي
0441721239مرد

رسمی آزمايشی-
پيمانی

0012137زن 
0313951545مرد

قرارداد كارمشخص، 
معين

0001102زن 
0024006مرد

0000000زن كارگران )قانون كار(
0000000مرد

كارگر موقت 
)شركتی سابق(

0000000زن 
0500005مرد

0000000زن طرح نيروی انسانی
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 به بهانه قاب عکس ، تلنگری برای مطالعه بیشتر
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 راهنمای درمانگاهی بیماری ماهی

 انگل های ماهیان دریایی و سر پایان
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 بیماری های ماهی تشخیص و درمان

 بیماری های ماهی و درمان
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معرفی دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادی
این اداره کل یکی از مهمترین دفاتر ستادی در سازمان دامپزشکی کشور است که وظیفه برآورد 

بودجه و برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل نحوه اعتبارات تخصیصی با توجه به برنامه های پیش بینی شده و 
نظارت بر صرف اعتبارات در ادارت کل دامپزشکی استانها را بر عهده دارد .لذا شرح وظایف مصوب این اداره 

کل به شرح زیر می باشد . 
شرح وظایف : 

بر آورد بودجه که شامل تدوین بودجه سنواتی سازمان در الیحه بودجه هر سال به تفکیک برنامه ، فصل، 
خروجی عملکردها، ارقام پیشنهادی در ردیفهای اصلی ، طرحهای تملک سرمایه ای ، ردیف های متفرقه می 

باشد پس از تصویب الیحه و تبدیل شدن آن به قانون مراحل پیگیری ابالغ بودجه، تنظیم موافقتنامه ها بر 
اساس بودجه هزینه ای و تملک سرمایه ای وً  پیگیری جهت تخصیص ماهیانه این اعتبارات و ارائه گزارش 

عملکرد به مراجع ذی صالح 
برنامه ریزی : تدوین برنامه های بلند مدت ) چشم انداز 20 ساله( ، برنامه های میان مدت در برنامه های 

پنج ساله توسعه و برنامه های سالیانه کوتاه مدت در قالب بودجه های سنواتی و اعالم برنامه ها جهت 
تصویب مراجع ذی صالح و پس از تصویب این برنامه ها پایش آن در طول سال انجام می پذیرد.  

شرح وظایف : دفتر برنامه ، بودجه و مطالعات اقتصادي 
مطالعه ، بررسي وتدوین برنامه هاي بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت  زیر بخش دامپزشکی

مطالعه وپیش بیني اعتبارات مورد نیاز
مطالعه، بررسي واصالح برنامه هاي اجرایي ارائه شده توسط دفاتر وحوزه هاي مختلف فني واداري سازمان 

وتطبیق آن باسیاست هاي کالن واستراتژیک کشور وسازمان
مطالعه وبررسي امکانات ومنابع واولویت بندي طرحها ، برنامه ها ونیازها وتهیه وتنظیم بودجه تفصیلي 

سازمان و تنظیم ومبادله موافقتنامه هاي مربوط
مطالعه، بررسي وجمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها، طرحها ، پروژه ها وبودجه 

هاي پیشنهادي
مطالعه وبررسي تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي  پیشنهادي 

واجرایي 
مطالعه، بررسي و نظارت پروژه ها وفرآیندها وارائه راهکارهاي اصالحي وتکمیلي به منظور افزایش بهره وري 

مطالعه و بررسي به منظور تدوین سیاست هاي استراتژیک براي تمام پروژه ها وفرایندهاي اجرایي
سیاستگذاري، برنامه ریزي ونظارت براي ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه هاي هماهنگ ومتناسب دامپزشکي 

در سطح کشور
سیاستگذاري، برنامه ریزي، نظارت و پیگیري توسعه سرمایه گذاري وکارآفریني در زیر بخش دامپزشکي
مطالعه ، بررسي و ارزشیابي برنامه ها، طرح ها، پروژه ها وفرآیندهاي اجرایي وتنظیم وارائه گزارش هاي 

مقایسه اي و تحلیلي
همکاري در برگزاري همایش هاي علمي دامپزشکي 

همکاري در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي دامپزشکي 
همکاري در تدوین و اجراي پروژه هاي بیمه دام و فرآورده هاي دامي 
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بررسي  ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي  پیشنهادي واجرایي

                    همکاری و مشارکت در تدوین برنامه مقابله با حوادث غیر مترقبه و تامین منابع مالی مورد نیاز

مطالعه به منظور تدوین سیاست هاي استراتژیک براي تمام پروژه ها وفرایندهاي اجرایي

مطالعه وپیش بیني اعتبارات مورد نیاز

 مطالعه وبررسي امکانات ومنابع واولویت بندي طرحها ، برنامه ها ونیازها وتهیه وتنظیم بودجه
 تفصیلي سازمان و تنظیم ومبادله موافقتنامه هاي مربوط

 جمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها، طرحها ، پروژه ها وبودجه هاي
پیشنهادي

بررسي و ارزشیابي فرآیندهاي اجرایي وتنظیم وارائه گزارش تحلیلي پروژه ها

برآورد مالي و تامین منابع مالي مورد نیازدر اجراي برنامه ها، طرحها ، پروژه ها

اولویت بندي طرحها وتعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها

گروه مطالعات اقتصادي دامپزشکي
مطالعه، بررسي  اقتصادي و  ارزشیابي برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فرآیندهاي اجرایي

مطالعه و بررسي به منظور تدوین سیاست هاي استراتژیک پروژ ه ها  و برآورد ارزش اقتصادي
زیر بخش دامپزشکی

مطالعه ، بررسي وتدوین برنامه هاي بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت

 مطالعه و اصالح برنامه هاي  اجرائي شده و انطباق آن با سیاست هاي کالن واستراتژیک
سازمان

مطالعه ،بررسي و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي  پیشنهادي واجرایي
 

 ارتباط مستمر با دفاتر وحوزه هاي مختلف فني واداري سازمان وتطبیق کلي برنامه ها باسیاست
هاي کالن سازمان

الویت بندي برنامه ها  وتنظیم گزارش هاي مقایسه اي از برنامه ها

همکاري در برگزاري همایش هاي علمي دامپزشکي
 

.همکاري در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي دامپزشکي
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گروه مطالعات و برنامه ریزي جامع بهداشتي وپیشگیري

 سیاستگذاري، برنامه ریزي، نظارت و پیگیري توسعه سرمایه گذاري وکارآفریني در زیر بخش
دامپزشکي

 مطالعه ، بررسي و ارزشیابي برنامه ها، طرح ها، پروژه ها وفرآیندهاي اجرایي وتنظیم وارائه گزارش

 همکاري در برگزاري همایش هاي علمي دامپزشکي

 همکاري در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي دامپزشکي

 مطالعه ، بررسي وتدوین منابع واولویت بندي طرحها ، برنامه ها ،نیازها وتهیه وتنظیم بودجه تفصیلي سازمان و
  تنظیم ومبادله موافقت نامه های مربوط

 مطالعه ، بررسي وتدوین برنامه هاي بلند مدت ، میان مدت ، کوتاه مدت زیر بخش دامپزشکی
  

 سیاستگذاري، برنامه ریزي ونظارت براي ارائه برنامه ها، طرح ها وپروژه هاي هماهنگ ومتناسب دامپزشکي در
سطح کشور

اجراي پروژه هاي دامي مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع مالي موردنیاز
 

گروه مطالعات وبرنامه ریزي جامع تشخیص ودرمان

 مطالعه، بررسي وجمع بندي داده ها بمنظور دفاع مستدل ومنطقي از برنامه ها، طرحها ، پروژه ها وبودجه هاي
پیشنهادي

مطالعه، بررسي و نظارت پروژه ها وفرآیندها وارائه راهکارهاي اصالحي وتکمیلي به منظور افزایش بهره وري
 

سیاستگذاري،برنامه ریزي و پیگیري برنامه هاي مصوب  وافزایش شاخص هاي بهره وري

مطالعه وبررسي تعیین قیمت تمام شده و ارزش افزوده اقتصادي برنامه ها ، طرح ها و پروژه هاي  پیشنهادي
 

 مطالعه ، بررسي و ارزشیابي برنامه ها، طرح ها، پروژه ها وفرآیندهاي اجرایي وتنظیم وارائه گزارش

مطالعه و بررسي به منظور تدوین سیاست هاي استراتژیک براي تمام پروژه ها وفرایندهاي اجرایي

 همکاري در برگزاري همایش هاي علمي دامپزشکي

 همکاري در تدوین و اجراي تحقیقات کاربردي دامپزشکي

 همکاري در تدوین و اجراي پروژه هاي بیمه دام و فرآورده هاي دامي

 همکاري و مشارکت درتدوین برنامه مقابله باحوادث غیرمترقبه وتامین منابع مالي موردنیاز
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دامپزشکی و موفقیت ها
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پیش بینی اجرای طرح ملی تشدید کنترل و نظارتهای بهداشتی مواد پروتیینی در 
عید نوروز و ماه مبارک رمضان 1401 

دکترسید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: از آنجا که جای چنین طرح ملی در این ایام خالی 
بود، لذا با تمهیدات پیش بینی شده سازمان دامپزشکی کشور ، با هدف رفع دغدغه تامین انواع گوشت و تخم مرغ فرایند 

نظارتی را همچون یک تکلیف اخالقی و انسانی و حرفه ای به انجام برساند .
با وجود مسئولیت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور اجازه عرضه خارج از شبکه داده نخواهد شد و تمام تالش ممکن 

جهت عدم تکرار واقعه تلخ سال گذشته که کام مردم را در تعطیالت نوروزی تلخ کرد به کار بسته خواهد شد.
ایشان با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی کشور مفتخر است با روحیه ایثار و فداکاری برای آرامش مردم به ویژه در تعطیالت 
بکوشد افزود: افزایش دقت در نظارت بهداشتی و عدم هرگونه فروش در خارج از شبکه در کنار همکاران حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در ادارات کل دامپزشکی موجب خواهد شد تا نظارت بیشتری نیز بر حلّیت مواد پروتیئنی عرضه شده و جلوگیری از ورود 
هرگونه مواد پروتئینی حرام به بازار مسلمین در این ایام اعمال شود. 63 روز مدت زمان اجرای این طرح ملی با احتساب 
تعطیالت نوروز و ماه مبارک رمضان است و در این رابطه مسئوالن اجرای طرح به کشتارگاهها اعالم نمایند فقط در روز اول 

عید نوروز آن هم تحت ضوابط خاص تعریف شده مجاز به تعطیلی هستند و از روز دوم موظف به کشتار دام خواهند بود.
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ارتقاء سالمت اداری و 
مبارزه با فساد

رضا مهریزی موخر 
لیسانس حقوق قضایی ، فوق لیسانس حقوق 

خصوصی 

رییس گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات  
معاونت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به 

شکایات سازمان دامپزشکی کشور
rezamehrizi46@gmail.com  : پست الکترونیکی

فصل اول : کلیات
مقدمه

یکی از عمده ترین موضوعاتی که اثر       
تخریبی و بازدارنده بر توسعه کشور دارد، 
فقدان سالمت اداري و وجود الزمه پیشرفت 
»سالمت اداري« بر پیکره دولت و حاکمیت 

است.  
     هر معضل و مسئله اي داراي علل و عوامل 
پیدا و پنهان می باشد و معضل فساد اداري نیز 
از این مقوله مستثنی نیست. لذا یکی از وظایف 
مهم دولت به معناي اعم آن اینست که با 
نسبت به  استفاده از ابزاري هاي در اختیار، 
رساندن فساد اداري کوشا باشد و با  حداقل 
استفاده از فنون قانونگذاري و مدیریتی، در 
علمی، فرایندي را   قانونی -  جهت برخورد 
ترسیم نماید تا ضمن تعبیه ساختار مناسب در 
بدنه دولت از اهرم هاي تشویق وتنبیه به 
بهترین وجه بهره گیري بهینه نماید تا از قبال 
این اصول و روش ها، شاهد بروز جامعه اي 
عاري از فساد اداري باشیم  و موجبات ارتقاء 
فراهم  عمومی را بیش از پیش  رضایتمندي 

نماید.
     خوشبختانه مقنن از گذشته دور با درک 
شرایط نسبت به طراحی قوانین بازدارنده اقدام 
نموده است و پس از انقالب نیز بنا به شرایط 
خاص زمانی اقدام به تدوین قوانین ومقررات 
مختلف در این زمینه نموده است. با توجه به 

تکالیف قانونی که مقنن بر عهده دستگاههاي 
اجرایی گذارده  است ،هر یک دستگاهها می 
به راه اندازي کارگروه ارتقاي  نسبت  بایست 
اقدام  نظام اداري و مقابله با فساد   سالمت 

نمایند.
گفتار اول: تاریخچه فساد اداري در قدیم و 

در ایران معاصر:
در قدیم: 

       مطالعه تاریخ تمدنهاي باستان، بیانگر این 
که فساد در جوامع بشري قدمتی به  است 
اندازه تمدن بشري داشته واکنون نیز یکی از 
مسائل مهم و اساسی در میان کشورهاي 
باشد. فساد نابسامانیهاي بسیاري  جهان می 
براي جوامع بشري به دنبال داشته و جنگهاي 
در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهاي  پی 
حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن 
جوامع، همیشه ناشی از فساد بوده است. در 
مجموع، فساد در کنار سایر عوامل، از عوامل 
مهم فروپاشی تمدنها بوده است، به گونه اي 
خلدون در رابطه با عوامل ظهور و  که ابن 
عامل اصلی  سقوط تمدنها معتقد است : 
حکومتها اسراف، تبذیر و  فروپاشی و زوال 
فساد در دستگاه حکومتی از جانب دولتمردان 
طی قرون و اعصار،  و حاکمان میباشد. در 
همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و 
بجا از قدرت و قلمرو و گسترش فساد وجود 
داشته است. زمانی که از قدرت به طور مطلوب 
استفاده میشد، میزان فساد کاهش یافته است. 
گیر  زمانها، گریبان  موضوع فساد در تمام 
دولتها و دغدغه فکري بسیاري از اندیشمندان 
و متفکران سیاسی بوده است؛ دانته در قرن 
چهاردهم، در کتاب کمدي الهی خود به مسئله 
فساد توجه کرده و آن را از نظر درجه بندي در 
اعماق جهنم قرار می دهد. به عقیده ماکیاولی 
فساد جریانی است که طی آن، موازین اخالقی 
بین  افراد سست و فضیلت و تقواي آنان از 
میرود و از آن رو که افراد ضعیف و عاري از 
تقوا وپرهیزگاري، بیشتر در معرض فساد قرار 
کنترل این افراد، هدایت  میگیرند، باید با 
رهبران فکري و با کمک دستگاههاي ناظر از 
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بروز این مشکل جلوگیري کرد.
در ایران معاصر:

      فساد در ایران ریشه تاریخی دارد. در دوران قاجاریه 
به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار و پس 
از صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر، میزان فساد مالی، 
اقتصادي و سیاسی در ایران به اوج خود رسید و هیچ 

کاري بدون پرداخت رشوه انجام نمی شد.
      در دربار ایران رقابت شدیدي بین رجال سیاسی 
براي کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه 
هاي مناسب براي تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور 
شکل گرفته بود که از آن جمله می توان به دریافت 
میرزا آقا خان نوري به دلیل  توسط   500هزار لیره 
امضاي معاهده پاریس با دریافت دو میلیون لیره بابت 

اعطاي امتیاز رویتر اشاره کرد.
      در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می 
شود. براي مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو 
به فرمان میرزاي شیرازي و لغو قرارداد از سوي حکومت 
ایران، صاحب کمپانی رژي عالوه بر دریافت خسارت 
سرمایه گذاري، خسارت قابل توجهی نیز با  ناشی از 
عنوان وجوه پرداخت شده به افراد ذي نفوذ دربار مانند 
کامران میرزا،  ظل السلطان، امین السلطان و دیگران 
که جمعا مبلغ 500 هزار لیره بود، باز پس گرفت. طی 
دوره 50 ساله حکومت ناصرالدین شاه و نیز در دهه اول 
حکومت رضا خان، موارد زیادي از ضبط اموال و دارائی 
ها، تبعید ها و حبس ثروتمندان براي کسب مال و نیز 
حذف مخالفان حکومت صورت گرفت که حاصلی جز 
عدم تشویق براي سرمایه گذاري یا پنهان شدن سرمایه 
و نیز فقر نمایی و در نتیجه عقب ماندگی هرچه بیش 
فساد در دستگاه  تر ایران نداشت.وضعیت بحرانی 
حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم، دولت هاي 
وقت را چندین بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را 
از اهداف خود اعالم کنند .گسترش فساد در دوران قبل 
از انقالب تا جایی بود که برخی صاحب نظران، یکی از 
علل اصلی انقالب اسالمی ایران را گسترش فساد 

عمیق در ایران قبل از انقالب ذکر کرده اند. 
گفتار دوم: مفاهیم و تعاریف

مفهوم سالمت :
        سالمت، در مقابل مفهوم بیماري، به معنی فقدان 

بیماري و نارسایی در یک ارگانیسم )موجود زنده( است. 
از کلمۀ سالمت در مواردي مانند بقا و  عام  مفهوم 
سالمت نفس و نسل، بقا و سالمت عقل و تفکر، بقا و 
سالمت دین، بقا و سالمت اجتماع، بقا و سالمت محیط 
وجود قابلیت و توان فعالیت طبیعی براي تحقق اهداف 
طبیعی است. مرحله بعد از سالمت، رشد و تکامل یعنی 
به فعلیت در آوردن قابلیتها و رسیدن به اهداف است. 
در نگاه اسالمی به سالمت انسان، باید نفس، نسل و 

جامعه را سالم نگه داشت تا به رشد و کمال رسید. 
تعریف سالمت اداري : وضعیتی که کلیه عوامل 
سازمان قابلیت تامین اهداف آن را به طور مطلوب 
بتوانند انحرافات، هنجارهاي اداري،  داشته باشند و 
قانونی و موانع اهداف سازمانی را شناسایی و تدابیر 

الزم و به موقع را براي رفع آنها لحاظ کنند.
تعریف فساد اداري: استفاده غیرقانونی از اختیارات 

اداري، دولتی براي نفع شخصی و دیگران 
سالمت سازمانی :

       به عقیدة پارسونز همۀ نظامهاي اجتماعی براي 
بقا، رشد و توسعۀ خود به حل چهار مشکل اساسی 
هدف، یکپارچگی و نهفتگی  انطباق، دستیابی به 

نیازمندند.
 سالمت سازمانی عبارت است از  توانایی سازمان در 
حفظ بقا و سازش با محیط و بهبود این تواناییها، برخی 
سالمت سازمانی را با بهداشت روانی در محیط کار 
مترادف دانسته و سازمان سالم را سازمانی میدانند که 
تحرکی و  میزان افسردگی، ناامیدي، نارضایتی، کم 
ممکن برساند.  فشار روانی کارکنان را به حداقل 
نیوال 1995سالمت سازمانی را یک موضوع کلی 
میداند که با سه مجموعۀ فشار روانی، بهداشت روانی و 

اخالق در سازمانها در ارتباط است. 
       برخی از صاحبنظران علوم رفتاري مدیریت مانند 
وارن بنیس، سالمت سازمانی را معیار عملکرد سازمانی 
شمرده اند.شبیه اندام سالم، سازمان سالم تطبیق پذیر و 
اي نیز سالمت سازمانی را  عده  در حال رشد است. 
وضعیتی میدانند که کلیۀ عوامل سازمان قابلیت تأمین 
اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند 
انحراف از هنجارهاي اداري و قانونی و موانع اهداف 
سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر الزم و به 
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هنگام را براي رفع آنها لحاظ نمایند.
برخی نیز سالمت سازمانی را به معناي تبعیت از 
هنجارهاي اخالقی و قانونی در عملکرد سازمانی و 
شغلی دانسته اند، که در مقابل آن، فساد اداري است 
و به معناي هنجارشکنی و تخطی از هنجارهاي 
اخالقی و قانونی و سوء استفاده از موقعیت و جایگاه 
شغلی و اداري براي مقاصدي غیر از خاستگاه اصلی 

و قانونی براي منفعت شخصی یا گروهی است.
      الیدن در خصوص سالمت سازمانی مینویسد: 
سالمت سازمانی مفهوم جدیدي نیست که فقط 
شامل توانایی سازمان براي اجراي وظایف به شکل 
مؤثر شود، بلکه توانائیهاي نظام را براي رشد، 
در یک  بخشد.  شکوفایی و بالندگی بهبود می 
دستگاه سالم، مدیرانی با سواد به تمام معنا و متعهد 
و کارکنانی وظیفه شناس با روحیۀ باال وجود دارند 
که کار خود را دوست دارند و افرادي مؤثر و سودمند 
هستند که مایۀ پویایی سازمان می شوند. برخی نیز 
سازمانی را به توانایی سازمان در تصمیم  سالمت 
گیریهاي درست، بجا و مناسب  سازي و تصمیم 
تعریف کرده اند. سازمانهاي سالم به عنوان موجودات 
زنده و پویا در محیط می توانند پدید آیند و با فراهم 
شدن امکانات الزم وکافی رشد کنند، توسعه یابند و 
از طریق ارائۀ کاال و خدمات سالم و ارزنده باعث 
فرآیند رشد و  تأمین نیازهاي محیطی و تسهیل 

شکوفایی جامعه شوند. 
تعریف دیگر فساد اداري :

         به معناي شکستن است. بنابراین، در فساد 
  «Rumpere« چیزي می شکند یا نقض میشود
ریشه فساد از فعل التین به عنوان پاداشی نامشروع 
که براي وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه 
تخصیص   (Webster)فساد در فرهنگ وبستر 
داده شده آمده است. گونار میردال فساد را در معناي 
وسیعتري مورد مطالعه قرار میدهد. به نظر وي، فساد 
به تمام شکلهاي گوناگون انحراف یا اعمال قدرت 
شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی 

قابل اطالق است. 
        در گذشته فساد اداري را ناشی از حرص سیري 
ناپذیر انسان می دانستند. فیلسوفان دوره روشنگري 
بارز آن  جنبش فلسفی قرن هجدهم که ویژگی 
عقلگرایی بود و نظریه پردازان دولت دموکراتیک در 

قرن نوزدهم تعریف دقیقتري از فساد اداري ارائه 
کردند : »سوءاستفاده مقام اداري از وجوه عمومی به 
درآمد به طور غیرقانونی« نظریه  منظور افزایش 
که فساد اداري را ناشی از  فالسفه اسکوالستیک 
حرص سیري ناپذیر انسان میداند، ناقص و نارساست؛ 
چراکه تأثیر شرایط نهادي مختلف را بر فساد اداري 
پندارد.  گیرد و آن را امري فطري می  نادیده می 
نظریه فیلسوفان دوره روشنگري گرچه دقیقتر است، 
اما هنوز محدود است؛ زیرا فساد اداري را تنها در 
شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به سوء استفاده 

از  فساد اداري توجه نکرده است.
       آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی 
هنجارشکنی و تخطی از هنجارهاي اخالقی و 
در عملکرد اداري و سازمانی است و از  قانونی  
اینروست که فساد اداري و تعریف آن تابعی از 
هنجارهاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ آن 

می شود.
گفتار سوم: انواع فساد اداري

انواع فساد را می توان به صورت زیر طبقه بندي 
کرد:

 1- فساد سیاسی)مقامات بلند پایه(
         فساد سیاسی رفتار منحرف شده مقامات 
رسمی خود به دلیل  دولتی از ضوابط و وظایف 
مالحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقه اي است. 
به عبارت ساده تر رفتار فسادآمیزي است که در حین 
تخصیص امکانات نظیر بودجه و...  یا اتخاذ تصمیم 
هاي سیاسی توسط دولتمردان و رهبران احزاب و 
تشکل هاي سیاسی رخ می دهد. فساد سیاسی 
منابع دارد، زیرا  پیامدهاي مخربی بر تخصیص 
به گونه اي متفاوت انجام می شود. به  تخصیص 
عبارت دیگر، فساد سیاسی مسیر منابع را از اموري 
که نهاد قانونگذاري عاري از فساد با توجه به 
شناختی که از نیازهاي عمومی و اولویت آنها دارد به 

آن ها اختصاص می دهد، منحرف می کند.
 2- فساد اداري)دیوانساالري(

        فساد اداري، سوء استفاده از اختیارها و امکانات 
عمومی توسط کارکنان دولت است. به عبارت دیگر 
رفتار و فعالیتهاي فسادآمیزي که در سطح اجرایی 
توسط کارکنان دولت رخ می دهد، فساد اداري 

است.
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 3- فساد ناشی از سیاستگذاري ها و تصمیم 
گیري ها

که در آن برخی از صاحبان  فرآیندي است         
مناصب از سمت هاي سیاسی خود براي تعمیم، 
تضمین و گسترش منافع شخصی، حزبی، گروهی یا 
منطقه اي سوءاستفاده می کنند. فساد ناشی از سیاست 
گذاري ها و تصمیم گیري ها را     می توان به وضوح 
در خصوص اجراي طرح هاي عمرانی، ملی و منطقه 
اي و سرمایه گذاري هاي دولتی، صدور مجوزهاي 
براي برخی  مختلف و اخذ خدمات حمایتی از دولت 

افراد خاص، مشاهده کرد.
 4- فساد در خریدها و قراردادها

       خریدهاي بدون برنامه یا بیش از حد نیاز یا خارج 
از استاندارد و بدون کیفیت دستگاه هاي دولتی، حتی 
راشی یا مرتشی وجود نداشته باشد،  اگر در آن 

مصادیقی از این نوع فساد است.
5- رشوه

         رشوه جوهره اصلی فساد مالی است و براي آن 
اصطالحات معادل دیگری نظیر حق و حساب، انعام، 
پول کار چاق کنی، پول شیرینی، اداي  حق العمل، 
دین، حق سکوت، حق تسریع، پول چاي و ... وجود 
دارد. در این نوع رابطه آلوده و فاسد، وجهی نقدي یا 
جنسی داده یا گرفته می شود. معمواًل راشی براي 
سوددهی خود رشوه  کاهش هزینه ها یا افزایش 

پرداخت می کند.
6- تبعیض گري

       تبعیض گري روي دیگر سکه فساد مالی است 
و آن مربوط به دولتمردانی است که به منابع 
عمومی)حکومتی ( دسترسی داشته و قدرت الزم را 
نیز براي تصمیم گیري در توزیع این منابع و دادن 

امتیازهاي خاص به افراد مشخص دارند.
      تبعیض گري رفتار تقریباً روزمره اکثر افراد فاسد، 
به نفع نزدیکان خود مانند خانواده، طایفه، قبیله، قوم، 

هم کیشان یا هم محلی ها است.
7- اختالس

      اختالس عبارت است از برداشت یا سوء استفاده 
از منابع دولتی و عمومی توسط اشخاصی که مدیریت 
این منابع به دست آنها سپرده شده است. اختالس 
شکلی از فساد مالی و سوء استفاده از قدرت است که 

در محافل بسته نهادي و عاری از اخالق عمومی و در 
مراکزي که احتمال مجازات عمومی در آنها کم است 
قانونی، اختالس فساد  از دیدگاه دقیق  رخ میدهد. 
مالی محسوب نمی شود، زیرا در فساد بین دو شخص 
که یکی از آنها نماینده دولت است، معامله نامشروعی 
صورت گرفته که وي از اختیارات دولتی خود به نفع 
اموال  شخصی استفاده می کند. هنگامی که در 
عمومی اختالس رخ می دهد حق جامعه پایمال می 
از افراد جامعه به طور مشخص حق  گردد، هیچیک 
به  ادعاي جبران خسارت ندارند. این حالت  قانونی 
یکی از آفتهاي مقابله با اختالس اشاره دارد، زیرا براي 
باید اراده سیاسی قوي، قوه قضاییه  مبارزه با آن 

مستقل و توان قانونی کافی وجود داشته باشد.
8- رانت جویی

     رانت جویی گاهی دقیقا مترادف با فساد مالی به 
کار می رود و بخشهاي زیادي از این دو مفهوم، هم 

پوشانی دارد. 
رانت جویی از مفهوم اقتصادي رانت، یعنی عواید 
افزون بر تمام هز ینه هاي مربوط، مشتق می شود و 
است که اکثر مردم، آن را سودهاي  همان چیزي 
انحصاري می دانند. هرچند به طور عمومی ضد تولید، 
اوقات همزاد با ناکارایی  ضد بهره وري و بیشتر 

اقتصادي است.
9-  کالهبرداري)تقلب(

       تقلب یک جرم اقتصادي است که مستلزم نوعی 
کالهبرداري، فریب یا دروغ است. تقلب، دستکاري یا 
ایجاد اختالل در اطالعات، حقایق و امور کارشناسی 
از سوي افرادي است که از اختیارهاي دولتی 
برخوردارند و در پی کسب منافع خصوصی هستند. به 
عبارت ساده تر، تقلب هنگامی رخ می دهد که یک 
فرد مسئول جریان اطالعات را براي منافع شخصی، 
گروه یا طبقه خاصی تغییر می دهد. تقلب اصطالح 
قانونی و عمومی گسترده اي است که دا منه آن از 
رشوه و اختالس بیشتر است. مثال اگر مقامهاي دولتی 
در قبال در یافت وجه یا امتیازي از تخلفات و جرایم 

اقتصادي چشم پوشی کنند، دست به تقلب زده اند.
10- پارتی بازي

       پارتی بازي یساز و کار استفاده از قدرت است و 
در نتیجه آن خصوصی کردن و توزیع کامال تبعیض 
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آمیز منابع دولتی به نفع دوستان، همفکران و هم خط 
هاست. پارتی بازي با فساد مالی رابطه تنگاتنگ دارد، 
پارتی بازي،  ویژگی مقامهاي دولتی و مسئولین 
دسترسی دارند و  فاسدي است که به منابع عمومی 
قدرت الزم را نیز براي تصمیم گیري در توزیع این 

منابع و دادن امتیازها دارا هستند.
     اعمال نفوذ بر خالف حق « البته این موضوع در 
قوانین، دقیقًا با همین عنوان جرم انگاري نشده است. 

لیکن تحت عنوان یاد شده است.»  
11- اخاذي

      اخاذي استفاده از زور و توسل به خشونت یا تهدید 
حق سکوت و  است.  دیگر  براي اخذ پول و منابع 
اخاذي، اعمال روابط آلوده اي است که در آنها پول به 
صورت غیرقانونی و با توسل به خشونت توسط کسانی 

که قدر ت اعمال زور دارند، اخذ می شود.
       در این خصوص یادآور می شود موضوع اخاذي 
بیشتر در بطن و در شرایط جامعه امکان رشد و انجام 
دارد و در حوزه هاي اداري ارتکاب آن نیز قابل تصور 

است.
12- سوء استفاده از موقعیت

     فرایندي است که در آن بعضی صاحب منصبان به 
طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود براي تعمیم، 
تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند. 
سوء استفاده را با ید شکل  دیگري از اختالس تلقی 
کرد. این نوع فساد باعث شده که در برخی از کشورها، 
صاحب منصبان سیاسی و اعضاي خانواده آنها از 

منافافع سرشاري برخوردار شوند.
فرامین مقام معظم رهبري،   : فصل دوم 
قوانین و مقررات ارتقاء سالمت نظام اداري 

ومقابله با فساد
در سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران 
در افق 1404 هجري شمسی » سالمت و 

فساد «
سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افق1404  
انداز بیست ساله جمهوري  متن کامل سند چشم 
اسالمی ایران در افق 1404 هجري شمسی؛ که در 
توسط رهبر معظم انقالب به   1382 13 آبان  تاریخ 

سران قواي سه گانه ابالغ شد :
      با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و 
عزم ملی و کوشش برنامه ریزي شده و مدبرانه جمعی 

تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در  مسیر  و در 
چشمانداز بیست ساله، ایران کشوري است توسعه یافته 
علمی و فناوري در سطح  اقتصادي،  با جایگاه اول 
بخش در  منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام 
جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین 

الملل.
انداز چنین ویژگیهایی  جامعه ایرانی در افق چشم 

خواهد داشت:
در سند مذکور سالمت و فساد به صورت ذیل ذکر شده 
است. برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین 
اجتماعی، فرصتهاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد 
مستحکم»سند چشم انداز ج ا ا در افق 1404« خانواده 
مند از محیط  و بهره  به دور از فقر، فساد، تبعیض 

زیست مطلوب
گفتار اول:در فرمان 8 ماده اي رهبر معظم 
و تشکیل ستاد  با فساد «   مقابله  انقالب » 

هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي
       پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقالب در مبارزه 
با فساد اقتصادي و ارتقاي سالمت اداري در دهم 
اردیبهشت ماه1380  ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به 
عنوان عزم جدي مسئوالن در کم کردن فاصله 
نظام علوي تشکیل گردید و موظف به  حکومت با 
خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادي و عمل قاطع 
و گره گشا در این باره از طریق اقدام همه جانبه قواي 

سه گانه مخصوصًا دو قوه مجریه و قضاییه شد.
ای معظم له بدین شرح  ماده   8 رئوس متن فرمان 

است:
با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي - 1

یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره هاي 
مخالفت با آن بلند خواهد شد، این مخالفت ها 
این  از  بود که  از سوي کساني خواهد  عمدتا 
اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبیعي است 
بددالني که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا 
ساده دالني که از القائات آنان تاثیر پذیرفته 
اند با آنان هم صدا شوند. این مخالفت ها نباید 
در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئوالن 
خیر خواه در قواي سه گانه بیاموزید که تسامح 
با  دستي  هم  نوعي  به  با فساد  مبارزه  در 
به  اعتماد عمومي   . فاسدان و مفسدان است 
متخلف  و  مجرم  با  در برخورد  ها  دستگاه 
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قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
ممکن است کساني به خطا تصور کنند که - 2

مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از 
اقتصادي و  ثروت هاي ملي موجب ناامني 
فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم 
کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت 
فضاي اقتصادي و اطمینان کساني که مي 
خواهند فعالیت سالم اقتصادي داشته باشند 
نخستین  خود  کشور  این  تولیدکنندگان 

قربانیان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند. 
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در - 3

از  برخوردار  و  افراد مطمئن  به  قوه قضاییه 
مي  که  دستي  بسپارید.  امانت  و  سالمت 
خواهد با ناپاکي دربیافتد باید خود پاک باشد 
و کساني که مي خواهند در راه اصالح عمل 

کنند باید خود برخوردار از صالح باشند.
حال - 4 عین  در  ولي  قاطع  باید  عدالت  ضربه 

دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بي گناهان 
یا  اشتباه  و  خیانت  میان  یکسان  معامله  یا 
گناهان  با  گناهان کوچک  گرفتن  یکسان 
بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح 
و خدمتگزار که بي گمان اکثریت کارگزاران 
در قواي سه گانه کشور را تشکیل مي دهند 
نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار 
نیکو  چه  کنند  ناامني  احساس  یا  و  گیرند 
است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز 
اي  وظیفه  مفسد  و  فساد  با  مقابله  کنار  در 

مهم شناخته شود. 
از - 5 قوه  در سه  نظارتي  بخش هاي مختلف 

دیوان  کشور،  کل  بازرسي  سازمان  قبیل 
محاسبات و وزارت اطالعات باید با همکاري 
صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالي و 
اقتصادي کشور را به درستي شناسایي کنند 
آسیب  مسئوالن  نیز  و  قضایي  محاکم  و 

زدایي در هر مورد را یاري رسانند. 
چارچوب  در  است  موظف  اطالعات  6- وزارت 
وظایف قانوني خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت 
و  معامالت  مانند  کالن  دولتي  اقتصادي  هاي 
قراردادهاي خارجي و سرمایه گذاري هاي بزرگ 
طرح هاي ملي و نیز مراکز مهم تصمیم گیري 

اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطالعاتي دهد 
و به دولت و دستگاه قضایي در تحقق سالمت 
اقتصادي یاري رسانند و به طور منظم به رئیس 

جمهور گزارش دهد. 
تبعیضي - 6 هیچ  نباید  فساد  با  مبارزه  امر  در 

دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهي 
نباید استثناء شود. هیچ شخص یا نهاد نمي 
یا دیگر  این جانب  به  انتساب  با عذر  تواند 
کشي  حساب  از  را  خود  کشور  مسئوالن 
معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند 

باید برخورد یکسان صورت گیرد. 
7- با این امر مهم وحیاتي نباید به گونه شعاري 
تبلیغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبلیغات 
به دست  گردد  مشهود  برکات عمل  آثار و  باید 
جاي  به  که  کنید  تاکید  مهم  این  اندرکاران 
پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا 
رها  را  اصلي  نقاط  و  نروند  کوچک  وخطاهاي 

نکنند.
8- هر گونه اطالع رساني به افکار عمومي که 
از  دور  به  باید  است  الزم  خود  جاي  در  البته 
و حفظ  بوده  گونه  تبلیغات  و  نسنجیده  اظهارات 
آرامش و اطمینان افکار عمومي را در نظر داشته 

باشد.
خالصه فرامین هشتگانه :

مردد نشدن مسئوالن مبارزه با   « بند اول فرمان- 
فساد بر اثر مخالفتها «

تفهیم وابستگی امنیت فضاي  بند دوم فرمان – » 
اقتصادي به مبارزه با فساد «

بند سوم فرمان – » سپردن مبارزه با فساد به افراد 
مطمئن، سالم و امانت دار«

بند چهارم فرمان – » قاطعیت در ضربه عدالت در 
عین دقت و ظرافت «

بند پنجم فرمان – » شناسایی نقاط آسیب پذیر در 
گردش مالی و اقتصادي کشور«

عمل وزارت اطالعات به  بند ششم فرمان – » 
وظایف قانونی خود «

بند هفتم فرمان – » پرهیز از تبعیض در امر مبارزه 
با فساد «

بند هشتم فرمان – » پرهیز از رفتار شعاري، تبلیغاتی 
و تظاهرگونه «
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پیرو صدور فرمان رهبر معظم انقالب، ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاسد اقتصادي در نهاد ریاست جمهوري 
تشکیل گردید که اهم اهداف آن به شرح ذیل است.

گفتار دوم: اهداف ستاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادي

1-  اجراي فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقالب 
دامه ظله در ارتقاي سالمت نظام اداري و مبارزه با 

فساد 
2 - برقراري هماهنگی میان سه قوه در جهت بهره 
گیري از حداکثر ظرفیت نهادهاي اجرایی، نظارتی، 
تقنینی و قضایی و فرهنگی، در امر ارتقاي سالمت 

نظام اداري و مبارزه با فساد 
3 - تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادي با حضور معاونین اول سه قوه، وزرا، 
نمایندگان مجلس و رؤساي دستگاههاي نظارتی سه 

قوه، اطالع رسانی مصوبات و پیگیري اجراي آنها
4 - شناسایی و سالم سازي گلوگاههاي فسادخیز نظام 
اداري و اقتصادي کشور و ایجاد شفافیت و ارتقاي 
نظارت در آنها تؤام با تسهیل فضاي کسب و کار و 
برقراري زمینه هاي امنیت اقتصادي و رشد و توسعه 

اقتصادي 
فرهنگسازي سالمت اداري، انعکاس اقدامات   - 5

مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین الملل 
گفتار سوم: ساختار ستاد هماهنگی مبارزه با 

مفاسد اقتصادي
ستاد با عضویت روساي محترم سه قوه تشکیل شد و 
مسئولیت اداره آن به معاونین اول سه قوه تفویض 
گردید. در حال حاضر دبیرخانه ستاد در نهاد ریاست 
اعضا  جمهوري مستقر است. و ساختار آن از حیث 

بدین شرح است:
 1 - معاون اول رییس جمهور2 - نایب رئیس مجلس 
شوراي اسالمی3 - معاون اول قوه قضاییه4 - معاون 
جمهور5 -  نظارت راهبردي رییس  ریزي و  برنامه 
وزیر امور اقتصادي و دارایی7-   -6 وزیر اطالعات 
وزیر دادگستري8 - رئیس کل بانک مرکزي جمهوري 
رییس سازمان بازرسیکل کشور   -9 اسالمی ایران 
ویژه  دادستان تهران و سرپرست دادسراي   -10
اموراقتصادي11 - نماینده )مردم تهران( در مجلس 
نماینده )مردم بهار و  شوراي اسالمی12 - 
شوراي اسالمی و رئیس  مجلس  کبودرآهنگ( در 
نماینده  کمیسیون اصل نودم قانون اساسی13 - 

شوراي اسالمی  )مردم آمل( در مجلس 
14-نماینده)مردم استهبان و نیریز( در مجلس شوراي 
دیوان محاسبات کشور16 -  رئیس  اسالمی15 - 
دبیرخانه  جمهور و رئیس  اول رئیس  مشاور معاون 

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادي 

قوانین و مقررات مرتبط با  گفتار چهارم: 
فساد اداري

 1-مقوله فساد در قانون اساسی جمهوري 
اسالمی ایران

       مقننین قانون اساسی از موضوع فساد دور نیفتاده 
و با توجه به وجود فساد در گذشته و قبل از انقالب 
اسالمی ایران، این موضوع را در اصول قانون اساسی 
جمهوري اسالمی ایران، اصول 3 و 49 به شرح ذیل 

گنجانده اند :
اصل 3 قانون اساسی :

    دولت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي 
نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود 

را براي امور زیر به کار برد:
 1- ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی بر 
اساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و 

تباهی.
قانون اساسی  2-ایجاد نظام اداري صحیح و...) 

جمهوري اسالمی ایران(
اصل 49 قانون اساسی :

       دولت موظف است ثروت هاي ناشی از ربا، 
غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از 
موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معامالت 
دولتی، فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی، دایر 
کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته 
و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او 
رسیدگی و  با  به بیت المال بدهد. این حکم باید 

تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل 141 قانون اساسی : 

       رئیس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و 
کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی 
داشته باشند وداشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی 
که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا 
نمایندگی مجلس شوراي  موسسات عمومی است و 
اسالمی و وکالت دادگستري و مشاوره حقوقی و نیز 
ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره 
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انواع مختلف شرکتهاي خصوصی، جز شرکتهاي تعاونی 
ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.

سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی 
از این، حکم مستثنی است.

سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی 
از این حکم مستثنی است .نخستوزیر میتواند در موارد 

ضرورت به طور موقت تصدي برخی از وزارتخانه ها را 
بپذیرد.

گفتار پنجم:
 1- قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی
       مقنن در خصوص موضوع مورد بحث، درقانون  
برنامه اول توسعه اقتصادی بطور مستقیم به موضوع 

فساد اداري نپرداخته است اما درقانون برنامه دوم 
توسعه اقتصادي در قسمت اهداف کالن کیفی خط 

مشی هاي اساسی و سیاستهاي کلی برنامه دوم توسعه 
و در بخش دوم-خط مشی هاي اساسی در بند 7 ، جزء 

 4اینگونه نگارش نموده است:
 4 - »مبارزه با فساد اداري و اجراي صحیح نظام 

تشویق و تنبیه«
در قانون برنامه سوم اقتصادی نیز همچون قانون  
برنامه اول توسعه، به موضوع مورد بحث اشاره اي 

نشده است. لکن در قانون برنامه چهارم توسعه 
اقتصادی در بخشی از ماده 140 تحت عبارت » توسعه 

سالمت و شفافیت اداري « به موضوع پرداخته است.
    همچنین در برنامه پنجم توسعه مقنن این موضوع 
را تحت بند »ب«ماده 205 آورده است و پیشگیري و 
مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادي را از جمله 

وظایف وزارت اطالعات دانسته است.
دیدگاه رهبر معظم انقالب در سیاستهاي کلی 

برنامه پنجساله ششم توسعه
     رهبر معظم انقالب، ضمن ترسیم سیاستهاي کلی 
این مقال  برنامه ششم توسعه، بند 39 آن را به 

اختصاصدادند که به ترتیب زیر است.
بند39 -  ارتقاء سالمت اداري و اقتصادي و مبارزه با 
فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد 

و تصویب قوانین مربوط.
 2- قوانین عادي

قوانین مرتبط سالمت اداری عبارتند از :

  - قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق ومقررات 
قانونی مصوب 1315 که در قسمت بحث » پارتی بازي« 

به آن پرداخته شد.
 - الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان 
مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري 

مصوب1337 
قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب   - 

1348
 - قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سّري 

دولتی مصوب1353 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء   - 

اختالس،کالهبرداري مصوب1364 
 - قانون محاسبات عمومی مصوب1366 

 - قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب1372 
قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب   - 

1373
 - قانون وصول برخی از مقررات مالی دولت و مصرف 

آن در موارد معین مصوب1373 
 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت1380 

 - قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت مصوب1384 

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به   - 
کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد 

مصوب 1385
 - قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب1386 

 - قانون پولشویی مصوب1386 
نظام اداري و مقابله با فساد  قانون ارتقاء سالمت   - 

مصوب1387 
 - قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم(  

 ) 44قانون اساسی مصوب1387 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب1387 

 - قانون مجازات اسالمی مصوب1392 
 - قانون سازمان بازرسی کل کشور با الحاقات1393 

از قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و 
مقررات قانونی مصوب1315 

ماده1 - هر کس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد 
یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداري یا کشوري یا 
مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یافائده دیگري 
براي خود یاشخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین 
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مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدي از 
او بگیرد عالوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا 
قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به 
جزاي نقدي از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم 
خواهدشد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم 
مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه براي جلب موافقت 
آنها باید پرداخت شود گرفته باشد عالوه بر رد وجه یا 
مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک 
سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ریال الی 

پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده2 - هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا 
مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد سوء استفاده 
نموده و در کارهاي اداري که نزد آنها است به نفع یا 
ضرر کسی برخالف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ 
کند از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم 

خواهد شد.
ماده3 - مستخدمین دولتی یا شهرداري یا کشوري یا 
مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در 
اقدامات یا تصمیمات اداري خود تأثیردهند به 
محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم 
میشوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم 
باشد محکوم به  تفویت حقی از اشخاص یا دولت 
انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر آنکه این 

عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.
از الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و 
نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت 

دولتی و کشوري مصوب1337 
ماده اول:

 از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
وزیر، وزیران، معاونین و نمایندگان   1-نخست 

مجلسین.
 2-سفرا، استانداران ، فرمانداران کل ، شهرداران و 

نمایندگان انجمن شهر.
منصبان کشوري ولشکري  کارمندان وصاحب   -3 

وشهرداریها ودستگاههاي وابسته به آنها
 4- کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک 
یا هرموسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع 
یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق بدولت 

یا شهرداریها و یا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.
5-  اشخاصی که بنحوي از انحاء از خزانه دولت یا 

مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرري 
یا امثال آن بطورمستمر  و  پاداش  الزحمه یا  یاحق 
)باستثناي حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري 

قانونی( دریافت می دارند.
مدیران و کارکنان بنگاههاي خیریه اي که از   -6
دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.

7- شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام 
یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور 
در فوق یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا 
منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق 
نظارت و یا مدیریت و یا اداره و یا  باشد و یا اینکه 
بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثناي 
صاحبان سهام آن  شرکتها و موسساتی که تعداد 
باشد مشروط بر اینکه  یا بیشتر  وپنجاه نفر  یکصد 
هیچیک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج درصد 
از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره 

و یا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد. 
 8- شرکت هائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع 
آنها متعلق به شرکتهاي مندرج در بند 7 باشد نمی 
توانند )اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند 
حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور 
افتخاري و رایگان انجام دهند( در معامالت یا داوري 
در دعاوي با دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا 
دستگاههاي وابسته به آنها و یا موسسات مذکور در ) 
بندهای 4 و 6 ( این ماده شرکت نمایند ) اعم از اینکه 
قانونی مطرح شده یا نشده  دعاوي مزبور در مراجع 
این  به استثناي معامالتی که قبل ازتصویب  باشد(  

قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.
تبصره1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر 
و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در 
این قانون و همچنین شرکتها و موسساتی که اقرباء 
فوق الذکر بنحومندرج در بند7 و 8 درآن سهیم و یا 
یا  توانند با وزارتخانه ها و  باشند نمی  داراي سمت 
بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر 
موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص درآن 
سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیریت دارند وارد معامله 

یا داوري شوند.
شرکت هاي تعاونی کارمندان موسسات  تبصره2 - 
مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات 

این قانون مستثنی خواهند بود.
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ماده دوم:
     اشخاصی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصا 
و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام 
و یا بعنوان داوري در دعاوي فوق  معامله نمایند 
االشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین 
دولتی ) اعم از کشوري و لشکري  و سایر اشخاص 
مذکور در ماده فوق( در هر رتبه و درجه و مقامی که 
باشند هر گاه بر خالف مقررات این قانون عمل نمایند 
به حبس جنائی درجه دو از ) دو تا چهار سال( محکوم 
خواهند شد و همین مجازات براي مسئولین شرکتها و 
موسسات مذکور در )بندهای 7 و 8 (ماده اول که با 
علم و اطالع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در 
موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز 
مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف 
درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت  شخصا و 
خسارات ناشی از آن معامله یادآوري و ابطال آن 

میباشند.
از قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی 

مصوب1348 
ماده واحده - اشخاصی که در معامالت یا مناقصه ها 
و مزایده هاي دولتی یا شرکتها ومؤسسات وابسته به 
به خدمات عمومی و یا شهرداریها با  دولت یا مأمور 
یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرري متوجه دولت و 
یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از 
یک تا سه سال و جزاي نقدیبه میزان آن چه من غیر 

حق تحصیل کرده اند محکوم میشوند.
 هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات 
مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوي از 
انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در 
انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند 
و با علم و یا اطالع از تبانی معامله را انجام دهند یا به 
کنند به حداکثر  یا معاونت  نحوي در تبانی شرکت 
مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها 
و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم 
خواهند شد.  در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل 
مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتري باشد مرتکب 

به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

از قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد 
محرمانه و سّري دولتی مصوب1353 

ماده1 - اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا 
اطالعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و 
فعالیتهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به 
دولت و شرکتهاي دولتی از قبیل مراسالت، دفاتر، 
ها، نمودارها،  ها، کلیشه  عکسها، نقشه  ها،  پرونده 
فیلمها، میکروفیلم ها و نوارهاي ضبط صوت که در 
آن مراجع رسیده باشد.   مراجع مذکور تهیه و یا به 
اسناد دولتی سّري اسنادي است که افشاي آنها مغایر 
دولتی  با مصالح دولت و یا مملکت باشد.  اسناد 
محرمانه اسنادي است که افشاي آنها مغایر با مصالح 

خاص اداري سازمانهاي مذکور در این ماده باشد.
ماده2 - هر یک از کارکنان سازمانهاي مذکور در 
ماده 1 که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سري و 
محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در 
اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا 
وظایف اداري در اختیار دیگران قرار  خارج از حدود 
دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد 
در مورد اسناد سّري به حبس جنایی درجه 2 از دو تا 
ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه اي 
شود.  همین  می  از شش ماه تا سه سال محکوم 
مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این 
اسناد را با علم و اطالع از سّري یا محرمانه بودن آن 
چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را 
فراهم نمایند.  در صورتی که افشاي مفاد اسناد مذکور 
در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه 
مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه 

تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود.
از کارکنان سازمانهاي مذکور در  ماده3 - هر یک 
ماده 1 یا اشخاص دیگر که اطالعات یا مذاکرات یا 
تصمیمات سّري و محرمانه دولتی را به نحوي از انحاء 
به کسی که صالحیت اطالع بر آن را ندارد، بدهد یا 
موجبات افشا یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب 
در حکم افشاء یا انتشار اسناد سّري یا محرمانه دولتی 

محسوب میشود.
ماده4 - تعقیب کیفري هر یک از جرائم مذکور در 
موارد فوق موکول به تقاضاي وزارتخانه یا مؤسسه یا 

سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده باشد.
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ماده5 - در صورتی که اعمال فوق به موجب 
قوانین دیگري مستلزم مجازات شدیدتري باشد 

مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 

اختالس،کالهبرداري مصوب1364 
ماده3 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی 
اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا شهرداریها یا 
و بطور کلی قواي سه گانه و  نهادهاي انقالبی 
همچنین نیروهاي مسلح یا شرکتهاي دولتی یا 
سازمانهاي دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به 
خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی براي 
دادن یا انجام ندادن امري که مربوط به  انجام 
سازمانهاي مزبور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت 
وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول 
نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور 
مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور 
دیگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام 
نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه  داده یا 
بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن 
مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات میشود.

       در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش 
از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش 
ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل 
یا همتراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از 
مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ 
تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و 
مأخوذ و  جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه 
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد 
شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز 
مدیرکل یا باالتر باشد به جاي انفصال موقت به 
انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در 
صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست 
هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب 
معادل  پنج سال حبس بعالوه جزاي نقدي  دو تا 
قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات 
دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شالق خواهد بود.  و 
تر از مدیرکل یا  چنانچه مرتکب در مرتبه پایین 
انفصال  همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به 

موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
        در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش 
از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده 

سال حبس بعالوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا 
وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد 
و چهار ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در 
مرتبه پایینتر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به جاي 
انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال 

محکوم خواهد شد.
تبصره1 - مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا 
صالحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا 
واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ مأخوذه 

بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره2 - در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا 
به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازي 

تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
مجازات شروع به ارتشا حسب مورد  تبصره3 - 
)در  حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. 
اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی  مواردي که در 
شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال 
انفصال تعیین میشود( و در صورتی که نفس عمل 
انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم 

خواهد شد.
تبصره4 - هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست 
هزار ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی صدور 
قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و 
این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل 
نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از 
پایان مدت بازداشت موقت کارمندرا تا پایان رسیدگی 
و تعیین تکلیف نهایی وي از خدمت تعلیق کند.  به 
ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و 

مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره5 - در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی 
قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد 
از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در موردامتیاز طبق 
و چنانچه راشی در ضمن  مقررات عمل میشود. 
تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را 
فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته 
شود و امتیاز نیز لغو  می  است به وي بازگردانده 

میگردد.
ماده4 - کسانی که با تشکیل یا رهبري شبکه به 
امر ارتشا و اختالس و کالهبرداري مبادرت ورزند 
عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که 
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اند بنفع دولت و استرداد  ازطریق رشوه کسب کرده 
اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبراري و رد آن 
عادل  حسب مورد به دولت یا افراد، به جزاي نقدیم 
از خدمات دولتی و  مجموع آن اموال و انفصال دایم 
حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در 
باشند  صورتیکه مصداق کامل مفسد فی االرض 

مجازات آنها مجازات مفسد فی االرض خواهد بود. 
ماده5 - هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا 
شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی 
و دیوان  وابسته به دولت و یا نهادهاي انقالبی  و یا 
محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره 
می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قواي 
و مامورین به  سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح 
خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا 
مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و 
یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات 
فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها 
برداشت و  سپرده شده است بنفع خود یا دیگري 
محسوب و به ترتیب زیر  تصاحب نماید مختلس 
مجازات خواهد شد. در صورتیکه میزان اختالص تا 
پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال 
حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه 
بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال 
دایم از خدمات دولتی و در هر مورد عالوه بر رد وجه 
یا مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن 

محکوم میشود.
تبصره1 - در صورت اتالف عمدي مرتکب عالوه بر 

ضمان به مجازات اختالس محکوم میشود. 
تبصره2 - چنانچه عمل اختالس توام با جعل سند و 
نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختالس تا پنجاه 
هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک 
تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ 
سال حبس و انفصال دایم از  باشد به هفت تا ده 
خدمات دولتی و در هر دو مورد عالوه بر رد وجه یا 
مال مورد اختالس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن 

محکوم می شود.
تبصره3 - هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور 
کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد 
نقدي  دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزاي  نماید 

معاف مینماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم 
انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم 
اختالس از حیث تعیین مجازات یا صالحیت محاکم 
اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع 
شده و جمع مبلغ مورد اختالس بالغ بر نصاب مزبور 

باشد.
تبصره5 - هر گاه میزان اختالس زاید بر صد هزار 
ریال باشد، در صورت وجود دالیل کافی، صدور قرار 
بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار 
در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود.  همچنین 
وزیر دستگاه می تواند پس از بازداشت موقت، کارمند 
تکلیف نهایی وي از  را تا پایان رسیدگی و تعیین 
خدمت تعلیق کند.  به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت 

هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود 
جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 
یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد 

حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.
ماده6 -  مجازات شروع به اختالس حسب مورد 
حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی 
که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده 
به مجازات به آن جرم محکوم میشود .مستخدمان 
دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر 
کل یا باالتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دایم از 
خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتر باشد 
به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی 

محکوم میشوند. 
ماده7 - در هر مورد از بزههاي مندرج در این قانون 
که مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتیکه 
مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد ازتاریخ 
صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. 
دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا 
سازمان ذیربط اعالم دارد. در صورتیکه متهم به موجب 
راي قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او 
محسوب و حقوق و مزایاي مدتی را که به علت 

تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
از قانون محاسبات عمومی کشور1366 

ماده71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات 
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غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات 
شرکت هاي دولتی جز در مواردي که به  دولتی و 
اقتضاي وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین 

وجوهی می باشند ممنوع است.
از قانون رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان 

دولت مصوب1372 
ماده8 - تخلفات اداري به قرار زیر است:

 1 -اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداري.
 2 -نقض قوانین و مقررات مربوط.

 3 -ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا 
تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

 4 -ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
 5 -اخاذي.

 6 -اختالس.
یا روابط غیراداري در  یا اعمال غرض   7 -تبعیض 

اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8-  ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداري.

یا تکرار   9 -تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت 
خروج از آن بدون کسب مجوز.

 10 -تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، 
ایراد خسارات به اموال دولتی.

 11 -افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
 12 -ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.

 13 -سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر 
در حدود وظایف اداري.

 14 -کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف 
محول شده.

 15 -سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش 
تخلفات کارمندان تحت امر.

 16 -ارائه گواهی یا گزارش خالف واقع در امور 
اداري.

 17 -گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات 
تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه 

خواري تلقی  می شود.
 18 -تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن 
را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارک به اشخاصی که 

حق دریافت آنرا دارند.
 19 -تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري.

 20 -رعایت نکردن حجاب اسالمی.
 21 -رعایت نکردن شئون و شعایر اسالمی.

 22 -اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش 

مواد مخدر.
 23 -استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

 24 -داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي 
آموزشی و تحقیقاتی.

 25 -هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت 
شغلی و امکانات و اموال دولتی.

 26 -جعل یا مخدوش نمودن و دستبردن در اسناد و 
اوراق رسمی یا دولتی.

 27 -دستبردن در سؤاالت، اوراق، مدارکو دفاتر 
امتحانی، افشاي سؤاالت امتحانی یا تعویض آنها.

 28 -دادن نمره یا امتیاز، برخالف ضوابط.
 29 -غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

 30 -سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري.
 31 -توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و 
محموالت پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع 

بدون مجوز قانونی.
 32 -کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا 
دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد  تحریک 
دولتی و اعمال فشارهاي فردي  خسارت به اموال 

براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.
شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات   -33
غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و 
تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي 

تحصیل مقاصد غیرقانونی.
 34 -عضویت در یکی از فرقه هاي ضاله که از نظر 

اسالم مردود شناخته شده اند.
منحله به عنوان مأمور یا   35 -همکاري با ساواک 
یا دادن گزارش  منبع خبري و داشتن فعالیت 

ضدمردمی.
 36 -عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه 
آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و 

فعالیت به نفع آنها.
در گروههاي محارب یا طرفداري و   37 -عضویت 

فعالیت به نفع آنها.
 38 -عضویت در تشکیالت فراماسونري.

ماده-9  
تنبیهات اداري به ترتیب زیر عبارتند از:

الف -اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب -توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج -کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه 
حداکثر تا یک سوم، از یکماه تا یکسال.
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د -انفصال موقت از یکماه تا یکسال.
ه -تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یکتا پنج سال.

و -تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهاي 
حساس و مدیریتی در دستگاههاي دولتی و دستگاههاي 

مشمول این قانون.
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطاي یک یا 

دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال 
سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 
25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با 
پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر 

سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأي.
ط  - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال 
سابقه خدمت دولتی براي مستخدمین زن و بیش از25  
دولتی براي مستخدمین مرد بر  سابقه خدمت  سال 

اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ي - اخراج از دستگاه متبوع.

دولتی و دستگاههاي  ک -انفصال دائم از خدمات 
مشمول این قانون.

حقوق، تفاوت  تبصره1 - در احتساب معدل خالص 
تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند»ط« 
در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق 
گروه جدید )پس از تنزل یک تا دو گروه( مالک محاسبه 

قرار میگیرد.
تبصره2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه )سهم کارمند( 
کارمندانی که در اجراي این قانون به انفصال دائم، 
اخراج یا بازخریدي محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق 
و مزایاي مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در 
مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایاي مرخصی 
استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا 
که در گذشته در اجراي مقررات  حق بیمه کارمندانی 
قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، 

قابل پرداخت است.
تبصره3 - هیأتهاي بدوي یا تجدیدنظر، نماینده دولت 
در هر یک از دستگاههاي مشمول این قانون هستند و 
آنان به تخلف اداري کارمند تنها در محدوده  رأي 
مجازاتهاي اداري معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی 

که موضوع قانون مجازاتهاي اسالمی است، نیست.
تبصره4 - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات 

منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در 
مورد هر پرونده صرفًا یکی از مجازاتهاي موضوع این 

قانون را اعمال خواهند نمود.
از قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل 

مصوب سال 1373
ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی 
جمهوري اسالمی ایران هر شخص میتواند تنها یک 

شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره1 - سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات 

آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره2 - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر 
مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به 

طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره3 - شرکت و عضویت در شوراهاي عالی، مجامع 
عمومی، هیأتهاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و 
شرکتهاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام 
دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و 
سازمانی صورت میگیرد  مسئولیتهاي پست و یا شغل 
شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت 
حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع 

خواهد بود.
تبصره4 - تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی 
که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا 
مجلس شوراي  مؤسسات عمومی است و نمایندگی 
اسالمی، وکالت دادگستري، مشاوره حقوقی و ریاست و 
مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع 
شرکتهاي تعاونی ادارات و  شرکتهاي خصوصی جز 

مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره5 - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت 
از 6 ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از 
مشاغلی که در یک زمان تصدي آنرا داشته است به جز 
در  حقوق و مزایاي شغل اصلی وي مسترد میگردد. 
صورت تکرار در مرتبه دوم، عالوه بر استرداد وجوه 
موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم 

میگردد.
تبصره6 - آمر و صادرکننده احکام در صورت اطالع به 
نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.

تبصره7 - مسئولین ذیحسابی و واحدهاي مالی 
دستگاههاي دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا 
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بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم 
به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم 

خواهند گردید.
تبصره8 - افرادي که مستقیمًا از سوي مقام معظم 
هائی در دستگاههاي مختلف  رهبري به سمت 

منصوب میگردند از 
شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره9 - کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به 
نحوي از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها 
و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که 
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول 

این قانون می باشند.
تبصره10 - عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل 
در هریک از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي 
تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به 
دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا 
تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور 
استفاده مینمایند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل 
آموزشی موضوع تبصره )1 ( و افراد موضوع تبصره(  
 )8قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 
 1373به عنوان حقوقدان ممنوع است و این 
ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شوراي نگهبان که 
قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه 
ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند 
از عضویت در شوراي نگهبان مستعفی شناخته 
1388/4/20به تصویب  تاریخ  میشوند)الحاقی در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام(
      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در 
جلسه روز یکشنبه یازدهم دي ماه یک هزار و سیصد 
و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب ودر 
تاریخ 1373,10,14 به تأیید شوراي نگهبان رسیده 

است.
از قانون وصول برخی از مقررات مالی دولت 

و مصرف آن در موارد معین مصوب1373 
ماده86 - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نهادها 
اجازه داده میشود ساختمانهاي در اختیار خود را که 
موقت میهمانان  پذیراییهاي دولتی و اسکان  براي 
ها، سازمانها و نهادها استفاده میشوند و  وزارتخانه 
همچنین هواپیماهاي خود را با رعایت صرفه و صالح 
براي مدت معین)از یک روزتا حداکثر سه ماه و قابل 
قرارداد به  با انعقاد  تمدید براي سه ماه دیگر( و 

متقاضیان)اعم از بخش دولتی و غیر دولتی( اجاره 
داده و اجاره بهاي دریافتی رابه حساب درآمد عمومی 
واریز نمایند.  معادل صد درصد)% 100 (   کشور 
درآمد فوق از محل اعتباري که همه ساله به همین 
منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در 
اختیار وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار 
میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی 
از رعایت قانون محاسبات  که به موجب قانون 
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند 
صرف هزینه هاي بهره برداري و تعمیر و نگهداري 
حق  ساختمانها و هواپیماها و پرداخت  این گونه 

الزحمه و سایز هزینه هاي مربوط نمایند.
از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت مصوب1380 
دریافت هر گونه وجه، کاال و یا خدمات  ماده4 - 
تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط 
مؤسسات و شرکتهاي دولتی غیر از  ها،  وزارتخانه 
مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا 
میشود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدي و جنسی 
در قبال کلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط 
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و 
مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی، مؤسسات و 
شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا 
تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع 

میباشد.
ماده5 - متن زیر به عنوان) ماده 71  مکرر( به 
»قانون محاسبات عمومی کشور مصوب/1366/6»1 

الحاق می گردد :
ماده 71 مکرر - پرداخت هر گونه وجهی توسط 
ها و مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی  وزارتخانه 
موضوع ماده ) 2( این قانون، به دستگاههاي اجرایی 
به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي 
به جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط تعیین 
شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاههاي دولتی و 
دولتی، مؤسسات  احداث خوابگاههاي دانشجویی 
آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانشناسی، 
هاي  طرحهاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه 
علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی 
ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و شهرکهاي علمی و صنعتی فناوري و 
تحقیقاتی و اورژانس و پروژه هاي بهداشتی و ورزشی 
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روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است.
      هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه 
ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی با رعایت ماده(  
 )4این قانون اهدا میشود باید تنها به حساب بانکی مجاز 
داري کل کشور براي دستگاههاي  که توسط خزانه 
مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد .مصرف وجوه 
مذکور با رعایت هدفهاي اهدا کننده، برابر آییننامه هاي 
خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه 
و به تصویب هیئت وزیران می رسد.  هدایایی که به طور 
غیر نقدي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهدا می 
گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و 
اصول  موارد را باید طبق  شرکتهاي دولتی این گونه 
حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایاي اهدا شده 
به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
هدایاي خاص تلقی میشود و چنانچه اهدا کننده هدف 
مشارکت مردمی با  خود را اعالم نکند با نظر شوراي 
کمیته امداد امام خمینی)ره( به مصرف  بهزیستی و 

خواهد.
ها، مؤسسات و شرکتهاي  ماده30 -کلیه وزارتخانه 
دولتی موضوع ماده)4( »قانون محاسبات عمومی کشور 
مصوب 1366/6/1« و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه 
درصد) 50 % (سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکًا به 
مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی، به  ها،  وزارتخانه 
استثناي بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه 
قانونی، تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات 
دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها 
مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی 
نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و 
شرکتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع 
ایران و شرکتهاي تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و 
شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و توزیع کاال که مشمول 

مفاد این ماده میباشند.
الف:  به کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع این ماده اجازه 
داده میشود که با رعایت سیاست واگذاري امور خدماتی 
به بخش غیردولتی و در قالب بودجه مصوب، خودروي 

سواري داخلی خریداري نمایند.
:  نمایندگیهاي جمهوري اسالمی ایران در  تبصره 
خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروي سواري 

مستثنی هستند.  نیروي انتظامی جمهوري  خارجی 
اسالمی ایران مجاز است ساالنه با پیشنهاد وزارت کشور 
و تصویب هیئت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب 

خودروي خارجی خریداري نماید.
نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور  : آیین  ب 
ریزي  اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه 

کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
»قانون وصول  متن مندرج در ماده)86(  ماده43 - 
برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین 
مصوب1373/12/28« تحت عنوان بند » الف« درج و 
متن زیر به عنوان بند »ب« به ماده )86( الحاق میگردد 

:
ب :  به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود 
بر اساس آیین نامه هاي که به پیشنهاد مشترک سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت امور اقتصادي و 
دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد به منظور استفاده 
ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر  بهینه از 
آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاري آنها لطمه اي 
وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به 
اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک 

سال یا کمتر اجاره دهند.
ماده - 50 هر گونه فعالیت تجاري اعم از خرید و 
فروش کاالهاي داخلی و خارجی و صدور و ورود آن و 
نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت سرمایه گذاري براي 
این نوع فعالیتها توسط دستگاههاي اجرایی موضوع ماده 
قانون و همچنین مؤسسات و نهادهاي   ) 30 (این 
عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزء وظایف آنها 

نیست ممنوع است.
تبصره : صدور مجوز براي انجام فعالیتهاي موضوع 
این ماده صرفاً بایستی توسط وزارتخانه یا مؤسسه دولتی 

ذیربط صورت گیرد.
به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه  ماده واحده - 
داده می شود با رعایت اصل یکصد وسی و نهم) 139 (  

قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران و تبصره زیر به 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 

مصوب  /91382/8
برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل 
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متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست 
ملحق شود و

)دبیرکل  سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون 
سازمان ملل متحد( تودیع نماید.

تبصره - جمهوری اسالمی ایران خود را ملتزم به 
ترتیبات موضوع بند )2 ( ماده 66 کنوانسیون درخصوص 
ارجاع هرگونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که 
ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان 
داند. ارجاع اختالف به  دادگستری نمی  المللی  بین 
داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفًا درصورت 

رضایت کلیه طرفهای اختالف ممکن می باشد.
از قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی 

از مقررات مالی دولت مصوب1384 
ماده31 - وجوهی که به استناد مجوزهاي قانونی به 
عنوان یارانه از سوي دستگاههاي اجرایی پرداخت 
کمک دولت تلقی شده و با اعالم وصول  میشود، 
دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاههاي 
ارائه مفاصا حساب  شود.  می  پرداخت کننده منظور 
قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس 
قانونی دستگاه مذکورمیباشد.  عدم اجراي این بند در 
حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی 

خواهد شد.
از قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران 
به کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه 

با فساد مصوب1385 
از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

1386
ماده90- کارمندان دستگاههاي اجرائی موظف میباشند 
که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، 
و تبعیت از قوانین و مقررات  رویی، انصاف  گشاده 
عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در 
مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط 

پاسخگو باشند. 
هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین 
و مقررات عمومی ممنوع میباشد. ارباب رجوع میتوانند 
در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در 
انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذیربط و یا به مراجع 

قانونی شکایت نمایند.
ماده91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري 
ممنوع می باشد .استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، 
هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام  حق مشاوره، 

وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان 
دستگاههاي اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و 
حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می 

شود.
دستگاههاي اجرایی موظفند عالوه بر  تبصره1 - 
نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی هاي 
در  بازرسان معتمد و متخصص  مستمر داخلی توسط 
اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند.  چنانچه تخلف 
گزارش حداقل یک  از کارمندان مستند به  هریک 
بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد باالترین 
مجاز، می  مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران 
توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و 
عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت 

یکماه تا یکسال را براي فرد متخلف صادر نمایند.
درصورت تکرار این تخلف به استناد  تبصره2 - 
گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه 
فرد خاطی به هیئتهاي رسیدگی به  برسد پرونده 
تخلفات اداري ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخرید، 
اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد 

شد.
تبصره3 - دستگاههاي اجرایی موظف است اسامی 
افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان 
دستگاههاي اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به 

کلیه دستگاههاي اجرایی اعالم نماید.
تبصره4 - سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و 
حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرایی 
ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي  را جهت 

اجرایی اعالم نماید.
ماده92 -  مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول 
نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در 
انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان 
باید پاسخگو باشند .در صورتی که کارمندان مزبور با 
و زیان دولت گردند و یا  موجب ضرر  اقدامات خود 
تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت 
مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر  مسئوالن مزبور 
برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان 
کارمندان)حسب مورد( نیزکه در کشف تخلف یا جرایم 
اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار 

خواهد شد. 
از قانون مبارزه با پولشویی1386 

ماده4- به منظور هماهنگ کردن دستگاه هاي ذیربط 
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آوري، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و  در امر جمع 
مدارک، اطالعات و گزارشهاي واصله، تهیه سیستمهاي 
اطالعاتی هوشمند، شناسایی معامالت مشکوک و به 
منظور مقابله با جرم پولشویی شوراي عالی مبارزه با 
پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادي و 
دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطالعات، کشور و 

رئیس بانک مرکزي با وظایف ذیل تشکیل میگردد:
آوري و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و  جمع   –1 
تجزیه و تحلیل و طبقه بندي فنی وتخصصی آنها در 
مواردي که قرینه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

هاي الزم درخصوص  تهیه و پیشنهاد آئیننامه   -2 
اجراء قانون به هیات وزیران.

کردن دستگاههاي ذیربط و پیگیري  هماهنگ   –3 
اجراء کامل قانون در کشور.

 4- ارزیابی گزارشهاي دریافتی و ارسال به قوه قضائیه 
در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و یا محتمل 

آن از اهمیت برخوردار است.
  5- تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در 
سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده11 تبصره1  
دبیرخانه شورایعالی در وزارت امور اقتصادي و دارایی 

خواهد بود.
تبصره2- ساختار و تشکیالت اجرائی شورا متناسب با 
وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات 

وزیران خواهد رسید.
هاي اجرائی شوراي فوق  نامه  تبصره3 - کلیه آئین 
وزیران براي تمامی  الذکر پس از تصویب هیات 
اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط الزم االجراء خواهد 
بود .متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداري و 
قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت 

مربوط محکوم خواهد شد.
ماده8 - اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراء این 
قانون، صرفًا در جهت اهداف تعیین شده در قانون 
مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت، افشاء اطالعات یا استفاده از آن به نفع 
خود یا دیگري به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط 
ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون 
ممنوع بوده و متخلف به  مجازات مندرج در قانون 
مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتی 

مصوب1353/11/29محکوم خواهد شد.
ماده11 - شعبی از دادگاههاي عمومی در تهران و در 
امر رسیدگی به جرم  صورت نیاز در مراکز استانها به 
پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی 

بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.
از قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با 

فساد مصوب1387 
ماده5 - محرومیت هاي موضوع این قانون و اشخاص 
مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار 

زیر است:
الف  - محرومیت ها:

1-شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا 
انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي)الف(،)ب( 

و )ج( 
2-ماده )2 ( این قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور 

در قانون برگزاري مناقصات مصوب/1383/1 25
3- دریافت تسهیالت مالی و اعتباري از دستگاه هاي 

موضوع بندهاي)الف(،()ب (و )ج( ماده )2 ( این قانون
4-  تأسیس شرکت تجاري، مؤسسه غیرتجاري و 
عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع 

شرکت یا مؤسسه
5- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

6-  اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
7-  عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهاي 

حرفه اي، صنفی و شوراها
8- عضویت در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري، 

انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
ب - اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت 

آنان:
1- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی 
و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع 
تخلف عمدي به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر 

محکوم می شوند:
1- 1( ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالی، اظهارنامه 
هاي مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذي ربط، به یکی 
از محرومیت هاي مندرج در جزءهاي) 1( ، )2( و)3 (  

بند)الف( این ماده و یا هر سه آنها    
ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر   ) 1 -2
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قانونی بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامی است 
واقعی، به یکی از محرومیت  معامالت غیر  یا ثبت 
هاي مندرج در جزء هاي)1( ، )2 و )6 ( بند )الف( این 

ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها
3- 1 ( ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها 
و دیون با شناسه هاي اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی 
قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت هاي  در دفاتر 
مذکور در جزءهاي )1( ، )2( و )5 ( بند )الف( این ماده 

و یا جمع دو یا هر سه آنها
4-1( ارائه نکردن اسناد حسابداري به مراجع قانونی 
یا امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، 
به یکی از محرومیت هاي مندرج در جزءهاي )3 ( و 

 )6 (بند( الف )این ماده یا هر دو آنها
5- 1 ( استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی 
در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت هاي 
مندرج در جزءهاي )1(، )2( ،)4( و )6( بند )الف( این 

ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها
6- 1 ( استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا 
عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و 
نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت هاي مندرج 
در جزءهاي )1(، )2( ، )3( و )4( بند )الف( این ماده یا 

جمع دو یا بیشتر آنها
تبصره1- اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههاي 
موضوع ماده )5 ( قانون مدیریت خدمات کشوري 
باشد، به محرومیت مندرج در جزء )7 ( بند )الف( نیز 

محکوم می شود.
تبصره2 - حد نصاب مالی موارد مذکور براي اعمال 
محرومیت به تنهایی یا مجموعًا، معادل ده برابر 
بزرگ یا بیشتر موضوع قانون  نصاب معامالت 

برگزاري مناقصات در هر سال مالی است.
 2 - محکومان به مجازاتهاي قطعی زیر، در جرائم 
مالی عمدي تصریح شده در این قانون، به مدت سه 
سال از تاریخ قطعیت رأي، مشمول کلیه محرومیت 
هاي مندرج در بند )الف( این ماده می شوند، مشروط 
دادگاه به محرومیت هاي  بر اینکه در حکم قطعی 

موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1- 2 ( دو سال حبس و بیشتر

2- 2 ( جزاي نقدي به میزان ده برابر نصاب معامالت 
بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات

3- 2 (محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که 
مجموع مجازات آنان از جزءهاي )12( و یا )22( 

بیشتر باشد.
ماده6 -  هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب 
رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادي و 
دارایی، وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، 
دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري 
اسالمی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
و اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پس از رسیدگی 
و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده(  
 )5این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از 
طریق دبیرخانه براي رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد 
قوه  در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید.  و 
قضائیه موظف است در شعبه اي مرکب از سه نفر 
قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند 
با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش هاي هیأت 
مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی 

است.
تبصره1 - اگر متخلف براي تأمین حقوق دولتی یا 
عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثري کرده 
باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیري کرده 
باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می تواند مدت محرومیت 
را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع 
قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، 

دبیرخانه براي رفع محرومیت اقدام می کند.
تبصره2 - اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات 
موضوع ماده )5 ( شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، 
شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا 
چند مجازات مذکور در بند( الف )ماده )5 ( محکوم 
می شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال 

محرومیت نیست.
تبصره3 - دستگاههاي نظارتی، بازرسان قانونی 
شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارایی، 
به هیأت مذکور در صدر ماده  تخلفات را  موظفند 

اعالم کنند.
تبصره4 - هیأت می تواند شعب متعدد با ترکیب 
مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل 
هیأت، طرز تشکیل، اجراي تصمیمات مربوط به درج 
نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام 
سایر امور اجرائی، به  دسترسی و  آنان و نیز نحوه 
موجب آیین نامه اي است که ظرف سه ماه توسط 
با همکاري سایر  سازمان بازرسی کل کشور 
دستگاههاي مذکور در این ماده تهیه می شود و به 
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تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره5 -  اعمال محرومیت هاي مذکور در ماده )5( 
این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداري و جرائم 
مرتکبین در مراجع ذي صالح نیست و  ارتکابی 
دستگاههاي ذي ربط نیز موظفند طبق مقررات، 
موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نحو 

مؤثر و بدون وقفه پیگیري کنند.
تبصره6 -  دبیرخانه و بانک اطالعات مربوط، موضوع 
پایگاه اطالعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان 

بازرسی کل کشور تشکیل می شود
ماده13 - کلیه مسؤوالن دستگاههاي مشمول این 
قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم 
ارتشاء، اختالس، کالهبرداري، تبانی در  مربوط به 
معامالت دولتی، اخذ درصد )پورسانت( در معامالت 
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات  داخلی یا خارجی، 
قانونی، دخالت در معامالت دولتی در مواردي که 
تحصیل مال نامشروع، استفاده  ممنوعیت قانونی دارد، 
غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا 
عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معامالت دولتی، اخذ 
وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن 
تحت هر عنوان اعم از  نفعی براي خود یا دیگري 
کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا 
مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي 
در حوزه مأموریت خود بالفاصله باید مراتب را به مقامات 
جرائم و تخلفات  قضائی و اداري رسیدگی کننده به 
گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر 

در ماده ) 606 ( قانون مجازات اسالمی می شوند.
تبصره - هر یک از کارکنان دستگاههاي موضوع این 
قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در 
دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطالع 
سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوري به مسؤول 
باالتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این 

صورت مشمول مجازات فوق می شود.
از قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و 

چهارم ) 44 ( قانون اساسی مصوب1387 
ماده44 - هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا 
تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( 

بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته 
باشد به نحوي که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت 

باشد ممنوع است: 
1-  مشخص کردن قیمت هاي خرید یا فروش کاال یا 
خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم. 
2- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، 

خرید یا فروش کاال یا خدمت در بازار. 
3- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معامالت همسان به 

طرف هاي تجاري
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص 

ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها. 
5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی 
توسط طرف هاي دیگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع 

قرارداد ارتباطی ندارد. 
6- تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند 

شخص.
7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، 

توافق یا تفاهم به بازار. 
تبصره - قراردادهاي میان تشکلهاي کارگري و 
کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون 

کار است. 
از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

مصوب1387 
ماده13 -  در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و 
بندي شده )اسرار دولتی( مربوط باشد  اطالعات طبقه 
مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع 
کنند .دسترسی به اطالعات طبقه بندي شده تابع قوانین 

و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:

ماده14 -  چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط به 
حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطالعاتی 
نقض احکام مربوط به حریم خصوصی  که با  باشد 

تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده15 - مؤسسات مشمول این قانون درصورتیکه 
پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشاي غیرقانونی 
اطالعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد 
باید از در اختیار قرار دادن اطالعات درخواست شده 

خودداري کنند، مگر آنکه :
الف - شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء 

اطالعات راجع به خود رضایت داده باشد.
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ب - شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص 
ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.

ج-  متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطالعات 
درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف 

آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم - حمایت از سالمتی و اطالعات تجاري :

ماده16 -  در صورتیکه براي مؤسسات مشمول این 
قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار 
دادن اطالعات درخواست شده، جان یا سالمت افراد را 
به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا 
آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن  تجاري براي 

اطالعات امتناع کنند.
از قانون مجازات اسالمی مصوب1392 

ماده 576 - چنانچه هر یک از صاحب منصبان و 
مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه 
و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از 
اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا 
اجراي احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امري 
که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري 
نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال 

محکوم خواهد شد.
ماده 577  - چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی 
اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان 
مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در  آنها و 
اموري که در صالحیت مراجع قضایی است دخالت 
نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا 
اعتراض مقامات صالحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند 

به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
هر یک از مستخدمین و مأمورین  ماده 578 - 
قضایی یا غیرقضایی دولتی براي این که متهمی را 

مجبور به اقرار کند 
او را اذیت و آزار بدنی نماید عالوه بر قصاص یا پرداخت 
دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال 
محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص 
دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس 
مذکور محکوم اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات 
قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد خواهد شد و اگر 

متهم به واسطه داشت.
چنانچه هر یک از مأمورین دولتی  ماده 579 - 
محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است 

مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است 
به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و 
چنان چه این عمل به دستور فرد دیگري انجام شود 
فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنان 
باشد مباشر به  قصاص یا دیه  چه این عمل موجب 
گردد و اگر اقدام مزبور  مجازات آن نیز محکوم می 
مجازات همان جرم  متضمن جرم دیگري نیز باشد 

حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده580 - هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی 
یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع 
بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون  شده باشد 
اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از یک 
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت 
نماید به امر یکی از رؤساي خود که صالحیت حکم را 
امر او بوده، اقدام کرده  اطاعت  داشته است مکره به 
است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا 
خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگري نیز 
باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل 
آمر به حداکثر مجازات  در شب واقع شود مرتکب یا 

مقرر محکوم خواهد شد.
ماده581 - هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین 
و مأمورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر 
و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن 
مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگري کند 
مال یا معادل نقدي قیمت مال یا  عالوه بر رد عین 
حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزاي 
نقدي از شش تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.

هر یک از مستخدمین و مأمورین  ماده 582 - 
دولتی، مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی 
اشخاص را در غیر مواردي که قانون اجازه داده حسب 
مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا 
استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب 
آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا 
ریال محکوم  میلیون  جزاي نقدي از شش تا هجده 

خواهد شد.
ماده 598 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات 
و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و 
و یا وابسته به دولت و یا نهادهاي  شرکتهاي دولتی 
انقالبی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه 
مؤسساتی که به  و دیوان محاسبات و  اداره میشوند 

45



کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه 
قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سه گانه و 
همچنین نیروهاي مسلح و مأمورین به خدمات عمومی 
اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدي یا مطالبات یا 
حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر 
اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق 
الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده 
شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن 
که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگري داشته 
باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و عالوه بر جبران 
خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شالق تا )74( 
ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد 
عالوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ 
انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی 
که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه 
دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون 
اعتباري براي آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا 

زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.
دار انجام معامله یا  ماده599-  هر شخصی عهده 
ساختن چیزي یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن 
براي هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در 
ماده )598( بوده است به واسطه تدلیس در معامله از 
جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف 
مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی براي خود 
یا دیگري تحصیل کند عالوه بر جبران خسارات وارده 

به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده600 - هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین 
و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا 
وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خالف قانون 
یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر 
به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم 
خواهد شد .مجازات مذکور در این ماده در مورد 
مسئولین و مأمورین شهرداري نیز مجري است و در هر 
حال آن چه برخالف قانون و مقررات اخذ نموده است 

به ذیحق مسترد می گردد.
ماده601 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی 
که برحسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام 
کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و 
تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل 
را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت 

آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا 
سه سال محکوم مستخدمینی که اشخاص را به بیگاري 
گرفته و اجرت آنها را خود میشود و همین مجازات مقرر 
برداشته و به حساب دولت منظور نموده  است درباره 
است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق 

مسترد نماید.
- هر یک از مستخدمین و مأمورین  ماده 602  
دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته است 
اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عدهاي که 
اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور 
نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب 
نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به 
شالق تا ) 74 ( ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق 
به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد 

گردید.
هر یک از کارمندان و کارکنان و  ماده  603 - 
دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در  اشخاص عهده 
ادارات و سازمانهاي مذکور در ماده(   ها و  وزارتخانه 
 ) 598که بالمباشره یا به واسطه در معامالت و مزایده 
تشخیصات و امتیازات مربوط به  ها و  ها و مناقصه 
دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا 
حق الزحمه و حق العمل یا پاداش براي خود یا دیگري 
نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم 
یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب 
آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه 
متبوعه بر عهده آن چیزي بخرد یا بسازد یا در موقع 
پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا 
تفریغ حسابی که باید به عمل آورد براي خود یا دیگري 
نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله 
از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل آن 
گردد به حبس از شش ماه تا پنج  وي موجب تغییر در 
مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده 
سال و یا مجازات نقدي از سه تا سی میلیون ریال نیز 

محکوم خواهد شد.
ماده 604 - هر یک از مستخدمین دولتی اعم از 
قضایی و اداري، نوشته ها و اوراق و اسنادي که حسب 
وظیفه به آنان سپرده شده یا براي انجام وظایفشان به 
آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی 
لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع  بدهد که به 
میباشد عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه 
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ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده  605 - هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات 
مذکور در ماده ) 598 (که از روي غرض و بر خالف 
حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده 
باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدي تا مبلغ یک 
هزار ریال و جبران خسارت وارده  میلیون و پانصد 

محکوم خواهد شد.
ماده 606  - هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین 
سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده)598( که از وقوع 
ارتشا یا اختالس یا تصرف غیرقانونی یا  جرم 
کالهبرداري یا جرایم موضوع مواد ) 599 ( و) 603 (  
در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع 
شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحیتدار 
قضایی یا اداري اعالم ننماید عالوه بر حبس از شش 
ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال 

محکوم خواهد. 
از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب 

 1366با الحاقات1393 
ماده - 11 سازمان میتوانددرمواردزیرنیزاقدام کند.

الف- بهره گیري ازتوان تشکلهاي غیردولتی ومردم 
نهادواشخاص واجدشرایط در بخشهاي علمی، 
صنفی ومردمی به منظورانجام وظایف  تخصصی، 

محوله.
ب - بابهره گیري ازفن آوریهاي روز وهرگونه 
ابزارمناسب دیگربرعملکرد شوراها وکمیسیونهاي مالی، 
واعتباري دستگاههاي مشمول بازرسی  معامالتی 

وانجام مناقصات ومزایده ها نظارت کند.
تبصره : مسئوالن ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات 
مجامع وشوراهاي موردنظررابه اطالع سازمان برسانند.

ج- ارائه گزارشهاي نظارتی هشداردهنده به هنگام به 
مقامات مسئول جهت پیشگیري ازوقوع جرم، تخلف 

وسوء جریانات احتمالی.
د- اطالع رسانی وآگاهی بخشی عمومی ازطریق 
رسانه هاي عمومی به منظورارتقاء سالمت نظام اداري 
بافساد، بارعایت قانون آئین دادرسی کیفري  ومقابله 

مصوب1392 
آیین نامه ها و بخشنامه ها- 1

       اما آیین نامه و بخشنامه هاي متعددي نیز در 
خصوص موضوع و به فراخور و در بازه هاي زمانی 
اداري سطح باال به بدنه دولت ابالغ  توسط مقامات 
شده است که یکی از مهمترین آنها ، آئین نامه 
پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاهها مصوب1383  

می باشد، که ماده )1( آن بیان می دارد:
از آئین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در 

دستگاهها مصوب1383 
ماده1 - کارکنان و مسئوالن دستگاههاي اجرایی که 
مطابق بندهاي ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال 
نمایند یا سند  پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت 
کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و 
وجه را فراهم نمایند. با  پرداخت  سند  ایصال مال یا 
توجه به بند ) 17 ( ماده )8 ( قانون رسیدگی به تخلفات 
هیئت هاي  پرونده آنان به  اداري – مصوب1372  
رسیدگی به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب 

ارجاع خواهد شد.
الف –گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و 

مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بال عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از 
قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعًا به 

مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج - فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون 

رعایت مقررات مربوط.
د - فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب 
موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت 

وجه از ارباب رجوع.
ه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا 
تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
براي انجام دادن یا ندادن امري که مربوط به دستگاه 

اجرایی می باشد.
و- اخذ هرگونه مال دیگري که در عرف رشوه خواري 
تلقی می-شود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون 
رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من 
غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل 
تخفیف و مزیت خاص براي ارایه خدمات به  شدن 
اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از 

ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
از آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهاي 

دولتی مصوب1386 
ماده4- کلیه خودروهاي دستگاههاي اجرایی به 
تشریفاتی و  استثناي خودروهاي خدمات اختصاصی، 

خدمت جزو خودروهاي خدمت عمومی محسوب و
 ا ستفاده از آنها بر اساس احکام به شرح ذیل مجاز 
است و در غیر ساعات اداري )با راننده یا بدون راننده( 
و بدون داشتن برگ مأموریت به شرح زیر مطلقاً ممنوع 
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بوده و هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین 
مربوط و مقررات این آییننامه در حکم تصرف غیر مجاز 

در اموال دولت محسوب می شود:
الف - برگ مأموریت درون شهري که تاریخ و ساعت 

شروع و پایان مأموریت در آن قید شده باشد.
ب - برگ مأموریت برون شهري به منظور انجام وظایف 
محول شده که مقصد و تاریخ و شروع و پایان مأموریت 

در آن درج شده باشد.
پ - برگ مأموریت براي خودروهایی که جهت سرویس 
کارکنان در اختیار متصدیان حمل و نقل قرار می گیرد 
باید به نحوي تنظیم و برنامه ریزي گردد که خودروهاي 
مذکور در شهر تهران حداکثر دو ساعت و در شهرستانها 
حداکثر یک ساعت پس از پایان وقت اداري در جایگاه 
هایی که توسط دستگاههاي اجرایی ذي ربط معین می 

شوند، متوقف گردند.
ماده5 - نیروي انتظامی، موظف است در خصوص تردد 
خودروهاي دولتی در شهرها و جاده هاي سراسر کشور 
همانند سایر خودروها کنترل و نظارتهاي الزم را به عمل 
آورده و مشخصات خودروهاي فاقد بر چسب شناسایی و 
فاقد برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده خودروهاي 
مذکور را در مرکز به وزارت امور اقتصادي ودارایی و در 
شهرستانها به سازمانهاي امور اقتصادي و دارایی 

استانهاي ذي ربط اعالم نماید.
تبصره1 - وزارت امور اقتصادي و دارایی پس از وصول 

گزارش نیروي انتظامی ، مراتب را به دستگاههاي 
اجرایی مربوط جهت طرح در هیئتهاي رسیدگی به 

تخلفات اداري منعکس می نماید.
تبصره2 - وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است در 
صورت عدم تبدیل پالک شخصی به دولتی خودروهاي 
اختیار دستگاههاي اجرایی، مراتب را به نیروي  در 
انتظامی اعالم کند تا از تردد آنها در شهرها و جاده ها 
جلوگیري و نسبت به متوقف نمودن خودروهاي مذکور 
اقدام و نتیجه را به وزارت امور اقتصادي و دارایی گزارش 

نماید.
از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل 

کشور
تعهد مازاد بر اعتبار

ماده7 - دستگاههاي اجرایی موظفند با رعایت تکالیف 
قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت 

ناپذیر خود اقدام و از  هاي اجتناب  پرداخت هزینه  به 
ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري نمایند.

گفتار هفتم:مجازات ها ، محرومیتها و اشخاص 
مشمول قانون ارتقا سالمت اداري و مقابله با 

فساد
طبق ماده 5 قانون ارتقا سالمت اداري، محرومیت هاي 
و مجازات هاي اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل 

است:
ماده5 - محرومیت هاي موضوع این قانون و اشخاص 
مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار 

زیر است:
الف محرومیتها:

1- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا 
انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي )الف(، )ب( 

و )ج(
ماده )2 ( این قانون با نصاب معامالت بزرگ مذکور در 

قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25
 2– دریافت تسهیالت مالی و اعتباري از دستگاه هاي 

موضوع بندهاي )الف(، )ب( و )ج( ماده )2 ( این قانون
تأسیس شرکت تجاري، مؤسسه غیرتجاري و   -  3 
عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع 

شرکت یا مؤسسه
 4 - دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

  5 - اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
  6- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهاي 

حرفه اي، صنفی و شوراها
 7– عضویت در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري، 

انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
و میزان محرومیت  مشمول محرومیت  ب - اشخاص 

آنان
 1- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی 
و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع 
تخلف عمدي به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر 

محکوم می شوند:
1- 1 ( ارائه متقلبانه اسناد، صورت هاي مالی، اظهارنامه 
هاي مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذي ربط، به یکی 
از محرومیتهاي مندرج در جزءهاي، )2( و )3 ( بند )الف( 

ماده 5 و یا هر سه آنها  
ثبت نکردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر   ) 1  -2
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قانونی بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامی است 
یا ثبت معامالت غیرواقعی، به یکی از محرومیت هاي 
مندرج در جزء هاي )1( ، )2 ( و )6 ( بند )الف(ماده5  

یا جمع دو و یا  هر سه آنها
3- 1 ( ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها 
و دیون با شناسه هاي اشخاص غیرمرتبط یا غیر واقعی 
قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت هاي  در دفاتر 
مذکور در جزءهاي )1(، )2( و  )5 (بند)الف( ماده 5 و یا 

جمع دو یا هر سه آنها
4- 1 ( ارائه نکردن اسناد حسابداري به مراجع قانونی 
یا امحاء آنها قبل از زمان پیشبینی شده در مقررات، به 
یکی از محرومیتهاي مندرج در جزءهاي )3 ( و )6 ( بند 

الف ماده 5 یا هر دو آنها
5- 1  ( استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی 
در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت هاي 
مندرج در جزءهاي )1( ، )2(  )4 ( و )6 ( بند )الف( ماده 

 5یا جمع دو یا بیشتر آنها  
استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا   )  1 -6
عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن 
عذر موجه، به یکی از محرومیتهاي مندرج در جزءهاي 
)1( ، )2( ، )3 ( و )4 ( بند )الف( این ماده یا جمع دو یا 

بیشتر آنها
اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههاي  تبصره 1 - 
موضوع ماده )5 ( قانون مدیریت خدمات کشوري 
باشد، به محرومیت مندرج در جزء )7 ( بند)الف( نیز 

محکوم می شود.
تبصره 2 - حد نصاب مالی موارد مذکور براي اعمال 
محرومیت به تنهایی یا مجموعًا، معادل ده برابر نصاب 
یا بیشتر موضوع قانون برگزاري  بزرگ  معامالت 

مناقصات در هر سال مالی است.
محکومان به مجازاتهاي قطعی زیر، در جرائم   -2 
مالی عمدي تصریح شده در این قانون، به مدت سه 
قطعیت رأي، مشمول کلیه محرومیت  سال از تاریخ 
هاي مندرج در بند)الف( این ماده می شوند، مشروط بر 
اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیتهاي موضوع 

این قانون محکوم نشده باشند:
1- 2 - دو سال حبس و بیشتر

2- 2 - جزاي نقدي به میزان ده برابر نصاب معامالت 
بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات

3- 2 - محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر 
که مجموع مجازات آنان از جزءهاي )1-2( و یا )2-2( 

بیشتر باشد.
گفتار هشتم : نحوه رسیدگی به فساد اداري

        بر طبق ماده )6( قانون ارتقاء سالمت اداري به 
شرح ذیل، هیئتی به شرح این ماده تشکیل و به 
موضوع رسیدگی خواهد نمود و بر اساس تبصره )1( 

امکان اخذ تخفیف و کاهش محرومیت وجود دارد.
از یکنفر قاضی به انتخاب  هیأتی مرکب  ماده 6 - 
قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادي و  رئیس 
دارایی، وزارت اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، 
مرکزي جمهوري  دیوان محاسبات کشور، بانک 
اسالمی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 
اتاق تعاون ایران تشکیل می شود تا پساز رسیدگی و 
تشخیص موارد مطروحه در باره افراد مشمول ماده )5( 
این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق 
در  دبیرخانه براي رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و 
غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه 
موظف است در شعبه اي مرکب از سه نفر قاضی که 
توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت 
اصول آیین دادرسی به گزارش هاي هیأت مذکور 
رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

اگر متخلف براي تأمین حقوق دولتی یا  تبصره 1 - 
عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثري کرده 
چه درباره موضوع تصمیم گیري کرده  باشد، دادگاه 
باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می تواند مدت محرومیت 
را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع 
قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه 

براي رفع محرومیت اقدام می کند.
تبصره 2 - اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات 
موضوع ماده )5( شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، 
شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند 
مجازات مذکور در بند( الف )ماده )5( محکوم می شود 
و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت 

نیست.
دستگاههاي نظارتی، بازرسان قانونی   - تبصره 3  
شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارایی، 
موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعالم 

کنند.
هیأت می تواند شعب متعدد با ترکیب   - تبصره 4  
مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل 
هیأت، طرز تشکیل، اجراي تصمیمات مربوط به درج 
نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان 
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و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجب آیین نامه اي است که ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با 
همکاري سایر دستگاههاي مذکور در این ماده تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره 5- اعمال محرومیت هاي مذکور در ماده )5( این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداري و جرائم ارتکابی مرتکبین در 
مراجع ذي صالح نیست و دستگاههاي ذیربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به 

نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیري کنند.
تبصره6 -  دبیرخانه و بانک اطالعات مربوط، موضوع پایگاه اطالعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور 

تشکیل می شود.
گفتار نهم : موارد تشویق در کشف، شناسایی و معرفی متخلفین

     بموجب ماده 26 قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد اشخاص در موارد ذیل مورد تشویق و ترغیب قرار  می 
گیرند.

ماده 26 - درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند:
الف- مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، 

مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب - مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازي کامل پایگاه اطالعاتی مکانیزه تالش فوق العاده داشته 

باشند.
ج - هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سالمت اداري را براساس شاخص هاي 

موضوع بند)الف(ماده )28( این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د- آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونتهاي برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - چنانچه اشخاص مشمول بند )د( ماده )2( این قانون در جهت تحقق بندهاي فوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه 
اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوي و مادي می شوند. البته موارد جزئی تر آن در آیین نامه مصوبه هیات وزیران مذکور 

است که مطالعه آن توصیه می گردد.
     منابع مورد استفاده :

http://marifat.nashriyat.ir -1
 2-ابراهیم آبادي، غالمرضا، مجله مجلس و پژوهش، سال 11 شماره 46 ،ص193 

 www.modiriyati.nashriyat.ir/node -3شیخی ،محمدحسین، اسالم و پژوهشهاي مدیریتی - 2 پاییز1390  
ازسایت

http://mohsendaliri.persianblog.ir/post -4
 www.nezarat.gov.ir5-

6-قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
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  اندیشه و گفتمان
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 کیفیت سرویس های دامپزشکی -  
ارتباطات

دکتر رضا اسدی  دکترای دامپزشکی عمومی ،  معاون سالمت 
اداره کل  دامپزشکی استان خوزستان 

Reza.sina57@gmail.com : پست الکترونیک

مقدمه 

بین  اطالعات  تبادل  مستلزم  ارتباطات  کلی،  طور  به 
به  مردم   عامه  و  فردی، سازمانها  گروه های مختلف 
جهت   دادن  انگیزه  و  هدایت  اطالع رسانی،  منظور 
شامل  ارتباطات  تکنیک  و  علم  کاربرد  است.  اقدام 
تلفیق پیام ها مطابق با موقعیت ها، اهداف و مخاطبان 

است.

به رسمیت شناختن ارتباطات به عنــوان یک رشته از 
سرویــس های دامپـزشکی و ادغام شان با همدیگر 
تخصص  ادغام  است.  حیاتی  آنها  عملیات  برای 
دامپزشکی و ارتباطات برای ایجاد ارتباط موثر ضروری 

است.

فعالیت  تمام  از  ناپذیر  جدایی  بخشی  باید  ارتباطات 
های سرویس های دامپزشکی از جمله بهداشت دامها 
سریع،  واکنش  و  زودهنگام  تشخیص   ، )مراقبت 
پیشگیری و کنترل(، رفاه حیوانات و بهداشت عمومی 
دامپزشکی )ایمنی مواد غذایی، بیماری های مشترک 

بین انسان و دام( و رشته دامپزشکی باشد.

اصول ارتباطات

1- سرویس های دامپزشکی باید صالحیت و توانایی 
برقراری ارتباط در مورد موضوعات مربوط به وظایف 

خود را داشته باشند.

2- تخصص دامپزشکی و ارتباطات باید با هم ادغام 
حوزه  در  ویژه  به  مربوطه  های  سازمان  با  و  شوند 
رفاه   و  بهداشت  بر  تواند  می  که  بحران  مدیریت 
کنترل  جهت  در  همچنین   و  بگذارد  تأثیر  حیوانات 

بیماری های اگزوتیک ارتباط برقرار کنند 

3- ارتباطات باید هدفمند باشد و همراه با معیارهای 
بودن،  موقع  به  سازگاری،  شفافیت،  همچون  اساسی 
اصول  و  باشد   فکری  هم  و  درستی  دقت،  تعادل، 

اساسی سرویس های دامپزشکی را رعایت نماید   

4- ارتباطات باید یک فرآیند مستمر باشد.

ریزی،  برنامه  بر  باید  دامپزشکی  های  سرویس   -5
اجرا، پایش ، ارزیابی و بازنگری برنامه های ارتباطی 

راهبردی و عملیاتی خود نظارت داشته باشند.

سیستم ارتباطات

عالوه بر اصول ارتباطات ، موارد زیربا در نظر گرفتن 
بخش 3,2 در هنگام برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی یک 

سیستم ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرند : 

ارتباط مستقیم بین  1- نمودار سازمانی نشان دهنده 
پرسنل حوزه ارتباطات و سازمان دامپزشکی از طریق 
زنجیره فرماندهی همچون  واحد اختصاصی ارتباطات 

یا کارشناس حوزه ارتباطات می باشد .

2-منابع انسانی

و  ارتباطات مشخص  حوزه  رسمی  و  ملی  رابط  الف( 
قابل دسترس باشد .

ارتباطات  پرسنل  وظایف  شرح  کردن  مشخص  ب( 
ازجمله  نقش و مسئولیت های آنها.

ج( تعداد کافی پرسنل واجد شرایط با دانش، مهارت، 
نگرش و توانایی های مرتبط با ارتباطات وجود داشته 

باشد. 

پرسنل  به  ارتباطات  خصوص  در  مستمر  آموزش  د( 
مربوطه ارائه شود.

3-منابع مالی و بودجه

مباحث  و  حوزه  برای  کافی  بودجه  تخصیص  الف( 
ارتباطات .

ب( تأمین یا دسترسی به منابع خدماتی مناسب برای 
ایفای نقش ها و مسئولیت ها:

کافی  اندازه  به  که  مناسب  کار  محل  تامین  ازجمله 
ابزارهای  جمله  از  فنی  و  اداری  تجهیزات  به  مجهز 

فناوری اطالعات و دسترسی به اینترنت باشد.

4-مدیریت سیستم ارتباطی
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پرسنل  های  مسئولیت  و  ها  نقش  الف( 
ارتباطات

1- گزارش به سازمان دامپزشکی.

2- مشارکت در فرآیند تصمیم گیری سرویس های 
در  تخصصی  ارائه  و  راهنمایی  طریق  از  دامپزشکی 

مورد موضوعات مربوط به ارتباطات .

های  برنامه  ارزیابی  و  اجرا  ریزی،  برنامه  3-مسئول 
های  رویه  و  ارتباطات  برای  عملیاتی  و  استراتژیک 

عملیاتی استاندارد مربوطه باشد.

4- به عنوان نقطه تماس در مورد موضوعات ارتباطات 
ازطریق ایجاد کانال های ارتباطی با مقامات ذیصالح 
مربوطه که سرویس های دامپزشکی با آنها همکاری 

می کنند، عمل کند.

مورد  در  مداوم  آموزش  جهت  هماهنگی  و  ارائه   -5
ارتباطات برای سرویس های دامپزشکی.

ب( برنامه راهبردی ارتباطات

یک برنامه خوب راهبردی طراحی شده برای ارتباطات 
دامپزشکی  های  سرویس  راهبردی  برنامه  از  باید   ،
حمایت و دارای پشتیبانی و تعهد مدیریتی باشد. برنامه 
بلندمدت  اهداف  تمام  به  باید  ارتباطات  راهبردی 

ارتباطی در سازمان دامپزشکی در سطح باال بپردازد.

همواره   باید  ارتباطات  برای  استراتژیک  برنامه  یک 
ارزیابی  و  به طور دوره ای بازنگری شود و اهداف و 
تکنیک های عملکردی قابل سنجش را برای ارزیابی 

اثربخشی ارتباطات شناسایی کند.

از  مختلفی  انواع  باید  ارتباطات  راهبردی  برنامه 
ارتباطات را در نظر بگیرد:

ارتباطات معمول- ارتباطات خطر- ارتباطات شیوع و 
بحران  به افراد و اشخاص آسیب دیده یا ذینفع، کل 
بهترین  تا  دهد  می  اجازه  مردم  عموم  یا  جامعه 
و اصول  از خط مشی  و  بگیرند  را  تصمیمات ممکن 

اساسی و منطقی آنها مطلع شوند.

استراتژیک  برنامه  مؤثر یک  اجرای  در  کلیدی  نتایج 
آگاهی  و  دانش  افزایش  از:  عبارتند  ارتباطات  برای 
مردم و ذینفعان نسبت به مسائل- درک بیشتر نقش 

سرویس های  دامپزشکی-  دیده شدن بیشتر و جلب 
اعتماد و اعتبار در خدمات دامپزشکی می باشد.

اینها درک یا پذیرش خط مشی ها  و متعاقب آن تغییر 
در ادراک، نگرش یا رفتار را افزایش می دهد

ج( برنامه های عملیاتی برای ارتباطات
برنامه های عملیاتی برای ارتباطات باید مبتنی 
بایستی  و  باشد  خاص  موضوعات  ارزیابی  بر 
اهداف خاص و مخاطبان هدف مانند کارکنان، 
را  مردم  عموم  و  ها  رسانه  ذینفعان،   ، شرکاء 

شناسایی کند.
هر برنامه عملیاتی در حوزه ارتباطات باید شامل 
خوبی  به  که  باشد  ها  فعالیت  از  ای  مجموعه 
ابزارها،  برنامه ریزی شده اند و از تکنیک ها، 
پیام ها و کانال های مختلف برای دستیابی به 
اهداف مورد نظر و از منابع موجود در یک بازه 

زمانی خاص استفاده کند.
منبع مورد استفاده  :

 2021 © OIE - Terrestrial
 Animal Health Code -

19/07/2021
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  پیامدهای اقتصادی و بهداشتی فاسیولوزیس در 

دام و انسان 

سید مصطفی عزیزیان
دکترای عمومی دامپزشکی -کارشناس ارشد دفتر بهداشت و مدیریت 

بیماری های دامی 

Seyedmostafaazizian@yahoo.com : پست الکترونیکی

مقدمه
هاي  بیماري  از  یکی  فاسیولیازیس  یا  فاسیولوزیس  بیماري 
عفوني و مشترک بین انسان و دام است که از زمان های دور 
تشخیص داده شده و در بسیاري از مناطق جهان شایع است. 
بیماری از  بیش از 80 کشور گزارش شده است. . فاسیولوز 
دسته  از  انگل  این  است.  فاسیوال  انگل   از  ناشی  بیماری 
کرم های پهن است. انگل های بالغ در مجاری صفراوی دام 
این  دقیق  آلودگی  می شوند.میزان  مشاهده  آلوده  افراِد  و  ها 
احتمال  شده  انجام  های  بررسی  نیست.  مشخص  بیماری 
گسترش جغرافیائی بیماری را با تغییرات آب و هوائی مرتبط 
مجاری  و  کبد  بافت  به  انسان  در  بیماری  است.  دانسته 
صفراوی و در برخی موردها به لوزالمعده، معده، طحال، عروق 
بیماری  این  سازد.  وارد می  آسیب های جدی  ریه  و  خونی 
وزن،  کاهش  پشم،  رشد  فراوانی)کاهش  اقتصادي  خسارات 

کاهش شیر، ضبط و حذف کبد( را باعث می شود. 
فاسیولوز یا آلودگي با کپلک از مهمترین بیماري هاي انگلي 
نشخوارکنندگان اهلي در سراسر جهان است. مستعد نمودن 
کبد به عفونت هاي باکتریایي از جمله قانقرایای عفونی کبد از 
خاطر  به  فاسیولوز  است.  بیماری  این  های  خسارت  دیگر 
سازگاری دراز مدت با دستگاه ایمنی به مدت طوالنی در کبد 

دام فعال می ماند
تاریخچه 

در  را  ,سرکر  (در سال 1379 میالدی   De Brei(بری دی 
در   )  Swammerdam(سوامردام کرد.  مشاهده  حلزون 
را  هپاتیکا  فاسیوال  بار  نخستین  برای  میالدی   1737 سال 
مشاهده کرد. زیدر)Zeder( در سال 1803 میالدی چرخه 
میالدی   1882 در  کرد.  توصیف  را  انگل  زندگی 
همچنین  و  انگل  زندگی  چرخه   )Leuckart(لوکارت
میزبانش را تائید کرد. در 1892 میالدی لوتس)Lutz ( راه 
سال  در  و   داد  توضیح  را  نشخوارکنندگان  به  انگل  انتقال 
به  انگل  انتقال  راه   )  Sinitsin(سینیتسین میالدی   1914
را  انگل  توسط  کبد  بافت  به  صدمه  ایجاد  نحوه  و  انسان 

مشخص کرد. 

عامل بیماری
پهن)ترماتود(  کرم  ی  2گونه  از  یکی  توسط  بیماری  این 
 Fasciola و   Fasciola hepatica فاسیوال 
های  انگل  از  فاسیوال  انگل  شود.  می  ایجاد   gigantica
کبدی در نشخوارگنندگان کوچک و بزرگ، تک سمی ها و 
انسان است. این انگل در اکثر نقاط دنیا و به ویژه در مناطقی 
آلودگی  شود.  می  مشاهده  است  رایج   گوسفند  پرورش  که 
کمتر  بسیار  ها  دام  آلودگی  با  مقایسه  در  فاسیوال  به  انسان 
این  به  انسان  ابتالی  از  متعددی  موردهای  کنون  تا  است. 
انگل در برخی کشورها مانند ایران گزارش شده است. عامل 
بیماری ترماتودی به شکل برگ و به رنگ خاکستری مایل 
به قهوه ای است که طول آن 30میلی متر و حداکثر عرض 

آن در ناحیه قدامی به 13 میلی متر می رسد.
پیامدهای اقتصادی 

   کاهش رشد پشم، کاهش وزن، کاهش شیر، افت الشه، 
ضبط و حذف کبد از خسارت های اصلی فاسیولوزیس در دام 
است. در بررسی 10 ساله انجام شده میانگین تقریبی خسارت 
بوده  ریال  1500میلیارد  از  بیش  فاسیولوز  از  ناشی  ساالنه 
است. به غیر از مخارج درمانی و دیگر هزینه های مرتبط با 
افراد بیمار در مجموع بیش از 15000 میلیارد ریال در دوره 
10 ساله به صنعت دامپروری کشور خسارت وارد شده است. 
و  شیری  های  گله  درصد  بین80-10  که  شود  می  برآورد 
گوشتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به فاسیوال 
مبتال باشند. خسارت اقتصادی ساالنه بیماری در جهان  بالغ 
در  شده  انجام  بررسی  یک  در  است.  دالر  میلیاردها  بر 
گاوهای  درصد   55 پرو  آند  های  کوه  در  واقع  کشتارگاهی 
اقتصادی  به فاسیولوزیس مبتال بوده و خسارت  کشتار شده 
ساالنه ناشی از ضبط کبد و کاهش وزن الشه حدود400 هزار 

دالر تخمین زده شده است. 
پیامدهای بهداشتی

 در جهان حدود 100میلیون نفر و در کشورمان نزدیک به 10 
میلیون نفر در معرض خطر ابتال به بیماری فاسیولیازیس قرار 
دارند. بر اساس یک برآورد انجام شده 2/6 میلیون نفر مبتال 
شمالی  مناطق  در  دارد.  وجود  جهان  در  فاسیوال  انگل  به 
بولیوی میزان آلودگی انسانی به فاسیوال به حدود 60درصد 

می رسد.
بازه زمانی  بر روی مقاالت که در  در یک بررسی 20 ساله 
1397-1377 توسط خادم وطن و همکارانشان در خصوص  
است  انجام شده  انسان  و  دام  در  فاسیولوزیس  میزان شیوع 
بیشترین میزان آلودگی  مربوط به 10 مطالعه سرمی انسانی 
بررسی شده متعلق به  استان گیالن و به میزان50درصد بود. 
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پراکندگی بیماری
انتشار بیماری در بیشتر مناطق با آب و هوای معتدل گزارش 
با  آفریقای جنوبی و شرقی در مناطق  اگرچه در  شده است. 

ارتفاع زیاد نیز مشاهده شده است.
دکتر دلیمی و همکاران در بررسی ای که در مورد فاسیولوزیس 
بودند  داده  1388-1389انجام  زمانی  بازه  در  استان   6 در 
آلودگی کلی گاو و گوسفند کشتار شده به فاسیوال را 1/1درصد 
اعالم کرده بودند. شدت آلودگی کبد گوسفند و گاو در استان 
خراسان به ترتیب 7/72+ 0/42درصد و 15/24+1/78درصد 

و در استان فارس14/54+ 3/16 و 7/75+0/79 بود.
استان  بررسی دیگری که توسط قطعی و همکارانش در  در 
کهکیلویه و بویراحمد در بازه زمانی1395-1397انجام گرفته 
بیشترین میزان آلودگی به فاسیوال را 5/3درصد و مربوط به 

شهرستان گچساران اعالم کرده اند.
گاوهای  مورد  در  پور  حاجی  توسط  شده  انجام  بررسی  در 
کشتارشده در کشتارگاه تبریز در بین سال های1389-1390 

میزان آلودگی کبد به فاسیوال 6/2 درصد اعالم شده است. 
توسط خادم وطن و همکارانشان در خصوص  میزان شیوع 
فاسیولوزیس در دام که بر اساس 49 بررسی دامی انجام شده 
میزان آلودگی فاسیوال در گوسفند)4/2درصد (، بز)3/2درصد ( 
و گاو 9درصد بود. بیشترین میزان آلودگی دام ها به فاسیوال 
در شمال کشور و به میزان 11/8درصد و کمترین در مرکز 

ایران و به میزان 1/8درصد بوده است.  
پاکستان  کشمیر  منطقه  در  زاری  سوخته  گزارش  براساس 
میزان آلودگی گاو و گوسفند به فاسیوال 1/85 و3/51 درصد 

بوده است.
 میزان آلودگی گاو و گوسفند به فاسیوال در ترکیه 0/5 و 4 

درصد گزارش شده است. 
میزان  بصره  در  شده  انجام  کشتارگاهی  دربررسی  درعراق 
آلودگی گاو و گوسفند به فاسیوال به ترتیب0/13 و 0/72گزارش 

شده است.
به  گاومیش  و  گاو  در  فاسیوال  به  آلودگی  میزان  برزیل  در 

ترتیب  10/34 و 30 درصد بوده است.
در کنیا در بازه زمانی 1999-1990 آلودگی کلی گاو و گوسفند 

به فاسیوالهپاتیکا 8درصد گزارش شده است.
در بررسی دیگری که توسط سوخته زاری و همکاران انجام 
گرفته است 6/2 درصد کبدهای بازرسی شده در کشتارگاه ها 

در بازه زمانی2016-2000 آلوده به فاسیوال بودند.
 ، جنوب  جغرافیایی غرب، شمال،  منطقه   5 بررسی  این  در   

شرق و مرکزی در کشور تعیین شد:  
بر اساس گزارش، میزان آلودگی به فاسیوال در غرب 5درصد، 
در جنوب1درصد، در شمال7درصد ، مرکز 1درصد و شرق بین 

0 تا 1درصد گزارش شد.
اپیدمیولوژی

واسط  میزبان  جمعیت  افزایش  در  مرطوب  و  بارانی  مناطق 
است.  موثر  فاسیولوزیس  بیماری  میزان  نتیجه  در  و  حلزون 
آبیاری  مانند طرح های  بشر  تغییرات محیطی ساخته دست 
نیز ممکن است دسترسی به محل های مناسب برای  نوین 
بقاء انگل و میزبان واسط را افزایش دهند. مهاجرت، جهانی 
شدن و صادرات و واردات دام شاید در انتقال انگل و ناقل ها 
به مناطق جدید موثر باشند. انگل انتشار جهانی داشته و بیشتر 
در مناطق معتدل انتشار دارد. در ایران آلودگی در گاو، گوسفند، 
بز، گوسفند وحشی، اسب، االغ ، شتر و انسان گزارش شده 

است.

تخم انگل نسبت به عامل های خارجی بسیار مقاوم است. این 
تخم در مدفوع مرطوب به مدت 9 ماه و در علوفه مرطوب تا 
درجه  و  اثر خشکی  در  انگل  تخم  ماند.  می  زنده  سال  یک 
حرارت کم از بین می رود. طول عمر کرم توجه برانگیز بوده 
و در گوسفند تا 5 سال و در انسان 9 تا 13 سال گزارش شده 
است. انسان بیشتر از راه خوردن سبزیجات خام و ساالد به 

انگل آلوده می شود.
یابد.  می  راه  خارج  محیط  به  میزبان  مدفوع  با  همراه  تخم 
فاسیولوزیس 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 
می  شمار  به  کشورمان  بهداشتي  مراجع  دیگر  و  دامپزشکي 
رود. چرخه زندگی انگل 2 میزبانه بوده و  به غیر از میزبان 
قطعی که دام و انسان هستند در بدن میزبان واسط که حلزون 

بوده نیز تکامل می یابد. 
تخم همراه با مدفوع به خارج راه می یابد. در شرایط مناسب 
آب و هوائی در مدت 12-10 روز میراسیدیوم از تخم خارج 
نمی  نامناسب، تخم ها رشد  می شده ولی در درجه حرارت 
کنند. میراسیدیوم وارد بدن حلزون که میزبان واسط بیماری 
است می شود. در بدن حلزون انگل مراحل تکاملی خود را می 
گذراند و در نهایت به سرکر تبدیل شده و از بدن حلزون خارج 
می شود و به گیاهان و علوفه می چسبد. سرکر در این مرحله 
به متاسرکر تبدیل می شود. دام ها با خوردن گیاهان آلوده و 
از راه مصرف سبزیجات آلوده به انگل فاسیوال مبتال  انسان 
می شوند. پس از بلع متاسرکر، جداره ی کیست در روده از 
بین رفته و نوزاده آزاد شده به سوی کبد مهاجرت می کند. در 
مدت 8-6 هفته ترماتودهای جوان خود را به مجاری صفراوی 

رسانده و بالغ می شوند.
بیماری زائی  

 این انگل در مجاری صفراوی کبد نشخوارکنندگان کوچک و 
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بزرگ، تک سمیان، خرگوش، خوک، گراز و انسان زندگی می 
کند. بیماری زائی فاسیوال هپاتیکا به تعداد متاسرکر خورده 

شده بستگی دارد و در دو مرحله به وقوع می پیوندد:
نخست مرحله ی بیماری زائی مربوط به مهاجرت انگل در 
پارانشیم کبد بوده که با آسیب های کبدی و خونریزی همراه 

است.
دوم، مربوط به وجود انگل در مجاری صفراوی است که به 
مخاط  به  وارده  آسیب  و  بالغ  ترماتودهای  خونخواری  دلیل 

ایجاد می شود.
بیماری به شکل های حاد، تحت حاد و یا مزمن بروز می کند.

تشخیص
های  یافته  راه  از  فاسیولوزیس  بیماری  قطعی  تشخیص   
یا  و   مدفوع، صفرا   در  انگل  تخم  و مشاهده  آزمایشگاهی 

کالبد گشائی امکان پذیر است.
درمان   

تریکالبندازول  و  کلوزانتل  آلبندازول،  رافوکساناید،  داروهای 
انگل  نابالغ  مرحله  حدودی  تا  و  بالغ  های  کرم  درمان  در 

موثرند.
کنترل

کنترل فاسیولوزیس در مناطق اندمیک بیماری ممکن است 
شود.  متمرکز  فاسیوال  زندگی  چرخه  حیاتی  مراحل  بر 
راهبردهای کنترل حلزون شاید به گونه ی توجه برانگیزی 
انتقال بیماری را کاهش دهد. با این حال، استفاده از حلزون 
کش ها تنها کاهش گذرا در جمعیت حلزون را سبب شده و 
ممکن است بر گونه های دیگر اثر بگذارد. زهکشی آب های 
دیگر  بر  مشابه  اثرات  دارای  است  ممکن  راکد  و  سطحی 
دشوار  اندمیک  مناطق  در  آن  اجراء  و  بوده  زنده  موجودات 

است.
در  که  بوده  بیماری  کنترل  اصلی  راهبرد  ها  دام  درمان 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور وسیع به کار 
آلبندازول،  تریکالبندازول،  مانند  داروهائی  است.  رفته 
رافوکساناید و کلوزانتل برای درمان فاسیولوز در دام موجود 
و  گاو  فاسیوالهای  در  داروئی  های  مقاومت  البته  است. 
گوسفند در برخی کشورها که بیماری به صورت اندمیک بوده 

گزارش شده است.
دام  در  استفاده  برای  تجاری  طور  به  واکسنی  هیچ  تاکنون 
برای توسعه واکسنی  ساخته نشده است ولی کوشش هائی 

موثر به منظور ایمن کردن دام ها در جریان است.
بررسی کشتارگاهی فاسیولوزیس در گاو و گوسفند

از  و  در دیگر کشورها  انجام شده  بررسی های کشتارگاهی 
از  ناشی  فراوان  اقتصادی  نشان دهنده خسارت  ایران  جمله 
فاسیولوزیس در گاو و گوسفند بوده که به واسطه ضبط کبد 
و همچنین افت کیفیت الشه و کاهش تولید شیر ناشی از این 
بیماری است. به منظور آگاهی از وضعیت فاسیولوزیس در دام 

های کشتاری کشورمان بررسی کشتارگاهی گذشته نگر در 
بازه زمانی 1399- 1390 توسط نگارنده انجام شده است که 
میزان  به  انگل  الرو  به  گوسفند  و  گاو  آلودگی  نشاندهنده 

متفاوت در نقاط مختلف ایران است. 
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استان
فاسیولوز گوسفند و بزفاسیولوز گاو و گوساله

تعداد گوسفند و بز کشتار درصدتعدادکبد ضبطیتعدادگاو کشتار شده
درصدتعداد کبد ضبطیشده

28449189373.141737133487142.80اردبیل

685650102211.49198714113660891.84اصفهان

21453442621.991432076143401.00البرز

521647091.3637301515700.42ایالم

آذربایجان  
683613114491.673097045449511.45شرقی

آذربایجان  
36977181482.20754488110501.46غربی

323505331.6522896316710.73بوشهر

1933967394552.04157699914495002.85تهران

4114213473.275817914842.55جنوب کرمان

1471277920.54122969457610.47چهار محال

خراسان 
353991600.4550849525370.50جنوبی

خراسان 
91297745080.4914358483344010.24رضوی

خراسان 
581531010.176340482760.04شمالی

493.44826.6685.404.789.31284.2931.76خوزستان

18474969783.78308931126014.08زنجان

639025130.80154831448060.31سمنان
سیستان و 
6947275130.0712924728412.20بلوچستان 

42148473771.756175818442610.72فارس
32441313260.4193511446700.50قزوین

10411623492.264763634809961.70قم
30472985712.81526302125272.38کردستان

33573949801.484000553414701.04کرمان

32838766302.021190663193341.62کرمانشاه
کهکیلویه و 
2704319227.111278594362072.83بویر احمد 

13836829232.111934241141090.73گلستان

744129529107.111483255444703.00گیالن

365367164374.501994145461642.31لرستان

590.45920.5993.493.767.726116.1243.08مازندران

26316559612.271602495188701.18مرکزی

10066126592.6424461464152.62هرمزگان
26874050821.891809732280511.55همدان

724811120.152447912138720.57یزد
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تعداد موردهای فاسیولوز انسانی به تفکیک استان

تعداداستان

3اردبیل

3اصفهان

7البرز

1ایالم

56تهران

1خراسان جنوبی

4خراسان رضوي

2خوزستان

1زنجان

3سمنان

2سیستان و بلوچستان

1فارس

2قزوین

7کردستان

21کرمانشاه

3کهگیلویه و بویر احمد

659گیالن

45لرستان

27مازندران

1مرکزي
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نتایج:

در بررسی انجام شده میزان آلودگی کبد گاوها به فاسیوال از 
مورد  در  و  درصد  میانگین3/59  و  درصد   0/07-7/11
گوسفندان از4/08-0/04 درصد و میانگین2/06درصد متغیر 
بود. میزان آلودگی در گاوها به طور تقریب دو برابر آلودگی 

در گوسفندان است.

میانگین تقریبی خسارت ساالنه ناشی از فاسیولوز در دوره 
است.)خسارت  بوده  ریال  1500میلیارد  از  بیش  بررسی 

اقتصادی10 ساله بالغ بر 15000میلیارد ریال(

 در این بررسی استان های گیالن)7/11درصد (، 
کهکیلویه و بویراحمد)7/11درصد(،خوزستان)5/4درصد( و 

لرستان)4/5درصد ( بیشترین میزان آلودگی کبد به 
فاسیوالدر گاو را داشته اند.

 ،) مازندران)3/08درصد  زنجان)4/08درصد(،  های  استان 
 ) بویراحمد)2/83درصد  و  وکهکیلویه   ) گیالن)3درصد 
بیشترین میزان آلودگی کبد گوسفند به فاسیوال را داشته اند.

فاسیوال  ترماتود  به  آلوده  گاوی  کبدهای  مورد  بیشترین   
متعلق به استان های گیالن، کهکیلویه، خوزستان، لرستان، 

و مازندران بوده است.

بیشترین مورد کبدهای گوسفندی آلوده به ترماتود فاسیوال 
متعلق به استان های زنجان، مازندران، گیالن، کهکیلویه، 

و اردبیل بوده است.

های  استان  از  فاسیولیازیس  انسانی  موردهای  بیشترین 
گیالن، لرستان، مازندران، کرمانشاه گزارش شده است)بدون 
احتساب تهران به دلیل مرکزیت و مراجعه بیماران از دیگر 

استان ها(.

شده  ارائه  آمار  بهداشت  وزارت  کارشناسان  نظر  اساس  بر 
بیانگر تعداد موردهای بیمار مراجعه کننده به مراکز درمانی 
است و نشاندهنده میزان واقعی ابتالی انسانی به فاسیوال 
حدود  که  بولیوی  کشور  در  شده  انجام  بررسی  همانند 

06درصد بود نیست.

  نتایج باال حاکی از ارتباط بین فاسیولوز دامی و فاسیولیازیس 
انسانی است.

بودن  مزمن  به  توجه  با  و  بیماری،  زمانی  توزیع  نظر  از   
بیماری در انسان، با افزایش میزان آلودگی در سال 1398در 
دام ها پس از یک دوره 5ساله کاهش تدریجی فاسیولوز در 

دام، موردهای فاسیولوز انسانی نیز افزایش یافته است.

پیشنهادات:

در  آالیش  درست  مصرف  و  گوشت  بهداشتی  بازرسی   
کشتارگاه ها و جلوگیری از خروج غیر قانونی آالیش.

قرنطینه تاسیسات دارای دام آلوده.

برخورد قانونی با کشتار قاچاق

در  بیماری  کردن  کن  ریشه  به  عفونت  دقیق  کنترل 
مورد  در  کاری  چنین  چند  هر  دارد.  بستگی  علفخواران 

علفخواران وحشی مقدور نیست.

محافظت از برکه ها، حوضچه ها، و منابع آبی از آلوده شدن 
به مدفوع دام.

نظر  از  گله  صاحبان  همچنین  و  ها  دام  مناسب  کنترل   
آلودگی به انگل پس از درمان.

 آموزش دامداران، کشاورزان و دیگر گروه های مرتبط از 
نحوه ابتال به انگل.

استفاده نکردن از گیاهان و سبزیجات خام.

تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی. 

آموزش عمومی و مداوم روستائیان و دامپروران با مخاطرات 
فاسیولوزیس.

در استان هائی که درصد آلودگی به فاسیولوزیس زیاد است 
باید با توجه به مستعد بودن منطقه به بقای میزبان واسط، 
افزون بر درمان منظم دام ها بر  راهکارهای مناسب تری 

ضد فاسیولوزیس برای کنترل بیماری اعمال شود. 

بسیار  بیماري  کنترل  براي  نیز  واسط  حلزونهاي  با  مبارزه 
اگرچه  مس  سولفات  با  حلزون  کنترل  است.  ضروری 
اثربخش بوده ولی برای گوسفندان سمی است و تا 6 هفته 

دام ها نباید در این مراتع به دام ها اجازه چرا داد.

باتالقي و حصارکشي  از چراي دامها در مناطق  جلوگیري 
آنها قادر است تا حدود زیادی بیماري را در دامها و در نتیجه 

انسان کاهش دهد.

چرای چرخشی دام نیز به حذف آلودگی ترماتود کبدی در 
گاو و گوسفند کمک می کند.

این روش ها در جمعیت های حیوانات وحشی که به صورت 
آزاد چرا می کنند دشوار است.
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منابع مورد استفاده :

انگل شناسی دامپزشکی، کرم های گرد و پهن: دکتر سید حسین حسینی، دکتر بهنام مشکی.

بیماری های انگلی در ایران،جلد2، دکتر اسماعیل صائبی. 

فرهنگ جامع انگل های انسان و حیوانات در ایران: دکتر علی اسالمی، دکتر فاطمه جالوسیان.

عفونت های انگلی دام های اهلی: تالیف دکتر جانز کافمن، مترجمان، دکتر سید حسین حسینی، دکتر حمید رضا حداد زاده، 
دکتر بهنام مشکی، دکتر صدیقه نبیان و دکتر مصطفی رضوی دینانی.

میزان شیوع فاسیولوزیس در انسان و دام: شهرام خادم وطن، حمید رضا مجیدیان و علی تقی پور.
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مروری بر بیماری زبان آبی در نشخوارکنندگان 
)قسمت اول(

 اپیدمیولوژی و تشخیص

امیر جوادی، دکترای عمومی دامپزشکی، بورد تخصصی 
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، دفتر بهداشت و مدیریت 

بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی

A-javadi@ivo.ir : پست الکترونیکی 

محسن ایمان دار، دکترای عمومی دامپزشکی، دکترای 
تخصصی میکروبیولوژی دامپزشکی، کارشناس اداره کل 

دامپزشکی استان قزوین

dr.imandar@gmail.com: پست الکترونیکی 

تاریخچه بیماری:

      بیماری زبان آبی از دیدگاه تاریخی یک بیماری ویروسی 
اروپا )خارج  با منشاء آفریقایی است. اولین رخداد بیماری در 
آفریقا( و در سال 1943 در قبرس رخ داده است. در طی این 
شیوع حدود 2500 رأس گوسفند تلف شده و میزان تلفات در 
به  در سال 1905  بیماری  رسید.  درصد  به 70  گله ها  برخی 
"اسم زبان آبی" شناخته شد که به دلیل ایجاد عالمت شاخصه 
سیانوز زبان در برخی از گوسفندان آلوده بوده است )4(. پس 
از این شیوع، همه گیری هایی از زبان آبی در فلسطین )1943(، 
گزارش   )1949( اسرائیل  و   )1944  ،1946  ،1947( ترکیه 

گردید.

      در سال 1905 آرنولد تیلر )Arnold theiler( نشان 
می کند.  عبور  فیلتر  از  آبی  زبان  کننده  ایجاد  عامل  که  داد 
در  است.  ویروس  یک  بیماری  عامل  شد  مشخص  بنابراین 
 Iberianاواسط دهه 1960 یک شیوع گسترده زبان آبی در
رده  در  شد  باعث   1950 دهه  اواسط  در   peninsula
قرار  دام  بهداشت  جهانی  سازمان  کردنی  اخطار  بیماری های 
قوانین  تحمیل  به  منجر  سال ها  برای  تصمیم  این  گیرد. 
سختگیرانه ای در خصوص صادرات و واردات دام و پالسما از 
گردید.  بیماری  از  عاری  مناطق  به   BTV با  آلوده  مناطق 
می رسید  نظر  به   1980 تا   1960 سال های  بین  در  هرچند 
 2006 سال های  فاصله  در  اما  است  کرده  فروکش  بیماری 
اروپا،  مختلف  مناطق  در  ویروس  سوتیپ های  انواع  تاکنون 
آفریقا، آمریکا و آسیا شیوع پیدا کرده است )5و6(. با گسترش 
اخیر بیماری به مناطق سابقًا درگیر اروپای شمالی )کشورهای 
شرقی  جنوب  مناطق  به  سروتیپ ها  تهاجم  و  اسکاندیناوی( 
ایاالت متحده و شمال استرالیا، زبان آبی دوباره به عنوان یکی 

از بیماری های مهم در قرن 21 مطرح شده است )7(.

اتیولوژی: 

      ویروس زبان آبی یک اوربی ویروس منتقل شونده توسط 
حشرات است که در خانواده رئوویریده قرار دارد و دارای یک 
ژنوم متشکل از 10 قطعه RNA خطی دو رشته ای است. این 
ویروس ها نسبت به روند تجزیه )Decomposition( و در 
مقابل برخی عوامل ویروس کش استاندارد، مثل کربنات سدیم 
 pH مقاوم می باشند )7(. آنها در مقابل اسید حساس بوده و در
برابر محلول هیدروکسیدسدیم  در  و  می شوند  غیرفعال  زیر 6 
توانایی  اینکه  حساس اند.  نیز  ارگانیک  یددار  مواد  و  3درصد 
باقی ماندن در محیط در روند انتقال بیماری موثر باشد یا خیر؛ 
مشخص نمی باشد )8(. در کل دنیا در حال حاضر 27 سروتیپ 
از زبان آبی تشخیص داده شده است. ویروس دارای تغییرات 
 Genetic( نقطه ای  موتاسیون  علت  به  فراوانی  ژنتیکی 
ژنتیکی  بازآرایی  و  ژنوم  قسمت  یک  در   )drift
)Reassortment( در زمانی که نشخوارکنندگان یا ناقلین 

توسط بیش از یک استرین آلوده شده باشند، می باشد )9(.

الکترونی ویروس       تصویر شماره 1: نمای میکروسکوپ 
)BTV( زبان آبی

      زبان آبی یک بیماری عفونی ویروسی، غیر واگیر منتقل 
شونده توسط ناقلین است که نشخوارکنندگان وحشی و اهلی 
مثل گوسفند، بز، گاو، بوفالو، گوزن و اکثر گونه های بز کوهی 
نشخوارکنندگان  سایر  و   African antelope آفریقایی 
وحشی را به عنوان میزبان مهره دار آلوده می کند )10(. عفونت 
با ویروس زبان آبی )BTV( در اکثر حیوانات مخفی است ولی 
و  آهوان  گوسفندان،  در  کشنده ای  بیماری  باعث  می تواند 
تلفات  و  بیماری  واگیری  شود.  نیز  وحشی  نشخوارکنندگان 
ناشی از آن سبب معرفی این بیماری به عنوان یک خطر بالقوه 
جمعیت دامی و ثبت آن به عنوان یکی از 24 بیماری فهرست 
بیماری های اخطار کردنی درگیر کننده چندین گونه در سازمان 

بهداشت جهانی دام )OIE( شده است )11(.
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ساختمان و ساختار ویروس: 

بدون  ویروس  و یک  بوده  نانومتر  ویروس 900  ابعاد        
پوشینه دارای 10 قطعه RNA دو رشته ای خطی است که این 
قطعات توسط یک کپسید 3 الیه ای بیست وجهی پروتئینی 
 4 و  ساختاری  پروتئین   7 ویروس  ژنوم  است.  شده  احاطه 
پروتئین غیر ساختاری را کد می کند )11(. الیه خارجی شامل 
VP2 وظیفه  VP5 است که  VP2 و  2 پروتئین ساختاری 
بادی  آنتی  ایجاد  و  هم آگلوتیناسیون  رسپتور،  به  اتصال 
نوتراالیزان خاص سروتیپ را بر عهده داشته و تمایل قوی 
)Affinity( جهت اتصال به اریتروسیت ها دارد و مهمترین 
در  که  است    BTV ویروس  سروتیپ  کننده  تعیین  مسئله 
نقش  نیز  جغرافیایی  منطقه  بر اساس  سروتیپ  یک  تفریق 

دارند. 

 VP3 و به میزان کمتری VP7 الیه میانی کپسید شامل      
است که نقش مهمی را در تمامیت ساختاری ویروس دارند 
گروهی  ویژگی  کننده  تعیین  ترین  اصلی   VP7  .)12(
)Serogroup Specifity( است. همچنین این پروتئین 
کپسید محلی است که اپی توپ ها در روش C-ELISA برای 
 .)13( می کنند  استفاده   BTV علیه  بر  بادی  آنتی  تعیین 
کمپلکس VP7/VP3 از ژنوم ویروس در برابر محیط خارج 
 I تیپ  اینترفرون  تولید  شدن  فعال  مانع  و  کرده  محافظت 
می شود )VP2 .)14 به عنوان یک پلیمراز بوده و اجازه تکثیر 
در سلول های پستانداری و حشرات را می دهد و تعیین کننده 
 RNA capping به عنوان آنزیم VP4 ،)11( سروتیپ است
می باشد  مطرح   dsRNA helicase عنوان  به   VP6 و 

.)15(

)BTV( تصویر شماره 2: ساختار شماتیک ویروس زبان آبی 

      پروتئین های غیر ساختاری )NSP( شامل 2 پروتئین 

کوچکتر  پروتئین   2 و   NS2 و   NS1 غیرساختاری  بزرگتر 
سایتو  نقش  یک  دارای   NS1 می باشد.   NS3A و   NS3
 NS2 پاتوژنز در ویروس را بر عهده دارد )16(؛ در حالی که
 Core( و سرهم شدن  ویروس  تکثیر  از  کلیدی  نقش  یک 
یک  عنوان  به   NS3 می کند.  بازی   )assembly
ایجاد  با  را  ویروس  سازی  آزاد  و  کرده  Viroporin عمل 

نفوذپذیری در غشاء القاء می کند )17(.

بین استرین های ویروس        یک تفاوت ژنتیکی مشخص 
وجود دارد و حتی این تفاوت در ویروس های یک سروتیپ و از 
و  ژنتیکی  تفاوت های  این  دارد.  وجود  نیز  منطقه  یک 
 Genetic Drift هتروژنزیتی در استرین های فیلد به دنبال
ژنتیکی  سکانس   .)5( می شود  Genetic Shift ایجاد  و 
ویروس تفریق بیشتر و آنالیز استرین ها را جدا از سروتیپ آنها 
فراهم می کند )18و19و20(. حتی برای استرین های موجود در 
جغرافیایی  منشاء  که  است  امکان پذیر  این  سروتیپ  یک 

)توپوتایپ( آن تشخیص داده شود )18و21(.

اپیدمیولوژی: 

      ویروس زبان آبی در تمام قاره ها به غیر از قطب جنوب 
تشخیص داده شده است و در تمام کشورهای گرمسیری و 
تحت حاره در جمعیت دام های اهلی آندمیک می باشد. به نظر 
می رسد در دهه اخیر به مناطق شمالی تر گسترش یافته است. 
در  جدید  مناطق  این  در  شده  مشاهده  آبی  زبان  شیوع های 
سال های اخیر به نظر می رسد در نتیجه ای از تغییرات آب و 
هوایی به علت گرم شدن کره زمین باشد )7(. توزیع و شدت 
عفونت در یک منطقه از یک قاره، به وسیله حضور وکتورهای 
مناسب و وجود میزبان پستاندار حساس تعیین می گردد که در 
تأثیر  تحت  خود  کولیکوئیدس  وکتورهای  فعالیت  راستا  این 

شرایط آب و هوایی، جغرافیا و ارتفاع می باشد. 

     در مناطق آندمیک عفونت همیشه وجود دارد ولی بیماری 
بالینی  رخداد  و  است  غیرمعمول  بومی  دام های  در  بالینی 
ورود  با  یا   BTV جدید  استرین های  توسط  می تواند  بیماری 
گونه های حساس غیر بومی به این مناطق ایجاد شود. در نقاط 
اپیدمیک عفونت و بیماری بالینی هر از چند سالی رخ می دهد. 
تهاجم )Incuration( بیماری نیز می تواند در مناطقی که 
بطور عادی تجربه عفونت را نداشته اند، نیز به وسیله جابجایی 
توسط باد کولیکوئیدس های آلوده رخ دهد. این روش گسترش 
بیماری باعث ایجاد چندین شیوع جدی زبان آبی در کشورهایی 
که عاری از بیماری بوده اند، شده است )7(.    اولین مورد زبان 
آبی در سال 1800 در آفریقای جنوبی تشخیص داده شد ولی 
جزئیات آن تا سال 1900 مشخص نشده بود. اولین گزارش 
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اخیر  اپیدمی   .)11( بود   1950 سال  در  متحده  ایاالت  در 
سروتیپ 8 زبان آبی در اروپای مرکزی و شمالی بین سال های 
مناطق  در  بیماری  شیوع  شدیدترین  باعث   2008 تا   2006
عاری از بیماری در اروپا شد. این سروتیپ سابقًا تنها در آفریقا 
مشاهده شده بود ولی در سال 2006 در هلند، آلمان و بلژیک 
ولی  است  بیماری  از  عاری  کانادا  کشور  شد.  مشاهده 
تهاجم هایی توسط انتقال به وسیله باد از مرزهای جنوبی رخ 
داده است. در استرالیا از همین طریق تهاجم هایی از اندونزی 

رخ داده است. 

گونه های حساس: 

      تمام نشخوارکنندگان به عفونت توسط زبان آبی حساس 
ظاهر  گوسفندان  در  اغلب  بالینی  بیماری  ولی  می باشند 
در  مهلکی  بیماری  یک  آبی  زبان  ویروس  اثر  در  می شود. 
مشاهده  نیز   )White–tailed deer( سفید  دم  آهوی 
شده است )22(. گاو  نقش مهمی در اپیدمیولوژی زبان آبی 
بازی می کند به علت اینکه دوره ویرمی طوالنی دارد که با 
در  است  ذکر  به  الزم  است.  همراه  بالینی  تحت  عالئم 
اپیدمی های ایجاد شده توسط سویه  BTV-8 در اروپا گاوها 

حتی عالئم بالینی نیز نشان داده اند. 

      
بز کوهی آفریقایی و سایر نشخوارکنندگان وحشی، شتر سانان 
)Camelids(، بوفالوها و فیل نیز می توانند آلوده شوند. این 
ویروس می تواند به گوشتخواران نیز منتقل شود؛ به طور مثال 
در سگ ها، زبان آبی بدنبال استفاده از واکسن آلوده به ویروس 
زبان آبی گزارش شده است )7(. اینگونه تصور می شود که گاو 
و بز مخازن طبیعی BTV می باشند که به علت ایجاد عفونت 
)23(. نقش  است  مدت  طوالنی  ویروس  بالینی  تحت 
کم  بسیار  آبی  زبان  اپیدمیولوژی  در  غیرنشخوارکنندگان 

اهمیت است.  

)BTV( تصویر شماره 3: مخازن طبیعی ویروس زبان آبی

روش انتقال:

      بیماری زبان آبی مسری نبوده و تقریبًا بطور انحصاری و 
کولیکوئیدس ها  از  خاصی  گونه های  بوسیله  بیولوژیک 
می شود.  منتقل   )Diptera: ceratopogonidae(
به وکتورهای حشره، ویروس  وابسته  بیماری  بنابراین شیوع 
پاتوژن و نشخوارکنندگان حساس است. در حدود 1500 گونه 
از کولیکوئیدس ها در دنیا وجود دارد که تنها حدود 50 گونه 
حساس به عفونت با BTV می باشند و در انتقال بیماری زبان 
آبی دارای نقش می باشند. تنها کولیکوئیدس های ماده خون 
خوار هستند و بر روی میزان اصلی خود از جمله پرندگان و 
پستانداران تغذیه می کنند. محل اصلی بدن حیوانی که مورد 
تهاجم آنها قرار می گیرد، ناحیه سر و گردن است. گزش آنها 
همراه با یک واکنش ازدیاد حساسیت است )24(. دمای بهینه 
برای فعالیت آنها بین 13 تا 35 درجه سانتیگراد است )25(. 
ویروس موجود در سلول های خونی خورده شده، سلول های 
دستگاه گوارش ناقل را آلوده کرده و تکثیر می یابد و سپس به 
غدد بزاقی آزاد می شود. ویروس سپس از طریق بزاق به میزبان 
اصلی منتقل می  گردد. به نظر می رسد انتقال عمودی ویروس 
از ناقل بالغ به الرو رخ نمی دهد )11(. به طور کلی طول عمر 
کولیکوئیدس بالغ در بین گونه های مختلف از یک تا سه و نیم 
بالغ شدن براساس  تا  از تخم  ماه متفاوت است و زمان نمو 
شرایط محیطی حدود سه هفته می باشد )26(. یک زمستان 
سرد یا تابستان خشک بطور مشخصی تعداد وکتورها و خطر 

ایجاد بیماری را کاهش می دهد. 

      انتقال ویروس زبان آبی در طول وعده های بعدی بعد از 
عفونی شدن اولیه رخ می دهد و طی یک فاصله 15-10 روزه 
در دمای c25° برای ایجاد تعداد کافی ویروس قابل انتقال 
برای  کولیکوئیدس ها  گزش  توانایی   .)27( است  نیاز  مورد 
انتقال ویروس بطور مشخص تحت تاثیر دمای محیط، رطوبت 
محیط و میزان ریزش باران فصلی است. در مناطقی معتدل 
پیک فعالیت گزش این ناقلین در بهار و پاییز است )28و29(. 
این ناقلین حداکثر یک مسافت 2 کیلومتری را می توانند پرواز 
کنند ولی به علت سایز کوچک )3-1 میلی متر( به سادگی 
تا 700  این طریق  از  و  منتقل شوند  باد  از طریق  می توانند 

کیلومتر می توانند جابجا شوند )30(.

جغرافیایی  منطقه  اساس  بر  وکتورها  این  اصلی  گونه        
و  آسیا  از   C.imicola آفریقا  در  می شود.  تعیین  متفاوت 
 ،C.nudipalpis  ،C.imicola خاورمیانه 
C.orientalis ، C.fulvis ،C.obsoletus و در اروپای 
شمالی  و  مرکزی  اروپای  در  و   C.imicola جنوبی 
غالب   C.dewulfi و   C.pulicaris  ،C.obsoletus

می باشند )7(.
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تصویر شماره 4: یکی از وکتورهای ویروس زبان آبی 
)C.imicola(

       منی گاو نر نیز می تواند ویروس را منتقل کند ولی تنها زمانی 
آلوده می شود که نر تخمی )Bull( ویرمیک باشد و اسپرم حاوی 
سلول های سفید یا قرمز خون باشد. انتقال BTV از جفت نیز 
سگ ها  و  گوسفند  گاو،  در  که  است  انتقال  دیگر  روش  یک 
از  ویژه ای  روش  یک  اخیراً  )31و32و33(.  است  شده  گزارش 
انتقال در نشخوارکنندگان شرح داده شده است که شامل خوردن 
جفت فتوس گاوی آلوده به BTV است )34(. انتقال ویروس از 

طریق آغوز نیز گزارش شده است )35(. 

ریسک فاکتورهای میزبان

توسط  به عفونت  تمام گونه های نشخوارکنندگان        گرچه 
BTV حساس اند، بیماری زاترین استرین ها باعث بیماری بالینی 
اکثر  در  عفونت  که  حالی  در  می شوند؛  گوسفند  در  اولیه  بطور 
عالمت  بدون  بطور  وحشی  نشخوارکنندگان  و  بزها  گاوها، 
ویروس   8 سروتیپ  می ماند.  باقی   )Asymptomatic(
سایر  ولی  شود  گاو  در  شدید  بالینی  عالئم  باعث  می تواند 
استرین ها بطور تحت بالینی باقی می ماند یا عالئم خفیفی ایجاد 
کننده  تکثیر  و  مخزن  میزبان  عنوان  به  گاو  بنابراین  می کنند؛ 

مطرح بوده و میزان باالیی از ویرمی را دارد. 

      تمام نژادهای گوسفندان حساس به عفونت اند که در این 
بین نژادهای با پشم ظریف اروپایی حساس ترین نژادها نسبت به 
بیماری بالینی شدید می باشند. در حالی که بز با آنکه نسبت به 
عفونت حساس است ولی ندرتًا عالئم بالینی را نشان می دهد. در 
 White Tailed( بین نشخوارکنندگان وحشی، آهوی دم سفید
Deer( و بز کوهی )Pronghorn Antelopes(بسیار به 

عفونت حساس اند و عالئم بالینی را نشان می دهند )38و39(. 

میزان واگیری و مرگ و میر

      زمانی که بیماری در یک گله برای اولین بار رخ می دهد، 
دام ها  از  درصد    50–  75 در  است  ممکن  بالینی  عالئم  بروز 

 20–50  )Mortality( میر  و  مرگ  میزان  و  شود  مشاهده 
درصد است. شیوع های رخ داده در قبرس و اسپانیا منجر به 70 
درصد مرگ و میر در گله های درگیر شده است. میزان باالیی از 
تلفات زمانی رخ می دهد که یک استرین جدید به یک منطقه 
وارد می شود. در شیوع رخ داده در 2008– 2006 توسط سروتیپ 
8 زبان آبی میزان واگیری 32-0درصد گزارش شد. میزان مرگ 
سال  در  گاو  در  اروپا  در  در  آبی  زبان   )Mortality( میر  و 
2006، 0/15 درصد و در 2007، 0/27 درصد بود. این میزان در 
سال 2008 متعاقب واکسیناسیون به 0/04 درصد رسید )36و40(. 
میزان مرگ و میر در گوسفندان17–0 درصد و در گاو4–0درصد 
گزارش شده است. در گزارشی در هلند تلفات حاصل از زبان آبی 

بر اساس سن دام های درگیر 1/4– 1/2 درصد گزارش گردید.

      در یک مورد در فرانسه در سال 2015 تنها یک رأس قوچ 
عالئم بالینی را نشان داد در حالی که سایر هم گله های قوچ، 
 8 سروتیپ  عامل  آزمایشگایی  بررسی های  از  پس  و  بوده  سالم 
کردن  سکانس  از  پس  است.  شده  داده  تشخیص  آبی  زبان 
مشخص شد ویروس در گردش قرابت نزدیکی با سروتیپ در 
 .)41( است  داشته   2006-2008 شیوع  در  فرانسه  در  گردش 
غیر  و  آبی  زبان  پیچیده  اپیدمیولوژی  علت  به  اینکه  نتیجه 
یکنواخت بودن جمعیت دامی اثرات اقتصادی ناشی از بیماری در 
میزان  و   )42( باشد  متفاوت  می تواند  کاماًل  مختلف  شرایط 
واگیری و مرگ و میر بر اساس گونه حتی نژاد، سروتیپ ویروس، 

برخورد قبلی و عوامل محیطی متفاوت است.

خسارات اقتصادی

      به طور کلی، خسارات اقتصادی ناشی از زبان آبی در دنیا در 
 .)42( است  شده  گزارش  دالر  میلیارد   3 حدود  در  سال  طول 
خسارات ناشی از هر بیماری در دام های اهلی شامل ضررهای 
و   )Losses in production( تولید  کاهش  از  ناشی 
است.   )Lost revenue( درآمد  رفتن  دست  از  و  هزینه ها 
تولید  از قبیل کاهش  قابل مشاهده  اول شامل خسارات  گزینه 
شیر، افزایش مرگ و میر، از دست دادن وزن بدن، کاهش میزان 
باروری، سقط، کاهش راندمان تولید گوشت و مرگ و میر است. 
در  محدودیت  ایجاد  واکسیناسیون،  هزینه  شامل  دوم  گزینه 

تجارت و دسترسی به بازارهای بین المللی است )42(.

پاتوژنز

      بعد از وارد شدن ویروس از طریق گزش پشه آلوده، ویروس 
از طریق سلول های دندرتیک از پوست وارد عقده های لنفاوی 
موضعی می شود که از این محل به عنوان محل اولیه تکثیر یاد 
ایجاد  و  شده  خون  جریان  وارد  محل  این  از  سپس  می شود، 
ویرمی اولیه می کند که باعث آلودگی ارگان های ثانویه مثل سایر 
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عقده  های لنفاوی، طحال و خصوصًا ریه ها می شود )43(.

      ویروس درآندوتلیوم عروق، ماکروفاژها و لنفوسیت ها 
عروق  به  آسیب  خصوصًا  عروقی  آسیب  می شود.  تکثیر 
کوچک، مسوول ایجاد عالئم بالینی بیماری زبان آبی است 
و آزاد سازی سایتوکاین ها و مدیاتورهای فعال کننده عروق 
خون  و  ادم  و  مویرگی  نشت  به  منجر  آلوده  سلول های  از 
ریزی می گردد )5(. ویرمی در حدود روز 3 قابل تشخیص 
بوده و پیک ویرمی همراه با لوکوپنی و تب است که اغلب 
7- 6 روز پس از عفونت ایجاد می شود. ویروس در گردش 
اختصاصی  آنتی بادی های  و  اینترفرون  شدن  ظاهر  با 

نوتراالیزان کاهش پیدا می کند.

اکثر  وسیله  به  وحشی  نشخوارکنندگان  و  گاو  در        
استرین های ویروس، آسیب سلول های آندوتلیال در حداقل 
به سلول خصوصًا  وابسته  به شدت  گاو  در  ویرمی  و  است 
اریتروسیت ها و پالکت ها می باشد. گرچه ویروس در داخل 
آنتی بادی های  از  ولی  نمی شود  تکثیر  اریتروسیت ها 
نوتراالیزان جریان خون محافظت می شود و اریتروسیت های 
آلوده محتمل است که برای طول عمر خود آلوده می باشند. 
به علت اینکه طول عمر اریتروسیت های گاوی طوالنی تر از 
اریتروسیت های گوسفندی است، ویرمی طوالنی تری ایجاد 

می کند )7(.

      ویرمی در گوسفند در حدود 54–14 روز و در بز 19-54 
روز طول می کشد )11(. در حالی که RNA ویروس می تواند 
علت  به  باشد.  تشخیص  قابل  عفونت  از  پس  روز   140 تا 
وابستگی ویروس به سلول های قرمز خون، ژنوم ویروس تا 
 RT–PCR با  گاو  در  روز  تا 220  و  در گوسفند  روز   100
Real time قابل تشخیص است. پاسخ ایمنی وابسته به 
سلول در مقابل ویروس زبان آبی می تواند گسترش ویروس 
در ارگانیسم را در اوایل عفونت کاهش دهد ولی نمی تواند 

ویروس را کامل از بین ببرد.

 عالئم بالینی

بالینی زبان آبی به دو صورت خود را ظاهر        بیماری 
می کند: 1( سندرم تولید مثلی، 2( زبان آبی که به صورت 
تب خون ریزی دهنده سیستمیک ویروسی است که چندین 
را  ریه  و  پوست  باالیی،  گوارش  را خصوصًا دستگاه  ارگان 
درگیر می کند )44و45(. در گوسفندان حساس اولین عالئم 
بالینی زبان آبی بعد از یک دوره انکوباسیون 7- 3 روزه و در 
این عالئم شامل  ایجاد می شود.  از موارد طوالنی تر  برخی 
برای  این تب  تا 41–40/5 سانتی گراد که  یک تب شدید 
از  پس  ساعت   48 حدود  و  داشته  ادامه  روز   5  -6 مدت 
شدن  قرمز  با  همراه  بزاق  و  بینی  ترشحات  دما،  افزایش 

مخاطات بوکال و بینی ظاهر می شود.

      ترشحات بینی موکوسی چرکی و اغلب حاوی خون 
می باشد. تورم و ادم لب ها، لثه ها، بالشتک دندانی و زبان رخ 
خونی  به  منجر  )دهانی(  بوکال  مخاط  شدن  جدا  می دهد. 
 )Lenticular( شدن بزاق می شود. زخم های نکروتیک گرد
خصوصًا در اطراف زبان ایجاد می شود که متورم و ارغوانی 
رنگ است ولی اغلب اینگونه نمی باشد. پرخونی و زخم نیز 
در محل اتصال لب ها در پاپیل های گونه ای و اطراف مقعد 
و  دام سخت می شود  برای  بلع  روند  دیده می شود.  فرج  و 
ممکن  دیسانتری  و  اسهال  و  می کند  پیدا  افزایش  تنفس 
است  ممکن  آبستن  میش  در  عفونت   .)11( دهد  رخ  است 
منجر به سقط، مومیایی شدن و تولد بره ضعیف گردد که 
حرکتی  اندام  ضایعات  است.   مادرزادی  نواقص  با  همراه 
شامل المیناتیس و التهاب بافت تاج سم است که منجر به 
زمانی  و  می گردد  زمین گیری  دام ها  از  برخی  در  و  لنگش 
می رود.  بهبودی  به  رو  دهانی  ضایعات  که  می شود  ایجاد 
ظاهر شدن باند قرمز ارغوانی تیره در پوست باالی تاج سم 
عالمت  یک   )Cronitis( سم  تاج  التهاب  نتیجه  در 

تشخیصی مناسب است. 

      کج شدن گردن )Wryneck( با چرخش سر و گردن 
به یک طرف در برخی از کیس ها به طور ناگهانی در حدود  
مستقیم  اثر  با  مرتبط  ظاهراً  که  شود  می  ایجاد   12 روز 
شدن  سفت  باعث  که  است  عضالنی  بافت  در  ویروس 
عضالت و ضعف می شود که می تواند منجر به بی اشتهایی 
گردد. همچنین تورم صورت همراه با التهاب شدید و افتادن 
گوش و پرخونی پوست بدون پشم دیده می شود و در برخی 
از گوسفندان کونژنکتیویت شدید که منجر به ریزش اشک 

شدید می شود نیز مشاهده می گردد.

      تصویر شماره 5: عالیم بالینی ویروس زبان آبی در 
گوسفند

در دام هایی که بهبود پیدا می کنند، یک دوره نقاهت 
طوالنی ایجاد می شود و برگشت به شرایط نرمال چند ماه 

زمان می برد. از دست دادن کامل یا جزئی پشم متداول 
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است و باعث خسارات فراوان اقتصادی به دامدار 
می شود. در گوسفند در مناطق انزوتیک بیماری از 
شدت بسیار کمتری برخوردار بوده و اغلب بدون 

عالمت است و دو سندرم رخ می دهد؛

 1- فرم ایجاد کننده سقط جنین که در آن واکنش 
تب زا با ضایعات موضعی همراه نمی شود. 

2- یک فرم تحت حاد که در آن ضایعات موضعی 
در حداقل است ولی الغری، ضعف و طوالنی شدن 

دوره نقاهت صورت می گیرد. 

      بز کمتر با زبان آبی آلوده می شود و ندرتًا عالئم 
ایجاد  عالئم  اگر  و  می دهد  نشان  را  بیماری  بالینی 
مالیم تر  بسیار  ولی  گوسفند  در  عالئم  مشابه  شود، 
است. در گاو اکثر عفونت ها بدون عالمت است گرچه 
شدیداً  گاو  در   8 سروتیپ  مثل  استرین ها  از  برخی 
عالئم  به  بی شباهت  گاو  در  عالئم  است.  بیماری زا 
نمی باشد.  درگیر  شدیداً  گوسفندان  در  شده  مشاهده 
از عالیم  تولید شیر  و کاهش  پستان  تورم  همچنین 

بیماری در گاوهای شیری می باشد )46و47(.

      نتیجه حاصل از عفونت جنین نشخوارکنندگان 
وابسته به سن است و باعث ایجاد ضایعات حفره دار 
در  مرکزی  عصبی  دستگاه  در   )Cavitation(
باعث  اولیه  مراحل  در  عفونت  که  حیواناتی می شود 
مرگ جنین و سقط نشده است. کارایی سیستم ایمنی 
افزایش  آبستنی  اواسط  آبی در حدود  زبان  به  نسبت 
پیدا می کند و جنین های عفونی شده در اواخر آبستنی 
می توانند ویرمیک و بدون هر گونه بد شکلی مغزی 
متولد شوند. آلوده شدن گاوها در اوایل آبستنی منجر 
به مرگ زودرس و جذب جنین می شود و سایر عواقب 
شامل سقط یا تولد گوساله های ناقص الخلقه و ضعیف 
هیدروآنسفالی  شامل،  مادرزادی  نواقص  است. 
 ، لی سفا و میکر ، )H y d r o e n c e p h a l y (
آرتروگریپوزیس، کوری و بد شکل شدن فک است. 

      عفونت زبان آبی در آهو )deer( یک بیماری 
بالینی و پاتولوژیک  حاد را ایجاد می کند که به طور 
 )Epizootic hemorrhagic disease(مشابه
در آهو است و با چندین خون ریزی در سراسر بدن 
وحشی  نشخوارکنندگان  بین  در  می شود.  مشخص 
سفید  دم  آهوی  آبی  زبان  به  گونه  حساس ترین 

دچار  درگیر  دام  است.   )Whit Tailed Deer(
و  می شود  بدن  سراسر  در  گسترده ای  ریزی  خون 
اسهال خونی، ادم سر و گردن و ترشحات بینی خونی 

را نشان می دهد )7(.

ضایعات کالبد گشایی: 

      گوسفندان تلف شده از زبان آبی صورت و گوش 
و  منخرین  در  را  دلمه  و  خشک  اکسودای  و  متورم 
ملتحمه نشان می دهند. نوار تاج سم پر خون است و 
مخاط دهان اغلب سیانوتیک و هموراژیک بوده و با 
اروزیون و اولسر همراه است که اغلب زبان و ناحیه 
دندانی را درگیر می کند و گاهی به شکمبه و شیردان 
ترشحات  جلدی  زیر  بافت  در   .)7( می کند  نفوذ  نیز 
تونیکای  در  می شود.  مشاهده  سر  ناحیه  در  ژالتینی 
داخلی شریان ریوی و حتی آئورت خون ریزی مشاهده 
خون  و  متورم  لنفاوی  غده های  و  طحال  می گردد. 
ریزی دهنده است و در ریشه زبان، پرده آبشامه، کلیه 
و دستگاه گوارش )خصوصًا در محل اتصال ایلئوم به 
 )Petechiae( و بافت های زیر جلدی پتشی )سکوم

مشاهده می شود.  

      عضالت اسکلتی و قلبی نواحی نکروتیک کوچکی 
تنفس  دستگاه  التهاب  عالوه  به  می دهند.  نشان  را 
آنتریت  و  پریکاردیت  پلوریت،  ریوی،  ادم  فوقانی، 
نکروپسی  ضایعات  گاو  در   .)48( می شود  مشاهده 
شامل زخم شدن گسترده در پوزه، مخاط دهان، سر 
پستان، رینیت و ترشحات موکوسی خونی، اپی فورا، 
تورم بافت اطراف چشم، ادم اندام های حرکتی، نکروز 
و زخم در بافت بین انگشتی است. در برخی از کیس ها 
پوست زخم شده و بلند می شود که همراه با یک دلمه 
و اکسودای خشک شده است. در برخی موارد نیز چین 
ایجاد  گردن  ناحیه  در  خصوصًا  پوست  در  کلفتی 

می گردد. 

تشخیص تفریقی

      در گوسفند شامل 1- تب برفکی، 2- طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک PPR، 3- آبله گوسفندی 

 ،BVD در گاو شامل 1- اسهال ویروسی گاوان      
،MCF 2- تب نزله ای بدخیم

 ،RP 3- طاعون گاوی 

70



4- ازدیاد حساسیت به نور، 

BPS 5- استوماتیت پاپوالر گاوان

IBR 6- رینوتراکئیت عفونی گاوان 

براساس عالئم  تنها  گاو  در  VS که  وزیکوالر  بیماری   -7 
تب  و  وزیکوالر  بیماری  بین  بتوان  که  است  مشکل  بالینی 

برفکی تفریق قائل شد. 

روش های تشخیصی

      در زبان آبی وجود 27 سروتیپ با ژنوم دو رشته ای خطی 
سازمان  دستورالعمل  اساس  بر  می کند.  مشکل  را  تشخیص 
تشخیص  روش های  بهترین   )OIE( دام  بهداشت  جهانی 

آزمایشگاهی بر اساس هدف به ترتیب ذیل می باشند )37(؛

  RT–PCR ،RT–PCR 1- مشخص کردن شیوع عفونت
real time و االیزای رقابتی

االیزای  واکسیناسیون  از  پس  ایمنی  سیستم  وضعیت   -2
 V.N رقابتی و

 real time – 3- تایید کیس های بالینی جداسازی ویروس
 RT–PCR ،RT–PCR 

V.N 4- اهداف ریشه کنی االیزای رقابتی و

5- عاری بودن یک دام از عفونت قبل از جابجایی دام  

 real time RT–PCR , RT–PCR و جداسازی ویروس 
V.N و االیزای رقابتی و

V.N 6- عاری بودن جمعیت از عفونت االیزای رقابتی و

     به طور کلی روش های آزمایش تشخیص به دو گروه 
تشخیص عامل  و تعیین پاسخ ایمنی تقسیم می شوند: نمونه 
مناسب برای جداسازی ویروس شامل خون لخته نشده از دام 
ویرمیک، لخته خون پس از جدا کردن سرم، طحال، عقده های 
است  بیماری  درگیری  محیط  اطراف  پشه های  و  لنفاوی 

)7و8و11(.

پیشگیری و کنترل

      درمان اختصاصی برای دام های دچار زبان آبی وجود 
با  موضعی  وشوی  شست  شامل  عالمتی  درمان  ندارد. 
محلول های ضدعفونی کننده ضعیف است که تا حدودی در 
بهبود کمک می کند. گوسفندان درگیر بایستی داخل جایگاه 
نگهداری شوند و از محیط بیرون خصوصًا از آفتاب سوزان 
و  درمانی  مایع  از  حمایتی  درمان  جهت  و  شوند  محافظت 

کنترل عفونت های ثانویه استفاده گردد.  

کنترل ناقلین

      از بین بردن کامل کولیکوئیدس ها غیر ممکن است ولی 
با این حال، این امکان پذیر است که جمعیت پشه ها تا میزان 
غیر مؤثر شدن کاهش یابد. جهت جلوگیری از تهاجم دام ها 
توسط پشه  ها که عموماً در شب خون خواری می کنند دام های 
حساس را در طول شب در داخل اسطبل نگهداری کنید و به 
عالوه در راستای محافظت حیوانات داخل اسطبل می توان 
یک  یا  ریز  مش های  از  اسطبل  های  پنجره  و  درب  جهت 
گرفته  قرار  کش  حشره  مواد  در  ور  غوطه  که  توری  پارچه 

است، استفاده شود )51(. 

      روش جایگزین دیگر شامل جابجا کردن دام ها از محل 
تولید مثل  و  استراحت  بردن محل  بین  از  یا  فعالیت پشه ها 
 C.pulicaris, C.obsoletus, پشه ها است. گونه های
ارگانیک  مواد  از  غنی  مرطوب  زمین های  در   C.imicola
و  زهکشی  بایستی  مناطق  این  بنابراین  می کنند؛  مثل  تولید 
خشک شوند )52(. روش دیگر استفاده از مواد با مسمومیت 
)مثل  سنتتیک  Pyrethroidها  مثل  پستانداران  در  کم 
این  که  است  فن والرات(  و  پرمترین  سیفلوترین،  دلتامترین، 
مواد یک حفاظت را برای 5-3 هفته ایجاد می کنند و می تواند 
دام ها   .)11( شوند  استفاده  مخصوص  گوش  پالک های  در 
آیورمکتین  تجویز  از  استفاده  طریق  از  می توانند  همچنین 
تزریقی بطور داخل جلدی یا زیر جلدی محافظت شوند )52(.

واکسیناسیون

      زمانی که بیماری وارد یک منطقه می شود، واکسیناسیون 
از  واکسیناسیون  است.  رضایت بخش  کنترلی  روش  تنها 
عفونی شدن جلوگیری نمی کند ولی در کاهش خسارات در 
مثل  کنترلی  اقدامات   .)54( است  مؤثر  سطح  پایین ترین 
کنترل  منطقه  در  دام  جابجایی  در  محدودیت 
)Controlzone( با قطر 150 کیلومتر و کنترل ناقلین با 
اثر  بیماری  رخداد  از  جلوگیری  در  حشره کش ها  از  استفاده 
است.  گرفته  انجام  دیر  خیلی  اینکه  یا  نداشته  خاصی 
Serotype–( سروتیپ  خاص  آبی  زبان  واکسن های 

Specific( است؛ بنابراین قبل از استفاده از آن در هر منطقه 
در  گردد.  مشخص  محیط  در  موجود  سروتیپ های  بایستی 
حال حاضر دو نوع واکسن کشته و زنده تخفیف حدت یافته 
وجود دارد )54،55و56(. در حال حاضر واکسن های تخفیف 
حدت یافته در آفریقای جنوبی، ایاالت متحده و سایر کشورها 
عوارض  یافته  حدت  تخفیف  واکسن های  می شود.  استفاده 
اتحادیه  کشورهای  در  می کند.  ایجاد  نیز  را  شدیدی  جانبی 
یافته  حدت  تخفیف  واکسن های  از  شیوع  اوایل  در  اروپا 
از  نوع  این  از  استفاده  از سال 1998  ولی پس  استفاده شد 

واکسن جای خود را به واکسن کشته داد )57(.
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      تصویر شماره 6: واکسیناسیون بر علیه ویروس زبان آبی 
در گاو و گوسفند

اهداف اصلی استراتژی واکسیناسیون در زبان آبی 

 1- جلوگیری از بیماری بالینی 

2- کاهش گسترش و گردش ویروس BT برای ایجاد امکان 
ریشه کنی در یک کشور یا منطقه 

مناطق  بین  حساس  دام های  خطر  بی  جابجایی  امکان   -3
درگیر زبان آبی و مناطق عاری از زبان آبی 

واکسن زنده تخفیف حدت یافته

      واکسن های متفاوتی در اروپا پس از ظهور زبان آبی در 
اروپا استفاده شده است. واکسن های MLV برای سروتیپ های 
زیادی در دسترس است و در کشورهای متفاوتی در خارج از 
اروپا در حال استفاده است. این واکسن ها با پاساژهای مختلف 
طور  به  و  است  شده  تولید  بافت  کشت  در  فیلد  ایزوله های 
تیپیک باعث ایجاد یک پاسخ آنتی بادی قوی می شوند که به 
است.  میزبان  در  تکثیر  در  واکسن  ویروس  توانایی  علت 
واکسن های MLV ارزان بوده و می توانند ایمنی محافظتی را 
بعد از یک بار تلقیح ایجاد کند و این واکسن ها ثابت شده است 
که در جلوگیری از ایجاد بیماری بالینی مؤثر است )58و59(. با 
این اوصاف این واکسن ها اشکاالت بالقوه و ثابت شده ای نیز 
دارند. از جمله این که می توانند باعث ایجاد بیماری با شدت های 

متفاوت در نژادهای متفاوت گوسفند شوند )57و60(.

می شود،  ترجمه   MLV واکسن های  در  که  ویروسی        
می تواند به فرم ویروالنت برگشت کند و یا ژن های ویروس 
 wild-type وحشی  تیپ  ژن های  به  ناقلین  در  واکسن 
بازآرایی )Reassort( کنند که باعث می شود استرین واکسن 
پاتوژنیک و عفونی کننده شود و در پایان با این نوع از واکسن ها 
امکان تفریق بین دام واکسینه و درگیر به عفونت طبیعی وجود 

ندارد )57و61(.

      یکبار مایه کوبی توسط این واکسن برای ایجاد محافظت 
حداقل برای یک سال کافی است )56و62( ولی این واکسن ها 
اثر بخشی خود را در دمای باالی 35 درجه سانتی گراد از دست 
می دهند و یک محافظت ضعیفی را بر علیه سروتیپ هترولوگ 
زبان آبی ایجاد می کنند. نگرانی اصلی در خصوص استفاده از 
این واکسن ها به علت ایجاد عالئم بالینی، سقط، کاهش تولید 
ناقص  ایجاد  و  قوچ ها  در  اسپرم  موقتی  کیفیت  شیر، کاهش 
الخلقه زایی در میش های آبستن است )62(. بدین علت زمان 
واکسیناسیون در میش ها 15-9 هفته قبل از قوچ اندازی است 
)55و56(. مطالعات صورت گرفته بر روی واکسن زنده تخفیف 
حدت یافته نشان داد که آنتی بادی در گوسفند قبل از روز 10 
پس از واکسیناسیون ظاهر می شود و به بیشترین میزان خود 
در حدود 4 هفتگی می رسد و ایمنی زائی به خوبی برای بیش 

از یک سال ادامه دارد. 

      واکسیناسیون در اواخر آبستنی خطر سقط و در اوایل یا 
اواسط آبستنی خطر اثرات تراتوژنیک بر جنین را دارد )5(. در 
این واکسن ها امکان خطر برگشت به حدت پس از پاساژ در 
ژنتیکی  بازآرایی  به علت  استرین جدید  ایجاد  و  زنده  موجود 
وجود دارد. با این وجود از این واکسن ها نیز استفاده می شود؛ 
ایجاد  خوبی  ایمنی زایی  کشته  واکسن های  که  علت  این  به 

نمی کنند )8و11(.

      بنابر دستورالعمل OIE، واکسن زنده تخفیف حدت یافته 
نبایستی قابلیت برگشت به حدت داشته باشد و بایستی فاقد 
تخفیف  ایجاد  برای   .)8( باشد  واکسینه  دام  از  انتقال  قابلیت 
حدت، ویروس در شرایط آزمایشگاه 40 بار یا بیشتر در کشت 
سلولی پاساژ داده می شود. در جهت تهیه واکسن مناسبت ترین 
ولی  یافته  تکثیر  کمی  میزان  به  که  است  ویروسی  ویروس، 
ایمنی حفاظتی مناسبی را ایجاد کند. واکسن های MLV در 
کشورهایی از جمله آفریقای جنوبی، آمریکا، ایتالیا، بلغارستان، 
استرائیل، فرانسه، هند، ترکیه و اسپانیا مورد استفاده قرار گرفته 

است )63(.

 (inactivated v.) واکسن های کشته

عنوان یک  به  در 1975  بار  اولین  واکسن های کشته        
ویروس کشته کامل ایجاد شد. کشتن ویروس توسط گرما و 
یا توسط روش های شیمیایی غیر   )U.V( اشعه ماوراء بنفش 
 binary ethylenimine &( ویروس  کردن  فعال 
hydroxylamine( انجام شده است. یک واکسن بر علیه 
از  بعد  فیلد  شرایط  در  شده  استفاده  واکسن  اولین   BTV-2
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ظاهر شدن زبان آبی در اروپا بود )64(. سپس یک واکسن 
کشته مونوواالن بر علیه BTV-4 و یک واکسن بی واالن بر 
و  پرتقال  اسپانیا،  در  و  شد  وBTV-4 ایجاد   BTV-2 علیه 

ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت )61و65(.

 Inactivated( واکسن های غیرفعال شامل کل ویروس      
مناسبی  بطور  اگر  و  است  بی خطر  بسیار   )whole virus
تولید شده باشند، می تواند بسیار مؤثر باشد )61(. این واکسن ها 
معایبی نیز دارند که شامل گران بودن و ایجاد ایمنی کوتاه تر 
است )57(. این واکسن ها اگر به خوبی تولید شوند، می توانند 
ایجاد ایمنی قابل اعتماد و مطلوبی را برای طول زمان مناسبی 
ایجاد کنند. این واکسن ها از ایجاد بیماری بالینی در میزبان های 
حساس جلوگیری می کنند و از خسارات ناشی از بیماری نیز 
جلوگیری به عمل می آورند )14(. در حال حاضر واکسن های 
بی واالن بر علیه سویه های BTV-4 و BTV-2 و مونوواالن 
BTV-9 در دسترس  BTV-8 و   ،BTV-1 حاوی سروتیپ 
است. ایمن بودن واکسن های کشته بر روی گوسفند انجام 

گرفته و مشاهده شده که اثرات نامناسبی ندارد )37(.

معایب واکسن کشته:

1- حفاظت فقط مختص همان سروتیپ است. 

2- اثر بخشی واکسن های کشته ممکن است ناکافی باشد؛ 
لذا نیاز به واکسیناسیون یادآور دارد. 

در  واکسیناسیون  میزان  ویروس  گسترش  توقف  برای   -3
جمعیت بایستی بیش از 80 درصد باشد. 

4- واکسیناسیون ممکن است به علت سرم مثبت شدن در 
حیوانات واکسینه منجر به محدودیت در تجارت شود.  

سه نوع واکسته کشته )CZv ،Fort Dodge و مریال( در 
ایمنی  ایجاد  همگی  و  است  شده  استفاده  گوسفند  و  گاو 
مناسبی کرده و سطح ایمنی با واکسن یادآور افزایش یافته 
است و در محل تزریق نیز عوارض کمتری ایجاد کرده است. 
نمی شود.  سقط  ایجاد  باعث  واکسن  از  نوع  این  همچنین 
سلول های  تعداد  و  شیر  تولید  روی  منفی  اثر  کشته  واکسن 

سوماتیک نیز نداشته است )52(.

تا  آنتی بادی و  ایجاد  از 7 روز  بعد        واکسن های کشته 
را  تیتر  واکسن  دوم  دز  می کند.  پیدا  افزایش  تیتر   14-21
افزایش بیشتری می دهد. به علت سخت بودن ایجاد شرایط 
کنترل شده برای بررسی برگشت به حدت ویروس واکسن در 
جایگزینی  روش  واکسینه  دام  و  ناقل  بین  ویروس  سیکل 
وجود دارد که مورد تأیید نیز قرار گرفته که بدین منظور از دام 
واکسینه در فاز ویرمیک خون گرفته می شود و 5-3 بار در 

مشاهده  به حدتی  برگشت  اگر  می شود.  داده  پاساژ  گوسفند 
نشد، شانس برگشت به حدت در شرایط فیلد بسیار کم است 
کشته  و  زنده  واکسن های  از  هیچ  در  حاضر  حال  در   .)37(
امکان تفریق دام واکسینه و آلوده به بیماری )DIVA( وجود 

ندارد.

واکسن های جدید

این واکسن ها نیز از روش مشابه واکسن های کشته یا تخفیف 
حدت یافته استفاده می کنند؛

تغییر  از لحاظ ژنتیکی  BT  که  از ویروس های  1- استفاده 
یافته اند.

 2- استفاده از وکتورهای نوترکیب برای بیان پروتیئن های 
 BTV ایمونوژنیک

3- استفاده از خود پروتیئن های ایمونوژنیک برای ایجاد پاسخ 
ایمنی )53و66و67(

      از جمله سایر واکسن های نسل جدید برای BTV، واکسن-
توسط  شده  ایجاد  واکسن های  ناقل،  داخل  نوترکیب  های 
 ،)Single Cycle( ویروس های با توانائی یک سیکل عفونی
 Virus Like( واکسن های ساب یونیت و اجزا مشابه ویروس
عفونی  سیکل  یک  با  واکسن های  است.   )Particle
یا   )Disabled Infectious Single Cycle(
 Disabled( دام  یک  کننده  عفونی  واکسن های 
Infectious Single Animal( با استفاده از تکنولوژی 
ژن  یک  روش  این  در  است.  شده  تولید  معکوس  ژنتیک 
ضروری توسط مهندسی ویروس خارج می شود و یک ویروس 
واکسن با توانایی یک بار تکثیر در دام یا سلول هدف ایجاد 
و  شده  تولید   VP-6 بدون   )DISC(واکسن یک  می شود. 
مشخص شده که ایجاد حفاظت بر علیه عفونت تجربی ایجاد 

می کند )68و69(. 
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سروتیپ ها و شرایط موجود در کشورهای مختلف

      22 سروتیپ از 27 سروتیپ ویروس زبان آبی از آفریقای 
غالب  سروتیپ های  جنوبی  آفریقای  در  است.  شده  جدا  جنوبی 
شامل 6 -1، 8، 11 و 24 است و سروتیپ های 9، 10، 12، 13، 
16 و 19 هر فصل مشاهده می شود ولی از فراوانی کمتری برخودار 
مشاهده  اسپورادیک  بطور   18 و   15  ،7 سروتیپ های  و  است 

می شود. 

      در شمال آمریکا سروتیپ های 2، 10، 11، 13 و 17 اندمیک 
است )70(. از سال 1999 جدایه هایی که قباًل مشاهده نشده بود، 
ظاهر شد که شامل 1، 3، 5، 6، 9، 12، 14، 18، 19، 22 و 24 
است. در مجموع در ایاالت متحده 16 سروتیپ از سال 1950 تا 
بحال جدا شده است. اینگونه معتقدند که اکثر این سروتیپ ها از 
آمریکای شمالی و حوزه کارائیب توسط کولیکوئیدس ها به وسیله 

بادهای موسمی یا طوفان منتقل شده است. 

      تا سال 1998 سروتیپ های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11 
و 16 در اروپا گسترش یافته بود )71(. قبل از سال 1998، 11 
شیوع از BTV در اروپا دیده شده است که اکثراً به علت سروتیپ 
های 1، 2، 4، 9 و 16 در کشورهای اطراف حوزه مدیترانه بوده 
شد  باعث  آبی  زبان   2005 تا   1998 سال های  بین   .)72( است 
بیش از یک میلیون گوسفند دچار مرگ یا حذف شوند که به علت 
و  آفریقایی  کشور  سه  و  اروپایی  کشور   12 در  بیماری  شیوع 
اسرائیل بود )73(. در سال 2006 سروتیپ 8 بطور غیر منتظره ای 
در شمال اروپا در کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه، لوگزامبورگ 
در  نیز  سروتیپ  دو   ،2008 سال  در  کرد.  پیدا  گسترش  هلند  و 
اروپای شمالی تشخیص داده شد که شامل سروتیپ 6 در هلند و 
استرین های  از  دو سروتیپ  هر  که  بود  بلژیک  در   11 سروتیپ 

در  واکسیناسیون   2005 سال  از  قبل  بود.  شده  ایجاد  واکسن 
کشورهای درگیر فقط توسط واکسن ویروس زنده تخفیف حدت 
یافته انجام می شد و تنها گوسفندان واکسینه می شدند ولی بعد از 
سال 2005 واکسن کشته در دسترس قرار گرفت و گاو و بز نیز 

شامل برنامه واکسیناسیون قرار گرفتند.

      پس از وارد شدن به اروپا، ویروس از طریق جابجایی حشرات 
باد به سمت جنوب و شمالی شرقی منتقل شد. در سال  توسط 
2008 گسترش جغرافیای زبان آبی در شرق توسط واکسیناسیون 
متوقف شد و موارد ایجاد شده در محل اولیه گسترش بیماری در 
مرکز اروپا به دلیل ایمنی حاصل از عفونت طبیعی و واکسیناسیون 
از تمام  ناشی  تعداد شیوع های  از سال 2008  بعد  یافت.  کاهش 
سروتیپ های BTV در اتحادیه اروپا از 1118 مورد در 2009 به 

120 مورد در 2010 کاهش یافت )71(. 

 ،BTV-6 اروپا شامل:  در  آبی  زبان        سروتیپ های جدید 
اوایل  و   2008 اواخر  در   )TOV(  BTV-25 و   BTV-11
به   BTV-16 از  پراکنده ای  2009 گزارش شده اند. شیوع های 
حالت عفونت همزمان با BTV-8 در یونان رخ داده است و نیز 
باعث تلفات در گاو در اسرائیل شده است )74(. سکانس کامل 
ژنوم ویروس زبان آبی و منشاء ژنتیکی این سروتیپ ها در اروپا 
مشخص  گرفته  انجام   25 و   11  ،6 سروتیپ  تشخیص  از  قبل 
گردید سروتیپ های 1، 9 و 16 با منشاء خاورمیانه 2، 4 و 8 با 
منشاء جنوب آفریقا و سروتیپ 1 با منشا شمال آفریقا بوده است 
)75(. در حال حاضر در اروپا واکسن کشته برای سروتیپ های 1، 

2، 4 و 8 وجود دارد.

     تعداد 10 سروتیپ 23، 21، 20، 16، 15، 9، 7، 3، 2 و 1 در 
استرالیا از حشرات یا گاوهای از لحاظ بالینی سالم جدا شده است؛ 
نشده  استرالیا گزارش  از  آبی در گاوها  زبان  بالینی  بیماری  ولی 
است. به عالوه بیماری بالینی در گله های تجاری گوسفند یا بز به 
علت اینکه آنها از وکتورها که به طور تیپیک در شمال استرالیا 

قرار دارند جدا می باشند، گزارش نشده است )6(. 

      چندین سناریو واکنش در صورت رخداد بیماری در اروپا وجود 
دارد؛ 

1- ایجاد سه منطقه محدودیت، محافظت و پایش در شعاع محل 
درگیری

2- افزایش آگاهی دامداران 

3- واکسیناسیون

4- مانیتورینگ و پایش دام ها 
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5- حذف دام های آلوده 

6- محدودیت در جابجایی دام، الشه، تخمک، جنین و منی

7- محدودیت در صادرات

8- کنترل حشرات 

ابتدا یک  از مشکوک شدن به زبان آبی  اروپا پس        در 
منطقه پایش و مراقب در اطراف محل رخداد بیماری احتمالی 
ایجاد می کنند که هر گونه ورود و خروج دام، تخمک، منی و 
و  موافقت  صورت  در  تنها  و  می شود  محدودیت  دچار  جنین 
دریافت مجوز حمل بهداشتی امکان جابجایی وجود دارد. در 
صورت تأیید بیماری یک منطقه محدودیت ایجاد می شود که 
شعاع  )با   )Protection zone( محافظت  منطقه  شامل 
حداقل 100 کیلومتر( و یک منطقه پایش )با شعاع حداقل 50 
هرگونه  و  می شود  ایجاد  محافظت(  ناحیه  از  پس  کیلومتر 
خارج  به  جنین  و  تخمک  منی،  حساس،  دام های  جابجایی 
منطقه محدودیت ممنوع است؛ مگر تحت لیسانس )یا گواهی 
بهداشتی( تا به این صورت خطر گسترش بیشتر محدود گردد. 
اروپا  اتحادیه  کمیسیون  توسط  بهداشتی  گواهی  این  شرایط 

اعالم شده است. 

      جابجایی دام های حساس تحت شرایط ذیل امکان پذیر 
است:

1- زمانی که سروتیپ یا سروتیپ های مشابهی هر دو منطقه 
روز  در  را  بیماری  بالینی  عالئم  دام  و  باشد  کرده  آلوده  را 

جابجایی نشان ندهد.

2- جابجایی در داخل یا بین منطقه پایش و محافظت

      بر اساس توصیه دستورالعمل اتحادیه اروپا، واکسیناسیون 
سروتیپ  با  و  کشته  واکسن  توسط  تنها  اختیاری  یا  اجباری 
درگیر صورت می گیرد و یک روش کنترلی مناسب و مؤثر بوده 
است. اگر واکسن کشته در دسترس نمی باشد، واکسیناسیون با 
واکسن زنده تخفیف حدت یافته در شرایط خاصی در منطقه 
ولی  است  پذیر  انجام   )Protection zone( محافظت 
هیچگونه واکسن زنده تخفیف حدت یافته ای در منطقه پایش 

یا خارج از آن نبایستی استفاده شود. 

      پس از آنکه بعد از گذشت یک سال شواهدی در پایش ها 
از وجود سروتیپ های ویروس در منطقه محدودیت در فصل 
فعالیت حشرات دیده نشده به طور موقتی منطقه محدودیت به 
اعالم  برای  می شود.  شناخته   )Free( عاری  منطقه  عنوان 
عاری بودن از بیماری باید دو سال از رخداد بیماری بگذرد که 
در این 2 سال نبایستی شواهدی از چرخش ویروس در دوره 
فعالیت ناقلین مشاهده شود. در اتحادیه اروپا پس از مشکوک 
شدن به زبان آبی بررسی دامپزشکی بایستی توسط دامپزشکان 

دولتی صورت پذیرد. در صورت عدم تأیید بالینی بیماری در 
برای  آزمایشگاه  به  نمونه  ارسال  به  مبادرت  مشکوک  موارد 

تأیید یا رد بیماری صورت می گیرد.

      اطالعات جمع آوری شده توسط بازرس دامپزشکی در 
گله های مشکوک شامل موارد ذیل است:

1- جمع آوری اطالعات مربوط به تمام دام های بطور بالینی 
درگیر، تلف شده و دام های نرمال به همراه گونه آنها 

واکسن های  و  مصرفی  داروهای  گله،  دامپزشکی  سابقه   -2
مصرف شده 

3- تاریخچه هر گونه جابجایی دام های حساس به زبان آبی 
به یا از گله در 60 روز گذشته و در گله های مجاور 

4- محل های احتمالی تولید مثل حشرات 

      در نهایت پس از تأیید آزمایشگاهی زبان آبی با بررسی های 
در  کردن  سکانس  با  و  مشخص  ویروس  سروتیپ  مولکولی 

نهایت تشابه ویروس با سروتیپ های موجود تعیین می گردد.

      در منطقه ای که زبان آبی تأیید شد، موارد زیر نیز بررسی 
می شود: 

1- بررسی کالبدگشایی، 2- ضدعفونی و پاکسازی، 3- بررسی 
به  ویروس  ورود  تخمینی  زمان  تعیین  جهت  اپیدمیولوژیک 
گله، 4- جمع آوری حشرات و بررسی های آزمایشگاهی برای 
بررسی نوع حشره موجود در منطقه درگیر بیماری، 5- کشتار 
دام های حساس یا امحاء که در آن صورت بایستی نسبت به 
بیماری توسط  اینکه  به  با توجه  اقدام گردد.  جبران خسارات 
دام های حساس غیر محتمل  منتقل می شود، حذف  حشرات 
است که در جلوگیری از پیشرفت بیماری کمک شایانی کند. 
بررسی های هواشناسی جهت احتمال و مسیر گسترش بیماری 
بررسی  مورد  بایستی  روزانه  بطور  باد  بوسیله  توسط حشرات 

قرار گیرد )71(. 

شرایط کشورهای اطراف ایران  از لحاظ بیماری زبان آبی

      شیوع سرمی به روش االیزا توسط Yousef و همکاران 
گزارش  درصد   54/1 سعودی  عربستان  در   2012 سال  در 
گردید. همچنین شیوع سرمی در جنوب ترکیه توسط Gur و 
در  و  درصد   29/5 نمونه   684 در   2008 سال  در  همکاران 
پاکستان در سال 1997 در 380 نمونه 48/4 درصد گزارش 
و   Lunderrold توسط  قزاقستان  در  سرمی  شیوع  شد. 

همکاران در سال 2004، 23 درصد گزار شده است )76(. 

      در ترکیه اولین گزارش شیوع زبان آبی مربوط به سال 
1977 در استان Aydin از قسمت غربی ترکیه بوده است. 
بیماری بین سال های 1977 تا 1979 گسترش پیدا کرده و در 
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بودند،  اژه  با دریای مدیترانه و دریای  استان هایی که هم مرز 
و  گوساله ها  از  نمونه هایی  در  بیماری زا  عامل  گردید.  آندمیک 
گوسفندان جدا گردید و سپس سروتیپ ها تعیین شد و بررسی های 
اپیدمیولوژیک نشان داد نه تنها گوسفند بلکه بز و گاو نیز در این 
پشه  اصلی  ناقل  بررسی ها  این  در  بوده اند.  درگیر  شیوع ها 
کولیکوئیدس از نوع  C.imicola مشخص گردید. شیوع های 
غیر قابل انتظاری در استان Edrine در شمال غربی ترکیه در 
1999 رخ داده است. آخرین مورد در آگوست سال 2000 بروز 
نمود و سروتیپ های گزارش شده شامل 9 و 16 بود و تشخیص 
ویروس  جداسازی  و  سرولوژی  بالینی،  یافته های  اساس  بر 

صورت پذیرفته است. 

      در سال 2018 در ترکیه سروتیپ 8 با تشخیص بالینی و 
تأیید آزمایشگاهی باعث تلفات در گوسفندان شده است که در 
این  در  که  داده  رخ  رأس   214 ظرفیت  با  گوسفند داری  یک 
درگیری میزان واگیری و مرگ و میر به ترتیب برابر 23 درصد 
و 10/28 درصد گزارش گردیده است و با انجام اقدامات از جمله 
واکسیناسیون 5800 رأس گوسفند، کنترل ناقلین، ضدعفونی و 
قرنطینه بیماری تحت کنترل قرار گرفت. در ترکیه 90 درصد از 
نشخوارکنندگان کوچک نسبت به BTV سرم مثبت می باشند 
)77(. جهت تعیین میزان سروکانورشن و سروتیپ های شایع در 
 RT–PCR استان بلوچستان پاکستان توسط االیزای رقابتی و
از 876 رأس گوسفند و بز ظاهراً سالم خون گیری گردید. شیوع 
کلی 47/26 درصد گزارش گردیده است و سروتیپ 8 شایع ترین 
سروتیپ با میزان 26 درصد از کل سروتیپ های جدا شده و پس 

از آن سروتیپ 9 و 2 با شیوع برابر با7/31 درصد بودند )78(.

sero–( سروپرولنس  بررسی  یک  در   2018 سال  در        
specific( زبان آبی در پاکستان 50 درصد گزارش شد که در 
درصد   42/8 بزها  در  و  درصد   56/6 سرمی  شیوع  گوسفندان 
گزارش شد )79(.    در خصوص تفاوت شیوع سرمی BTV در 
گوسفندان و بز گزارش شده است که گوسفندان در مقایسه با بز 
شیوع باالتری را دارند )80(. این مسئله در مطالعه ای در پاکستان 
در  دیگر  مطالعه  یک  در  که  حالی  در  گرفت  قرار  تأیید  مورد 
بزها  نصف  حدود  در  سرمی  شیوع  گوسفندان  بومی  نژادهای 
در  سرمی  شیوع  نیز  دیگری  مطالعه  در  است.  شده  گزارش 
پایین تر بود؛  با بزها  گوسفند در خصوص زبان آبی در مقایسه 
تفاوت ها  این  است  بدیهی  درصد.  برابر85/2  در  درصد   74/3
می تواند به علت شرایط محیطی متفاوت، محل انجام مطالعه و 
غربی(  )توپوتایپ های  آبی  زبان  ویروس  باشد.  نمونه  سایز 
BTV-  ،BTV-8W و   BTV-4W و   BTV-7W

BTV-26 در سال  و  از عمان  16W در طول سال 2009 

2010 در کویت تشخیص داده شد )50(.

بررسی های صورت گرفته در کشور

      موقعیت استراتژیک ایران آن را به یک منبع بالقوه و با 
موقعیت  از  غیر  می کند.  تبدیل   BTV استرین های  اهمیت 
جغرافیای کشور حضور پشه های کولیکوئیدس به عنوان ناقلین 
صورت  کارهای  بیشتر  است.  اهمیت  با  نیز  آبی  زبان  ویروس 
گرفته در کشور به صورت بررسی های سرواپیدومیولوژیک بوده 
است که برخی از این کارها و یافته های حاصل از آنها در ادامه 

اشاره می شود:

      این بیماری بر حسب گزارش میزبان و ناقل، در مناطق 
مختلف ایران از جمله نقاط مرزی و مرکزی گزارش شده است. 
در یک مطالعه توسط کیوانفر و افشار در سال 1353 وجود پاتن 
ضد ویروس زبان آبی در 2921 رأس از دام های ذبح شده در 
فراوانی  و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  شیراز  و  تهران  کشتارگاه 
پادتن در سرم گوسفندان با روش ژل دفیوژن 7/6 درصد گزارش 
شده است )76(.  شیوع سرمی زبان آبی در 7 شهرستان استان 
اصفهان در 874 رأس گوسفند و بز به روش االیزای رقابتی در 
سال 1387 بررسی گردید که تعداد 451 نمونه )51/6 درصد( 
مورد  گله   109 سرولوژیک  بررسی  این  در  شد.  ارزیابی  مثبت 
نمونه برداری قرار گرفت و میزان شیوع در گله ها از 36 درصد تا 
100 درصد گزارش شده است. در این مطالعه بیشترین میزان 
موارد مثبت در بهار گزارش شد )81(. همچنین در این بررسی 
بین مناطق اکولوژیک و بین جنس نر و ماده اختالف معنی داری 
گزارش نشد. در بررسی دیگری توسط حسن پور و همکاران در 
سال 2008 میزان شیوع سرمی زبان آبی توسط روش االیزای 
رقابتی در آذربایجان شرقی بر روی 832 نمونه خون گوسفند از 
تفاوت  شد.  گزارش  درصد   76/4 استان  شهر   17 در  گله   90
معنی داری در میزان آنتی بادی در دو جنس نر و ماده مشاهده 
نگردید و باالترین شیوع سرمی در شهرستان بناب، چاریماق و 
اهر با 100 درصد گزارش شد و در بین شهرستان های استان 
درصد   18/7 با  تبریز  در  شیوع  ترین  پایین  شرقی  آذربایجان 

گزارش گردید )3(. 

      در مطالعه دیگری در سال 2012 توسط خزری و همکاران 
در استان ایالم میزان آنتی بادی بر علیه زبان آبی در 237 نمونه 
خون میزان )43/8 درصد( را توسط روش االیزای گزارش کرد. 
در این بررسی قطعه 7 ویروس در 3 نمونه خون توسط روش

 Nested–PCR و RT–PCR ثابت گردید. همچنین در 
این بررسی مشخص گردید که ژنوم جدا شده شباهت فراوانی با 
استرین های جدا شده از اروپا، ایاالت متحده و آفریقا دارد. ویروس 
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به عنوان سروتیپ BTV-4 ترکیه گزارش شد )26و82(. 
با  ویروس جدا شده  میزان شباهت  از سکانس کردن  پس 
توپوتایپ های  با  و  درصد  غربی28–95  توپوتایپ های 

شرقی67–81 درصد گزارش شد. 

بررسی دیگر در سال 2010 توسط جعفری        در یک 
شورجه در آذربایجان غربی مشخص گردید از 1153 نمونه 
خون گوسفندان استان، 34/7 درصد توسط االیزا به وسیله 

پاتن ضد ویروس زبان آبی مثبت بودند )26و83(.

      در یک مطالعه دیگر که توسط خزری در استان های 
شمال غربی کشور در 2013 سال به وسیله االیزای رقابتی 
نتایج  انجام شد،  آبی  زبان  علیه  بر  بادی  آنتی  یافتن  برای 
حاکی از مثبت بودن سرم 40/87 درصد از گوسفندان بود و 
غربی،  آذربایجان  استان  در  سرمی  شیوع  میزان  بیشترین 
آذربایجان شرقی، کردستان و ایالم گزارش شد که در کل از 
سرمی  لحاظ  از  درصد   40/87 شده  اخذ  خون  نمونه   756

مثبت بود )26(. 

در مطالعه ای دیگر که توسط ایمان دار و همکاران در سال 
1393و با هدف بررسی میزان آلودگی سرمی گوسفندان به 
آذربایجان غربی  استان  منطقه خوی  در  آبی  زبان  ویروس 
انجام گرفت، از تعداد 200 سرم اخذ شده، تعداد 134 سرم 
معادل 67 درصد دام ها از نظر سرمی مثبت بودند و میزان 
)به  بود  نر  گوسفندان  از  بیشتر  میش ها  در  سرمي  آلودگي 
ترتیب 69/37 درصد و 57/50 درصد( ولي از نظر تجزیه و 
تحلیل آماري، اختالف بین دو جنس نر و ماده معني دار نبود. 
میزان  باالترین  سال   3-4 گروه  سني،  گروه هاي  نظر  از 
آلودگي را دارا بودند که بر اساس آنالیز آماري، بین رده هاي 
سني مختلف از نظر ابتالء به آلودگي سرمي ویروس زبان 

آبي اختالف معني داري وجود داشت )2(.

      در یک مطالعه دیگر در استان فارس در سال 2012 
توسط محمدی و همکاران از 200 نمونه سرمی اخذ شده در 
13 گله 73/5 درصد از نمونه ها در مورد وجود آنتی بادی بر 

علیه ویروس زبان آبی مثبت بودند )84(. 

      در یک مطالعه دیگر توسط Oryan و همکاران در 
خصوص شیوع سرمی زبان آبی در جمعیت گوسفند و بز در 
جنوب ایران گزارش کردند از 1010 نمونه خون اخذ شده از 
گوسفندان و بزهای استان فارس در سال های 2011–2010 
توسط االیزای رقابتی )76/4 درصد( نمونه ها مثبت بود که 
در 85/3 درصد از 190 نمونه خون بزها و 74/4 درصد از 
آبی  زبان  علیه  بر  بادی  آنتی  گوسفندی  خون  نمونه   820

مشاهده شد )85(. 

      در مطالعه دیگری توسط مظفریدر گله  های بز جنوب 

شرقی کشور در 2012 شیوع سرمی 67/7 درصد از لحاظ 
پادتن بر علیه ویروس زبان آبی توسط االیزای رقابتی از بین 

93 نمونه خون گزارش شد )86(. 

      در مطالعه دیگری در استان خوزستان در سال 1391 
توسط نوروزی کیا و همکاران از 556 نمونه خون اخذ شده از 
سرمی  شیوع  خوزستان  استان  شهرستان های  گوسفندان 
55/9 درصد گزارش شد. در این بررسی بیان شد که شانس 
در  سرمی  شیوع  و  می رود  باال  سن  افزایش  با  عفونت 
ترتیب 47/8  به  آن  بدون  و  دارای سابقه سقط  گوسفندان 
درصد و 55/7 درصد می باشدکه معنی دار نبوده است. در این 
مطالعه ارتباط معنی داری بین شروع سرمی و جنس مشاهده 

نشده است )76(. 

بررسی  یک  در   1386 سال  در  همکاران  و  بکایی        
سرولوژیکی بیماری زبان آبی در گله های گوسفند آذربایجان 
گله های  از  شده  تهیه  سرم  نمونه   605 مجموع  از  غربی 
ویروس  پادتن ضد  نظر  از  دیفوزیون  ژل  روش  با  گوسفند 
زبان آبی مورد آزمایش قرار گرفت که در 328 نمونه )63/1 

درصد( واکنش مثبت مشاهده شد )1(.

شناسایی  اساس  بر  گرفته  صورت  بررسی های 
آنتی ژن در کشور

قسمت  های  براساس  مولکولی  تشخیص های  اخیراً        
مختلف ژنوم زبان آبی )L3, M6, S7, S10( به عنوان 
روش مرسوم و سریع مورد قبول قرار گرفته است )1(. در 
در  در سال 2012  و همکاران  توسط عظیمی  بررسی  یک 
اردبیل،  غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان  استان های 
 EDTA کردستان و فارس تعداد 310 نمونه خون حاوی
آبی جمع آوری  زبان  بیماری  به  از گوسفندان مشکوک  که 
 Real  RT-PCR روش  توسط  بررسی  این  در  گردید. 
 time بر روی قطعه L1( 1 یا ژن پلی مراز( ویروس زبان 
پرایمرهای  از  بررسی  این  در  گرفت.  صورت  بررسی  آبی 
بررسی  این  در  گردید.  استفاده  غربی  و  شرقی  توپوتایپ 
توسط RT–PCR تنها 14 نمونه مثبت تشخیص داد شد 
نمونه   58  Real time  RT–PCR روش  توسط  و 
روش  به  نزدیک   Nested PCR حساسیت  بود.  مثبت 
Real time PCR گزارش شد و نقش زمان نمونه برداری 
نیز بسیار مهم اعالم شد. بهترین زمان برای نمونه برداری و 
موفقیت در جداسازی ویروس در مرحله تب دار بیماری است. 
در  مثبت  نمونه  پایین ترین  و  باالترین  بررسی  این  در 
بود  درصد(   3( کردستان  و  درصد(   17( شرقی  آذربایجان 
)87(. در بررسی دیگری توسط خزری و همکاران 2012 که 
نتایج  شد،  انجام  گوسفندان  روی  بر  کردستان  استان  در 
در  االیزا  روش  توسط  درصد   51/8 از شیوع سرمی  حاکی 
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روی 135 تعداد نمونه خون بود و قسمت S7 ژنوم ویروس نیز در نمونه های مثبت در االیزا توسط روش RT–PCR و 
Nested–PCR مورد بررسی قرار گرفت که در این بین یک نمونه مثبت اعالم گردید که پس از بررسی های سکانس 
ژنی مشخص شد این مورد مثبت قرابت زیادی با سروتیپ BTV-4 ترکیه دارد. در این بررسی بیان گردید که باالترین 
شیوع بیماری در شرق استان )بیجار( و شمال استان )دیواندره( بود که احتمااًل به علت وجود حشرات زیاد در این مناطق باشد 

 .)49(
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مقدمه:
پروتئین یکی از گروه های اصلی مواد غذایی انسان است. 
منابع  به  نیاز  جمعیت  افزایش  دلیل  به  اخیر  های  دهه  در 
پروتئینی با کیفیت بهتر وسالم تر بیش از گذشته احساس می 
جایگاه  از  دامی  پروتئینی  های  فرآورده  وسایر  گوشت  شود. 
)یخچالي محمد،  برخوردار هستند  انسان  تغذیه  در  ای  ویژه 
1389: 12-5(. در ایران همه ساله مقادیر متنابهی از تولیدات 
و فرآورده های دامی بنا به دالیل مختلف نابود می شوند و 
این خسارات  بروز  در  انگلی  بیماری های  میان نقش  دراین 
بسیار چشمگیر می باشد)فرهادی امین، 1390 : 521-528(. 
بنابراین با توجه به ارزش تغذیه ای کبد ) غنی از آهن و محل 
ذخیره برخی ویتامین ها( از زمان پرورش دام تا رسیدن آن 
برای مصرف مراحل متعددی طی می شود که درصورتی که 
کننده  مصرف  برای  را  خطراتی  شود  غفلت  مراحلی  هر  در 
ایجاد می کند)جمشیدی )2020(: 18-11(. معمولترین عوامل 
هپاتیکا،  فاسیوال  شامل  گوسفند  کبد  کننده  آلوده  انگلی 
دیکروسلیوم دندرتیکوم و اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد
 )فرهادی امین،1390: 521-528(.                                          

موارد و روش کار:
در این مطالعه  تعداد 5784 راس  گوسفند و بز که طی 
یک بازه زمانی یکساله ) از ابتدای بهار لغایت پایان زمستان 
)استان کرمان(  بم  دام شهرستان  در کشتارگاه  سال 1399( 
ذبح گردیدند و کبد دامهای کشتاری مورد بررسی قرار گرفت 
و در این مطالعه در مرحله اول بررسی ظاهری و ماکروسکوپیک 
با مشاهده و مالمسه کلیه،  لوب ها و سطوح انجام پذیرفت و 
بطوریکه کیست های هیداتید براحتی قابل رویت و مالمسه 
کردن هستند و کبدهای مبتال به کیست هیداتید اغلب دارای 
اندازه های متفاوت بودند که هم در  یا چند کیست در  یک 
سطح قابل رویت بودند و بعضا به درون عمق پارانشیم نفوذ 
به  آلودگی  بررسی  منظور  به  کبد  بازرسی  در  و  بودند  کرده 
مجاری  که  کبد  ناف  قسمت  در  شکافی  ابتدا  ترماتودها 
صفراوی فراوانی دارد داده شد و سپس با وارد کردن فشار بر 
روی پارانشیم کبد در دوطرف محل برش انگل ها در صورت 

وجود آلودگی از لومن مجاری صفراوی و پارانشیم کبد خارج 
می شدند)جمشیدی )2020(:11-18(.

نتیجه گیری: 
از   مورد   222 تعداد   در  هیداتید  کیست  بررسی   دراین 
دهم  هشت  و  )سه  شد  مشاهده  وبز  گوسفند  مورد   5784
درصد(، انگل فاسیوال هپاتیکا در 17 مورد ) سه دهم درصد( ، 
دیکروسلیوم دندریتیکوم در 43 مورد ) هفت دهم درصد( و 
درصد(  دهم  )یک  مورد   6 در  تنیاکولیس  سرکوس  سیستی 
به  )5 درصد(  تعداد 288 مورد کبد  مشاهده گردید  و جمعا 
علت آلودگی های انگلی ضبط گردید و بیشترین فراوانی را در 

بین آلودگی های انگلی هیداتیدوز تشخیص داده شد.
بحث: 

در مطالعه که مشابه تحقیق فوق در سال های 1388و 
و  فر  امین  توسط  ارومیه  دام  صنعتی  کشتارگاه  در    1389
انجام  بز کشتاری  و  بر روی 9000 الشه گوسفند  همکاران 
پذیرفت، تعداد 2246 کبد به علت آلودگی های انگلی ضبط 
گردید و بیشترین آلودگی را دیکروسلیوم دندریتیکوم به خود 

اختصاص داد )فرهادی امین، 1390 : 521-528(.
 در مطالعه ای دیگر طی یک بررسی یکساله در سال  1388 
در کشتارگاه صنعتی دام همدان توسط یخچالي محمد، قبادي 
و490  گوسفند  راس   2590 تعداد  گرفت،  صورت  کیومرث 
راس بز کشتاری مورد بررسی قرار گرفتند که کیست هیداتید 
در  درصد  دهم  نه  و  شش  با  ودیکروسلیوم  درصد   13/7 با 
گوسفند و دیکروسلیوم با شش و یک دهم درصد وفاسیوال با 
داشتند  را  فراوانی  بیشترین  بز  در  درصد  دهم  وچهار  پنج 

)یخچالي محمد، 1389: 5-12(.
همچنین طی مطالعه ای که توسط جمشیدی در کشتارگاه 
روی  بر  غربی  آذربایجان  استان  میاندوآب،  شهرستان  دام 
که  گردید  ضبط  کبد  مورد   226 بز  و  گوسفند  راس   1041
دیکروسلیوم با تعداد 94 مورد بیشترین آلودگی انگلی مشاهده 

شده تشخیص داده شد )جمشیدی )2020(: 11-18(.
نتایج مطالعه ما از حیث باال بودن میزان آلودگی هیداتیدوز 
نسبت به دیگر آلودگیهای انگلی با تحقیق صورت گرفته در 
جمعیت گوسفندی کشتارگاه دام همدان مشابه است لکن با 
مقایسه مطالعات فوق با مطالعه حال حاضر می توان نتیجه 
گیری نمود که میزان آلودگی دام ها در نقاط مختلف کشور با 
یکدیگر متفاوت است و از الگوی یکسانی پیروی نمی کند که 
و  انگل  تکاملی  سیر  به  وابسته  و  منطقی  موضوع  این  البته 
وجود شرایط زیستی در منطقه می باشد. حضور انگل و حلزون 
میزبان واسط آن در منطقه ارتباط مستقیم با شرایط جوی از 
شرایط  سایر  و  بارندگی  میزان  رطوبت،  حرارت،  درجه  قبیل 
اکولوژیک دارد)فرهادی امین، 1390 : 528-521(.با توجه به 
بودن  زئونوز  ماهیت  به  نظر  تحقیق،  این  از  حاصله  نتایج 
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آلودگی های انگلی اشاره شده و همچنین آسیب های اقتصادی در کاهش راندمان تولید دام، پیشنهاد می گردد اقداماتی از قبیل 
آموزش دامداران وآشنایی ایشان با آلودگی های انگلی اشاره شده، تغییر در روش های سنتی دامداری ها و نگهداری اصولی دام 
ها به ویژه در منطق عشایری، بهینه کردن خدمات دامپزشکی، درمانهای ضدانگلی دامهای اهلی و همچنین سگ های نگهبان 
و صاحب دار و همچنین کنترل سگ های ولگرد و آگاهی بخشی به دامداران درخصوص تامین علوفه از مکانهای مورد تایید و 

مراقبت شده بایستی در اهداف تعریف شده سازمان دامپزشکی قرار گیرد.    
تصاویری از مشاهده کیست های انگلی ) هیداتید و سیستی سرکوس تنیا کولیس( در کبد گوسفند - 

کشتارگاه دام بم

    

تصاویری از مشاهده ترماتود های انگلی ) فاسیوال هپاتیکا و دیکروسلیوم ( در کبد گوسفند - کشتارگاه دام بم

           
منابع مورد استفاده : 

1 -   فرهادي امین، حبیبیان رضا و همکاران )1390( بررسي آلودگي هاي انگلي کبدهاي ضبط شده گوسفندان 
کشتارگاه صنعتي ارومیه، نشریه پاتوبیولوژي مقایسه اي ایران، پاییز , 1390 دوره  8)جدید( , شماره3  ) پیاپي 34(  از صفحه 

.521-528
) کیست  انسان ودام  انگلهای مشترک  به  آلودگی  )1389( بررسي شیوع  2- یخچالي محمد ,قبادي کیومرث 
همدان  صنعتی  کشتارگاه  در  شده  کشتار  دامهای  در  وسارکوسیستیس(  کبدی  هیداتید،ترماتودهای 
درسال1388، مجله علمی علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان ،پاییز 1389  ,دوره17  ، شماره  3  از صفحه 

.5-12
3- جمشیدی )2020( بررسی کشتارگاهی عوامل انگلی ضبط کبد گوسفند، کشتارگاه میاندوآب، آذربایجان 

غربی، مجله تحقیقات علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دوره 12 شماره 1 ، صفحه 11-18.
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رخداد فرم حاد بیماری سورا در گله شتر نژاد 
آمیخته دو کوهانه و تک کوهانه  از استان قم

سید محمد بارانی کارشناس اداره کل دامپزشکی استان قم ، 
هیئت مدیره انجمن علمی بیماری های داخلی دامهای بزرگ 

ایران

smbarani@yahoo.com پست الکترونیکی 

های  بیماری  مراقبت  و  بررسی  کارشناس  احمدی  علیرضا 
دامی ، اداره دامپزشکی شهرستان قم

کل  اداره   ، مرکزی  آزمایشگاه  کارشناس  جوانشیر  علی   
دامپزشکی استان قم

 مقدمه :

بیماری سورا یک بیماری عفونی است که توسط تاژک داری  
بنام تریپانوزوما ایجاد می گردد . 

این بیماری بعنوان مهمترین و شایعترین بیماری در گله های 
شتر ایران و استان قم بحساب می آید . بیماری در ایران بومی 
از  و  رفیعی  توسط  بیماری  تشخیص  گزارش  اولین  و  است 
مناطق کویری بیم قم و ورامین در سال 1314 بوده است . 
عامل بیماری در مناطقی که مگس های خونخوار وجود دارد 

شایع می باشد.  

گزارش مشاهدات و نتایج:  

در خرداد ماه 1400 در بررسی های اپیدمیولوژیک و معاینات 
بالینی گله 50 نفری شتر نر پرواری واقع در روستای سراجه 
بیماری  های  نشانه   ، قم  شهرستان  قنوات  بخش  توابع  از 
الغری پیشرونده همراه با تلفات مشاهده گردید .گله درگیر 
شترهای نر جوان یک تا دو ساله ای بوده که از یکماه قبل از 
.گله  بود  گردیده  پرواربندی خریداری  مجاور جهت  روستای 
شامل 40 نفر شتر تک کوهانه و 10 نفر شتر آمیخته نتاج نر 

دو کوهانه و ماده تک کوهانه بوده است .

بنابر بر اظهارات دامدار ، گله مذکور علیرغم تغذیه مناسب و 
بیماری  دچار  آمیخته  نژاد  جوان  شترهای  نفره  ده  گروه  لی 
مزمن و الغری پیشرونده گردید ، و لی شترهای تک کوهانه 
مشکلی خاصی را نشان ندادند .بر اثر بیماری مذکور تمامی ده 
نفر شتر آمیخته درگیر شدند و بر اثر ابتال به بیماری تعداد 4 
نفر تلف گردید ولی گروه 40 نفره شترهای جوان تک کوهانه 

از نظر بالینی سالم بودند .

شترهای بیمار عالئم ، تب 39/8درجه ، کنجنکتیویت ، ریزش 
اشک ، کم اشتهائی ، ضعف و بی حالی ، تحلیل رفتن کوهان 
و  مخاطات  پریدگی  رنگ   ، پاها  و  شکم  زیر  نواحی  ادم   ،

زمینگیری را نشان دادند .

در کالبد گشائی بعمل آمده عالئم الغری مفرط ، دهیدراتاسیون 
، زردی مخاطات ، تورم و پرخونی عقده های لنفاوی پیش 
پاها  و  شکم  زیر  نواحی  در  ژالتینه  مایعات  تجمع   ، کتفی 
مشاهده گردید .باتوجه به روند بیماری و گزارش وقوع بیماری 
 ، مذکور  منطقه  شتر  های  گله  در  قبل  های  سال  در  سورا 
بیماری مورد ظن سورا اعالم  گردید و در جهت تشخیص 
قطعی بیماری اقدام به تهیه اسمیر خون از تمامی شتر های 
آمیخته و 5 نفر شتر تک کوهانه سالم نمونه برداری بصورت 
یاخته  تک  حضور  آمده  بعمل  آزمایش  در   . گردید  راندم 
تریپانوزوما اوانسی در اسمیر و خون های )الیه بافی کت (

آزمایش شده مورد تائید قرار گرفت.  

در  بیماری  تاریخچه  به  توجه  نتیجه گیری : با  و  بحث 
های  مگس  حضور   ، اپیدمیولوژیک  های  یافته   ، منطقه 
خونخوار در منطقه ، یافته های بالینی ، یافته های آزمایشگاهی 
داده شد.  بیماری سورا تشخیص  یافته های کالبد گشائی  و 
و  بیماری  حاد  بالینی  فرم  به  آمیخته  شترهای  ابتال  به  نظر 
رخداد عفونت بدون عالئم بالینی در شترهای نژاد تک کوهانه 
، بنظر می رسد حساسیت نژاد آمیخته به فرم بالینی بیماری 
سورا نسبت به نژاد تک کوهانه بیشتر بوده لهذا ضروری است 
تا مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود .با توجه به نبود 
گزارش وقوع بیماری سورا در شترهای آمیخته در استان قم 
اولین گزارش رخداد فرم  بعنوان  این گزارش   ، و کل کشور 
بالینی بیماری سورا در شتر های نژاد آمیخته در استان قم و 

ایران بحساب می آید.
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گزارش یک مورد الشه بز با آلودگی شدید به 
سنروس گایگری در کشتارگاه دام بم

معاون  دامپزشکی،  عمومی  دکترای  جعفری  اهلل  حجت 
استان  دامپزشکی  کل  اداره  بم،  شهرستان  دامپزشکی 

کرمان
  hjveterinary@yahoo.comپست الکترونیکی 
مسعود اسدی پور کارشناسی ارشد بیوشیمی ، رئیس دامپزشکی 

شهرستان بم، اداره کل دامپزشکی استان کرمان 
  asadimasoud78@ gmail.comپست الکترونیکی 
اداره کل  زهره وکیلی دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناس 

دامپزشکی استان کرمان، اداره کل دامپزشکی استان کرمان 
  zohrevakili1363@gmail.comپست الکترونیکی

مقدمه:
زئونوتیک می  بیماری  بیماری چرخش( یک   ( سنروزیس 
باشد که تحت عنوان سنروس سربرالیس) مرحله متاسستودی 
 Shahrzad( شود  می  نامگذاری  سپس(  مولتی  تنیا  انگل 
خانواده  از  انگل  یک  سپس  مولتی  تنیا   .)Azizi, 2019
روده  در  آن  نهایی  میزبان  بطوریکه  است  تنئیده  سستودهای 
مرحله  و  کند  می  زندگی  سانان  سگ  دیگر  و  سگ  کوچک 
الروی یا کیستیک این سستود با نام سنروس سربرالیس تعریف 
می شود و این کیست بیشتر سیستم عصبی مرکزی به خصوص 
در مغز گوسفند، بز و گاهی اوقات گاو را درگیر کرده و موجب 

بروز عالئم عصبی در دام می شود
.)H. Oge, S. Oge, 2012(

به وسیله   تخم های دفع شده همراه مدفوع گوشتخواران 
میزبان های واسط، بطور معمول در چراگاه خورده می شوند. 
انکوسفرهای موجود در تخم در روده کوچک از آن خارج می 
شوند، دیواره روده را سوراخ می کنند و از راه کبد وارد جریان 
عمومی خون می شوند و بسیاری از آنها در اینجا متوقف شده 
و از بین می روند. الرو تمایل خاصی به مخ و نخاع دارد اما 
ممکن است به سایر اندامها نیز برود )گریسی جوزف، 1388: 
312-319(. بیشترین تمایل انگل در گوسفندان در مغز و در 
احتمال  اخیراً  هرچند  و  باشد  می  مغز  بافت  از  درخارج  بزان 
تشکیل کیست در بافت مغز بز و خارج از بافت مغز در گوسفند 
غیر  بافت  در  کننده  ایجاد  انگل  حال  این  با  است  شده  تایید 
سنروس  گوسفند  در  و  گایگری  سنروس  را  بز  در  مغزی 

  .)Shahrzad Azizi, 2019(اسکریابینی می نامند
 ارائه گزارش:

ماهه   18 نر  بز  الشه  مورد  یک  در   1399 سال  بهار  در 

کشتاری در کشتارگاه دام بم تعداد بسیار زیادی کیست از انگل 
اشاره شده مشاهده گردید، بطوریکه کیست ها در قسمت های 
مختلف الشه در بافت های عضالنی و پرده های سروزی و 
همچنین پرده های دیافراگم الشه به میزان زیاد مشاهده و به 
منظور بررسی بیشتر به محل سالن کالبد کشایی دامپزشکی بم  
منتقل گردید. در تصویر 1 و 2 تعدد و فراوانی کیست ها مشهود 

است.
تصویر 1- تصاویری از الشه  شدیداً آلوده به 

سنروس گایگری  - کشتارگاه دام بم
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 تصویر2 - تصاویری از  کیست های جدا شده از  
الشه شدیداً آلوده به سنروس گایگری - کشتارگاه 

دام بم

         
بحث و نتیجه گیری: 

همانطور که اشاره گردید الروهای عفونت زا در سایر اندام 
ها به صورت خفته یا دژنره در می آیند که در هر دو حالت ظاهر 
متر(  تا چهارمیلی  )یک  قطر  به  کانونهایی  به صورت  یا  نشده 
دارای ماده ی چرک مانند سبز رنگ که بعدها آهکی می شوند 
به ندرت کیست ها به طور اتفاقی در بین عضالت گوسفند و بز 
از جمله  فعال می شوند)گریسی جوزف، 1388: 319-312(.  
موارد مشابه گزارش شده می توان به گزارش عزیزی و همکاران 
درخصوص سنروزیس شدید زیرجلدی، عضالنی و احشایی در 
 Shahrzad Azizi,(نمود گزارش  ماهه   11 ماده  بز  یک 
و   H. Oge  توسط دیگر  مشابه  مورد  همچنین  و   )2019
همکاران در یک بز دو ساله در آنتالیا مشاهده نمودند که کیست 
 H. Oge, S. Oge,( ها در ناحیه کمر حیوان مشاهده گردید
2012( و مطالعه ای دیگر که توسط میران زاده و همکاران  بر 
روی 726429 راس گوسفند و بز در سال 1390 در کشتارگاه 
دام اصفهان انجام پذیرفت تعداد 254 راس گوسفند و22 راس 
بز کیست سنروس در عضالت و یافتهای زیر جلدی مشاهده 

گردید) میران زاده، 1393:15(.
لذا با توجه به اینکه سگ و سگ سانان به عنوان میزبان 
نهایی این انگل تلقی می شوند لذا بایستی به منظور قطع چرخه 
زندگی انگل اقداماتی از جمله امحاء صحیح و بهداشتی بافتها و 
الشه های آلوده را در کشتارگاه ها دنبال نمود و در خصوص این 
ارائه  دامداران  به  جامعی  و  کامل  های  آموزش  انگلی  بیماری 
شود و همچنین استفاده از داروهای ضد انگل جهت سگ های 
نگهبان وگله در واحدهای روستایی وعشایری که ارتباط نزدیکی 
دیگر  از   .)3 تصویر   ( دارند  پرورشی  بز  و  گوسفند  جمعیت  با 
اقدامات مفید مهم در کنترل این بیماری انگلی مهم می باشد 
که می طلبد سازمان دامپزشکی کشور نیز به این موضوع توجه 

جدی داشته باشد.

تصویر3 –تصویری از ارتباط نزدیک سگهای 
نگهبان با جمعیت دامی عشایر- شهرستان بم
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منابع مورد استفاده : 
 1-H. Oge, S. Oge, B. Gonenc, G. Ozbakis, C. Asti (2012) “Coenurosis in the lumbar
 region of a goat”: a case report: Veterinarni Medicina, 57, 2012 (6): 308–313.

2-  تالیف جوزف گریسی و همکاران و با ترجمه دکتر نوردهر رکنی وهمکاران )1388( کتاب بهداشت گوشت ، انتشارات 
دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد سوم، صفحه 319-321. 

3- هادی میران زاده، غالمرضا کریمی ، مهدی اسد ، علی سینا کریمی ، شهال ریواز  )1393( بررسی میزان سنوروس در 
عضالت بافت های زیرجلدی گوسفندها و بز های ذبح شده در کشتارگاه اصفهان، مجله بیماری های مشترک 

انسان و دام سال دوم شماره 1 صفحه 15.

 
4-Shahrzad Azizi, Mehdi Amirmohammadi, Reza Kheirandish, Saeidreza Nourollahifard 
)2019) “Severe subcutaneous, muscular and visceral coenurosis in a goat”: Iranian 
journal of veterinary science and tecnology, Published online: 2020- Feb- 12 page73-
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فارماکولوژی کاربردی دام های بزرگ
 تالیف : دکتر سید محمد فقیهی

 صفحه 1130
 چاپ اول بهار سال 1398 و دوبارتجدید چاپ در بهار وتابستان 1399

قیمت 320 هزارتومان

 کتاب فارماکولوژی و درمان شناسی جامع دامپزشکی
 تالیف : دکتر سید محمد فقیهی

 چاپ اول
 تعداد846 صفحه
 درزمستان 1399
 انتشارات سیمین

قیمت 250 هزار تومان
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تداخل ها، سازگاری ها و ناسازگاری های دارویی جامع دامپزشکی
 تالیف : دکتر سید محمد فقیهی

 چاپ اول 632 صفحه
 زمستان 1399

 انتشارات سیمین
 قیمت 200 هزار تومان

نسخه نویسی دارویی جامع دامپزشکی
 تالیف : دکتر سید محمد فقیهی

 چاپ اول
 صفحه 232

 زمستان 1399
 انتشارات سیمین
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یادی از شادروان
 دکتر حسین مرجانمهر استاد بخش آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی 

دانشگاه تهران

مرحوم دکتر سیدحسین مرجانمهر بعد از اتمام تحصیالت متوسطه در دبیرستان البرز، در سال 1361 وارد دوره ی دکتری 
عمومی دامپزشکی در دانشگاه تهران گردید و بعد از اتمام این دوره با کسب رتبه اول ورودی،  در سال 1368 در همین 
دانشگاه دوره ی دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی را زیر نظر اساتید صاحب نامی چون مرحوم دکتر رضا نقشینه و 
استاد دکتر ایرج سهرابی حقدوست آغاز نمودند. بعد از اتمام دوره ی تخصصی در سال 1375،  به عضویت هیئت علمی 
دانشکده دامپزشکی درآمدند و تا چند روز قبل، جامعه دانشگاهی مفتخر به حضور و استفاده از خدمات ایشان در گروه 

پاتولوژی دانشکده دامپزشکی بود. 

متانت و صبوری، تعهد و تدین، نظم، تواضع، خوشرویی و احترام خاص به همگان اعم از دانشجویان، کارکنان و اساتید، در 
کنار هوش و حافظه ی مثال زدنی در طول سال های حضور ایشان در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، باعث شد که 

همگان از ایشان به عنوان معلمی کم نظیر یاد کنند.

به گواه همکاران و دانشجویان، ایشان در گروه پاتولوژی عالوه بر انجام وظایف آموزشی به نحو احسن، خدمات علمی ارزنده 
ای در حوزه های پژوهشی و تشخیصی ارائه کردند. ایشان پایان نامه ها و طرح های پژوهشی متعددی را چه به عنوان 
استاد راهنما و چه در مقام استاد مشاور، راهبری کرده و نقش مهمی در توسعه ی تحقیقات بیومدیکال در مدل های حیوانی 
داشته است. سال ها فعالیت تشخیصی ایشان در گروه پاتولوژی و بخش کالبدگشایی بیمارستان های دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران، عالوه بر آموزش، ثمرات مهمی در ارتقای بهره وری تولید پروتئین دامی از طریق تشخیص و گزارش علل 

تلفات برای اقدامات پیشگیرانه و درمانی، داشته است. 

ایشان سال ها به عنوان پاتولوژیست مشاور سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، همکاری نزدیکی با موسسه واکسن و 
سرم سازی رازی داشته و نقش ایشان در نظارت بر بخش هایی از فرایند کنترل کیفیت تولید واکسن فلج اطفال، فراموش 
ناشدنی است. ایشان در مسئولیت های مدیریت کتابخانه دانشکده دامپزشکی و مدیریت گروه پاتولوژی، هم خدمات قابل 

توجهی به دانشگاه تهران ارائه کردند.

به هر حال، دانشگاه تهران معلمی که هم در اخالق و هم در علم و دانش کم نظیر بود را از دست داده است و این فقدان 

برای گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و جامعه دامپزشکی بسیار خسارت بار بوده است. 
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خبر و گزارش خبری
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اخبار مهم سازمان دامپزشکی در زمستان 1400

دیدار روسای سازمان دامپزشکی کشور و رئیس 
سازمان شیالت ایران 

سازمان  رئیس  دیدار  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
دستورالعمل های  تمام  برحذف  وی،  با  ایران  شیالت 
عنصر  که  خصوصی  بخش  پاگیر  و  دست  و  غیرضروری 

علمی و قانونی نداشته باشد تاکید کرد.

 دکتر »سید محمد آقامیری« رئیس این سازمان در دیدار 
دکتر »نبی اهلل خون میرزایی« رئیس سازمان شیالت ایران 
و  غیرضروری  دستورالعمل های  تمام  »حذف«  بر  وی،  با 
دست و پاگیر بخش خصوصی به استثنای موارد مورد تایید 
الزام عنصر قانونی و علمی تاکید کرد و  یا  مراجع جهانی 
سازمان  مدیران  از  سازمان  به  ورودش  بدو  در  گفت: 
دامپزشکی کشور خواسته است تا برای تمام فرایندها زمان 
مشخص تعیین شود که هم تالی فاسدها )پیامدهای منفی( 
برای  اجرایی  ریزی  برنامه  امکان  هم  و  برود  بین  از 
صد  حامی  اینکه  بیان  با  شود.وی  فراهم  سرمایه گذار 
درصدی بخش خصوصی در امور تصّدی گری است افزود: 
تنها وظیفه دولت نقش حاکمیتی است و در این رابطه در 
سازمان دامپزشکی کشور از صدور هرگونه دستورالعمل های 
آنی خودداری خواهد شد.رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
بر رویکرد حمایت صددرصدی و ویژه این سازمان از بخش 
خصوصی در تمام حوزه ها دفاع تمام قد کرد و افزود: کاهش 
هزینه تولید برای تولیدکنندگان در حیطه اختیارات سازمان 
به طور  اولویت هاست که  اهم  از جمله  دامپزشکی کشور، 

جدی پیگیری خواهد شد.

دکتر »نبی اهلل خون میرزایی« رئیس سازمان شیالت ایران 
رئیس  مثبت  رویکرد  از  استقبال  دیدار ضمن  این  در  هم 
سازمان دامپزشکی کشور نسبت به بخش خصوصی افزود: 
به  وابسته  شیالت  بخش  در  تولید  پایداری  که  آنجا  از 
سرمایه  از  مراقبت  لذا  است،  کشور  دامپزشکی  سازمان 

پرورش دهندگان و سرمایه گذاران شیالت ضرورتی اجتناب 
ناپذیر است.

وی با بیان اینکه همکاری نزدیک دو سازمان دامپزشکی و 
کرد:  تصریح  شد  خواهد  تولید  افزایش  به  منجر  شیالت 
رویکردهای سازمان شیالت ایران در برخی موارد به سمت 

مشاغل خرد و متراکم و پرورش ماهی در قفس است.

شناخت  »اصول  آموزشی  دوره  برگزاری 
اصول  بر  تاکید  با  وحش«  حیات  بیماری های 

کالبدگشایی و نمونه برداری

دوره آموزشی » اصول شناخت بیماری های حیات وحش« 
با  مطابق  برداری  نمونه  و  کالبدگشایی  اصول  بر  تاکید  با 
مدیریت  و  بهداشت  دفتر  استانداردهای OIE با همکاری 
بیماری های دام و مرکز ملی تشخیص و مطالعات کاربردی 
بیماری های  شناخت  اصول   « آموزشی  دوره  شد.  برگزار 
بیماری های  شناخت  اهمیت  به  توجه  با  وحش«  حیات 
حیات وحش در کنترل بیماری های دامی منتقله از حیات 
وحش در مرکز ملی تشخیص و مطالعات کاربردی برگزار 

شد.

با تاکید بر اصول کالبدگشایی و نمونه  این دوره آموزشی 
دفتر  همکاری  استانداردهای OIE با  با  مطابق  برداری 
بهداشت و مدیریت بیماری های دام و مرکز ملی تشخیص 
و مطالعات کاربردی در روز یکشنبه مورخ 5/10/1400 به 
دامپزشکی  کل  ادارات  همکاران  برای  وبیناری  صورت 
استان ها برگزار گردید .دکتر »محمد حبیبی« رئیس مرکز 
تشخیص و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور در 
خصوص اهم مباحث تدریس شده در رابطه با مباحث این 
دوره به خبرنگار ما گفت: با توجه به اهمیت اصول مواجهه 
با تلفات در حیات وحش و اصول کالبد گشایی در گونه های 
مختلف پستانداران حیات وحش در تشخیص بیماری ها و 
علل مرگ در حیات وحش، این موارد به صورت مفصل به 
تدریس  مصور  صورت  به  برداری  نمونه  اصول  انضمام 

گردید. 

با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  دیدار 
تشکل های بخش خصوصی دامپزشکی 
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تشکل های  با  دیدار  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
خصوصی فعال در حوزه دام، طیور و آبزیان، تأمین کنندگان 
خوراک دام، دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی و سایر فعالین  
سازمان  این  بودن  مصمم  از  دامپزشکی،  بخش  خصوصی 
برای افزایش سرعت در ارائه فرآیند خدمات دامپزشکی و 
مانع  و  زاید  و  پاگیر  و  دست  دستورالعمل های  تمام  حذف 
اینکه  مالحظات  با  خصوصی،  بخش  در  تولید  افزایش 
و  دنیا  معتبر  علمی  مبانی  پایه  بر  صادره  دستورالعمل های 

وجود عنصر قانونی در آن باشد، خبر داد. 

 دکتر » سّید محّمد آقامیری « رئیس این سازمان، در دیدار 
با تشکل های فعال در بخش دام، طیور و آبزیان و تأمین 
نقش مهم  بر  دامپزشکی؛  بیولوژیک  مواد  و  دارو  کنندگان 
نظارت بهداشتی این سازمان در تمامی فرآیند تولید، تاکید 
کرد و افزود: این به معنای برنامه ریزی سازمان دامپزشکی 
کشور برای حضور در بخش تولید نیست، بلکه به مفهوم » 
برای   » تولید  استمرار   « و   » سرمایه گذاری  از  حمایت 
تولید و  را در چرخه  سرمایه گذارانی است که سرمایه خود 

کمک به تحقق امنیت غذایی گذاشته اند.

وی با اعالم اینکه از تجربیات خود در حوزه اقتصادی به نفع 
استفاد ه  کشور  دامپزشکی  سازمان  در  خصوصی،  بخش 
خواهد کرد، افزود: با توجه به اهمیت زمان ارائه خدمت به 
تولیدکنندگان در بخش خصوصی، یکی از موارد مهمی که 
در دستور کار سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است، 
افزایش سرعت در ارائه خدمات به بهره برداران و شفافیت 
فرآیندهای خدمات در کوتاه ترین زمان ممکن برای انجام 
فرآیندهاست.  در این رابطه، از کلیه دفاتر ستادی و استانی 
ارائه  فرآیندهای  که  شده  خواسته  دامپزشکی،  سازمان 
خدمات و مدت زمان الزم برای انجام آن را به زودی اعالم 
متقابل  رابطه  در  البته  افزود:  حال  عین  در  کنند.آقامیری 
سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و 
متولی حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و همچنین تشکل ها 
به  و  دوجانبه  انتظارات  خصوصی  بخش  تولیدکنندگان  و 
حقی وجود دارد که باید توأمان مورد رسیدگی و توجه قرار 

گیرد.

انتظارات  خصوص  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
در  خصوصی  بخش  مشکالت  جزییات  افزود:  تشکل ها 
جلسات آینده و به صورت دیدارهای جداگانه و تخصصی با 
تمامی تشکل های ملی بررسی خواهد شد و از آنجا که به 
مشورت و خرد جمعی، باور راسخ و جدی دارد، سعی می شود 
فعالین  برای  سازمانی  دستورالعمل های  صدور  از  قبل  که 

بخش خصوصی دامپزشکی با دریافت مالحظات، از نقطه 
نظرهای مشورتی تشکل ها نیز استفاده شود و تا جایی که 
برخالف قوانین و مقررات و تهدید بهداشت عمومی نباشد، 

به آن نظرات مشورتی، عمل خواهد شد.

سازمان  در  مشورتی  شورای  ایجاد  به  تصمیم  آقامیری 
دامپزشکی کشور با زیرمجموعه ای از کمیته ها و کارگروه ها 
که به زودی ابالغ خواهد شد؛ را نیز در راستای تصمیم گیری 

بر مبنای باور به خردجمعی برشمرد.

وی در همین دیدار و در نخستین گام خود، از همه تشکل ها 
خواست که موانع مهم و دست و پاگیر خود را با مالحظه 
به  نسبت  وقت  اسرع  در  تا  کنند؛  اعالم  قانونی   عنصر 
فعالیت  توسعه  و  تولید  موانع  رفع  جهت  در  آنها  بازنگری 

فعالین این بخش، تدابیر الزم اتخاذ گردد.

نمایندگان  صمیمی،  دیدار  این  از  دیگری  بخش  در 
تشکل های حاضر، دیدگاه ها و سؤاالت خود را مطرح کردند 

و دکتر آقامیری نیز به پرسش های آنها پاسخ داد.

قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در »قرارگاه امنیت 
غذایی« با حضور رئیس سازمان دامپزشکی 

با  سلیمانی  قاسم  شهید  سپهبد  سردار  گرامیداشت  مراسم 
حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، معاونین و مدیران 
حرم  مدافع  شهید  خانواده  حضور  و  سازمان  همکاران  و 

مرتضی کریمی برگزار شد.

 حجت االسالم والمسلمین »سید اسماعیل حسینی مقدم« 
مراسم  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  در  ولی فقیه  نماینده 
حضور  با  که  سلیمانی«  »قاسم  سپهبد  سردار  گرامیداشت 
جهاد  وزیر  مقام  قائم  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
کشاورزی در »قرارگاه امنیت غذایی« برگزار شد؛ یاد این 

شهید بزرگوار را گرامی داشت.
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وی با قدردانی از حضور خانواده شهید مدافع حرم مرتضی 
قاسم  سپهبد  از  سازمان،  همکاران  و  مراسم  در  کریمی 
سلیمانی به عنوان الگوی موفق میدان و دیپلماسی یاد کرد 
و گفت: آن شهید بزرگوار هم در میدان و هم در دیپلماسی 

بی نظیر بود.

حسینی مقدم با بیان اینکه دل های آزادگان دنیا حتی بعد 
از شهادت قاسم سلیمانی به او جذب شد و به همین دلیل 
نیز به او نیاز داریم افزود: با شهادت او عالم و ایران ماتم سرا 
امام  اندیشه  یافته  تکامل  نمونه  قاسم  حاج  مکتب  و  شد 

خمینی و مقام معظم رهبری است.

سازمان  ریاست  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر  سپس 
دامپزشکی کشور ضمن خوشامدگویی به میهمانان مراسم 
حرم  مدافع  شهید  خانواده  و  کاظمینی  سردار  ویژه  به 
و  مدیران  معاونین،  معّزز،  روحانیون  کریمی،  مرتضی 
همکاران سازمان، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و 
سردار  دل ها  سردار  اسالم  تاریخ  ابرمرد  شهادت  سالگرد 

قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس را تسلیت گفت.

در بخش دیگری از این مراسم، سردار »محسن کاظمینی« 
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در »قرارگاه امنیت غذایی« 
به ایراد سخنرانی پرداخت و از پرسنل دامپزشکی که در 
دامی  منشاء  با  غذایی  مواد  سالمت  و  بهداشت  عرصه 

فعالیت می نمایند قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی با اخالص برای خدا 
و مردم کار انجام می داد گفت: عزت را خدا به حاج قاسم 
سلیمانی داد .او انسان دلسوز و خدمتگزار مردم بود که خدا 

به او عزت داد.

کاظمینی با بیان اینکه وقتی مردم متوجه شدند این اتفاق 
و عظمت که خدا به ملت داده توسط شخص حاج قاسم 
سلیمانی انجام شده در تشییع جنازه او پرشکوه به میدان 
آمدند افزود: اجر حاج قاسم سلیمانی نزد خدا محفوظ است 

و مدال افتخار حاج قاسم سلیمانی خدمت به مردم بود. 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در »قرارگاه امنیت غذایی« 
با بیان اینکه شهادت حاج قاسم باید اینگونه می شد اظهار 
کرد: در جنگ سی و سه روزه جایی که حاج قاسم حضور 
داشت و بسیار بمباران شد و نزدیکان او شهید شدند ، حاج 
قاسم زنده ماند تا دشمنی مانند آمریکا شهادت او را رقم 
زند. در ادامه این مراسم که با حضور پدر شهید مرتضی 
کریمی برگزار گردید،از این پدر بزرگوار شهید مدافع حرم 
برگزاری  به  توجه  با  نیز  مراسم  پایان  در  و  شد  قدردانی 
مسابقه فرهنگی به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها، به 

قید قرعه هدایای اعطا گردید.

دفاع تمام قد رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
ششمین  افتتاحیه  در  تولیدکنندگان  حقوق  از 

»فیداکسپو«

ششمین  افتتاحیه  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
مدیریتی  دوران  اولویت های   2022 فیداکسپو  همایش 
جدید در این سازمان به ویژه در خصوص رفع موانع مهم 

کسب و کار و تولید را برشمرد.

 دکتر »سید محمد آقامیری« رئیس این سازمان امروز سه 
شنبه 21 دی 1400 در آیین افتتاحیه »ششمین همایش 
آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  جانبی  نمایشگاه  و  بین الملل 
ایران« که با حضور مهندس »حسین دماوندی نژاد« معاون 
امور تولیدات دامی جهادکشاورزی در مجتمع نمایشگاهی 
از  سالم  تامین غذای  اهمیت  برگزار شد گفت:  »گفتگو« 
طریق تغذیه مواد غذایی سالم و تولید مواد خوراکی ایمن 
از طریق پرورش دام سالم که منشاء آن نیز تولید خوراک 
را  خطیری  مسئولیت  دام هاست،  برای  سالم  طیور  و  دام 
دامپزشکی  سازمان  و همچنین  تولیدکنندگان  روی  پیش 

کشور به عنوان یک نهاد ناظر حاکمیتی قرار می دهد.

وی افزود: اگر به مسئولیت سازمان دامپزشکی کشور در 
نگریسته شود که  نه مزاحمت  و  دید مثبت  از  رابطه  این 
برای  مخاطره آمیز  بیماری  هرگونه  شیوع  از  پیشگیری 
آبزیان و همچنین بهداشت عمومی  جمعیت دام، طیور و 
با  را  موثر  تدابیری  می توان  قطع  طور  به  است؛  جامعه 
همکاری مشترک تولیدکنندگان جهت کاهش موانع دست 
و پاگیر غیرضروری در کنار تضمین سالمت مواد غذایی 

جامعه اتخاذ کرد.

آقامیری با اشاره به اینکه از بین 750 کارخانه تولیدکننده 
خوراک دام، طیور و آبزیان کشور تا کنون تنها 34 کارخانه 
کد IR سازمان دامپزشکی کشور را اخذ کرده اند افزود: با 
توجه به اهمیت استفاده از تمام ظرفیت اسمی 22 میلیون 
دام که در حال حاضر فقط 30  کارخانجات خوراک  تنی 
درصد آن فعال است، لزوم تغییر رویکرد به سمت اخذ کد  

 IRو تقویت باشگاه صادرات نیز اهمیت دوچندان دارد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در کنار اشاره به مسئولیت 
خطیر سازمان دامپزشکی کشور در امر نظارت بر بهداشت 
مواد اولیه مورد نیاز دام های کشور چند حق بدیهی بهره 
برداران برای مطالبه از سازمان را نیز برشمرد و خاطرنشان 
کرد: بر اساس توصیه های صورت گرفته مقرر شده است تا 
با وجود حفظ نظارت بر تولید بهترین خوراک دام، اما این 
زمان  غیرضروری  کشیدن  درازا  به  برای  توجیهی  مساله 
صدور مجوز نشود؛ کما اینکه باید مشخص گردد که صدور 
بهداشتی،  گواهی  مجوز،  صدور  فرایندهای  از  کدام  هر 
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تاثیر  تحت  تا  دارد  نیاز  زمان  چقدر   ... و  حمل  گواهی 
تاخیرهای غیرضروری زمینه هرگونه فساد یا شبهات در این 

خصوص مرتفع شود.

وی در این رابطه افزود: همکاران سازمان دامپزشکی کشور 
در حال گردآوری دقیق زمان بندی خدمات در فرایندهای 
به صورت  ماه  که حداکثر طی مدت یک  مربوطه هستند 

کامل گردآوری و اعالم عمومی خواهد شد.

باید تمام  بیان این که  با  رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور که مزاحم تولید 
است، مشروط بر داشتن مبنای علمی معتبر داخلی و خارجی 
و همچنین برخورداری از عنصر قانونی بازنگری شود اضافه 
حال  در  راستا  این  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  کرد: 
دیدارهایی جداگانه با مدیران تمام تشکل های مربوطه است 
تا مسائل مرتبط در این خصوص را با مشورت خود تشکل ها 
رفع و رجوع کند. دکترآقامیری همچنین با اشاره به دیدار 
مدیران  با  جاری  ماه  دی   7 روز  در  که  مهم  عمومی 
تشکل های دام، طیور و آبزیان کشور داشته است گفت: در 
این دیدار از تشکل ها خواسته شد تا تمام دستورالعمل های 
باعث  که  را  دامپزشکی کشور  سازمان  از سوی  صادرشده 
با  تا  برسانند  سازمان  این  اطالع  به  است،  تولید  در  رکود 
پای  پیش  از  آن  رفع  به  نسبت  فوق الذکر  مالحظات 
و  بین الملل  همایش  گردد.ششمین  اقدام  تولیدکنندگان 
 – ایران  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  جانبی  نمایشگاه 
فیداکسپو- از 21 تا 23 دی ماه جاری در مجتمع نمایشگاهی 
»گفتگو« در حال برگزاری است و سازمان دامپزشکی کشور 
نیز با حضور به صورت برپایی یک غرفه پاسخگوی مراجعان 
به ویژه صاحبان صنعت تامین خوراک دام، طیور و آبزیان 
است.بازدید وزیر جهاد کشاورزی به همراه رئیس 
از یک کشتارگاه دام  دامپزشکی کشور  سازمان 

شهرستان ری 

کشتارگاه  بازدید  حاشیه  در  نژاد  ساداتی  سیدجواد  دکتر 
گونه  هیچ  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  ری  احسان 
افزایش  و  ندارد  وجود  قرمز  گوشت  برای عرضه  کمبودی 
از سوداگری و واسطه گری  ناشی  بازار  این  اخیر در  قیمت 

بوده است که قطعا با این موارد برخورد می شود و با توجه 
به عرضه مناسب و وجود ذخایر کافی قیمت در بازار گوشت 

قرمز در کوتاه ترین زمان متعادل می شود.

را  قیمتی  تخلف  هرگونه  می خواهیم  مردم  از  افزود:   وی 
این موارد برخورد قانونی صورت گیرد. با  تا  گزارش کنند 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر دام مازاد داریم و 
برای صادرات برنامه ریزی شده و به هیچ وجه صادرات دام 
و  واردات  افزود:  نشده است.دکتر ساداتی نژاد  متوقف  زنده 
انجام  باید  اقتصاد است و در موقع مقتضی  صادرات خون 
پذیرد و با توجه به اینکه سیاست صادرات دام جدیداً شکل 
گرفته است سوداگران می خواهند از این شرایط سواستفاده 
کنند، اما اجازه این کار را نخواهیم داد و این سیاست در حال 
انجام است.وی گفت: برای تامین سرمایه در گردش عشایر 
نیز دامدار کارت در حال توزیع است و برای تامین گوشت 
گرفته  صورت  مناسب  برنامه ریزی های  عید  تا  نیاز  مورد 
است.وزیر جهاد کشاورزی افزود: در تهران روزانه دو هزار 
راس دام سبک و 200 راس دام سنگین کشتار و وارد بازار 
می شود .دکتر ساداتی نژاد گفت: ذخایر بسیار مناسبی هم در 
اختیار داریم که با توجه به این ذخایر از هر گونه سوداگری 

جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: بارگذاری نهاده های دامی مورد نیاز دی ماه به 
طور کامل در سامانه بازارگاه انجام شده و یک میلیارد دالر 
ارز برای این منظور تامین شده است و در حال تامین ارز 
مورد نیاز برای تامین نهاده های دامی در بهمن ماه هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مورد مرغ و تخم مرغ هم 
نگرانی وجود ندارد در همین چند روز 13 هزار و 500 تن 
ذخیره سازی  و  تولید  از  حمایت  راستای  در  مازاد  مرغ 

خریداری شده است.

به ما کمک کنند و  از مردم می خواهیم  ساداتی نژاد گفت: 
تخلفات را گزارش دهند ضمن اینکه بازرسی های روزانه در 
برابر  دو  آینده  هفته  از  بازرسی ها  این  و  است  انجام  حال 

می شود

دیدار رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعضای 
گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در دیدار با اعضای پیوسته 
و ناپیوسته گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم کشور، بر 

اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت های علمی و اجرایی 
کشور در حوزه دامپزشکی با کمک دانشگاه وفرهنگستان 

علوم تاکید کرد.

110



روز  سازمان  این  رئیس  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر   
یکشنبه 26 دی 1400 پس از دیدار با اعضای پیوسته و 
و  کشور  علوم  فرهنگستان  دامپزشکی  گروه  ناپیوسته 
و  راهکارها  دغدغه ها،  از  دقیقه   90 به  قریب  شنیدن 
پیشنهادات اعضاء در محل فرهنگستان گفت: »اظهارات 
اساتید حاضر در این جمع به قدری حاوی نکات قابل توجه 
بود که تحت تاثیر مسائل مطرح شده و در حین برگزاری 
و  مدیریت  اعمال  برای  را  جدیدی  ساختار  ایده  جلسه، 

اجرای آنها در سازمان دامپزشکی کشور ترسیم کرد«.

در  پیگیری  قابل  مشکالت  و  مسائل  وجود  تایید  با  وی 
این  پیگیری  لزوم  به  توجه  با  گفت:  کشور  دامپزشکی 
اعتباری،  شرایط  لحاظ  با  حال   عین  در  و  مشکالت 
اولویت بندی در رسیدگی به مشکالت موجود در دستورکار 
خواهد بود، اما به طور قطع برخی مشکالت نیز ارتباطی به 
بودجه ندارد و قطعا با تدبیر و هّمت همگان قابل حل و 

فصل است.

از  ناشی  امروز  مشکالت  برخی  اینکه  بیان  با  آقامیری 
تصمیمات خلق الساعه است، از پیشنهاد عنوان شده جهت 
تشکیل کمیته ملی برای رسیدگی به هر مشکل دامپزشکی 

کشور استقبال کرد.

دایره  اینکه  بیان  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
همکاران ما در حوزه دامپزشکی به لحاظ توانمندی علمی 
و تجارب ارزشمند باالست گفت: خوشبختانه در کشور ما 
حیطه  در  دانشمند  و  تجربه  با  متفکر،  چهره  وفور  به 
دامپزشکی هست، اما به دالیل مختلف و غیرموجه تاکنون 

به نحو شایسته از این ظرفیت استفاده نشده است.

وی یکی از برنامه های اصلی سازمان دامپزشکی کشور در 
دوره مدیریت جدید سازمان را استفاده از تمام افکار و افراد 
سازمان  و  دانشکده ها  بین  مرزبندی  هیچ  بدون  خبره 
افکار  همه  از  مدیریتی  جدید  دوران  در  گفت:  و  برشمرد 
حتی آن ها که به دالیل شخصی با شخص رئیس سازمان 

دامپزشکی کشور زاویه دارند، استفاده خواهد شد.

اینکه برخی مشکالت دامپزشکی نیز به  با بیان  آقامیری 
مانند انواع مسائل در کشور ریشه ای و ناشی از عدم ارتباط 
تا  امیدواری کرد  سازمان، صنعت و دانشگاه است، اظهار 
هم  دست  به  دست  کشور  دامپزشکی  دلسوز  اهالی  همه 

دهند و گامهای موثر و مهمی را به نفع مردم بردارند.

دکتر  خیرمقدم  از  پس  دیدار  این  در  است  ذکر  به  الزم 
نادعلیان، رئیس گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم کشور 
اعضای  از  برخی  وی،  همراه  هیات  و  آقامیری  دکتر  به 
پیوسته و ناپیوسته گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم نیز 
مشکالت و پیشنهادات خود را جهت برون رفت سازمان 

دامپزشکی کشور از وضعیت کنونی مطرح کردند. 

دکتر تاجبخش، دکتر مخبر دزفولی، دکتر قمصری، دکتر 
وجگانی، دکتر بزرگمهری، دکتر لطف اهلل زاده، دکتر نوری، 
فرهنگستان  اعضای  از  مطلبی  دکتر  و  کریم  گیتی  دکتر 
رئیس  با  صراحت  به  را  خود  دیدگاه های  که  بودند  علوم 

سازمان دامپزشکی کشور مطرح کردند.

امنیت غذایی بار و وظیفه اصلی دامپزشکی است

دامپزشکی  سازمان  در  ولی فقیه  نمایندگی  حوزه  مسئول 
کشور گفت: امنیت غذایی بار و وظیفه اصلی است که بر 

عهده دامپزشکی است.

حسینی  اسماعیل  سید  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
شرعی،  ذبح  ناظران  آموزش  همایش  افتتاحیه  در  مقدم 
اظهار کرد: مهم ترین عنصر تشکیل دهنده یک سازمان 

توانمندی های نیروهای آن است.

وی ادامه داد: در دامپزشکی توانمندی های زیادی وجود 
دارد که این توانمندی ها عنصر اصلی سازمان را تشکیل 
می دهد که رمز ارتقا این توانمندی ها در مقوله آموزش 

نهفته است.

دامپزشکی  سازمان  در  ولی فقیه  نمایندگی  حوزه  مسئول 
کشور بیان کرد:  متاسفانه در جامعه بشری فقط 20 درصد 
از افراد در صدد کسب مهارت و دانش آموزی هستند و از 
های  مهارت  کارگیری  به  توفیق  درصد   20 ها  آن  میان 

آموخته را دارند.

حسینی مقدم تاکید کرد: پایه اصلی هر موفقیت و تحولی 
در هر نهاد و سازمانی بر آموزش استوار است. از روز اولی 
برداشت،  تکامل  سمت  به  گامی  و  شد  آفریده  بشر  که 
دامپزشکی  سازمان  کرد:  عنوان  بود.وی  آموزش  محتاج 
یکی از فاخر ترین سازمان های کشور محسوب می شود 
و ماموریت خطیری را بر عهده دارد.مسئول حوزه نمایندگی 
امنیت  ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: 
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دامپزشکی  عهده  بر  که  است  اصلی  وظیفه  و  بار  غذایی 
است، اگر ما هر چه تولید کنیم، کیفیت و سالمت نداشته 
باشد آن تولید بی جهت و بی مصرف خواهد بود، بنابراین 

این سازمان نقشی بسیار تعیین کننده دارد.

حسینی مقدم خاطرنشان کرد: برخی بیماری هایی که دام  
و طیور را تهدید می کند، مشترک بین انسان و حیوانات 
نشود صدها  کنترل  سازمان  این  توسط  اگر  که  باشد  می 
کرونای دیگر را بر جامعه تحمیل می کند، لذا تبریک می 
گویم به خادمان سازمان دامپزشکی که بی وقفه تالش می 

کنند.

دامپزشکی  سازمان  در  ولی فقیه  نمایندگی  حوزه  مسئول 
کشور عنوان کرد: نقشی که سازمان دامپزشکی در کنترل 
بیماری ها دارد، باعث شده که سازمان دامپزشکی کشور در 
ردیف سازمان های برجسته کشورهای آسیا قرار گیرد. آن 
مردم  سالمت  مدافع  پاسداران  و  خاموش  سربازان  ها 

هستند.

حسینی مقدم اظهار کرد: ما هم افتخار داریم در این جمع 
های  ماموریت  دار  عهده  فقیه  ولی  نمایندگی  دفتر  در 
ذبح شرعی  بر  نظارت  ها  آن  از  یکی  که  باشیم  مختلفی 
دام   راس  هزار   500 و  ملیون  یک  جاری  سال  در  است. 

سبک در استان خراسان رضوی کشتار شده است.

وی تصریح کرد: اگر بنا است که ما در روزگاری که هر آن 
به  باید  باشیم؛  منطبق  تغییرات  با  است،  تغییر  حال  در 
آموزش متوسل شویم. اگر بنا است که ما هم متحول شویم 

ضرورت دارد که هر روز نوسازی کنیم.

دامپزشکی  سازمان  در  ولی فقیه  نمایندگی  حوزه  مسئول 
کشور با بیان اینکه هر آن کس که می خواهد موفق عمل 
کند نیازمند کسب تجربه و علم است، تاکید کرد: در این 
دوره آموزشی که برگزار می شود، تقاضا دارم که از تمام 

لحاظ از آموزش ها بهره ببرید

تاکید رییس سازمان دامپزشکی کشور بر داشتن 
پیوست فرهنگی همه دستورالعمل های سازمان 

دامپزشکی 

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در حال حاضر همه 
کردیم،  اصالح  را  دامپزشکی  سازمان  های  دستورالعمل 
همه این دستورالعمل ها باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

آموزشی  همایش  افتتاحیه  در  آقامیری  محمد  سید  دکتر 
از حضرت  به سخنی  اشاره  با  مشهد  ذبح شرعی  ناظران 

علی )ع(، اظهار کرد: دفع کردن بهتر از رفع کردن است، یا 
به نوعی پیشگیری بهتر از درمان است.

وی ادامه داد: همان طور که این حدیث اشاره می کند در 
حوزه بهداشت و سالمت جامعه باید به نوعی این پیشگیری 
را انجام دهیم و مسئولیت این بهداشت و سالمت جامعه 
طبق قوانین جاری کشور به عهده یکسری سازمان ها و 
این  از  بخشی  جمله  از  که  شده  گذاشته  ها  خانه  وزارت 
وظایف به عهده سازمان حاکمیتی به نام سازمان دامپزشکی 

کشور گذاشته است.

پیشگیری،  این سازمان  ترین وظیفه  بیان کرد: مهم  وی 
کنترل و مبارزه با بیماری ها است که این بیماری ها شامل 

بیماری های زئونوز و غیر زئونوز می شود.

رییس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: حدود یک سال 
و نیم است که صادرات خاوریار پرورشی به اتحادیه اروپا به 
دلیل وجود برخی کانون های بیماری در کشور ممنوع شده 
خاوریار  صادرات  برای  ممنوعیت  این  نهایت  در  اما  بود، 
پرورشی که بخشی از درآمد ملی در حوزه ارزی است، رفع 
شده و مجوز صادرات خاوریار پرورشی را به اتحادیه اروپا 

اخذ کرده ایم.

ممنوعیت  شاهد  نیز  اخیر  ماه  چند  در  کرد:  عنوان  وی 
صادرات ماهیان گرمابی و سردابی به اقلیم کردستان عراق 
بودیم، اما خوشبختانه با مبارزه با کانون های موجود در این 

حوزه امروز مجوز صادرات خود را اخذ کرده ایم.

رییس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: در حوزه 
کشور،  در  عمومی  بهداشت  و  سالمت  ارتقا  و  پیشگیری 

نیروهای سازمان دامپزشکی بسیار تالش کرده اند.

آقامیری افزود: درآمد ملی زمانی که افزایش پیدا می کند، 
نفع آن به ملت می رسد، صادرات بخشی از ایجاد درآمد 

ملی خواهد بود.

وی با بیان اینکه توسعه یافتگی یک کشور دارای شاخصه 
توسعه  های  شاخصه  از  کرد:  اضافه  است،  مختلفی  های 
میر  و  میزان مرگ  و  بحث سالمت  به  توان  می  یافتگی 

جامعه و میزان ابتال به بیماری ها اشاره کرد.

رییس سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: توسعه یافتگی 
یک ره یک شبه، یک ساله و 20 ساله نیست، بلکه توسعه 
یافتگی ره 70 و 100 ساله است،  امروز بعد از 40 سال که 
قرار   یافتگی  توسعه  مسیر  در  اما  گذرد،  می  ما  انقالب  از 

داریم.
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سمت  به  را  ما  سرعت  که  بخشهایی  از  یکی  افزود:  وی 
توسعه یافتگی افزایش می دهد، استفاده از فناوری و  علوم 
روز دنیا است که بسیاری از آن ها در حوزه هسته ای قرار 

دارد.

رییس سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: امروزه امنیت 
روانی ناشی از امنیت غذایی است، اگر همه این موضوعات 
می  غذایی  امنیت  یک  به  نهایت  در  کنیم  بندی  جمع  را 
رسیم که این امر سبب ایجاد امنیت روانی نیز برای مردم 
جامعه می شود.آقامیری خاطرنشان کرد: امنیت اجتماعی، 
در  که  است  روانی  امنیت  مرهون  ما  اقتصادی  و  سیاسی 
کشور جاری باشد. اگر امنیت روانی در حوزه سرمایه گذاری 
گذاری  سرمایه  به  مایل  گذار  سرمایه  باشد،  داشته  وجود 

خواهد بود و در نهایت تولید نیز افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: امروزه دامپزشکی ما از فرهنگ جدا نیست، 
حوزه  در  فرهنگی  کار  انجام  انتظار  عزیزان  همه  از  ما 
تاکید  کشور  دامپزشکی  سازمان  داریم.رییس  دامپزشکی 
سازمان  های  دستورالعمل  تمامی  راستا  این  در  کرد: 
همه  که  نوعی  به  ایم،  کرده  اصالح  را  کشور  دامپزشکی 

دستورالعمل های ما باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

مجوز  ابالغ  رسید؛  پایان  به  که  دشواری  راه 
صادرات خاویار پرورشی ایران به اتحادیه اروپا

ایران بر اساس ابالغ نهایی قانون مربوطه در اتحادیه اروپا، 
مجدداً مجاز به صادرات خاویار پرورشی به کشورهای عضو 

آن اتحادیه شد

دامپزشکی  سازمان  رئیس  آقامیری«  محّمد  »سّید  دکتر 
کشور گفت: صادرات خاویار پرورشی ایران به اتحادیه اروپا 
بر  بود،  درآمده  تعلیق  حالت  به   1399 ماه  شهریور  از  که 
اساس ابالغ نهایی قانون مربوطه در اتحادیه اروپا، مجدداً 
مجاز به صادرات به کشورهای عضو آن اتحادیه شد. این 
دستاورد بزرگ در عرصه اقتصادی مرتبط با صنعت شیالت 
کشور، مرهون اقدامات پیگیرانه سازمان دامپزشکی کشور 
از سطح ستاد مرکزی سازمان تا ادارات کل دامپزشکی و 
امید  و  بوده  بخش  این  در  خصوصی  بخش  فعالین  نیز 
می رود در سایه تعامالت بین بخشی، صادرات این محصول 
کرد:  بیان  ادامه  در  یابد .وی  استمرار  همچنان  ارزشمند 
ارسال گزارش اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص و 
برنامه پیش تدوین  تایید  و  پایش سال 2020  نتایج  تائید 
که  کرد  مجاب  را  کمیسیون  آن   2021 سال  برای  شده 
خاویار  صادرات  بودن  مجاز  قانون  نهایی  ابالغ  به  نسبت 

پرورشی ایران اقدام نماید.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور؛ »معاون وزیر« 
جهادکشاورزی شد

محمد  »سید  دکتر  حکمی  صدور  با  جهادکشاورزی  وزیر 
آقامیری« را به سمت »معاون وزیر« منصوب کرد تا به این 
ترتیب برای نخستین بار در تاریخ انتصابات این سازمان، 
وزیر«  با عنوان »معاون  دامپزشکی کشور  رئیس سازمان 

منصوب شده باشد.

با  جهادکشاورزی  وزیر  ساداتی نژاد«  جواد  »سید  دکتر   
آقامیری«  محمد  »سید  دکتر  تجربیات  و  تعهد  به  استناد 
سمت  به  را  وی  کشور،  دامپزشکی  سازمان  سرپرست 

»معاون وزیر« و »رئیس« این سازمان منصوب کرد.

بنابراین گزارش متن حکم وزیر جهادکشاورزی برای دکتر 
آقامیری به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید محمد آقامیری

 سالم علیکم

 نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به 
کشور  دامپزشکی  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  سمت 
توان  از  بهره گیری  با  است  انتظار  می شوید.  منصوب 
نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان در راستای حفاظت 
از منابع پایه و حمایت از تولید و اعمال وظایف حاکمیتی در 
مدیریت قرنطینه و تامین بهداشت و سالمت فراورده های 
با  همکاری  و  ذی ربط  دستگاه های  با  تعامل  دامی ضمن 
معاونین، مدیران، رؤسای سازمان ها، مؤسسات و شرکت ها، 
گام های مؤثری بردارید .امید است با اتکال به خداوند و در 
و  موفق  وظایف  انجام  در  عصر)عج(  امام  توجهات  سایه 

مؤید باشید.

برگزاری مراسم بزرگداشت دهه مبارک فجر با 
کل  ادارات  و  در ستاد سازمان  همکاران  حضور 

دامپزشکی

مراسم بزرگداشت دهه فجر در سازمان با حضور مدیران، 
مسئولین ستادی و ادارت کل دامپزشکی استانی و نماینده 
ولی فقیه در سازمان برگزار گردید ، در مراسم بزرگداشت 
دهه فجر که در سالن جلسات این سازمان از طریق ویدئو 
کل  ادارات  و  سازمان  ستاد  همکاران  حضور  با  کنفرانس 
آموزشی فروهر مشاور  با سخنرانی  استان ها و  دامپزشکی 
»سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  شد؛  برگزار  خانواده 
 ، سازمان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقدم«  حسینی  اسماعیل 
مهندس حسینی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و 
ریاست  حوزه  کل  مدیر  زمانیان«  کشاورز  وحید   « دکتر 
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حقوقی ارزیابی عملکرد سازمان حضور داشتند.

در این مراسم حسینی مقدم با فرستادن درود به روح امام 
راحل و شهیدان انقالب اسالمی گفت: »دهه مبارک فجر 
از بزرگترین نعمت ها بود که با حضور حماسی مردم پشت 
نظیر  بی  و  بزرگ  انقالب  و  الشأن  عظیم  راحل  امام  سر 
اسالمی و استقرار نظام جمهوری اسالمی همراه شد و این 
امر از آرزوهای دیرین بندگان صالح بوده و حقیقتًا مصداق 
آیه شریفه قرآن است که این انقالب کفار و مشرکین را به 
خشم آورده است؛ همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند 
پیشرفت  مختلف  افتخار  های  قله  به  رسیدن  و  نیل  با 

دشمنان برای همیشه مایوس خواهند شد 

و  مراسم  این  در  تمام حاضرین  به  مقدم  خیر  وی ضمن 
دوره  این  برگزاری  برای  خانواده  مشاور  فروهر  استاد 
آموزشی در سازمان دامپزشکی کشور افزود: بهترین فرصت 
و  شعبان  ماه  سپس  رجب،  مبارک  ماه  ایام  تربیتی،  ایام 

رمضان المبارک است.

در پایان این مراسم که بیش از 800 نفر بصورت مجازی 
حضور داشتند به تعدادی از بانوان همکار جوایزی به رسم 

یادبود اهدا شد.

عملیاتی شدن سامانه صدور و ابطال پروانه های 
دفاتر  در  کاال  حمل  برای  دامپزشکی  بهداشتی 

پیشخوان دولت

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور از 
عملیاتی شدن برخی سامانه های سازمان دامپزشکی کشور 
در دفاتر پیشخوان دولت جهت رفاه حال مردم و همکاران 
خبر داد. »محمد حسینی« معاون مدیریت توسعه و منابع 
این سازمان، در آیین گرامیداشت دهه فجر با ابراز خشنودی 
از توفیق حضور در این مناسبت، پیشاپیش میالد با سعادت 
امیرالمومنین )ع( و روز مرد را تبریک گفت و ضمن تجلیل 
تحمیلی،  جنگ  سال  هشت  شهدای  انقالب،  شهدای  از 
شهدا  امام  با  سالمت  شهدای  و  حرم  مدافعین  شهدای 
تجدید میثاق کرد و افزود: برای طول عمر مقام عظمای 
جمهوری  نظام  خدمتگزاران  همه  همچنین  و  والیت 

اسالمی دعا می کنیم.

از  سال   سه  و  چهل  گذشت  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
انقالب اسالمی جا دارد خدمات انقالب اسالمی در مراسمی 
معیشت  شرایط  امروز  شاید  افزود:  شود،  یاد  چنین  این 
ما سخت شده،  جوان های  از  بعضی  برای  زندگی  شرایط 
نیاوریم.  نباید شکرانه نعمت های حاصل شده را بجا  ولی 

را تجربه نکردیم که در  انقالب  از  از ما قبل  شاید خیلی 
فراهم  ملت  آحاد  همه  آموزش  برای  فضا  خفقان  شرایط 
نبود و دانشگاهها فقط برای طبقه خاص بود؛ ولی امروز به 
در  می توانند  ما  خانواده  اعضای  تمام  انقالب  برکت 
نزدیک ترین مراکز آموزشی علم را تا مقاطع ارشد تحصیلی 

بیاموزند. 

همه  انقالب  برکت  بخاطر  امروز  اینکه  بیان  با  حسینی 
دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی شده ایم تصریح کرد: ما 
امروز پاسدار خون شهدا هستیم، چرا که برای حفظ مرزو 
بوم و حفظ نظام اسالمی، هزاران نفر از جوان های پاک ما 
در جبهه ها جنگیدند و به مقام رفیع شهید نائل شدند و یا 
اقصی  در  امروز  اما  نرسیدند،  سعادت شهادت  به  هم  اگر 

نقاط کشور در حال مبارزه با استکبار جهانی هستند.

دامپزشکی کشور  منابع سازمان  و  مدیریت  توسعه  معاون 
امروز  بدانیم  باید  فوق،  نکات  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
حفظ  را  امانت  این  چگونه  و  هستیم  کسانی  چه  امانتدار 
کنیم. لذا بر خود واجب می دانم و از همه شما خواهش دارم 
واقعا در شرایط امروز که شاید هم مسائل معیشتی مطلوب 
به  داریم  آنچه  بدانیم  اما  نباشد،  هموطنان  از  خیلی  نظر 
و  انقالب  معظم  رهبری  اسالمی،  جمهوری  نظام  برکت 
خون شهدایی است که به پای این انقالب تا حاال گذاشته 
شده است. حسینی خبر داد: پس از گذشت 4 ماه از استقرار 
دولت جدید و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
وضعیت  مردم،  معیشت  وضعیت  اقتصادی،  شاخص های 
بهبود در حوزه شاخص تولید و اشتغال به سمت بهبودی 
توسعه  معاون  آینده هست.  برای  نویدی  این  که  می رود 
مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور با ابراز امیدواری 
از سیاست های رئیس سازمان دامپزشکی کشور و حضور 
سازمان  کارکنان  اتاق های  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  اخیر 
دامپزشکی کشور گفت: جناب آقای دکتر آقامیری ریاست 
سازمان دامپزشکی کشور از روزی که به سازمان آمدند در 
دوستان  رفاه  و  هدف  جامعه  به  بهتر  خدمات  جهت 
در  کّرات  به  معاونین  شورای  در  که  دارند  دغدغه هایی 
بخش مسکن و در بخش رفاهی دستوراتی را دادند که به 
امید خدا وکمک شما بتوانیم در این زمینه اقداماتی انجام 
گام های  بتوانیم  که  است  این  ما  تالش  تمام  لذا  بدهیم. 
مهمی را در جهت رفاه همکاران عزیزان برداریم و شما هم 
و  انقالبی  صورت  به  دارید  که  وظایفی  به  توجه  با  باید 

جهادی در اجرای وظیفه قدم بردارید.

وی در ادامه با اعالم اینکه با همکاری و زحمات حوزه دفتر 
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اجرایی  عملیات  دو  اجرای  شرایط  اطالعات،  فن آوری 
سازمان دامپزشکی و سامانه هایی که مردم با آن سرو کار 
افزود:  است  شده  فراهم  دولت  پیشخوان  دفاتر  در  دارند، 
در  کاال  حمل  برای  بهداشتی  پروانه های  ابطال  و  صدور 
دفاتر پیشخوان دولت فراهم شده است تا خدمات مورد نیاز 
شما را دریافت کند تا دیگر نیازی به مراجعه به سازمان 

دامپزشکی کشور نباشد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور 
همچنین نوید داد تا سه خدمت دیگر هم طبق قانون در 

آینده نزدیک به دفاتر پیشخوان واگذار گردد.

دیدار معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور با تولیدکنندگان واکسن های داخلی

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور با مدیران 
شرکت های داخلی تولیدکننده واکسن دیدار و در خصوص 

مسائل واحدهای تولیدی آنها تبادل نظر گردید.

دکتر سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس این سازمان 
عصر چهارشنبه 27 بهمن 1400 در دیدار با مدیران عامل، 
واکسن،  داخلی  کننده   تولید  فنی شرکت های  کارشناسان 
از  این دیدار پس  پای صحبت های آن ها نشست.وی در 
در  دیدار،  این  در  حاضر  مدیران  نقطه نظرات  شنیدن 
خصوص رسیدگی به مشکالت آنها و رفع موانع دست و 

پاگیر قول مساعد داد و اضافه کرد:

فعالین  به  جدید  رویکردی  با  کشور  دامپزشکی  سازمان 
بخش خصوصی و تولیدکنندگان در صدد حمایت های همه 

جانبه از آنها است.

با اشاره به قیمت واکسن ها گفت: قیمت  آقامیری  دکتر 
تمام شده محصوالت با روش علمی و اقتصادی محاسبه و 
به زودی خرید با مناقصه محدود و تقسیم بازار بین همه 
تولیدکنندگان، جایگزین مناقصات عمومی و به نفع همه 
خواهد بود.در بخش دیگری از این دیدار، دکتر آقامیری به 
تولیدکنندگان واکسن قول داد که مقدار واکسن و برنامه ی 
به  و  تهیه  سال  هر  ابتدای  در  را  آن  مصرف  زمانی 

تولیدکنندگان داخل ارائه نماید.

تمامی  که  کرد  امیدواری  ابراز  آقامیری  دکتر  پایان  در 
واکسن های مورد نیاز این سازمان، توسط بخش خصوصی 

داخل کشور، تولید و عرضه شود.

موافقتنامه  موقت  امضای  برای  مجوز  صدور 
دامپزشکی  و  دام  بهداشت  زمینه  در  همکاری 

بین ایران و مغولستان

 با تصویب هیأت وزیران، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه 

داده شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور )امور 
به  نسبت  خارجه،  امور  وزارت  و  المللی(  بین  توافق های 
انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری 
بین دولت جمهوری  در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی 
اسالمی ایران و دولت مغولستان اقدام نماید معاون وزیر و 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور، پس از انتشار خبر وقوع 
حادثه برای مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل، در اقدامی 
احوال  جویای  تلفنی،  تماس  طی  در  شایسته،  و  اخالقی 
ایشان شد معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
به محض اطالع از وقوع حادثه برای مدیرکل دامپزشکی 
استان اردبیل که توسط سگ نگهبان یک دامداری ایجاد 
تماس  با وی  بود،  پا دچار جراحت شده  ناحیه ساق  از  و 

گرفت و جویای حال وی شد.

در  بیماری ها  پایش  و  رصد  بزرگ  طرح 
دامداری های کشور اجرا می شود

نخستین نشست فرصت ها و چالش های ارتباط دانشگاه ها 
با دستگاه های اجرایی و صنعت در دامپزشکی با موضوع 
به  »تب برفکی« در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران 

صورت مجازی برگزار شد.

این  رئیس  و  وزیر  معاون  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر   
نشست  نخستین  در   1400 اسفند  یکم  یکشنبه  سازمان، 
با دستگاههای  ارتباط دانشگاهها  فرصت ها و چالش های 
اجرایی و صنعت در دامپزشکی که با موضوع »تب برفکی« 
دکتر  با حضور  و  تهران  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  در 
دامپزشکی  دانشکده  رئیس  قمصری«  مهدی  »سید 
دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد؛ گفت: پیرو 
قول جلسه گذشته با اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
تهران مبنی بر تشکیل شورای عالی مشورتی دامپزشکی، 
احکام  گذشته  هفته  و  گردید  عملیاتی  شورا  ایجاد  طرح 

اعضای شورای نامبرده نیز صادر شده است.

وی با بیان اینکه تمام دستورالعمل های سازمان دامپزشکی 
این  زیرمجموعه  تخصصی  کمیته های  طریق  از  کشور 
اظهار  ابالغ خواهد شد  اجرا  برای  شورای عالی مشورتی 
کرد: در واقع دانشگاه از طریق این شورا می تواند نظرش 
در  صراحت  به  دانشگاه  استاد  پنج  حداقل  طریق  از  را 
ابالغ  اجرا  جهت  ادامه  در  تا  کند  اعمال  دستورالعمل ها 
گردد. شورایی که در آن دو نفر از نمایندگان دامپزشک در 
مجلس شورای اسالمی نیز جهت همراهی با شورا قبول 

زحمت کرده اند.

یادآوری  با  ادامه  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
تصمیم تهیه سند تحول سازمان دامپزشکی کشور گفت: 
در این سند تحول ساختار، روش ها و شیوه های پیشگیری، 
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کنترل و مبارزه به صورت اساسی تغییر خواهد کرد. تا جایی 
که به گفته وی، بناست تا بر اساس محور این سند، سازمان 
دانشگاه و همچنین  دامپزشکی کشور در عمل در خدمت 

تقاضا محور بر اساس نیازهای روز باشد.

اینکه در حال حاضر فقط مقصد و جهت  با بیان  آقامیری 
تا حرکت  امیدواری کرد  اظهار  است  گیری صورت گرفته 
تعامل  سمت  به  پس  این  از  کشور  دامپزشکی  سازمان 
تولیدی  صنایع  و  اجرایی  دستگاههای  با  دانشگاه  دوجانبه 
حرکت کند. وی همچنین از عزم جدی سازمان دامپزشکی 
کشور برای اقدام تازه ای خبر داد و آن اجرای »طرح بزرگ 
رصد و پایش بیماری ها در دامداری های کشور« است. به 
این شیوه که به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، بر 
مشخص  تعدادی  در  شیری  دامداری های  اولویت  اساس 
پروتکل  تمام  که  دامداری هایی  محصوالت  تمام  برای 
توصیه شده »دانشگاه« را رعایت کنند، »گواهینامه کیفیت« 

صادر شود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در گام نخست 
این طرح تشویقی و سپس الزامی خواهد شد گفت: بر اساس 
این طرح، برای دامداری هایی که شیرخام واحدهای تولیدی 
بهداشتی  پروتکل های  اساس  بر  را  لبنیات  کننده  صادر 
می کنند؛  تامین  کشور  دامپزشکی  سازمان  شده  توصیه 
سایر  از  متفاوت  آنها  تولیدی  محصوالت  قیمت  نخست 
این واحدها مجاز به  اینکه فقط  واحدها خواهد بود و دوم 
لبنی  شرکت های  دیگر،  معنای  به  بود.  خواهند  صادرات 
سوی  از  تقاضا  داشتن  فرض  به  حتی  لبنیات  صادرکننده 
کشورهای دیگر، برای اخذ مجوز صادرات، فقط به تامین 
شیرخام از دامداری های مراعات کننده پروتکل در قالب این 
طرح و عاری بودن آنها از هرگونه بیماری ملزم خواهند بود. 

 10 حدود  کنار  در  را  برفکی  تب  بیماری  بحث  آقامیری 
بیماری دیگر استراتژیک مساله قابل توجه برشمرد و گفت: 
سازمان دامپزشکی کشور به دنبال ریشه کنی این بیماری ها 
و  کنترل  برای  تالش  در  بیمارها  برخی  خصوص  در  و 
مدیریت کامل آن یا همچون طاعون گاوی نزدیک شدن به 
ریشه کنی آنها است.الزم به ذکر است در این نشست، دکتر 
بودن  کاربردی  ضرورت  زمینه  در  باهنر«  »علیرضا 
پژوهش های دامپزشکی و دکتر »صمد لطف اهلل زاده« در 
خصوص چالش های مدیریت تب برفکی در کشور سخنرانی 

کردند.

عمومی  روابط  و سرپرست  رئیس  مشاور  دیدار 
سازمان دامپزشکی کشور با مدیر کل دامپزشکی 

استان تهران 

ساماندهی  تهران،  استان  رسانی  اطالع  شورای  تشکیل 
کانالهای اطالع رسانی خدمات دامپزشکی در فضای مجازی 
و اهمیت نظارتهای مردم محور و اطالع رسانی از طریق 
این  اهم گفتگوها در  از  آماده سازی  سامانه های در حال 

دیدار بود.

دکتر امین اسدی مشاور رئیس و سرپرست روابط عمومی 
سازمان دامپزشکی کشور با دکتر سیدعلی بابایی مدیر کل 
دامپزشکی استان تهران در راستای ارتقاء سیاستهای ارتباط 
مردمی و اطالع رسانی سازمان دامپزشکی کشور در محل 
دفتر مدیر کل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دکتر اسدی 
ساماندهی  تهران،  استان  رسانی  اطالع  شورای  تشکیل 
کانالهای اطالع رسانی خدمات دامپزشکی در فضای مجازی 
و اهمیت نظارتهای مردم محور و اطالع رسانی از طریق 
سامانه های در حال آماده سازی  را بسیار مهم ارزیابی کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران در این دیدار ضمن خوش 
آمدگویی، اداره کل دامپزشکی استان را پیشرو در خصوص 
اطالع رسانی و روابط عمومی برشمرد و عنوان کرد : اداره 
برداری  بهره  بر  عالوه  تهران  استان  دامپزشکی  کل 
هوشمندانه از امکانات فضای مجازی  در راستای سیاستهای 
اطالع رسانی و ارتباط مردمی در مواقع لزوم توانسته با رصد 
لحظه ای و دقیق از طریق فضای مجازی خیلی از موارد 
مجازی  فضای  در  بحران  تیمهای  تشکیل  با  را  بحرانی 

کنترل نماید.

کشور  دامپزشکی  سازمان  بلند  گام  برداشتن 
جهت استفاده از فناوری نانو

سازمان دامپزشکی کشور و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در 
ایران،  اسالمی  ریاست جمهوری  فناوری  و  معاونت علمی 
دامپزشکی  زمینه های  در  نانو  فناوری  گسترش  جهت 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این  رئیس  و  وزیر  معاون  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر   
سازمان، چهارشنبه 4 اسفند 1400 در دیدار با دکتر »سعید 
سرکار« دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، پس از تبادل نظر 
در خصوص نیازهای صنایع وابسته به حوزه دامپزشکی از 
با  ماهی  و  مرغ  قرمز،  گوشت  انواع  بندی  بسته  جمله 
تکنولوژی نوین بر پایه فناوری نوین نانو، تفاهم نامه ای را 

جهت ادامه همکاری فی مابین امضا کردند.

رویکرد  اهمیت  بر  تاکید  با  دیدار  این  در  آقامیری  دکتر 
مدیریت جدید در سازمان دامپزشکی کشور جهت تحوالت 

116



در  و  بهداشتی  دامی  تولیدات  عرضه  نحوه  در  ساختاری 
به  باید  نانو  تکنولوژی  امروز  گفت:  اقتصادی،  حال  عین 
مدد مردم بیاید و در حل مشکالت آنها کوشا باشد. به طور 
مثال افزایش ماندگاری در  مواد پروتئینی بدون هرگونه 
افزودنی است، لذا سازمان دامپزشکی کشور نیز امروز در 
مساعدت  خواستار  اولویت،  دارای  و  محور  تقاضا  اقدامی 
ظرفیت  از  استفاده  جهت  فناوری نانو  توسعه  ویژه  ستاد 
مواد  بندی  بسته  صنایع  در  دگرگونی  در  کشور  علمی 

پروتئینی در کشور است.

کشور  دامپزشکی  سازمان  افزود:  راستا  این  در  آقامیری 
برای استفاده از تکنولوژی های نانو در حوزه دامپزشکی، 
آمادگی دارد ضمن تغییر در ساختار سازمانی، دفتر رسمی 
نانو تکنولوژی دامپزشکی را برای اولین بار افتتاح خواهیم 

کرد.

اظهارات  از  بخشی  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس 
خود دلیل تاکید و اراده خودش از اهتمام جهت استفاده از 
تکنولوژی روز جهان در زمینه های دامپزشکی را ترسیم 
دورنمایی از عوامل اقتصادی و همچنین سالمت زایی آن 
به ویژه در مورد فراورده های  انواع مواد غذایی  تولید  در 
پروتیئنی و سریع الفساد در دنیا برشمرد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران نیز باید با توجه به این مساله از دستاوردهای 

روز دنیا عقب نماند.

با  ساله  یک  نامه  تفاهم  این  امضای  است  ذکر  به  الزم 
رویکرد استفاده از توان کشور در پیشبرد فناوری نانو در 
زمینه های دامپزشکی، زمینه سازی جهت پیشبرد اهداف 
نظارتی سازمان دامپزشکی کشور، در ارتباط با بکارگیری 
و  تخصصی  جامعه  به  رسانی  آگاهی  نانو،  محصوالت 
مفید  کاربردهای  و  پتانسیل ها  زمینه  در  غیرتخصصی 
امضا شده  دامپزشکی  در حوزه های مختلف  نانو  فناوری 

است.

اقدام مسئوالنه اکیپ اعزامی دامپزشکی برای 
حفظ 440 رأس دام دامدار مستقر در کردکوی

اقدامات  از  کردکوی  شهرستان  دامپزشکی  اداره  رئیس 
محل  به  دامپزشکی  اعزامی  اکیپ  دو  رایگان  و  ویژه 

روستای کوهستانی چمن ساور کردکوی خبر داد.

، دکتر »حسین مهینی« رئیس اداره دامپزشکی شهرستان 
کردکوی به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی از تلفات 
تعدادی گوسفند و بز در روستای کوهستانی »چمن ساور« 
کردکوی با هدف حفظ 440 رأس دام از دامدار کردکویی، 
روز  گلستان،  استان  دامپزشکی  همکاران  کرد:  اعالم 

پنجشنبه 5 اسفند 1400 در قالب دو اکیپ به محل اعزام 
شدند و داروهای تقویتی از قبیل مولتی  ویتامین، امالح، 
اقدامات  سایر  و  ضدعفونی  مواد  غذایی،  مکمل های 
رایگان  بصورت  دام ها  سالمت  حفظ  جهت  را  حمایتی 

انجام دادند.

و  مغذی  مواد  انرژی،  لحاظ  از  گله  این  وی،  گفته  به 
ویتامین ها ضعیف بودند و الغری مفرط مشهود بود که با 
اقدمات صورت گرفته تالش شد تا از بروز هرگونه مخاطره 
یک  سرمایه  عنوان  به  باقیمانده  دام  رأس   440 برای 

تولیدکننده پیشگیری شود.

عمومی  روابط  مدیر  و  رئیس  مشاور  حضور 
شورای  جلسه  در  کشور  دامپزشکی  سازمان 

اطالع رسانی خراسان رضوی

دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  و  رئیس  مشاور 
کشور در جلسه شورای اطالع رسانی اداره کل دامپزشکی 
و  رسانی  اطالع  شورای  گفت:  رضوی  رضوی  خراسان 
رسانه سازمان دامپزشکی به زودی تشکیل جلسه خواهد 
داد که در آن از حضور متخصصین این حوزه بهره گیری 

خواهد شد.

دکتر امین اسدی  اظهار کرد: در اغلب استان ها با وجود 
گستردگی فعالیت ها، نیاز به تقویت روابط عمومی در ابعاد 

مختلف از جمله نیروی انسانی است.

وی افزود: نگاه رئیس سازمان دامپزشکی کشور به رسانه 
و تعامل دو سویه با آن، جزو اولویت های دکتر آقامیری 

است.

اسدی یادآور شد: بایستی تالش شود خدمات دامپزشکی 
دیده شود و در این زمینه، نظام نامه ارتباطی استان با نگاه 

ویژه به فضای مجازی در حال تدوین است.

مدیر کل دامپزشکی استان نیز در این جلسه عنوان داشت: 
مهم  کنندگان  تامین  از  یکی  عنوان  به  رضوی  خراسان 
فرآورده های خام دامی، نقش مهمی در این زمینه دارد  و 
تالش های بسیاری در این مسیر انجام شده و عزم ما این 

است این زحمات را به مردم منتقل کنیم.

دکتر جواد اعلمی گفت: همواره در پشت صحنه به عنوان 
یکی از نهادهای حساس و اثرگذار در حال خدمت هستیم 
در حالی که برخی از مردم و حتی مسولین، از فعالیت های 
دامپزشکی خبر ندارند و این، روابط عمومی است که در 

این زمینه نقش آفرینی می کند.

وی افزود: روابط عمومی می تواند نقش مهمی را در ایجاد 
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تولید  و  مردم  دامپزشکی،  مجموعه  بین  سویه  دو  ارتباط 
کنندگان داشته باشد و نظرات و اهداف سازمان به درستی 

به مردم منتقل شود.

روابط  عمومی،  آموزشهای  بحث  در  شد:  یادآور  اعلمی 
عمومی استان فعالیت های اثرگذاری داشته و بخش مهمی 
از آموزش عموم را بر عهده داشته است و نقش برجسته ای 

در این زمینه دارد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی 
های  فعالیت  در  عمومی  روابط  نقش  به  اشاره  با  استان 
اجتماعی به آموزه های دینی در این خصوص اشاره کرد.

حجت االسالم محمد حسن شورورزی گفت: اطالع رسانی 
برای مردم بر اساس معیارهای دینی بسیار نقش مهم و 

سازنده ای دارد .

وی یادآور شد: نقش روابط عمومی در جهاد تبیین به ویژه 
در حوزه دامپزشکی، بسیار مهم و اثرگذار است و هر گونه 
که  شود  می  مردم  ناآگاهی  سبب  بخش  این  در  ضعف 

خسران بزرگی است.

توصیه های بهداشتی دامپزشکی برای مرغداران 
به منظور پیشگیری از بیماری آنگارا

که  است  مسری  و  عفونی  بیماری  آنگارا (HHS) یک 
معمواًل در جوجه های گوشتی سه تا پنج هفته بروز می کند 

ولی در گله های تخمگذار و مادر نیز اتفاق می افتد.

دکتر یزدان پناه، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری-
 های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم اداره کل دامپزشکی 
و  آنگارا  بیماری  بودن  نوظهور  به  اشاره  با  کرمان  استان 
گله های  در  تلفات  و  شیوع  میزان  لحاظ  از  آن  اهمیت 
پرورشی طیور و وارد آمدن ضرر های اقتصادی بر صنعت 
شرایط  به  نسبت  ویروس  این  افزود:  استان  مرغداری 
دوره های  برای  ماندگاری  قابلیت  و  است  مقاوم  محیطی 
بعدی جوجه ریزی را نیز دارد و از آنجا که درمان مؤثری 
و  بهداشتی  اصول  رعایت  ندارد  وجود  بیماری  این  برای 

امنیت زیستی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

بیماری  این  واکسن  در حال حاضر  این که  اعالم  با  وی 
وجود  کشور  در  گوشتی  مرغداری های  در  استفاده  برای 
ندارد و فقط در گله  های مادر و اجداد موجود است، گفت: 
سندرم آب آوردگی پریکارد و هپاتیت (HHS)یک بیماری 
کلینیکی  عالیم  که  است  مسری  و  عفونی  ویروسی 
حالی،  بی  تلفات،  ناگهانی  شروع  با  و  ندارد  اختصاصی 

ازدحام طیور و پرهای ژولیده در گله مشخص می  شود و از 
عالئم مشخصه آن درصد ابتال و تلفات باالست که اگر با 
همانند  ایمنی  سیستم  کننده  تضعیف  بیماری های  برخی 
می تواند  همراه شود  ماکیان  خونی  کم  و  مارک  گامبورو، 

شدت بیماری را افزایش دهد.

دکتر یزدان پناه درخصوص برنامه مناسب امنیت زیستی و 
مسائل  رعایت  به  گله،  در  عفونت  ایجاد  از  پیشگیری 
بهداشتی در خودروهای حمل جوجه به کشتارگاه و شست  
و شوی کامل قفس  ها، اجرای برنامه تمام پر- تمام خالی 
دوره  های  بین  سالن  ها  ضدعفونی  و  پاکسازی  با  همراه 
متوالی پرورش، انتقال دان به وسیله ماشین  های مخصوص 
مسائل  رعایت  مرغداری،  داخل  به  سرپوشیده  دان  حمل 
از  بهداشتی و ضدعفونی توسط اشخاص و کارکنان قبل 
ورود به مزرعه پرورش، ممانعت از ورود پرندگان وحشی از 
جمله کبوتر و کالغ به داخل انبار دان و سالن های پرورش 

طیور اشاره کرد.

از  با مطرح کردن نکات مدیریتی شامل تهیه جوجه  وی 
جوجه  عدم  سـنی،  چند  پرورش  از  پرهیز  مطمئن،  منابع 
ریزی اضافه بر ظرفیت سالن ها، واکسیناسیون مرغ مادر و 
به  دوره،  پایان  در  مرغ  فروشی  زنده  ممنوعیت  اجداد، 
مرغداران توصیه کرد هر گونه تلفات غیر عادی در مزارع 
را جدی بگیرند و با مراجعه به دامپزشکی از اشاعه بیماری 

در منطقه جلوگیری کنند.

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور در مراسم روز درخت کاری در محل اداره 

کل دامپزشکی استان تهران

و  درختکاری  فرهنگ  ترویج  راستای  در  بار  اولین  برای 
حفاظت از منابع طبیعی، مراسمی با حضور دکتر سید محمد 
آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی ، محمد 
و  تهران  استان  دامپزشکی  کل  اداره  سرپرست  حبیبی 
کل  اداره  و  دامپزشکی  سازمان  مسئوالن  از  جمعی 

دامپزشکی استان تهران برگزار شد.

بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی 
دامپزشکی  کل  اداره  از  همراه  هیئت  و  کشور 

استان تهران

کشور،در  دامپزشکی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مورخ 18 اسفندماه سال جاری دکتر سید محمد آقامیری 
ستاد  همراه  به  دامپزشکی  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
مرکزی طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز و ماه 
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رمضـان )معاونین، امور استانها، حراست، روابط عمومی و 
اداره کل دامپزشکی استان  از پرسنل و بخش های   )...
تهران بازدید و از نزدیک در جریان مشکالت و مسائل 
قرار گرفت و دستورات الزم را در جهت تسریع امور صادر 

کرد.

کنترل  و  تشدید  ملی  طرح  اجرای  آغاز 
نظارت های بهداشتی در نوروز و ماه رمضان 

در  کشور  دامپزشکی  سازمان  خاص  های  طرح  از  یکی 
و  تشدید  ملی  طرح  اجرای  آغاز  مدیریتی  جدید  دوره 
کنترل نظارت های بهداشتی در نوروز و ماه رمضان 1401 
است که از دو هفته مانده به سال جدید کلید خورد و قرار 
ماه  آغاز  با  همزمان  که  نوروز  تعطیالت  از  پس  است 
رمضان است نیز تا پایان ماه رمضان ادامه یابد. لذا پیش 
از فرارسیدن سال جدید از سویی در یک نشست خبری و 
و  از کشتارگاهها  بازدیدی  برنامه  در چند  از سوی دیگر 
اجرای  برای  الزم  زمینه  تا  شد  کوشیده  عرضه  میادین 
پای  نوروز  در  را  مردم  گذشته  سال  که  طرحی  موفق 
صفوف مرغ و مشروط بر ارائه کارت ملی نگاه داشته بود 

فراهم سازد.

نشست  نخستین  در  طرح  اجرای  آغاز  اعالم 
خبری رییس سازمان با اصحاب رسانه

این  رئیس  و  وزیر  معاون  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر 
با  خود  خبری  نشست  نخستین  در  دوشنبه  سازمان، 
اصحاب رسانه با یادآوری کمبود شدید مرغ در نوروز سال 
روزها  آن  در  مردم  که  رنج هایی  و  مشکالت  و  گذشته 
کشیدند گفت: اگرچه مساله تامین گوشت مرغ به سازمان 
دامپزشکی کشور ارتباط مستقیم ندارد، اما از آنجا که این 
سازمان از بعد نظارت بهداشتی می  تواند در عین تشدید بر 
کیفیت نظارت بر بهداشت مواد پروتئینی، در فرایند توزیع 
نقش کمک کنننده داشته باشد، لذا تمهیدات ویژه ای در 
نظارت های  کنترل  تشدید  برای  ملی  طرح  یک  قالب 
بهداشتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تدارک دیده 

شده است.

وی در مورد اهم اقدامات در دستورکار طرح ملی تشدید 
و کنترل نظارت های بهداشتی در ایام نوروز و ماه مبارک 
رمضان که از 14 اسفندماه جاری آغاز شده و تا پایان روز 
عید سعید فطر تداوم خواهد داشت اظهار کرد: بر اساس 
تمام  در  کشور  دامپزشکی  سازمان  همکاران  طرح،  این 
به  نوروز که آن هم  استثنای روز نخست عید  به  کشور 
صورت کشیک از پیش تعیین شده فعال خواهند بود، از 
روز دوم فروردین 1401 فعال هستند و طبق هماهنگی 
انجام شده با شرکت پشتیبانی امور دام مقرر شده است تا 

نیز  شرکت  این  سوی  از  گرفته  صورت  کشتار  مازاد 
خریداری گردد و هیچگونه کمبود مرغی در بازار احساس 

نگردد.

سامانه  سوی  از  رصد  اساس  بر  اینکه  بیان  با  آقامیری 
که  نیست  مجاز  مرغداری  واحد  هیچ   GISدامپزشکی 
بیش از 45 روز مرغ را نگه  دارد تصریح کرد: بر اساس 
این طرح مرغداری ها ملزم هستند مرغ را حداکثر در این 
بازه زمانی به کشتارگاه ها عرضه کنند و هرگونه عرضه 
نظارت  تا سفره( تحت  )از مرحله مزرعه  از شبکه  خارج 

شدید سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با دادن اطمینان خاطر به 
مردم مبنی بر عرضه مکفی و به وفور مرغ و سایر اقالم 
پروتئینی در این ایام و نظارت شدید دامپزشکی بر فرایند 
نظارت  جهت  کرد:  اضافه  اقالم  این  بهداشتی  عرضه 
به  مرکزی  ستادی  طرح،  این  اجرای  فرایند  بر  روزانه 
عضویت  و  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  ریاست 
معاونان سازمان تشکیل شده است تا در صورت هرگونه 
اقدام  آن  رجوع  و  رفع  به  نسبت  مشکل  بروز  و  کاستی 

گردد.

جهت  را   1512 شماره  به  سامانه  همچنین  آقامیری 
دریافت گزارش های مردمی برای هرگونه مشاهده توزیع 
مبارک  ماه  نوروزی،  تعطیالت  ایام  در  شبکه  از  خارج 
رمضان و طول سال اعالم کرد و افزود: البته تعداد زیادی 
اکیپ های نظارتی و بازرسی بر تمام مراکز عرضه عمده 
نظارت خواهند داشت و هیچگونه مسامحه ای با عوامل 

متخلف صورت نخواهد گرفت.

به گفته وی، سازمان دامپزشکی کشور در اجرای دقیق 
ایام،  این  در  مردم  تا  است  مصمم  قدری  به  طرح  این 
»امنیت روانی« کامل در خصوص تامین اقالم پروتئینی 
کافی و بهداشتی جهت برگزاری مناسبت ها داشته باشند.

معاون وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از اظهارات 
خود ضمن اشاره به اینکه مصوبه حذف ارز ترجیحی در 
قالم  قیمت  بر  تاثیری  هیچ  اسالمی  شوراس  مجلس 
مصرفی در حوزه دامپزشکی نخواهد داشت، اهم اقدامات 
سازمان دامپزشکی کشور را تشریح کرد و گفت: صدور 
مجدد مجوز صادرات میگو و سخت پوستان از کشورمان 
به کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ مهار شیوع بیماری لکه 
سفید )وایت اسپات( در مزارع پرورش میگو؛ صدور مجدد 
اقلیم  به  سردابی  و  گرمابی  ماهیان  صادرات  مجوز 
میزان  افزایش  تولیدکنندگان،  مساعدت  با  کردستان 
دارو  قلم   9 از  دامپزشکی  داروهای  و  واکسن  صادرات 
توسط 3 شرکت در سال 99 )فقط به 2 کشور( به 184 
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قلم دارو توسط 19 شرکت )به 18 کشور( در سال 1400؛ 
کنترل کامل بیماری آنفلوآنزای فوق حادپرندگان و اعالم 
جهانی  سازمان  به  بیماری  این  از  کشور  بودن  عاری 
افتخارات سازمان در سال جاری  از جمله  بهداشت دام 

بوده است.

وی با اعالم اینکه بحث پایش باقیمانده های دارویی در 
مواد پروتئینی در سال 1401 به جدیت پیگیری خواهد 
شد گفت: سازمان دامپزشکی کشور تا پایان سال 1401 
به نقطه ای خواهد رسید که هیچ فعالیت اقتصادی در 
وجود  نیز  دولتی  تصّدی گری  ماهیت  با  سازمان  این 

نداشته باشد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از این 
در  حاضر  خبرنگاران  پرسش های  به  خبری،  نشست 
نظارت  کنترل  و  تشدید  طرح  اجرای  روند  خصوص 

بهداشتی و همچنین دیگر دغدغه های آنها پاسخ داد .

 دکتر »سید محمد آقامیری« معاون وزیر و رئیس این 
سازمان و همچنین رئیس ستاد مرکزی طرح ملی تشدید 
و کنترل نظارت های بهداشتی در ایام تعطیالت نوروز و 
ماه مبارک رمضان، از شامگاه روز دوشنبه تا بامداد روز 
سه شنبه به صورت سرزده از ابتدای خط کشتار تا مرحله 
بازدید کرد و در  بندی مرغ در کشتارگاه  بسته  و  تولید 

جریان فرآیند اجرای طرح قرار گرفت.

بنابراین گزارش، دکتر آقامیری در حاشیه این بازدید که 
حجت االسالم »سید اسماعیل حسینی مقدم« مسئول 
حوزه نمایندگی ولی فقیه و دیگر مدیران ستادی سازمان 
همراهی  را  سازمان  این  رئیس  کشور،  دامپزشکی 
می کردند؛ ضمن تشکر از همراهان اجرای این طرح ملی 
به تشریح اهمیت اجرای مسئوالنه و دقیق دستورالعمل 
طرح ملی تشدید و کنترل نظارت های بهداشتی در ایام 
نوروز و ماه مبارک رمضان پرداخت و افزود: از آنجا که 
عرضه مکفی مرغ و سایر اقالم پروتئینی در این ایام و 
نظارت شدید دامپزشکی بر فرایند عرضه بهداشتی این 
اقالم هم تکلیف قانونی و هم شرعی ما در قبال مردم 

شریف کشورمان است.

دکتر آقامیری در بخش دیگری از این بازدید سرزده و 
این  تمام خطوط  در  مدیریتی  و  فنی  مالحظات  شبانه، 
و  شدند  جویا  بهداشتی  مربوطه  مدیران  از  را  کشتارگاه 
نکات الزم را جهت افزایش کیفیت نظارت های بهداشتی 

تأکید نمودند.

شایان ذکر است طرح ملی تشدید و کنترل نظارت های 
 14 از  رمضان  مبارک  ماه  و  نوروز  ایام  در  بهداشتی 
اسفندماه جاری آغاز شده که تا پایان روز عید سعید فطر 
تداوم خواهد داشت. بر اساس این طرح، به استثنای روز 
به  آن  در  کشور  کشتارگاههای  که  نوروز  عید  نخست 
صورت کشیک از پیش تعیین شده فعال خواهند بود، از 
روز دوم فروردین 1401 فعال هستند و طبق هماهنگی 
انجام شده با شرکت پشتیبانی امور دام مقرر شده است، 
نیز  شرکت  این  سوی  از  گرفته  کشتار صورت  مازاد  تا 
خریداری گردد و هیچگونه کمبود مرغی در بازار احساس 

نگردد.

گردهمایی  در  طرح  دقیق  اجرای  بر  تاکید 
ریاست  با حضور  استانی  و  ستاد  کل  مدیران 

سازمان دامپزشکی

این  رئیس  و  وزیر  معاون  آقامیری«  دکتر »سید محمد 
سازمان در جلسه شورای مدیران که صبح سه شنبه 24 
اسفند 1400 با حضور معاونان و مدیران ستادی، مدیران 
کل استانی به صورت وبیناری برگزار شد گفت: با توجه 
به اهمیت ویژه اجرای دقیق و درست طرح ملی تشدید 
نظارت بهداشتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در 
تمام کشور، باید هیچگونه سهل انگاری و مسامحه در 
اجرای طرح نشود؛ کما اینکه اجرای درست این طرح به 
اندازه ای حائز اهمیت است که در بحث ارزیابی عملکرد 
مدیران در ادارات کل استان ها مورد مالحظه قرار خواهد 
در  شده  انجام  اخیر  انتصابات  به  اشاره  با  گرفت.وی 
راستای عمل به تعهدات خود مبنی بر تحوالت ساختاری 
در سازمان دامپزشکی کشور، دالیل انتصابات انجام شده 
فرایندهای  پایش  و  رصد  ساماندهی  زمینه  در  جمله  از 
جهاد  طرح  آنها؛  زمان بندی  و  فعالیت  مجوز  صدور 
دامپزشکی؛ ایجاد مرکز تحقیقات و فناوری دامپزشکی با 
را   ... و  دامپزشکی  پژوهشگاه  به  چشم انداز رساندن آن 
مباحث،  برخی  اهمیت  به  توجه  با  افزود:  و  برشمرد 
کمیته های تخصصی مانند کمیته تخصیص ارزی، کمیته 
موارد  و  مجوزها  صدور  و  فرایندها  بر  نظارت  مرکزی 
مشابه در دستور کار است که به فراخور ماموریت محوله 

ایجاد خواهند شد.

البته دکتر آقامیری در ادامه اشاره به برنامه های در دست 
ارتقای  طرح  شروع  به  کشور،  دامپزشکی  سازمان  آغاز 
به  کشور  دامداری   1000 در  شیرخام  بهداشتی  کیفیت 
سطح استانداردهای معتبر اشاره کرد. این طرح از مورخ 
خواهد  شروع  کشور  در  خورشیدی   1401 فروردین   4
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شد.الزم به ذکر است در ادامه اظهارات دکتر سید محمد 
آقامیری، مدیران کل دامپزشکی استان ها نیز گزارش های 
خود در خصوص اجرای طرح ملی تشدید نظارت بهداشتی 
در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان طی 9 روز گذشته را 
ارائه کردند که رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز تمام 
موارد عنوان شده را یادداشت برداری کرد و سپس افزود: 
نشست  روز  دو  یا  یک  مدت  به  فطر  سعید  عید  از  بعد 
حضوری مدیران کل دامپزشکی استان ها برگزار می گردد 
تا عملکرد 63 روز اجرای طرح ملی تشدید نظارت بهداشتی 
تعطیالت نوروزی و ماه مبارک رمضان مورد بررسی نهایی 

قرار گیرد.

وی در عین حال خواستار تعامل نزدیک با رسانه ها جهت 
انعکاس فرایند اجرای طرح شد و بر پایبند ماندن آنها به 
مردم«  »سالمت  قرمز  خط  رعایت  در  راسخشان  تعهد 
اجرای  جهت  استان ها  کل  مدیران  افزود:  و  کرد  تاکید 
بهینه طرح، حتما با فرمانداران نشست های حضوری جهت 

تبیین اهمیت اجرای درست آن داشته باشند.

خروج  و  ورود  فرایند  تبیین  جامع  طرح  ابالغ 
محموله های پروتئینی به میدان بهمن تا پایان 

فروردین 1401

دکتر»قاسم رضائیان زاده «، معاون بهداشتی و پیشگیری 
این سازمان صبح امروز 28 اسفند 1400 در راستای اجرای 
طرح تشدید نظارت بهداشتی ایام نوروز و ماه رمضان در 
دفتر  مدیرکل  صالحی«  »وحید  دکتر  اتفاق  به  کشور، 
قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور و دکتر 
استان  دامپزشکی  کل  اداره  سرپرست  حبیبی«  »محمد 
تهران، از فرایند اجرای طرح در این میدان بازدید کردند. 
بازدیدی که با بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
تهران و معاون دادستان استان تهران از این میدان مهم 

عرضه گوشت در پایتخت  همزمان شد.

رضاییان زاده پس از بازدید مشترک رخ داده در جلسه ای 
اتفاقی در میدان بهمن در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع 
بازدید  این  کرد:  اعالم  کشور  دامپزشکی  سازمان  رسانی 
مبادی  بهداشتی  ضوابط  رعایت  بودن  حائزاهمیت  پیرو 
ورودی میدان بهمن و رصد سامانه قرنطینه و انتقال حدود 
روزانه 600 تا 700 تن گوشت مرغ از استان های سمنان، 

گلستان، مازندران به این میدان انجام شد.

وی با بیان اینکه محموله های ارسالی به میدان بهمن به 
صورت روزانه توسط کارشناسان دامپزشکی در خصوص 
می شود  کنترل  مقصد  مبداء  قرنطینه  گواهی های  تطبیق 
افزود: در جریان این بازدید و پیرو اطالع از برخی مشکالت 

میدان بهمن و پس از برگزاری جلسه ای در همان میدان، 
ای  کمیته   1401 فروردین  پایان  تا  حداکثر  تا  شد  مقرر 
با  بهمن  میدان  در  بهداشتی  نظارت  فرایند  بهبود  جهت 
سازوکارهای  و  بهداشتی  ضوابط  دقیق  اعمال  هدف 
قرنطینه ای ورود محموله های دامی در قالب طرحی جامع 
به نام طرح جامع تبیین فرایند ورود و خروج محموله های 

پروتئینی تدوین و ابالغ شود.

رضاییان زاده در ادامه از جمله اعضای کمیته تدوین طرح 
جامع تبیین فرایند ورود و خروج محموله های پروتئینی در 
میدان بهمن به مدیریت میدان بهمن؛ پشتیبانی امور دام 
استان تهران؛ سازمان جهادکشاورزی استان تهران؛ اداره 
کل دامپزشکی استان تهران؛ اداره کل قرنطینه و امنیت 
بر مواد  نظارت  اداره  و  دامپزشکی کشور  زیستی سازمان 
غذایی و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور اشاره 
کرد و افزود: اجرای طرح ملی تشدید نظارت بهداشتی در 
اقدام  رمضان  مبارک  ماه  و   1401 نوروز  تعطیالت  ایام 
مهمی است که در کنار امنیت خاطر بیشتر مردم از دریافت 
بر  نظارتی  ارگان های  استفاده  موجب  بهداشتی،  گوشت 
فرایند تنظیم بازار از »سامانه قرنطینه دامپزشکی« نیز به 

عنوان یک ابزار خودکنترلی شده است.

به گفته وی کنترل کامل زنجیره توزیع گوشت از مرغداری 
تا عرضه شبکه در واقع دو هدف اعمال حساسیت توزیع 
بهداشتی مرغ بر اساس مصوبات مسئوالن تنظیم بازار را 

محقق کرده و خواهد کرد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در 
دامپزشکی  نمایندگان  از  بازدید  این  در  کرد:  تاکید  پایان 
مستقر در میدان بهمن خواسته شد تا رصد و پایش روزانه 
در این میدان به منزله تطابق یا عدم تطابق محموله های 

ورودی به میدان بهمن صورت پذیرد.

سند  و  بهداشتی  نظارت  تشدید  ملی  طرح 
تحول، »عیدانه« نوروزی سازمان دامپزشکی

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در واپسین 
هوای  و  حال  با  پیامی  طی  خورشیدی،   1400 سال  روز 
بهاری و از منظر مسئولیت خدمتگزاری در جایگاه سازمان 
با   1401 بهار  سرآغاز  به  اشاره  کشور، ضمن  دامپزشکی 
سال  فرارسیدن  بهداشتی«،  نظارت  تشدید  ملی  »طرح 
رده های  سایر  دامپزشکان،  هموطنان،  عموم  به  را  جدید 
دامپزشکی، استادان و دانشجویان و پژوهشگران و فعاالن 

بخش خصوصی تبریک گفت.

و  وزیر  معاون  آقامیری«  محمد  »سید  دکتر  پیام  متن   
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رئیس این سازمان به مناسبت فرارسیدن نوروز 1401 به 
شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

یا مقلّب الْقلوب و اْلبْصار

یا مدبّر اللّْیل و الّنهار

یا محّول الْحْول و اْلْحوال

حّوْل حالنا إلی أْحسن الْحال

فصل بهار از باشکوه ترین جلوه های خداوند مّنان در جهان 
سوی  به  راهی  آن  تماشای  با  می توان  که  است  هستی 
بهار  به تماشا نشست.  را  پروردگار  یافت و جمال  خداوند 
می آید تا باورمان شود که پایان هر سیاهی سپیدی و پایان 
هر زمستان، بهاری خوش و رنگارنگ وجود دارد. موسم 
و  نماد  و  هستی  عالم  به  الهی  پاداش  زیبنده ترین  بهار 
جلوه گاه اراده باریتعالی در باز آفرینش طبیعت و شروع روح 

انگیز و تحول عظیم و بنیادین در احوال و قلوب است.

 در واقع همین جلوه گاه الهی است که سازمان دامپزشکی 
کشور را به عنوان یک نهاد حاکمیتی بر آن داشته تا در 
آستانه آغاز سال جدید خورشیدی که پیوستگی ایام نوروز 
است؛  بخشیده  دوچندان  معنایی  خدا،  میهمانی  ماه  به 
عنوان  به  کشور  دامپزشکی  سازمان  در  عزیزم  همکاران 
سربازان گمنام عرصه بهداشت و سالمت جامعه، می کوشند 
پا در رکاب خدمت به ملت شریف ایران در تمام ایام نوروز 
از  از تعطیالت خود بکاهند و  باز و مسئوالنه  با چشمانی 
طریق تشدید سازوکارهای نظارتی، نوروز امسال را به کام 
مبارک  ماه  آن  متعاقب  و  پرخاطره  و  شیرین  هموطنان 
بدون دغدغه در ضیافت خدای  به عبادت  نیز  را  رمضان 

رحمان معطوف سازند.

سازمان دامپزشکی کشور در دوره جدید مدیریت به دنبال 
تحوالت گسترده از سال 1350 به این سو، با وجود نکات 
و  داشته  وجود  سازمان  این  قانون  در  که  بسیاری  مثبت 
دارد؛ اقدام به پیاده سازی سند تحول در سازمان دامپزشکی 
از سویی موانع  تا  پایان سال 1401 خواهد کرد  تا  کشور 
مهم و دست و پاگیر تولید با مالحظه عنصر قانونی مرتفع 
گردد و از سوی دیگر با افزایش سرعت در ارائه خدمات به 
بهره برداران و شفافیت فرآیندهای خدمات در کوتاه ترین 
زمان ممکن برای انجام فرآیندها و شفافیت در این عرصه، 
از زمینه بروز هرگونه مفاسد به میزان بسیار زیاد پیشگیری 

شود.

لذا ضمن تبریک ویژه خدمت دامپزشکان،پیرادامپزشکان، 
بخش  فعاالن  و  پژوهشگران  دانشجویان،  استادان، 
خصوصی اعم از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهاده ها و 
داروهای حوزه دامپزشکی و رسانه هایی که با نگاه پردغدغه 
در  را  کشور  دامپزشکی  سازمان   1400 سال  طول  در 
قدردانی  و  تشکر  کردند؛  یاری  سرمایه گذاران  از  حراست 
با  مقابله  جهت  در  مؤثری  خدمات  که  عزیزانی  می کنم. 
انواع بیماری ها، ارتقاء بهداشت عمومی و سالمت غذایی، 
صیانت از سرمایه های دامی و رونق و پویایی صادرات دام 
و فرآورده های آن به انجام رسانده و خواهند رساند؛ و البته 
ستاد  در  همکارانم  تمام  از  می دانم  الزم  جا  همین  در 
و  استان ها  دامپزشکی  کل  ادارات  سازمان،  مرکزی 
شهرستان ها که با همیاری بخش های دولتی، خصوصی و 
دامپزشکی  در  را  بزرگی  موفقیت های  صنفی  تشکل های 

رقم زدند، سپاسگزاری نمایم

انتصابات :

سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دامپزشکی کشور منصوب شد

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی 
کشور با صدور حکمی معاون توسعه مدیریت و منابع این 

سازمان را منصوب کرد.

 دکتر »سید محمد آقامیری« معاون وزیر جهادکشاورزی 
و رئیس این سازمان  19 بهمن 1400 با صدور حکمی 
مهندس  محمد حسینی »سرپرست معاونت توسعه 
مدیریت و منابع« سازمان دامپزشکی کشور را به سمت 

»معاونت« منصوب کرد.
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 متن حکم رئیس سازمان دامپزشکی کشور برای محمد 
حسینی به شرح زیر است:

جناب آقای محمد حسینی

سالم علیکم

ارزشمند،  سوابق  و  تخصص  تعهد،  شایستگی،  به  نظر 
توسعه  معاونت  به عنوان  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی 
منصوب  کشور  دامپزشکی  سازمان  منابع  و  مدیریت 
می شوید. بهره مندی از توان علمی و کارشناسی متخصصین 
انسانی  نیروی  منابع  توسعه  و  جذب  جهت  در  خبره 
متخصص و افزایش خدمات رفاهی به تمام کارکنان خدوم 
بخش  با  سازنده  تعامل  و  کشور  دامپزشکی  سازمان 
غیردولتی دامپزشکی در راستای اجرای فرامین و منوّیات 
مقام معزز رهبری )مدظله العالی( مبنی  بر رفع موانع تولید 
زدایی ها  مانع  و  پشتیبانی ها  تولید،  »سال  شعار  تحقق  با 
مورد انتظار  امید است با اتکال به قدرت الیزال الهی در 
له  ارواحنا  بقیۀاهلل االعظم )روحی و  ظّل توجهات حضرت 
فداء( تحت زعامت مقام عظمای والیت حضرت آیت اهلل 
العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( در انجام مسئولیت و 

وظایف محوله موفق و مؤید باشید

 دکتر سید محمد آقامیری

معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور

و  تکریم  حکم  و سه  انتصاب  چهارحکم  صدور 
تودیع در سازمان دامپزشکی کشور

امروز با حضور و احکام رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 
آیین معارفه و تکریم شش تن از مدیران سازمان 

دامپزشکی کشور برگزار شد.

 دکتر »سید محمد آقامیری« رئیس این سازمان یکشنبه 
24 بهمن 1400 در آیین تودیع و معارفه سه  مسئول در 
سازمان دامپزشکی کشور که با حضور مدیران برگزار شد، 
ضمن اشاره به اعیاد در ماه رجب و فرصت اندوختن ثواب 
برای  اعالم کرد: هر سازمان  مبارک  ماه  این  آخرت طی 
دستیابی به اهدافی نیاز به تغییراتی در ترکیب مدیران دارد 
است. عمومی  ازمطالبات  ناشی  گاهی  اتفاق  این  که 

در یک  مدیران  از دالیل چرخش  برخی  به  اشاره  با  وی 
مربوطه  سازمان  در  تحول  و  کار  ارتقای  جهت  مجموعه 
افزود: در واقع برخی تغییرات، ناشی از ناتوانی مدیران در 
حال تودیع نیست، بلکه به منزله استفاده از تجارب آنها در 
موقعیت های دیگری است، چرا که به هر حال برای تربیت 
است. شده  هزینه  اسالمی  جمهوری  نظام  در  آنها 

بر  معارفه،  و  تودیع  آیین  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
رعایت  بر  جدید  و  کنونی  مدیران  حساسیت  اهمیت 
حق الناس و بیت المال در تمام فرایندهای کاری تاکید و در 
خصوص هر کدام از حیطه های مدیریتی نکاتی را جهت 
بروز  اقتصادی و خشکاندن هرگونه زمینه  با فساد  مبارزه 
به  تعلل های غیرضروری در خدمت  برخی  دلیل  به  فساد 
هستند  تولید  جبهه  سربازان  همچون  که  صادرکنندگان 

رئیس  اظهارات  از  پس  گزارش،  بنابراین  کرد.  گوشزد 
سازمان دامپزشکی کشور، افراد در حال تودیع و تکریم و 
به  را  خود  دیدگاههای  شده،  معارفه  مدیران  همچنین 
صورت مختصر در مورد مهمترین  اقدامات انجام شده در 
دوران مدیریتی یا برنامه های اصلی پیش رو عنوان کردند. 

بر اساس احکام صادره از سوی دکتر آقامیری، خانم دکتر 
فاطمه زارعان بنی اسدی که قریب 10 سال ریاست 
روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور را به عهده داشت 
و چندی پیش نیز به عنوان معاون رسانه های رئیس مرکز 
بود،  شده  منصوب  جهادکشاورزی  وزارت  عمومی  روابط 
آموخته  دانش  که  امین اسدی  دکتر   و  گردید  تودیع 
عنوان  به  است،  رسانه  امور  به  آشنا  و  دامپزشکی  رشته 
مشاور معاون وزیر و مدیریت جدید روابط عمومی سازمان 

دامپزشکی کشور معارفه و منصوب شد. در بخش دیگر، 
دکتر حمید نجارمدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی 

سازمان دامپزشکی کشور تودیع شد و البته همزمان با 
حکم جدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور، وی به
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و  قرنطینه  امور  مشورتی  تخصصی  کارگروه  عنوان   
امنیت زیستی منصوب گردید. دکتر  وحید صالحی 
جدید  مدیرکل  عنوان  به  نیز  دفتر  این  سابق  معاون 
دامپزشکی  سازمان  زیستی  امنیت  و  قرنطینه  دفتر 
کشور معارفه و منصوب شد در بخش سوم انتصابات 
امروز نیز دکترحمید خانقاهی ابیانه مسئول امور 
هماهنگی استان های سازمان دامپزشکی کشور تودیع 
به  جعفری  ابراهیمی  مهدی  دکتر   و  گردید 
استان های  امور  هماهنگی  جدید  مسئول  عنوان 

سازمان دامپزشکی معارفه و منصوب شد.

پیش از سخنان رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز 
حجت االسالم حسینی مقدم مسئول حوزه نمایندگی 
به  توجه  با  کشور  دامپزشکی  سازمان  در  فقیه  ولی 
ذکر  به  امیرالمومنین)ع(  حضرت  میالد  روز  نزدیکی 
فاخر حضرت  اثر  یم«  »نم  کتاب  از  نم  چند  معارف 
پرداخت. آملی  جوادی  زاده  حسن  اهلل  آیت 

دکتر محمد حبیبی به عنوان سرپرست 
اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب 

شد

سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  طرف  از  حکمی  طی 
عنوان  به  حبیبی  محمد  دکتر  کشور،  دامپزشکی 
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب 
تقدیر و  بابایی  دکتر سید علی  از زحمات  و  شد 
مهندس  با حضور  که  ای   جلسه  در   . تشکر شد  
محمد حسینی ،معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
دامپزشکی کشور, معاونین و روسای ادارات ستادی و 
شهرستانی اداره کل دامپزشکی استان تهران، شنبه 7 
کل  اداره  جلسات  سالن  محل  در   1400 اسفند 

از  حکمی  طی  شد،  برگزار  تهران  استان  دامپزشکی 
طرف دکتر سید محمد آقامیری، معاون وزیر و رئیس 
سازمان دامپزشکی کشور، دکتر محمد حبیبی که 
اکنون مدیرکل مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه مرکز 
عنوان  به  سمت  حفظ  با  است  کاربردی  مطالعات  و 
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران منصوب 
واز زحمات دکتر سید علی بابایی تقدیر و تشکر شد.

چهار انتصاب مهم و کلیدی در معاونت 
بهداشتی و پیشگیری و معاونت تشخیص 

و درمان ،مدیرکل حوزه ریاست،حقوقی 
وارزیابی عملکرد و همچنین مشاور رییس 

و دبیر شورای عالی مشورتی سازمان 
دامپزشکی کشور

حجت االسالم حسینی مقدم مسئول حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور در ابتدای 

جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان دامپزشکی 
کشور، بر تقوای الهی و رعایت آن در سبک زندگی 

امروزی تأکید کرد و ضمن تسلیت شهادت امام 
موسی کاظم علیه السالم، گفت: در قرآن کریم سه 
نعمت ذکر شده اول، پیامبری حضرت رسول اکرم 
صلوات اهلل علیه، دوم، امامت و سوم، نعمت ایمان 

است.

وی خاطرنشان کرد: خداوند به سبب نعمت های خود، 
بر انسان هیچ منتی  نگذاشته اما در خصوص نعمت 
بایستی  لذا  و  دارد  منت  انسان،  بر  خداوند  ایمان، 
سید  باشیم.دکتر  شاکر  نعمات  این  پاس  به  همواره 
سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  آقامیری  محمد 
دامپزشکی کشور در جلسه شورای هماهنگی مدیران 
سازمان دامپزشکی کشور که با حضور مدیران ستادی 
و مدیران کل دامپزشکی استان ها به صورت وبینار 
برگزار شد گفت: چند موضوع جزء اهداف عالی ماست 
که بر اجرای آنها تأکید دارم و باید برای رسیدن به 
تسلیت  عرض  ضمن  نمود.وی  ویژه ای  اهتمام  آنها، 
سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السالم گفت: 
اولین تاکید بنده بر تکریم ارباب رجوع است و وقتی 
تمامی  کلمه،  این  در  می کنیم،  مردم  از  صحبت 
مخاطبان ما هستند و باید قبول کنیم ما نوکر مردم 
هستیم؛ و هر کس این برداشت را ندارد، باید صفش 
باید  امور،  برخی  در   : افزود  وی  کند.  جدا  ما  از  را 
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در  شخصًا  و  نکند  دریافتی  گزارشات  به  اکتفا  مدیران 
کار  میدانی،  بازدید  شود.  میدان  وارد  عمل،  عرصه 
مدیران  همه  از  گفت:  آقامیری  نیست.دکتر  تشریفاتی 
کل محترم استانی تقاضا دارم که در صورت حضور حقیر 
در استان ها، تشریفات را حذف و فقط کارها و فرآیندها 
را به دقت از صفر تا صد رصد می کنم.همچنین معاون 
وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: موضوع 
دوم، اینکه گاهًا مدیران استانی در تعامل غیرمتعارف با 
های  دستورالعمل  خالف  بر  را  اقداماتی  دیگران، 
دامپزشکی انجام می دهند؛ و اینجا تأکید می کنم که این 
به  را  متخلف  مدیر  قطعًا  و  ماست  قرمز  خط  موضوع، 
که  چرا  کرد،  خواهیم  معرفی  اداری  تخلفات  هیأت 
اقدامات غیرقانونی برای سازمان، هزینه بسیار دارد.وی 
در  را  رجوع  ارباب  به  خدمات  تمامی  باید  ما  افزود: 
افزود:  آقامیری  دکتر   دهیم.  انجام  قانونی  چهارچوب 
مباحث  و  مشکالت  استان ها،  کل  مدیران  اینکه  سوم 
الزم  اگر  و  بگیرند  جدی  را  سازمانی  همکاران  رفاهی 
است به هر شکلی، هزینه زندگی را باید بتوانیم از طرق 
سرمایه  مهم ترین  که  چرا  دهیم؛  کاهش  مختلف، 
نیروی  زمانی  و  هست؛  مقتدر  انسانی  نیروی  سازمان، 
باشد.  نداشته  ذهنی  دغدغه  که  است،  مقتدر  انسانی 
و  ذهنی  دغدغه های  تا  بکوشیم  باید  همگی  بنابراین 
فکری همکاران در سازمان مرکزی و توابع استانی آن 
را رفع کنیم، تا انگیزه خدمت بیشتر شود؛ و معتقدم که 
بسیاری از مشکالت در استان ها قابل حل و فصل است 

و نیازی نیست که به سازمان مرکزی منعکس شود.

استانی  مدیران  همه  از  کرد:  عنوان  آقامیری  دکتر 
سپاسگزاری می کنم به جهت تدابیر پیشگیرانه که در 
و  داشتند  پرندگان  فوق حاد  آنفلوآنزای  بیماری  مبحث 
این زحمات باعث شد که کشور عاری از بیماری شود. 
معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: ما 
امروز بحث تکریم از افرادی را داریم که سال ها، برای 
ارتقاء سالمت جامعه تالش کردند و لذا شایسته تقدیر و 
تشکر هستند؛ و مصداق حدیث شریف از حضرت علی 
ابن موسی الرضا علیه السالم: من لم یشکر المنعم من 
مدیر  سه  این  از  جّل،  و  عّز  اهلّل  یشکر  لم  المخلوقین 
تشکر می کنم که تا به امروز در خدمتشان بودیم و از 
امروز در سنگر دیگری از خدمات آنها بهره مند خواهیم 
شد. دکتر نقیبی، پروژه بزرگی را در زمینه پایش سالمت 
گاوداری  در  افزایش کیفیت شیر  و  بهداشتی  ارتقای  و 
همه  و  گرفت  خواهند  دست  به  کشور  شیری  های 
مدیران بایستی در این زمینه همکاری کنند و هدف ما 
این است این دامداری ها حتی االمکان عاری از بیماری 

ها شوند و گواهی بهداشتی خاص در این زمینه به آنها 
اعطا خواهد شد.همه ارکان و  مدیران سازمان باید در 
مسیر اهداف ما حرکت کنند و تأکید می کنم، به افرادی 
که جایگزین مدیران قبلی می شوند و نیز مدیران استانی، 

بر همین اساس حرکت کنند و در این جهت باشند.

درپایان این جلسه، آقای دکتر قاسم رضاییان 
زاده به عنوان معاونت بهداشتی و پیشگیری، دکتر 
حسن ویشته به عنوان معاونت تشخیص و درمان 

وهمچنین مهندس منصوربنیاب مدیر کل حوزه 
ریاست معرفی شدند و مسئولیت دبیرخانه شورای 

مشورتی برعهده دکترعلیرضارفیعی پور گذاشته 
شد.

دو مدیر سازمان دامپزشکی کشور و سه 
مدیر معارفه تکریم شدند

 دکتر »سید محمد آقامیری« معاون وزیر و رئیس این 
دو برای  تکریم  آیین  در  یکشنبه  امروز  صبح   سازمان 
سازمان مجموعه  در  مدیر  سه  برای  معارفه  و   مدیر 
 دامپزشکی کشور، ضمن تبریک اعیاد مذهبی خاص ماه
خواستار رمضان  مبارک  ماه  بودن  پیش  در  و   شعبان 
پرداخت و  ایام  این  گرامیداشت  به  ویژه  توجه   حسن 
همه بین  مساوات  مراعات  با  مناسبت ها  این   عیدی 
سازمان اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  شد   همکاران 
 دامپزشکی کشور در شرف حوادث مثبت و خوبی است،
با وری  بهره  حداکثر  به  معطوف  باید  تالش ها   تمام 
 حداقل هزینه با رویکرد ارتقای سازمان در جهت بهبود
 سطح بهداشت جامعه باشد  وی با بیان اینکه سازمان
 دامپزشکی کشور در حال پوست اندازی است و سرعت
 این تحوالت باید دوچندان شود تصریح کرد: البته تغییر
 مدیران به منزله نادیده گرفتن تالش های موثر آنها در
 ایام گذشته نیست، بلکه صرفا به مانند یک مسابقه دو
جهت در  تازه  قوای  با  نیروهایی  از  که  است   امدادی 
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 پیشبرد همان هدف غایی سازمان دامپزشکی کشور و
گردد بهینه  استفاده  شده  تعیین  سیاست های   پیشبرد 
 آقامیری در همین راستا از تمام مدیران در تمام کشور
 که تغییر مسئولیت شامل حال آنها شده یا خواهد شد
 خواست تا با روحیه مصمم و جهادی به تداوم فعالیت
با که  ممکن  و  موجود  عرصه های  سایر  در  خود   موثر 
بود، خواهد  گسترده  رو  پیش  در  تحوالت  به   توجه 
و وزیر  معاون  ادامه  بخشنددر  تداوم  را  خود   همکاری 
 رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن تکریم زحمات
مسئولیت این  از  پیش  که  میرزایی  رحمان   دکتر 
و الملل  بین  امور  و  تخصصی  سازمان های   دفتر 
بازرسی معاونت  مسئولیت  کیخا  محمود   مهندس 
 ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات حوزه ریاست
به را  اختیارزاده  دکتر حسن  ترتیب  به  داشتند؛   را 
 عنوان سرپرست دفتر سازمان های تخصصی و امور بین
 الملل و دکترحسین مودودی را به عنوان سرپرست
به پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی   معاونت 
 شکایات حوزه ریاست معارفه کرد و انتصاب افتخارشان
 به خانواده شهدا در کنار تخصصشان را ستود آقامیری
معارفه، دکتر محمد مهدی آیین  از   در بخش دیگری 
 خورشیدوند را نیز به عنوان مشاور معاون وزیر و رئیس
جهاد توسعه  و  احیاء  در  کشور  دامپزشکی   سازمان 
در را  جدید  مسئولیت  این  و  کرد  معرفی   دامپزشکی 
احیای به فرمان مقام معظم رهبری در   راستای عمل 
در رئیس جمهوری در مجلس  و وعده   جهادسازندگی 
بخش در  است  ذکر  به  الزم  برشمرد   خصوص   این 
اسماعیل »سید  االسالم  حجت  آیین،  این   نخست 
در فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسئول  مقدم«   حسینی 
 سازمان دامپزشکی کشور به ذکر فضائل مناسبت های
معنوی فرصت های  و  برکات  همچنین  و  شعبان   ماه 
تغییر سال با  مبارک رمضان  ماه  و  ایام  این   همزمانی 
دو گفت.انتصاب  سخن  خورشیدی   1401 به   1400 
ساماندهی مسئولیت   با  دامپزشکی  سازمان  در   مشاور 
مجوزها صدور  فرآیندهای  در  شفافیت  و    تحقیقات 
در کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  و  وزیر   معاون 
سازمان، این  مدیریت  در  ساختاری  تحوالت   راستای 
با  مسئولیت های محوله جدید در انتصاب  به   مبادرت 
محمد »سید  دکتر  کرد  کشور  دامپزشکی   سازمان 
آیین در  سازمان  این  رئیس  و  وزیر  معاون   آقامیری« 
سازمان مهم  برنامه های  از  »یکی  گفت:   معارفه 
ایجاد دانشگاه،  تالش های  کنار  در  کشور   دامپزشکی 

که است  کشور  دامپزشکی  فناوری  و  تحقیقات   مرکز 
 باید در حوزه تخصصی اقدامات مهم و بزرگی را جهت
 کمک به پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری های به
 ویژه انواع   استراتژیک آن داشته باشد وی با بیان اینکه
برای ساله   10 مدون  برنامه  مرکز  این  محققان   باید 
 حوزه پیشگیری ارائه کنند اظهار کرد: در واقع اینکه 40
 سال بودجه تخصیص یابد، اما اقدامی جهت ریشه کنی
مبارزه دیگر  آن  نام  ندهد،  رخ  استراتژیک   بیماریهای 
 است، نه  پیشگیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور با
 بیان اینکه برای تک تک بیماری های دامپزشکی باید
 برنامه داشت اظهار کرد: این اقدامات باید در چارچوب
کما گیرد؛  انجام  جهادی  و  مسئوالنه  تیمی  کار   یک 
و مسئول  کارشناس  یک  جایگاه  راستا  این  در   اینکه 
 فعال به اندازه همان معاون ریاست سازمان است، همه
 در صف در حال اجرای تصمیمات ستاد هستند آقامیری
 با بیان اینکه در چارت جدید سازمان دامپزشکی کشور
اظهار بود  خواهید  وقوع  حال  در  مهم  اتفاقات   شاهد 
 امیدواری کرد تا همگان در قالب یک کار تیمی مانند
 یک تیم ورزشی با هدف پیروزی مشترک، از هرگونه
استفاده اهداف  پیشبرد  جهت  ممکن  دانش  و   تالش 
دو به  خود  شده  منصوب  افراد  مورد  در  وی   کنند 
سازمان رئیس  و  وزیر  معاون  »مشاور   مسئولیت 
و فناوری«  و  تحقیقات  امور  در  کشور   دامپزشکی 
سازمان رئیس  و  وزیر  معاون  »مشاور   همچنین 
فرآیندهای مستندسازی  امور  در  کشور   دامپزشکی 
 ساختار سازمانی در صدور مجوزها و صدور پروانه های
هدایت دکترسید  گفت:  و   کرد  اشاره   فعالیت« 
 حسینی به عنوان یک استاد تمام و عضو فرهنگستان
و علمی  حوزه  در  تجربه  با  و  موفق  کارنامه  و   علوم 
به عنوان مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان  اجرایی 
نقش فناوری،  و  تحقیقات  امور  در  کشور   دامپزشکی 
 موثری جهت ایجاد مرکز تحقیقات و فناوری دامپزشکی
باید سازمان  رابطه  این  در  و  کرد  خواهند  ایفا   کشور 
 همکاری تمام قدی با دکتر حسینی داشته باشند  وی
 در مورد دکتر علی باغبان زاده مشاور معاون وزیر و
مستندسازی امور  در  دامپزشکی کشور  سازمان   رئیس 
 فرآیندهای ساختار سازمانی در صدور مجوزها و صدور
مساله که  آنجا  از  کرد:  اظهار  نیز  فعالیت   پروانه های 
نیز مجوزها  و  موافقتنامه ها  صدور  اصالح  و   شفافیت 
 جزو وظایف خاص در ساختار جدید سازمان دامپزشکی
 از هرگونه فساد تعمدی یا    کشور می باشد و می تواند
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 رکود اقتصادی سهوی یا خدای ناکرده در صدور مجوزها و
این اهمیت  لذا  کند،  پیشگیری  فعالیت  پروانه های   صدور 
 مسئولیت نیز خطیر است و جا دارد تا آقای دکتر باغبان زاده
 نیز در راستای عمل به مسئولیت محوله حتی از روند اجرای
 امور به صورت سرزده بازدید داشته باشند.  در بخش دیگری
اسماعیل »سید  االسالم  حجت  معارفه،  آیین  این   از 
 حسینی مقدم« مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه نیز از این دو
 تصمیم ریاست سازمان دامپزشکی کشور به عنوان دو اقدام
ماهیتش که  سازمانی  گفت:  و  کرد  یاد  ستودنی  و   ارزشمند 
 حاکمیتی است به طور طبیعی باید تمام ماموریت آن علمی و
 متاثر از آخرین یافته های پژوهشی باشد و شفافیت و تسریع
 در خدمت رسانی به بهره برداران نیز از جمله اقدامات بسیار
و خشنودی  موجب  قطعا  که  است  برانگیز  تحسین  و   مهم 
آنها بهتر  ریزی  برنامه  و  خاطرسرمایه گذاران  خاطر   رضایت 
باغبان زاده« »علی   دکتر  است  ذکر  به  الزم  شد.    خواهد 
 متخصص فیزیولوژی و دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه
 تهران، پیش از این به عنوان عضو  هیات  مدیره  و  قائم
  مقام  مدیرعامل  در هلدینگ  کشاورزی  کوثر فعالیت داشته

یک عنوان  به  نیز  حسینی«  هدایت  »سید  دکتر  و   است 
از غذایی  مواد  کنترل  و  بهداشت  متخصص   دامپزشک، 
 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1383؛ استاد پایه
پزشکی علوم  دانشگاه  غذایی  صنایع  و  علوم  گروه   18 
غذایی، مواد  ایمنی  زمینه  در  تدریس   شهیدبهشتی؛ 
 میکروبیولوژی مواد غذایی و سم شناسی مواد غذایی به مدت
طرح  25 اجرای  نامه،  پایان   35 راهنمای  استاد  سال؛   15 
فارسی، چاپ 51 زبان  به  مقاله علمی   تحقیقاتی، چاپ 49 
 مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی، ترجمه و تالیف 12
و غذا  کنترل  آزمایشگاه های  مدیرکل  معاون  کتاب؛   جلد 
پژوهشی معاونت   1381-1386( بهداشت  وزارت   داروی 
دانشگاه ای و صنایع غذایی کشور  تغذیه  تحقیقات   انستیتو 
 علوم پزشکی شهید بهشتی؛ مدیرکلی نظارت بر موادغذایی،
 آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت؛ عضویت در فرهنگستان
 علوم جمهوری اسالمی ایران؛ مشاور ریاست سازمان غذا و
ای گسترده  واجرایی  علمی  سوابق  از  غذا  امور  در   دارو 
حوزه در  را  مهمی  تحوالت  کهنوید  است   برخوردار 

برای دامپزشکی کشورمیدهد ری  و تحقیقات و فنا

127



محتوای مقاله باید با زمینه موضوعی فصلنامه مرتبط باشد 

پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای نگارش مقاالت است

مقاالت رسیده بو سیله هیأت تحریریه مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی

منوط به موافقت هیأت تحریریه فصلنامه سالم و سالمتی است 

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

در مقاالتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به عنوان

نویسندة عهده دار مکاتبات مشخص کنند در غیر این صورت نفر اول، نویسندة 

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 مقاالت لزوما دیدگاه فصلنامه نیست        

 فراخوان مقاالت فصلنامه در استان  از سوی اداره کل دامپزشکی استان وبرابر   

دستورالعملی که  از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر گردیده است صورت

می پذیرد 

 فصلنامه از هر گونه انتقاد و پیشنهاد استقبال نموده و پذیرای رهنمودهای خوانندگان ،  

 صاحبنظران و دانش پژوهان عزیز در جهت ارتقا کیفی فصلنامه خواهد بود
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