ﺳــﺮﻣﻘﺎﻟﻪ/ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿــﺪ ﻓﻄــﺮ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر
ﻫﺎدی ﻧﻮروزی – ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ و در ﺟﻠﺴﻪ ی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎزوﻧﺪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﺿﺮورت ﺑﺎﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪن
ﺳﻔﺮه و ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد ﮐﻪ اﻧﺼﺎﻓﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از آن ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ در
ﺑﺤﺒﻮﺑﻪ ی ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ آﯾﺎ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو
ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس واﮔﯿﺮدار اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ از ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ،ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻧﺎن ﺧﻮردن
ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﻢ! ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﺴﺖ ﺑﻪ
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺴﺖ و اﯾﻀﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﭘﺮ رﻧﮓ
ﮐﺮدن ﺳﻔﺮه ﻣﺎن ،ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻪ
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺮ دول ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،ﻫﺮ
ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻬﻢ راﺑﻄﻪ ای را ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﮐﻔﻪ ی ﺗﺮازو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دو ﻣﻬﻢ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮐﺜﯿﺮی از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺷﻐﻞ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐﺮوﻧﺎ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﮐﺮده ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﻻزﻣﻪ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را
ﻫﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ را ﻫﻢ در ﭘﯿﺶ رو
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺮدم ﭘﺲ از
ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮕﯽ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻤﻮدن راﺑﻄﻪ ﺳﻔﺮه و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ.

