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سامد برومندفر، مديرکل دفتر نظارت سازمان دامپزشکی، با اعالم اين خبر گفت: «از مجموع بيش از 
٢٢٠ هزار دام زنده معاينه  شده در مراکز عرضه دام زنده در عيد قربان و بيش از ١١٠ هزار الشه بازرسی 
شده، حدود ١١تن الشه دام به دليل غيرقابل  مصرف بودن و مخاطره آميز بودن برای هموطنان به کلی 

ضبط شده است و اجازه توزيع آن در بازار داده نشد.»   

یک درصد 
گوشت عید قربان 

ناسالم بود

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

اشـیاى بـزرگ یـا سـنگین و 
شیشـه اى ،  ظـروف  همچنین 
ظروف چینى و سـایر اشـیاى 
شکسـتنى و ظـروف حـاوى 
مـواد خوراکى و شـیمیایى  را 
در قفسـه هاى پاییـن کابینت 

و کمـد قـرار دهید.

پشت پرده آگهى هاى فروش حیوانات در فضاى مجازى چه مى گذرد؟

تجارتى سیاه به نام «حیوان خانگى»  
پریسا اسالم زاده| فروش آنالین حیوانات خانگى، به تجارت غیراخالقى حیوانات دامن 
زده  است. حیواناتى که حاال مجبورند و بدون نظارت برخالف طبیعت شان گاهى تا 5 نوبت 
در سال زایمان کنند تا توله  هایشان با ســود گزاف در فضاى مجازى آگهى شده و به فروش 
برسند. در این میان بازار فروش گربه و  سگ داغ تر اســت و توله این حیوانات از حداقل بین 

500 هزار تا 1,5 میلیون تومان آگهى شــده اند. فعاالن  این بازار مى گویند حیوان در هر بار 
زایمان بین 3 تا 5 توله به دنیا مى آورد و اگر بخواهیم متوسط  تعداد توله ها را 4 توله و قیمت 
فروش هر توله را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، متوجه مى شــویم  که حیوان در 5 نوبت 

زایمان ساالنه چیزى حدود 20 میلیون تومان سود بى دردسر نصیب سوداگران مى  کند.  

این موضوع درحالى رخ مى دهد که سازمان دامپزشکى سال ها پیش خرید و فروش حیوان 
در دامپزشکى ها را ممنوع اعالم کرده بود و حاال سوداگران این بازار به فضاى مجازى آمده اند. 
فعاالن حقوق حیوانات  به خریداران توصیه مى کنند به جاى رونق دادن به بازار غیراخالقى این 

افراد حیوان خانگى شان را به  رایگان از پناهگاه هاى حیوانات تحویل بگیرند.  

بازار داغ حیوان فروشى 
در فضاى مجازى

تا چند وقت پیش اگر کسى مى خواست سگ یا گربه بخرد باید 
به دامپزشکى ها مراجعه مى کرد و بعد  از این که از سالمت حیوان 
مطمئن مى شــد، یکى مى خرید و به خانه مى آورد، اما این روزها 

خریدن  حیوان خانگى به سادگى آب خوردن شده است. 
ســایت هایى مثل دیوار و شیپور پر شــده اند از آگهى هایى که 
خرید انواع و اقسام حیوانات خانگى را به  شما پیشنهاد مى دهند. 
آگهى هایى که قیمت هاى آنها از 300 هزار تومان آغاز مى شــود و 

براساس حیوان  و نژاد آن به چند میلیون تومان هم مى رسد. 
در فروشــگاه هاى آنالین انواع و اقســام حیوانات براى فروش 
گذاشته شده اند، اما آگهى هاى مربوط به  سگ و گربه پر و پیمان تر 
است. قیمت سگ و گربه هایى که براى فروش آگهى شده اند گاهى 
تا 7میلیون تومان مى رســد و البته با حداقل 300 هزار تومان هم 

مى توانید یک توله گربه ارزان قیمت داشته  باشید.  
سگ اصیل دوبرمن در ســایت دیوار به قیمت 4 میلیون تومان 
آگهى شده است و توله هاســکى با قیمت  یک میلیون و 200 هزار 
تومان براى فروش گذاشته شده اســت. توله ژرمن هم با قیمتى 
حدود یک میلیون  تومان آگهى شــده است. این درحالى است که 
سگ بالغ ژرمن شپرد با نرخ 4 میلیون تومان براى فروش  گذاشته 

شده است.  
قیمت گربه هایى که در سایت دیوار آگهى شده اند، ارزان تر به نظر 
مى رسند، اما برخى نژادهاى گربه  هم قیمت گزافى دارند. به عنوان 
مثال گربه اسکاتیش گارفیلدى با نرخ 7 میلیون تومان آگهى شده 
است.  بقیه بچه گربه ها بین 300 تا 800 هزار تومان قیمت دارند و 

قیمت نژادهاى اصیل تر به یک میلیون  تومان مى رسد.  

5 بار زایمان حیوان مولد در سال  
با شماره تماس یک آگهى براى  فروش 5 توله پرشین تماس 
 مى گیرم. آگهى دهنده با آب و تاب فراوان  درباره خانگى بودن 
 توله ها و این که نژادشان اصل است و هیچ ناخالصى ندارد حرف 
 مى زند و مى گوید  اطمینان داشته باشید که مادر آنها در  بهترین 
شرایط به سر مى برده و در وضع مناسبى این  بچه گربه ها را به 

دنیا آورده است. 
وقتى از او مى پرســم که حیوان مولد در چه شرایطى است و 
 براى چندمین بار زایمان کرده با تعجب از  پاسخ دادن  خوددارى 
کرده و با این جمله که شما خریدار نیستید تلفن را  قطع مى کند.  

با آگهى دیگرى تماس مى گیرم که 6 توله پرشــین را براى 
 فروش گذاشــته اســت. او مى گوید که حیوان مولد سه  ساله 
است و  امسال براى پنجمین بار زایمان داشته این در حالى است 
که  گربه هاى پرشین از دو سالگى  به بعد شرایط مناسب براى 
زایمان  را پیدا مى کنند و نباید سالى بیشتر از دوبار هم زایمان 
داشته  باشند  چون بدن شــان تحلیل مى رود و در زایمان هاى 
بعدى  ممکن است توله هایشــان با نقص هاى ظاهرى یا  حتى 
معلولیت  به دنیا بیایند. وقتى به آقاى فروشنده مى گویم که چرا 
گربه مولد  این همه زایمان داشته، مى  گوید براى او هزینه هاى 
زیادى را  متقبل شده و حاال به دنبال تالفى این هزینه ها است. 
این  فروشنده  براى هر توله پرشین 500 هزار تومان قیمت تعیین 

 کرده بود. 

تجارت غیراخالقى با حیوانات  
 «ماجراى فروش حیوانات خانگى و سوءاستفاده از آنها مگر با 
 فرهنگسازى و اقدامات اجرایى حل و  فصل نمى شود.» این حرف 
 تمام کسانى است که سال هاســت در عرصه حقوق حیوانات 

 فعالیت مى کنند. 
سپهر سلیمى یکى از فعاالن حقوق حیوانات درباره این ماجرا 
 به «شــهروند» مى گوید: «این روزها  حیوانــات تبدیل به ابزار 
 درآمدزایى براى افرادى شده اند که با توله کشى هاى بى رویه و 
 غیرانسانى از  این حیوانات و فروش آنها به پول بزرگى مى رسند. 
 آنها حیوانات را در شرایط بسیار بدى نگه مى  دارند و هیچ  نهادى 

هم نیست که با آنها مقابله کند.» 
او ادامه مى دهد: «توله کشى از حیوانات فقط محدود به سگ 
و  گربه نیست. ما در حال حاضر در  کشورمان حدود 50 میلیون 
بز  و گوســفند داریم که این رقم بزرگ حاصل توله کشى هاى 
بى  رویه  افراد  سوءاســتفاده گر از این حیوانات است که آسیب 

 بزرگى هم به محیط  زیست و منابع آبى مى زنند.» 
سلیمى تأکید مى کند: «چند  سال پیش ممنوعیت خرید و 
 فروش این حیوانات در دامپزشــکى ها باعث شد  بازار این افراد 
 سوءاستفاده گر برچیده شود ولى با فراگیرشدن فضاى مجازى 
 باز هم شــاهد داغ شــدن  بازار خرید و فروش حیوانات خانگى 
 هســتیم. عالوه بر این افرادى هم هســتند که حیوان مولد از 
 نژادهاى  مختلف را وارد کشــور مى کنند و با تلفیق نژاد آنها با 
 حیوانات خیابانى نژادهاى بازارى پسند خلق مى  کنند و به بازار 

 جهت مى دهند.»  

آگهى ها را 
چه کسانى منتشر مى کنند؟

کســانى که این آگهى ها را مى دهند عموما سه دسته هستند. 
افرادى که در خانه خود سگ و گربه  دارند  و با جفت گیرى و به دنیا 
آمدن توله ها مبادرت به فــروش آنها مى کنند،   واردکنندگانى که 
 ســگ و گربه خاص را از خارج وارد مى کنند و آنها را مى فروشند و 
موسســه هایى که نژادهاى خاصى را  پرورش  مى دهند و توله ها را 
مى فروشند.   سال ها در ایران تصور مى شد که سگ ها و گربه هایى 
که در خانه  زندگى مى کنند گزینه مناسب ترى براى  خرید حیوان 
خانگى هستند. شــاید از منظر قیمتى این خرید گزینه مناسبى 
باشد، اما از لحاظ علمى و  بهداشتى و حتى اخالقى گزینه مناسبى 
نیست . این درحالى است که در کشورهاى اروپایى سیستم پرورش 
به این صورت اســت که  کالب اقدام به خرید حیــوان نر و ماده با 
شجره نامه کامل مى کند. این شجره نامه شامل درجه خلوص باال، 
کم  بودن درصد بیمارى مادرزادى، داشتن سالمت کامل از لحاظ 
بیمارى مى شــود و عاملى اســت براى این که  قیمت تمام شده 
حیوانات مولد و به تبع آن توله  آنها بسیار باال باشد.  در این کالب ها 
مولدها تغذیه مناسب و استاندارد دارند. واکسیناسیون مرتب مولدها 
بسیار حایز اهمیت است  و مرتب از لحاظ بیمارى چک مى شوند. 
نخستین زایمان مولدها در کالب ها بســیار اهمیت دارد، زیرا در 
 صورت مشاهده بیمارى خاصى در توله ها، آن مولد به طور کل حذف 
مى شود.    اینها عواملى هستند که قیمت تمام شده یک توله را در 
کالب معتبر تعیین مى کند . این عوامل سبب شده  است تا بسیارى 
از متخصصان برجسته داخلى دام هاى کوچک دنیا، پیشنهاد خرید 
حیوان خانگى را از  کالب هاى معتبر مى دهند. اتفاقا در ایران هم این 
کالب ها وجود دارند، ولى از آنجایى که باور عموم بر این  اســت که 
بهتر است از «خانه» حیوان بخرند، افراد سودجویى پیدا شده اند که 
کسب و کارشان را گذاشته اند روى زاد و ولد حیوانات خانگ ى شان.  
اگرچه اغلب حیوانات فروشى در مزارع پرورش این حیوانات تکثیر 
مى شوند.مکان هایى که از کمترین امکانات بى بهره اند، حیوانات 
تحت شــرایطى غم بار، بدون غذا و رســیدگى مناســب و بدون 
نظارت هاى الزم پزشــکى در هم مى لولند. اگر سرى به این مراکز 
که اغلب در بیرون از شهرها هستند زده باشید؛ با انبوهى از حیوانات 
ظاهرا نژاد دار مواجه مى شوید که تحت عذاب آورترین شرایط براى 
فروش نگهدارى مى شوند و طبیعتا پس از رفتن به خانه جدید با 

خود بیمارى و مشکالت خود را خواهند برد.

سرانجام حیواناتى که کادویى هستند
در روز هاى خاصى از سال قیمت حیوانات خانگى سر به فلک مى کشد و  توله هاى گربه ایرانى که در روزهاى  عادى  سال چیزى 
بین   500 هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارند، در این روز ها تا دو  برابر قیمت  روزهاى عادى فروخته مى شوند اما حیواناتى که  کادو 
هستند و دور انداخته مى شوند! فعاالن  حقوق  حیوانات به این پدیده عجیب اشاره مى کنند و مى گویند این  اتفاق چند سالى است 
در ایران به  وفور دیده مى شود.  سپهر سلیمى به «شهروند»  مى گوید: «در یکى دو  سال اخیر با پدیده  عجیبى مثال بعد از روز  ولنتاین 
مواجه مى شویم. ظاهرا به تازگى مد شده که افرادى در این  روز به  همدیگر حیوان هدیه مى دهند اما بعد از مدتى  طرف مى بیند که 
شرایط نگهدارى از حیوان را ندارد و به  جاى  این که آن را واگذار کند در پارك و خیابان رهایش مى کند که  اغلب این حیوانات چون 

از ابتدا در  محیط خانه زندگى کرده اند، نمى توانند زندگى در خیابان را تحمل کنند و زود تلف  مى شوند. »

چطور از پناهگاه ها حیوان رایگان بگیریم؟
پناهگاه ها مکان هایى مناسب براى نجات جان حیوان هایى مثل  سگ و گربه هستند. این پناهگاه ها  حیواناتى را که در خیابان 
 رها شده باشــند، نجات مى دهند و اگر نیاز به درمان داشته  باشند، آنها را تحت  درمان قرار مى دهند و از آنها مراقبت  مى کنند تا 
فردى یا خانواده اى آنها را به سرپرستى بپذیرد.    در این پناهگاه ها حیوانات تحت نظر پزشکان قرار مى گیرند و  واکسینه مى شوند 
تا فردى که خواست  حیوانى را به سرپرستى  قبول کند با خیال آسوده این کار را انجام دهد. جالب است  بدانید که شرایط  واگذارى 
حیوانات در این پناهگاه ها شــرایط  چندان ساده اى نیست. وقتى مى خواهید از این پناهگاه ها  حیوان  بگیرید، حتما باید دلیلى 
منطقى براى این کار ارایه دهید.   وقتى هم که حیوان را به سرپرستى بپذیرید، مسئوالن  پناهگاه ها این اجازه را دارند که هروقت 
بخواهند  از محل و  شرایط نگهدارى حیوان بازدید کنند تا در جریان نحوه تغذیه،  مسائل بهداشتى و برخورد  عاطفى با حیوان قرار 
بگیرند.این  پناهگاه ها از صاحبان جدید حیوان مى خواهند از حیوانى که  به  سرپرستى پذیرفته شده براى مسئوالن پناهگاه عکس 
و فیلم  بفرستند تا آنها به طور کامل در جریان  وضعیت حیوان قرار  بگیرند. یکى دیگر از قوانین این پناهگاه ها هم این است افرادى  که 
حیوانى را به  سرپرستى گرفته اند اجازه واگذارى حیوان به  فرد دیگرى را ندارند و هر زمان که دیگر نخواستند از  آن  حیوان نگهدارى 
کنند باید او را به پناهگاه بازگردانند. این  پناهگاه ها براى واگذارى حیوانات به انسان ها  با آنها قرارداد هم  امضا مى کنند و البته در قبال 

واگذارى سرپرستى حیوان هم  مبلغى دریافت نمى کنند. 


