و شــهرداریها در ایــن مراکــز حضــور داشــتند.
از دیگــر اقدامــات ایــن ســازمان در یکســال
اخیــر میتــوان بــه افزایــش چشــمگیر و
بیســابقه تشــدیدهای نظــارت بهداشــتی
محصــوالت دامــی در ایــام نــوروز ،عیــد فطــر،
تاســوعا و عاشــورا اشــاره کــرد.
افزایــش  ۷۶درصــدی بازدیــد کشــتارگاهها و
مراکــز عرضــه در عیــد نــوروز و مــاه رمضــان
آقامیــری ،رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور
بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح ملــی  ۶۵روزه
تشــدید کنتــرل و نظــارت بهداشــتی در ایــام
نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان گفــت :ایــن طــرح
بــرای اولیــن بــار در تاریخ دامپزشــکی در کشــور
اجــرا شــد زیــرا در ســنوات گذشــته ایــن طــرح
از ابتــدای نــوروز شــروع و تــا انتهــای تعطیــات
ادامــه داشــت امــا امســال حــدود  ۱۴روز زودتــر
شــروع و تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان ادامــه
یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهمتریــن
اقدامــات مــا در اجــرای ایــن طــرح ،کنتــرل
مســائل بهداشــتی و بــازار از لحــاظ میــزان
عرضــه و قیمــت مــرغ در نــوروز  ۱۴۰۱بــود تــا
بــازار آرامــش داشــته باشــد ،افــزود :در نــوروز
 ۱۴۰۰شــاهد کمبــود شــدید و گرانــی مــرغ بودیم
کــه منجــر بــه تشــکیل صفهــای طوالنــی شــد
امــا امســال وضعیــت بســیار بهتــری نســبت به
ســال گذشــته داشــتیم زیــرا بــا کارهــای صــورت
گرفتــه هیــچ کمبــود و تشــکیل صفــی را شــاهد
نبودیــم.
بــه گفتــه وی ،بــرای آرامــش بــازار گوشــت
مــرغ تمامــی کشــتارگاههای کشــور از دوم
فروردیــن مــاه مجبــور بــه فعالیــت شــدند
زیــرا در ســالهای گذشــته از روز  ۶فروردیــن
کشــتارگاهها کار میکردنــد.
آقامیــری اظهارداشــت :طــی  ۶۰روز اخیــر در
مجمــوع  ۶۰۰هزارتــن گوشــت مــرغ و گوشــت
قرمــز در کشــور تولیــد شــد کــه از ایــن میــزان
 ۴۷۶هزارتــن گوشــت مــرغ و  ۶۶هــزارو  ۷۰۰تــن
گوشــت گاو و گوســاله و  ۵۵هــزار و  ۵۰۰تــن
گوشــت گوســفندی بــوده اســت کــه از ایــن
میــزان  ۲هــزار و  ۶۰۰تــن گوشــت مــرغ۵۹۰ ،
تــن انــواع گوشــت قرمــز در کشــتارگاهها ضبــط
شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :در مراکــز عرضــه  ۲۱۷تــن
گوشــت قرمــز ضبــط شــد کــه از ایــن میــزان
 ۱۵۴تــن معــدوم و  ۶۳تــن بــرای حــرارت وارد
صنایــع شــد و همچنیــن  ۳۲۱تــن گــوش مــرغ
معــدوم و  ۲۶۹تــن وارد چرخــه صنعــت شــد.
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و معدومســازی فرآوردههــای آلــوده را داشــتیم
کــه ایــن اقــدام در بــازار اثــر مثبتــی داشــته
اســت.

در نــوروز  ۱۴۰۰شــاهد کمبــود
شــدید و گرانــی مــرغ بودیــم
کــه منجــر بــه تشــکیل
صفهــای طوالنــی شــد امــا
امســال وضعیــت بســیار بهتری
نســبت بــه ســال گذشــته
داشــتیم زیــرا بــا کارهــای
صــورت گرفتــه هیــچ کمبــود و
تشــکیل صفــی را شــاهد نبودیم

بــه گفتــه وی ،از  ۴۵۰تــن آبزیــان  ۹۰تــن
معــدوم و  ۳۶۰تــن وارد چرخــه صنعــت شــد،
تخممــرغ و شــیرخام  ۷۱تــن ضبــط و  ۱۹تــن
معــدوم شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه طــی ایــن مــدت ۹۵۰
اکیــپ دو نفــره فعالیــت داشــتند ،اضافــه کــرد:
 ۲۲۰تــن آالیــش دام ضبــط شــد کــه از ایــن
میــزان  ۲۰۰تــن معــدوم شــده اســت.
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا اشــاره
بــه اینکــه در ایــن ایــام حــدود  ۴۱۶هــزار
گــزارش بازدیــد داشــتهایم ،گفــت :امســال
در مــاه مبــارک رمضــان  ۷۶درصــد افزایــش
بازدیــد از کشــتارگاهها و مراکــز عرضــه۷۵ ،
درصــد افزایــش ارجــاع پروندههــای تخلــف
بــه مراجــع قضایــی ۳۹ ،درصــد افزایــش ضبــط

کنتــرل تــب کریمــه کنگــو بــا اقدامــات ســازمان
دامپزشــکی کشور
مشــاور رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور
گفــت :بــا اقدامــات نظارتــی ایــن ســازمان
در راســتای اجــرای سیاســتهای مراقبتــی و
پیشــگیری ،خوشــبختانه میــزان ابتــا بــه تــب
کریمــه کنگــو در کشــور رو بــه کاهــش اســت.
امیــن اســدی مشــاور معــاون وزیــر جهــاد
کشــاورزی درخصــوص کنتــرل بیمــاری تــب
کریمــه کنگــو اعــام کــرد :خوشــبختانه بــا
اقدامــات نظارتــی ،میــزان ابتــا بــه تــب کریمــه
کنگــو رو بــه کاهــش اســت و دلیــل آن نیــز
ســه برابــر شــدن اقدامــات نظارتــی ســازمان
دامپزشــکی در راســتای اجــرای سیاســتهای
مراقبتــی و پیشــگیری اســت .عضــو ســتاد
پیشــگیری از تــب کریمــه کنگــو گفــت :در طــرح
مراقبتــی و نظارتــی بیشــتر جایگاههــای دام
سمپاشــی شــده اســت و نســبت بــه ایجــاد
حمامهــای ضدکنــه بــرای دام اقدامــات
جــدی صــورت گرفتــه اســت .وی تصریــح
کــرد :از مــردم عزیــز تقاضــا داریــم گوشــت و
فرآوردههــای آن را از مراکــز معتبــر همچــون
قصابیهــا و مراکــز عرضــه مجــاز فرآوردههــای
گوشــتی تهیــه کننــد و نســبت بــه برچســب و
مهــر ســازمان دامپزشــکی نیــز توجــه ویــژه
داشــته باشــند و از خریــد گوشــت از اماکــن
غیرمجــاز باالخــص کنــار جادههــا خــودداری
کننــد .اســدی اظهــار داشــت :تشــخیص و
درمــان بیمــاری تــب کریمــه کنگــو در کشــور
مهیــا اســت و در هــر نقطـهای از کشــور امــکان
انتقــال نمونــه و تشــخیص نهایــی بیمــاری
وجــود دارد .وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــاری
تــب کریمــه کنگــو میــان انســان و دام مشــترک
اســت ،تصریــح کــرد :در صــورت رعایــت
نکــردن نــکات بهداشــتی ،انســان نیــز بــه
ایــن بیمــاری مبتــا خواهــد شــد در حالــی کــه
ایــن بیمــاری بــا رعایــت چنــد اصــول ســاده
بهداشــتی قابــل کنتــرل اســت .مدیــر روابــط
عمومــی ســازمان دامپزشــکی کشــور ،اقداماتــی
از جملــه حــذف کنــه ناقــل بیمــاری از طریــق
سمپاشــی و حمــام دادن دامهــا و سمپاشــی
و ضدعفونــی کــردن اماکــن دامــی ،خــودداری
از لــه کــردن کنــه بــا دســت یــا روی بــدن
دام ،خــودداری از تمــاس غشــاهای مخاطــی
بــدن بــا ترشــحات و خــون دام ،خــودداری از
کشــتار دام در محلهــای غیرمجــاز و تهیــه
گوشــت مــورد نیــاز از محلهــای مطمئــن و
تحــت نظــارت دامپزشــکی را بــرای پیشــگیری
از بیمــاری تــب کریمــه کنگــو ضــروری خوانــد
و توصیــه کــرد :الشــه تــازه دام قبــل از مصــرف
بــه صــورت کامــل بــه مــدت  ۲۴ســاعت و جگــر
بــه مــدت  ۴۸در یخچــال نگهــداری شــود.
وی در ادامــه بــر انجــام روشهــای حفاظــت
شــخصی در تمــاس بــا ترشــحات و خــون
حیــوان همچــون پوشــیدن دســتکش ،لبــاس
بلنــد ،چکمــه ،ماســک و عینــک و همچنیــن
اجتنــاب از خــوردن جگــر خــام و نیمپخــت نیــز
تأکیــد کــرد .عضــو ســتاد ملــی پیشــگیری از
تــب کریمــه کنگــو گفــت :ویــروس تــب کریمــه
کنگــو در برابــر حــرارت حســاس اســت و از ایــن
رو پختــن کامــل گوشــت موجــب از بیــن رفتــن
آن میشــود و مــردم عزیــز از مصــرف گوشــت
و جگــر نیمهپــز و آبــدار خــودداری کننــد.

