«ایران» از دستاورد مهم سازمان دامپزشکی کشور در دولت سیزدهم
گزارش میدهد؛

رفع ممنوعیت صادرات مرغ
به عراق پس از  6سال

تأمیــن بهداشــت ،ســامت و فراهــم کــردن رفــاه دام ،کنتــرل ،پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمار یهــای
دامــی؛ تأمیــن و تضمیــن بهداشــت و ســامت فرآوردههــای دامــی؛ پیشــگیری و مبــارزه بــا
بیمار یهــای مشــترک انســان و دام؛ فراهــم کــردن شــرایط ورود بــه بازارهــای جهانــی ،توســعه
پایــدار و ســرمایهگذاری در بخــش دام و در آخــر اجــرای الزامــات ،مقــررات و دســتورالعملهای
بهداشــتی ســازمانهای بینالمللــی مرتبــط جــزو اهــداف اصلــی ســازمان دامپزشــکی کل کشــور
اســت .بــا ایــن حــال ســازمان دامپزشــکی کل کشــور بــرای تحقــق اهــداف فــوق از شــروع بــه کار
دولــت ســیزدهم در ســال گذشــته تاکنــون اقدامــات زیــادی انجــام داده اســت کــه از مهمتریــن
آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ویــــژهنامه

شهریور 1401

34

ایجــاد قــرارگاه محرومیتزدایــی جهــاد
دامپزشــکی بــا اســتفاده از ظرفیــت گروههــای
جهــادی
حضــور هــر هفتــه جهادگــران دامپزشــکی
در مناطــق محــروم و ارائــه خدمــات رایــگان
(واکسیناســیون دام و طیــور ،ویزیــت و درمــان
دام و طیــور ،ارائــه دارو و ســموم رایــگان،
آمــوزش بیماریهــای مشــترک بیــن دام و
انســان ،ارائــه خدمــات بهداشــتی ،درمانــی و
کشــاورزی تخصصــی) بــه عشــایر و روســتاییان
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن کارهــای ســازمان
دامپزشــکی طــی ســال گذشــته قلمــداد
میشــود ،بــه طــوری کــه افتتاحیــه جهــاد
دامپزشــکی بــا ارائــه  ۲۰۰هــزار خدمــت در
مناطــق عشــایری چهارمحــال و بختیــاری رخ
داد.
همچنیــن در اواخــر مردادمــاه  ۱۴۰۱نیــز ۴۰۰
هــزار خدمــت در رزمایــش جهــاد دامپزشــکی در
اســتان فــارس بــه عشــایر ارائــه شــد.
در ایــن خصــوص ســید محمــد آقامیــری،
رئیــس ســازمان دامپزشــکی اظهــار کــرد :در
حــال حاضــر زیرمجموعــهای تحــت عنــوان
جهــاد دامپزشــکی و قــرارگاه محرومیتزدایــی
در ســازمان دامپزشــکی ایجــاد شــده کــه بــا
شناســایی و ســازماندهی نیروهــای تخصصــی
جهــادی بــه دنبــال خدمترســانی در سراســر
کشــور اســت؛ تمرکــز ایــن قــرارگا ه بــر روســتاها
و مناطــق عشــایری اســت.
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان دامپزشــکی
کشــور ادامــه داد :در واقــع هــدف قــرارگاه
محرومیتزدایــی در ســازمان دامپزشــکی
شناســایی و ســازماندهی نیروهــای تخصصــی
جهــادی بــه دنبــال خدمترســانی در سراســر
کشــور بویــژه در روســتاها و مناطــق عشــایری
اســت.
آقامیــری اضافــه کــرد :فعالیتهــای قــرارگاه
محرومیتزدایــی را بایــد بــه حــدی تقویــت
کــرد کــه بتــوان آن را در سراســر کشــور بــه
صــورت شــبکهای نهادینــه کــرد.
وی گفــت :ایــن قــرارگاه بایــد ســه مأموریــت
اصلــی یعنــی محرومیتزدایــی ،پیشــگیری از

بیماریهــای دام و طیــور و مدیریــت بیمــاری و
آمــوزش و ترویــج مســائل مرتبــط بــا دامــداری
را انجــام دهــد.
آقامیــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن اقدامــات
محرومیتزدایــی بــا همــکاری تمامــی
دســتگاهها انجــام میشــود ،گفــت :تعامــل
خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد و محوریــت
اصلــی آن برعهــده بســیج ســازندگی و بســیج
عشــایری اســت.
او بیــان کــرد :بــا حضــور نیروهــای ارزشــی،
جهــادی و متخصــص میتــوان بهتریــن
عملکــرد را بــرای یــک کار اساســی در پیشــگیری
و کنتــرل بیماریهــای دام و طیــور داشــت.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی ابــراز کــرد:

خوشــبختانه تجربــه و دانــش خوبــی کــه بــه
واســطه متخصصــان مــا بــه دســت آمــده و
انجــام شــده در ســطح ملــی و بینالمللــی
زبانــزد و دارای اعتبــار اســت و در دنیــا کشــور
ایــران را جــزو برتریــن کشــورهای مبــارزه بــا
بیماریهــای مختلــف دامــی میداننــد و
ایــران را بــه عنــوان یــک کشــور پیشــرفته در
ایــن زمینــه معرفــی میکننــد.
آقامیــری گفــت :از نظــر اقتصــادی کارهــای
تخصصــی دامپزشــکی باعــث شــده وضعیــت
دام کشــور بــه عنــوان عــاری از بیمــاری
فوقالعــاده دامــی و طیــور مطــرح باشــد،
در حالــی کــه بســیاری از کشــورهای دنیــا در
بیماریهــای خــاص بــا چالشهــای زیــادی

