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ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ،ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﺩﺭ ﺍﻳﻞ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭی ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ

ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻫﺮ روز ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 31ﻓﺮوردﯾﻦ  15:00 - 1395ﮐﺪ ﺧﺒﺮ 6011 :
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮرای ﻣﻌﯿﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﺮو اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻫﺰاران دام در ﻣﯿﺎن اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﺧﺒﺮ داد.
اﻣﯿﺪ اردﺷﯿﺮی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر »دﻧﯿﺎی ﺳﻔﺮ« ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ از  15اﺳﻔﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده دام را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از دام ﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
وی از ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻣﺪاران ﺑﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم را از دﻓﺘﺮش ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﮐﻪ دام ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﻋﺪم واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮرای ﻣﻌﯿﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﺮو اﯾﻞ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم دام اﻋﻢ از ﺑﺰ ،ﻣﯿﺶ ،ﺑﺮه و ﮔﺎو دﭼﺎر ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
داﻣﺪاری دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  155راس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪک ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮕﯿﺮد.
وی درﺑﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪاری  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ،اداره ﺟﻬﺎد و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻧﺎﻣﻪ داده اﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای آن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
اردﺷﯿﺮی درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد دام ﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺗﺎ دو ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داﻣﺪار زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دام ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﯿﭻ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﺪارد و ﮐﺎرﻣﻨﺪ
دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را از ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
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