بسمه تعالی
گزارش بازدید هیأت ساماندهی مراکز پرورش سگ در استان کرمان
در مورخ 3و  4اردیبهشت ماه  7331با همراهی نماینده محترم مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت
جهادکشاورزی کشور  ،جناب آقای مهندس رجبی  ،نماینده ی محترم سازمان دامپزشکی کشور سرکارخانم دکتر
خرمی  ،ریاست محترم نمایندگی فدراسیون جهانی سگ در ایران جناب آقای مهندس پوراسماعیل و نایب رئیس
نمایندگی فدراسیون جهانی سگ درایران جناب آقای دکترامینی  ،بازدیدی ازمراکز مربوط به سگ درشهرهای
کرمان و سیرجان به عمل آمد .در این مرحله  71مرکز پرورشی و نگهداری سگ ،یک مرکز تربیتی سگ و یک
پناهگاه سگ های بدون صاحب مورد بازدید میدانی قرار گرفت .با مساعدت و همکاری بسیار مطلوب نمایندگان
محترم استانی سازمان دامپزشکی استان کرمان  ،معاونت امور دام استان کرمان  ،سازمان نظام دامپزشکی شهرستان
کرمان  ،شهرستان سیرجان و نمایندگان استانی موسسه بین المللی امور سگ ایران  ،آقایان خیز و ستوده نیا
این بازدید با برنامه ریزی بسیار دقیق و به صورت موثر صورت پذیرفت.

کلیه مالکین واحد های فوق در راستای نزدیک شدن به استاندارد های جهانی( )FCIو ملی( )IKCگام برداشته
بودند و تغییرات نسبت به بازدید قبلی کاملا محسوس بود ،البته برای بهره وری بیش تر در زمینه پرورش(تولید
سگ هایی با کیفیت تر و همچنین دارای کارایی آموزشی بیشتر) و آماده سازی سگ های حرفه ای استاندارد برای
مصارف شخصی و ارگانی در راستای ایجاد اشتغال ،جلوگیری خروج ارز از کشور و توجه به تولید ملی ،
جلوگیری از ازدیاد سگ های بلاصاحب که ممکن است باعث ایجاد عوامل بیماری زا برای جامعه دامی و انسانی
باشند و بهداشت و سلامت جامعه را به خطر بیاندازد که دربرخی از آن ها توسط افراد سودجو بدون هیچ مدرکی
تولید می گردد.
نتایج بازدید به شرح ذیل به اطلاع عموم دست اندرکاران و مسئولین محترم می رسد:
با توجه به این نکته که سگ پرورش یافته در مراکز پرورش در نهایت امر وارد چرخه خدمت رسانی به انسان می
گردد و این موجود در کنار انسان قرار گرفته و در کارهای مختلف روزانه به او کمک می نماید ،علاوه بر رعایت
مسائل مربوط به جسم این حیوان ،باید به شرایط رفتاری آن نیز توجه شایسته ای صورت گیرد تا هدف نهایی
پرورش سگ که همان افزایش سلامت و رفاه انسان ها می باشد تامین گردد.
در راستای رسیدن به این هدف متعالی ،باید سلامت جسمی و روانی این موجود ارزشمند نیز بطور کامل تامین
گردیده تا حداکثر خدمت رسانی توسط سگ انجام شود ،به این منظور مراجع علمی و تحقیقاتی
زیرنظرفدراسیون جهانی در دنیا هر ساله با انجام پژوهش های فراوان آخرین متد های پرورش  ،تربیت و
نگهداری سگ ها را تدوین نموده و در اختیار کمیته علمی و استاندارد فدراسیون جهانی سگ ( )FCIقرار می
دهند تا کشور های مختلف با تبعیت از این شیوه نامه ها ،کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند .در راستای
افزایش بهره وری در برخی مراکز استان کرمان  ،مراحل افزایش استاندارد واحدهای نگهداری سگ به شرح ذیل
اعلام می گردد:

 -7کف جایگاه نگهداری از سگ ها نباید بصورت فنس های شبکه ای یا راه راه باشد ،بلکه باید با استفاده از
چوب روی بستر بتنی ساخته شوند.
 -2بهترین محل برای زایمان سگ ها ،لانه خود آن ها می باشد به شرطی که طراحی و ساخت لانه بصورت
استاندارد انجام شود.

