مهدي خلج رئيس سازمان دامپزشکي کشور:

سازماندامپزشکيمرجعصالحيتدار
کمک به اقتصاد غير نفتي در کشور است
مهدي خلج ،رئيس سازمان دامپزشکي ،اعالم کرد :رسالت
دامپزشکي در کنار باال بردن کيفيت ،سالمت و تسهيل کار
مردم ،غفلت نکردن از کار فني خود است .از طرف ديگر سازمان
دامپزشکي مرجع صالحيتدار کمک به اقتصاد غير نفتي در
کشور است که در اين زمينه براي صادرات با کشورهاي مختلف
مذاکرههاي فراواني شده است که دولت تدبير و اميد در اين زمينه
نقش بسياري داشته ،تا جايي که وزير جهاد کشاورزي اعالم
ميکند قرنطينه دامي خط قرمز ماست و نيز در زمينه امنيت نشر
دام در مرزها دولت تدبير و اميد مذاکرات و اقداماتي در راستاي
اقتصاد مقاومتي انجام داده و نتايج حاصل شده نتيجه شفافيت در
کار ،صداقت با مخاطبان و اعتماد به وجود آمده بين ايران و
کشورهاي ديگر است.
مهدي خلج در گفتوگو با «سبزينه» درباره سامانههاي
دامپزشکي گفت :اين سامانهها در حال افزايش است .تعداد
اين سامانهها در بخشهاي مختلف دارويي ،مواد اوليه و
ساير بخشها از  11به  17سامانه خواهد رسيد که بر اساس
اعالم تعداد مراجعان به سازمان دامپزشکي کاهش خواهد
يافت ،چراکه که تمام افراد ميتوانند مدارک خود را در سايت
سازمان بارگذاری و پيشرفت کار را در سامانه رديابي کنند.
وی خاطرنشان کرد :قرار است تا شهريورماه  1395تمام
کاالهاي وارداتي و موجود در کشور در اين سامانه تعريف
شده و تحت کنترل قرار گيرد.
رئيس سازمان دامپزشکي با اشاره به اين که هر نوع جابهجايي
دام و طيور زنده ،فرآورده و نهادههاي دامي تحت نظارت،
توسط شبکه رصد ميشود ،عنوان کرد :يک شاهراه الکترونيک
در سازمان دامپزشکي به وجود آمده که امکان رديابي تمامي
محمولهها در آن وجود دارد و در اين راستا با سازمان
راهداري ،حمل و نقل جادهاي و نيروي انتظامي هماهنگ
شده که بهصورت اتوماتيک بتوانند بارنامه کاميونهاي حمل
محصوالت پروتئيني را رصد کنند و در صورتي که کاميونها
در کود و شناسه مربوطه مشکل داشته باشند ،از عبور و مرور
آنها ممانعت و محصولشان فرآورده غيرمجاز تلقي میشود.
رسيدگي به پروندههاي دامپزشکي از طريق
سامانه
او افزود :تجارت دام زنده تنها بهصورت قانوني امکانپذير است
و ورود و خروج دامهاي غيرمجاز از مرز سيستان و بلوچستان
بهطور قطع ممنوع است .همچنين تاکنون دوهزار و 927
گواهي بهداشتي نيز براي واردات برخي مواد و يکهزار و 637
گواهي بهداشتي براي کاالهاي ترانزيتی صادر شده است.
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در بخش خوراک
دام ساالنه 500
هزار مورد بارگيري
انجام ميشود و
در بحث قرنطينه
سازماندامپزشکي
در  10ماهه سال
جاري  20هزار
و  235مجوز
بهداشتيصادراتي
براي  66کاال صادر
شده است

خلج با بيان اينکه رسيدگي به پروندههاي
مختلف در سازمان دامپزشکي از اين پس
تنها از طريق ايميل يا پيامک مقدور
خواهد بود ،اظهار داشت :در برنامه داريم
که هيچ ارباب رجوعي نياز به ورود به
سازمان دامپزشکي کشور نداشته باشد و
ادارهکل قرنطينه و امنيت زيستي به اين
سامانه مجهز خواهد شد.
او به درج کد رهگيري روي تمامي بستههاي
مرغ موجود در کشور پرداخت و خاطرنشان کرد:
مصرفکنندگان ميتوانند با ارسال کد رهگيري به
همراه حرف  Mبه سامانه  60008903درباره محصول
مرغ اطالعات کسب کنند و در بخش تخممرغ و ميگو،
مراحل درج کد رهگيري در  73مرکز در حال اجرا
است .عالوه بر آن در  12واحد خاويار صادراتي و
شيرخام نيز اين مسأله پيگيري ميشود.
رئيس سازمان دامپزشکي همچنين ادامه داد :در
بخش خوراک دام ساالنه  500هزار مورد بارگيري
انجام ميشود و در بحث قرنطينه سازمان دامپزشکي
در  10ماهه سال جاري  20هزار و  235مجوز
بهداشتي صادراتي براي  66کاال صادر شده است.
ثبت  33قلم دارو توسط شرکتهاي ايراني
در بازار عراق
خلج ادامه داد :تمام شرکتهاي دارویي ما ميتوانند
با همتايان دامپزشکي کشور عراق نمايشگاه برگزار
کنند که با اين اقدام يک راه خوب باز شده است که
شرکتهاي ما با مقامات ذيصالح به آن کشور بروند

