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از  حمایتط زیست و وزارت محی

یرنبا منطقه شهروندان  

 طبقبایرن بر  ایالتدراطالعیه برای مسلمانان: قوانین ذبح 

 اضحی )قربان(ضوابط شرعی عید 

  ممنوع  مراسممسکونی و یا در  خانه های)اهلی( در حیواناتذبح

 است.

 آویز چون) حمل و نقل مخصوص ماشیندر  فقطحیوانات  حمل و نقل 

حیوانات در  نگاهداری بنابراین( مجاز است. ماشینمتصل به 

 ماشین سواری ممنوع است. پشتصندوق 

  رفتار نمایید! کشیدن پشم آنها، سوار  مالیمتبا حیوانات با

آن  شبیه، گرفتن و یا بستن پای حیوانات و حیواناتشدن بر 

میدهد آزار را چنین کاری نه تنها جانوران  اقدامممنوع است! 

 . را نیز تحت تأثیر قرار میدهدکیفیت گوشت آنها  بلکه

  شما مجازید حیوانات اهلی حیواناتبر پایه قوانین حمایت از ،

! ریختن خون جانوران یعنی کنیدآنها ذبح تنها پس از بی حس را 

ا در است. دوایر مسئول تنه بدون بیهوشی ممنوعکشتار آنها 

 از این قانون را ارائه میکنند. عدول اجازهشرایط استثنایی 

  شما تنها در صورتی شخصًا اجازه ذبح حیوانات را دارید که

در این زمینه  اطالعبرای آن باشید. برای  معتبر مدرکدارای یک 

 خود مراجعه نمایید.سکونت دامپزشکی مسئول بخش  دفتر اداریبه 

  خود حیوان قربانی  ،متفاوت امکانشما میتوانید به عنوان یک

دارای  که ذبح کنندۀ زمانیاه بیاورید و را برای ذبح به همر

 جانور را ذبح میکند دست خود را بر روی قربانی ،تصدیق

 شود(. بگذارید )تا برکت ذبح شامل حال شما

  و یا گردن جانور  حد: بریدن بیش از ذبح حیوان دربارهامر مهم

خاع او میشود کشیدن بیش از حد گردن جانور که منجر به شکستن ن  

ممنوع است. سر جانور تنها باید پس از مرگ کامل حیوان بر 

 زمین گذاشته شود.

  اجازه رسمی صاحب کشتارگاه  گرفتنشما مجازید تنها پس از

 لباسبه  احتیاجبه محوطه وارد شوید! برای این امر شما مواشی 

ضدعفونی کردن یک بار مصرف ایمنی( و  لباس مثالً ) تمیزایمنی 

 تکه تکهدارید. چنانچه شما قرار است در  و کفشهایتان دستها

و پیشگیری  صحیامور قبالً درباره همکاری کنید باید  کردن مواشی

باشید. مسئول ارائه این آگاهی  کردهکسب  اطالع امراضاز سرایت 

 شماست.سکونت  منطقه صحیاداره 

 است الزامیقربانی و گوشت آن یک قانون  حیوانبر رسمی  نظارت .

اطمینان میکند تا از سالمت آن  معاینهحیوان را  ،دامپزشک رسمی

بخشی از اعضای حیوان پس از معاینه، حاصل نماید و یا اینکه 
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عفونت دور انداخته شود. سالمت گوشت حیوان از  دلیل امکانبه 

بر  (غذاییرنگی )از مواد رنگی  -استامپ –طریق دریافت یک مهر 

اجازه پس از این مرحله شما  فقط. خواهد شدتأیید  روی گوشت

 .دارید گوشت را از کشتارگاه بیرون ببرید

 خطرناکالح طبه اص اعضای –آن  جوارحو  حیواناز بدن  قسمت هایی 

. تباه شوندقابل استفاده نیستند و باید در همان کشتارگاه  –

طحال و یا انتهای روده کوچک )ایلئوم( گوسفندان و  مثالبرای 

 سر، مغز و چشم بزها در هر سنی که باشند. این امر در مورد

 حکم میکند.نیز ماه  ۱۲گاو و گوسفندان و بزهای بزرگتر از 

  خارج شکمبه و روده حیوان را تنها زمانی میتوانید با خود

سر حیوانات  شده باشد. پاکو  خالیکشتارگاه  طرفکه از  کنید

و آن  -ماه داشته باشند  ۱۲ذبح حداکثر  وقتکه در  زمانی فقط

 قابل استفاده است. -کشتارگاه  جانبهم به شکل پوست کنده از 

 جعبه  مثالً همراه بیاورید. اسب برای حمل گوشت حیوان محفظه من

خنک کننده با  وقت تابستان ظروف یخیهای پالستیکی پاکیزه. به 

 خود به همراه داشته باشید.

بیشتری در مورد کالسها  اطالعاتدارید و یا به  خاصی سئوالچنانچه 

توانید به اداره در این صورت می احتیاج داریدو دوره های آموزشی 

شهری و یا امور به اداره و یا  –سکونت خود  مکاندامپزشکی 

 مراجعه نمایید. –شهرداری 


