روبــهرو هســتند ،ایــران امــکان ارســال دام
و طیــور بــه خــارج از کشــور را دارد و ایــن
در چرخــه اقتصــادی بســیار حائــز اهمیــت
اســت .ایــن دســتاورد حرکتهــای نیروهــای
تخصصــی و ارزشــی همچــون جهادگــران اســت
و مطمئنــا ایــن اقــدام تأثیــرات زیــاد اجتماعــی
نیــز خواهــد داشــت.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور اظهــار
کــرد :امــروز کارهــای اردویهــای جهــادی و
محرومیتزدایــی بایــد بــا حضــور نیروهــای
تخصصــی دامپزشــکی و کارشناســان آمــوزش
درمــان و پیشــگیری گســترش یابــد ،چراکــه
یکــی از اقدامــات آمــوزش و ترویــج پیشــگیری
و مبــارزه بــا بیمــاری اســت.
رفــع ممنوعیــت صــادرات محصــوالت
مرغدار یهــای ایــران بــه عــراق
بعــد از  ۶ســال ممنوعیــت صــادرات
محصــوالت طیــور بــه کشــور عــراق برداشــته و
صــادرات همــه محصــوالت مرغــداری ایــران بــه
عــراق آزاد شــده اســت.
دلیــل رفــع ایــن ممنوعیــت ،نظارتهــای
بهداشــتی ویــژه ســازمان دامپزشــکی کشــور
و پیگیریهــای الزم درخصــوص اتخــاذ
تمهیــدات الزم جهــت تضمیــن ســامت
فضــای تولیــد طیــور کشــور بــود ،بــه طــوری
کــه بــا تالشهــای صــورت گرفتــه ســازمان
دامپزشــکی کشــور ،کشــور ایــران از نظــر بیماری
طیــور ســبز اســت و بــا رفــع ایــن ممنوعیــت
موقعیــت مســاعدتری بــرای ســرمایهگذاران و
تولیدکننــدگان بــازار طیــور کشــور فراهــم شــد.
اجــرای موفــق برنامــه مبــارزه بــا بیمار یهــای
گاوی
اجــرای برنامــه ملــی بهداشــت و مدیریــت
بیماریهــای یــون و لوکــوز گاوی بــرای اولیــن
بــار در کشــور ازجملــه دیگــر اقدامــات ســازمان

دامپزشــکی در یــک ســال گذشــته بــوده اســت
بــا ایــن حــال در ســالهای گذشــته در قالــب
مبــارزه بــا بیماریهــای دامــی ایــن طــرح اجــرا
میشــد لکــن در دولــت ســیزدهم بــا برنامــه
ای مشــخص و مــدون روی مبــارزه بــا ایــن
بیمــاری اقــدام شــده اســت.
اجرای موفق برنامه ملی لکه سفید میگو
اجــرای موفــق برنامــه ملــی راهبــردی کنتــرل
بیمــاری لکــه ســفید میگــو و متعاقــب آن
کاهــش چشــمگیر کانــون بیمــاری از  ۶۵بــه ۵
از جملــه دیگــر اقدامات ســازمان دامپزشــکی در
یکســال گذشــته بــوده اســت .در ســالهای
گذشــته عملیــات مبــارزه بــا لکــه ســفید انجــام
میشــد لکــن از یکســال پیــش تاکنــون
بــا انســجام بیشــتر ایــن موضــوع پیگیــری
شــده کــه نتایــج آن افزایــش صــادرات میگــو و
کاهــش کانونهــای بیمــاری اســت.

بعــد از  ۶ســال ممنوعیــت
صــادرات

محصــوالت

طیــور بــه کشــور عــراق
برداشــته و صــادرات همــه
محصــوالت مرغــداری ایــران
بــه عــراق آزاد شــده اســت

اجــرای نسخهنویســی الکترونیــک بــرای
بیمار یهــای دامــی
صــدور نســخه الکترونیــک و آنالیــن
بــرای بیماریهــای دامــی اقــدام مؤثــری در
شناســایی و رهگیــری بیماریهــای ایــن بخــش
اســت کــه بــرای اولیــن در دولــت ســیزدهم
بــه مرحلــه اجــرا رســیده ،بــه طــوری کــه در
دولتهــای گذشــته برنامــه و طــرح مدونــی در
ایــن خصــوص وجــود نداشــته اســت.
زمــان ترخیــص نهادههــای دامــی بــه یــک
پنجــم تقلیــل یافــت
ســامت و کیفیــت واردات نهادههــای
دامــی بــه کشــور یکــی از دغدغههــای مهــم
وزارت جهــاد کشــاورزی و بــه تبــع آن ،ســازمان
دامپزشــکی کشــور اســت ،بــه طــوری کــه
اطمینــان از ســامت نهــاده و کاالی اســتراتژیک
کشــور جهــت مصــرف دام و طیــور برعهــده
ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت.
ایــن امــر بــا برنامههــای صــورت گرفتــه
در وزارت جهــاد کشــاورزی و هماهنگیهــای
بینبخشــی در ایــن وزارتخانــه ،مقــرر شــد
در کوتاهتریــن زمــان نســبت بــه ترخیــص
نهادههــای دامــی اقــدام شــود بــه طــوری کــه
زمــان ترخیــص از  25بــه  5روز رســیده اســت.
اجــرای طــرح تشــدید نظارتهــای بهداشــتی
و شــرعی در روز عیــد قربــان
درخصــوص اجــرای ایــن طــرح ،قاســم
رضائیــانزاده معــاون بهداشــتی و پیشــگیری
ســازمان دامپزشــکی کشــور گفــت :در ایــن
طــرح تعــداد  ۸۵۰اکیــپ ثابــت و  ۹۶۶اکیــپ
ســیار دامپزشــکی نظارتهــای بهداشــتی و
شــرعی بــر ذبــح دام قربانــی را در سراســر کشــور
انجــام دادنــد.
وی افــزود :ایــن اکیپهــا متشــکل از هــزار و
 165دامپزشــک ،هــزار و  627بــازرس بهداشــت
گوشــت و  ۶۰۵ناظــر ذبــح شــرعی اســت .وی
اظهــار داشــت :ایــن اکیپهــای دامپزشــکی،
بازرســی و ناظــران ذبــح از  ۶صبــح روز عیــد
قربــان در جایگاههــای موقــت عرضــه دام
شــهرداری ،کشــتارگاهها و میادیــن مجــاز
عرضــه دام فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد و تــا
پایــان روز و بــا هماهنگــی ســازمان دامپزشــکی
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