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Hot and Delicious Pet Food in Cold Winter 2019

www.dameshahr.com
+98912  188  62  68
+9821  8804  74  62
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 فلفل   و تیمون عاشق
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نقل و اقتباس از مطالب کابوک با ذکر منبع
 بالمانع است. انتشار مطالب در کابوک الزاما به 

معنای تایید آن نیست

نشریه کابوک کامال خصوصی می باشد 
    صحت مفاد آگهی ها به عهده آگهی دهنده می باشد و  هیچگونه مسولیتی به عهده نشریه کابوک نمی باشد
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حمایت از حیوانات
 تأمین آب، غذا و تاثیرگذاری در گیاهان و درخت ها باعث شده تا جانوران نقش بسزایی در بقای انسان داشته باشند؛ ولی گسترش

شهرها و شکار تفریحی و حتی شکار ناشی از ترس باعث کم شدن حیوانات و آسیب های بسیاری به محیط زیست شده است.ی

 یکی از نشانه های افزایش آگاهی و متمدن بودن آن کشور، میزان توجه به حیوانات و نحوه رفتار با آن هاست. در جوامع پیشرفته
 توجه به این موجودات افزایش پیدا کرده و انجمن های خصوصی و دولتی زیادی برای حمایت از حیوانات اهلی و همین طور گونه
 های در حال انقراض شکل گرفته اند. خوشبختانه در کشور خودمان هم از دیرباز مهربان بودن با حیوانات بخشی از فرهنگ اصیل ما

به حساب می آید و حتی در احادیث و روایت متعدد هم به این موضوع اشاره شده است.ت

 حیوانات نیز مخلوق خدا هستند و درد و رنج را با تمام وجود احساس می کنند بنابراین هیچ کس نباید ظالمانه با آنها رفتار کند که 
در غیر این صورت به حتم روزی تقاص کار خود را پس خواهد داد.ز

 انسان ها باید پناهگاه حیوانات باشند و بی جهت بر آنها نتازند و اگر در جایی حیوانی را اسیر یافتند او را از دام رها ساخته و با توجه 
به اینکه انسان اشرف مخلوقات است انسانیت خود را نشان دهد.ز

 امیر حسین خجسته
سردبیر
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لطفا بیوگرافی از خودتان بفرمایید.ی
 من مهندس برق هستم. پیش از شروع فعالیت به صورت جدی در حوزه مجموعه نینا پت ،به عنوان مشاورارشد در بخش
 برق قدرت در پروژه های ساصد مشغول بودم. رشته تحصیلی همسرم هم گرافیک و طراحی هست که خدارو شکر تاثیر
 بسیار زیادی در طراحی و رنگبندی محصوالت داشته و اکثر طرحها و رنگ محصوالت به وسیله ایشون ایده پردازی میشه.
 در خصوص مجموعه نینا پت الزم است بگویم که ما سگی به نام نینا ١٢ ساله داریم و همه چیز از دستمال گردنی شروع
 شد که همسرم برای نینا درست کرد و پس از ان بسیار مورد استقبال قرار گرفت. این شد که فکر خودکفایی در این حوزه

 به فکرمان رسید تا خودمان تولیدکننده باشیم.ی

اولین تولید شما چی بود؟
 اولین تولید ما تعدادی دستمال گردن، تیشرت و قالده در سایزهای کوچک  بود،که بعد از ان سعی کردیم به سرعت سبد
 کاالییمون رو بزرگتر کنیم. البته جالب اینجاست که در حال حاضر تیشرت و لباس در سبد کاالیی ما نیست که البته به
 زودی اضافه خواهد شد.در ابتدا محصوالت بسیار ساده تر و رنگبندی محدودتی داشتند که با گذشت زمان همانطور که

خدمتتون عرض کردم سبد کاالها و رنگبندی محصوالت به سرعت افزایش پیدا کرد.ی

تولیدات خود را کمی شرح دهید و چرا عالقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه شدید؟
 به دلیل بازخورد همکاران دامپزشک که بسیار جویا و کنجکاو شدند و از طرفی برخی دوستان طراح پیشنهاداتی در 
 خصوص نحوه طراحی دستمال گردن ها دادند که با توجه به شرایط و گرانی اکسسوری خارجی در ایران،مخصوصا در ان
پارت محصوالت به  پارت  اینگونه  و  استقبال خوبی مواجه شد  با  ما  تولیدات  لذا  نداشت.   زمان، قدرت خرید آن وجود 
 جدیدی اضافه شد. جالب اینکه با سرمایه گذاری اندک تا حد ٢ میلیون تومان شروع کردیم. با چند کلینیک محدود
 همکاری داشتیم،اکثر مشتریهای جدید دوستانی بودند که مشتریهای قبلی، مارو خدمتشون معرفی کرده بودند،سپس به
 بازریابی حضوری پرداختیم و محصوالت را به صورت حضوری ارائه می دادیم. پس از گذشت زمان تصمیم بر آن شد که

کار رو جدی تر دنبال کنیم و زمان بیشتری برای آن بگذاریم.ی

چندسال است که به طور جدی وارد این کار شدید؟
 من ٢ سال است که به صورت جدی به این کار مشغول هستم.در حال حاضر شرکت با نام اداری حامی پارس پیام و نام
 تجاری نیناپت به ثبت رسیده است، ولی نزدیک به ٥ سال است که فعالیت دارد.در واقع بانی نیناپت همسر بنده هستن
 و با زحمت و تالش بسیار این مجموعه رو راه اندازی کردند.مشکالت در ابتدای کار شکل دیگه ای داشت و همانطور که
 همه میدونیم راه اندازی یک کار جدید واقعا مشکل هست و نیاز به پیگیری و دوندگی بسیار زیاد دارد و بنده بابت این

زحمات همیشه قدر دان ایشان هستم.ی

مشوق اصلی مجموعه نینا پت چه کسی بود؟
تولید روش  و  اولیه  مواد  کیفیت  اتخاب  در  زیادی  بسیار  دقت  که  چرا  اند.  بوده  ما  مشوق  دامپزشکان  همه  از   بیش 
 داشتیم.همیشه سعی بر این بود که از ایده های جدید استفاده کنیم و از محصوالت کسی کپی برداری نکنیم و رعایت
 مسایل اخالقی رو در نظر داشته باشیم.پیش از احداث این مجموعه برای سگمان نینا به کلینیک جم مراجعه می کردیم
خورده کار  این  برای  تشویق  های  جرقه  شد  باعث  که  بودند  اشنا  بنده  همسر  با  کلینیک  این  شاپ  پت  مسئول   و 
 شود.دستمال گردنی که برای نینا درست شد در ان زمان مدل مشابهی نداشت و همیشه در کلینیک به وسیله بقیه
 مراجعین مورد توجه قرار میگرفت.این شد که یک تیشرت و قالده هم برای نینا درست کردیم و پس از ان مسئول پت

شاپ کلینیک خواستار تعدادی از انها شدند و به این ترتیب استارت اولیه این کار زده شد.ی

 در واقع بانی نیناپت همسر
 بنده هستن و با زحمت و
 تالش بسیار این مجموعه

 رو راه اندازی
 کردند.مشکالت در ابتدای
 کار شکل دیگه ای داشت

 و همانطور که همه
 میدونیم راه اندازی یک
 کار جدید واقعا مشکل

 هست و نیاز به پیگیری و
 دوندگی بسیار زیاد دارد و

 بنده بابت این زحمات
 همیشه قدر دان ایشان

هستم

Nina Pet Group

Interview

اقاى مهندس کاهه، مدیریت مجموعه حامى پارس پیام(با نام تجارى نیناپت)ب 

 ما خواستار فعالیت اصولی و ارزآوری به کشور
هستیم و امیدوارم که شرایط آن مهیا شود

 همه چیز از دستمال گردنی شروع شد که همسرم پنج سال پیش برای نینا درست
  کرد.(نینا سگ ١٢ ساله ما هست که از تولگی از ان نگهداری میکنیم). این شد که

فکر خودکفایی در این حوزه به ذهنمان رسید تا خودمان تولیدکننده باشیم
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اسم حیوانات خانگی شما چیست؟
 اسم سگ بزرگمان نینا هست که ١٢ سالشه و از نژاد تریر هست و از تولگی پیش ماست. و دیگری از نژاد ساموید بنام
 دوشس هست.البته ما همیشه عالقه زیادی به حیوانات خانگی داشتیم و عالوه بر سگ حیوانات دیگه ای روهم در منزل

نگهداری میکردیم.ی
 

شما تصور می کردید که نینا پت معروف شود؟
 تا زمانی که تصور چیزی صورت نگیرد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد. ابتدا ساختارهای چیزی در ذهن ساخته می شود و بعد
 محقق می شود. عقیده ما این است اگر تصورش را نداشتیم قطعا محقق نمی شد. زمانی که این کار آغاز شد، این تصور
وارد را  اولیه  مواد  بتوانیم  که  برسد  به جایی  تولیدات  و حجم  وبزرگتر شود  بزرگ  کاالیی شرکت  که سبد  داشتیم   را 
 کنیم.بنابراین سعی بر این شد که کیفیت و قیمتها و همچنین روش برخورد با دوستانی که از ما خرید میکنند به گونه
 ای باشد که در خور شان انها و شرکت باشد،و مجموعه تمام این مسائل باعث شد که سرعت پیشرفت مجموعه بسیار قابل

 توجه و روز افزون باشد.ی

در حال حاضر واردات مواد خام جهت تولیدات انجام می شود؟
 بله واردات شروع شده ،سعی کردیم تا جای ممکن اگرمواد خام وبا کیفیتی در داخل کشور قابل دسترس هست در صورتی
 که صرفه اقتصادی داشته باشد از ان استفاده کنیم،که البته متاسفانه مواد خام داخلی در خیلی موارد کیفیت قابل توجهی
 ندارند؛ولی به هر حال درتعدادی از موارد از مواد خام داخلی استفاده میکنیم و برای اینکه کیفیت قابل توجهی داشته
توجهی قابل  گذاری  سرمایه  به  نیاز  که  کنیم  کار  رو  موارد  این  سفارشی  به صورت  و  زیاد  در حجم  مجبوریم   باشند 
 دارد،چراکه مثال یک کارخانه پارچه بافی اگر بخواهد یک نوع پارچه سفارشی تولید کند نیاز به یک ثبت سفارش هنگفت
 دارد.البته علی رغم میل باطنیمان و با توجه به تورم موجود و وضعیت غیر قابل پیش بینی  کشور سعی کردیم با سرمایه

گذاری بسیار زیاد یک سری مواد خام رو به مقدار قابل توجه دپو داشته باشیم.ی

سهم نینا از شرکت نینا پت چقدر است؟
 به نظر من ١٠٠ درصد سهم دارد. از ابتدای خرید این سگ که یک ماهه بود، مشکل مدفوع خواری داشت و ما هم در
 زمینه تربیت سگ بسیارکم تجربه بودیم و پس از تالش های زیاد نتوانستیم جلو این رفتار اشتباه او را بگیریم و تصمیم
 بر این شد که این سگ را به فروشنده پس بدهیم،ولی زمانی که با او قرار گذاشتیم  دیر به محل قرار رسید وخوشبختانه
 موفق به پس دادن نینا نشدیم. فردای آن روز ما از پس دادن نینا پشیمان شدیم. خوشبختانه این سگ نام موفقی برای
 مجموعه ما ساخت.زمانی هدف ما این بود که کل ایران نام نیناپت را بشناسند که خداروشکر با حسن نیت دوستان و

همت خودمان به این هدف دست پیدا کردیم و اکنون چشم به بازارهای جهانی داریم.ی

نینا به هم نوعان خودش کمک می کند؟
 ابتدا کمک ها در حد تغذیه برای سگ ها بی سرپناه بود و غذای پخته و گرم در قسمت لواسانات به سگهای بی پناه داده
 میشد ولی پس از مدتی با افزایش تعداد انها قادر به پختن غذا نبودیم و شروع به توزیع اسکلت خام کردیم،حجم توزیع
 بسیار زیاد شده بود و از طرفی هم مسائل حاشیه ای بسیار بوجود امد که کار را هر روز مشکل تر میکرد.لذا تصمیم گرفتیم
 که به صورت غیر مستقیم در زمینه حمایت از انها اقدام کنیم. اکنون این کار با کمک مالی به خانم نگین فدایی انجام می

شود.ی

 زمانی هدف ما این بود
 که کل ایران نام نیناپت
 را بشناسند که
 خداروشکر با حسن نیت
 دوستان و همت
 خودمان به این هدف
 دست پیدا کردیم و
 اکنون چشم به بازارهای
جهانی داریم
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به فکر صادرات افتاده اید؟
 شرایط واقعا شرایط خاصی هست.و باید به فکرصادرات و ارزاوری باشیم.مسایلی دراین زمینه داریم که در حال حل انها
 هستیم.به عنوان مثال اینکه چند توزیع کننده بزرگ در ترکیه وارمنستان و عراق خواستار محصوالت ما هستند ولی چون
 هنوز کد صنفی برای تولید کنندگان لوازم پت در ایران وجود ندارد،گرفتن کد اقتصادی و کارت بازرگانی شرکت به تعویق
 افتاده. اکنون نیناپت در استانه صادرات به ترکیه و ارمنستان و عراق قرار دارد و امیدواریم تا اخر سال این امر محقق
 گردد.و همچنین در نظر داریم در سال اتی برای نمایشگاه زومارک ایتالیا اقدام کنیم.امیدواریم که بتوانیم قدم به قدم وارد
 عرصه جهانی شویم، چرا که باور داریم ما میتوانیم.در این موقعیت هر کس هرچقدر هم کم و یا زیاد اگر بتواند باعث ارز

اوری شود بسیار حایز احمیت خواهد بود.ی

شما با کدامیک از محصوالتتان در بازار مطرح شده اید؟
 جای خواب های نینا پت در بازار از دیگر محصوالت مطرح تر بود و تا پارسال تعدادی از دوستان تصور می کردند که نینا
 پت تک محصولی است و فقط جای خواب تولید می کند.ولی در حال حاضر تمام محصوالتی که در خط تولید هست از
 استقبال بسیار رضایتمندانه ای برخوردار هست.و حتی محصوالتی که قبل از تولید به صورت کاتالوگ خدمت همکارها
 ارائه میشه تقریبا تمامش فروخته میشه و این رو تماما مدیون اعتمادی هستیم که همکارهای عزیز به مجموعه نیناپت

دارند و امیدواریم که بتونیم الیق این اعتماد باشیم.ی

 اکنون محصوالت شرکت در چند گروه بزرگ زیر قابل عرضه است که از نظر کیفیتی کامال با محصوالت وارداتی قابل
مقایسه هستند:ی

 درختهای گربه:٣٠ مدل درخت گربه که هر کدام در ٢٢ ترکیب رنگی قابل سقارش هست
اسکرچر بورد: ٥ مدل اسکرچربورد،هر کدام در ٨ ترکیب رنگی

چوبهای بازی و عروسک بازی گربه: در ٣ مدل و ١٢ ترکیب رنگی برای هر مدل
 قالده های گردنی: از سایز مناسب برای گربه تا سایز سگهای بزرگ(٧ سایز) در چنیدین ترکیب رنگی و مدلهای پرچدار

 و گارددار و اسفنجدار برای هر سایز
 قالده های کتفی: از سایز گربه تا سایز سگهای بزرگ (٥ سایز) در چندین رنگ و مدل برای هر سایز 

جای خواب: در چهل طرح و رنگ و چندین سایز مناسب برای گربه تا سگهای بزرگ 
النه: شامل النه های چوبی و پارچه ای درمدلها و ترکیب های رنگی بسیار متنوع 

تشکهای برزنتی ضد اب و پارگی: در دو سایز و چهار رنگ 
تشکهای باکسی: مناسب برای داخل باکس و یا زیرانداز 

گردنبند الیزابت: در دو مدل چسبدار و قفلی هر کدام در شش سایز 
 لیشهای زنجیری جوش خورده و برزنتی : در چهار سایز و شش رنگ 

کاورهای صندلی ماشین(ضد اب و پارگی): در سه مدل و د و رنگ 
قالده پاپیون و قالده دستمال گردن: در سه سایز و چهل ترکیب رنگی 

اسباب بازی کنفی سگ: در چندین سایز و طرح و رنگ 

ایده عروسک های روی جای خواب از کجا شروع شد؟
 خلق این ایده برای همسرم هست همانطور که عرض کردم در رشته گرافیک تحصیل کردند. لذا تسلط خوبی بر روی
 ترکیب رنگ ها دارند و کلیت کار واکثر ایده پردازی ها با ایشان است. به یاد دارم یک روز طرحی از چهره نینا کشید و
 جرقه طرح عروسک های نمدی روی جای خواب ها زده شد و پس از ان به مرحله تولید رسید.در حال حاضر هم طراح
 زبده شرکت مستقیم با ایشون هماهنگ هستند وتعامل بسیار قابل توجهی با هم دارند و این مسئله تاثیر بسیار زیادی در

طراحی و رنگبندی محصوالت داشته.ی

نینا پت به عنوان تولیدکننده حمایت می شود؟
 متاسفانه کسی حامی ما نیست و ما با سرمایه اولیه 2 ملیون تومان کار را شروع کردیم. حمایت چه ازنوع مالی یا اداری
ما هم همین موفقیت  راز  و  داریم  فعالیت  کیفیت  برپایه  ما همیشه  است.  نگرفته  این مجموعه صورت  تاسیس   ازآغاز 
 است.عرض کردم ،اکنون هم که نیاز به حمایت اداری داریم تا بتوانیم صادرات را اغاز بکنیم هیچ یک از وزارتخانه ها
 جوابگوی ما نیستند و هیچ کد صنفی برای ما وجد ندارد.امید داریم که با پیگیری بیشتر بتونیم در اسرع وقت به نتیجه
 برسیم.شاید دغدغه یک تولید کننده در کشورهای خارجی این باشد که از طرف بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.ولی
 ما که در حال حاضر مشتری خارجی مخصوصا از کشورهای همسایه مثل ترکیه و ارمنستان و عراق داریم و  بسیار راغب

به همکاری هستند در مسئله اداری داخلی دچار مشکل هستیم.ی

اگر به ٢ سال پیش بازگردید، باتوجه به مشکالت تولید، مجدد این کار را شروع خواهید کرد؟
 بله، چون من در کل عالقه  دارم خودم را به چالش بکشم.خدارو شکر شرکت در شرایطی است که در حوزه تولید داخل
 کامال به ثبات رسیده و تمام ارکان داخلی مجموعه به وظایف خود کامال واقف و مسلط هستند، حجم سفارشات بسیار
 زیاد هست و از تمام محصوالت فروش بسیار خوبی داریم. تصمیم به واردات و صادرات گرفته شد چراکه متوجه شدم نیاز
 به چالش جدید داریم و همانطور که عرض کردم در شرایط فعلی نیاز به این مسئله در کشور ومجموعه نیناپت کامال حس
 میشود. ذاتا تولید کار چالش برانگیزی است و عالوه بر ان دوست دارم همواره تعداد مخاطبان چه در داخل و چه در خارج
 را افزایش بدیم و چالش های جدیدی را پیش روی خودم بگذاریم تا بتوانیم هرچه سریعتر در مسیر رشد و ترقی در

  بازارهای جهای قرار بگیریم.ی

 شما در چهارمین نمایشگاه ملزومات دام کوچک، غرفه بزرگی داشتید که یکی از جزیره های نمایشگاه را
تشکیل می داد. به نظر شما نقش نمایشگاه در برندینگ محصوالت اثرگذار است؟

 قطعا نمایشگاه برای مجموعه نینا پت تاثیر مثبتی داشت چراکه این نمایشگاه در سطح قابل توجه و در زمان مناسبی
 برگزار شد. انصاف است که بگویم مجموعه نینا پت از برگزارکنندگان این نمایشگاه ممنون است چراکه این نمایشگاه نقطه

عطف خوبی بود.و تجربه بسیار ارزشمندی برای ما رقم خورد.ی

 امیدواریم که بتوانیم
 قدم به قدم وارد عرصه
 جهانی شویم ، چرا که
 باور داریم ما میتوانیم.در
 این موقعیت هر کس
 هرچقدر هم کم و یا
 زیاد اگر بتواند باعث ارز
 اوری شود بسیار حایز
احمیت خواهد بود

آیابرایتان پیش آمده که از هزینه کردن در نمایشگاه پشیمان بشوید و پس از شرکت در آن متوجه شوید که این میزان هزینه کردن کار اشتباهی است؟
 خیر، جایگاه نمایشگاه متفاوت است و نقش خوبی در رشد شرکت دارد.قبل از نمایشگاه با توجه تخمینی که برای هزینه های نمایشگاه زده بودیم خیلی از دوستان دچار
 تردید بودند،ولی همانطور که حدس میزدم بازخورد بسیاررضایتمندانه ای داشت. نمایشگاه برای هر مجموعه ای این امتیاز را دارد که شرکت را در جایگاه باالتر و تخصصی
 تر قرار می دهد.شرکت در نمایشگاه باعث شد خیلی از همکارانی که مارو میشناختند ولی محصوالت مارو از نزدیک لمس نکرده بودند،بتونن کیفیت محصوالت رو از نزدیک
 ببینن واین باعث ایجاد اعتماد بسیار بیشتری به مجموعه نیناپت شد.لذا امید داریم که بتویم در نمایشگاههای بیشتری چه در داخل و چه در خارج شرکت داشته باشیم.ی

شما برای شهرستان ها هم نمایندگی می دهید؟
بله البته نمایندگیهای ما انحصاری نیست اما در زمینه فروش نمایندگی وجود دارد.و در حال حاضر تقریبا با تمام شهرستانهای ایران همکاری بسیار قابل توجهی داریم.ب

نینا پت ٥ سال سابقه فعالیت دارد و از سال دوم فعالیت محصوالت این شرکت در بازار جا افتاد. چرا پیش تر در نمایشگاه شرکت نکردید؟
 نکته اول اینکه اعتماد اولیه و مورد نیاز از طریق دوستانی که این نمایشگاه را به ما معرفی کرده بودند، ایجاد نشده بود و دلیل دیگر آن این است که از زمان آغاز فعالیت
 نینا پت، همیشه سرمان خیلی شلوغ بود و فرصتی برای شرکت در نمایشگاه نداشتیم . زمانی توانستیم در نمایشگاه شرکت کنیم که کارها به ثبات رسید و افراد مجموعه
 کامال به وظایف خود اگاه  و مسلط شدند. همچنین ترجیه ما بر این بود که اگر در نمایشگاه حضور پیدا میکنیم،حضوری کامال حرفه ای و درخور توجه باشد و ازین پس

نیز سعی داریم تا حرفه ای تر از گذشته ظاهر شویم.ذ

نظر شما در خصوص مجله کابوک چیست؟
 چه در بحث مجله و چه در بحث نمایشگاه باید بگویم که تصور نداشتم که ایران بتواند در صنعت پت بازار گسترده ای داشته باش، پس از شرکت در نمایشگاه بازار گسترده
 پت در ایران یشتر برایمان در معرض دید قرار گرفت و متوجه شدیم که جای کارو فعالیت بسیار دارد. من فکر می کنم از تمامی مجالتی که می شناسم، مجله کابوک
ازجمله حرفه ای ترین مجالت باشد و سبک ویرایش و نگارش آن با زحمات فراوان تهیه شده است. جا داره که اینجا از تمامی دست اندرکاران این مجموعه تشکر کنم.ذ

.اگر صحبتی با مخاطبان این مجله دارید، بفرمایید
 خطاب بنده به سازمان دامپزشکی است. ما پس از ثبت رسمی شرکت متاسفانه همچنان برای دریافت کد صنفی با مشکل مواجه هستیم و هیچ وزارتخانه ای به ما کد
 صنفی نمی دهد و تا زمانی که کد صنفی صادر نشود، امکان اخذ پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی وجود ندارد.و همانطور که عرض کردم این مساله بر فعالیت صادراتی
 و وارداتی ما بسیار تاثیرگذاراست. متاسفانه برای حوزه کار با سگ و گربه هیچ موردی ثبت نشده است و ما سردرگم هستیم که حال چگونه می توانیم کد صنفی دریافت
 کنیم. شرایط برای پیشرفت در حوزه صادرات و واردات با مسائل متعددی روبرو است و باید با تالش و پیگیری زیاد  فعالیت را ادامه داد و در این شرایط هیچ نهاد دولتی

حمایت کننده نیست. ما خواستار فعالیت اصولی و ارزآوری هستیم و امید داریم حمایت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.ذ



آقای دکتر لطفا خودتان را برای مخاطبان مجله کابوک معرفی بفرمایید.ی
 من علی تقی پور، متولد ٢٨ دی ماه سال ١٣٥٣ در شهر اهواز هستم. در خانواده ای متولد شدم که پدر و مادرم هر دو
 دانشگاهی و عضو هیات علمی دانشگاه بودند. لذا تحصیل و ورود به دانشگاه بسیار برای آن ها مورد اهمیت بود. ما از بچگی

در محیط دانشگاه تردد داشتیم و با این محیط آشنا شدیم.ی

چرا تصمیم به ادامه تحصیل در رشته دامپزشکی گرفتید؟
 من از بچگی عالقه زیادی به حیوانات داشتم به طوری که در سن ٦ سالگی که همه پسربچه ها عالقه مند به خلبانی یا
 پلیس شدن هستند، من دوتا شغل معلمی و دامپزشکی را برای خود انتخاب کردم که خوشبختانه هردو اتفاق افتاد. عالقه
 من به حیوانات و طبابت از کودکی بسیار زیاد بود. در سال های ٦٣ و ٦٤ که من حدودا ١٠ ساله بودم، سریالی از تلویزیون
 پخش می شد به نام قدم به قدم که داستان دکتری به نان دکتر ترنر که دامپزشک باغ وحشی در انگلستان بود که عالوه
 بر اینکه کارهای باغ وحش را انجام می داد، یک موضوع مبنی بر حیوانات خانگی هم دنبال می شد. این سریال بی تاثیر
 در عالقه من به دامپزشکی نبود. با اطمینان می گویم که اگر صد بار دیگر هم متولد شوم، انتخابم همین است. دامپزشکی
 مسیری است که با روحیات من سرو کار داشت. کسی که قرار باشد از مسیر دامپزشکی پا پس بکشد با اولین جلسه حضور
 در کالس آناتومی دیگر ادامه نمی دهد. متاسفانه این رشته موفقیت های رشته پزشکی را در جامعه ما ندارد اما نیازمند

 تحمل سختی بیشتر است لذا اگر فردی عالقه واقعی به این رشته نداشته باشد، زود پا پس می کشد.ی

شما دوست دارید که دخترتان هم دامپزشک شود؟
 من یک چیز به دخترم یاد می دهم و تنها همان را توقع دارم که خوشحال باشد. چیز دیگری برای یاد دادن به او ندارم.
 متاسفانه ما یادنمی گیریم که خوشحال باشیم. خوشحالی مستلزم دنبال کردن آن چیزی است که شخص واقعا به آن
 عالقه دارد. اگر دخترم به من بگوید که من دوست دارم که دامپزشک شوم، قطعا موافق خواهم بود چراکه می توانم
دیدگاهی برایش ایجاد کنم که کمک کننده راهش باشد. هم اکنون هم بسیار عالقه مند است و به من کمک می کند.ی

 آقای دکتر شما در حیوانات اگزوتیک سررشته زیادی دارید. آیا حیوانات اگزوتیک و پت را حیوان خانگی می
دانید؟

 در خصوص حیوانات اگزوتیک من تجربه ای ندارم اما مطالعات و تحقیقات زیادی را انجام دادم. در این رابطه باید بگویم
 که در تمام دنیا حیوانات اگزوتیک، پت را شامل می شود. در واقع حیواناتی که در شرایط حبس غذا می خورند و بچه دار
 می شوند، یعنی توانسته است با شرایط حبس هماهنگ شوند. این حیوانات را می توان به عنوان پت قبول کرد. ما یک
 شرط داریم و آن هم این است که حیوانات مونس انسان که از بودن کنار انسان احساس راحتی می کنند اما حیوانات
 اگزوتیک، حیواناتی هستند که از مونس انسان بودن لذت نمی برند اما انسان می تواند نیاز های شناخته شده آن ها را
 فراهم کند و حداقل نیازهای آن ها را تامین کند. در این شرط است که بسیاری از کشورها اجازه نگهداری این حیوانات

را می دهند. از دیدگاه بنده بسیاری از حیوانات اگزوتیک، می توانند اگزوتیک پت باشند.ی

لطفا مثالی بزنید
 پرنده های زینتی که در حبس تغذیه کنند، ماهی های اکواریومی، برخی از گونه های خزندگان جدا از گونه های بومی
 ما از این حیوانات هستند. متاسفانه در ایران ٩٠ درصد حیوانات اگزوتیک شکار می شوند. سوای این بحث قیمت حیوانات
  پرورشی بسیار باال است چراکه برای پروش آن زحمت بسیاری کشیده می شود اما حیوانات شکاری ارزان قیمت هستند.ی

 حیوانات اگزوتیک،
 حیواناتی هستند که از

 مونس انسان بودن لذت
 نمی برند اما انسان می
 تواند نیاز های شناخته

 شده آن ها را فراهم کند و
 حداقل نیازهای آن ها را

تامین کند

Dr. Taghi Pour

Interview

گفتگویى صمیمى با دامپزشک مهربان دکتر تقى پورب 

 تنها در جهت سالمتی حیوان جراحی کرده ام و
نه زیبایی!س

 برای من بسیار خوشایند است که کمکی از دست من ساخته است. وقتی در جهت
 رفع درد حیوان اقدامی می کنم، بسیار رضایت بخش است اما در عوض وقتی
 حیوانی از دست می رود، بسیار دردناک است. توصیه من به کسانی که عالقه

 زیادی به حیوانات دارند آن است که هرگز دامپزشک نشوند چراکه از دست رفتن
حیوان هیچوقت عادی نمی شود
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 حیواناتی که در ایران وجود دارند، حیواناتی هستند که از طبیعت شکار می شوند. در این باره الزم است بگویم که در
 صورت شکار از طبیعت، یک حیوان از حیات وحش کم می شود که حامل بیماری ها و انگل ها هستند که می توانند به
 حیوانات خانگی منتقل شوند. در خصوص خزندگان باید بگویم که مارهای بوآی کانستکتور که شکار خود را له می کنند،
 شامل می شود اما من این مارها را به عنوان حیوان خانگی نمی پسندم چراکه این حیوانات هم نیاز به جابه جایی و فضای
 الزم دارند. همیشه این سوال مطرح است که آیا ما اجازه داریم که این حیوانات را به عنوان حیوان خانگی نگه داریم، اگر
 این سوال و تردید باشد، باید گفت که سگ و گربه هم توسط انسان در طی زمان اهلی شده اند و آن ها هم قرارنبود که
 به عنوان حیوان خانگی نگه داری شوند. وقتی حیوانات پرورش داده می شوند و در دنیا عرضه می شوند، یا باید هیچکس
 نخرد که عرضه آن تمام شود و یا اینکه افرادی که نیازهای این حیوانات را می دانند، به سراغ آن بروند. در آلمان می توان
 مجوز باغ وحش خصوصی داشت و حیوانات باغ وحش را هم نگه داری کرد. این قوانینی است که صرفا با عاطفه نمی توان
 راجع به آن حرف زد. اگر ما حیوان خانگی داریم که با دیدن آن دلمان برایش می سوزد، نباید آن را نگه داریم و باید آن
 را به کسی بدهیم که بتواند خوب از حیوان مراقبت کند. وقتی دلمان برای حیوانمان می سوزد یعنی اینکه اشتباهی در

 حال رخداد است که باید جبران شود.س

در حال حاضر جمعیت مراجعه کننده به شما از حیوانات اگزوتیک افزایش یافته است؟
 شکل نیازهای بشر تغییر کرده است. در حال حاضر گرداندن سگ به صورت روزی ٢ مرتبه هربار ٤٥ دقیقه کار سختی
 است و نگهداری آکواریوم ماهی راحت تر است. از این لحاظ حیوانات اگزوتیک گزینه خوبی هستند بعالوه بر اینکه برای
 آشنایی کودکان با حیات وحش نیز مفید می باشند. به نظر می رسد روند افزایش نیافته است. آن کسی که می خواهد
 این چنین حیواناتی را تهیه کند باید این مساله را در نظر بگیرد که آیا می تواند در وهله اول نیازهای آن را برطرف کند
 و هزینه های نگهداری را تامین کند و مهم ترین هزینه ای که می توان به حیوانات داد، عشق به آن است. این مسائل

 باید ابتدا برای شخص روشن شود. صرفا علت جذابیت خزنده نباید علت نگهداری حیوان باشد.س

عجیب ترین حیوانی که برای درمان خدمت شما آمده را به یاد دارید؟
 در هر دوره ای حیوان خاصی برای من عجیب بود. برای مثال سال ٧٧ مراجعه کننده ای داشتم که دوتا توله شیر داشت.
 برای من باورنکردنی بود. اولین ایگوآنا ای که دیدم بسیار برایم عجیب بود که برای آقایی بود که در آلمان با یک دکتر
 خزنده شناس همکاری داشتند که انواع گونه های خزنده را از ایران با مجوز سازمان دامپزشکی برای تحقیقات به آلمان
 می بردند و بخشی از این معاینات به عهده من و همکارانم بود. به یاد دارم که از ایشان پرسیدم که ایگوآنا که در آمریکا
 و اروپا از آن نگهداری می شود، چه شکلی است که آن شخص در سفر آتی خود یک ایگوآنا برایم آورد. در حال حاضر که
 حتی زرافه در باغ وحش خصوصی نگهداری می شود، هیچ حیوانی برایم عجیب نیست. اما برخی مراجعه کنندگان از
ناراحت می کند. برای مثال گونه های اسلولوریس، مارموست، شوگرگالیدرها،  حیواناتی نگهداری می کنند که من را 
 دلیجه ها، جغد، جوجه تیغی و غیره بسیار ناراحت کننده است که باید فرهنگسازی شود تا افراد این گونه ها را به عنوان
 حیوان خانگی انتخاب نکنند. گونه هایی که از طبیعت جدا می شوند و به من برای طبابت ارجاع می دهند، من از پذیرش
 آن معذورم و نمی پذیرم. اگر زندگی حیوان در خطر باشد، اقدام درمانی جهت حفظ زندگی آن انجام می دهم و به سازمان
 محیط زیست ارجاع می دهم. دوست دارم که دیگر همکاران هم این کار را انجام دهند تا افراد بدانند که برخی گونه ها
 حیوان خانگی نیستند و نباید آن را به عنوان حیوان خانگی انتخاب کنند. در ضمن به یاد دارم که من در دوران درمان با

مراجعه کننده ای مواجهه شدم که گربه ای ٣٠ ساله داشت.س

تا به حال شده که موضوع تحقیقاتی در خصوص حیوانات اگزوتیک داشته باشید؟
 خیر. تا به حال فرصتی پیش نیامده است. من به دلیل مشغله کاری زیاد فرصت آن را نداشته ام. سازمان حفاظت از محیط
 زیست این چنین فرصت هایی را برای من به وجود آورده است اما من فرصت کار بر روی آن را نداشته ام. من در حال

 حاضر در دو بخش درمانی و دانشگاهی فعالیت دارم.س

شما عمل زیبایی هم انجام می دهید؟
 من قطعا این کار را انجام نمی دهم و طی ٢٠ سال فعالیت خود هم تحت هیچ شرایطی این کار را نکردم. تنها در جهت
 سالمتی حیوان جراحی کرده ام و نه زیبایی! عمل های زیبایی که انجام می شود، به نظر من زیبایی نیست بلکه در جهت

وحشتناک سازی حیوان صورت می گیرد.س

نظر شما در خصوص عقیم سازی چیست؟
 نظر شخصی من این است که حیوانی که قدرت باروری دارد، فیزیولوژی بدن آنها به صورتی شکل گرفته است که این
 پروسه تکرار شود. حیوان نری که قدرت بارور کردن و جفت گیری دارد، قطعا به دلیل هورمون های جنسی نیاز به جفت
 گیری دارد. لذا باید این نیاز فراهم شود. در حیوانات جفت گیری بدون نتیجه اتفاق نمی افتد و زایمان را در پیش دارد.
 از نظر غریزه حیوان نیازی دارد که امکان برطرف کردن آن برای ما وجود ندارد. شاید با عقیم کردن و برداشتن این نیاز،
 برای نر و ماده آرامش بیشتری ایجاد می شود. در سگ ها و گربه های ماده ثابت شده است که باروری نداشتن و عقیم
 نشدن ریسک ابتال به بیماری را افزایش می دهد. به نظرم نمی توان به علت یک ریسک، حق چیزی را از موجودی گرفت
 و آن را تحمیل کرد. مضررات و معایب عقیم سازی را برای صاحب حیوان توضیح می دهم. پیشنهاد من عقیم سازی
 حتمی نیست مگر اینکه متوجه وجود اختالالتی شود. برای مثال سگ های ماده ای که کیست های تخمدان دارند، تومور
 در پستان لمس می شود، حیوانات نری که پروستات بزرگ شده دارند، نیازمند عقیم سازی درمانی هستند. در اکثر سگ
 های 9 سال ما مشکل تومورهای پستانی را داریم که با عقیم سازی می توان از آن پیشگیری کرد اما از طرف دیگر غریزه
 ای است که نباید دستکاری شود. در مواجهه با این مساله باید گفت که ما بسیاری از غرایز دیگر حیوانات را مانند غریزه
 شکار دستکاری می کنیم. عقیم سازی اجباری برای صاحب دام نیست. جلوگیری از جمعیت ناخواسته عملکرد مثبتی
 است. عقیم کردن و نکردن دارای اثبات علمی فراوان است اما برای جلوگیری از بیماری های هورمونی و جمعیت ناخواسته

به نظر راهکار مثبتی تلقی می شود.س

شما برای سگ ها سزارین هم انجام داده اید؟
 حقیقتا مدتی است که جراحی انجام نمی دهم ولی بله برای سگ سزارین انجام داده ام. سزارینی که به علت سخت زایی

صورت گرفت.س

صاحب حیوان باید چگونه متوجه شود که حیوان خانگی اش نیاز به سزارین دارد؟
 سزارین می تواند به شکل انتخابی باشد و نیاز نیست که زمان آن برسد. اگر پزشک تشخیص دهد که توله ها رشد کاملی دارند، روزی برای انجام سزارین
 تعیین می شود. این عملکرد قابل انجام است و مشابه انجام سزارین در انسان است. حیواناتی که دارای ریسک هستند مانند نژاد پامرانین، بولداگ، پیکینیز،
 پاگ سزارین شوند، بهتر است. اگر صاحبی تجربه زایمان ناموفق در این نژادها را داشته یا نگران حیوان خود است می تواند سزارین را انتخاب کند. وقتی
 کیسه آب حیوان پاره می شود، ما انتظار داریم که حداقل ٧ تا ٨ ساعت بعد زایمان شروع شود. اگر این اتفاق نیوفتد، حیوان دچار سخت زایی است که نیازمند
 مراجعه به پزشک است. تصمیم گیری در خصوص سزارین، نیازمند یک قضاوت بالینی است. در برخی موارد حیواناتی در نژادهایی هستند که نیازمند سزارین
 نیستند اما حیوان آنقدر ضعیف است که رحم قدرت انقباض ندارد. به نظر من سزارین یک اقدامی است که متخصص مامایی دامپزشکی آن را انجام میدهد.

 در ایران هم متخصص مامایی های خوبی وجود دارد که در زمینه حیوانات خانگی کار می کنند.د

هزینه سزارین چقدر است؟
 هزینه سزارین حدود ٨٠٠ هزار تومان  تا ١ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان تعیین می شود.د

شما چرا انقدر محبوبیت دارید؟
 کسی در دنیا وجود ندارد که بدخواهش باشم و بدی از کسی ندیده ام و از هیچکس توقعی ندارم و برای کسی کاری نمی کنم که منجر به توقع در خودم

 شود. از موفقیت دیگران خوشحال می شوم. همه ما معصوم به دنیا می آییم که شرایط محیطی ما را تغییر می دهد.د

شما حیوان خانگی دارید؟
 ما همیشه حیوان خانگی داشتیم. ما گربه، سگ، ماهی آکواریومی، خزنده و انوع پرندگان را داشتیم اما اتفاقی که به واسطه بیمار شدن من در زندگیمان افتاد
 و نیازمند شیمی درمانی بودم، دستورات اکیدی داده شد که جمعیت جانوری کم شود. در ٥ سال گذشته حیوانات ما به دلیل سن باال از دنیا رفتند که

 جایگزینی برای آن صورت نگرفت و از گربه دوست داشتنی ام به نام لوسیفر پیش مادرم از آن نگهداری می کنیم.
 در حال حاضر فقط یک رنگو بزرگ و طوطی الوبرد داریم. البته با مراجعه حیوانات به من حس حیوان دوستی
 من تامین می شود و مانند حیوان خودم آن ها را دوست دارم. اعتقاد من بر این است که تمامی دامپزشکان و
 دانشجویان دامپزشکی باید حیوان خانگی داشته باشند تا رفتار شناسی حیوان و تکنیک مراقبت را یادبگیرد

 واز مشکالتی که ممکن است برای صاحب دام ایجاد شود، مطلع شود.د

اولین حیوانی که در بچگی داشتید، چه بود؟ اسمش را به یاد دارید؟
 در شش سالگی گربه ای به نام "یه پا سیاه" داشتم. زمانی که ٤ سال داشتم بره ای داشتم که اسمش مرمر

 بود ولی خاطره ی زیادی از آن به یاد ندارم.د

عجیب ترین مشکلی که تا به حال یک حیوان با آن به شما مراجعه کرده، چه چیزی بوده است؟
 من اصرار زیادی بر آن دارم که هر حیوانی که به من مراجعه می کند، ناشناخته ترین موجود برای من است
 و باید در مرحله بررسی و معاینات تمام تالش خود را انجام دهم. لذا هر بیمار برای من جذاب و عجیب است
 اما دلخراش ترین بیماری که تا به حال داشتم، یک سگ سرابی بود که زنجیری که به دور گردن این سگ
 انداخته شده بود، در ٩٠ درصد با پوست گردن سگ پوشانده شده بود. ما مجبور شدیم برای درآوردن این
 زنجیر پوست را بشکافیم. بی توجهی صاحب سگ و بی رحمی در روش نگهداری از سگ بسیار عجیب بود.د

لطفا یک خاطره خوب و یک خاطره بد در دوران خدمت به حیوانات تعریف نمایید.د
 اخیرا یک خانم که فکر می کرد، سگش دیگر زنده نخواهد ماند با یک اشک شوق زیادی از

 مطب من بیرون رفتند و برای من یک هدیه فرستادند که برای من بسیار خوشایند است
 که کمکی از دست من ساخته است. وقتی در جهت رفع درد حیوان اقدامی می کنم،
 بسیار رضایت بخش است اما در عوض وقتی حیوانی از دست می رود، بسیار دردناک
هرگز که  است  آن  دارند  حیوانات  به  زیادی  عالقه  که  کسانی  به  من  توصیه   است. 

 دامپزشک نشوند چراکه از دست رفتن حیوان هیچوقت عادی نمی شود.د

است، یافته  افزایش  بسیار  برای حیوانات  غذا  قیمت  که  فعلی   با شرایط 
 ممکن است از توان افراد خارج باشد، نظر شما در خصوص درست کردن

غذای خانگی برای حیوانات چیست؟
 در ارتباط با مقایسه غذای خانگی و غذای خشک، بستگی به نظر پزشک حیوان
 است. به نظر من غذای خشک و کنسرو، باالنس شده و تهیه شده باتوجه به
 نیازهای تغذیه ای حیوان است اما غذای خانگی این قابلیت را ندارد. مگر اینکه
 غذای خانگی تحت نظر پزشک باالنس شود. من اصال توصیه نمی کنم که باقی
 مانده سفره روزانه به عنوان غذای حیوان در نظر گرفته شود. رژیم غذای حیوانات

 باید یک روند یک نواخت را شامل شود.د

شما کار حمایتی انجام می دهید؟
 کار حمایتی انجام می دهم اما در سیستم کاری خودم نیست چراکه کار من تابع
 سیاست های کاری هستم  که از سوی بیمارستان وضع شده است. خیلی اوقات شده
 که حیوان تصادفی پیدا کردم و به کمک همکاران جراحی های الزم را انجام دادیم اما
 با این مساله مخالف هستم که اگر دامپزشکی کار حمایتی نمی کند، پس فرد دلسنگی
 است. انجام کارهای حمایتی مربوط به خود شخص است و کسی نباید آن را قضاوت
 کند. من برای هر یک از بیمارهایم، چه سگ چند میلیونی باشد و چه سگ خیابانی، یک
 میزان زمان می گذارم و برای من فرقی ندارد. باید پذیرفت که در تمام دنیا دامپزشکی
 یک شغل است و دامپزشک از این راه امرارمعاش می کند. در ضمن مجموعه های حمایتی

 قوی ای در کشور در حال فعالیت هستند. اگر جایی الزم بدانم، کار حمایتی می کنم.د

 گونه هایی که از طبیعت
 جدا می شوند و به من
 برای طبابت ارجاع می
 دهند، من از پذیرش آن
 معذورم و نمی پذیرم.
 اگر زندگی حیوان در
 خطر باشد، اقدام درمانی
 جهت حفظ زندگی آن
 انجام می دهم و به
 سازمان محیط زیست
ارجاع می دهم
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 اکثر همکاران دامپزشک، نژادهای سگ و گربه را به خوبی نمی شناسند، دلیل آن چیست؟ آیا ما نیاز به اطلس
نژاد شناسی داریم که به دانشجویان این رشته آموزش داده شود؟

 یکی از دالیلی که نژاد شناسی در ایران دچارمشکل است، تعدد نژادهای میکس است. اکثر گربه ها و سگ های خانگی
 دارای نژاد میکس هستند. نژادشناسی وظیفه دامپزشک نیست. دامپزشک باید بداند که چه نژادهایی نسبت به چه بیماری
 هایی حساس تر هستند. راه صحیح آن است که سگ از مرکزی تهیه شود که مرکز معتبری است. متاسفانه اوکراین، ترکیه
 و تایلند به مراکز معتبر ما برای تهیه حیوان خانگی به خصوص سگ تبدیل شده اند. درخواست تعیین نژاد برای سگ
 های خریداری شده در کشور ما، درخواستی است که در دنیا مرسوم نیست چراکه نژاد سگ باید زمان خریداری آن
 مشخص باشد و سپس خریداری شود. توجه داشته باشید که فلوتیپ نشان دهنده ژنتیک نیست. وجود یک اطلس، بسیار
 خوب است به شرطی که فرد واردکننده نیز خود را ملزم کند تا بر اساس آن پیش برود. به نظر من دامپزشک تنها باید
 اصول کلی و حساسیت هرنژاد به بیماری خاص را بداند. نژادشناسی دوره مجزا و تخصصی است که نیازمند تحصیالت

 خاص خود است.د

شما در حال حاضر کجا تدریس می کنید؟ در زمینه چه دروسی؟
درمانگاهی عملیات  خانگی،  داخلی حیوانات  های  بیماری  ازجمله  دروسی  در  کرج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در   من 
 حیوانات خانگی، دوره های کارورزی که دوره انترنی دانشجویان است که سعی دارم در این دوره حیوانات اگزوتیک را
 تدریس کنم. خوشبختانه دانشگاه تهران این بخش را در دروس خود اعمال کرده است اما دانشگاه آزاد هنوز در این بخش

 وارد نشده است.د

نظر شما درخصوص برگزاری نمایشگاه های شرکت حامی گستر حیوانات چیست؟
 شاید خوانندگان این تصور را بکنند که چون من با شما در حال مصاحبه هستم این حرف ها می زنم اما باید به جرات
 بگویم که در راستای نمایشگاه هایی که در حیطه حیوانات خانگی در ایران برگزار شده است، جز بهترین نمایشگاه هایی
 است که من در آن حضور داشتم و ثابت شرکت خواهم کرد. این نمایشگاه کالس کار باالیی دارد، شان علمی و بیزینسی

این صنعت رعایت شده، غرفه پردازی و سیستم اجرا خوبی دارد.د

.لطفا نظر خود را در خصوص مجله کابوک شرح دهید
 مجله کابوک، اولین نیست اما از زمان حضور خود جز بارز ترین مجالت در حیطه صنعت پت در ایران است. این مجله

صرفا جهت انتشار بی هدف نیست و با هدف و برنامه ریزی شده منتشر می شود.د

 به نظر من دامپزشک
 تنها باید اصول کلی و
 حساسیت هرنژاد به
 بیماری خاص را بداند.
 نژادشناسی دوره مجزا و
 تخصصی است که
 نیازمند تحصیالت خاص
خود است
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We Make  Products 
with Best

 Ingredients

تهیه شده از بهترین مواد اولیه

محصولی مشترک از شرکت
پیشگامان مارال و پویا تدبیر دام کوچک 

پویــا تدبیــر دام کوچک 
 واردات و پخــش غــذا و تجهیــزات
حیوانات خانگی ، پرندگان و اگزوتیک
026  33  26  9500            
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مارال پیشگامان  شرکت 
جانبــی لــوازم  و  غــذا  واردات  

 حیوانات خانگی
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محصول کشور ایران

در ٩ فرمول

www.ptdvet.com
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 زین پس براى گذاشتن سفارشات مى توانید از طریق
وبسایت اقدام نمایید

The Best Product for
 Animals



-  تولید کننده و وارد کننده ملزومات-                      
حیوانات خانگى

K A L A P E T S
·PRESENTS·

Pet Accessories

تولید ملزومات حیوانات خانگی
مفتخریم تا اعالم نماییم که بسیاری از محصوالت 

تولید کاالپت بوده و با توجه سلیقه بومی مشتریان
تهیه وتولید می گردند. کاالهایی که برند کاالپت

می باشند همگی تولید این شرکت می باشند.

واردات ملزومات حیوانات خانگی
در کاالپت می توانید اجناس مختلف از شاخه های

 متفاوت را از برندهای  مطرح این حوزه بیابید
و اقدام به ثبت سفارش نمایید.

مواد اولیه درجه یک
در کاالپت تمامی محصوالت تولیدی از برترین و با

کیفیت ترین متریال های موجود در بازار تهیه و تولید 
می گردند و در نتیجه محصوالت تولیدی از باالترین 

کیفیت ساخت برخودار می باشند.

با افتخار تولید ایران
با افتخار اعالم می کنیم که برند کاالپت و

محصوالتی که با این نام در بازار عرضه
می گردند تولید ایران می باشند.

09351194700

مهندس خدادادی مهندس  رفیعی
09367941411

برای ارتباط با ما و سفارش 
محصوالت از راه های زیر 

با ما در ارتباط باشید: 

به همراه تخفیف ویژه براى مخاطبان مجله کابوك



تولید کننده ملزومات حیوانات خانگی

تولید کننده ملزومات حیوانات خانگى

خاك بستر بدون گرد و غبار و داراى بوگیر ساخت کانادا در دو دانه بندى
تولید خاك بستر گربه با رایحه پودر بچه ( بنا به سفارش ) و داراى دو دانه بندى

بوگیر کامال طبیعى بدون عطر
تولید خاك بستر جوندگان و خزندگان

تولید خوراك جوندگان (خرگوش، خوکچه ، همستر و سنجاب) پلت و میکس
تولید تشویقى مخصوص جوندگان

تولید یونجه درجه یک شسته شده در دو سایز ساقه و خورده شده
تولید پوشال درجه یک کامال سفید آنتى باکتریال

مدیریت : مهندس اسالمى
021-22 81 36 71
021-22 81 36 72
912-122 0 128

cutecatlitter56@gmail.com
cutecatlitter

Anti

 Bacterical



 نگرشى
 متفاوت
 در تولید
 غذاى
 حیوانات
خانگى



جناب مهندس لطفا بیوگرافی از خودتان بفرمایید.س
 من مسعود رضوی هستم.س

از کی حیوان خانگی داشتید و اولین حیوان خانگی شما چی بود؟
 اولین حیوان خانگی من اردکی به نام نازی بود. من ارتباط قوی با حیوانات دارم ولی تا به حال بارها دچار گازگرفتگی از

 طرف سگ ها شدم اما به واسطه توانایی بدنی که دارم دردی از این گازها احساس نکردم.س

کی تیدا را گرفتید و چه زمانی اسم آن را تیدا گذاشتید؟
مادرم اسم تیدا را روی آن گذاشت.س

ازکی متوجه شدید که تیدا استعداد خوبی در آموزش دارد؟
 همه سگ ها استعداد خوبی در آموزش دارند. وقتی سگ را تربیت می کنید، سگ باید احساس کند که مربی حرف آن
 ها را می فهمد و ارتباط خوبی بین آن دو ایجاد شده است. یکی از دالیلی که بسیاری از مربی ها با من مشکل دارند، این
 است که من روش آن ها را قبول ندارد و به طبع آن ها نیز من را قبول ندارند. من نمی توانم این مساله را درک کنم که
 مربی از سگ بترسد. معموال روش مربی ها به دو دسته افراط و تفریط تقسیم می شود که یا مدام تنبیه و یا تشویق می
 کنند. برای مثال سگی به بیرون واق می زند، فرد به سگ خوراکی می دهد که ساکت شود. این درحالی است که سگ
 تصور می کند که ما داریم آن را تشویق می کنیم. متاسفانه به دلیل ندانم کاری صاحب سگ، این اتفاق می افتد. من در
 آخرین باری که بابلسر بودم به شاگردهایم گفتم که ناهنجاری سگ هایشان را لیست کنند. پس از ارائه لیست فوق به
 دست من این ناهنجاری رفع شد اما مجدد با بازگشت به دست صاحبان آن ها ناهنجاری در سگ ها از سرگرفته می شود.

لذا الزم است تا ابتدا صاحبان سگ ها تربیت شوند و بعد خود سگ ها!س

یک خاطره ماندگار که از تیدا در ذهن دارید، لطفا تعریف بفرمایید.س
 خاطره خوب با تیدا زیاد است. کلید ویال شمال روی در بود و روی آن حلقه آویزان بود که من آن را روی در جا گذاشته
 بودم. تیدا در آن زمان حیاط بود. من به جعفرآقا، همسایمان گفتم که برو کلید را بردار، دستت باشد که یک وقت کسی
 سواستفاده نکند. ویالی من دوربین مداربسته دارد و من این صحنه رو از روی ویدیو دیدم. جعفرآقا که وارد حیاط ویال
 شد، تیدا شروع کرد به حمله کردن و جعفرآقا مجبور شد به بیرون در فرار کند. متاسفانه کلید داخل ماند. من از جعفرآقا
 پرسیدم کلید کجاست که گفت فرصت نکرد آن را بردارد. ویدیو رو که چک کردم دیدم، تیدا کلید را برداشته و چال کرده

است. وقتی فهمیدم چال کرده به تیدا گفتم کلید کو همش منو نگاه می کرد. انقدر گفتم که رفت کلید را آورد.س

آقای رضوی، فکر می کردید روزی تیدا تا این میزان معروف شود؟
 از زمانی که شبکه های اجتماعی آغاز به کار کرد، مطمئن بودم که تیدا معروف می شود. وقتی کار جدیدی انجام می

شود، دهان به دهان معروف می شود.س

بعضی ها می گویند که شما خیلی از تیدا کار می کشید، درست است؟
 من در آخرین بازدیدم از بابل به شاگردانم گفتم که به چشمان تیدا نگاه کنید، بنظر خسته می رسد؟! که همه گفتند نه.
 نه تنها تیدا بلکه هر سگی که از بچگی تربیت شود، انرژی دوچندانی پیدا می کند که نیاز به تخلیه انرژی دارد. انرژی

 سگ ها قابل قیاس با انسان نیست.س

 من نمی توانم این مساله 
 را درک کنم که مربی از

 سگ بترسد. معموال روش
 مربی ها به دو دسته افراط

 و تفریط تقسیم می شود
 که یا مدام تنبیه و یا

تشویق می کنند

Tida

Interview

گفتگو با مسعود رضوى مربى تیدا سگ معروف این روزها ب 

 الزم است ابتدا صاحبان سگ ها تربیت شوند
و بعد خود سگ ها!و

 من در آخرین بازدیدم از بابل به شاگردانم گفتم که به چشمان تیدا نگاه کنید، بنظر
 خسته می رسد؟! که همه گفتند نه. نه تنها تیدا بلکه هر سگی که از بچگی تربیت
 شود، انرژی دوچندانی پیدا می کند که نیاز به تخلیه انرژی دارد. انرژی سگ ها

قابل قیاس با انسان نیست
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شما در روش آموزشتان از کتک زدن، فریاد زدن یا آب پاشیدن استفاده می کنید؟
 کالس های ما ١٠ ساعته است. در این کالس ها ما روش درست تنبیه را هم آموزش می دهیم. در این کالس گفته می
 شود که هیچ شخص سومی ازجمله مربی حق کتک زدن سگ شما را ندارد. کتک زدن به این معنی است که سگ شرطی
 می شود و هر دستی که به سمتش می آیند، می خواهد کتکش بزنم در رفتار آینده سگ بسیار تاثیر می گذارد. متاسفانه
 این رفتار را خیلی از مربی ها درک نمی کنند. این اتفاق بسیار دردناک است که مربی ای برای تنبیه سگ آن را از قالده
 بلند می کند که به گردن سگ فشار می آورد. سگ ها واقعا نمی فهمند که تنبیه مکرر به چه علت است. رشته دانشگاهی
 من روانشناسی است. من 37 تست برای سگ ها دارم که شخصیت صاحب سگ را از روی آن می سنجم. سگ ها مانند
 انسان وقتی با چیزی آشنا نیستند نسبت به آن عکس العمل نشان می دهند این جمله را در برابر افرادی می گویم که
 می گویند نگذار سگت از بچگی آدم ببیند و به آن خون بده. من توصیه می کنم که سگ ها را اجتماعی بار بیاورید. یکی
 از روش های من در کالس آموزشی کار با جاروبرقی است. همچنین گارد کردن سگ یکی دیگر از روش های تربیتی برای
 سگ ها است که به این معنا است که سگ نگیرد و با دستور بگیرد. متاسفانه بسیاری از صاحبان سگ را در خانه زندانی
می کنند و سگ نه تنها حیوانات دیگر بلکه انسان هم نمی بیند. بعد از اینکه سگ به همه واق می زند تعجب می کنند.ب

 
تیدا کار های حمایتی هم انجام می دهد؟

 خیر متاسفانه. ولی من سعی کردم حمایت کننده باشم. از آنجایی که باالی پارک نیاوران و یکی هم در شهر ری پناهگاهی
 هست که حضوری رفتم و برای کمک به این نقاهتگاه اقدام شد. من انسان های حیوان دوست را عاشقانه دوست دارم. به
 جرات می توانم بگویم که من در طی شبانه روز تنها 2 ساعت می خوابم و آن چیزی که به من انرژی می دهد، ارتباط با
 همین انسان های حیوان دوست است. به نظر من انسان های حیوان دوست دو دسته هستند که یا سو استفاده گر هستند
 و یا عاشقانه حیوان را دوست دارند. من از زمانی که سگ وارد زندگیم شد، زندگیم تغییر کرد و رنگ و بوی دیگری

گرفت.ب

از کی به ذهنتان رسید که تیدا را آموزش بدهید و اولین حرکتی که تیدا یاد گرفت چی بود؟
تیدا از ٢ ماه و نیم تحت آموزش قرار گرفت و اولین حرکتی که هر سگی یاد می گیرد، بشین هست.ب

ما شنیدیم که تیدا درحال بازی در یک فیلم سینمایی است. نام می برید لطفا.ب
 تیدا تا به حال ٨ فیلم بازی کرد که فیلم هایی ازجمله کار کثیف و سامورایی پخش شد. عالوه بر فیلم سینمایی در تئاترهم

 بازی کرد.ب

تا حاال شده تیدا شما را اذیت کند؟
  اصال.ب

تیدا چه دوره هایی را گذرانده است؟
 تیدا کامال چوب و اسلحه را می شناسد و می داند در برابر این دو سالح چطور باید رفتار کند. در زمان گارد کامال نقطه
 ضعف را می شناسد و آن قسمت را می گیرد. به یاد دارم یک بار در گارد تیدا با یکی از مربیان اصفهان، تیدا مچ پای فرد
 را گرفت. این درحالی است که من دستکش گارد ررا برنداشتم و سگ مربی در برابر من گیج شده بود. چراکه به دستکش
 شرطی شده بود و چون من دستکش برنداشتم، سگ گیج شده بود که حاال باید چیکار کند. تیدا دوره زنده یابی را گذرانده
 است و خون را کامال می شناسد و آن را تشخیص می دهد. کسانی که من را می شناسند، می دانند که من از کمک کردن
 لذت می برم لذا زمانی که برای حادثه پالسکو حاضر شدم، قصد کمک داشتم. به جرات می توانم بگویم که کمک کردن
 یکی از لذت های من است و معتقد هستم که به زندگی من برکت داده است. متاسفانه در حادثه پالسکو ابتدا جلو ما را
 گرفتند چراکه فقط سگ های هالل احمر اجازه ورود داشتند که با اجازه سردار ساجدنیا به این عملیات وارد شدیم که
 تیدا موفق شد ٤ جسد را پیدا کند. در ورود به کرمانشاه با اجازه سردار رحیمی متاسفانه شایعه شد که تیدا 6 نفر را زنده
 نجات داد. از هالل احمر با بنده تماس گرفتن تا من خبر را تایید کنم. افرادی که این خبر را پخش کردند، می خواستند

 من را دروغگو جلوه دهند.ب

خوشمزه ترین غذایی که تیدا دوست دارد، چیست؟
 سیرابی پخته!ب

چقدر برای کالس های آموزشی پول می گیرید؟
 من برای کالس های آموزشی نفری ٦٥٠ و دو نفر ٨٠٠ می گیرم. این مبلغ هم بابت این گرفته می شود که تجربه به من

ثابت کرده، وقتی کالس رایگان باشد، بی ارزش می شود و فرد آنطور که باید به یادگیری رغبت نشان نمی دهد.ب

چه غذایی به تیدا می دید؟
 غذای خشک.ب

تیدا را کدام دامپزشکی می برید؟
اکثر کارها را خودم انجام میدم. در غیر این صورت تیدا رو پیش دکتر ساویز انزانی می برم.ی

نظر شما در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه چی بود؟
 هر چقدر نمایشگاه حیوانات بیشتر برگزار شود، نحوه ارتباط مردم با حیوانات بهتر خواهد شد و به نفع خواهد بود. برای
 شرکت در نمایشگاه برج میالد من از کسی مبلغی را دریافت نکردم و مفتخر بودم که در این نمایشگاه حضور داشته باشم.
 برای نمایشگاه شهر آفتاب اخبار کذبی از جهت دریافت روزانه 30 میلیون منتشر شد که من را متعجب کرد. من عاشقانه

در نمایشگاه شرکت می کنم چرا که فرهنگسازی خوبی برای ارتباط با حیوانات ایجاد می شود.ی

اگر سال دیگر هم نمایشگاه برگزار شد، قول می دید تیدا را همراه خود بیاورید؟
بله حتما

 دغدغه ی مخاطبان : در
 خصوص ارتباط
 برقرارکردن با سگ ها
 زیاد سوال می شود.
 الزم نیست حتما در
 کالس شرکت شود بلکه
 خیلی از افراد
 سواالتشان را در دایرکت
 برایم می فرستند یا
 اینکه دوستی از سوئد
 درخواست ویدیو کرده
بود



گرما فراهم کنید!د
 بسیاری از پرندگان و خزندگان نیاز دارند که گرم باشند تا سالم بمانند. پرندگان ( مخصوصا طوطی های بزرگ تر) می
 توانند دمای پائین را تحمل کنند اما در دماهای خیلی کم ممکن است پرهای خود را پوش دهند (باد کردن پرها برای
  اینکه هوا و انرژی را در بین آن ها حبس کنند تا بدنشان را گرم نگه دارند) و از خوردن دست بکشند. خزندگان خونسرد
 هستند؛ بدن آن ها با دمای فضای اطراف هم دما می شود. اگر دمای محیط اطراف آن ها خیلی سرد شود، دمای بدن آن
 ها هم پایین می آید. سیستم ایمنی بدنشان  در دماهای زیر اوپتیمال  به خوبی عمل نمی کند و سیستم های گوارش  و

متابولیسم  آن ها نیز تضعیف می شود - به طور معمول اتفاقی که در حین خواب زمستانی رخ می دهد.د
 خزندگان به خوبی می توانند زندگی در دمای کمتر از ایده آل را برای چند روز تحمل کنند، اما با گذشت زمان، خزندگان

فرو رفته در خواب زمستانی می توانند مریض شوند.د

 سایر حیوانات خانگی اگزوتیک نیز ممکن است از سرما رنج ببرند. برای مثال خارپشت با کاهش دما دچار سستی، رخوت
 و بی اشتهایی می شود. بنابراین اگر حیوان خانگی اگزوتیکی دارید و خانه ی شما به دلیل نداشتن برق سرد است باید
 تمام تالش خود  را کنید تا حیوان خانگی خود را گرم نگه دارید. قفسش را با پتو یا حوله بپوشانید تا جریان هوا را کاهش
 دهید و قفس را به جایی که نور خورشید از پنجره می تابد منتقل کنید (البته تا زمانی که از پنجره هوای سردی به داخل
 نیاید) و همچنین بطری ها، کیسه های پالستیکی و حتی دستکش های پالستیکی را از آب گرم پر کنید (اگر به آب گرم
 دسترسی دارید) و دور آن حوله بپیچید و در زیر خزنده ی خود قرار دهید (و یا اگر پرنده یا پستاندار کوچکی  مثل

خرگوش یا جونده ای  دارید که ممکن است پالستیک ها را بجود آن ها را در زیر قفس قرار دهید).د

آب را فراموش نکنید!د 
 در طوفان های بد اگر برق قطع شد و یا اگر لوله ها یخ زدند ممکن است شما دسترسی به آب را از دست بدهید. با توجه
 به این حقیقت که حیوانات خانگی اگزوتیک به دلیل کوچک بودن سایز و متابولیسم باالی بدن به آب زیادی نیاز دارند،
 به زودی نیز بدنشان دچار فقر آب یا دهیدراته  می شود. بنابراین اگر در تالش هستید که پرنده یا سایر حیوانات خانگی
 غیرمتداول خود را در طول بی برقی و سرمای شدید سالم نگه دارید، روزانه برایش آب تازه تهیه کنید و مصرف آب حیوان
 را به دقت زیر نظر بگیرید. حیوانات خانگی تحت استرس ممکن است نفس نفس  بزنند و در نتیجه ممکن است رطوبت
 دهانشان را از دست دهند و همچنین مثل قبل غذا و آب نخورند و در نتیجه در معرض دهیدراته شدن قرار بگیرند. حیوان
 خانگی دهیدراته شده به سرعت مریض می شود، بنابراین حصول اطمینان از خوردن آب کافی در طول دورانی که حیوان

خانگی در معرض هوای سرد قرار دارد، برای پیشگیری از بیماری بسیار مهم است.د

از زخم پیشگیری کنید!ذ
 بسیاری از پرندگان و حیوانات خانگی اگزوتیک غیرشب زی به در تاریکی بودن برای مدت زمان زیاد عادت ندارند و ممکن
 است که در طول مدت نبود برق و نور عصبی و مضطرب شوند. ممکن است پرندگان در قفس خود پرواز کنند و چرخ
 بزنند و احتمال اینکه خود را زخمی کنند یا پرهایشان بشکند و یا بالشان آسیب ببیند وجود دارد. بدتر اینکه ممکن است
 از قفسشان به اتاق تاریک فرار کنند و اگر قادر به پرواز نباشند امکان برخورد کردن با وسایل وجود دارد و اگر بتوانند پرواز
 کنند امکان اینکه از ساختمان خارج شوند وجود دارد. پستانداران کوچک مثل خرگوش ها، خوکچه هندی  و  چین چینال
 ها ممکن است بترسند و حلقه بزنند و در جایی تنگ که در تاریکی پیدا کردنش برایشان دشوار است خود را پنهان کنند.
 اگر در تالش هستید تا حیوان خانگی تان در تاریکی آرام بماند یک چراغ قوه ی کوچک را در کنار قفس حیوان قرار دهید

 تا بتواند شما و محیط آشنا دور خود را ببیند، این کار کمک می کند تا آرام تر باشد و به خود آسیب نزند.ذ

 بسیاری از پرندگان و
 حیوانات خانگی اگزوتیک
 غیرشب زی به در تاریکی

 بودن برای مدت زمان زیاد
 عادت ندارند و ممکن است
 که در طول مدت نبود برق

 و نور عصبی و مضطرب
شوند

Cold & Exotic pet

Pet Info

نکاتی برای محافظت حیوان خانگی
 اگزوتیک تان در طول فصل سرما 

 هیچ وقت مقابله و کنار آمدن با طوفان ها و هوای سرد جالب نیست اما اگر جایی زندگی می کنید
 که فصل در حال تغییر است بدون شک به زودی باید با آب و هوای نامساعد در روزی از روزهای
 زمستان رو به رو شوید. چطور پرنده یا خزنده ی خود را در مقابل تغییر ناگهانی هوا سالم نگه می
دارید؟ اینجا نکاتی به شما ارائه خواهیم داد تا پرنده و خزنده ی خود در امنیت کامل نگه دارید
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MERRY

and Happy New Year!

 فرا رسیدن سال نو میالدى
مسیحى هموطنان  تمام  به   را 
گوییم مى  تبریک  خود 



فروش کلیه ملزومات حیوانات خانگى







۸۸۰۳۰۵۵۵ ۱۳

فروش انواع ملزومات حیوانات خانگی

ارسال به 	امی نقاط ایران



Rough Play
Dog Info

ی

 سگ ها بسته به نژاد، سن، و فاکتورهای دیگر الگوهای مختلفی برای بازی دارند  اما به طور عمده آن ها زبان بدن
 یکدیگر را می فهمند. اولین قدم برای اینکه سگ شما به سمت بازی آرام با سایرین سوق داده شود این است که
 شما با زبان بدن سگ سانان بسیار خو بگیرید تا بتوانید تشخیص دهید که تنش از چه نقطه ای به بعد شروع می

شود.ی

 وقتی سگ ها با سروصدا و شادمانه با هم بازی می کنند، بدن هایشان مانند رشته فرنگی است. دم ها ممکن است
 به شکل قوس َلخت و راحت بجنبند، و دهان ها ممکن است باز بمانند. زمانی که یک سگ به َتِنش می رسد، بدنش
 سفت می شود. هنگام بازی دم آنها مدام می جنبد که نشانه های زیادی دارد، ممکن است به سمت باال نگه داشته
 شده و محکم از این سو به آن سو حرکت کند (این می تواند نشانه ی اعتمادبه نفس یا غلبه باشد)، پایین نگه داشته
 شده و در شعاعی کوچک به عقب و جلو حرکت داده شود (احتمال عصبی  و مضطرب بودن)، یا حتی به داخل و
 بین پاهای سگ کشیده شود (معموًال نشانه ی ترس). هنگامی که بدن سگ سفت می شود و آن «دهان شاد» دیگر
 بسته می شود ـ شاید او به سگ دیگری زل زده یا از کاری که سگی دیگر در حال انجام آن است احساس بدی دارد
 ـ به این حالت «میخکوب شدن » می گویند. هرچند که ممکن است این لحظه زودگذر باشد،  این توقف کوتاه به
 سگ این امکان را می دهد که موقعیت پیش رویش را ارزیابی کند. آیا نیاز است فرار کند؟ باید بجنگد؟ یا همه چیز
 بر وفق مراد است، و همه می توانند برگردند به کاری که مشغولش بودند؟ بسته به تهدید بالقوه، سگ تصمیم خودش
 را می گیرد. در میان زبان های بدنی که گفته شد، مراقب میخکوب شدن های سگ خود و دیگران باشید. اگر متوجه
 میخکوب شدن یا زبان بدِن تحِت تنش شده اید، گوش به زنگ بمانید و در صورت نیاز آماده ی مداخله کردن باشید.

قطعًا، خیلی خیلی بیش از این هستند چیزهایی که باید مراقب شان باشید، اما این برای شروع خوب است.ی

 مادامی که سگ ها مشغول بازی کردن هستند، چیزی که باید متوجه آن باشید سرعت و شدت آنهاست. وقتی بازی
 آنها سریع و آتشی می شود بازی به راحتی از کنترل خارج شده و رو به خشونت می رود. آیا دویدن سگ ها دور
 پارک مشکل ساز است؟ ذاتًا ایرادی ندارد، اما آن ها را تحت نظر بگیرید تا مطمئن شوید سوخت آدرنالینی هیجان
 به خشونت تبدیل نمی شود. هرچه تعداد سگ های دخیل بیشتر باشد، خطر بیشتر است. همچنین، هرچه بازی
 بیشتر عمودی باشد، مخصوصًا وقتی سگ ها بر روی پاهای عقبی خود می ایستند و با دهان کشتی می گیرند، امکان
 بروز خطر وجود دارد. و، مراقب حرکت هایی باشید که ممکن است به  سگ آسیب رساند. بعضی از حرکت هایی که
 باید حواس تان به آن ها جمع باشد شامل قوز کردن، با کفل ضربه زدن یا به شدت کوبیدن، و قرار دادن یک سر

 برای روی گردن یا ناحیه ی گردن سگ دیگر است.ی

 اگر به نظرتان می رسد سگ شما بیش از حد هیجان زده می شود یا زیادی خشن بازی می کند، یا صاحبان دیگر
 سگ ها توجه شان جلب شده، وقفه ی اجباری در کارهایش به وجود آورید مثًال با فراخواندنش به پیش خود.  اگر
 سگ شما فرمان بیا اینجا را یاد نگرفته است باید ابتدا در خانه آن را تمرین کنید، بعد بیرون از خانه روی آن کار
 کنید. فراموش نکنید که هر بار به او جایزه بدهید! همچنین وقتی پارک ویژه ی سگ ها خالی است می توانید با او
 تمرین کنید تا سگ شما در آن محیط به اینکه وقتی صدایش می زنید بیاید عادت کند (فقط لطفًا اگر سگ های
 دیگری در پارک هستند از غذا استفاده نکنید). وقفه های اجباری در بین بازی آنها لزومی ندارد طوالنی باشد، تنها
 به قدری که سگ تان و بقیه آرام شوند کافیست. اگر اتفاقات به سمتی پیش رفت که به نظر رسید دارد یک دعوای
 واقعی راه می افتد، سگ تان را به سوی خود بخوانید، و اگر هنوز فرمان بیا اینجا را یاد نگرفته، به آرامی به سویش

 قدم بردارید و کنترلش را به دست بگیرید. سپس به اون قالده ببندید و پارک را ترک کنید.ی
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بازی های خشن و پر سروصدا در پارک ویژه ی سگ ها

 سگ هایی که زیادی خشن بازی می کنند

 پرسش: چگونه می توانم سگم را وادار کنم آرام بازی کند؟ او بیش از حد هیجان
 زده می شود و با سایر سگ ها در پارک ویژه ی سگ ها زیادی خشن بازی می
 کند. او همچنین تالش می کند با سگ هایی که به وضوح عالقه ای به او ندارند
 بازی کند. (او به هیچ کدام از همبازی هایش آسیب نزده است اما صاحبان آن ها

 را می ترساند.) چگونه می توانم به او کمک کنم از شدت بازی اش بکاهد؟



 جمعیت آن بالغ بر ٧٠ هزار نفر و شامل دو بخش (مرکزی و رانکوه) و دو شهر (شهر املش و رانکوه) و ٥ دهستان و ١٤٦
 روستا میباشد. شهر املش به مساحت ٩/٤ کیلومتر مربع مرکز این شهرستان میباشد. قدمت این شهر به دوران سلطنت
 شاه عباس صفوی بر می گردد. در این دوران امرایی به نام های ولی سلطان صوفی و بهرام علی صوفی به امر شاه عباس
 به حکومت رانکوه و دیلمان منصوب و در املش سکنی گزیدند. از خانواده های قدیمی املش میتوان به خاندان صوفی و

بیقاله ها نام برد که در گذشته دارای نفوذ بودند.ط

 شهر املش مجاور رودخانه شلمانرود واقع شده و به علت «مند آب» بودن رودخانه در سابق، این شهر بنام «آبلش» نامیده
 شد. این رودخانه باعث شد که املش به دو قسمت غربی و شرقی به ترتیب به نامهای «سولش» و «آبلش» موسوم و بعدها
 به مرور زمان املش نامیده شد. کشف آثاری از قرون گذشته در این منطقه، حاکی از این است که املش سابقه کهن

تاریخی پیش از اسالم را دارد.ط

این شهرستان یکی از دو معدن بزرگ میکای سیاه و دولومیت ایران را در قلب خود جای دادهاست.ط
 این شهر با موقعیت کوهپایه ای، مرکز شهرستان املش و مشتمل است بر دو ناحیه جلگه ای و کوهستانی، که در جهت
و دریا  جغرافیایی،  عامل  دو  از  متأثر  آن  هوای  و  آب  بنابراین  شدهاست؛  واقع  رودسر  و  لنگرود  شهرستان  دو   جنوبی 

کوهستان، معتدل مرطوب نیمه کوهستانی است.ط

 املش نامی است مرکب از دو واژه «ام» و «لش» که «لش» به معنی راکد، ایستاده، و «ام» به رود و رودخانه اطالق میشود؛
بنابراین املش به معنی رود تنبل و راکد از جریان ایستاده میباشد.ط

 از چهره های صاحب نام این شهر میتوان به حاج میرزا حبیب الله املشی معروف به میرزای رشتی از مجتهدین صاحب
 نام عصر ناصری و از مشاهیر مراجع و مدرسین جهان اسالم در قرن ١٣ و اوایل قرن ١٤ و شیخ بهاءالدین املشی صاحب
 کتاب گوشه هایی از تاریخ گیالن که یاور میرزا کوچک خان و عضو هیئت اتحاد اسالم در جنبش جنگل نیز بوده اشاره

کرد.ط

 آیت الله محمد مهدی ربانی املشی عضو خبرگان قانون اساسی، خبرگان رهبری، شورای نگهبان و دادستان کل کشور
نیز از علما برجسته این شهر است.ط

 املش با وسعتی حدود ٥/٤٦٩ کیلومتر مربع در ١٦ کیلومتری شهرستان رودسر واقع گردیده، فاصله املش تا مرکز استان
 ٧٥ کیلومتر است، آب و هوای املش به علت قرار گرفتن در کنار ارتفاعات سرسبز و ییالقات بسیار مطبوع میباشد. قومیت

مردم املش گیلک با لهجه بیه پیش (شرق گیالن) و گویش املشی تکلم میکنند.ط

 مجاورت شهر املش با رودخانه شلمانرود و به علت راکد بودن آب این رودخانه باعث گردید تا در گذشته مردم املش
 عمدتًا در بخش کشاورزی و دامپروری فعالیت دارند و آثار کشاورزی بدست آمده در این منطقه نشانگر فعالیت های
 کشاورزی در ١٥٠٠ سال قبل می باشد، از محصوالت عمده کشاورزی می توان برنج، چای، گندم، فندق، مرکبات. گیاهان
 دارویی، فراورده های دامی و عسل و ابریشم را نام برد اما قسمت اعظم زمین های کشاورزی زیر کشت چای و برنج است
 و محصوالت چای املش حدود ٪٣٢ کل تولید کشور می باشد عرضه محصوالت بدست آمده در روز سه شنبه انجام می
 شود و سه شنبه بازار املش نمونه کاملی از بازارهای سنتی گیالن میباشد که مردم این منطقه با حضور گسترده رونق
 خاصی به آن می بخشند، مردم املش روزهای بازار را گالش بازار می نامند. این بازار در تمامی طول سال در روزهای سه

شنبه برقرار و اگر این روز با مناسبت های مذهبی برخورد کند فقط نیمی از روز در آن به داد و ستد می پردازند.ط

 آیت الله محمد مهدی
 ربانی املشی عضو خبرگان

 قانون اساسی، خبرگان
 رهبری، شورای نگهبان و
 دادستان کل کشور نیز از

 علما برجسته این شهر
است

Amlash

Tourism

 
 شهرستان املش با مساحت تقریبی ٣٥٠ کیلومتر مربع در فاصله ٧٥ کیلومتری

شهرستان رشت و در ١٦ کیلومتری شهرستانهای رودسر و لنگرود قرار دارد
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 آشنایى با بهشتى روى زمین 

املش بهشت گمشده گیالن

Tourism

 پوشش گیاهی و جانوری
 املش از لحاظ پوشش گیاهی با توجه به آب و هوایی مطلوب و معتدل آن و همچنین واقع شدن در جلگه گیالن از شرایط بسیار مساعدی برخوردار میباشد، گرچه با توجه
 به گسترش شهرنشینی و افزایش فعالیت های صنعتی اکو سیستم این منطقه در حال تهدید است. پوشش گیاهی املش متشکل از درختان توسکا، افرا، انار ترش،انجیر،
 ازگیل (کنوس)، فندق، گردو، راش، شرم، بلوط، ممرز، توت، ون و آزاد می باشد. همچنین گیاهان دارویی از قبیل گل بنفشه و ختمی، گل گاوزبان و کود کوتو در اکثر

نقاط املش می رویند.ی
پرندگان و جانوران پراکنده در این شهرستان عمدتًا روباه، شغال، گرگ، سمور، خرگوش، تیهوو سا، عقاب و انواع گونه های پرندگان جلگه ای و کوهستانی است.ی

  مشاهده پلنگ ایرانی در املش
برای نخستین بار پلنگ ایرانی در املش مشاهده شده است.ی

 به گزارش ایسنا، قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن گفت: مامورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان املش، با نصب دوربین تله
ای موفق به ثبت تصویر از یک قالده پلنگ ایرانی شدند.ی

 وی افزود: در پی خبرهای واصله از دامداران بخش رانکوه،مبنی بر حمله حیات وحش به دام اهلی و تلف شدن دام، مامورین یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست
 شهرستان املش ، در راستای وظایف قانونی محوله و در اجرای دستورالعمل طرح بیمه جامع پلنگ ایرانی با حضور در منطقه جنگلی گلستان سرا و بررسی الشه تلف شده

و آثار و عالیم برروی اعضای بدن الشه  و ردپای بجا مانده در طبیعت  به این نتیجه رسیدند که این حمله توسط گربه سان بزرگ انجام شده است.ی

 مدیرکل حفاظت محیط زیست گیالن خاطر نشان کرد: مامورین با نصب دو دستگاه دوربین تلهای هوشمند در پیرامون الشه، موفق به ثبت تصاویری از یک قالده پلنگ
ایرانی شدند که برای تغذیه مجدد بر روی الشه حاضر شده بود.ی

       محمدپور تصریح کرد: پلنگ ایرانی با نام علمی                               یکی از بزرگترین گربه سانان در معرض خطر انقراض و در فهرست اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت
ذذذذذذذذ قرار دارد.ی

 
جاذبه های گردشگری املش

تاالب زربیجار با پوشش گیاهی مردابی زیستگاه پرندگان مهاجر  
برج تاریخی (میل) امام با ارتفاع ٧ متر  
غار لیاروی واقع در روستای لیاروی بلوردکان املش  
بناهای تاریخی از دوران فئودالی در مرکز شهر املش  
آداب و رسوم خاص مردم این منطقه اعم از سه شنبه بازار، مراسم های آئینی و…ی  
جنگل های سر سبز بلور دکان و تابستان نشین و مراتع هالی دشت، خسیبدشت، قله ناتشکوه، قله آغوزی و...ی  

( Panthera Pardus )
(IUCN )



پرورش دهندگان و
 وارد کنندگان ملزومات 

ماهى هاى زینتى
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 ررررررررررر (گلد فیش) به دلیل عواملی چون وحشی بودن ، دارا بودن قابلیت نگهداری در حوضچه یا دریاچه ، عدم نیاز به 
دمای خاصی برای آب و مقاومت باال در بین ایرانیان بسیار محبوب شده و با نام ماهی قرمز یا ماهی عید معروف شده اند .ب

نگهداری در تنگ:ی
 اگر شما گلدفیش را در تنگ نگهداری می کنید و هیچ وسیله ای برای تامین اکسیژن از قبیل پمپ ندارید ناچار مجبورید
 هر روز یا هر دو روز یکبار آب آن را عوض کنید ؛ اما نه به این صورت که آب را بیرون ریخته و تنگ را  زیر شیر آب پر
 کنید . چون آب شهری دارای مقدار زیادی گاز سمی کلر میباشد پس حداقل ١٨ ساعت قبل آب را در ظرفی گذاشته تا
 کلر آن کامال از بین رود و سپس ماهی را به آن منتقل کنید . برای شستن تنگ هم میتوان از نمک و مسواک استفاده

کرد نه از ریکا و اسکاچ !ی

 تذکر : بهتر است در تنگ از وسایل تزئینی استفاده نکرده و در صورت عالقه می توانید چند گیاه طبیعی در
 آن قرار دهید

چند نکته دیگر:ی
 ماهی ای را بخرید که در میانه ی آب حرکت کند . ( اگر در سطوح پایینی باشد امکان بیمار بودن آن زیاد است و اگر در
 سطوح باال شنا کند به این معنی است که در آب آن ماهی اکسیژن کافی وجود ندارد و ممکن است حتی قبل از رسیدن

به خانه هم تلف شود .)ی
اگر حتی یکی ماهی از ماهی های موجود در لگن بیمار بودند ، ماهیتان را از آنجا خریداری نکنید.ی 

 در هنگام تعویض آب تنگ هرگز از دست برای گرفتن ماهی ها استفاده نکنید و برای این مورد از یک سبد یا توری نرم
استفاده کنید.ی

 در صورتی که ماهی شما باالی آب قرار داشت و روی آب حباب درست کرد نشانه ی اینست که اکسیژن آب کافی نیست
و بهتر است آب تعویض شود . ( به همین دلیل در لگن های پر از ماهی معموًال ماهی ها به سرعت می میرند . )ی

 غذای این ماهی ها را میتوانید از همانجایی که ماهی را خریداری نموده اید دریافت کنید. (این غذا شامل مواد پروتئینی 
 ، چربی و فبیر و … مورد نیاز این ماهی میباشد) که میتوانید روزانه مقدار کمی از این غذا را بر روی آب تنگ ماهی

 بریزید.ی

نگهداری در آکواریوم:ی
 تغذیه : هرگز برای غذا دادن به آنها از خرده های نان ، بیسکویت و … استفاده نکنید و تنها برای تغذیه ی آن ها از غذاهای

زنده یا غذاهای خشک مخصوص آبزیان استفاده کنید . ( همانند لوفاک )ی

آنها نیاز به دمای خاصی ندارند و در دماهای پایین ( تا ٧ – ٦ درجه سانتیگراد ) هم قادر به زندگی هستند .ی

  توجه : در صورتی که گلد فیش ها در دمای کمتر از ١٠ درجه سانتیگراد نگهداری شوند ، نیاز به تغذیه نداشته
زیرا به دلیل فعال نبودن معده ی آنها در چنین دماهایی عوامل بیماری و مرگ آنها می شود .ی

 نکته : هر چه دمای آب تانک یا تنگ گلد فیش ها پایین تر باشد ( ٢٠– ١٠
ها ماهی   ، آب  در  محلول  اکسیژن  افزایش  دلیل  به   ( سانتیگراد   درجه 

شاداب تر می باشند .ی

 تانک گلد فیش ها نیازی به تصفیه کن و آب گرمکن نداشته و تنها در شرایط
مختلف باید از یک سوم تا کل آب را تعویض کرد .ی

 تذکر : در ابتدا برای ایجاد سیکل ازت ( چرخه نیتروژن ) نیاز به تصفیه کن
دارند

 بیماری : چون آنها معموًال در دماهای پایین نگهداری می شوند ، به سختی بیمار
شده و بیماری شایعی در آنها وجود ندارد .ی

 طول عمر : در شرایط معمولی و نگهداری در آکواریوم تا ١٢ سال و در شرایط طبیعی
درون دریاچه تا ٦٠ سال عمر می کنند .ی

 

 ماهی ای را بخرید که در
 میانه ی آب حرکت کند .

 اگر در سطوح پایینی باشد
 امکان بیمار بودن آن زیاد
 است و اگر در سطوح باال

 شنا کند به این معنی است
 که در آب آن ماهی

 اکسیژن کافی وجود ندارد
 و ممکن است حتی قبل از

 رسیدن به خانه هم تلف
شود

Goldfish

Fish Info
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نحوه نگهداری صحیح از ماهی گلدفیش
Gold Fish 
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Reptiles 
Exotic Info

ی

 خزندگان: اگر یکی از طرفداران شان هستید می توانند حیوانات خانگی محشری باشند. آن ها می توانند بجهند،
 باال روند، بخزند، پا داشته باشند یا نه، به هر حال برای هرکسی که نسبت به این جانداران کنجکاو است خزنده ای
 وجود دارد. با این همه نوع خزنده برای انتخاب کردن، اگر شما به آن ها به عنوان یک حیوان خانگی نگاه می کنید،

از کجا باید شروع کنید؟ در اینجا به معرفی سه نوع از خزندگان محبوب می پردازیم: ی

 مار بال پیتون  
 نام این مارها از آن جا نشأت می گیرد که وقتی عصبی هستند مانند یک توپ محکم به دور خود می پیچند، به
 طوری که سرشان را به سمت مرکز می کشند. آن ها مارهای کنجکاو و آرامی هستند که ٤ تا ٥ فوت رشد می کنند.
 در طبیعت وحشی، آن ها دوزیستان ، مارهای دیگر، پرنده ها، و پستانداران کوچک را می خورند و معموًال موش
توانند توپی می  پیتون های  از  بسیاری  آن جایی که  از  نمی خورند.  اسیر می دهند  پیتون های  به  را که   هایی 
 خورندگانی سخت گیر باشند می توانند در زمان هایی برای هفته ها و ماه ها از خوردن اجتناب کنند. آن ها در ابتدا
 می توانند در مخازن شیشه ای ١٠ تا ٢٠ گالنی سکونت داشته باشند که دارای چهارچوب های مسدود و محکم
 برای جلوگیری از فرار به همراه شاخه هایی برای باال رفتن هستند. نوارهای کاغذی بهترین ماده برای استفاده به
 عنوان بستر است. آن ها به یک کنده یا جعبه ی مقوایی برای مخفی شدن نیاز دارند. مخزن ها باید گرم شوند تا
 دمایی معادل ٩٠ درجه ی فارنهایت در محدوده ی حمام آفتاب گرفتن، ٨٠ تا ٨٥ درجه در محدوده ی خنک تر، و
 دمای کلی ٧٠ تا ٧٥ برای شب فراهم کنند. از آن جایی که مارهای پیتون توپی شب زی هستند، بسیاری از این
 مارهای اسیر وقتی به طور روزانه در معرض نور طیف کامل قرار می گیرند سالمت تر هستند. آن ها نیاز به کاسه
 ای کم عمق از آب دارند تا در آن غوطه بخورند و به طور روزانه باید بر آن ها آب افشانده شود تا رطوبت مخزن به
 ٦٠ تا ٧٠ درصد برای پوست اندازی مناسب برسد. پیتون های توپی باید فقط با جوندگان مرده تغذیه شوند (هیچ
 وقت نباید زنده باشند، وگرنه ممکن است توسط طعمه گاز گرفته شوند). مارهای جوان شاید با نوزادان موش تغذیه
 شوند، و بالغ ها ممکن است موش های کامًال بالغ یا موش های صحرایی کوچک را بخورند. پیتون های توپی شاید
 با اداره کردن های مکرر اهلی بشوند اما نباید درست بعد از سیر شدن یا در میانه ی پوست اندازی لمس شوند، چون
 این زمان هایی است که احتمال دارد مارها بدخلق باشند. اگر به خوبی نگهداری شوند، پیتون های توپی می توانند

حیوانات خانگی فوق العاده ای باشند که ٢٠ تا ٣٠ سال زنده می مانند.ی

 مارمولک پلنگی گکو یا جکو 
 این گکوهای بزرگ (با ٨ تا ٩ اینچ طول) در ابتدا اسم شان را از پوست زرد شان که با راه راه های قهوه ای پوشیده
 شده و هرچه سن شان بیشتر می شود به شکل نقطه تحلیل می روند گرفته اند. آن ها در محفظه های آکواریومی
 شیشه ای گرم یا سنگ هایی در آن برای باال رفتن زندگی می کنند. دمای آن جا باید بین ٩٠ درجه ی فارنهایت
 در محدوده ی حمام آفتاب گرفتن تا نزدیک به ٧٠ درجه در بخش های خنک تر محفظه باشد. اگر چه آن ها شب
 زی هستند،  گکوی پلنگی های خانگی که در محیط محفوظ زندگی می کنند که هیچ گاه به سوی نور مستقیم
 خورشید باز نمی شود بهتر است از اشعه های                      تابیده شده از یک حباب ماوراءبنفش نور بگیرند. آن
 ها به طور معمول باید با جیرجیرک ها، گاه به گاه به همراه کرم های خوراکی و شفیره ی کرم  (به عالوه ی یک
 نوزاد موش، اگر به اندازه ی کافی برای خوردن آن بزرگ هستند) تغذیه شوند. برای تأمین بهتر مواد مغذی برای
 گکوها، حشراتی که به آنها عرضه می شود قبل از آن که به خورد گکوها داده شوند باید دارای رژیم غذایی حاوی
 ویتامین به همراه پودر کلسیم باشند. گکوی پلنگی به بشقابی آب کم عمق نیاز دارد تا بتواند در آن غوطه بخورند
 و باید جعبه ای برای مخفی شدن حاوی خزه یا ورمیکولیت  برایشان فراهم شود تا رطوبت بر آن ها بنشیند و رطوبت
 به اندازه ی کافی باال به آن ها امکان پوست اندازی طبیعی بدهد. این مارمولک های آرام به طور متوسط درحالت

.محبوس ٨ تا ١٠ سال عمر می کنند و حیوانات خانگی فوق العاده ای برای خانواده هستند
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حیوانات خانگی عجیب

 راهنمای کامل خزندگان 

 برخی از مردم عاشق آن ها هستند. برخی از آن ها می ترسند. صرف نظر از این،
همه ی ما بر سر این توافق داریم که  حداقل تماشای آنها خیلی جالب است

 UV-A/UV-B



Horse
equestrian & equipment 

باشگاه و ملزومات سوارکارى
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 مارمولک اژدهایی ریش دار
 این مارمولک های میان جثه ی (با ١ تا ٢ فوت طول) زرد/ قهوه ای/ نارنجی تا قرمز رنگ، اسم شان را از توانایی شان در

باد کردن پوست زیر گلو به هنگام عصبانیت یا اضطراب می گیرند.ی

 آن ها در محفظه های شیشه ای که توسط چراغی در باالی آن گرم می شوند زندگی می کنند ، دما باید در محدوده ی
 حمام آفتاب گرفتن بین ٩٠ تا ١٠٥ و در محدوده ی سرد ٧٠ درجه ی فارنهایت باشد. آن ها یک شاخه ی درخت یا کنده
 برای باال رفتن و نوری با طیف کامل  با یک حباب                     که به آن ها در ساختن ویتامین    در پوست شان
 کمک میکند نیاز دارند تا بتوانند به نحو مناسب کلسیم را از غذای شان جذب کنند. آن ها باید با جیرجیرک ها ، کرم
 های خوراکی ، نوزادهای موش  یا بچه موش های کرکی  (با پودر مکمل کلسیم حداقل دو بار در هفته)، به عالوه ی
  مجموعه ای از سبزیجات خرد شده مانند کوالردز ، کلم بروکلی ، خردل سبز ، کدوی زرد ، کدوی سبز  و خالل هویج
 تغذیه شونده. روزانه باید به آن ها آب افشانده شود تا از طریق پوست شان آن را جذب کنند و از طریق بینی شان پس
 دهند. اگر به درستی اداره شود، اژدهای ریش دار خانگی می تواند به گونه ای اهلی شود که کامًال مطیع باشد و می تواند

به طور متوسط حدود ٧ تا ١٠ سال زندگی کند.ی
 

 اگر شما یک خزنده را به عنوان حیوان خانگی مدنظر دارید، هر کدام را که انتخاب کنید، به خاطر داشته باشید که همیشه
 بعد از لمس کردن شان دست هایتان را بشویید، چرا که تمامی خزندگان، به طور کل، ناقل باکتری سالمونال  هستند به
 عالوه ی سایر باکتری ها و انگل هایی که ممکن است قابل انتقال به آدم ها باشند. همچنین، مراقب تمام بچه های کوچک
 وقتی که با این حیوانات بازی می کنند باشید، چرا که حرکات سریع بچه های کوچک می تواند این حیوانات را وحشت
 زده کرده و بترساند. در آخر حتمًا یک دامپزشک خزندگان  را مالقات کنید تا آن را چک کند و اطمینان حاصل کنید که

به خوبی از او نگهداری می کنید.س

 یادتان باشد، بسیاری از خزندگان عمری طوالنی دارند و اگر از آن ها به شکلی درست نگهداری کنید ممکن است از شما
 بیشتر عمر کنند!و

 به خاطر داشته باشید
 که همیشه بعد از لمس
 کردن شان دست
 هایتان را بشویید، چرا
 که تمامی خزندگان، به
 طور کل، ناقل باکتری
 سالمونال  هستند به
 عالوه ی سایر باکتری
 ها و انگل هایی که
 ممکن است قابل انتقال
به آدم ها باشند

UV-B/UV-AD3



 اتوبان کرج بعد از عوارضى قدیم، درب شماه 2 و 3، پارك چیتگر، میدان دستواره، انتهاى
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خوشبختانه، آماده سازی برای زمستان می تواند بسیار ساده باشد اگر برای آن ها برنامه ای پیش رو داشته باشید.ی
پوشاندن

 بسیاری از مردم فکر می کنند که اسب ها باید در زمستان با تن پوشی ضخیم پوشانده شوند. در حقیقت، اسب ها در
 تنظیم کردن دمای بدن شان بسیار عالی عمل می کنند. در واقع آن پوشش مویی زمستانی بلند که شما به خوبی آن را
 تیمار میکنید، خود عایق فوق العاده ای است. هرچند، دقت کنید اسب هایی که موهایشان کوتاه شده، پیر، بیمار، یا الغر
 شده اند و یا با سرپناهی از اتفاق های بیرون محافظت نمی شوند باید به کمک وسیله ی گرمایی جانبی و با تن پوش
 زمستانِی عایق محافظت شوند. همیشه اطمینان حاصل کنید که اندازه ی تن پوش مناسب است و اسب تان از ساییدگی

یا پیچیدن در آن در امان است.ی
 

آب
 درست مانند ماه های تابستانی آب تازه باید برای اسب تان فراهم باشد، و مهم است بدانید که برف جای آب را نمی گیرد.
 همچنین اسب ها اغلب آب ولرم را به آب سرد و یخ ترجیح می دهند بنابراین آب گرم کن وسیله ای است که پیش از
 فرا رسیدن ماه های زمستانی باید به فکر آن باشید. در غیر این صورت، برای شکستن آب یخ زده ی سطِل اصطبل و نیز

بیرون در چراگاه آماده باشید.ی
  

غذا دادن
 دستگاه گوارش اسب شما زمانی که قرار است او را در طول ماه های زمستان گرم نگه دارید بسیار حائز اهمیت است. در
 طول هضم شدن، تخمیر میکروبی  اتفاق می افتد، که حرارت تولید می کند. می پرسید چه چیزی به این فرایند سوخت
 می رساند؟ یونجه ی خشک! یونجه ی خشک حاوی فیبر زیادی است که باعث می شود نسبت به دانه ها دیرتر هضم
 شود. این فرایند طوالنی تر هضم شدن و ایجاد  گرمای داخلی باعث می شود اسب شما برای مدت طوالنی تر گرم نگه
 داشته شود. افزایش دانه در ماه های زمستان نیز می تواند فایده ی مشابه داشته باشد.  دانه های خیلی چرب، پالپ
 چغندر، روغن ها و ذرت می توانند دریافت کالری چرب در اسب تان را افزایش دهند، و در نتیجه منجر به افزایش وزن

و توده ی چربی بدن شوند.ی
 

تیمار کردن
 موهای زمستانی اسب تان برای گرم نگه داشتن او بسیار مهم هستند. این بدان معنی است که شما مسئول پاکیزه نگه
 داشتن اسب کرکی تان از موهای ریز، عرق کرده و مرده هستید. برنامه ی منظم تیمار کردن تابستان باید به همان شکل
 ادامه پیدا کند، اما باید به هرگونه خراش، توده یا برآمدگی که زیر موهای بلند اسب تان پنهان شده توجه کنید. اگر اسب

تان تن پوش رویه می پوشد باید به طور منظم آن را برمی دارید و شرایط پوشش مویی او را بررسی می کنید.ی
نعل زدن

 وقتی موضوع نعل زدن در میان باشد مهم است که در طول ماه های زمستانی با نعلبند خود درباره ی بهترین انتخاب
 برای اسب تان مشورت کنید. چه اسب تان بدون نعل راه می رود، چه نعل های بوریم دارد، یا تنها دارای نعل اندام حرکتی

جلویی است، یا تمامًا نعل دارد همیشه مطمئن شوید سطحی که بر روی آن کار می کنید عاری از یخ باشد.ی

 برنامه ی منظم تیمار
 کردن تابستان باید به
 همان شکل ادامه پیدا

 کند، اما باید به هرگونه
 خراش، توده یا برآمدگی
 که زیر موهای بلند اسب

تان پنهان شده توجه کنید

Wintering with 
Horses

Horse Care

مراقبت و نگهدارى 

گذراندن زمستان با اسب ها

 درست همانطور که ماه های تابستان با خود افشانه های پشه کش، شست و
 شو، کرم ضد آفتاب، و مقابله با گرما را به همراه می آورد، ماه های زمستان

نیازمندی های مراقبتی خاص خود را برای اسب هایمان می طلبد
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 ابزارهای اولیه:ی
 شانه یال و دم  
 قشو  
برس بدن (با موهای ضخیم)ی  
برس بدن (با موهای متوسط)ی  
 برس فینیشینگ  
 ُسم پاک کن  
دستمال مرطوب یا اسفنج  

 ابزار ثانویه:ی
 روغن ُسم  
 گره باز کن یال و دم  
 ضد ریزش و برفک  
 حشره کش  
  بلوک تیمار  
تریت  

 قبل از تیمار:ی
 نکته: قبل از تیمار کردن مطمئن شوید که اسبتان به خوبی در مکان امنی بسته شده است (با چند نوع گره های سریع
 بازشو ) و وسایل تیمارتان در جایی قرار ندارد که به طور تصادفی توسط اسب به جایی پرت شوند. رخ دادن هرگونه اتفاقی

می تواند تیمار کردن را به یک تجربه ی ترسناک برای اسب شما تبدیل کند.ی
 

 بهترین راه برای شروع تیمار روزانه تمیز کردن پاهای اسبتان است. با ُسم ها شروع کنید تا بتوانید تغییرات سم را که
 ممکن است مانع اسب سواری آن روز شما شود را چک کنید ( برای مثال ترک خوردگی، ضرب دیدگی و حتی گم شدن

نعل).ی

بلند کنید به هرگونه توده، اینکه سم را  پایین پاها می برید برای   زمانی که دستتان را بر روی پاهای اسب به سمت 
 برآمدگی و یا خراش توجه کنید. پس از آن تمامی آشغال ها مثل خاک، کود و حتی سنگ های ریز  درون سم را تمیز
 کنید. تمیز کردن هر روزه ی سم ها به شما کمک می کند که بتوانید از هر گونه آلودگی باکتریایی و یا برفک مطلع شوید
 و آن را درمان یا پیشگیری کنید. در طول تابستان به الروها و تخم ها که کوچک و زرد رنگ هستند و به موها میچسبند

دقت کنیدو آن ها را با بلوک تیمار از بدن اسب جدا کنید تا از خورده شدن آن ها توسط اسب جلوگیری کنید.ی

حاال برس کشیدن شروع می شود:ی
 قشو را به صورت حرکت دورانی بر روی بدن اسب از گردن به پشت بدن حرکت دهید (در راستای کفل  اسب حرکت
 کنید). قشو کردن باعث کاهش خاک، تحریک پوست، ماساژ ماهیچه ها و مهم تر از همه پخش کردن روغن طبیعی پوست

 بدن اسب که به آن سبوم  می گویند می شود و به ضد آب شدن موها و درخشش بدن کمک می کند.ی

 بهترین راه برای شروع
 تیمار روزانه تمیز کردن

 پاهای اسبتان است. با ُسم
 ها شروع کنید تا بتوانید

 تغییرات سم را که ممکن
 است مانع اسب سواری آن
روز شما شود را چک کنید

Horse Grooming 

Horse Info

نگهدارى  و مراقبت 

 راهنمای کامل تیمار کردن اسب

 تیمار کردن اسبتان می تواند یکی از رضایت بخش ترین بخش های صاحب
 یک اسب بودن باشد. انجام این روتین روزانه نه تنها به پیوند شما با اسبتان

 کمک می کند بلکه به شما این فرصت را می دهد تا بدن اسبتان را ریز به ریز
 برای هرگونه زخم یا جراحت و یا سوزشی که ممکن است در طویله یا چرا

دچار آن شده باشد، بررسی کنید
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نکته: نقطه های خارش را بر روی بدن اسبتان با قشو پیدا کنید. آن ها عاشق خارانده شدن هستند.ی

 مرحله ی بعد قرار دادن برس بدن با موهای ضخیم است. مانند قبل از گردن در راستای کفل اسب به سمت پشت اسب
 حرکت کنید. از تکان های کوتاه در شانه زدن استفاده کنید تا خاک و موهایی که قشو جدا کرد بود پاک شوند. این حرکت
 به طور طبیعی موجب ایجاد ابری از مو و خاک در هوای اطراف شما خواهد شد. بعد از استفاده از برس با موهای ضخیم
.می توانید از برس با موهای متوسط استفاده کنید و هر چیزی را که برس قبلی جا گذاشته بود را با برس جدید پاک کنید
 نکته: فراموش نکنید که زیر شکم اسبتان را برس بزنید. اکثر روزها آنجا خاک خواهد بود چرا که هنگام دویدن خاک به

زیر شکم پاشیده شده.ی
 

 آخرین برس بدن، برس فینیشینگ است. موهای برس نرم است و شما می توانید حرکتی طوالنی از گردن به پشت در
 راستای کفل را با آن انجام دهید و باقی مانده ی خاک را از روی بدن اسب پاک کنید تا بدنش براق و تمیز شود. شما می

توانید از این برس برای صورت، گردن و حتی گوش ها استفاده کنید.ی
 

 نکته: شما می توانید از پارچه ی مرطوب یا اسفنج برای تمیز کردن صورت اسب ها استفاده کنید. به تمیز
کردن خاک و کثیفی جایی که افسار قرار میگیرد توجه ویژه کنید.ی

 زمان رسیدگی به دم و یال رسیده است. از پشت یال ذره ذره در دسته های کوچک یال را از باال به پایین شانه کنید بدون
 اینکه با گره ها درگیر شوید. شما می توانید از گره باز کن های یال و دم که این روزها در بازار زیاد هستند برای شانه زنی

کمک بگیرید.ی
 

نکته: جدا کردن موها با انگشتان راه خوبی برای باز کردن هرگونه گره بزرگ قبل از شانه زدن است.ی

باال و فراتر:ی
 اگر شما به دنبال تجربه ی تیماری فراتر از تیمارهای متدوال هستید، چند کار دیگر نیز وجود دارد که می توانید انجام
 دهید. شما می توانید کاور سم به سم های اسم خود بپوشانید تا قوی تر به نظر برسند و درعین اینکه انعطاف پذیر است

و رطوبت اضافی را نیز به خود جذب می کند.ی

 پولیش های پوشاننده دیگری هم می توانند بر روی بدن اسب انجام شوند که باعث افزایش درخشش اسب می شود. ضد
 آفتاب هایی نیز موجود هستند که باید مخصوصا به اسب هایی که پوست صورتی رنگی در انتهای بینی خود دارند زده

شود. ضد حشره نیز بعد از تیمار معموال به بدن اسب پاشیده اسپری می شود.ی

 اگر شما به دنبال تجربه
 ی تیماری فراتر از
 تیمارهای متدوال
 هستید، چند کار دیگر
 نیز وجود دارد که می
 توانید انجام دهید. شما
 می توانید کاور سم به
 سم های اسم خود
 بپوشانید تا قوی تر به
 نظر برسند و درعین
 اینکه انعطاف پذیر است
 و رطوبت اضافی را نیز
به خود جذب می کند
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وقتی نوبت به مراقبت از گربه تان می رسد، چند توصیه ی ساده برای شما دارم:ی
محیطی امن ایجاد کنید (او را در فضای داخل نگه دارید).ی  
به او غذایی با کیفیت باال بدهید (مانند پروتئین های حیوانی).ی  
 به مراقبت های پیشگیرانه بیندیشید (مانند معاینه ی بدنی ساالنه، بررسی های آزمایشگاهی، و واکسن های

مناسب).ی
بسیار به او محبت کنید و با او تمرین کنید.ی  

 با عمل به این نکات بنیادی، می توانید به دوست چهارپای گربه سان خود کمک کنید بهطور بالقوه در تمام عمر خود
 سالم بماند. اما به عنوان  صاحبان گربه ها، باید از ٥ قاتل «خاموش» گربهها آگاه باشید. با دانستن اینکه رایج ترین قاتالن
 خاموش چه چیزهایی هستند، می توانید بفهمید باید به دنبال کدام عالئم بالینی باشید.  در مورد بیشتر این بیماری ها،

هر چه عالئم بالینی زودتر تشخیص داده شوند، ما دامپزشکان سریع تر می توانیم آن ها را درمان کنیم.ی
 

بیماری کلیوی مزمن
 یکی از مهم ترین قاتالن خاموش گربه ها بیماری کلیوی مزمن است             (که بعضی مواقع آن را نارسایی کلیوی
 مزمن  یا آسیب کلیوی مزمن  مینامند). این نام ها از نظر معنایی یکسان هستند، و اساسًا به این معنا هستند که %٧٥

هر دو کلیه درگیر شده و کار نمی کنند. عالئم بالینی        بدین شرح است:ی
نوشیدن زیاد آب  
ُپرادراری  
 تودههای بزرگ تر در ظرف خاک  
کاهش وزن  
 تنفس بد بو-به دلیل ساخته شدن توکسین  در خون و ایجاد زخم در دهان، مری، و معده  
 کرختی و بی حالی  
 پنهان شدن  
 خوشبختانه، با مدیریت مناسب، گربه ها می توانند برای سال ها با            زندگی کنند (به خالف سگ ها که            در
 آن ها سریع تر پیشرفت می کند). مدیریت مدام می تواند شامل یک رژیم غذایی کم پروتئین، آزمایش مکرر خون، افزایش
 آب دریافتی (برای مثال با یک مخزن آب یا به وسیله ی تغذیه شدن با شیرغالت کنسروی)، درمان دارویی و یا حتی

تزریق زیر جلدی (کاری که بسیاری از  صاحبان وقتی به خوبی آموزش دیده باشند در خانه انجام می دهند).ی

 پرکاری تیروئید  
 پرکاری تیروئید بیماری ای مربوط به غدد درون ریز  است جایی که غده ی تیروئید  بیش از حد هورمون تیروئید  ترشح
 می کند. این پدیده در گربه های میانسال تا سالخورده دیده می شود، و می تواند منتهی به عالئم بالینی بسیار مشابهی

با بیماری کلیوی مزمن شود شامل:ی
عطش فراوان  
افزایش آب مصرفی/ ادرار کردن  
 استفراغ / اسهال  
کاهش وزن  

 وقتی پای سالمتی گربه
 تان در میان است، مطمئن
 شوید نسبت به این قاتالن
 خاموش هشیارید. هر چه
 زودتر متوجه عالئم شوید،
 دامپزشکان زودتر آزمایش

 خون را انجام و مشکل
 پزشکی را تشخیص می

دهند

5 "Silent" Killers 
of Cats
Cat Care

مراقبت و نگهدارى 

پنج «قاتل» خاموش گربه ها

 با دانستن اینکه رایج ترین قاتالن خاموش چه چیزهایی هستند، می توانید
 بفهمید باید به دنبال کدام عالئم بالینی باشید.  در مورد بیشتر این بیماری
 ها، هر چه عالئم بالینی زودتر تشخیص داده شوند، ما دامپزشکان سریع تر

می توانیم آن ها را درمان کنیم
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افزایش می دهد، موجب یک نشانه ی مشخص می شود: بیماری پرکاری تیرئید سوخت و ساز بدن گربه را   هرچند، 
 اشتهایی فراوان با وجود کاهش وزن. همچنین می تواند منجر به:ط

 افزایش ضربان قلب  
افزایش فشار خون حاد (که نتیجه ی آن از دست دادن شدید خون، عالئم عصبی ، یا حتی لخته  و سکته  است)ط 

آسیب ثانویه به اندام دیگر  (مانند مرمر قلبی  یا تغییرات در کلیه)ط  
 خوشبختانه، درمان پرکاری تیروئید بسیار آسان است، و یا شامل درمان دارویی است (که متیمازول  نامیده می شود،
نام به  مخصوص  تجویزی  غذایی  رژیم  یا   شود)،  می  انجام  ندرت  به  جراحی  طریق  از  تیروئید  های  غده   برداشتن 
 ززززززززززززززذذذذزززززززز سالمت تیروئید فلین ، یا رادیوایزوتوپ ید  ذ ذذذذذذذذذذذ رر . در مورد پرکاری تیروئید،

 هر چه زودتر آن را درمان کنید، اثرات جانبی بالقوه یا آسیب اندامی کمتری در گربه ی شما رخ می دهد.ی

 دیابت شیرین 
 قاتل هزینه بر و خاموش دیگر که بر گربه تان اثر می گذارد دیابت شیرین است         . از آن جایی که بیشتر گربه های
  ما اغلب مبتال به اضافه وزن رو به چاقی هستند، در معرض خطر بیشتری برای       هستند. در بیماری دیابت، لوزالمعده
 نمی تواند به مقدار کافی انسولین  ترشح کند          نوع ١ یا نسبت به انسولین مقاوم است         نوع ٢ . انسولین
 هورمونی طبیعی است که قند را (که گلوکز خون  است) به سلول ها هدایت می کند. به دلیل تشنه بودن سلول ها به
 گلوکز، بدن گلوکز بیشتر و بیشتری می سازد، که خود منجر به هایپرگالیسمی  (که قند خون باالست) و مشاهده ی
 بسیاری عالئم بالینی همراه ب ا       می شود. نشانه های بالینی        شبیه آن هایی است که در بیماری کلیوی مزمن

و پرکاری تیروئید وجود دارد و شامل موارد زیر است:ی
 پرنوشی و پرادراری  
توده های بزرگ تر در ظرف خاک  
(چاقس یا اضافه وزن با ماهیچه های در حال تحلیل (مخصوصًا روی ستون فقرات  و پشت  
کاهش یا افزایش اشتها  
کرختی و بی حالی و ضعف  
 استفراغ  

تنفس غیرطبیعی (همچون تنفس استونی )ط 
راه رفتن غیرطبیعی (مثًال نزدیک تر به سطح زمین)ط  

 درمان       می تواند هزینه بر باشد، به این خاطر که روزی دوبار نیاز به تزریق انسولین دارد که باید آن را زیر پوست
 بزنید. همچنین نیازمند تغییر در رژیم غذایی (رژیم حاوی پروتئین زیاد، و کربوهیدرات کم)، نظارت مکرر بر گلوکز خون،
 و سر زدن مکرر به دامپزشکی است. با مراقبت حمایتی و مدیریت مداوم، گربه ها می توانند به شکل قابل قبولی خوب
 باشند؛ هرچند، وقتی عوارض دیابتی پیشرفته شوند (مانند کتواسیدوز دیابتی ، هایپراسموالر ، سندروم ازدیاد قند خون

)،         میتواند تهدیدی برای زندگی باشند.ط

 بیماری قلبی 
 بیماری قلبی می تواند هم برای صاحبان سگ ها و هم دامپزشکان اذیت کننده باشد. به این خاطر که، سگ ها معموًال
 همیشه صدای تپش قلبی یا به اصطالح پزشکی مورمور بلندی دارند (همانی که ما با گوشی پزشکی مان  می شنویم) که
 نشان از بیماری قلبی دارد، گربه ها اغلب مورمور  قلبی در دسترسی ندارند. در حقیقت، گمانه زنی می شود ٥٠ درصد

گربه های دارای بیماری قلبی مورمور قلبی قابل شنیدن ندارند. عالئم بالینی بیماری قلبی شامل موارد زیر است:ط
 مورمور  قلبی  

ریتم غیرعادی قلب (مثل یک ضربان یا ریتم غیر عادی)ط  
 افزایش ضربان قلب  
غش کردن  
 ایست قلبی  
 افزایش تعداد تنفس  
تنفس سخت  
لثه های آبی رنگ  
نفس کشیدن با دهان باز  

فلج  ناگهانی حاد (مثًال رایج در اندام های تحتانی)ط  
اندام های تحتانی سرد و دردناک  
درد ناگهانی  
لنگش  ناگهانی  
مرگ ناگهانی  
آزمایش  ، سینه  رادیوگرافی  فیزیکی،  ی  معاینه  براساس  (معموًال  شده  داده  تشخیص  قلبی  بیماری  که                زمانی 
 ذذذذذذذ                 ، و سونوگرافی  قلب که «اکوکاردیوگرام » نامیده میشود)، درمان ممکن است شامل رسیدگی
 اورژانسی برای درمان با اکسیژن ، داروهای ُمدر ، مراقبت از فشار خون، و داروهای قلبی باشد. پیش آگهی  بلند مدت
 خوب نیست، چرا که داروهای قلبی بیماری قلبی را درمان نمی کنند؛ از وخیم تر شدن بیماری قلبی جلوگیری می کنند.
 یک استثناء وجود دارد و آن هم زمانی است که بیماری قلبی به دلیل پرکاری تیروئید به وجود آمده باشد، که اغلب با

درمان پرکاری آن دیگری نیز بهتر میشود.ط

سرطان  
 هر چه سگ ها و گربه ها بیشتر عمر می کنند، ما دامپزشکان موارد بیشتری از سرطان را مشاهده می کنیم. رایج ترین
 نوع سرطان در گربه ها سرطان دستگاه گوارش  است، که اغلب به دلیل لنفوسارکوم  ایجاد می شود. عالئم بالینی سرطان

شامل موارد زیر است:ط
کاهش وزن  
عدم تغذیه  
 استفراغ  

 

 به محض متوجه شدن
 عالئم بالینی به دنبال
 رسیدگی دامپزشکی
 بروید ـ نه ماه ها بعد از
 اینکه گربه تان دچار پر
 نوشی و پر ادراری بوده
.است

اسهال  
تنفس سخت  
 نفخ یا بزرگ شدن شکم  
ضعف  
 کرختی و بیحالی  
پنهان شدن  
تب  
 اختالل عمومی  
زمانی که تشخیص کامل شود، پیشآگهی سرطان خوب نیست. به همین خاطر، هر چه زودتر به عالئم بالینی توجه کنید، تشخیص و درمان ممکن است زودتر شروع شود.ط
 دقت کنید موارد اورژانسی رایج دیگری هم هستند که می توانند منجر به مرگ گربه ها شوند، از جمله آسیب ، انسداد مجاری ادرار ، مسمویت ها، و موارد دیگر. وقتی که

به چیزی شک دارید، برای در امان نگه داشتن گربه تان، ٥ راهکار ساده ی زیر را انجام دهید:ط

 گربه تان را در محیط داخل نگه دارید تا از هر گونه آسیبی جلوگیری شود (مانند تصادف کردن با ماشین، مورد حمله قرار گرفتن توسط یک سگ، اتفاقی 
مسموم شدن، و غیره)ط

 اطمینان حاصل کنید وزن گربه ی خود را پایین نگه می دارید ـ این کار کمک می کند جلوی مشکالت هزینه بری را که ماحصل چاقی هستند بگیرید 
مسلمًا مانند دیابت.ط

 اطمینان حاصل کنید برای بررسی سالیانه توسط دامپزشکتان برنامه ریزی می کنید. این کار از این جهت به طور ویژه حائز اهمیت است که می توانیم 
 ناهنجاری های فیزیکی را زودتر بفهمیم. توجه داشته باشید، حتی اگر گربه ی شما در فضای داخل است همچنان نیاز به معاینه ی سالیانه دارد؛ شاید

بتوانید از برخی واکسن ها چشم پوشی کنید (و در عوض آن ها را برای هر سه سال یک بار برنامه ریزی کنید) اما معاینه را حذف نکنید!ط

 ظرف خاک را تمیز نگه دارید. هرچند این موضوع ساده به نظر می رسد، اما نظافت مکرر و روزانه ی ظرف خاک یک باید است. این کار نه تنها شما را 
 نسبت به موارد اورژانسی ای که زندگی اش را تهدید می کند مانند انسداد مجاری ادارای گربه سان  هوشیار می کند، بلکه شما را آگاه می سازد که آیا

گربه تان بیشتر یا کمتر از حالت عادی ادرار می کند ـ و کمک می کند مشکالت پزشکی او را زودتر دریابید.ط

به محض متوجه شدن عالئم بالینی به دنبال رسیدگی دامپزشکی بروید ـ نه ماه ها بعد از اینکه گربه تان دچار پر نوشی و پر ادراری بوده است.ط 

 وقتی پای سالمتی گربه تان در میان است، مطمئن شوید نسبت به این قاتالن خاموش هشیارید. هر چه زودتر متوجه عالئم شوید، دامپزشکان زودتر آزمایش خون را انجام
و مشکل پزشکی را تشخیص می دهند. هر چه زودتر مشکل را تشخیص دهیند، زودتر می توانند آن را درمان کنند.ط
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Dog Cancer
Dog Care

ی

 اجداد آن ها در امریکا احتماًال از سیبری آمده اند، و این جمعیت اولیه ی سگ ها تقریبًا به تمامی ناپدید شده اند،
اما نه پیش از برجا نهادن یک تومور سرطانی که هنوز هم در نوادگان امروزی این سگ سانان یافت می شود.ی

 پژوهش جدیدتری از ژنوم سگ های نخستین نشان می دهد که آن ها به دنبال از راه رسیدن ساکنان اروپایی به
محققان نگذاشتند.  جا  به  امریکا  امروزی  های  در سگ  از خود  ردی  هیچ  یا  ناچیز  ردپایی  و  ناپدید شدند،   کلی 
 همچنین دریافتند وضعیتی سرطان زا که از طریق جفت گیری سگ ها در هزاران سال پیش انتشار یافته بود تا به

امروز نیز وجود دارد و آخرین ردپای جمعیت سگ های نخستینی است که به امریکا رسیدند.ی

 تیم در بیانیه ای مشترک اظهار کرد: «شگفت انگیز است که جمعیت عظیمی از سگ هایی که طی هزاران سال در
گوشه وکنار زندگی امریکایی ها ساکن بوده اند توانسته اند به این  سرعت ناپدید شوند».ی

 این پدیده می گوید حتمًا اتفاق فاجعه باری رخ داده است، ولی هنوز شواهدی که این ناپدیدشدن ناگهانی را توضیح»
 دهند در دست نداریم. این حیرت انگیز است که تنها اثر به جا مانده از جمعیتی که توسط یک بیماری به تمامی از

بین رفته اند ژنوم سرطان قابل انتقال است.»ی

 لیندرهولم، کسی که       (آزمایشگاه باستان شناسِی زیستی و ژنتیکی) را در         تگزاس هدایت می کند و کسی
 که بخش زیادی از مطالعات ژنوم را انجام داد، گفت، «ناپدیدشدن ناگهانی سگ ها از امریکا احتماًال با کوچ اروپایی
 ها مرتبط است، اما هنوز از جزئیات بی خبریم. این شاهد دیگری برای رابطه ی قوِی بین انسان و سگ هاست. صرف
 نظر از زمان و محیط، انسان ها سگ هایشان را همراه خود به هر مکان تازه ای که کشف و به آن کوچ می کردند

می بردند.»ی

 زمانی که ما دی. ان. ای. سگ های نخستین را با سایر دی. ان. ای. های سگ/ گرگ های شناخته شده مقایسه»
 می کنیم، درمی یابیم که نزدیک ترین بستگان آنها سگ های سیبری هستند. این آینه ی چیزی است که تا به االن

«.درباره ی انسان ها می دانیم و مکان هایی در سیبری سابقه ی استفاده ی مردم از سگ ها را نشان می دهند
 لیندرهولم پژوهشگر از پژوهشی که بعدها ثابت کرد می گوید «که ما می توانیم با اطمینان بگوییم که اولین موج

مردمی که وارد امریکا می شدند سگ ها را با خودشان آوردند.»ی

لیندرهولم افزود «اما ژنوم سرطانی که ما پیدا کردیم یک شگفتی حقیقی بود،».ی
 

 در میان تمام پروژه هایی که تاکنون انجام داده ام این بزرگ ترین پیچیدگی ای است که دیده ام. فکر کردن به»
 اینکه این سلول های سرطانی پخش شدند و هنوز هم در سراسر دنیا وجود دارند اعجاب انگیز است. بنابراین به شیوه

 ای عجیب، سگ های نخستین امریکا از طریق این سلول های سرطانی به حیات خود ادامه داده اند.»ی
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 سرطان سگ های نخستین
هنوز وجود دارد 

 بیش از ده هزار سال است که سگ ها بهترین دوست انسان ها بوده اند، اما پژوهشی
جدید نشان می دهد راه دشواری برای رسیدن به این نقطه طی شده  است

A&M BIG  



 این مسئله در میان گربه های مسن تر نسبتًا شایع تر است. در حقیقت، اکثریت قریب به اتفاق گربه های مبتال شده سنی
بیش از ١٠سال دارند. اغلب اوقات، دلیل آن یک تومور خوش خیم  یا بزرگ شدن خوش خیم  غده (های) تیروئید است.ی

پرکاری تیروئید چیست؟
 پرکاری تیروئید وقتی اتفاق می افتد که غده های تیروئید بیش از حد کار می کنند و زیادی هورمون تیروئید تولید می

 کنند. از آن جایی که این هورمون اندام های زیادی را اداره می کند، می تواند منجر به چندین عارضه شود:ی
کاهش وزن، با وجود افزایش اشتها  
استفراغ و/یا اسهال  
تحریک پذیری و پرخاشگری رفتاری  
افزایش نوشیدن آب و ادرار کردن  
 افزایش ضربان قلب  
 ِمورِمور  قلبی  
کم پشتی موها  
افزایش فعالیت  
 معموًال، یک گربه چاق و تنبل با موهای جذاب به یک گربه ی الغر و پیر یا پوشش مویی زبر تبدیل می شود، که مانند

یک مجنون دور خانه می دود.ی
 

پرکاری تیروئید چگونه تشخیص داده می شود؟
 از آن جایی که عالئم پرکاری تیروئید می توانید مشابه بیماری های دیگری باشد، مهم است که آزمایشی کامل بر روی
 او انجام شود. این کار با یک معاینه ی جسمی تمام و کمال شروع می شود. حتی یک برآمدگی کوچک بر روی تیروئید

اغلب توسط دامپزشک تان قابل حس کردن است.ی

 آزمایش خون، شامل اندازه گیری سطح هورمون تیروئید، دومین گام منطقی بعدی است. افزایش میزان سوخت و ساز
 بدن در اثر پرکاری تیروئید می تواند مشکالت کلیه را پنهان کند و منجر به عوارض قلبی شود، بنابراین هر دوی آن ها
 باید قبل و بعد از اینکه درمان آغاز شد تحت نظر باشند. این کار نیازمند آزمایش خون، عکسبرداری اشعه ی ایکس  و

سونوگرافی  است.ی

پرکاری تیروئید چگونه درمان می شود؟
چندین گزینه وجود دارد:ی

 متیمازول  دارویی است که با پرکاری تیروئید مبارزه میکند. این دارو معموًال به صورت خوراکی یک بار در روز تجویز می 
 شود. متیمازول همچنین می تواند به صورت پمادی روزانه روی پوست یا گوش استعمال شود (استعمال جلدی ). این

درمان تا آخر عمر انجام می شود.ی
 من درباره ی حداقل یک رژیم غذایی مخصوص می دانم که میزان ید  در آن بسیار پایین است، و سال ها پیش معرفی 
 شده بود. اگر دامپزشک تان این گزینه را پیشنهاد می کند، تنها غذایی است که گربه ی شما باید برای نتایج خوب آنرا

بخورد.ی
 دامپزشک متخصص غدد درون ریز  درمان رادیو ایزوتوپ      را به عنوان استاندارد طالیی پرکاری تیروئید مدنظر قرار 

می دهد.ی
 جراحی برای خارج کردن تومور یک گزینه است، هر چند که به میزان کمتری رایج است. این جراحی حساس است اما

در دست های ماهر، بسیار موفق است.ی

 افزایش میزان سوخت و
 ساز بدن در اثر پرکاری

 تیروئید می تواند مشکالت
 کلیه را پنهان کند و منجر

 به عوارض قلبی شود،
 بنابراین هر دوی آن ها
 باید قبل و بعد از اینکه

 درمان آغاز شد تحت نظر
باشند

Thyroid Tumor 

Cat Care

Thyroid Tumor Surgery in Cats

 آیا می دانستید گربه ها می توانند غده ی تیروئید بیش فعال  داشته باشند؟
که آن را با نام پرکاری تیروئید  نیز می شناسیم
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مخاطرات جراحی تیروئید چیست؟
 عالوه بر خطرات بیهوشی ، یکی از زیان های احتمالی جراحی تخریب یا برداشت تصادفی غده های پاراتیروئیدی  هستند.
 در هر طرف دو غده ی پاراتیروئیدی وجود دارد: یکی داخل هر غده ی تیروئید، و یکی درست خارج از هر غده ی تیروئید.
 زمانی که ما غده ی تیروئید را برمی داریم، غده ی پاراتیروئید «داخلی» را بر می داریم. اگر هر دو غده را برداریم، بنابراین
 هر دو غده ی پاراتیروئیدی داخلی را برداشته ایم. پس فقط دو غده ی پاراتیروئیدی خارجی باقی می مانند. اگر آن ها به
 طور تصادفی، همراه با توده ی بزرگ تیروئید، برداشته شوند، یا در حین جراحی آسیب ببینند، در آن صورت ممکن است

سه یا حتی هر چهار غده ی پاراتیروئیدی حذف شوند

 پیامدش این است که، ممکن است گربه دچار عارضه ای به نام کاهش کلسیم  شود، و بدین معناست که میزان کلسیم
موجود در خون به طور خطرناکی کاهش پیدا می کند

 چه درمان های دارویی ای بعد از جراحی تیروئید الزم است؟
 عالوه بر داروهای ضد درد و آنتی بیوتیک های رایج، کلسیم پایین اگر پیشرفته شود نیاز به رسیدگی دارد. این کار معموًال
 با تجویز مکمل کلسیم و/یا ویتامین دی انجام می شود. دوز آن به مرور زمان که بدن این کار را به عهده میگیرد کاهش

می یابد. به عالوه کلسیم به محض آن که گربه به اندازه ی کافی غذا بخورد در بدن تأمین می شود
 

نتیجه ی درمان پرکاری تیروئید چیست؟
سرطان تیروئید (آدنوکارسینوما ) توموری تهاجمی است اما خوشبختانه بسیار نادر است

 
 تومورهای خوش خیم (آدنوما ) و بزرگ شدن خوش خیم غده تیروئید بیشتر رایج هستند و نتیجه ی درمانی خیلی بهتری
 دارند. هرچند، نتیجه معموًال بستگی دارد به این که آیا برای کلیه ها و قلب عوارضی در برداشته است یا خیر. بسیاری از

گربه ها بعد از تشخیص اولیه تا سال ها به حیات خود ادامه می دهند
 

 همانند هر بیماری دیگری، هر چه زودتر به دادش برسید، گزینه های بیشتری پیش روی خود دارید و نتیجه ی بهتری
می گیرید. اگر گربه ی شما به هر نحوی غیرعادی رفتار می کند، لطفًا هر چه زودتر به دامپزشک خود سر بزنید

:سؤال هایی که اگر حیوان خانگی تان توده ی تیروئیدی دارد باید از دامپزشک تان بپرسید
بهترین درمان برای گربه ی من چیست؟  
مخاطرات بیهوشی چه چیزهایی هستند؟  
خطرات جراحی چه چیزهایی هستند؟  

 همانند هر بیماری
 دیگری، هر چه زودتر به
 دادش برسید، گزینه
 های بیشتری پیش روی
 خود دارید و نتیجه ی
 بهتری می گیرید. اگر
 گربه ی شما به هر
 نحوی غیرعادی رفتار
 می کند، لطفًا هر چه
 زودتر به دامپزشک خود
سر بزنید
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 گربه ها در سایزها و شکل های مختلف به زندگی ما وارد می شوند و ما محیط خانه خود را با آنها شریک می شویم تا از
 طبیعت شگفت انگیز و گربه سانی آن ها لذت ببریم. اما احساس گربه ها در مورد زندگی با ما چگونه است؟ در حینی که
 من به این فکر میکنم که گربه ها از همخانه بودن با ما لذت می برند، احتماال همه ی گربه ها در اینکه ما کارهایی میکنیم

که آرزو دارند انجام آنها را متوقف کنیم، همنظر باشند.ی
 

تغییرات ناگهانی 
اگر بود  باشد. گربه ها شادتر خواهند  تغییر در محیط زندگی خود بسیار حساس  تغییرات خصوصا  به  تواند   گربه می 
 صاحبانشان به آن ها زمان دهند بخصوص درزمان کودکی تا با موقعیت های استرس زا مثل قرار دادن آن ها در سبد
 حمل و رفتن به بیرون با ماشین، ذره ذره خو بگیرند. بخصوص اگر این موقعیت استرس زا رفتن به ویزیت دکتر دامپزشک
 باشد، جایی که با او به شکلی که احتماال لذت نخواهد برد، رفتار خواهد شد. برای کاهش حساسیت گربه ی خود با
 پشتیبانی و تالش برای درک نگرانی های او در این شرایط می توانید این موقعیت ها و فعالیت ها را با کمترین صرف

انرژی عاطفی و جسمی گربه ی دوست داشتنی خود انجام دهید.ی

اجبار به برقراری ارتباط اجتماعی 
 گربه ها به مستقل بودن شناخته شده اند و یکی از اساسی ترین نیازهایشان این است که به آن ها اجازه دهید اگر دچار
 استرس هستند در جایی مخفی شوند و همچنین فضایی که بتوانند به صورت عمودی در آن حرکت کنند. اگر یک گربه
 این امکانات را نداشته باشد ممکن است که واکنشی منفی به اتفاقات ناخوشاید پیرامون خود مثل صداهای بلند یا غریبه
 ها در خانه نشان دهد. انسانها ممکن است که رفتار مخفی شدن گربه را اشتباه تفسیر کنند و او را وادار کنند که از
 مخفیگاه خود بیرون بیاید تا با موقعیت موجود رو به رو شود و کنار بیاید. اما این کار باعث ایجاد استرس در گربه خواهد
 شد که به اصطالح به آن غرق شدگی  می گویند. گربه این رفتار انسان را به راهی مثبت برای ایجاد اعتماد و کنترل
 استرس تفسیر نمی کند. گربه ها همچنین از باال رفتن لذت می برند پس برای داشتن حیوانی شادتر برای آن ها درخت
 مخصوص به گربه ها، قفسه های فرش شده و جعبه های رو به پنجره فراهم کنید تا استرسشان را کاهش دهید و کیفیت

زندگی را افزایش دهید.ی

محکم نگهداشتن آن ها 
 ما انسان ها فکر می کنیم که حیوان های خانگی ما مثل خودمان از تعامل ها و رفتارهای یکسان لذت می برند. برای مثال
 اکثر گربه ها (و سگ ها) از بغل شدن لذت نمی برند و زمانی که حیوان خانگی ما تالش می کند تا از بغل ما خالص شود
 گاهی تالش و فشار بیشتری برای محکم تر بغل کردن آن ها به خرج می دهیم. بسته به گربه، ممکن است حتی از مالش
 های شکم حتی اگر به نظر برسد که هنگام غلط زدن این درخواست را با نشان دادن شکمش دارد خوشش نیاید. انجام
 دادن این کار می تواند به گربه احساس آسیب پذیری تلقین کند و او را به  گاز گرفتن و پرخاش سوق دهد. هر گربه
 دارای شخصیت منحصر به فرد است، پس سعی کنید گربه خود را بشناسید که آیا واقعا از این رفتارها لذت می برد یا به

سختی می تواند آن را تحمل کند تا زمانی که به شما اعالم می کند که کافی است و ادامه ندهید.ی

با گربه ها مانند سگ های کوچک رفتار کنید 
 یکی از آزاردهنده  ترین چیزها برای یک گربه این است که فکر کنید نیازها و رفتارهای آن ها با یک سگ کوچک یکسان
 است. هیچ چیز نمی تواند بیشتر از حقیقت باشد، و گربه ها واقعا در مقایسه با آن ها ترسناک هستند. هنگام کار با گربه
 برای تربیت، اصالح رفتار و یا بهبود شرایط زندگی، مطمئن شوید که تحقیق خود را در مورد اینکه چه چیزهایی به آن

ها نیرو می دهد و چه چیزهایی آن ها را تهدید می کند و می ترساند، انجام داده اید.ی

گربه ها را برای رفتارهای عادیشان تنبیه کنید   
 در حالی که تربیت سگ ها قدمهای بزرگی در پیشرفت استفاده از تشویق مثبت داشته است، من معموال از مشتریان و
 مشاورین رفتاشناس میشنوم که هنوز از بازدارنده  هایی مثل آبپاش در مقابل گربه ها استفاده می کنند. آب پاشیدن به
 گربه به دلیل اینکه کاری را انجام می دهد که شما دوست ندارید باعث نمی شود که رفتار بدش را ترک کند. گربه ها
 مسلما دوست دارند که صاحبان آن ها نکاتی از تربیت سگ ها یاد بگیرند و به جای اینکه آن ها را به دلیل رفتارهای
 بدشان تنبیه کنند و بترسانند، گربه خود را در قبال انجام رفتار مناسب تشویق کنند و نیازهای آن ها را برای افزایش
  کیفیت زندگیشان شناسایی کنند. یکی دیگر از تنبیه هایی که برای یک گربه بسیار آسیب زننده است، کشیدن ناخن
 گربههاست. این عمل نه تنها برای حیوان دردناک است بلکه میتواند موجب مشکالتی در ظرف خاک  شود و گربه ی شما
 را تا پایان زندگی اش دچار ترس و پرخاش کند. راه های جایگزین زیادی مثل کالهک های پالستیکی ناخن ، صفحههای

مخصوص ناخن تیز کردن یا اسکرچ ها  و کوتاه نگه داشتن ناخن گربه وجود دارد.ی

با گربه ها مانند یک انسان کوچک رفتار کنید
 بعضی از گربه ها از اینکه به آن ها لباس بپوشانید لذت نمی برند،  هرچند انسانها به این دلیل که گربهها درکی از آن
 ندارند بر این کار پافشاری می کنند. هر گربه ای دارای شخصیتی مستقل به خود است و ممکن است که گربهی شما از
 پوشیدن لباس واقعا لذت ببرد اما اطمینان حاصل کنید که به زبان بدن و واکنشهای گربهی خود به خوبی دقت کردهاید.
 یکی از منابع فوق العاده برای یادگیری بیشتر در مورد زبان بدن گربه ها برنامه های  "گربه ی من چه چیزی می گوید
 " است. این ویدیوها ، تصاویر زیادی از انواع حاالت بدن گربه برای شما فراهم آورده است تا به شما در درک نحوه ی

ارتباط برقرار کردن گربه تان کمک کند.س

 هنگام کار با گربه برای
 تربیت، اصالح رفتار و یا
 بهبود شرایط زندگی،
 مطمئن شوید که
 تحقیق خود را در مورد
 اینکه چه چیزهایی به
 آن ها نیرو می دهد و
 چه چیزهایی آن ها را
 تهدید می کند و می
ترساند، انجام داده اید

سوء استفاده اینترنتی مضطرب کننده  
 با اینکه من همیشه به شوخی میگویم اینترنت تنها برای به اشتراک گذاری ویدیوهای گربههای بامزه  ساخته شده، اما حقیقًا برخی از ویدیوها کارشناسان رفتارشناسی را
 دچار حس شرمساری و ناراحتی میکنه. در حالیکه بسیاری از ویدیوها میتوانند گربههای گران قیمت و قابل ستایشی رابه تصویر بکشند، گاهی ویدیوهابی دیده می شوند
 که رفتارهایی ناشی از ترس، استرس و یا پرخاش را نشان می دهند که به اشتباه به عنوان چیزی خنده دار و بامزه تفسیر می شود. محبوبیت باالی این ویدیوها به خوبی
 نشان دهنده ی این ضرورت است که ما انسانها چقدر به شناخت بیشتری از زبان بدن گربه  و تعامل درست با آن ها نیازمندیم. بنابراین گربه ها در حالی که از دوست
 داشته شدن توسط میلیون ها نفر لذت می برند قدردان ما  خواهند بود بهتر استکه  یاد بگیریم از ویدیوهایی لذت ببریم که نشان دهنده ی گربه ای حقیقتا شاد و خوشحال

است.س

 همه ی ما گربه را با میومیو میشناسیم و میدانیم که گربه ها با این رفتار میخواهند منظورشان را به ما بفهمانند. تحقیقات ثابت کرده که اگرچه گربه ها طیف وسیعی از
 صداهای گوناگون از خود تولید می کنند ، اما میومیو کردن ، صرفًا برای برقراری ارتباط با انسان ها بکار برده می شود ! فرقی ندارد که یک گربهء خیابانی باشد یا یک

گربهء خانگی ، میومیو کردن فقط برای ارتباط با انسانهاست. س

 وقتی گربهء شما به شما میو میکند ، به او توجه کنید و سعی کنید متوجه شوید که او دقیقًا به شما چه می گوید . گربه ها بی دلیل به شما میو نمی کنند. کمی دّقت و
 ذکاوت و اندکی شناخت نسبت به آن گربه و شخصیت او کافیست تا متوجه شویم میوی او دقیقًا به چه معناست. میو میتواند طیف وسیعی از معانی را در برداشته باشد.
 از ”حاال در را برایم باز کن. من میخواهم بیرون بروم“ گرفته تا “ اآلن من گرسنه ام.“ از ”به من توّجه کن“ گرفته تا ”من تو را دوست دارم“. میو حتی میتواند به معنای ”بله

؟ من همینجا هستم“ ،“کمکم کن!“ ، یا صدها معنای دیگر باشد، بسته به شرایط.س
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 ما انسان ها، نشانه های زبان بدن را بدون اینکه حتی به آن ها فکر کنیم مخابره می کنیم، و آن ها را براساس تجربه ی
 طوالنی و دانش ذاتی مان به طور دقیق تعبیر می کنیم. با وجود اینکه بعضی تفاوت های فرهنگی در زبان بدن در سراسر
 دنیا وجود دارد، برای بخش اعظم آن، ما زبان پایه ای داریم که همگی آن را به کار می بریم. آدم های عصبانی حرکاتشان
 به خشک بودن، افراد عصبِی دستپاچه به حرکات تند و تکانه ای گرایش می یابند، و افراد آسوده خیال حرکت هایشان

روان و شکیل است.س
 

 چند وقت یک بار سگ تان را تماشا می کنید و به این شکل او را تعبیر می کنید؟ سگ ها از زبان بدن غنی ای برخوردارند
 که از آن برای اثرگذاری های قوی استفاده می کنند. ما می توانیم آن چه را که یک سگ به ما می گوید با کمی دانستن
 .درباره ی اینکه سگ ها وقتی که آرام ، شاد، عصبی، خسته، و یا عصبانی هستند چگونه رفتار می کنند دزدکی بشنویم
 با توجه به قیافه گرفتن یک سگ، مسیر عبور، نحوه ی قدم برداشتن، شکل چشم ها، و زبان به سرعت می توانید ارزیابی
 کنید که سگ چه تجربه ای را از سر می گذرانده درست به همان خوبی که می توانید زبان بدن یک دوست را متوجه

شوید.س
 

بدون حرکت ایستادن
 بدون حرکت ایستادن ممکن است کمتر از یک ثانیه طول بکشد، پس شما باید با دقت نگاه کنید تا ببینید چه چیزی در

حال رخ دادن است. زمانی که یک سگ بدون حرکت می ماند، وزنش را به یکی از شیوه ی زیر نگه می دارد:س
 ایستادن روی چهار دست و پا و متعادل. این سگ آرام و به خویش مطمئن است. (دوبرمن پینچر  را در تصویر ١  ببینید.

کُالی  در تصویر ١ دارد شیوه ی رفتار منحنی وار را در پیش می گیرد).س
 

 قرار گرفتن بر روی اندام تحتانی. این سگ آماده ی پرش به سمت جلو است، اعتماد به نفس دارد و مشتاق تعامل است.
(رتریور  در تصویر ٢)س

 قرارگرفتن به گونه ای که می تواند از شما بگریزد (یا هرچیزی که به آن نگاه می کند). او ترسیده و دوست دارد فرار کند
(سگ کوچک در تصویر ٢)س

 سگ ها ممکن است در انواع مختلف غیرمتعادلی بایستند که به شما نشان می دهد چگونه می خواهند دور بزنند. دور
 زدن حاکی از ترس است، بنابراین اگر سگ تان به نوع غیرمتعارفی می ایستد، تالش کنید بفهمید چه چیزی او را به

  وحشت می اندازد.س
 تصویر ٣ سگی را نشان می دهد که روی اندام حرکتی جلویی خود به نشانه ی متا  ایستاده که به آن                 می

گویند، و، هرچند که اعتماد به نفس دارد، بسیار برانگیخته و آماده ی بازی است، نه آرام.س
 

 وقتی به یک سگ نگاه می کنید، مهم است که به حالت عاطفی او توجه کنید. اگر کسی ترسیده باشد، اعتماد به نفس
 داشته باشد، آرام باشد زبان بدن انسانی این را به ما می گوید، و ما به شیوه ی مناسب به آن واکنش نشان می دهیم. به
 همین طریق، می توانیم به  دوستان سگ سان خود با خوانش دقیق زبان بدن شان کمک کنیم. عادالنه نیست از یک
 سگ وحشت زده بخواهیم به چیزی که او را می ترساند نزدیک شود، به همان شکل که احمقانه  است بخواهیم به سگی

نزدیک شویم که در حال ابراز خشونت است مگر آن که درباره ی قصدش بیشتر بدانید.س

 عادالنه نیست از یک سگ
 وحشت زده بخواهیم به

 چیزی که او را می ترساند
 نزدیک شود، به همان

 شکل که احمقانه  است
 بخواهیم به سگی نزدیک

 شویم که در حال ابراز
 خشونت است مگر آن که
 درباره ی قصدش بیشتر

بدانید

Dog Trying to 
Tell Me
Dog Info

رمزگشایى زبان بدن سگ شما 

 سگ من تالش می کند
چه چیزی به من بگوید؟

 چند وقت یک بار سگ تان را تماشا می کنید و به این شکل او را تعبیر می
 کنید؟ سگ ها از زبان بدن غنی ای برخوردارند که از آن برای اثرگذاری های
 قوی استفاده می کنند. ما می توانیم آن چه را که یک سگ به ما می گوید با
 کمی دانستن درباره ی اینکه سگ ها وقتی که آرام ، شاد، عصبی، خسته، و

یا عصبانی هستند چگونه رفتار می کنند دزدکی بشنویم
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 آیا شما می ترسید؟
 شیوه ی نزدیک شدن خیلی چیزها راجع به قصد و نیت یک نفر به ما می گوید اگر شما برای پس دادن کاالیی معیوب
 به سمت میز خدمات مشتریان می روید، به احتمال زیاد قاطعانه و مستقیم به گوشه ای که فرد در آن جا ایستاده قدم
 برمی دارید. اگر شما به همین شکل به یک دوست نزدیک شوید، او به احتمال زیاد مرعوب و وحشت زده خواهد شد.
 همین موضوع در مورد سگ هایی که می بینید نیز صدق می کند. سگ هایی که در خطوط مستقیم حرکت می کنند
 (تصویر ٤) احتمال بیشتری وجود دارد که پرخاشگر باشند، درحالی که مسیرهای حرکتی منحنی (مانند کالی در تصویر

١) نشان از برخوردی دوستانه دارد.ی

 اگر سگی در خطی مستقیم به سوی شما می آید، و ظاهری خشن دارد، برگردید، و زیرچشمی مراقبش باشید. شما معموًال
 چنین رفتارهای بی ادبانه ای را از سگ های جوان می بینید آن هایی که تالش می کنند رفتاری مدعی داشته باشند،

هرچند در زمینه ای اشتباه. بدون حرکت ایستادن، به زمین چشم دوختن، و خمیازه کشیدن شاید خطر را کم کند.ی

 سگی که در مسیر منحنی حرکت می کند معموًال تمایل به آسیب زدن ندارد، هرچند اگر یک سگ درشت اندام باشد،
 ممکن است کسی را بر زمین بکوبد. اگر سگی را دیدید که حین بازی این کار را می کند، فکر خوبی است که زانوهایتان

را خم کنید، چون ممکن است اتفاقی خودش را به شما بکوبد.ی

 تصویر ٦ یک دالمیشن  را در معرض خطر نشان می دهد. می توانید به وضوح ببینید سگ به گونه ای قرار گرفته که می
 تواند بگریزد. ُبردر کالی  روی پاهای عقبی خود ایستاده و وزنش را روی اندام تحتانی بدن انداخته و می خواهد به سمت
، بر چهار دست و پای خود و چهارگوش  جلو بجهد و به دالمیشن آسیب برساند. سگ سوم، یک اسپرینگل اسپانیل 

ایستاده، آرام و با اعتمادبه نفس، و دالمیشن را از فرار بازمی دارد.ی

 دویدن به شکل اسب گهواره ای
 زمانی که سگ ها مشغول بازی هستند، به شیوه ی خیلی خاصی می دوند. به همان اندازه که عمودی حرکت می کنند
 افقی نیز حرکت می کنند، به عقب و جلو تاب می خورند مانند کودکی که سوار اسب گهواره ای شده است. این گونه
 دویدن بهینه نیست، و منعکس کننده ی این حقیقت است که همه ی بازی معطوف به تفریح و سرگرمی است، نه دویدن

و گرفتن دوستان و درگیرشدن با آن ها. (تصویر ٥ )س

 سگی که این گونه به سمت شما می دود بازی اش گرفته، اما در عین حال ممکن است امن نباشدـ  این رفتاِر بازی منشانه
می تواند بسیار خشن و محکم باشد و به راحتی می توانید بیفتید.س

 نقطه ی مقابل دویدن به شکل اسب گهواره ای دویدن یک نواخت است، حرکت بهینه. (تصویر ٤) زمانی که سگی به این
 شکل حرکت می کند، عجله دارد و تا جایی که می تواند سریع می رود. ما معموًال این نوع حرکت را از سگ ها طی حادثه

 ای تهاجمی می بینیم.س
س 

 هیچ چیزی به اندازه ی
 نگاه کردن به چشمان
 کسی که به شما نزدیک
 است خاص نیست ـ می
 توانید ارتباطی سریع
 برقرار کنید. شما
 همچنین می توانید
 چیزهای زیادی را درباره
 ی طرز فکر یک سگ از
 شکل چشم ها و نگاهش
بخوانید

چشم ها از آن بهره مندند
 گفته می شود شما می توانید روح را از دریچه ی چشم ها بخوانید. هیچ چیزی به اندازه ی نگاه کردن به چشمان کسی که به شما نزدیک است خاص نیست ـ می توانید

ارتباطی سریع برقرار کنید. شما همچنین می توانید چیزهای زیادی را درباره ی طرز فکر یک سگ از شکل چشم ها و نگاهش بخوانید.ی

 چشم های بادامی شکل و آرام بازتاب حالتی آرام هستند (کالی در تصویر٧). چشم های گرد می توانند حاکی از برانگیختگی و شگفتی باشند (شیهواهوا  در تصویر ١١ )
 اگر صلبیه  یا سفیدی چشم های یک سگ را می توانید ببینید، هوشیار باشید؛ سگ عصبی و ناراحت است و ممکن است شما را گاز بگیرد. متخصصان رفتاری این حالت

را «چشم نهنگ» می نامند (تصاویر ٨ و ٩).ی

نگاه این سگ در تصویر ١٠چهره ی بسیار تهدیدآمیز و خطرناکی دارد.ی
 چشم های بی حالت و لب های آویزان نوعی نگاه مبهم در سگ هایی است که به خاطر خرخر کردن موقع هشدار دادن تنبیه شده اند. نگاه این سگ مانند نگاه سگی است

که دارد از اسباب بازی اش محافظت می کند.ی
 

 زبان هاِی زبان گفتاری چیزهای زیادی برای گفتن دارند، و یکی از مهم ترین راه هایی هستند که سگ ها به واسطه ی آن بسیار متفاوت تر از انسان ها ارتباط برقرار می
کنند. زمانی که زبان و لب های یک سگ آویزان و شل است از بابت خرخر کردنش نگران نباشید ـ این بخشی از بازی است (تصویر ١٢).ی

زمانی که یک سگ واقعًا قصد گاز گرفتن داشته باشد، لب ها و دهان خود را به عقب کشیده و از سر راه کنار می برد تا دندان هایش بتوانند کارشان را بکنند (تصویر ١٣).ی
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ُدمی برای گفتن
 همانند زبان، گفتگوی دم نیز متفاوت از زبان بدن انسانی برای برقراری ارتباط است. سگ ها به همان گونه از دم هایشان
 استفاده می کنند که انسان ها از لبخندهایشان. این فکر که هر دم جنباندنی به معنای شادی است مثل این می ماند که

.فکر کنیم تمامی لبخندها تنها یک معنی را منتقل می کنند. پایین جنباندن سریع دم همانند خنده ای عصبی است
 باال جنباندن آرام دم، لبخند متکی به نفس کسی است که می خواهد شما را وادار به انجام کاری کند که نمی خواهید
 انجام دهید. (داشهوند مینیاتوری  در تصویر ١٤) و در میانه جنباندن دم، با سرعت، در کمان های بزرگ به طوری که دم
منتظر فرودگاه  در  که  است  کودک  یک  ی  زده  هیجان  لبخند  با  مقایسه  قابل  کند  برخورد  بدن  به  کامًال  یا   تقریبًا 

مادربزرگش ایستاده تا از محوطه ی تحویل بار بیرون بیاید. (گلدن رتریور در تصویر ١٥)ی

 زمان نگاه کردن به دم ها، به ابتدای دم جایی که به بدن متصل است نگاه کنید؛ سگی با دم کوتاه همان قدر حرف برای
 گفتن دارد که سگی با دم خیلی بلند، و ابتدای دم خیلی بیشتر از انتهای دم حرف برای گفتن دارد. در سگ هایی با دم
 بلند دم تا جای ممکن پایین کشیده می شود تا ناحیه ی تناسلی را بپوشاند. دمی که به این شدت کشیده شده باشد
 نشان دهنده ی ترسی بزرگ است. سگ هایی با دم کوچک به سختی تالش می کنند، و شما تنها زمانی متوجه می شوید
 که به ابتدای دم نگاه کنید. دم بلند ممکن است به سمت باال و روی کمر انحنا یابد که می تواند در مورد سگ هایی که
 دم شان به طور طبیعی به پشت خمیده شده گیج کننده باشد، پس تکرار می کنم، مهم است که به ابتدای دم به جای

انتهای آن نگاه کنید تا حالت و مقصود سگ را بفهمید.ی

آیا شما چیزی را که من می شنوم می شنوید؟
 سگ ها می توانند گوش هایشان را به طور مستقل و تقریبًا ١٨٠درجه از جلو به عقب حرکت دهند. به طور کلی، توجه
 کنید که هرچه گوش های سگ شما بیشتر رو به جلو باشد، نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارد بیشتر احساس اعتماد
 به نفس می کند. هر چه گوش های سگ تان عقب تر رفت و بیشتر به سر و گردن چسبید، او بیشتر ترسیده است. (تصویر

١٦ )ی

 هرچند، گوش ها هدف دوگانه ای را دنبال می کنند و تعبیر کردن آن ها می تواند کمی دشوار باشد؛ فقط زمانی سگ
 تان از گوش هایش برای انتقال پیام استفاده می کند که چیزی شنیده باشد که وادارش می کند به سرعت و با شکلی
 گویا و آسان آن ها را بروز دهد. گوش های راست ایستاده و به سمت جلو متوجه چیزی هستند که مستقیمًا در مقابل

سگ قرار گرفته است. (ژرمن شپرد  در تصویر ١٧)ی

 سگ ها در دنیایی
 فعالیت می کنند که در
 درجه ی اول به
 ارتباطات دیداری
 بستگی دارد، بنابراین
 آن ها زبان بدن ما را
 خیلی بهتر از وقتی که
 ما زبان بدن دیگران را
 دریافت می کنیم می
 فهمند، اما با کمی
 تمرین ما نیز می توانیم
 مهارت هایمان را صیقل
دهیم

 همان موقع تلفن زنگ می زند و یکی از گوش های مطمئن و رو به جلوی او برای شنیدن به عقب می رود. گوش هایی که محکم به عقب و سمت گردن کشیده شده اند
 به ما می گویند که سگ عصبی و نگران است (تصویر ١٦ و ١٨) اما سگ همسایه پارس می کند و یکی از گوش های سگ به سمت جلو حرکت می کند تا به آن گوش

دهد.ی
به حرکات کلی گوش سگ و نیز دم که ابتدای آن بسیار مهم تر از انتهای آن است توجه کنید.ی

 زمانی که در را به روی تعبیر کردن زبان بدن سگ باز کنید، چیزهای زیادی راجع به اینکه سگ ها چه مقصودی دارند، چه احساسی نسبت به محیط اطراف خود دارند،
 و چگونه رفتارهای شما را تفسیر می کنند خواهید آموخت. سگ ها با زبان بدن شان دروغ نمی گویند، بنابراین آن ها همیشه با طرز ایستادن ، حرکت کردن، نگاه کردن،
 و واکنش نشان دادن شان دقیقًا به ما می گویند چه منظوری دارند. به عنوان انسان، ما بیشتر نسبت به ارتباط کالمی مان آگاه هستیم تا ارتباط دیداری . سگ ها در
 دنیایی فعالیت می کنند که در درجه ی اول به ارتباطات دیداری بستگی دارد، بنابراین آن ها زبان بدن ما را خیلی بهتر از وقتی که ما زبان بدن دیگران را دریافت می
 کنیم می فهمند، اما با کمی تمرین ما نیز می توانیم مهارت هایمان را صیقل دهیم. نتیجه ی نهایی آموختن نحوه ی دریافت آن چه سگ تان می گوید بهترین شکل
 مسئولیت پذیری نسبت به نیازهای سگ است. زمانی که شما به نیازهای سگ خود پاسخ می گویید، شرایطی را فراهم می کنید که سگ تان می تواند در آن اعتماد به

نفس کسب کند و رابطه ی شما با سگ تان بهبود می یابد.ی
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کابوك
�یکساله�شد�

 از همراهى شما و دلگرمى هایتان در این یکسال سپاسگزاریم
باشد که سالیان سال در کنار شما باشیم
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 اگر مدنظر دارید همدمی گربه سان به خانه ی خود بیاروید، و نمی دانید کجا دنبالش بگردید، پناهگاه حیوانات بهترین
گزینه است. دالیل زیادی برای به سرپرستی قبول کردن از یک پناهگاه وجود دارد، اما من به ١٠ تایشان عالقمندم

 
با به سرپرستی گرفتن یک گربه بیش از یک زندگی را نجات می دهید 

  براساس             ، هر سال ٣.٢ میلیون گربه در پناهگاه ها پیدا می شوند، که ساالنه در حدود ٨٦٠ هزار تا از آنها اوتانایز
 می شوند. به سرپرستی گرفتن یک گربه نه تنها به یکی از از آن همه حیوانی که به دنبال خانه هستند کمک می کند،

بلکه فضای بیشتری برای پناهگاه ها و گروه های نجات به وجود می آورد که بتوانند گربه ی دیگری را پناه دهند
 

حس اقتصادی خوبی دارد که از گربه ای که به سرپرستی می گیرید به دست می آورید  
 برای هزینه های کمتر، گربه ای را به خانه می برید که قبًال عقیم یا اخته شده، واکسن هایش به تازگی تزریق شده و
 دارای میکروچیپ است. بسیاری از پناهگاه ها و مراکز نجات موارد ی مانند یک گردنبند گربه، یک بسته غذا یا بیمه ی

حیوانات خانگی را به سرپرست جدید آن می دهند

می توانید گربه ای مطابق با شخصیت مورد عالقه تان داشته باشید  
 گربه هایی که در پناهگاه هستند هر روز با مراقبان و داوطلبان تعامل دارند، و این افراد واقعًا شخصیت این ها را می
 شناسند. مخصوصًا در گربه های بالغ، شما می توانید همدمی با خلق و خویی که دنبالش هستید پیدا کنید. شما می توانید

گربه ای فعال، بازیگوش و یا گربه سانی آرام تر که بغل شدن و محیط ساکت تر را ترجیح دهد پیدا کنید
 

به سرپرستی پذیرفتن یک گربه برای سالمت روان شما خوب است 
 گرفتن یک گربه ، یا هر حیوان خانگی دیگری را از یک پناهگاه، آثار مثبتی بر توانایی انسان برای مقابله با استرس،
 اضطراب، افسردگی و تنهایی دارد. به خانه بردن یک گربه از پناهگاه می تواند احساس شادمانی و سالمت عمومی را در

شما بهبود ببخشد
 

به سرپرستی پذیرفتن یک گربه برای قلب شما عالی است  
 اخیراً مطالعه ای نشان می دهد صاحب یک گربه بودن خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی و عروقی  و سکته را کاهش می 
 دهد. این یافته از این جهت بسیار مهم است که                    می گوید: «سکته در زنان سومین و در مردان چهارمین

عامل مرگ است»ی

گربه ها مقاومت کودکان نسبت به آسم را بهبود می بخشند  
 تحقیقات نشان می دهند قرار گرفتن زودرس در معرض گربه داخل خانه می تواند باعث کاهش حساسیت نوزاد به گربه

های آلرژن شود. به عنوان نتیجه، کودکان شانس کمتری در ابتال به بیماری های آلرژیک دارند

 انواع مختلفی از گربه ها برای به سرپرستی گرفتن وجود دارند 
 شما هر نوع گربه ای بخواهید می توانید در پناهگاه پیدا کنید، از بچه گربه ها تا بزرگ ترها، با موی کوتاه یا بلند، در همه
 اندازه و رنگی. در حقیقت، اگر به دنبال نژاد به خصوصی هستید، مانند یک سیامی، می توانید با گره های حمایت از گربه

های خاص تماس بگیرید تا برای شما دوست تازه ای پیدا کنند

 یک گربه می تواند حیوانات خانگی دیگرتان را خوشحال کند 
 اگر گربه ای دیگر یا یک سِگ گربه دوست دارید، آوردن گربه ی دیگری به خانه از پناهگاه می تواند میزان حس تنهایی
 را در طول روز که شما بیرون هستید بکاهد. قطعًا شما از پناهگاه خواهید خواست که برای «آزمون گربه دوستی» سگ
 تان به شما کمک کنند، و اگر یک گربه دارید، انتظار دوره ی تطبیق پذیری را داشته باشید قبل از ورود تازه وارد و مطمئن

شوید که گربه های فعلی با هم احساس راحتی کنند
 

گربه ها برای آپارتمان نشین ها مناسب هستند 
همراه تواند  می  گربه  یک  کنید،  می  زندگی  دیگری  فضاهای کوچک  یا  آپارتمان مشترک  آپارتمان،  یک  در   اگر شما 
 محشری باشد چرا که گربه ها به فضای زیاد یا مانند یک سگ به پیاده روی روزانه نیاز ندارند. گربه ها به طور کلی نیاز
 به نگهداری کمی دارند و اگر برای آن ها اسباب بازی فراهم کنید (مانند درخت گربه ها و محلی پشت پنجره برای دیدن

محیط) آن ها همخانه های فوق العاده ای می شوند
 

گربه ها همدم های قدیمی عالی ای هستند 
 گربه ها، مخصوصًا مسن ترها، و گربه های آرام تر می توانند همدمی دوست داشتنی برای بزرگساالن مسن تر باشند.
 نگهداری از آن ها ساده است، و شما می توانید در پناهگاه یکی را که با سبک زندگی شما همخوانی دارد با کمی توصیه

ی مفید از جانب کارکنان و داوطلبان آن جا پیدا کنید

قبول کنید. مطب به سرپرستی  را  دارد که یک گربه  بیشتری وجود  دلیل های خیلی  ـ  بودند  دلیل  تنها ١٠  ها   این 
 دامپزشکی یا فروشگاه های لوازم حیوانات محلی نیز می توانند شما را به گروه های حمایت از حیوانات معرفی کنند تا

بتوانید گربه  ی مورد عالقه تان را از آنجا تهیه نمایید

 گرفتن یک گربه ، یا هر
 حیوان خانگی دیگری را
 از یک پناهگاه، آثار
 مثبتی بر توانایی انسان
 برای مقابله با استرس،
 اضطراب، افسردگی و
تنهایی دارد
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 به همستر خود اجازه دهید به خوبی غذا بخورد! هرچند که چه چیزی خوردن به اندازه ی چقدر غذا خوردن اهمیت دارد. همسترها دوست دارند غذایی سرشار از
 طعم و چاق کننده را اول از بشقاب غذا بردارند. اغلب خواهید دید که تخمه های آفتابگردان ناپدید می شوند و به ترتیب به سمت غذاهای کمتر چرب و کم مزه دار پیش
 می رود. بسیار مهم است که یک برنامه ی متعادل غذایی را برای همستر خود فراهم کنید. چون آن ها عاشق تخمه های آفتاب گردان هستند به این معنی نیست که

این تنها چیزی است که آن ها نیاز دارند بخورند. بچه ها هم کوکی دوست دارند ولی به میوه ها و سبزیجات هم نیاز دارند
 

 میوه ها و سبزیجات – همسترها به آن ها نیاز دارند! بهترین غذای تشویقی برای همستر، آن هایی است که به غذاهای او در حیات وحش شبیه باشد. سبزی های 
 تازه شسته شده مناسب هستند مثل هویج، کدو، کلم بروکلی، گل کلم، خیار، کاهو، اسفناج و سایر گیاهان سبز. میوه های شسته شده نیز غذای مناسبی برای همستر
 ها هستند مثل سیب، گالبی، موز، انگور و بیشتر خانواده ی بری ها. اما مراقب باشید که هیچگاه به آن ها مرکبات ندهید، مثل پرتقال، لیمو، لیمو ترش، گریپ فروت.

 هر بار مقدار کمی از این غذاها را به همستر خود بدهید
 عالوه بر میوه و سبزیجات تازه، همسترها عاشق تمامی غالت و دانه ها  هستند. همچنین پروتئین نقش بزرگی در برنامه غذایی همستر ایفا می کند. تخم مرغ آب پز نیز
 غذاهای مورد عالقه او به شمار می رود. تنها چیزی که باید در هنگام فراهم آوردن شام همستر در ذهن داشته باشید این است که اعتدال و تنوع فاکتورهای مهمی

هستند. همیشه بذر روزانه و استاندارد تهیه کنید و برخی از این غذاها را هم به آن اضافه کنید

 برای همستر خود تخت درست کنید. انتخاب تخت همستر را با دقت انجام دهید. گاهی وقتی تخت همستر از چوب سدر است می تواند موجب خارش پوست به
 دلیل وجود روغن در تراشه های سدر شود.  تختخواب همسترتان را به طور مداوم عوض کنید و آن را تمیز کنید. حتما ظرف آبش را پر کنید و با توجه به دمای اتاق

جلبک ها می توانند در آب رشد کنند و همستر شما را مریض کنند
 

 همسترها مانند ما انسان ها عاشق محل زندگی جادار و هیجان انگیز هستند. همستر شما به فضایی برای فعالیت نیاز دارد تا به بتواند اندام متناسبی داشته باشد.
 لوله های دستمال دستشویی، جعبه های کارتون قهوه ای و سایر موارد سرگرمی ارزانی را در کنار فراهم کردن چیزی برای جویدن منظم فراهم می آورد. همچنین تعداد

بسیار زیادی اسباب بازی وجود دارد که برای دوست خزدار خود می توانید بخرید
 

 وقتی به قفس ها می رسیم می توانید پالستیک یا سیم را انتخاب کنید اما
 به خاطر داشته باشید که همستر یک جونده است و باید کامال حواستان به این مساله

باشد که "فرار بزرگ" ی به سبک خود در سر نداشته و از قفس فرار نکند
 

 از جویدن صحبت شد، آیا می دانستید که دندان های همسترها مانند ناخن
 ها می توانند بلند شوند؟ به طور شگفت آوری دندان های همسترها هیچ وقت از
 رشد کردن با نمی ایستند و آن ها جزو معدود جوندگان خزداریی هستند که با یک
 ردیف دندان کامل به دنیا می آیند. همسترها همیشه در حال مراقبت از دندان های
 خود هستند و آن ها را با جویدن اجسام سخت مثل یا تکه های چوب اندازه نگه می
 دارند. غذاهای تشویقی سگ ها نیز منبع غنی ای از کلسیم و همچنین غذای سفتی
 برای جویدن همستر محسوب می شود. اگر دیدید که همستر شما در غذا خوردن
 دچار مشکل است می تواند نشان از این باشد که دندان هایش نیاز به کوتاه شدن

توسط یک متخصص دارد

 قفس همستر را در مکان امنی قرار دهید نه در معرض تابش مستقیم نور آفتاب
 یا در کنار بخاری، و یا در تاریکی و سرمای زیرزمین و همچنین نه در جایی که هر
 لحظه امکان برخورد دیگران یا سایر حیوانات خانگی و نوزاد خانه به قفسش وجود

.دارد
اگر فعالیت نکنند دچار مشکالت نیاز به فعالیت دارند و   فعالیت بدنی! همسترها 
 گوارشی، چاقی و سایر مشکالت سالمتی خواهند شد. اطمینان خاطر حاصل کنید
 که همسترتان به تمامی اسباب بازی ها مثل چرخ یا چیزی که از آن باال و پایین برود
 دسترسی دارد. اضافه کردن لوله ها در قفس پالستیکی به شما این اجازه را می دهد

 .که زمین فعالیت او را در قفس افزایش دهید

ابتدا یک دوست  چه تصمیم گرفته باشید چه نگرفته باشید، همستر از همان 
 برای خود می خواهد! همسترها همیشه آن کسی نیستند که با بقیه دوستانه تر رفتار
 می کنند همسترها مخصوصا بعدا در زندگی به خوبی معرفی می شوند. اگر تصمیم
 گرفتید که از یک همستر بیشتر داشته باشید حتما همستری همجنس همستر خود
 بیاورید. همسترها موجودات کوچک فوق العاده باروری هستند. هر زایمان همستر می
 تواند ٣ تا ١٨ بچه باشد و هر همستر مادر می تواند هر ٣٠ روز یک بار زایمان کند

Hamster Care

Rodent Info

 ده راه برای اینکه همستر سالمی داشته باشیم
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 نسبت به اولین دوره در سال ١٩٨٥، زومارك بین المللي در سال هاي اخیر رشد کرده است تا به مهمترین رویداد صنعت
 حیوانات خانگي که در سال هاي فرد در اروپا برگزار مي شود، تبدیل شود. تولیدکنندگان، خریداران و توزیع کنندگان از
 نقاط مختلف جهان مي آیند تا هر دو سال یك بار همدیگر را در نمایشگاه بین المللي زوم مارك مالقات کنند تا برای کسب
 سود از این سکوي تجاري برجسته، کیفیت باالیي از تامین کنندگان صنعت حیوانات خانگي را نشان دهند (آنهایی که

متحرک و پویا هستند) و نوآوري و خدمات متناسبي را به بازار ارائه دهند.ب
 

 در این مورد، وعده دیدار با زومارك بین المللي ٢٠١٩ از روز دوشنبه ششم ماه مي تا پنجشنبه نهم ماه مي است که در
 "بولونیافایر" برگزار مي شود که حقیقتأ بسیار امید بخش بوده و همراه با سالن های جدید و بزرگتر و جدول زمان بندی

جدید ی برگزار خواهد شد.ب

مراسم آینده داراي دو ویژگي جدید و مهم است:ب

 فضاي نمایشگاهي جدید: زومارك بین المللي ٢٠١٩ سالن هاي جدید و فضاي نمایشگاهي جدید و گسترده تري را با
 باالترین سطح کیفیت خدمات به تولیدکنندگان و متخصصان صنعت حیوانات خانگي از ایتالیا و سایر نقاط جهان ارائه
 مي دهد و به افزایش تعداد درخواست کنندگان شرکت ها در سطح جهان پاسخ مي دهد، زومارک بین المللی ٢٠١٩ از
 سالن های جدید و فضای نمایشگاهی گسترده ایی برخوردار است. در حال حاضر این رویداد سطح منطقه ایي بیش از
 ٥٣،٠٠٠ مترمربع را پوشش مي دهد و برند ها سالن هاي جدید ٢٨ ، ٢٩ و ٣٠ که در سال ٢٠١٨ افتتاح شده است را
.اشغال کرده اند.  همچنین سالن هاي ٢٥ و ٢٦ که با ارائه ظرفیت هاي بیشتر تجربه بازدیدکنندگان را راحت تر میکنند
 این توسعه پس از موفقیت در دوره ٢٠١٧ که شرکت کنندگان  ١٧ درصد افزایش داشتند حاصل شد، در مجموع ٧٣٥
 نفر حضور داشتند که ٤٧٩ نفر از خارج از کشور (از ٤٢ کشور) بودند. این رویداد بیش از ٢٧،٠٠٠ خریدار و بازدیدکننده
 را به خودش جذب کرده است (٢٥ درصد افزایش در مراسم سال ٢٠١٥ ) و یك سوم بازدیدکنندگان از ١٠٠ کشور خارجي

بودند.ب

 تاریخ گذاري جدید: براي پاسخگویي به درخواست غرفه داران و بازدیدکنندگان، زومارك بین المللي ٢٠١٩ از دوشنه
 ٦ ماه مي تا پنجشنبه ٩ مي ٢٠١٩ برگزار خواهد شد (دیگر مثل سابق در آخر هفته برگزار نخواهد شد) و متخصصان
 ایتالیایي و بین المللي را قادر مي سازد تا بازدیدکنندگان خود را در روزي که خودشان ترجیح میدهند سازمان دهي کنند

و تعداد بازدیدکنندگان را بین چهار روز تقسیم کنند.ب

و داران  غرفه  تعداد  و  فضا  سال  به  سال   . است  صنعت  تقویم  در  مثبتي  موفقیت  یك  دهنده  نشان  دوساالنه   نمایش 
این از  اثبات رضایت  افزایش پیدا میکند، تعداد حضور شرکت هاي خارجي و خریداران دلیل   بازدیدکنندگان پیوسته 

رویداد به عنوان بهترین و مهمترین نمایشگاه صنعت حیوانات خانگي مي باشد.ب

 آنتونیو بروزون"، مدیرکل بولونیافایر  اظهار داشت: ما در تالش هستیم که رویداد سال آینده را جذاب تر از گذشته کنیم،"
 و همچنین بر روي چشم انداز بین المللي خود تمرکز کنیم، همانطور که همیشه تمرکز زومارك بین المللي بر روي تجارت
 و اطالعات است. این نمایشگاه براي صنعت حیوانات خانگي ارائه مي شود که فرصتي براي شنیدن آخرین اخبار، به روز
 بودن با آموزش هاي حرفه ایي، تماس برقرار کردن با تجار بزرگ بي المللي، تبلیغ محصوالت و ایجاد کسب و کار جدید

در ایتالیا و سراسر جهان مي باشد.ب

 در دوره بعدي انتظار مي رود رکورد جدیدي با هدف کمك به شرکت کنندگان براي خلق و توسعه فرصت هاي جدید
تجاري در بازار بین المللي ثبت شود.ذ

 سال به سال فضا و تعداد
 غرفه داران و

 بازدیدکنندگان پیوسته
 افزایش پیدا میکند، تعداد

 حضور شرکت هاي خارجي
 و خریداران دلیل اثبات
 رضایت از این رویداد به

 عنوان بهترین و مهمترین
 نمایشگاه صنعت حیوانات

خانگي مي باشد

Zoomark 2019

Event

 نمایشگاه حیوانات خانگى بین المللى زومارك ایتالیا

پيش به سوي زومارك بين المللي 2019
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 با این هدف در سال ٢٠١٦ زومارك بین المللي یك برنامه جامع فعالیت هاي خارج از کشور را براي ترویج بهتر صنعت
 حیوانات خانگي ایتالیایي آغاز کرد با ایجاد پاویلیون های ایتالیا در نمایشگاه تجاري بین المللي: نمایندگان واقعی ملي که

شرکت هاي ایتالیایي را عالقمند به ارائه محصوالت خود به بازار جهاني میکند.ط

 در سال ٢٠١٨ این فعالیت با اقدام زوم مارك در "پارك زو"پیشرفت کرد. منطقه ایي که میزبان اروپائیان و غرفه دارن
 جهاني پارك زو است، نمایشگاهي که هر ساله در مسکو برگزار مي شود. این ابتکار مشارکت مستحکم کنونی در        را

با مراسم پیش روی امسال در شرق متصل میکند.ط

 همانطور که توسط گزارش "آسالکو – زوم مارك" ٢٠١٨ منتشر شد صنعت حیوانات خانگي همچنان رشد مي کند (بررسي
 ساالنه صنعت حیوانات خانگي که توسط انجمن ملي ایتالیا براي غذاي حیوانات خانگي و شرکت هاي مراقبت از حیوانات
 خانگي آسالکو و زوم مارك بین المللي منتشر مي شود) که یک تصویر کلی از روند بازار و تحوالت اجتماعي و سازمانی و

نقش مهم و در حال افزایش حیوانات خانگي را ثبت مي کند.ط

 آنچه از گزارشات استنباط مي شود این است که ایتالیا یکي از کشور هاي "دوستدار حیوانات خانگي" در هر دو مورد
 تعداد و مراقبت از حیوانات خانگي مي باشد. تخمین زده مي شود که در ایتالیا حدود ٦٠ میلیون حیوان خانگي وجود

دارد و تغذیه مناسب یك جنبه اساسي است که صاحبان حیوانات خانگي به آن اهمیت مي دهد.ط

 در سال ٢٠١٧ بازار ایتالیا براي غذاي سگ و گربه حجم معامالت ٢٠٥١ میلیون یورویي، با فروش ٥٧٣،٩٤٠ تن را ثبت
 کرده است. این آمار روند مثبت را تایید مي کند: ٣.٨ درصد افزایش حجم معامالت در مقایسه با سال قبل، با افزایش
 فروش ٢.٤ درصد نرخ رشد باالتر از محصوالت بسته بندي مصرفي  (که در سال ٢٠١٧ به میزان ٢.٣ درصد افزایش یافت)
 در دوره زماني ٢٠١٤ الي ٢٠١٧ بازار نشان مي دهد که نرخ رشد سالیانه ٣.٦ درصد در قیمت و ١.٦ درصد در حجم

معامالت مي باشد.ط

 بنابراین روشن است که زومارك ٢٠١٩ فرصتی غیر قابل جایگزین است برای تامین کنندگان و توزیع کنندگان صنعت
حیوانات خانگی که تبادل اطالعات، مقایسه، یادگیری و توسعه مفاهیم و درخواست هاي جدید را نشان خواهد داد.ط

 به همین دلیل توجه خاصی به نمایشگاه محصوالت جدید اختصاص داده می شود، که در آن محصوالت جدید ارائه می
شود؛ و داخل آن به نوعي تدبیر شده است که به طور کامل و جامع رشد بخش غذایي و غیر غذایی را نشان مي دهد.ط

 اطالعات مفید را مي توان در وبسایت                         مشاهده نمود که شامل آخرین اخبار مربوط به مراسم آینده
 است و پروفایل الکترونیکی تمام غرفه داران را نشان مي دهد، تا از قبل شخصیت هایي که به این نمایش جهاني قدرت

مي دهند را بشناسید، تا برنامه قرار مالقات ها را با شرکت هاي مختلف آماده کنید.ط

 پرندگان و سایر حیوانات
 خانگی اگزوتیک مانند
 انسان های مضطرب
 ممکن است دچار کم
 اشتهایی شوند و یا
 ممکن است لب به غذا
 CIPSنزنند

www.zoomark.it

 ط"مارکو مومولي" مدیر بازرگاني بخش نمایشگاهی بلونیا بیان کرد: ما مي خواهیم آن را به آساني شمردن یك دو سه کنیم، برای خریداران بمنظور آماده شدن برای نمایش
 و لذت بردن از سفر خود و اقامت در بولونیا با ارائه دادن راهنمای گردشگری مانند بسته های ویژه ایی که شامل محل اقامت در هتل و برنامه های ویژه ایی که عالوه بر
 بازدید از این مراسم، شامل تور در بولونیا هم می باشد. ما می دانیم که بهترین نمایش بین المللی امسال را در این بخش سازماندهی می کنیم و آن را در یک شهر زیبای

پر از جاذبه های هنری، غذای عالی، سرگرمی های با کیفیت باال انجام می دهیم.ط

 در واقع بخش "هتل و سفر" وب سایت نشان می دهد که شما می توانید از مزایای تخفیف های ویژه ای که                              به بازدیدکنندگان و غرفه داران زومارک
بین المللی ارائه می دهند استفاده کنید و اتاق های هتل و بسته های گردشگری را با قیمت های ویژه رزرو کنید.ط

 برای غرفه داران، اتکا کردن به زومارک نشان دهنده امنیت یک سازمان دقیق و راهی برای گسترش قابلیت ها و فرصت های تجاری خود است. "ما رشد می کنیم و ما
 حتی بیشتر" بین المللی "می شویم – اظهار نظر مومولی . ما تقریبا یک رابطه یک به یک  را با شرکت کنندگانمان برقرار می کنیم تا ارتباطات پیوسته را در تمام مراحل
 مختلف این مراسم حفظ کنیم. از طریق خبرنامه ها (که در مورد همه محصوالت جدید به روز رسانی شده است، و آخرین فرصتها و پیشنهادات برای به دست آوردن بهترین
 فرصت ها از شرکت در این مراسم یادآوری میکنند) و رسانه های اجتماعی، ما پیشنهادات خود را نه تنها به غرفه داران بلکه همچنین به بازدید کنندگان که اغلب از سایت
 ما بازدید می کنند، ارائه می دهیم. ثبت نام آنالین این امکان را می دهد که بلیط ورودی را با قیمت کمتری خریداری کنید و از معطل شدن صف در ورودی جلوگیری
 می کند. دعوت نامه های رایگان برای غرفه داران به منظور دعوت از مشتریان و مشتریان بالقوه برای بازدید از نمایش وجود دارد و کارت های       برای بهترین خریداران

ایتالیایی و خارجی برای ارائه خدمات ویژه به آنها توسط سالن      ارسال خواهد شد.ط

برای اطالعات بیشتر: س

Trenitalia  و Italo

VIP 
VIP 

info@zoomark.it, www.zoomark.it

 نسبت به اولین دوره در سال ١٩٨٥، زومارك بین المللي در سال هاي اخیر رشد کرده است تا به مهمترین رویداد صنعت
 حیوانات خانگي که در سال هاي فرد در اروپا برگزار مي شود، تبدیل شود. تولیدکنندگان، خریداران و توزیع کنندگان از
 نقاط مختلف جهان مي آیند تا هر دو سال یك بار همدیگر را در نمایشگاه بین المللي زوم مارك مالقات کنند تا برای کسب
 سود از این سکوي تجاري برجسته، کیفیت باالیي از تامین کنندگان صنعت حیوانات خانگي را نشان دهند (آنهایی که

متحرک و پویا هستند) و نوآوري و خدمات متناسبي را به بازار ارائه دهند.ب
 

 در این مورد، وعده دیدار با زومارك بین المللي ٢٠١٩ از روز دوشنبه ششم ماه مي تا پنجشنبه نهم ماه مي است که در
 "بولونیافایر" برگزار مي شود که حقیقتأ بسیار امید بخش بوده و همراه با سالن های جدید و بزرگتر و جدول زمان بندی

جدید ی برگزار خواهد شد.ب

مراسم آینده داراي دو ویژگي جدید و مهم است:ب

 فضاي نمایشگاهي جدید: زومارك بین المللي ٢٠١٩ سالن هاي جدید و فضاي نمایشگاهي جدید و گسترده تري را با
 باالترین سطح کیفیت خدمات به تولیدکنندگان و متخصصان صنعت حیوانات خانگي از ایتالیا و سایر نقاط جهان ارائه
 مي دهد و به افزایش تعداد درخواست کنندگان شرکت ها در سطح جهان پاسخ مي دهد، زومارک بین المللی ٢٠١٩ از
 سالن های جدید و فضای نمایشگاهی گسترده ایی برخوردار است. در حال حاضر این رویداد سطح منطقه ایي بیش از
 ٥٣،٠٠٠ مترمربع را پوشش مي دهد و برند ها سالن هاي جدید ٢٨ ، ٢٩ و ٣٠ که در سال ٢٠١٨ افتتاح شده است را
.اشغال کرده اند.  همچنین سالن هاي ٢٥ و ٢٦ که با ارائه ظرفیت هاي بیشتر تجربه بازدیدکنندگان را راحت تر میکنند
 این توسعه پس از موفقیت در دوره ٢٠١٧ که شرکت کنندگان  ١٧ درصد افزایش داشتند حاصل شد، در مجموع ٧٣٥
 نفر حضور داشتند که ٤٧٩ نفر از خارج از کشور (از ٤٢ کشور) بودند. این رویداد بیش از ٢٧،٠٠٠ خریدار و بازدیدکننده
 را به خودش جذب کرده است (٢٥ درصد افزایش در مراسم سال ٢٠١٥ ) و یك سوم بازدیدکنندگان از ١٠٠ کشور خارجي

بودند.ب

 تاریخ گذاري جدید: براي پاسخگویي به درخواست غرفه داران و بازدیدکنندگان، زومارك بین المللي ٢٠١٩ از دوشنه
 ٦ ماه مي تا پنجشنبه ٩ مي ٢٠١٩ برگزار خواهد شد (دیگر مثل سابق در آخر هفته برگزار نخواهد شد) و متخصصان
 ایتالیایي و بین المللي را قادر مي سازد تا بازدیدکنندگان خود را در روزي که خودشان ترجیح میدهند سازمان دهي کنند

و تعداد بازدیدکنندگان را بین چهار روز تقسیم کنند.ب

و داران  غرفه  تعداد  و  فضا  سال  به  سال   . است  صنعت  تقویم  در  مثبتي  موفقیت  یك  دهنده  نشان  دوساالنه   نمایش 
این از  اثبات رضایت  افزایش پیدا میکند، تعداد حضور شرکت هاي خارجي و خریداران دلیل   بازدیدکنندگان پیوسته 

رویداد به عنوان بهترین و مهمترین نمایشگاه صنعت حیوانات خانگي مي باشد.ب

 آنتونیو بروزون"، مدیرکل بولونیافایر  اظهار داشت: ما در تالش هستیم که رویداد سال آینده را جذاب تر از گذشته کنیم،"
 و همچنین بر روي چشم انداز بین المللي خود تمرکز کنیم، همانطور که همیشه تمرکز زومارك بین المللي بر روي تجارت
 و اطالعات است. این نمایشگاه براي صنعت حیوانات خانگي ارائه مي شود که فرصتي براي شنیدن آخرین اخبار، به روز
 بودن با آموزش هاي حرفه ایي، تماس برقرار کردن با تجار بزرگ بي المللي، تبلیغ محصوالت و ایجاد کسب و کار جدید

در ایتالیا و سراسر جهان مي باشد.ب

 در دوره بعدي انتظار مي رود رکورد جدیدي با هدف کمك به شرکت کنندگان براي خلق و توسعه فرصت هاي جدید
تجاري در بازار بین المللي ثبت شود.ذ

 سال به سال فضا و تعداد
 غرفه داران و

 بازدیدکنندگان پیوسته
 افزایش پیدا میکند، تعداد

 حضور شرکت هاي خارجي
 و خریداران دلیل اثبات
 رضایت از این رویداد به

 عنوان بهترین و مهمترین
 نمایشگاه صنعت حیوانات

خانگي مي باشد
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 با این هدف در سال ٢٠١٦ زومارك بین المللي یك برنامه جامع فعالیت هاي خارج از کشور را براي ترویج بهتر صنعت
 حیوانات خانگي ایتالیایي آغاز کرد با ایجاد پاویلیون های ایتالیا در نمایشگاه تجاري بین المللي: نمایندگان واقعی ملي که

شرکت هاي ایتالیایي را عالقمند به ارائه محصوالت خود به بازار جهاني میکند.ط

 در سال ٢٠١٨ این فعالیت با اقدام زوم مارك در "پارك زو"پیشرفت کرد. منطقه ایي که میزبان اروپائیان و غرفه دارن
 جهاني پارك زو است، نمایشگاهي که هر ساله در مسکو برگزار مي شود. این ابتکار مشارکت مستحکم کنونی در        را

با مراسم پیش روی امسال در شرق متصل میکند.ط

 همانطور که توسط گزارش "آسالکو – زوم مارك" ٢٠١٨ منتشر شد صنعت حیوانات خانگي همچنان رشد مي کند (بررسي
 ساالنه صنعت حیوانات خانگي که توسط انجمن ملي ایتالیا براي غذاي حیوانات خانگي و شرکت هاي مراقبت از حیوانات
 خانگي آسالکو و زوم مارك بین المللي منتشر مي شود) که یک تصویر کلی از روند بازار و تحوالت اجتماعي و سازمانی و

نقش مهم و در حال افزایش حیوانات خانگي را ثبت مي کند.ط

 آنچه از گزارشات استنباط مي شود این است که ایتالیا یکي از کشور هاي "دوستدار حیوانات خانگي" در هر دو مورد
 تعداد و مراقبت از حیوانات خانگي مي باشد. تخمین زده مي شود که در ایتالیا حدود ٦٠ میلیون حیوان خانگي وجود

دارد و تغذیه مناسب یك جنبه اساسي است که صاحبان حیوانات خانگي به آن اهمیت مي دهد.ط

 در سال ٢٠١٧ بازار ایتالیا براي غذاي سگ و گربه حجم معامالت ٢٠٥١ میلیون یورویي، با فروش ٥٧٣،٩٤٠ تن را ثبت
 کرده است. این آمار روند مثبت را تایید مي کند: ٣.٨ درصد افزایش حجم معامالت در مقایسه با سال قبل، با افزایش
 فروش ٢.٤ درصد نرخ رشد باالتر از محصوالت بسته بندي مصرفي  (که در سال ٢٠١٧ به میزان ٢.٣ درصد افزایش یافت)
 در دوره زماني ٢٠١٤ الي ٢٠١٧ بازار نشان مي دهد که نرخ رشد سالیانه ٣.٦ درصد در قیمت و ١.٦ درصد در حجم

معامالت مي باشد.ط

 بنابراین روشن است که زومارك ٢٠١٩ فرصتی غیر قابل جایگزین است برای تامین کنندگان و توزیع کنندگان صنعت
حیوانات خانگی که تبادل اطالعات، مقایسه، یادگیری و توسعه مفاهیم و درخواست هاي جدید را نشان خواهد داد.ط

 به همین دلیل توجه خاصی به نمایشگاه محصوالت جدید اختصاص داده می شود، که در آن محصوالت جدید ارائه می
شود؛ و داخل آن به نوعي تدبیر شده است که به طور کامل و جامع رشد بخش غذایي و غیر غذایی را نشان مي دهد.ط

 اطالعات مفید را مي توان در وبسایت                         مشاهده نمود که شامل آخرین اخبار مربوط به مراسم آینده
 است و پروفایل الکترونیکی تمام غرفه داران را نشان مي دهد، تا از قبل شخصیت هایي که به این نمایش جهاني قدرت

مي دهند را بشناسید، تا برنامه قرار مالقات ها را با شرکت هاي مختلف آماده کنید.ط

 پرندگان و سایر حیوانات
 خانگی اگزوتیک مانند
 انسان های مضطرب
 ممکن است دچار کم
 اشتهایی شوند و یا
 ممکن است لب به غذا
 CIPSنزنند

www.zoomark.it

 ط"مارکو مومولي" مدیر بازرگاني بخش نمایشگاهی بلونیا بیان کرد: ما مي خواهیم آن را به آساني شمردن یك دو سه کنیم، برای خریداران بمنظور آماده شدن برای نمایش
 و لذت بردن از سفر خود و اقامت در بولونیا با ارائه دادن راهنمای گردشگری مانند بسته های ویژه ایی که شامل محل اقامت در هتل و برنامه های ویژه ایی که عالوه بر
 بازدید از این مراسم، شامل تور در بولونیا هم می باشد. ما می دانیم که بهترین نمایش بین المللی امسال را در این بخش سازماندهی می کنیم و آن را در یک شهر زیبای

پر از جاذبه های هنری، غذای عالی، سرگرمی های با کیفیت باال انجام می دهیم.ط

 در واقع بخش "هتل و سفر" وب سایت نشان می دهد که شما می توانید از مزایای تخفیف های ویژه ای که                              به بازدیدکنندگان و غرفه داران زومارک
بین المللی ارائه می دهند استفاده کنید و اتاق های هتل و بسته های گردشگری را با قیمت های ویژه رزرو کنید.ط

 برای غرفه داران، اتکا کردن به زومارک نشان دهنده امنیت یک سازمان دقیق و راهی برای گسترش قابلیت ها و فرصت های تجاری خود است. "ما رشد می کنیم و ما
 حتی بیشتر" بین المللی "می شویم – اظهار نظر مومولی . ما تقریبا یک رابطه یک به یک  را با شرکت کنندگانمان برقرار می کنیم تا ارتباطات پیوسته را در تمام مراحل
 مختلف این مراسم حفظ کنیم. از طریق خبرنامه ها (که در مورد همه محصوالت جدید به روز رسانی شده است، و آخرین فرصتها و پیشنهادات برای به دست آوردن بهترین
 فرصت ها از شرکت در این مراسم یادآوری میکنند) و رسانه های اجتماعی، ما پیشنهادات خود را نه تنها به غرفه داران بلکه همچنین به بازدید کنندگان که اغلب از سایت
 ما بازدید می کنند، ارائه می دهیم. ثبت نام آنالین این امکان را می دهد که بلیط ورودی را با قیمت کمتری خریداری کنید و از معطل شدن صف در ورودی جلوگیری
 می کند. دعوت نامه های رایگان برای غرفه داران به منظور دعوت از مشتریان و مشتریان بالقوه برای بازدید از نمایش وجود دارد و کارت های       برای بهترین خریداران

ایتالیایی و خارجی برای ارائه خدمات ویژه به آنها توسط سالن      ارسال خواهد شد.ط

برای اطالعات بیشتر: س

Trenitalia  و Italo

VIP 
VIP 

info@zoomark.it, www.zoomark.it
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Emir's Collection

Solarium.collection
amirashkansolarium

@emircollection
0912 209 15 30

وارد کننده و عرضه کننده مستقیم پوشاك ترك
با مناسب ترین قیمت

مزون البسه ترك ( زنانه ) و سالن سوالریوم

دستگاه سوالریوم پیشرفته ایستاده هلندی

همراه با ویبراتور 
براى چربى سوزى و ریلکس کردن بدن



www.ecocallwash.com



دانش مسیر پیشرفت ماست و مشاوره گرفتن اولین گام موفقیت

economicadvances

مشاور اقتصادى
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i spend the same amount of time for my each and any of my patients, whether it’s a 
multi-million dog or a street dog, it doesn’t make any difference to me. We have to admit 
that veterinary is a job and a veterinarian do this to earn a livelihood. In the meantime, 
there are so many strong support groups active in Iran. I will provide support wherever I 
see fit. 

Can you tell us why most of the veterinarians are not properly familiar with the 
breeds of cats and dogs? Do we need a racial atlas to be taught to students in this 
major?
One of the reasons why veterinarians have problems with knowing the ethnicity of the 
animals in Iran is that there are lots of mixed races. Most of the cats and dogs are of the 
mixed breeds. Also, ethnicity is not the veterinarian’s responsibility. A veterinarian should 
know what breeds are most susceptible to which diseases. The best approach is to 
adopt the dog from an authentic center. Unfortunately, Ukraine, Turkey and Thailand 
have become our authentic centers for supplying pets, especially dogs. The request for 
dog breed determination is not so common in the world, since the dog breed must be 
specified at the time of purchase. The presence of an Atlas is really useful, provided that 
also the importer requires himself to follow that. In my opinion, the vet should only know 
the general principles and sensitivity of each breeds. Ethnology is a distinct and special-
ized major that requires its own education. 

Where do you teach at the present? What are the subjects? 
I am teaching at the Islamic Azad University of Karaj and subjects are domestic animal 
disease, pet clinic operations, internship courses that I teach about exotic animals. Fortu-
nately, Tehran University has implemented this field in its courses, but the Azad Universi-
ty has not yet entered this section. 

What is your opinion about Exhibitions that Hami Gostar Company holds?
Maybe the readers will imagine that because I’m interviewing with this magazine I say 
this, but I can safely say that along with exhibitions held in the field of pets in Iran, there 
are only the best exhibitions that I attended and will continue to do so. These exhibitions 
are the most prestigious that observe science and business grandeur of the industry. 
Also the booth design and execution system is excellent. 

Would you please give us your opinion about Kabook magazine?
The Kabook Magazine is not the first, but since its presence in the field of pet industry in 
Iran, this magazine is not intended for publication purpose only and is published with 
purpose and planning. 

In my opinion, the vet 
should only know the 
general principles and 
sensitivity of each 
breeds. Ethnology is a 
distinct and specialized 
major that requires its 
own education
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Animals that exists in Iran are the ones that hunt from nature. Regarding this, I have to 
say that hunting from nature decrease an animal from wildlife that carries parasites and 
diseases that could be transmitted to pets. Regarding the reptiles, I have to say that it 
includes Boa constrictor which crush its hunt, but I don’t accept these species as a pet, 
because these snakes need to move and have space. There is always this question of 
whether we are allowed to keep these animals as a pet, so I have to say that there was 
a time when cats and dogs were not supposed to be a pet, but they domesticated by 
humans during the time. When animals are nourished and presented in the world, it’s 
either no one buy them till supplying them ends, or only people that knows the needs of 
these animals take them. In Germany, you can have a private zoo license and keep the 
animals in the zoo. If we have a pet that we pity when we see it, we should give it to some-
one who can take care of the animal properly. When we pity an animal it means some-
thing is wrong and has to be changed. 

Does the population of exotic animals that you treat has increased?
Human needs changed. Currently, walking the dog twice a day for 45 minutes is a hard 
thing to do and keeping an aquarium fish is easier. In this regard, exotic animals are 
better option, besides they are good for familiarizing children with wildlife. People that 
wants to keep an exotic animal, has to consider whether they can meet the needs and 
costs of that animal and the most important is that if they can give all their love. The mere 
attraction of the animal should not be a reason to keep it as a pet. 

Do you remember the strangest animal you treat?
In different staged of the time, I came across so many strange animals. For example, in 
1999 I had a visitor who had two baby lions. It was incredible for me. It was unbelievable. 
When I saw the Iguana for the first time, it was strange for me. It was for a gentleman who 
lived in Germany and worked with a herpetologist who took the variety of reptile species 
from Iran with the permission of the veterinary organization and my colleges and I were 
responsible for a part of the examinations and researches. I remember asking him how 
Iguana looks likes, so he brought one for me in his next trip. Currently, people keep 
giraffes as a pet and no animal is strange to me. But some people keep some of the 
species that upset me. For example, some species of slow lories, Callithrixes, Sugar 
gliders, kestrels, Owls, hedgehogs, etc., that are pretty upsetting and we should 
educate people to not choose these species as a pet. I refuse to admit species that 
belongs to nature, I only treat them to save their lives and refer them to environmental 
organization. I would like my other colleges to do just the same, so people would under-
stand some of the species are not pet and they shouldn’t pick them as one. I also remem-
ber that I treated a 30-year-old cat. 

Did you ever had a research on exotic animals?
No, I didn’t find a chance to do so. Although environmental organization has created 
such opportunities for me, I’m pretty busy at work and couldn’t do that. Currently, I’m 
active in both medical and academic sectors. 

Did you ever do a plastic surgery?
I certainly do not do plastic surgery and during my 20 years of activity, I didn’t do such 
thing under any circumstances. I’ve only operated on animals to keep them healthy and 
not to make them beautiful. In my opinion, plastic surgeries on animals are horrible and 
makes them ugly rather than beautiful. 

What is your opinion about sterilization of animals?
In my personal opinion, the physiology of a fertile animal is shaped in a way to repeat this 
process. A male breeder who has the ability of fertility and mate is surely needs mating, 
so this need should be considered. In animals, mating always followed by delivery. We 
can’t eliminate the animal’s instinct. Perhaps, by sterilizing and removing this need, the 
male and female would be in peace. It has been proven that in female cats and dogs, 
sterilizing increase the risk of disease. In my opinion, we can’t take the animal’s right and 
impose it on them, just because of one risk. I explain the advantages and disadvantages 
of sterilizing to the owners of animals. I do not recommend sterilization, unless there 
complications. For example, I suggest sterilization therapy for a female dog that have 
ovarian cysts or there is a tumor in the breast, and a male animal that has enlarged 
prostate. Most of the 9-year-old dogs has breast tumors which can be prevented by 
sterilization, but on the other hand this is an instinct that should not manipulated. 
Confronting this, we manipulate the other instinct of an animal like hunting. Sterilization 
is not mandatory for the owner of the trap. Preventing unwanted population is a positive 
move. Sterilizing or not sterilizing has so many scientific proof, but for preventing hormo-
nal disease and unwanted population, it seems like a positive approach. 

Have you done C-sections for dogs?
I have not been operating for a while, but I’ve done C-sections for a dog before which 
was due to its stalled labor and delivery problem. 

How does the owner of the animal would know that his pet needs a C-section?
C-sections can be optional and does not require a specific time. When the physician estimates the stage of develop-
ment in puppies, he determines one day for the operation which is the same operation in humans. Often dog breeds 
such as Pomeranian, Bulldog, Pekingese and Pugs that may have high-risk pregnancy are more likely to require a 
C-section. If the owner had experienced unsuccessful delivery in these breeds or just worries about his pet, he can 
choose a C-section. When the dog’s water breaks, we expect her delivery to start at least 7 to 8 hours later, if it does 
not happen the dog is suffering from stalled labor and requires a vet. Making decision on C-sections, requires a clinical 
judgment. In some cases, although some animal breeds does not need a C-section, but sometimes the animal is so 
weak and the womb has no contraction that the vet must do the operation. In my opinion, Cesarean is something that 
a veterinary obstetrician does. There are so many professional obstetricians in Iran, working in field of pets. 

How much Cesarean costs?
Cesarean costs is between 8,000,000 IRR to 1 million and 5,000,000 IRR.

Why are you so popular?
I never hurt anyone in my life and no one hurts me. I don’t have expectations from anyone and I don’t do anything for 
them which leads to expectations for myself. Other people’s success makes me happy. We were all born innocent but 
the world has changed us. 

Do you have pets?
We always had a pet. We had cats, dogs, aquarium fish, reptiles and variety of birds, but something happened in my 
life and I was so sick and needed chemotherapy so it was a doctor’s order to reduce 
the animal population. In the last 5 years, our animals died because of their old age 
and we did not replace them. I have a lovely cat named Lucifer that my mother take 
care of it. We currently have only a big Rango and lovebird parrot. Of course, 
treating animals gives me a sense of satisfaction in life, since I love them like my 
own pet. I believe that all the veterinarians and people who study in this major must 
have a pet to learn animal care and how to treat them and be aware of the 
problems that the owner might have. 

What was the name of your first pet? Do you remember the name?
I had a cat named “Black leg” when I was 6 and also a lamb named “Marble” when 
I was 4, but I don’t remember it much. 

What was the strangest animal you treated? 
I insist strongly on the fact that any animal that I ever treated was the strangest 
species to me and I did my best when I examined them. Therefore, all the animals 
are strange and attractive to me, but the most horrible patient I had was a Sarabi 
dog that a chain was wrapped around its neck and the 90 percent of it was 
covered by the skin of the neck. We had to split the skin to remove the chain. 
The dog’s owner ignorance and the way he took care of that dog was very 
strange. 

Would you please tell us a good and a bad memory from all these 
time you treated animals?
Recently, a woman who thought her dog is not going to live 
anymore, left my office in happy tears and then sent me a gift, 
which made me really happy that I could help. When you treat 
animals, it is pretty satisfying, but when you lose one, it pretty 
hurts. I advise those who are so passionate about animals to 
never become a veterinarian, since the loss of an animal will 
never be normal. 

In the current situation which the costs of animal food 
increased, it’s kind of hard for people to afford them. What 
is your opinion about making homemade food for them?
It depends on the decision of animal’s vet. In my opinion, the 
dry and canned foods are balanced and prepared according to 
nutritional needs of the animal, but the homemade food does 
not, unless homemade food is balanced under the supervision of 
the veterinarian. I strongly advise against feeding animals the 
remainder of human foods. Animals need consistency in their diet. 

Do you do supportive work?
I do supportive work, but not in my own work system as I am in line 
with work policies that have been put in place by hospital. Most of the 
times when I found random animals that hit by a car, I treat them with 
the help of my colleagues. I disagree with this statement that if a veteri-
narian does not provide supportive care, then he is hard-hearted. Doing 
supportive work is related to person himself and nobody should judge it. 

I refuse to admit 
species that belongs to 
nature, I only treat 
them to save their 
lives and refer them to 
environmental 
organization
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Animals that exists in Iran are the ones that hunt from nature. Regarding this, I have to 
say that hunting from nature decrease an animal from wildlife that carries parasites and 
diseases that could be transmitted to pets. Regarding the reptiles, I have to say that it 
includes Boa constrictor which crush its hunt, but I don’t accept these species as a pet, 
because these snakes need to move and have space. There is always this question of 
whether we are allowed to keep these animals as a pet, so I have to say that there was 
a time when cats and dogs were not supposed to be a pet, but they domesticated by 
humans during the time. When animals are nourished and presented in the world, it’s 
either no one buy them till supplying them ends, or only people that knows the needs of 
these animals take them. In Germany, you can have a private zoo license and keep the 
animals in the zoo. If we have a pet that we pity when we see it, we should give it to some-
one who can take care of the animal properly. When we pity an animal it means some-
thing is wrong and has to be changed. 

Does the population of exotic animals that you treat has increased?
Human needs changed. Currently, walking the dog twice a day for 45 minutes is a hard 
thing to do and keeping an aquarium fish is easier. In this regard, exotic animals are 
better option, besides they are good for familiarizing children with wildlife. People that 
wants to keep an exotic animal, has to consider whether they can meet the needs and 
costs of that animal and the most important is that if they can give all their love. The mere 
attraction of the animal should not be a reason to keep it as a pet. 

Do you remember the strangest animal you treat?
In different staged of the time, I came across so many strange animals. For example, in 
1999 I had a visitor who had two baby lions. It was incredible for me. It was unbelievable. 
When I saw the Iguana for the first time, it was strange for me. It was for a gentleman who 
lived in Germany and worked with a herpetologist who took the variety of reptile species 
from Iran with the permission of the veterinary organization and my colleges and I were 
responsible for a part of the examinations and researches. I remember asking him how 
Iguana looks likes, so he brought one for me in his next trip. Currently, people keep 
giraffes as a pet and no animal is strange to me. But some people keep some of the 
species that upset me. For example, some species of slow lories, Callithrixes, Sugar 
gliders, kestrels, Owls, hedgehogs, etc., that are pretty upsetting and we should 
educate people to not choose these species as a pet. I refuse to admit species that 
belongs to nature, I only treat them to save their lives and refer them to environmental 
organization. I would like my other colleges to do just the same, so people would under-
stand some of the species are not pet and they shouldn’t pick them as one. I also remem-
ber that I treated a 30-year-old cat. 

Did you ever had a research on exotic animals?
No, I didn’t find a chance to do so. Although environmental organization has created 
such opportunities for me, I’m pretty busy at work and couldn’t do that. Currently, I’m 
active in both medical and academic sectors. 

Did you ever do a plastic surgery?
I certainly do not do plastic surgery and during my 20 years of activity, I didn’t do such 
thing under any circumstances. I’ve only operated on animals to keep them healthy and 
not to make them beautiful. In my opinion, plastic surgeries on animals are horrible and 
makes them ugly rather than beautiful. 

What is your opinion about sterilization of animals?
In my personal opinion, the physiology of a fertile animal is shaped in a way to repeat this 
process. A male breeder who has the ability of fertility and mate is surely needs mating, 
so this need should be considered. In animals, mating always followed by delivery. We 
can’t eliminate the animal’s instinct. Perhaps, by sterilizing and removing this need, the 
male and female would be in peace. It has been proven that in female cats and dogs, 
sterilizing increase the risk of disease. In my opinion, we can’t take the animal’s right and 
impose it on them, just because of one risk. I explain the advantages and disadvantages 
of sterilizing to the owners of animals. I do not recommend sterilization, unless there 
complications. For example, I suggest sterilization therapy for a female dog that have 
ovarian cysts or there is a tumor in the breast, and a male animal that has enlarged 
prostate. Most of the 9-year-old dogs has breast tumors which can be prevented by 
sterilization, but on the other hand this is an instinct that should not manipulated. 
Confronting this, we manipulate the other instinct of an animal like hunting. Sterilization 
is not mandatory for the owner of the trap. Preventing unwanted population is a positive 
move. Sterilizing or not sterilizing has so many scientific proof, but for preventing hormo-
nal disease and unwanted population, it seems like a positive approach. 

Have you done C-sections for dogs?
I have not been operating for a while, but I’ve done C-sections for a dog before which 
was due to its stalled labor and delivery problem. 

How does the owner of the animal would know that his pet needs a C-section?
C-sections can be optional and does not require a specific time. When the physician estimates the stage of develop-
ment in puppies, he determines one day for the operation which is the same operation in humans. Often dog breeds 
such as Pomeranian, Bulldog, Pekingese and Pugs that may have high-risk pregnancy are more likely to require a 
C-section. If the owner had experienced unsuccessful delivery in these breeds or just worries about his pet, he can 
choose a C-section. When the dog’s water breaks, we expect her delivery to start at least 7 to 8 hours later, if it does 
not happen the dog is suffering from stalled labor and requires a vet. Making decision on C-sections, requires a clinical 
judgment. In some cases, although some animal breeds does not need a C-section, but sometimes the animal is so 
weak and the womb has no contraction that the vet must do the operation. In my opinion, Cesarean is something that 
a veterinary obstetrician does. There are so many professional obstetricians in Iran, working in field of pets. 

How much Cesarean costs?
Cesarean costs is between 8,000,000 IRR to 1 million and 5,000,000 IRR.

Why are you so popular?
I never hurt anyone in my life and no one hurts me. I don’t have expectations from anyone and I don’t do anything for 
them which leads to expectations for myself. Other people’s success makes me happy. We were all born innocent but 
the world has changed us. 

Do you have pets?
We always had a pet. We had cats, dogs, aquarium fish, reptiles and variety of birds, but something happened in my 
life and I was so sick and needed chemotherapy so it was a doctor’s order to reduce 
the animal population. In the last 5 years, our animals died because of their old age 
and we did not replace them. I have a lovely cat named Lucifer that my mother take 
care of it. We currently have only a big Rango and lovebird parrot. Of course, 
treating animals gives me a sense of satisfaction in life, since I love them like my 
own pet. I believe that all the veterinarians and people who study in this major must 
have a pet to learn animal care and how to treat them and be aware of the 
problems that the owner might have. 

What was the name of your first pet? Do you remember the name?
I had a cat named “Black leg” when I was 6 and also a lamb named “Marble” when 
I was 4, but I don’t remember it much. 

What was the strangest animal you treated? 
I insist strongly on the fact that any animal that I ever treated was the strangest 
species to me and I did my best when I examined them. Therefore, all the animals 
are strange and attractive to me, but the most horrible patient I had was a Sarabi 
dog that a chain was wrapped around its neck and the 90 percent of it was 
covered by the skin of the neck. We had to split the skin to remove the chain. 
The dog’s owner ignorance and the way he took care of that dog was very 
strange. 

Would you please tell us a good and a bad memory from all these 
time you treated animals?
Recently, a woman who thought her dog is not going to live 
anymore, left my office in happy tears and then sent me a gift, 
which made me really happy that I could help. When you treat 
animals, it is pretty satisfying, but when you lose one, it pretty 
hurts. I advise those who are so passionate about animals to 
never become a veterinarian, since the loss of an animal will 
never be normal. 

In the current situation which the costs of animal food 
increased, it’s kind of hard for people to afford them. What 
is your opinion about making homemade food for them?
It depends on the decision of animal’s vet. In my opinion, the 
dry and canned foods are balanced and prepared according to 
nutritional needs of the animal, but the homemade food does 
not, unless homemade food is balanced under the supervision of 
the veterinarian. I strongly advise against feeding animals the 
remainder of human foods. Animals need consistency in their diet. 

Do you do supportive work?
I do supportive work, but not in my own work system as I am in line 
with work policies that have been put in place by hospital. Most of the 
times when I found random animals that hit by a car, I treat them with 
the help of my colleagues. I disagree with this statement that if a veteri-
narian does not provide supportive care, then he is hard-hearted. Doing 
supportive work is related to person himself and nobody should judge it. 

I refuse to admit 
species that belongs to 
nature, I only treat 
them to save their 
lives and refer them to 
environmental 
organization

Would you please introduce yourself to our magazine’s readers?
I’m Ali Taghipour, I was born on 18th January 1975 in Ahwaz city. I grew up in a family 
which my mother and father were both academics and faculty members of the university, 
so it was important for them that I have academic education. I was familiar with university 
environment as I grew up on campus.

Why did you decide to study veterinary medicine?
I had a lot of interest in animals since childhood, while all the other boys my age were 
interested in becoming a policeman or pilot, I picked teaching and veterinary for myself, 
which fortunately both happened for me. I had a great passion about animals and 
treating them since I was a child. In 1986 and 1987, I was about 10 and there was a TV 
series back then called Step by Step, which was the story of a zoo veterinarian in 
England whose name was Dr. Turner and beside the zoo part, it was also about pets. 
This series had a great influence on my interest in being a veterinarian. I can safely say 
that if I born again for a 100 times, I choose this again and again. My job is in alignment 
with my mentality. If a people who are studying veterinary are not passionate about 
working with animals, they are going to give up on the first anatomy lesson. Unfortunate-
ly, veterinary is not as successful as medical field in our society and it requires more 
patience, so if you don’t have real interest in the field, you will soon give up. 

 Would you like your daughter to be a veterinarian too?
I only teach one thing to my daughter and I just want her to be happy. I have nothing else to 
teach her. Unfortunately, we don’t learn to be happy. Happiness is followed by what you are 
really interested in. If my daughter tells me that she loves to become a veterinarian, I will definite-
ly help her. Also, she is already interested to become a vet and she helps me sometimes.

Dr. Taghipour you have a lot of experience about exotic animals. Do you consider them as pet?
Actually, I do not have that much experience with exotic animals, but I did a lot of 
research and studies on them. I have to say that all the exotic animals around the world 
have this potential to be a pet. In fact, any animal that are caged and can eat and give 
birth are able to adapt to this condition, so they can be accepted as a pet. We have a 
condition that humans should only pet animals that are comfortable around humans and 
exotic animals are not that kind, but many countries allow people who can provide 
animals their well-known and minimum needs to keep them. In my opinion most of the 
exotic animals can be exotic pets.

Would you please give us an example?
Ornamental bird that feed in the cage, aquarium fishes and some reptile species separat-
ed from our native species of these animals are considered exotic. Unfortunately, 90 
percent of these exotic animals are getting hunted in Iran. Also, these animals are pretty 
expensive as it take a lot of effort nourishing them, but hunting animals are cheap.
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Interview

Dr Taghi Pour , a Kind Veterinarian 
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Did you ever think about exporting your products?
The economic condition of our country is pretty delicate right now and we have to focus 
on exporting and bringing foreign exchange to the country. We have some issues in this 
area that we are trying to deal with them. For example, there are several large distribu-
tors in Turkey, Armenia and Iraq which demand our products, but as there is no trade 
code for Pet suppliers in Iran, receiving the commercial card for the company has been 
postponed. However we are on the verge of exporting to Turkey, Armenia and Iraq and 
we hope it will be completed by the end of the year. We also want to participate in Italy’s 
Zoomark exhibition next year. We hope to enter the global markets step by step and we 
believe we can. In the current situation, any brand that can bring foreign exchange to the 
country is pretty much appreciated. 

Which one of your product made you well-known in the market?
Nina Pet’s dog beds was more known than the others. Back then, some of our 
customers thought that Nina Pet is a single product company and only produce 
dog beds. Currently, all the products are welcomed by our customers and even 
the products that we present to our colleges by catalogs are almost sell out 
before even being produced, and it’s all because of their trust in us.

Currently, the company’s products are available in several group and compara-
ble to our foreign rivals: 
1- Cat trees: 30 models with 22 different colors.
2- Scratch board: 5 models with 8 different colors.
3- Cat’s toys and stick: 3 models with 12 different colors.
4- collars: 7 size with different colors for both cats and dogs, with studs, guards 
and sponges. 
5- Harness: 5 different sizes for cats and dogs with different colors.
6- Beds: in 40 different size and colors for cats and dogs.
7- Nests: wooden and fabric nests in different colors and designs. 
8- Anti-tear waterproof tarpaulin mattress: 2 sizes and 4 different colors.
9- Boxing mattress: suitable for inside the box or underlay
10- Elizabethan collar: 2 models with padlock or straps.
11- Tarpaulin and chain leashes: 4 sizes and 6 different colors.
12- Car seat covers (anti-tear and waterproof): 3 models and 2 different 
colors.
13- Neckerchief and bowtie collars: 3 sizes and 40 different colors.
14- Hemp dog toys: different sizes and different colors.

Where did you get the idea of putting dolls on beds?
It was wife’s idea. As I said before, her major was graphic, so she has a good 
mastery of color combinations and the overall work and ideas are hers. I remem-
ber the day that she draw Nina’s face which sparked the idea of putting dolls on 
beds and then we produced them. Currently, all the professional designers of 
the company are aligned with her and they have a significant interaction with 
each other which has a huge impact on the design and colors of products. 

Does Nina Pet have any sponsor as a producer?
Unfortunately, nobody supports us. We started this business with the initial 
capital of 2 million IRR. There has not been any financial or administrative 
support since the beginning of this company. We always rely on the quality of our 
products and it is the key to our success. Currently, we need administrative 
support to export our products, but none of the ministries is responsive to us. 
Also, there is no business code for our activity. We hope with more perseverance 
we get the result. The concern of a foreign manufacturer perhaps is to become 
known in the global markets; however, we have our foreign customers in Turkey, 
Armenia and Iraq that are willing to cooperate with us, but we have administra-
tive problems from inside the country. 

If you goes back to 2 years ago, will you start this business again? Consid-
ering all the production problems?
Yes, because I love to challenge myself. Currently, our company’s status is 
completely stable in domestic production and all the dignitaries of the company 
are totally aware of their responsibilities. The volume of orders are very high and 
we sell good. We decided to import and export, because we realized we need a 
new challenge and as I said before, the current situation of the country requires 
this. 

Production is a challenge and beside the fact that we love to increase our customers both inside the coun-
try and foreign countries, we also love to challenge ourselves so we can progress as fast as possible and 
enter the global markets. 

You had a large booth in the 4th pet supply exhibition which was one of the islands of the exhibition. In your 
opinion, what is the effect of the exhibition in branding of products?
As the exhibition was held at the right time and remarkable level, it had definitely a positive effect for Nina Pet Group. 
It is fair to say that Nina Pet appreciates the organizers of this exhibition, as it was great turning point and a very 
valuable experience for us. 
Have you ever regretted expending money for exhibition and realize it was a mistake?
No. Exhibition plays an important role in the growth of the company. First, we had doubts due to the high costs of 
exhibition but as I imagined, it had a very satisfying feedback. The exhibition put each and every company in a 
higher and more specialized position. Joining that exhibition, so many of our colleges who knew our brand but didn’t 
know us closely or the quality of the products, get to know us better and made them trust us more, so we hope we 
can participate in more exhibition both in our country and foreign countries. 

Does Nina Pet Has representative in other counties as well?
Yes, of course. We have sales representatives, but they are not exclusive. Currently, we have representatives in all 
Iran’s counties. 

Nina Pet has been active for 5 years and since the second year the products became known in the market. 
Why didn’t you attend the exhibition earlier?
First of all, we didn’t trust the people that introduced the exhibition to us, and the other reason is since we started our 
business, we have been very busy all the time, therefore, we couldn’t find a chance to attend the exhibition. Once 
we were able to participate in the exhibition, our business became stable and every individuals in the company were 
totally aware of their responsibilities. Also, we wanted our presence to be worthy of attention and people see how 
professional we are, and for the future exhibitions we will try to be even more professional. 

What is your opinion about Kabook Magazine?
I have to say that I didn’t expect that Iran could have a wide market in the pet industry, whether it’s about magazine 
or exhibition. After participating in the exhibition, our brand became more known and we realized we have a wide 
network. In my opinion, Kabook Magazine is one of the most professional magazines and it is obvious that the style 
and editing has been done with a great effort, so I want to thank all the people involved.
 
Is there anything you want to tell to our readers?
I’m addressing the veterinary organization. Unfortunately, after official registration of the company, we still have 
trouble getting the business code and no ministry cooperate with us, and since we don’t have the business code, 
there is no commercial card or the possibility to obtain a license. As I said before, this situation has greatly affected 
our export and import activity. Unfortunately, nothing has been recorded about the dogs and cats business and we 
are so confused about how to get a business code. We are facing numbers of issues regarding export and import 
and it needs a lot of efforts and perseverance as we don’t have any support from any government organization. We 
call for substantial activity and bringing foreign exchange to our country.
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What are the names of your pets?
The name of our older dog is Nina, who is 12 years old and from Terrier breed and we 
had it since she was a puppy. The other dog name is Duchess from Samoyed breed. We 
love to have pets and we also had other animals as pet. 

Did you expect that Nina Pet would become this famous?
Nothing is going to happen unless you think about it. First, the structures of something is 
made in your mind and then it is going to happen. When we started this business, we 
wanted to increase our production till we could import the raw materials. Therefore, we 
tried to offer a quality and price that present our brand and also our customers seek. All 
of these made the company to progress so fast day by day. 

Does your company import raw material for production at current time?
Currently, importing raw materials has begun. We tried to use the raw materials of high 
quality in the country, as long as they are economical, which unfortunately in many cases, 
they have low quality; However, we use domestic raw materials in a number of cases and 
in order for them to have a high quality, we have to produce them in large quantity and 
custom way which requires a significant investment. For example, if a textile company 
produce a customized fabric, it requires a huge investment. But of course, despite our 
inner will and given the current inflammation and unpredictable economy of the country, 
we tried to depot a considerable amount of raw materials with a huge investment. 

What is Nina’s share of the company?
In my opinion, Nina has 100 percent share. Nina was one-month old when we bought it 
and she had coprophagia and we had so little experience in dog training and after many 
attempts, we couldn’t correct this wrong behavior, so we decided to return her, but the 
seller was late that day and fortunately we didn’t give her up. The day after that we regret-
ted our decision. This dog made us a successful brand. There was a time when we 
wanted the whole country to know about Nina Pet, so with our efforts and the goodwill of 
our friends we achieved this goal, and now we are trying to enter the global markets. 

Does Nina help her own kind?
At first, we helped the unsheltered dogs with feeding them cooked and warm food in 
Lavasan province, but after a while we were not able to cook them anymore as their 
number were growing, on the other hand, there were other issues that made this task 
more difficult. Therefore, we decided to support them indirectly. Currently, we support 
them financially through Ms. Negin Fadaii. 
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Would you please give us a biography of yourself?
I’m an electrical engineer. Before I start Nina Pet Group, I was a senior consultant in 
electric power of Sased project. My wife’s major was Graphic and Design, which helped 
a lot with designing and color-scheme of products, most of the products’ colors and 
designs are her idea. About Nine Pet, I have to say that we have a 12-year-old dog and 
everything started with a neckerchief that my wife made for her and everyone liked it so 
much, therefore we came to this idea to become a producer in this domain. 

What was your first product?
Our first products were a bunch of neckerchiefs, T-shirts and small collars. After that, we 
decided to produce more. It is interesting to say, we don’t have T-shirts and other clothes 
right now, but we are going to produce them soon. At first, the products were so simple 
and they had limited color options; however, as time passed we increased our produc-
tion and their color options. 

Would you please tell us more about the products and why you were interested to 
invest in this area?
It was due to the feedbacks from veterinarians which showed a lot of interest and on the 
other hand some designers had some ideas about the neckerchiefs. In that time, it was 
difficult to buy foreign products as they were so expensive in Iran, so our products were 
welcomed by customers and step by step we added new products. Interesting as it is, 
we started this business with just 2 million IRR. We worked with some limited clinics 
which introduced new clients to us, and then we started marketing and introduced the 
products in person. After a while, we decided to be more serious in our business and put 
a lot of time and effort for it.

When did you start this business?
It has been two years that we are running this business. Currently, this company has 
been registered under the name of Hami Pars Payam and Nina Pet trademark, but has 
been active for nearly five years. In fact, the founder of Nina Pet is my wife, who put a lot 
of time and effort in this business. Launching a new business is kind of difficult and there 
was a lot of problems in the beginning, so I always appreciate her efforts. 

Who was the main encourager or sponsor of Nina Pet?
Mostly, the veterinarians have encouraged us, as we cared so much about the quality of 
materials and methods of producing. We were always trying to use new ideas and not to 
copy others to observe ethical issues. Prior to establishing this company, we visited Jam 
clinic and the owner was a friend of my wife who encouraged us to start this business. The 
neckerchief made for Nina was one of a kind in that time and the other customers showed 
a lot of interest in that, so we also made a T-shirt and collar for her too. Then, the owner of 
clinic’s pet shop asked for a number of them which was the initial start of the business. 
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