ﻗﺎﭼﺎق دام ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ
ارز در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،ﺳﯿﺪ
ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻘﯿﺒﯽ در ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺮخ ارز در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدآوری ،ﻗﺎﭼﺎق دام در ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
)ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ( و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﭼﺎق دام ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻗﺎﭼﺎق دام ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻬﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮد و اﮔﺮ اﯾﻦ دام ﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﯽ را وارد اﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ دام
ﻫﺎﯾﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وارد ﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دام را
ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در
ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی داﻣﯽ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻮوﻻن  2ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی داﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ﻫﺎی ورود دام ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
دام در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺗﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
** ﺿﺮورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ در ﻣﻮرد

ﺗﻠﻔﺎت ﯾﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﻣﻮرد آن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﻘﯿﺒﯽ اﻓﺰود :ﺑﯿﻮﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺮاک ﺑﺎ
اﻧﺴﺎن و ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از واﮐﺴﻦ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻘﯿﺒﯽ
واﮐﺴﻦ
ﻫﺎ از
واﮐﺴﻦ

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎری »ﻫﺎری« ﺳﺎﻻﻧﻪ  600ﻫﺰار دُز
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎری
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ،اﯾﺮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

** ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻟﻤﭙﯽ اﺳﮑﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻟﻤﭙﯽ اﺳﮑﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  1393ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری داﻣﯽ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دام آﻟﻮده وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺸﻮر ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ دام در
 24اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزﻣﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﻬﺎر ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف و رﯾﺸﻪ
ﮐﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ای و ﻣﻌﺪوم ﺳﺎزی دام
ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻨﺘﺮل و از ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪن آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎﯾﯽ از آن ،دام ﻫﺎی آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری در ﺷﻌﺎع ﻫﺎی ﯾﮏ ،ﺳﻪ ﯾﺎ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺎﯾﻪ ﮐﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری ﻟﻤﭙﯽ اﺳﮑﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﻣﯽ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ
و ﺗﻠﻔﺎت در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺎوی وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ دام ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻮده و در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮ ،اردن ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻋﻤﺎن ،ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮوز
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎم
داﻣﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺰش ﺣﺸﺮات از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﮕﺲ ﻫﺎی
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
** اﻣﺴﺎل ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی داﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻘﯿﺒﯽ اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻃﯿﻮر اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  2ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
در ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮﯾﻊ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ آن وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ،اﺷﮑﺎل در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪای ﺧﺎص ﺗﻨﻔﺴﯽ ،اﺳﻬﺎل ﺳﻔﯿﺪ و
ﺳﺒﺰ ،اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ،ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺗﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در رﯾﺶ و
ﺳﺎق ﭘﺎ ،ﭘﮋﻣﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،آﺑﺮﯾﺰش از ﭼﺸﻢ و ﺑﯿﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
اﯾﻦ وﯾﺮوس اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺧﻮن ،ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﺎزه
ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﻟﻮده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  13ﻣﯿﻠﯿﻮن راس دام ﺳﻨﮕﯿﻦ )ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ( و ﺑﯿﺶ از
 50ﻣﯿﻠﯿﻮن راس دام ﺳﺒﮏ )ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ( وﺟﻮد دارد.
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