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 جهاد کشاورزی محترم مقام عالی وزارت 

 جناب آقای دکتر ساداتی نژاد

 ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی

 جناب آقای دکتر عسگری

 ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

 جناب آقای دکتر نگاهداری

 سالم علیکم

یل ست. به دلررسی ابنایت به اینکه اصالحیه قانون سازمان دامپزشکی کل کشور در مجلس شورای اسالمی در حال احتراما، با ع

 سد:ر می رتداخالت وظایف سازمان موصوف با حوزه وسیع امنیت غذایی از جمله صنف دامپروری، نکاتی مهم به استحضا

، سالمت غذا ود(، تقاضا )مصرف مبتنی بر درآمد جامعه(، ایمنی منیت غذایی شامل چندین مولفه از جمله بخش عرضه )تولیا -1

امی دتولیدات  بهبود و همچنین پایداری این مولفه ها می باشد. بدیهی است بخش عرضه و تولید مرتبط با حوزه فعالیت معاونت

، ورحیه مذکدر اصال مدا "بهداشت"به جای  "رفاه"کشور و محققان و متخصصان علوم دامی است. همچنین جایگزینی واژه 

اژه حذف و های حاکمیتی و بخش خصوصی می شود. لذا ضروری است ضمندیگر نهاد سبب تداخل وظایف سازمان دامپزشکی با

مانند ازمان باشد)متناسب با وظایف آن سواژه هایی که و اصالحیه، از عبارات  1در ماده  "امنیت غذایی"و عبارت  "رفاه"

 ی و ...( استفاده گردد.بهداشت و حفظ سرمایه دام

یستی زنوان سازمان دامپزشکی، اجحاف به سایر بخش های دخیل در تامین امنیت عدر  استفاده از کلمه امنیت زیستی -2

، رت بهداشتند وزاجامعه است. عبارت امنیت زیستی یک مفهوم کلی و عام است که بسیاری از نهادهای عمومی و حاکمیتی) مان

 ( در تحقق آنوزارت جهاد کشاورزی و بخش هایی از سایر وزارت خانه ها و....همه بخش های زیست، سازمان حفاظت محیط 

ی مکشور  امیدنظارت بهداشتی و حفاظت از سرمایه اش که وظیفه  سهیم هستند و به هیچ وجه محدود به سازمان دامپزشکی

 باشد، نمی شود.

 ود شود.وراک دام، اشاره شده است که باید به نظارت بهداشتی محدنظارت بر کارخانه های تولید خ 3ر بند ه ماده د -3

مواد  در مورد ساخت، نگهداری، حمل، ورود، صدور و فروش انواع به نیاز سنجی، اظهار نظر و نظارت "؛ 3در بند ز ماده  -4

ان رشته متخصص حتما توسطغذایی متراکم و مکمل های غذایی دام و مواد مصرفی اشاره شده است. بدیهی است این کار باید 

ی مان محترم ن سازمنظارت بهداشتی در حیطه وظایف و اختیار آ به مبادرت صرفا تغذیه علوم دامی انجام گیرد. در این خصوص

هبود ح نژاد برکز اصالگر تخصصی یعنی مضمنا در موضوع مواد ژنتیکی اعم از اسپرم، جنین، دام مولد و ... نهاد تنظیم باشد.

 باشد. شتی نمیدامی کشور وجود دارد و ضرورتی به ورود سازمان دامپزشکی به این حوزه به غیر از مسائل بهداتولیدات 

 ذیرد.پی بخش تولید انجام ، انجام تلقیحات و ... باید با هماهنگی معاونت امور دام به عنوان متول4در بند الف ماده  -5

شده  ازمان دامپزشکی اعالمسز طریق فضای مجازی مستلزم اخذ مجوز از تبلیغ، توزیع و فروش خوراک دام ا ،5در ماده  -6

نها تمحصوالت  زیع اینو در تولید و توبازار و اقتصاد نداشته و ندارد  است، در حالیکه سازمان مذکور هیچ وجاهتی در تنظیم

ز تولید اشت مجوعهد رعایت بهدبا تبخش نظارت و کنترل بهداشتی از وظایف آن سازمان می باشد. بدیهی است وقتی محصولی 

 یا واردات را گرفت، دیگر نیازی به اخذ مجوز تبلیغات و فروش ندارد.

اصالحیه قانون، وظایفی که به درستی قبال قانون گذار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده بود، به سازمان  7در ماده  -7

صادرات انواع فرآورده های دامی و دام زنده ضرورتا تابعی از مقررات جدید منتقل شده است، در حالی که مجوز واردات و 

بهداشتی و دامپزشکی نیست، بلکه مساله تامین امنیت غذایی کشور، تنظیم بازار و ... را نیز شامل می شود که نیازمند تصمیم 
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پزشکی مثل این است که تصمیم گیری در سطوح عالی تر از سازمان دامپزشکی است. سپردن چنین وظیفه ای به سازمان دام

 برای واردات و یا صادرات غالت و حبوبات و غیره به عهده سازمان حفظ نباتات گذاشته شود.

وعی توسط قیح مصنبا وجود مخالفت صریح دیوان عدالت اداری در سال گذشته با صدور مجوز تاسیس مراکز تل 10ر ماده د -8

 را در الیحه جدید گنجانده اند که جای تامل دارد. مجددا طراحان این مورد سازمان دامپزشکی،

ی ول گاودارود که مسئتمایز بین مسئول فنی و مسئول بهداشتی رعایت نشده است و این شائبه ایجاد می ش در این اصالحیه -9

 خوراک یا یدتول و کارخانه خوراک دام و مرغداری فقط دامپزشک است، در نتیجه به کارخانه خوراک دام ابالغ می گردد که

 گردد. محدود "مسئول بهداشت"الزم است موارد این چنینی به  مکمل شفارشی فقط با مهر و امضا دامپزشک میسر می گردد.

ری های ل بیمادر پایان ضمن احترام به حقوق جامعه محترم دامپزشکی کشور که وظایف بسیار مهمی در بهداشت دام، کنتر

رهیز از پخوب و  دام به عهده دارند، و جهت جلوگیری از تداخل امور و اجرای حکمرانیدامی و بیماریهای مشترک انسان و 

 یران نسبتادامی  مناقشات بیهوده از آن مقام عالی درخواست دارد، ضمن تشکیل جلسه ای با اعضای هیات مدیره انجمن علوم

 اقدام الزم مبذول گردد.به اصالح موارد یاد شده در الیحه اصالحیه قانون تاسیس سازمان دامپزشکی 

د ز می توانصوص نیده از نظرات استادان و محققان علوم دامی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سراسر کشور در این خااستف

 ود.گروه های علوم دامی دانشگاه ها نیز پیشنهاد می شمحترم سودمند باشد و در این خصوص دعوت از مدیران 
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 ترونوش

 رئیس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جناب آقای دکتر رمضان نژاد -    

 ای مهندس دماوندی نژادمعاونت محترم بهبود تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی جناب آق -    

 روه علوم دامی سراسر کشورگمدیران محترم  -   
 


