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همايش گردش��گري و اكوتوريسم آبي با محور بررس��ي ظرفيت توريسم آبي در
جهان اكوتوريس��م و آب درماني توريسم زير آب با حضور مسئوالن گردشگري و
محيطزيستدربرجميالدبرگزارشد.بهگزارشخبرنگارهمشهريمحله،ايراندر
رده10كشوربرتردنياازنظرتوانمنديهايگردشگريقرارداردواز2600كيلومتر

مرزآبيبرخورداراست.عالوهبراين،اكنونبيشاز 50درياچهوتاالبنيازمندتوجه
ويژهبهموضوعگردشگريواكوتوريسمآبيدركشوراست.معاونگردشگريكشور
در اين بارهگفت« :واژه آب در كتاب آسماني63بار تكرار شدهكهنشانگراهميتمنابع
آبيوحفاظتوصيانتازاينمنابعوانتقالآنبهنسلبعدياست».

گشت وگذاري نامحسوس در كلينيك حيوانات خانگي به مناسبت روز دامپزشكي

يك دنيا فاصله در همين حوالي!
عطیه اکبری

اگر از ساكنان منطقه باشيد و بعد ازظهر يك روز تعطيل به سرتان زده باشد كه براي هواخوري به يكي از پاركهاي محله سعادتآباد مثل پارك آبشار يا پارك شقايق برويد حتم ًا صحنههاي

عجيب و غريب همراه داش�تن حيوانات خانگي بهويژه س�گها با جوانان آن هم با ظاهر متفاوت اين حيوانات توجهتان را جلب كرده اس�ت .البته براي ديدن اين صحنه حتم ًا الزم نيس�ت به
بوستانهاي محدوده شهرك غرب و سعادتآباد برويد .دختران و پسراني كه سوار بر ماشينهاي لوكس چند ميليونيشان سگهايشان را تزيين كرده و انگار در اين تزيين كردن پا به نوعي
رقابت گذاشتهاند ،در منطقه ما بيش از هر منطقه ديگري خودنمايي ميكنند .در واقع اين پديده در منطقه ما صرفنظر از همه فوايدي كه اين حيوانات ميتوانند برايمان داشته باشند تبديل
ك پرستيژ اجتماعي شده است .شايد به همين دليل است كه در محدوده شهرك غرب و سعادتآباد بيشتر از هر جاي ديگر تهران كلينيك حيوانات خانگي وجود دارد .ما هم به مناسبت
به ي 
روزدامپزشكي و به بهانه رشد روز افزون پديده نگهداري از سگها در ميان جوانان تصميم گرفتيم بهطور ناشناس وارد يكي از اين كلينيكها شويم و از جزييات اين موضوع سر در بياوريم.
براي گرفتن اين گزارش نامحسوس ،كلينيك نگهداري از حيوانات خانگي در خيابان درختي گزينه خوبي بود .البته براي آنكه در اين قضيه همه جوانب را در نظر بگيريم و جانب انصاف هم
رعايت كرده باشيم ،با يك دامپزشك و يك جامعهشناس در خصوص نگهداري از حيوانات خانگي و شرايط خاص آن و همچنين آسيبشناسي اين پديده صحبت كرديم.

بعد از كمي گش��ت وگذار در ش��هرك غرب و
سعادتآباد در جستوجوي يك كلينيك حيوانات
خانگي باالخ��ره تصميم ميگيری��م براي گرفتن
گزارش نامحس��وس ،كلينيك حيوانات خانگي را
كه در خيابان درختي وجود دارد انتخاب كنيم.
سگي با عينك دودي
وارد كلينيك كه ميش��وم در راهروي ورودي،
تابلوه��اي مختل��ف از تصاوي��ر حيوان��ات اهلي و
وحشي و توصيههاي كوتاه در خصوص روشهاي
نگهداري از آنها توجهمان را به خود جلب ميكند.
به محوطه اصلي كلينيك كه ميرسيم چشممان
ب��ه قفسهاي��ي ب��ا ان��دازه و س��ايزهاي مختلف
ميخ��ورد .در ح��ال فك��ر كردن به اي��ن موضوع
هستم كه چطور حضورمان را در اين مركز توجيه
كنيم كه دختر جواني با يك س��گ كوچك سفيد
وارد كلينيك ميش��ود و با چش��ماني اشك بار از
منش��ي ميخواهد كه به دادش برسد .قبل از هر
چيزي ظاهر اين سگ كوچك حسابي غافلگيرمان
ميكند .هرچند نمونههايي از اين ظاهر عجيب و
متف��اوت از حيوانات را در خيابان هم ديدهايم ،اما
اين يكي واقعاً متفاوت اس��ت .يك عينك كوچك
بر باالي س��ر حيوان بيش از هم��ه جالب به نظر
ميرس��يد و به دنبال آن گل س��ر صورتي رنگ با
لباس راه راه س��فيد و صورتي ب��ر تن اين حيوان
كوچك .گويا س��گ كوچك پايش ضربه ديده بود
و صاحب��ش او را ب��راي مداوا به مرك��ز آورده بود.

هن��وز در اين فكر هس��تيم كه اگر منش��ي دليل
حضورمان را جويا ش��د چه جوابي به او بدهيم كه
ورود مشتري ديگري براي اين كلينيك باز حواس
منشي را پرت ميكند .مهمان كلينيك اين بار يك
ايگوانا در دس��تان پسري جوان است كه گويا او را
براي معاينه ماهانه به مركز آورده است.
تازه ناخنهايش را مانيكور كردهام
منش��ي همانطور ك��ه در حال پي��دا كردن
پرونده س��گ كوچك و ايگوانا اس��ت از صاحب
سگ دليل آسيب ديدن حيوان را جويا ميشود.
دخت��ر ج��وان ه��م در حال��ي كه هنوز اش��ك
ميري��زد ،ميگوي��د« :چند روز پيش س��گم را
براي كوت��اه كردن موهايش به آرايش��گاه بردم
كه در آنجا متوجه ش��دم ميتوانم ناخنهاي او
را ه��م مانيكور كن��م .در بعضي از آرايش��گاهها
اين كار را روي ناخن س��گها انجام ميدهند».
صحبت دختر جوان كه به اينجا ميرسد بيشتر
از قب��ل تعجب ميكنيم و براي گرفتن اطالعات
از اين داس��تان تصميم ميگي��رم روش همزاد
پن��داري را انتخ��اب كنيم و خ��ودم را صاحب
س��گي كه آن را كادو گرفتهام جا بزنم تا بتوانم
از حاش��يههاي نگهداري حيوانات خانگي بيشتر
مطلع ش��وم .گويا سگ بيچاره زماني كه مجبور
بوده يكي دو ساعتي زير دست آرايشگر بنشيند
تا ناخنهاي��ش رنگ و رويي به خود بگيرد و به
اصطالح مانيكور شود طاقت نميآورد و از روي

