کشتارگاه صنعتی دام اهـواز
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زندگي امروزي ،پيچيدگي هاي خاص خـود را پيدا كرده و ضرورت برنامه
ريزي براي شهر را ،امري اجتناب ناپذير کرده است .شهرداري ها به عنوان
گسترده ترين نهاد اجتماعي مديريت شهري  ،در مرحله گذر از يك سازمان
خدماتي به نهادي اجتماعي ،كه بر همه سطوح زندگي تاثير دارد مطرح شده
است و در صدد است با ايجـــاد ارتبــاط متقابــل با محيــط شهـري،
سرمايه هاي اجتماعـي را در اختيار بگيـرند تا در يك فرآيند همگرا و با اتكا
به اعتماد ،انسجام و مشاركت اجتماعي شهروندان ،بيش از پيش كيفيت
زندگي را در فضاي شهري ارتقا بخشد.
شهرداري اهواز نيز همگام با ديگر متوليان امر ،با توجه و اهتمام ويژه در
راستاي ايجاد زمينه هاي ارتقا سطح فرهنگي ،اجتماعي و رفاهي با رويكرد
حفظ جايـگاه و شان اعتقـادات و ارزش هاي واالي نظام جمهوري اسالمي
گام هاي موثري برداشتـه است و همواره تاكيدي جدي بر توسعه شهر و
ارائه خدمات به شهروندان عزيز در راستاي ايجـاد تـوازن در سطح شهر
داشته است.
خدا را شاكريم كه با همت باال و صبوري شهرونـدان شـاهد رشد چشمگير
و فزاينده بهره برداري از پروژه هاي عمرانـي ،توسعه زيرساخت ها ،اهتمام
جدي در اصالح سيماي كالبدي شهر اهواز متناسب با شان و جايگاه خود،
شتاب دهي انجام عمليات عمرانـي  ،خدماتي ،فرهنگي و ورزشي گام هاي
مثبتي برداشته ايم كه از جمله آن مي توان با احداث و راه اندازي نخستين
كشتارگاه صنعتي اهواز با ايجاد زير ساخت ها و تجهيزات مدرن به منظور
حفظ بهداشت و ارتقا سالمتي شهروندان عزيز اشاره كرد.
اميد است در پناه الطاف بيـكران حضـرت حـق در مسير خدمـت به نظام
مقدس جمهـوري اسالمي و علي الخصوص مردم شريف اهواز پيروز و سر
بلندباشيم.
منصوركتانباف
شهردار اهواز
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امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه های مهم و کاربردی می باشد که در اسناد توسعه ای به آن پرداخت شده است.
امنیت غذایی ،دسترسی همه افراد جامعه به غذای سالم و کافی برای زندگی سالم و فعال است و ایمنی غذایی
یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می کنند بطور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی باشد.
یکی از مهمترین عواملی که در بهداشت گوشت نقش اساسی دارد کشتارگاه ها می باشند .کشتارگاه های دام
به سه دسته سنتی ،نیمه صنعتی و صنعتی تقسیم می شوند ،کشتارگاه های صنعتی بخش بسیار مهمی از چرخه
بهداشت فرآوردهای خام دامی که شعار آن [ From farm to Forkرعایت صحیح و کامل اصول بهداشتی از
سطح دامداری تا چنگال غذاخوری] می باشد ،هستند و نقش بسیار مهمی در امنیت غذایی ،ایمنی غذایی و حفظ
محیط زیست دارند ،بخش عمده ای از مسائل بهداشتی مربوط به تهیه گوشت در ارتباط با کشتارگاه هاست.
کشتارگاه دام شهرداری اهـواز که تأمین کننده  46درصـد گوشت قرمز استان می باشد
سال ها بصورت سنتی اداره شده است از این رو شهـرداری کالن شهر اهــواز با درک
ضرورت و اهمیت این موضـوع علی الرغـم تمامـی مشکالت و موانع موجود از نیمه سال
 1391مطالعات ساخت کشتارگاه صنعتی را شروع و سه ماه پس از آن عملیات اجرایی
پروژه را آغاز نمود و اکنون مجتمع صنعتـی کشتــارگاه دام شهرداری اهواز با امکانات
و تجهیزات مدرن و رعایت کامل چرخه کشتار صنعتی با زیربنای پنج هزار متر مربع و
اعتبار  100/000/000/000ریال (یکصد میلیارد ریال) از محل درآمدهای شهرداری،
آماده بهره برداری گردیده است و آنچه پیش رو دارید چکیده ای از اقدامات بی شائبه
و شبانه روزی کارکنان کشتارگاه اهواز از نیمه دوم سال  91تاکنون می باشد که تقدیم
حضور می گردد.
در اینجا ضروری است از همراهی و حمایت های همه جانبه کلیه سروران عزیز ،علی
الخصوص جناب آقای کتانباف شهرداری محترم اهواز در راستای ارائه خدمات بهینه به
شهروندان قدردانی و تشکر نمایم و توفیق و بهروزی همه عزیزان را در خدمتگزاری به
مردم شریف و شهیدپرور اهواز را از خداوند منان آرزومندم.
مجتبی گلستانی
مدیر کشتارگاه اهواز
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مـراحــل مختلف کشتـار دام

مفهــوم کشتـارگاه دام

کشتارگاه مکانی است که در آن تامین گوشت و سایــر آالیـشات خــوراکی مانند جگـر و کله و پاچه
به شکل بهداشتی و مکانیزه انجام می گیـرد و آالیشـات غیـر خوراکی مانند روده ،استخوان ،خون و...
در شرایط کام ً
ال بهداشتی به مواد قابل مصـرف تبـدیل و موارد غیر قابل مصرف وارد سیستم تبدیل
ضایعات خواهند شد.
آغل انتظار دام:
1ـ نگهداری دام قـبل
از کشتار در میدان
نگهداری دام کشتاری
2ـ معاینـه دام توسط
دامپزشک قبـل از ورود
به سالـن کشتار

انتقال

سالن کشتار دام:

سردخانه نگهداری الشه:

1ـ مقیـد کردن و ذبــح دام
2ـ شکم دری و تخلیه امعا و احشاء داخلی
3ـ جداسازی آالیشات خوراکی مانند دل،
جگـر  ،کلـه پاچــه ،دم
4ـ پـوسـت کنــی

انتقال به سردخانه باالی صفر
درجه و نگهـداری  24ساعته
آن جهت از بین بردن برخی
بیمـاری ها و انجام مراحل
جمود نعشی الشه

انتقال الشه سالم به پیش سرد کن

تفکیک آالیشات

بسته بندی

آالیشات غیر خوراکـی

آالیشات خوراکی

الشههای ضبطـی
استخـوان ،خــون
چــربی ،پوسـت
صنایع چرم سازی

جگــر
کله و پاچه

تبدیل ضایعات

انتقال به
بازار مصرف

پودر استخوان
پودر گوشت
پودر خــون
چربی مذاب
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انتقال به بازار مصرف

تونل انجماد
بسته بندی گوشت

www.ahvaz.ir

7

پروسـهتوليــد

محوطه انتظار دام :محل مجهز ،بهداشتي و مناسب دركشتارگاه است كه درآن گوسفندها ،بره ها ،گاوها يا گاوميش هاي زنده
پذيرفته شده دركشتارگاه به مدت حداقل 24ساعت پيش ازكشتار باانجام مراقبت هاي الزم درشرايط بهداشتي نگهداري مي
شوند و استراحت مي كنند تا براي كشتار آماده شوند.
سالن كشتار :كليه مراحل كشتاردام هاي زنده به تشخيص وتاييد دكتردامپزشك مسئول بهداشتي كشتارگاه درداخل اين سالن
انجام مي شود.
اتاق هاي سرد :فضاي سرپوشيده بهداشتي ،محفوظ و مجهزي دركشتارگاه است كه الشه و اندرونه خوراكي دام را پس ازكشتار
و پيش از توزيع آن درشرايط دما ورطوبت مناسب والزم ،براي مدتي به منظورسردكردن درآنجا نگهداري مي كنند.
انبارپوست خام وپوست :اين قسمت نبايدخيلي وسيع باشد زيرا بايد آنرا به طور روزانه تميزكرد .پوست گوسفند درهواي گرم بايد
به صورت صاف پهن شود تا دماي آن ازبين برود و سپس نمك سودگردد .درغيراين صورت بالفاصله فاسد مي شود.
سالن بارپاك كني :فضائي سرپوشيده ،بهداشتي و مجهزي درمحوطه كشتارگاه صنعتي دام است كه درآن روده ها ،شكمبه،
نگاري ،هزارال ،شيردان واندرونه شكمي دامهاي كشتارشده تخليه ،پاك و شستشو مي شوند و پساب به وجودآمده طي عمليات
بهداشتي به تصفيه فاضالب هدايت مي گردد.
دفاتراداري وامكانات رفاهي :دفاتراداري بايد دركشتارگاه موقعيتي مركزي داشته باشند تا بتوانند تمامي قسمتهاي كشتارگاه را
زير نظر بگيرند.
آزمايشگاه كشتـارگاه :محلي است بهداشتي ،مجهز و مجاز دركشتارگاه كه داراي امكانات و تجهيزات الزم آزمايشگاهي بوده،
درآنجا بررسي هاي علمي و آزمايشهاي الزم تشخيصي بر روي دامهاي زنده پيش ازكشتار والشه ها ،اندرونه ها وضمايم آنها پس
ازكشتاربراي تشخيص قطعي سالمت يا بيماري دام وگوشت انجام مي شود.
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اتاق آاليش خــوراكـي :اتاق ويژه اي دركشتارگاه است كه از آن براي نگهداري موقت و آماده سازي اندرونه شكمي وسينه اي
خوراكي دامهاي كشتارشده پس از انجام بازرسي بهداشتي آنها ،استفاده مي شود.
بازارخريد و فروش دام :بخشي ازكشتارگاه است كه درآن دامهاي مجاز وارده به كشتارگاه  ،پس ازبازرسي بهداشتي وقرنطينه،
به منظور كشتار به معرض خريد و فروش گذاشته مي شوند.
ســـردخانــــه :فضاي سرپوشيده بهداشتي ومحفوظي است كه مجهز به دستگاه هاي سرمازا و تهويه وداراي دما ورطوبت
مناسب وشرايط فني و بهداشتي الزم براي حفظ كيفيت و نگهداري الشه  ،شقه  ،نيم شقه  ،گوشت واندرونه خوراكي دام درمدت
مورد نظر مي باشد.
كارگاه قطعه بندي وبسته بندي مجاز گوشت :كارگاهي است كه پس از انطباق شرايط ،مكاني است سرپوشيده ،بهداشتي،
محفوظ ،مجهز و مجاز كه درآن بهداشتي كارهاي قطعه بندي الشه دام ،استخوان گيري ،بسته بندي و نشانه گذاري گوشت زير
نظر مسئول فني بهداشتي انجام مي شود.
واحــــد تبديـل ضـايعـات :مكاني است سرپوشيده ،بهداشتي و مجهز دركشتارگاه صنعتي دام كه كليه ضايعات به دست آمده
ازكشتاردام ،الشه هاي ضبطي و اندرونه ها و موادغيرقابل مصرف براي خوراك انسان ،درآن درشرايط الزم وبهداشتي تبديل به
روغن هاي صنعتي ،پودرخون  ،پودراستخوان و پودرگوشت براي مصرف درخوراك دام وطيور مي گردد.
بخش جمع آوري وسالم سازي فاضالب :دفع بهداشتي و موثر فاضالب كشتارگاها و ساير آب های موجود ،سالم سازی و
بازگشت آن جهت آبیاری فضای سبز کشتارگاه.
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احداث سالنهای کشتار صنعتی
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احداث سالن های کشتار صنعتی

با توجه به انجام کشتار بصورت سنتی در کشتارگاه اهواز  ،نیاز به احداث سالن های کشتار
صنعتی احساس می شد که از نیمه دوم سال  91کار مطالعاتی و سپس احداث سالن های
کشتار صنعتی و مکانیزه آغاز گردید که در مراحل پایانی کار قرار دارد.

رونــد احداث سالن های کشتار صنعتی

حجم ابنیه:
دوطبقه به مساحت
1900مترمربع

اعتبار پروژه  :یکصد میلیارد ریال
محل اعتبار :درآمدهای جاری شهرداری
مدت زمان اجرای پروژه 10 :ماه
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تأمیـن وسایل مورد نیــاز
سالن کشتـار صنعتـی

نصب تجهیزات سالن کشتار جدید
نوع خط :ریل دوبل مکانیزه
سازنده :شرکت نوساز صنعت
تکنولوژی :سریک فرانسه
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احــداث سردخانه نگهداری الشه

با توجه به ضرورت نگهداری  24ساعته الشه دامی کشتار شده در شرایط
سردخانه ای جهت انجام مراحل جمود نعشی الشه و از بین رفتن برخی میکروبها
 ،عملیات احداث سردخانه های نگهداری الشه همزمان با آغاز ساخت سالنهای
کشتار آغاز گردید که در مراحل پایانی کار قرار دارد.
حجم عملیات ابنیه1800 :مترمربع
ظرفیت 2000 :رأس دام سبک و  200رأس دام سنگین
نوع سردخانه :فریـونــی
16

کشتارگاه دام شهرداری اهــواز

نصـب تجهیـزات ،بدنـه و کـف سالن های سردخانه ها
www.ahvaz.ir
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احداث آغل نگهداری دام

با توجه به ضرورت نگهداری دام قبل از کشتارجهت کاهش استرس وارده به دام و استراحت آن،
کار احداث آغل نگهداری دام قبل از کشتارهمزمان با احداث سالنهای کشتار و سردخانه های
نگهداری الشه آغاز شده که در مراحل پایانی ساخت می باشد.
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حجم عملیات ابنه1000 :مترمربع
ظرفیت 1000 :رأس دام سبک و  100رأس دام سنگین
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تعویض و ارتقـاء ناوگان حمل گوشت

با توجه به قدیمی و مستهلک بودن خودروهای حمل گوشت در کشتارگاه که از لحاظ بهداشتی و
ایمنی ،مناسب حمل گوشت نبوده اند کلیه رانندگان خودروهای حمل گوشت با دریافت تسهیالت
از شبکه دامپزشکی نسبت به تامین خودروهای جدیــد اقدام نمودند.

اعتبار :بیست میلیارد ریال
تعداد دستگاه ها :بیست دستگاه
محل اعتبار :مشارکت بخش خصوصی
و تسهیالت بانکی
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احداث سایت جدید اداری

با توجه به وجود سایت اداری در باالی سالنهای کشتار که بوی
حاصل از کشتار باعث آزار پرسنل و مراجعین به کشتارگاه می
شده و همچنین با توجه به اینکه ساختمان مذکور حدود  20سال
قدمت داشته لذا احداث سایت جدید اداری در محوطه کشتارگاه
با متراژ  300متر مربع انجام گرفته است.
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جابجــایـی سکوی حمل زباله
مجــاور کشتـارگاه

با توجه به اینـکه سکوی تخلیـه و حمل زبالـه در مجاورت کشتارگاه قرار
داشت که از لحاظ بهداشتی و زیست محیطی باعث ایجاد مشکالتـی می
گردید لذا با مساعدت خدمات شهری ،سکوی مذکور به مکان دیگری
انتقال یافت.
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توسعــه و تکمیـل شبکــه فاضـالب
با توجه به وجود روباز بودن برخی جوب های فاضالب در کشتـارگاه
که باعث ایجاد بو ی نامطبوع و تجمع حشرات می شد ،جوب های
مذکور با انجام لوله گذاری ،به شبکه فاضالب کشتارگاه متصل
شده که فاضالب مربوطه به تصفیه خانه فاضالب انتقال می یابد.
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ارتقـاء سیـستـم
تصفیه خانـه فاضالب

با توجه به اهمیت کارکرد تصفیه خـانه و انجام کامل مراحل تصفیه
فاضالب ،اقداماتی چون تعمیر و سرویس بلوئر های هوادهی  ،تعمیر
پمپ های لجـن کش و کلرزن  ،تخلیـه لجـن مـازاد حوضچه های
بی هـوازی و ...صـورت گـرفـت.
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توسعه و گسترش
فضـــــای سبـــز

با توجه به قرار گرفتن اهـواز در منطقه گرم و خشک ،گسترش
فضای سبز جهت بیابان زدایـی ،تلطیف هوا و کاهش بـوهای
منتشره از کشتارگاه اهمیت ویــژه ای دارد لذا با وجود تصفیـه
خانـه فاضــالب که عملیـات تصفیـه و زالل ســازی را طبـق
استانداردهای محیط زیست انجام می دهد ،از پسـاب خروجی
تصفیه خانه پس از انجام کامل عملیات تصفیه ،جهت آبیاری
 2000اصله نهال  ،چمـن کاری  ،کاشت گل ها و درختچه های
زینتی و اصــالح و همـچنین توسعه شبکه آبرسانی فضای سبز
استفاده می شود.
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راه اندازی میدان عرضه دام بهداشتی

با توجه به تردد دام و احشام  ،ایجاد گرد و خاک در حین حرکت خودروها
و گل و الی شدن درفصول بارندگی در میدان دام کشتاری ،کل میدان دام
کشتاری آسفالت سرد گردید.
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تسـطیـــح میــدان دام

عملیات خاکریزی و تسطیح میدان خرید و فروش دام در بیرون از کشتارگاه انجام گرفته که با
دیوار کشی آن  ،ورود و خروج دام و فروشندگان آن با کنترل بیشتری صورت خواهد پذیرد و از
ایجاد قیمت های کاذب نیز جلوگیری می نماید.
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حمـل الشـه در ناوگان جدید حمل گوشت

با توجه به تعویـض کلیـه ی خـودروهای حمـل گوشت و جایگزینی خودروهای
جدید ( 20دستگاه) ،حمـل و توزیـع الشه هـای گوشت با شرایط بهتر ومطلوبتری
از جملـه کـف و بدنه ضد زنـگ ،وجود سیستـم سرمایشـی در خـودرو  ،وجــود
قالب های استیل و ...انجام می گیرد .
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نصب برچسب شناسایی بر الشه های دامی

جهت افزایش ضریب امنیت بهداشتی الشه های دامی در مراکز عرضه گوشت
و محصوالت دامی  ،کشتارگاه با نظارت دامپزشکی اقدام به چاپ و نصب لیبل ،
برچسب شناسایی) بر روی الشه های دامی نموده است که حاوی اطالعاتی مانند
تاریخ تولید ،تاریخ مصرف ،نوع الشه کشتاری و  ...می باشد که اطالعات مفیدی
را در خصوص الشه گوشت به خریداران عزیز ارائه می نماید.
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نصب سیستم شستشوی تحت فشار

با توجه به ضرورت رعایت مسائل بهداشتی و صرفه جویی در مصرف آب  ،تعداد 4
دستگاه کارواش جهت شستشوی سالنهای کشتار نصب گردیده است که انشاء اهلل در
آینده تعداد بیشتری از این دستگاهها وارد سیستم شستشوی تحت فشار خواهد شد .از
مزایای این طرح می توان به سرعت عمل بیشتر  ،دقت باالتر  ،شستشو با آب تحت فشار
و کاهش مصرف آب جهت شستن سالنها اشاره نمود.
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تخلیــه لجـن مازاد حوضچه های بی هوازی

با توجه به تولید لجـن و ضـرورت تخلیـه آن ،لجـن مـازاد حوضـچـه
ها توسط بیل بوم بلند تخلیه شده و جهت دفـع به منطقه صفیره انتقال
داده شد .تخلیه لجن مازاد اجازه فعالیت بهتر به باکتـری های بی هوازی
را داده و عمل تجزیه بهتر صورت می گیرد.
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رنگ آمیزی قالب ها و نرده های
سالن های کشتارگاه سنتی
با توجه به اینکه جنس قالبهای سالنهای کشتار قدیمی ،فوالدی بوده و
در اثر ضربه و تماس حالت زنگ زدگی پیدا می نماید لذا تا راه اندازی
سالن های کشتـار صنعتـی که جنــس قالب ها و نرده های آن استیل
و زنگ نزن می باشند ،قالب ها و نــرده های فعلــی به تنـاوب زمـانی
رنگ آمیزی می گردند.
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تعمیر و تعویض درب های ورودی
سالن ها و رنگ آمیزی آنها

نـرده گذاری جـوی های روباز اتاق کشتـار
گوسفنـدی و گـاوی در ســالـنها
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انجام آزمایشات تصفیه خانه :با توجه به
حساسیت عملکرد تصفیه خانه و لزوم آگاهی از
کارکرد منظم آن  ،ضمن قرارداد با آزمایشگاه
معتمد محیط زیست  ،نمونه برداری و انجام
آزمایشات الزمه انجام می گیرد.
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ارتقـاء و بهسازی سیستم روشنایی سالن ها

بمنظورمعاینه وکنتـرل بهتـر الشه هـای دامی و آالیشات خوراکـی آن  ،اقدام به
نصب  80انشعـاب روشنـایی در سالنهای کشتار شـده است تا معاینه الشه ها و
تشخیص الشه های بیمـار و مشکوک با دقت بیشتری صورت پذیرد.

www.ahvaz.ir

39

احــداث اتاق جگـری و کله پاک کنی گاوی

با توجه به اینکه کار معاینه جـگـر و پاک کـردن کله گاوی در سالن
های کشتار صورت می گرفت لذا جهت رعایت بیشتر مسائل بهداشتی،
اقدام به احداث اتاق جگری و کله پاک کنی گاوی شده است.

استفاده
از لباس کار مناسب
جهــتاصنــاف
شاغل در کشتارگاه

با توجه به ضـرورت رعایـت مســائل
بهداشتی پرسنل شاغـل در کشتــارگاه،
کلیه شاغلین در سالـن های کشتار و کله
پاک کنی ،اصناف جگری ،پوستی و کلیه
دامداران و چوبـداران ملزم به پوشیدن
لبـاس کار یکدست و مخصوص صنف
خود گردیدند.
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بهسـازی سرویس های بهداشتی

با توجه به فرسوده بودن سرویس های بهداشتی و نیاز
به بهسازی آن  ،سرویسهای بهداشتی سالن کشتار و
سایت اداری مورد تعمیر و بهسازی قرار گرفت.
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سمپاشی محوطه کشتـارگاه

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و ازیاد حشرات و
جانوران موذی و همچنین جهت مبارزه با کنه های
دامی که عامل بیماریهایی نظیر تب کریمه کنگو
می باشند هر ساله و در فواصل زمانی منظم اقدام به
سمپاشی محوطه کشتارگاه می گردد.
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کالس های آموزشی
دانشجویان در کشتــارگاه

با توجه به ضرورت حضور دانشجویـان در کشتـارگاه جهت
برگزاری کالس های آمـوزشی و عملی ،این مجموعه همکاری
نزدیکی با دانشکده های مربوطه جهت فراهم کردن مقدمات
الزم جهت آموزش دانشجویان داشته است.

برگزاری کالس های
آمـوزشی جهت شاغلیـن

که جهـت شاغلین در کشتارگاه اعم از سالخ،
جگـری ،پوستـی ،کلـه پاک کــن و پرسنــل
شهرداری ،کالس های آموزشی از طرف شبکه
دامپزشکی و مرکز بهداشت غرب اهواز برگزار
گردید.
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چاپ و توزیع پیام های بهداشتی
از آنجا که آمــوزش یکی از راه های ارتقــاء بینش و دانش
بشری محسوب می گــردد کشتـارگاه دام اهواز نیز اقدام به
چاپ و توزیــع پیـام های
بهداشتـی در قالب تراکت
و پوستـر نمـوده است که
در دستــرس عمــوم قرار
گـرفتـه است.
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برگـزاری مناسبت ها ،اعیــاد
و عزاداری ها درکشتارگاه
بمنظور اشاعه فرهنگ اسالمی و ملی و بزرگداشت مناسبت ها و اعیاد
و ایام سوگواری ،با حضور شاغلین در کشتارگاه برنامه های مربوط به
مناسبت ها برگزار و از میهمانان پذیرایی گردید.
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